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العاهل :نجاح “الفورموال  ”1يضاف إلى إنجازاتنا الحضارية

يـتـوج الـفـائـزيـن
هـامـيـلتـون يـكـسـب تـحـدي جـائـزة الـبـحـريـن ...وسـمـو ولـي الـعـهـد
ّ

سمو ولي العهد يتوج البريطاني لويس هاميلتون بالمركز األول

جاللة الملك يشهد ختام سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 1

الثانــي ،وتشــارلز لوكليــر مــن فريــق فيــراري

محمد الدرازي من الصخير | تصوير :رسول الحجيري وأيمن يعقوب

سكوديريا في المركز الثالث.

أكــد عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد

واســتضافة مختلــف الفعاليــات الرياضيــة

بــن عيســى آل خليفــة أن نجاح ســباق جائزة

وفــق أعلــى المعاييــر العالميــة .وشــهد جاللــة

َ
وتــوَّ ج ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو

البحريــن الكبرى لطيــران الخليج للفورموال 1

الملــك ختــام ســباق الفورمــوال  1في نســخته

الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة،

للعام  2019يضاف إلى اإلنجازات الحضارية

الخامســة عشــرة ،الــذي انطلــق مســاء أمــس

الســائق البريطاني لويس هاميلتون متســابق

وكســر ســائق مرســيدس هاميلتــون تفــوق
فيراري في الموســمين الماضيين ،رافعً ا عدد
مرات فوزه بجائزة البحرين إلى  3ألقاب.
وهنــأ ســمو ولــي العهــد الفائزيــن ،معربــا عــن
الشــكر والتقدير لكل الفرق المشــاركة على ما

التــي تواصــل مملكــة البحريــن تحقيقها على

علــى حلبــة البحريــن الدوليــة وســط حضــور

فريق ميرسيدس ايه ام جي بتروناس الفائز

صعيــد الرياضــات العالميــة؛ بفضــل ســواعد

جماهيــري كبير مــن متابعي ومحبي الرياضة

بالســباق ،وزميلــه فالتيــري بوتــاس من فريق

قدمتــه مــن أداء متميــز فــي أجواء تنافســية

أبنائهــا المخلصة ودورهم الريادي في تنظيم

العالمية.

ميرســيدس ايــه ام جي بترونــاس في المركز

يملؤهــا الحماس والتحدي في حلبة البحرين

“البحرنة” تسائل “العمل”

10

» »قام أعضاء لجنة التحقيق النيابية
بشأن عدم قيام الجهات المختصة
ببحرنة الوظائف في القطاعين
العام والخاص ،بزيارة ميدانية
صباح أمس لوزارة العمل والتنمية
االجتماعية ،إذ التقوا الوزير جميل
حميدان.

 % 40تأجير وحدات “ليوان”

14

» »كشف رئيس مجلس إدارة شركة
“عقارات السيف” عيسى نجيبي عن
توقيع عقود الستئجار أكثر من 40
 %من مساحات مشروع “ليوان”
العصري ومتعدد االستخدامات،
الذي سيتم افتتاحه في الربع األول
من العام .2020

ترامب :أوجعنا إيران

18

» »قال الرئيس األميركي دونالد ترامب،
أمس ،إنه تمكن من جعل النظام في
إيران يدفع ثمنا كبيرا جراء “أسالبيه
الشريرة” .وأضاف ،في حسابه
الرسمي على “تويتر”“ :إدارتي نجحت
في جعل إيران تدفع ثمنا أكبر
ألساليبها الشريرة”.

الدوليــة موطــن انطالقــة الفورمــوال  1فــي
الشرق األوسط.
وأعلنــت الحلبــة فــي ختــام الســباق أمــس أن
عــدد الجماهيــر التــي حضــرت أكبــر حــدث
رياضــي واجتماعــي في الشــرق األوســط بلغ
 97ألــف شــخص فــي األيــام األربعــة للســباق
التــي امتــدت مــن  28وحتــى  31مــارس
الجاري.

هل تكذب في أبريل؟

20

()28 - 25( - )05 - 04

» »يشهد األول من أبريل ظاهرة الكذب
في عدد من دول العالم يتداول
فيها خدع اآلخرين والمقالب.
“مسافات البالد” استطلعت
آراء مع مجموعة من الشباب
عن الظاهرة ،وهل يتقيدون بها
ويجربونها أم أنهم ضدها.

“الحلبة” تسجل
رقما قياسيا
باستقطاب 97
ألفا ألكبر حدث
رياضي

المنامة بطال لكأس الشباب للسلة

24

» »تلون كأس الشباب
لكرة السلة باألزرق ،إذ
حقق فريق المنامة
لقب البطولة عن جدارة
واستحقاق إثر فوزه في
المباراة النهائية أمس
(األحد) على حساب الحالة بنتيجة (.)87/96

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

البحرين ترحب بنداء المحافظة
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المنامة  -وزارة الخارجية

 6مراسيم إلعادة تنظيم “الشباب” وتعيين  7مسؤولين
محمد بن خليفة مديرا عاما للتسجيل العقاري وعبداهلل بوحجي لـ “بنا”

رحبت مملكة البحرين بالنداء الــذي أطلقه
عــاهــل المملكة الـمـغــربـيــة الشقيقة صاحب
الجاللة الملك محمد السادس ،وقداسة البابا
فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والــذي
يؤكد أهمية المحافظة على مدينة القدس
الشريف باعتبارها تراثا مشتركا لإلنسانية
ً
ً
ومركزا
وأرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي

المنامة  -بنا

صــدر عــن ملــك البــاد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة
مرســوم رقــم ( )26لســنة  2019بتعييــن وكيليــن مســاعدين فــي وزارة

لقيم االح ـتــرام المتبادل وال ـحــوار .وأعربت
المملكة عن خالص تقديرها للجهود الدءوبة
للمملكة المغربية الشقيقة ،مؤكدة أن النداء
ـاســا مهمًا وقــاعــدة ضــروريــة إلرســاء
يعد أسـ ً
األمــن والسالم في منطقة الشرق األوســط،
بما يفرض على المجتمع الدولي بذل مزيد من
الجهود الرامية لحماية القدس الشريف بما
له من مكانة عالية لدى الجميع وعدم المس
بهويته ومقدساته.

المالية واالقتصاد الوطني.

االثنين
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العاهــــل يصــــــدق علــــــى

تعديـــل بـ “العقوبـــات”
المنامة  -بنا

صــادق ملــك البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل
خليفة وأصدر قانون رقم ( )3لسنة  ۲۰۱۹بتعديل المادة ()325
مــن قانــون العقوبات الصادر بالمرســوم بقانون رقم ( )15لســنة
 ،1976بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
وجــاء فــي المــادة األولــى مــن

على ارتكاب الفجور أو الدعارة

القانــون :يُ ســتبدل بنص المادة

عــن طريــق اإلكــراه أو التهديد

( )325مــن قانــون العقوبــات

أو الحيلة يعاقب بالسجن مدة

الصــادر بالمرســوم بقانون رقم

ال تقــل عــن خمس ســنوات وال

( )15لسنة  1976النص اآلتي:

تجاوز سبع سنوات.

مادة (:)325

 /2فــإذا كانــت ســن المجنــي

 /1كل مــن حمــل ذكــرً ا أو أنثى

عليــه تقــل عــن الثامنــة عشــرة
كانــت العقوبــة الســجن مــدة
ال تقــل عــن ســبع ســنوات وال

المرسوم أنه يعين في وزارة المالية

ويعمل به من تاريخ صدروه وينشر

واالقتصاد الوطني كل من:

في الجريدة الرسمية.

 - 1آمنة أحمد راشد الرميحي وكيال

كمــا صدر عــن جاللة الملك مرســوم

مســاعدا للتنافســية والمؤشــرات

رقــم ( )28لســنة  2019بتعيين مدير

االقتصادية.

عام في جهاز المســاحة والتســجيل

 - 2مريــم عدنــان عبــدهللا األنصاري

العقاري.

وكيال مساعدا للمتابعة والتنسيق.

وجــاء فــي المــادة األولــى أنــه يعين

وجــاء فــي المــادة الثانيــة أن علــى

الشــيخ محمد بن خليفة بن عبدهللا

وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي

آل خليفــة مديــرا عامــا للتســجيل

تنفيــذ هــذا المرســوم ،ويعمل به من

العقاري بجهاز المســاحة والتسجيل

تاريخ صدوره ،وينشــر في الجريدة

العقاري.

الرسمية.

وجــاء فــي المــادة الثانيــة أن علــى

كمــا صــدر عــن ملــك البــاد مرســوم

رئيــس مجلــس الــوزراء تنفيــذ هــذا

رقم ( )27لسنة  2019بتعيين رئيس

المرســوم ،ويعمــل بــه مــن تاريــخ

تنفيــذي ونائــب رئيــس تنفيــذي

صــدوره ،وينشــر فــي الجريــدة

للهيئة الوطنية للنفط والغاز.

الرسمية.

وجــاء فــي المــادة األولــى مــن

كمــا صــدر عــن ملــك البــاد مرســوم

المرســوم أنــه يعيــن الســيد ناصــر

رقــم ( )29لســنة  2019بتعيين نائب

ســلطان الســويدي رئيســا تنفيذيــا

رئيــس تنفيذي في هيئة المعلومات

للهيئة الوطنية للنفط والغاز بدرجة

والحكومة اإللكترونية.

وكيل وزارة.

وجــاء فــي المــادة األولــى مــن

وجــاء فــي المــادة الثانية أنــه يعين

المرســوم أنــه يعيــن الشــيخ ســلمان

فيحــان محمــد الفيحانــي نائبــا

بــن محمــد آل خليفــة نائبــا للرئيــس
والحوكمــة

جاللة الملك

ويعمــل بــه مــن تاريــخ صــدوره،

رقم ( )31لسنة  2019بإعادة تنظيم

وينشر في الجريدة الرسمية.

األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى

كما صدر عن صاحب الجاللة الملك

للشباب والرياضة.

حمــد بن عيســى آل خليفة مرســوم
رقــم ( )30لســنة  2019بتعيين مدير
عام في وزارة شؤون اإلعالم.
وجــاء فــي المــادة األولــى مــن
المرســوم أنــه يعيــن الســيد عبــدهللا
خليــل محمــد بوحجــي مديــرا عاما
لوكالــة أنبــاء البحريــن فــي وزارة
شئون اإلعالم بدرجة وكيل مساعد.
وجــاء فــي المــادة الثانيــة أن علــى
وزيــر شــئون اإلعــام تنفيــذ هــذا

للرئيــس التنفيــذي لإلســتراتيجيات

التنفيــذي

والعالقــات الدوليــة فــي الهيئــة

فــي هيئــة المعلومــات والحكومــة

الوطنيــة للنفط والغاز بدرجة وكيل

اإللكترونية بدرجة وكيل مساعد.

مساعد.

وجــاء فــي المــادة الثانيــة أن علــى

الرسمية.

وجــاء فــي المــادة الثالثــة أن علــى

وزير الداخلية تنفيذ هذا المرســوم،

كمــا صــدر عــن ملــك البــاد مرســوم

للعمليــات

المرســوم ،ويعمــل بــه مــن تاريــخ
صــدوره ،وينشــر فــي الجريــدة

آمنة الرميحي

ناصر السويدي

سلمان بن محمد

وكيال مساعدا

رئيسا تنفيذيا

نائبا للرئيس

والــوزراء  -كل فيمــا يخصــه

بـ“المالية” ومريم

لـ“النفط” وفيحان

التنفيذي للعمليات

ويُ عمــل بــه اعتبــارً ا مــن اليــوم

األنصاري للمتابعة

الفيحاني نائبا

والحوكمة في

والتنسيق

لـ“اإلستراتيجيات”

“المعلومات”

تجاوز عشر سنوات.

السجن 7
سنوات لكل
فردا
من أجبـر
ً
على الدعارة

وجــاء فــي المــادة األولــى مــن

وزيــر النفــط تنفيــذ هــذا المرســوم،

وجــاء فــي المــادة الثانيــة أن
علــى رئيــس مجلــس الــوزراء
 -تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون،

التالــي لتاريــخ نشــره فــي
الجريدة الرسمية.

وجــاء فــي المــادة األولــى مــن
المرســوم أنــه يعــاد تنظيــم األمانــة
العامــة للمجلــس األعلــى للشــباب
والرياضة ،وذلك على النحو اآلتي:
األميــن العــام للمجلــس األعلــى
للشباب والرياضة ،ويتبعه:
 - 1األميــن العــام المســاعد للمجلس
األعلــى للشــباب والرياضــة (بدرجــة
وكيل وزارة).
 - ۲مديــر عــام التخطيــط والمــوارد
(بدرجة وكيل مساعد) ،وتتبعه:
أ -إدارة التخطيــط والسياســات
والمتابعة.
ب -إدارة الموارد والخدمات.
وجــاء فــي المــادة الثانيــة أنه يلغي
المرســوم رقــم ( )58لســنة 2016
بإعــادة تنظيــم األمانــة العامــة
للمجلس األعلى للشباب والرياضة.
وجــاء فــي المــادة الثالثــة مــن
المرســوم أن علــى رئيــس مجلــس
الــوزراء تنفيذ أحكام هذا المرســوم
ويعمل به من تاريخ صدروه وينشر
في الجريدة.

أوقات عمل الفروع
األحد الى الخميس
الفروع

األيام

التوقيت

الفرع الرئيسي

األحد الى الخميس

7:30 am - 2:00 pm

األحد  .األثنين  .األربعاء

8:00 am - 2:30 pm

الثالثاء  .الخميس

8:00 am - 1:30 pm
4:00 pm - 6:30 pm

األحد  .الثالثاء  .األربعاء

7:30 am - 2:00 pm

األثنين  .الخميس

7:30 am - 1:00 pm
4:00 pm - 6:30 pm

األحد  .األثنين  .األربعاء

7:30 am - 2:00 pm

الثالثاء  .الخميس

7:30 am - 1:00 pm
4:00 pm - 6:30 pm

األثنين  .الثالثاء  .الخميس

7:30 am - 2:00 pm

األحد  .األربعاء

7:30 am - 1:00 pm
4:00 pm - 6:30 pm

األثنين  .الثالثاء  .الخميس

7:30 am - 2:00 pm

األحد  .األربعاء

7:30 am - 1:00 pm
3:00 pm - 5:30 pm

الحد
شارع االستقالل
شارع اللؤلؤ
شمال المحرق
جد حفص
السلمانية
شارع القصر
سوق واقف
المنطقة الدبلوماسية
سوق الرفاع

عوالي
أسري

بناء مجتمع
عالمـي
لريادة األعمال
 18 - 15أبريل  2019البحرين

سـجــل اآلن!

WWW.GEC.CO #GEC2019

السبت الى األربعاء
الفروع

األيام

التوقيت

مجمع السيف

السبت الى األربعاء

10:00 am - 6:00 pm

شارع البديع
السوق المركزي
مدينة عيسى
سوق محرق

األحد  .اإلثنين  .األربعاء

7:30 am - 2:00 pm

السبت  .الثالثاء

7:30 am - 1:00 pm
4:00 pm - 6:30 pm

السبت  .اإلثنين  .الثالثاء

7:30 am - 2:00 pm

األحد  .األربعاء

7:30 am - 1:00 pm
4:00 pm - 6:30 pm

األحد  .الثالثاء  .األربعاء

7:30 am - 2:00 pm

السبت  .اإلثنين

7:30 am - 1:00 pm
4:00 pm - 6:30 pm

عالي
مطار البحرين الدولي
شارع المثنى
شارع المعارض
مدينة حمد
الرفاع بوكواره
توبلي

المنظمون

ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎرة nbbonline.com

@nbbonline

ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻛﺒﻨﻚ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪي.
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شـــكــــرًا

للبحـرين

سباق الـ  Formula 1جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج
 2019حقق نجاحًا باهرًا!
تهانينا للويس هاملتون وفريق مرسيدس اي ام جي بتروناس موتورسبورت
ونتقدم بالشكر الجزيل لكل الجماهير ،الفرق ،الرعاة والشركاء ،وفريق عمل
حلبة البحرين الدولية الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث الرائع وعطلة
نهاية أسبوع ال تنسى.

نراكم العام القادم!
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العاهل :نجــــــاح “الفورمــــوال  ”1يضـــــــــاف إلــى اإلنجــازات الحضاريــة للبحريـن
دور ريادي للسواعد البحرينية المخلصة في تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير

جهــود المســؤولين في “الحلبة” أســهمت فــي إنجاح الحــدث العالمي بمختلــف جوانبه

جاللة الملك يشهد ختام سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 1
المنامة  -بنا

شــهد عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة
ختــام ســباق جائــزة البحريــن الكبــرى
لطيــران الخليــج للفورمــوال 2019 1
فــي نســخته الخامســة عشــرة ،والذي
انطلق مساء أمس على حلبة البحرين
الدولية وســط حضور جماهيري كبير
مــن متابعــي ومحبــي هــذه الرياضــة
العالمية.ولــدى وصــول جاللــة الملــك،
كان فــي االســتقبال ولــي العهــد نائــب
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة،
والممثل الشخصي لجاللة الملك سمو
الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة.
ورافــق جاللــة الملــك ،ممثــل جاللــة
الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون
الشــباب ،رئيــس المجلــس األعلــى
للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر
بــن حمــد آل خليفــة ،والنائــب األول
لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب
والرياضــة ،رئيــس االتحــاد البحرينــي
أللعــاب القــوى ســمو الشــيخ خالــد بــن
حمــد آل خليفــة .كمــا حضــر الســباق
أصحــاب المعالــي والســعادة وكبــار
المدعوين.
وتوجــه جاللتــه إلــى القاعــة الرئيســة
للحلبــة،

حيــث

تابــع

مجريــات

ومنافسات السباق.
وخالل الســباق ،استقبل جاللة الملك،

ملك إســبانيا الســابق صاحــب الجاللة
الملــك خــوان كارلــوس ،وســلطان
وحاكــم واليــة إقليــم جاهــور دار
التعظيــم بماليزيــا جاللــة الســلطان
إبراهيم ابن المرحوم سلطان اسكندر،
وســمو األميــر تانكــو إدريس اســكندر
ابــن الســلطان إبراهيــم ،ونائــب رئيس
مجلــس الوزراء وزيــر الداخلية بدولة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة
الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد
آل نهيــان ،ونائب رئيس مجلس أمناء
مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان
لألعمــال الخيريــة واإلنســانية ســمو
الشيخ عمر بن زايد آل نهيان ،ورئيس
مجلــس إدارة مؤسســة زايــد العليــا
ألصحاب الهمم ســمو الشــيخ خالد بن
زايــد آل نهيان ،وســفير دولة اإلمارات
العربية المتحدة لدى البحرين الشــيخ
ســلطان بن حمدان بــن زايد آل نهيان،
ورئيس جمهورية تتارســتان الروسية
رســتم مينيخانــوف ،ودوق يــورك
صاحــب الســمو الملكــي األميــر أندرو،
ورئيســة االتحــاد البرلمانــي الدولــي
غابرييــا كويفــاس بــارون ،ورئيســة

كل ما فيه خير ومصلحة الشعوب.

وفــي نهايــة الســباق ،أعــرب صاحــب

وأكد جاللته أن نجاح السباق لهذا العام

مــن جانبهم  ،أعرب ضيــوف البالد عن

الجاللــة الملــك عــن الشــكر والتقديــر

يضــاف إلى اإلنجازات الحضارية التي

القائميــن علــى حلبة البحريــن الدولية،
ً
مثمنــا مــا قامــوا بــه مــن عمــل وطنــي

هذه الرياضات الجماهيرية في توثيق

جزيــل الشــكر واالمتنــان لجاللته على

لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب

تواصــل المملكــة تحقيقهــا على صعيد

متميــز وذي كفــاءة عاليــة وحرصهــم

عالقــات الصداقــة وتقويــة صــات

الدولــي للســيارات والفــرق المشــاركة

عالقات التعاون والصداقة التاريخية

مــا لقــوه مــن حفــاوة االســتقبال وكرم

القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس

الرياضــات العالميــة بفضــل ســواعد

الضيافــة ،وأكــدوا ســعادتهم بحضــور

مجلــس الــوزراء علــى جهــود ســموه

أبنائهــا المخلصــة ودورهم الريادي في

على توفير كل اإلمكانات والتسهيالت
ً
مؤكــدا أن جهودهــم
للــزوار والســياح،

التواصــل والتقــارب وتعزيــز تبــادل

والجهــات الراعيــة علــى دورهــم فــي
ً
مشــيدا بــأداء
تنظيــم هــذا الســباق،

البحريــن ودولهم الشــقيقة والصديقة

هــذه الفعاليــة الرياضيــة العالمية التي
ً
سنويا بمستوى عال
تحتضنها المملكة

المثمــرة والموفقــة وســعيه المتواصل

تنظيم واســتضافة مختلــف الفعاليات

الدؤوبــة أســهمت فــي إنجــاح هــذا

لتعزيــز مكانــة البحريــن فــي األوســاط

الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية.

الحــدث الرياضــي العالمــي بمختلــف

ملتقــى لكافــة الحضــارات والثقافــات

من التنظيم.

الرياضية العالمية.

وأعــرب جاللتــه عن الشــكر إلــى جميع

جوانبه.

ووجهــة رائــدة تحتضــن الجميــع علــى

مجلس النواب والكونت أنتون بولزا.
ورحــب جاللته بضيوف البالد وتبادل
ً
مشــيدا بعمق
معهم األحاديث الودية،
الوطيــدة التــي تجمــع بيــن مملكــة
وما تشــهده من تطور مستمر لتحقيق

البحرين تعتز بالعالقات المتميزة مع الدول الصديقة

ونوه جاللته بالدور الذي تقوم به مثل

أرضها المعطاءة.
كمــا أعرب جاللته عــن تقديره لالتحاد

الثقافــات بيــن مختلف شــعوب العالم،
ً
مؤكــدا أن البحريــن كانــت وال تــزال

ً
ومتمنيــا
الفائزيــن خــال المنافســات،
ً
حظــا أوفــر فــي
لبقيــة الفــرق األخــرى
السباقات المقبلة.

إشادة بالعالقات االقتصادية واالستثمارية مع اليونان

اســتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة في
قصــر الصافريــة أمــس الســير مايــكل
خضــوري وحرمــه الليــدي خضــوري،
واللــورد ســنودون ،وأنــدري ديماريــه
وحرمــه فرانــس ديماريــه ،واألميــر
أغســتو روفــو ،بحضــور ممثــل جاللة
الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون
الشــباب ،رئيــس المجلــس األعلــى
للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر
بــن حمــد آل خليفــة ،والنائــب األول
لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب
والرياضــة ،رئيــس االتحــاد البحريني
أللعــاب القــوى ســمو الشــيخ خالــد بن
حمــد آل خليفــة ،وذلــك للســام علــى
جاللتــه بمناســبة زيارتهــم لمملكــة
البحريــن لحضــور منافســات ســباق

جاللة الملك مستقبال ضيوف المملكة بمناسبة حضورهم سباق جائزة البحرين الكبرى للفورموال 1

جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران
الخليــج  2019للفورمــوال واحــد فــي
نسخته الخامسة عشرة.
ورحــب صاحــب الجاللــة الملــك
بضيــوف البــاد ،وأكــد اعتــزازه بمــا

يربــط

مملكــة

البحريــن

جاللة الملك مستقبال رجل األعمال اليوناني سبيرو التسيس وعائلته

بدولهــم

كمــا جــرى خــال اللقــاء تبــادل

فــي تعزيــز التواصــل والتقــارب بيــن

البحرين.

وكــرم الضيافة ،مشــيدين بما تشــهده

الصديقــة مــن عالقــات تاريخيــة

األحاديــث حــول ســباقات الفورمــوال

الشــعوب ،بمــا يعمــق روح الصداقــة

ومــن جانبهــم ،أعــرب ضيــوف البــاد

البحريــن مــن تطــور فــي مختلــف

متميــزة وتعــاون وثيــق فــي شــتى

واحــد ،والــدور الــذي تقــوم بــه مثــل

وتبــادل الثقافــات المختلفــة ،متمنيــا

عــن شــكرهم وتقديرهــم لصاحــب

المجــاالت متمنيــن للبحريــن وشــعبها

المجاالت.

هــذه التجمعــات الرياضيــة العالميــة

لهــم طيــب اإلقامــة فــي مملكــة

الجاللة الملك على حفاوة االســتقبال

دوام التقدم والرقي واالزدهار.

اســتقبل عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة

أفــراد عائلته ،بحضــور ممثل جاللة الملك

األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب

بمناســبة زيارتــه للبــاد لحضــور ســباق

وأشــاد بالعالقــات الثنائيــة التاريخيــة

الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة فــي

لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب ،رئيس

والرياضــة ،رئيــس االتحــاد البحرينــي

جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج

الوطيــدة التــي تربــط مملكــة البحريــن

االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية،
ً
متمنيــا جاللتــه لالتســيس وعائلته طيب

قصــر الصافريــة أمــس رجــل األعمــال

المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو

أللعــاب القــوى ســمو الشــيخ خالــد بــن

للفورموال واحد .2019

وجمهوريــة اليونان الصديقة ،وما وصلت

اإلقامــة فــي المملكــة ودوام التوفيــق

اليونانــي ســبيرو التســيس وعــدد مــن

الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة ،والنائب

حمــد آل خليفــة ،للســام علــى جاللتــه

ورحــب جاللــة الملك بالتســيس وعائلته،

إليــه مــن مســتوى متقدم علــى كل الصعد

والنجاح.
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“الفورموال  ”1يعزز مكانة البحرين عالم ًّيا

جــالــة الــمــلــك وســمــو رئــيــس الـــــــوزراء يـــتـــبـــادالن الــتــهــانــي بــنــجــاح الــســبــاق
المنامة  -بنا

تلقــى عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة برقية تهنئة مــن رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة ،بمناسبة نجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال  ،2019 1هذا نصها:
متميــز ،شــهد به الجميــع ،وما حظي به الســباق من

خليفة بن سلمان آل خليفة

خليفة حفظه هللا ورعاه

مشــاهدات عالميــة عريضــة ،ليؤكــد تفــوق المملكــة

رئيس الوزراء.

حضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل
ملك مملكة البحرين المفدى

وقدرتها على تحقيق إنجازات رائدة في ظل قيادة

وبعــث جاللــة الملــك ،برقيــة شــكر جوابيــة إلــى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،

جاللتكم الحكيمة.

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ،هذا نصها:

فإنــه لمــن دواعــي ســرورنا واعتزازنــا أن نعبــر

وإننــا لنود أن نعبر لجاللتكــم عن اعتزازنا بالتنظيم

صاحب السمو الملكي العم العزيز األمير خليفة بن

لجاللتكــم عن خالص التهاني والتبريكات بمناســبة

الراقــي ،لهــذا الحــدث الرياضــي العالمــي المقام في

سلمان آل خليفة حفظه هللا

النجــاح الكبيــر والمتميــز ،الــذي تواصــل مملكــة

رحــاب بلدنــا العزيز ،وبما حظي به من دعم ورعاية

رئيس الوزراء

البحرين تحقيقه بجدارة ،في تنظيم وإقامة سباق

جاللتكم ،داعين المولى عز وجل ان يحفظكم وان

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء

“الفورموال .”1

يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر،

يطيــب لنــا أن نبعــث إلــى ســموكم الكريــم بخالــص

إن مــا حققتــه مملكــة البحريــن فــي ســباقات

لمواصلة إنجازات الخير والنماء في بلدنا الحبيب.

التحيــات وصــادق التمنيــات بموفــور الصحــة

للتهنئــة التــي حملتهــا إلينا برقية ســموكم بمناســبة

ً
واقتصاديا ،بحيــث تأكد حضور
حضاريـ ًـا ورياضيـ ًـا

نجــاح ســباق الفورمــوال  1األمــر الــذي أســهم فــي

هــذه المملكــة فــي مصــاف األمــم المتقدمــة ،مــع

“الفورمــوال  ،”1للعــام الحالــي  ،2019مــن نجــاح

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

والعافية مقرونة لشــكرنا الجزيــل وامتناننا العميق

تعزيــز مكانة مملكتنــا الغالية علــى الصعيد العالمي

تمنياتنــا الصادقة لســموكم بــدوام الصحة وموفور

سمو ولي العهد

العافية ،ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

جاللة الملك وسمو ولي العهد يتبادالن التهاني

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادالن التهاني

المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

تلقــى عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك

مــن تحقيق العديــد من النجاحات المتتالية

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

بعــث رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي

نجاحــات متواصلــة ،ليعــد إضافــة جديــدة

حمد بن عيســى آل خليفة ،برقية تهنئة من

بتكاتــف الجهــود الكبيــرة مــن كافــة أبنــاء

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقية

ومتميــزة إلــى إنجــازات مملكــة البحريــن،

معــان ومشــاعر
ســموكم حفظكــم هللا مــن
ٍ
ً
دومــا ونعتــز بهــا فــي ظــل
طيبــة نفخــر بهــا

ولــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

البحريــن والتــي تعــزز جميعهــا المســاعي

حمد آل خليفة ،هذا نصها:

تهنئــة إلــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى

التــي نفخر ونعتز بها ،فــي ظل العهد الزاهر

مــا تحقــق اليوم مــن نجاح اســتضافة حلبة

لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو

الراميــة لنجــاح المســيرة التنموية الشــاملة

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن

البحريــن الدوليــة لجائــزة البحريــن الكبــرى

الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة،

بقيادة جاللتكم حفظكم هللا ورعاكم.

صاحــب الســمو الملكــي إبننــا العزيــز األمير

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن

عيسى آل خليفة.

لطيــران الخليــج للفورمــوال واحــد 2019

وذلك لما لقيه سباق جائزة البحرين الكبرى

وبهــذه المناســبة يســرني أن أرفــع إلــى

سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا

حمــد آل خليفــة لمــا لقيــه ســباق جائــزة

داعين المولى عز وجل أن يحفظكم ويديم

والتي تضاف إلى سجل النجاحات العديدة

لطيــران الخليج للفورمــوال واحد  2019من

مقــام جاللتكــم الكريــم كل الشــكر والتقدير

ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى  -النائــب

البحريــن الكبرى لطيــران الخليج للفورموال

نجاح كبير ،هذا نصها:

واالمتنــان معاهدين جاللتكم على مواصلة

األول لرئيس مجلس الوزراء

واحد  2019من نجاح كبير ،هذا نصها:

على سموكم التوفيق والسداد فيما تبذلونه
ً
اســهاما فيما نسعى
من جهود طيبة مباركة

فــي ظل المســيرة التنموية الشــاملة بقيادة
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك الوالد حمد

سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك الوالد

المضــي نحــو تحقيــق رؤاكــم وتطلعاتكــم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

صاحــب الســمو الملكــي االبن العزيــز األمير

ً
جميعا من نهضة وتقدم لبلدنا العزيز.
إليه

بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفدى

حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه

مســتضيئين بنهجكم وتوجيهاتكم لتحقيق

يطيــب لنــا أن نبعــث إلــى ســموكم بخالــص

سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

حفظه هللا ورعاه .ويسعدني في هذا المقام

ملك مملكة البحرين المفدى

كل مــا فيه الخير والنماء للوطن والمواطن

التحيــات وصادق التمنيات بموفور الصحة

ولي العهد نائب القائد األعلى

خليفة بن سلمان آل خليفة

يــا صاحــب الســمو أن أشــيد باإلســهامات

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

عبــر تحقيــق األهــداف التنمويــة المنشــودة

والعافيــة مقرونــة بأصدق التهانــي العميقة

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء

الكبيــرة للجهــات الحكوميــة وجهودهــا في

يشــرفني أن أرفــع إلــى جاللتكــم خالــص

للمملكــة ،داعيــا هللا العلــي القديــر أن يمتــع

التهانــي والتبريــكات لمــا لقيه ســباق جائزة

جاللتكــم بموفــور الصحــة والســعادة وأن

بمــا وفقكــم هللا عــز وجــل بنجــاح ســباق
ً
ً
رياضيا
انجازا
الفورموال واحد والتي تعتبر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،

وتلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

ظل توجيهات سموكم حفظكم هللا إلنجاح

البحريــن الكبرى لطيــران الخليج للفورموال

يحقــق لمملكتنــا الغاليــة وشــعبها الكريــم

ً
ً
واقتصاديــا لمملكــة البحريــن
وحضاريــا

فإنــه ليســرنا أن نعبــر لســموكم عــن أطيــب

الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة

تهانينــا وتبريكاتنا ،بمناســبة النجــاح الكبير

برقيــة شــكر جوابيــة مــن ولــي العهــد نائــب

هــذا الحــدث العالمــي المهــم والــذي يرســخ
ُ
عامــا بعد عام
بنجــاح تنظيمــه فــي المملكــة

واحــد  2019مــن نجــاح كبير ،والذي أســهم

المزيــد مــن التطــور واالزدهــار فــي ظــل

العزيــزة ،حيــث أكــدت مملكتنــا حضورهــا

والمتميــز الذي حققتــه مملكة البحرين ،في

القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس

اســم مملكة البحرين على الخارطة الدولية

بشــكل مميــز فــي إطــاع العالــم علــى مــا

قيادتكم الحكيمة.

المميــز علــى خارطــة العالــم المتحضــر ممــا

تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى

الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر

تمتلكه مملكة البحرين من مقومات متميزة

حفظكــم هللا وســدد علــى دروب الخيــر

عزز مكانة بلدنا الغالي في الساحة العالمية

لبطولة سباقات “الفورموال  ”1للعام .2019

سلمان بن حمد آل خليفة هذا نصها:

لهذه السباقات.
ســائالً هللا العلــى القديــر أن يمتــع ســموكم

لتنظيــم واســتضافة الفعاليــات العالميــة

خطاكم ،ودمتم سيدي سالمين موفقين ،،،

وبفضل جهود سموكم المميزة.

وإننــا لنعبــر عــن اعتزازنــا بجهــود ســموكم

صاحــب الســمو الملكــي العــم العزيــز الوالــد

بموفــور الصحــة والســعادة وطــول العمــر

بخبــرات وطنية عبــر ما يقدمونه من عطاء

ابنكم المخلص

الحثيثة والمتواصلة في رعاية هذا الحدث

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

وأن يســدد علــى طريق الخيــر خطاكم وأن

مخلــص ومقــدر ،والــذي هو مصــدر فخر لنا

سلمان بن حمد آل خليفة

معكم في نجاح هذا الفعالية المميزة.

الرياضــي العالمــي ،ممــا كان لــه األثــر الكبير

رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه

يوفقنا جميعا لخدمة مملكتنا الغالية.

جميعــا ،والــذي انعكس على ترســيخ مكانة

ولي العهد نائب القائد األعلى

حفظكم هللا ودمتم سالمين.

فيمــا تحقــق مــن نجــاح ،فــي ظــل حضــور

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

ودمتم سيدي سالمين موفقين ،،،

المملكة على خارطة السباقات الدولية.

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

والدكـــم

جماهيــر غفيرة من جميع انحاء العالم ،وما

تلقيــت ببالــغ الســرور واالعتــزاز برقيــة

ابـنـكــــم

سيدي صاحب الجاللة،،،

وقــد بعــث عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة

شــهده الجميع من إطار تنظيمي على أعلى

ســموكم الكريمــة المهنئــة بنجــاح ســباق

لقــد أســهمت جائــزة البحريــن الكبــرى التي

الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،برقيــة

تقــام علــى حلبــة البحريــن الدوليــة ســنويا

شــكر جوابيــة إلــى ولــي العهــد نائــب القائد

تهنئــة لســموكم ولجميــع الذيــن أســهموا

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

المستويات.

جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج

إن مــا يحققــه ســباق “الفورمــوال  ”1مــن

للفورمــوال واحــد  ،2019وما تضمنته برقية

سمو ولي العهد
يتلقى تهنئة من
رئيس “الغرفة”

العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي

المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب

تلقــى عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة برقية تهنئة مــن رئيس الحرس الوطني الفريق أول ركن ســمو

العهد يتلقون تهاني رئيس الحرس الوطني

األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو

الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة؛ بمناسبة نجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال  1للعام .2019

تهنئة من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

وأعــرب ســمو رئيــس الحــرس الوطني في

البرقيــة أســمى آيــات التهانــي والتبريكات

ســباق جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران

برقيتــه عــن خالــص التهنئــة والتبريــكات

بمناســبة النجــاح الباهــر الذي حققه ســباق

الخليج للفورموال .2019 1

لجاللــة الملــك باإلنجــاز الوطنــي الــذي

الفورموال  1جائزة البحرين الكبرى لطيران

ورفــع ســمو رئيــس الحــرس الوطنــي فــي

يضــاف إلــى مســيرة اإلنجــازات التنمويــة

الخليــج  ،2019مشــيدا بمتابعــة صاحــب

البرقيــة أســمى آيــات التهانــي والتبريكات

والحضاريــة الرائدة التي تشــهدها مملكتنا

السمو الملكي رئيس الوزراء الحثيثة التي

إلــى صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد

الغاليــة فــي ظــل التوجيهــات الســديدة

كان لهــا دور بالــغ فــي إبــراز هــذا الحــدث

بمناســبة النجــاح الباهــر الذي حققه ســباق

والرعايــة الكريمــة من جاللــة الملك ،داعيا

بأبهى صورة للعالم ليضاف إلى اإلنجازات

الفورموال  1جائزة البحرين الكبرى لطيران

هللا تعالــى أن يحفظ جاللته ويديمه ذخرا

العديــدة التــي حصدتهــا مملكتنــا الغاليــة

الخليــج  ،2019مشــيدا بمتابعــة ســموه

وعزا.

تحــت ظل القيادة الحكيمــة لجاللة الملك،

الدائمــة التــي كان لهــا بالغ األثــر في إظهار

كمــا تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

ســائال المولــى أن يحفــظ ســموه و يديمــه

الحــدث بأبهــى صــورة للعالــم ليضــاف إلى

الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة

ذخرا وسندا.

اإلنجازات العديــدة التي حصدتها مملكتنا

برقيــة تهنئــة مــن ســمو رئيــس الحــرس

كمــا تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى

الغالية تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة

الوطنــي؛ بمناســبة نجــاح ســباق جائــزة

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل

البحريــن الكبرى لطيران الخليج للفورموال

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن

خليفة ملك مملكة البحرين المفدى مبتهال

 1للعام .2019

حمــد آل خليفــة برقيــة تهنئــة مــن ســمو

ســموه إلــى هللا تعالــى أن يحفــظ ســموه و

ورفــع ســمو رئيــس الحــرس الوطنــي فــي

رئيــس الحــرس الوطنــي ،بمناســبة نجــاح

يديمه ذخرا و سندا.

الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة برقية
ســمير نــاس؛ بمناســبة نجــاح ســباق جائــزة
البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج للفورمــوال 1
للعــام  ،2019رفــع فيهــا خالــص التهنئــة لســموه
الكريــم نيابــة عــن نفســه وعــن مجلــس اإلدارة
واألســرة التجارية والصناعية بمناســبة النجاح
الكبيــر الــذي حققــه ســباق جائــزة البحريــن
الكبــرى ،مــا عكــس الصــورة الطيبــة والمشــرفة
لمملكــة البحريــن مــن حيــث حســن التنظيــم
واإلعــداد لهــذه الفعالية العالميــة والتي حظيت
بأصــداء كبيــرة علــى مســتوى العالــم ودعّ ــم
مكانــة البحريــن فــي تنظيــم الحــدث الرياضــي
البــارز والمهم ،الذي اســتقطب الكثير من الزوار
والســياح والمشــاهدين من جميع أنحــاء العالم
وعــزز مــن الحركــة التجاريــة واالقتصاديــة في
مملكة البحرين.

سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

سمو رئيس الوزراء يتلقى
تهنئة من وزير الكهرباء
المنامة  -بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو

صاحب الجاللة الملك ودعم ســموكم

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

الالمحــدود ومتابعتكــم الحثيثــة في

خليفة برقية تهنئة من وزير الكهرباء

اســتقطاب هذا اإلعجــاب العالمي من

والمــاء عبدالحســين ميــرزا؛ بمناســبة

كافــة دول العالــم والــذي أكــد قــدرة

نجــاح ســباق جائــزة البحريــن الكبرى

مملكــة البحريــن علــى تنظيــم مثــل

لطيــران الخليــج للفورمــوال  1للعــام

هــذه الســباقات العالميــة ومــا تتمتــع

 ،2019هذا نصها:

بــه بالدنــا العزيــزة مــن ســمعة طيبــة

ســيدي صاحب الســمو الملكــي األمير

ومكانة رفيعة.

خليفة بن سلمان آل خليفة

ســيدي صاحــب الســمو ،وفقكــم هللا

رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا

لتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات فــي
ً
ذخــرا
مملكتنــا الغاليــة ،وأدامكــم

ورعاه
الســام عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه،

ً
وســندا لهــذا الوطــن العزيــز ومتعكــم

وبعد...

بموفور الصحة والعافية والسعادة.

أتشــرف بــأن أرفــع لمقــام ســموكم

وتفضلوا ســموكم بقبول أســمى آيات

أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات

التقدير واالحترام.

بمناسبة النجاح المنقطع النظيـر الذي
تحقق لســباق الفورمــوال  1لهذا العام،
مما يعكس السياسة الحكيمة لسيدي

المخلص لسموكم

الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا
وزير الكهرباء والماء

الرميحي :قصة نجاح تتجدد سنويً ا

وزير الداخلية يشكر رجال الشرطة

المنامة  -بنا

المنامة  -وزارة الداخلية

أشــاد وزيــر شــؤون اإلعــام رئيــس مجلس أمنــاء معهد البحريــن للتنمية السياســية علــي الرميحي
بنجاحــات مملكــة البحريــن فــي احتضــان وتنظيــم بطولــة العالــم للفورمــوال  1للعام الخامس عشــر
على التوالي ،وترسيخ مكانتها المرموقة كوجهة مثالية للسياحة واالستثمارات واإلبداع اإلنساني
والتعايش الحضاري في العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المصاحبــة لهــا مــن داخــل الحلبــة ،مــن مهرجانات

وفعاليــات فنيــة وترفيهيــة وتجاريــة ،مشــيدا
بجهــود الكــوادر اإلعالميــة الوطنيــة فــي إعــداد

وتقديــم لقــاءات إذاعيــة وتليفزيونيــة مــع زوار

الحلبــة ،وتخصيــص أســتوديو إلذاعــة البحريــن

ورفع الوزير أســمى آيــات التهاني والتبريكات إلى

دؤوبــة من لدن صاحب الســمو الملكــي ولي العهد

لنقــل األجــواء من قلب الحــدث ،إلى جانب تعاون

الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن

رياضي وعمراني متكامل عزز من مكانة البحرين

اإلعالمي بالحلبة في تقديم التسهيالت اإلعالمية

العالميــة بمــا يدعــم الرؤيــة االقتصاديــة ،2030

تغطيــة الحــدث العالمــي وإبــرازه فــي مختلــف

مضيئــة للســام والتســامح بين جميــع المواطنين

وأكــد أن مملكــة البحريــن أثبتــت للعالــم أجمــع

صاحــب الجاللة الملــك ،وحكومته برئاســة رئيس
ســلمان آل خليفــة ،ودعــم ولــي العهــد نائــب القائد

األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد
آل خليفــة ،وإلــى جميــع أبنــاء الشــعب البحرينــي

بمناســبة النجاحات المبهرة لســباقات الفورموال 1

على حلبة البحرين الدولية.

وأكــد أن “الفورمــوال  ”1قصة نجاح تتجدد ســنويًا

منــذ العــام  2004برؤيــة إبداعيــة ســباقة ومتابعة

أثمــرت عــن تحويــل لؤلــؤة الصحــراء إلــى صــرح

الــوزارة مــع مركــز االتصــال الوطنــي والمركــز

الرائــدة علــى الخريطــة الرياضيــة والســياحية

والفنيــة ألكثــر مــن  500إعالمــي ،وتمكينهــم مــن

ويعكــس وجههــا الحضاري المشــرق منصة عالمية

وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية والدولية

والمقيميــن والســياح مــن مختلــف األجنــاس

جدارتهــا في تنظيم األحــداث الرياضية والعالمية

والثقافات والحضارات.

وأعــرب عن اعتــزازه بالتغطية اإلعالمية الشــاملة
والمتنوعــة للســباقات واألجــواء االحتفاليــة

الكبــرى؛ بفضــل الدعــم الالمحــدود مــن قيادتهــا
الحكيمــة ،وتميزهــا بإمكانــات فنيــة وإعالميــة

وإدارية ولوجستية متكاملة.

رفــع وزيــر الداخليــة الفريــق أول ركــن
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة أسمى
آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البالد
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفــة ،ورئيــس الــوزراء صاحب الســمو
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل
خليفــة ،وولــي العهــد نائب القائــد األعلى
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن
حمــد آل خليفــة ،بمناســبة نجــاح مملكــة
البحريــن في اســتضافة ســباق الفورموال
.1
وأعــرب الوزيــر ،لــدى تفقــده مســاء
أمــس غرفــة العمليــات التــي أقامتهــا
وزارة الداخليــة داخــل حلبــة البحريــن

وزير الداخلية يتفقد غرفة العمليات في الحلبة

الدوليــة ،عــن شــكره لرجال الشــرطة في

الفعاليات العالمية الكبرى.

كل مواقعهــم وأدائهــم واجبهــم بمهنيــة

كمــا تابــع وزيــر الداخليــة ،تنفيــذ الخطــة

والتــزام بالقانــون ،مــا ســاهم فــي إنجــاح

المرورية ،التي اســتطاعت اإلدارة العامة

هــذا الحدث الرياضي العالمي ،الذي يعزز

للمــرور مــن خاللهــا تحقيــق خــروج آمــن

مــن مكانــة البحرين علــى خريطة تنظيم

لكل الجماهير التي حضرت السباق.
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حرص حكومي على االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن
ســمو رئيــس الــوزراء :القطــاع الصحــي فــي البحريــن يحظــى بــكل الدعــم واالهتمــام

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددً ا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين
المنامة  -بنا

أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي
األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة ،حــرص
الحكومــة علــى االرتقــاء بجــودة الخدمــات
المقدمــة للمواطن في القطاعات كل ،والحفاظ
علــى اســتدامة حصولــه عليهــا وفــق أرقــى
مســتويات الكفــاءة ،باعتبارهــا ركيزة أساســية
لجهود الحكومة في خدمة المواطن.
جاء ذلك ،لدى استقبال سموه بقصر القضيبية
صبــاح أمــس عــد ًدا مــن أفــراد العائلــة المالكــة
الكريمة والمســؤولين ،حيث تطرّق سموه لعدد
من الموضوعات التي تهم المواطنين.
وخالل اللقاء ،نوّ ه سموه إلى ما حققته مملكة
البحريــن مــن تقدم في شــتى المجــاالت بفضل
تكاتف أبناء البحرين وجهودهم المتميزة التي
أســهمت في رفع اســم المملكــة وتعزيز مكانتها
وعالميا .وأشــار ســموه إلــى أن القطاع
إقليميــا
ًّ
ًّ

الصحي في مملكة البحرين يحظى بكل الدعم
واالهتمــام ،وأن الحكومة تعمل باســتمرار على
تحســين جــودة الخدمــات الصحيــة والتوســع
فــي توفيــر المستشــفيات والمراكــز الصحيــة
ودعمهــا بــكل المــوارد واإلمكانــات الالزمــة
لضمان حصول المواطن على أعلى مســتويات
الرعاية والعالج .وأثنى سموه على ما تزخر به
المملكة من كفاءات وخبرات طبية متخصصة
فــي القطــاع الصحــي ،مشــي ًدا ســموه بجهــود
العامليــن فــي هذا القطــاع وما يقومــون به من
جهــود متميــزة لتقديــم خدمــة صحيــةحديثة

ومتطورة تع ّزز من صحة المواطن.

سمو رئيس الوزراء :تعزيز االستثمارات مع باكستان

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير الباكستاني
المنامة  -بنا

اســتقبل رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير

إلــى دفــع العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن فــي شــتى

خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بقصــر القضيبيــة صباح

المجاالت ،عبر تعزيز االستثمارات المشتركة وتشجيع

أمس ســفير جمهورية باكستان اإلسالمية لدى مملكة

رجــال األعمال فــي البلدين إلى االســتفادة من أواصر

البحريــن أفضــل محمــود ،حيــث اســتعرض ســموه

الصداقــة الراســخة والتعــاون البنــاء الــذي يجمــع بين

معــه مجمــل العالقــات الثنائيــة بيــن مملكــة البحريــن

البلديــن ،والــذي يهيــئ فرصا واعدة لدفــع عجلة النمو

وجمهوريــة باكســتان اإلســامية الشــقيقة وســبل

فــي البلديــن بما يعــود بالنفع على شــعبيها الصديقين.

تنميتهــا بما يدعم جهود النمــاء واالزدهار في البلدين

وأثنــى ســموه علــي إســهامات الجاليــة الباكســتانية

الصديقين.

فــي مملكــة البحريــن ودورهــا في مســيرة التنمية في

وخــال اللقــاء ،أشــاد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس

المملكــة .مــن جانبه ،أعرب ســفير جمهورية باكســتان

الــوزراء بما تشــهده العالقــات البحرينية الباكســتانية

اإلســامية لــدى مملكــة البحريــن عــن شــكره وتقديره

مــن تقــدم مســتمر بفضــل اهتمــام قيادتــي البلديــن

لصاحــب الســمو الملكــي رئيس الوزراء علــى ما يوليه

الشــقيقين وســعيهما المشــترك للنهــوض بمجــاالت

سموه من اهتمام بتعزيز عالقات التعاون بين البلدين

التعاون ،وفتح آفاق آوســع تعود بالنفع على مســارات

في المجاالت كافة ،وأكد تطلع بالده إلى توثيق عرى

التنمية لدى البلدين.

التعاون مع مملكة البحرين ،مشــيدا بالنهضة التنموية

وأعــرب ســموه عــن اهتمــام مملكــة البحريــن وتطلعها

التي تشهدها البحرين على األصعدة كافة.
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سمو رئيس الوزراء يتسلم توصيات دعم صغار التجار
تــكــلــيــف ســـمـــو الـــشـــيـــخ عـــلـــي بــــن خــلــيــفــة بــمــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا

سمو رئيس الوزراء يستقبل وزير الصناعة والتجارة ورئيس غرفة التجارة

التاجر البحريني

الحكومة تولي

توفير األجواء

نهتم باالستماع

“الغرفة” بتاريخها

سيرة مشرفة

كان وسيظل

اهتماما كبيرا بقطاع

المالئمة للمستثمرين

للتجار وكل ما

العريق ركيزة أساس

للقطاع التجاري عبر

العنصر األهم لكل

المؤسسات الصغيرة

لتطوير مشروعاتهم

من شأنه االرتقاء

بمختلف جوانب

إسهاماته الرائدة

خطط التنمية

والمتوسطة

وأعمالهم

بمنظومة االقتصاد

مسيرة التنمية

بكل مراحل التنمية

المنامة  -بنا

أمــر رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة بدراســة
تنفيذ توصيات الدراسة المشتركة التي وجه
بهــا ســموه مؤخــرا؛ للوقــوف علــى متطلبــات
صغــار التجــار وتذليــل المعوقــات أمامهم في
مواجهة التحديــات المختلفة ،وكلف صاحب
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء ،نائــب رئيــس
مجلس الوزراء ســمو الشــيخ علــي بن خليفة
آل خليفــة بمتابعــة تنفيذ هــذه التوصيات مع
الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بها.

على متطلبات صغار التجار وتلبيتها ،والعمل

تصنيفهــا ضمــن نتائــج الدارســة التــي رفعــت

الوطني في أجواء من االنفتاح والتنافسية.

فــي كل مراحــل التنمية في مملكــة البحرين،

تجــارة وصناعــة البحريــن بمناســبة الذكــرى

وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء

علــى تمكينهــم ودعمهــم وتذليــل المعوقــات

لســموه .وخــال اللقــاء أكــد صاحــب الســمو

وأشار سموه إلى حرص الحكومة على تقديم

بــإرادة وطنية خالصة جعلت من نماء الوطن

الثمانيــن علــى تأسيســها ،مؤكــدا ســموه

قد استقبل بقصر القضيبية صباح أمس وزير

أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة ،كما

الملكــي رئيــس الوزراء أن قطاع المؤسســات

كافــة التســهيالت التي تدعم بيئة االســتثمار

هدفــا رئيســا وغايــة كبــرى تنطلــق منهــا كل

الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزياني،

تســتند الدراســة إلــى توجيهــات ســمو رئيس

الصغيرة والمتوســطة يشــكل أحد المرتكزات

وتوفــر للمســتثمرين األجــواء المالئمــة

المشروعات الصناعية والتجارية.

أجيالهــا المتعاقبــة كانــت ركيزة أساســية في

ورئيــس مجلــس إدارة غرفة تجــارة وصناعة

الوزراء بشــأن وضع خطــة عمل قابلة للتنفيذ

المهمــة فــي االقتصــاد الوطنــي فــي ظــل مــا

لتطويــر مشــروعاتهم وأعمالهــم ،وأنها مهتمة

وجدد سموه التأكيد على أن التاجر البحريني

مختلف جوانب مســيرة التنميــة االقتصادية

أن الغرفــة بتاريخهــا العريــق وعلــى مــدى

البحرين سمير ناس ،وأعضاء مجلس اإلدارة،

لدعــم صغــار التجار تنفذ وفــق برنامج محدد

يمتلكــه هــذه القطــاع الحيوي من قــدرة على

باالســتماع إلــى آراء التجــار والمســتثمرين

كان ،وســيظل العنصر األهم الذي ترتكز عليه

واالجتماعية في البحرين.

حيــث رفعــوا إلــى ســموه نتائــج الدراســة

وبرامج تستند إلى البيانات والمعلومات التي
ُتستوفى من صغار التجار بشأن احتياجاتهم

تنشيط الحركة االقتصادية وتوفير مزيد من

والتفاعــل اإليجابــي مع كل مــا يطرحونه من

كل خطــط التنميــة التــي تتبناهــا الحكومــة،

ونوه سموه بجهود مجلس إدارة غرفة تجارة

فرص العمل للمواطنين.

أفــكار ومقترحــات مــن شــأنها أن تســهم فــي

وأنــه ســيجد دائمــا كل الدعم والتعــاون الذي

وصناعة البحرين في اســتكمال تلك المسيرة

خلصــت إلــى عــدد مــن التوصيــات تحقــق ما

ومرئياتهــم .وتأسيســا على توجيهات ســموه

وأضاف سموه أن الحكومة تولي هذا القطاع

االرتقاء بمنظومة االقتصاد الوطني.

يحقــق لــه مقومــات االســتقرار والنجــاح فــي

الوطنيــة المضيئة للغرفة ،بما يعزز من دورها

جاء في تكليف صاحب السمو الملكي رئيس

تــم تشــكيل فريــق عمــل مشــترك من الــوزارة

اهتمامً ــا كبيــرًا وتعمــل بشــكل مســتمر علــى

وأكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء

أعمالــه ومشــروعاته التــي تعــود بالنفــع علــى

فــي دعــم المنظومــة االقتصاديــة وتحقيــق

الــوزراء وزارة الصناعــة والتجارة والســياحة

والغرفــة؛ لتحديــد متطلبــات صغــار التجــار

مراجعــة وتطويــر األنظمــة والقوانيــن التــي

أن القطــاع التجــاري يمتلــك تاريخــا عريقــا

االقتصاد الوطني.

تطلعــات منتســبيها من التجار والمســتثمرين

وغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن؛ للوقــوف

لمواجهــة التحديــات المختلفــة ،والتــي تــم

تمكنــه من القيام بدوره فــي خدمة االقتصاد

وسيرة وطنية مشــرفة عبر إسهاماته الرائدة

وأعــرب ســموه عــن خالــص تهانيــه لغرفــة

في مختلف المجاالت.

المشــتركة التــي تــم االتفــاق عليهــا ،والتــي

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر وتقدير من رئيس الغرفة
المنامة  -بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رقية شــكر وتقدير من
رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين ســمير ناس،
هذا نصها:
صاحــب الســمو الملكــي األمير /خليفة بن ســلمان آل
خليفة حفظه هللا ورعاه
رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يشــرفنا باألصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن أعضــاء
مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن
واألســرة التجاريــة والصناعيــة أن نرفــع إلــى مقــام
ســموكم الملكي الكريم أســمى آيات الشــكر والتقدير
واالمتنــان علــى تشــريفكم لنا بلقــاء ســموكم الكريم

بمجلســكم العامــر ،ونعتــز واألســرة التجاريــة
والصناعية بهذا التشريف الذي أكد نهجكم المتأصل
في الحوار المباشر والتواصل البناء ،وكرس سياسة
األبــواب المفتوحــة التــي عرفــت عــن ســموكم ،كمــا
بيــن حرصكــم فــي التعــرف علــى مرئيــات وأفــكار
وتصــورات الغرفــة لالرتقاء ببيئة العمل واالســتثمار
فــي البــاد ،وعكــس رعايــة ودعــم ســموكم للغرفــة
والشــارع التجــاري ،كمــا أن ذلــك يؤكــد نهج ســموكم
فــي التواصــل والتحاور البنــاء مع فعاليــات التجارة
واالقتصــاد واالســتثمار فــي مملكة البحريــن وصوالً
إلــى كل ما يخدم مســيرة النمــو والتطور االقتصادي
في مملكتنا العزيزة .
معربــا لكــم يــا صاحــب الســمو الملكــي عــن اعتزازنــا
باالهتمــام والدعــم الكبيريــن مــن ســموكم حفظكــم

هللا ورعاكــم ومثمنيــن عاليــا توجيهــات ســموكم
الســديدة لنــا فــي كل مــا يتعلــق بتطويــر وتنميــة
أوضاع القطاع الخاص وتقوية العمل المشــترك بين
الحكومــة الموقــرة والغرفــة ،وتفعيــل الــدور البنــاء
للقطــاع الخــاص فــي خلــق شــراكة حقيقيــة وفاعلــة
بين الطرفين ،والذي تجلى في الشــفافية والوضوح
ورحابة الصدر حينما استمعتم لنا وبكل أريحية وما
عبرتــم عنــه ســموكم إزاء الكثير من هموم وشــجون
القطــاع التجــاري خــال تشــرفنا بلقائكــم وعلــى
حرصكــم علــى التقريــب بمــا يحقق مصلحــة الغرفة،
فقــد كان لكلمــات ســموكم حفظكــم هللا وقعا عظيما
فــي نفوســنا فقــد أعطــت دفعــة قويــة لنــا وجــددت
األمل بمرحلة عمل وعطاء مميزين تبشــر بمســتقبل
مشــرق وزاهــر ينتظــر العمــل االقتصــادي والتجــاري

وزير الداخلية يتسلم تقريرا عن زيارة اليابان

وزير الداخلية مستقبال سمو محافظ الجنوبية

اإلشادة بجهود
سمو محافظ
الجنوبية في
دعم التعاون بين
البلدين

بالمملكــة ،كمــا بشــرت بمرحلــة عمل جديــدة بانتظار
الغرفــة خاصــة مــع تأكيــدات ســموكم حفظكــم هللا
ورعاكم باستمرار دعمكم الالمحدود لهذه المؤسسة
باعتبارهــا احــد أهــم المؤسســات االقتصاديــة فــي
البــاد واعــرق غرفــة تجارية تمثل أصحــاب األعمال
في منطقة الخليج العربي.
واسمحوا لنا يا صاحب السمو األمير أن نشيد كذلك
بــكل ما طرحتمــوه حفظكم هللا خالل هذا اللقاء من
وقيمة تجاه
توجيهــات ومرئيــات ورؤى وأفكار نيرة ّ
مستقبل العمل االقتصادي تستهدف تمكين أصحاب
األعمــال بمختلــف فئاتهــم وخاصة صغــار التجار من
خــال الوقــوف علــى متطلباتهم وتذليــل الصعوبات
التــي تواجههــم ،وهو ما أكد عمق ما تتمتعون به من
رؤيــة ثاقبــة وإدراك حكيم ألهمية التواصل والحوار

المنامة  -وزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد
هللا آل خليفــة ،رئيــس لجنــة متابعــة تنفيــذ
الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي
وترسيخ قيم المواطنة ،أمس ،أعضاء لجنة
إعداد وصياغة الخطة الوطنية ،التي عملت
علــى مــدار عــام كامــل برئاســة الوزيــر علــى
إعداد الخطة وبلورتها في شكلها النهائي.
وفــي مســتهل اللقاء ،رحــب الوزير بأعضاء

المنامة  -وزارة الداخلية

مــع المحافظــات اليابانيــة خصوصا وبين

مع المحافظات بما يسهم في أداء دورها

اســتقبل وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد

مملكة البحرين واليابان عموما.

فــي تلبية االحتياجــات وتطوير منظومة

تأتــي تجســي ًدا لرؤيــة عاهــل البــاد صاحب

التواصل وترســيخ العالقــة التكاملية مع

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة،

بــن عبــدهللا آل خليفــة ،أمــس ،محافــظ
المحافظــة الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة
بن علي آل خليفة.

وخــال اللقــاء ،قــ ّدم ســمو المحافــظ،

تقريرًا عن نتائج الزيارة التي قام بها إلى
اليابان ،ولقاءاته مع عدد من المســؤولين
اليابانييــن ومحافظي بعــض المحافظات
بمــا يســهم فــي تطويــر عالقــات التعــاون

وتقديــره لجهــود ســمو المحافــظ خــال
زيارتــه لليابــان وحرصــه علــى تعزيــز
التعــاون بيــن المحافظــة الجنوبيــة
والمحافظــات اليابانيــة وفــي مقدمتهــا
محافظــة طوكيــو .كمــا أثنــى الوزير على
جهــود العامليــن بالمحافظــة ومســتوى
التعاون والتفاعل الذي يبديه المواطنون

الجهات المختلفة.
وأكــد الوزيــر أهميــة مواصلــة الجهــود
الهادفــة إلــى بحــث احتياجــات ومطالــب
المواطنين والعمل على تنفيذها في إطار
التعــاون والتنســيق مع الجهــات الخدمية
وضمن منظومة الشراكة المجتمعية.

سمير عبدهللا ناس
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

وزير الداخلية يشيد بجهود لجنة “الخطة الوطنية”

اللجنــة ،منوّ ًهــا إلى أن هذه الخطة الوطنية،

وأعــرب وزيــر الداخليــة عــن شــكره

ً
ً
مســاندا
دومــا
مــع القطــاع الخــاص الــذي ســيكون
ً
وداعمــا لتوجهاتكــم وخططكــم وبرامجكــم الراميــة
إلى رفعة اقتصادنا الوطني.
نجدد الشكر والتقدير لسموكم حفظكم هللا ،متمنين
لكــم دوام التوفيــق والنجــاح لتحقيــق المزيــد مــن
التطــور التنمــوي والحضــاري واالقتصــادي لهــذه
المملكة الغالية في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب
الجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.
وتفضلــوا يــا صاحــب الســمو األميــر بقبــول اصــدق
مشاعر االحترام والتقدير،
ودمتم بعون هللا سالمين.

وزير الداخلية مستقبال أعضاء لجنة إعداد وصياغة الخطة الوطنية

أعضــاء لجنــة اإلعــداد خــال االجتماعــات

المبــادرات الســبعين التــي تتضمنهــا الخطــة

المكثفــة التي تم عقدها منــذ إطالق مبادرة

التي ســتعمل اللجنــة التنفيذية على متابعة

االنتمــاء الوطنــي فــي  21ينايــر 2018

وضعها موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات

وحتــى إقــرار مجلــس الــوزراء للمبــادرة

المعنيــة والفعاليات المجتمعية .من جهتهم،

كخطة وطنية شــاملة ،كما أثنى الوزير على

عبــر أعضــاء لجنــة إعــداد وصياغــة الخطــة

التفاعــل اإليجابي والتقدير المجتمعي الذي

الوطنية عن شــكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة

حظيــت به الخطة الوطنية من جانب فئات

الكريمــة مــن وزيــر الداخليــة ،وتوجيهاتــه

الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي

المجتمــع وأطيافــه .وأوضــح أن التفاعــل

الحثيثــة التــي كان لهــا الفضــل فــي إطــاق

مــع أهــداف الخطة الوطنيــة والثوابت التي

الخطــة الوطنية ووضع اآلليات التي تضمن

وترسيخ قيم المواطنة ،بالجهود التي بذلها

اســتندت عليها ،يمثل بــادرة إيجابية لتنفيذ

تنفيذها وتحقيق أهدافها المطلوبة.

التــي تعــ ّزز قيــم الــوالء واالنتمــاء للوطــن،
وهــو ما عملت الخطــة الوطنية على تأكيده
ســواء فــي المنطلقــات أو األهــداف وكذلــك
المبادرات التفصيلية التي تتضمنها .وأشاد
وزيــر الداخليــة ،رئيــس لجنــة متابعــة تنفيذ

إيــران ال تزال الراعــي األول لإلرهــاب
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محمــد بــن مبــارك :الجــوالن أرض عربيــة ســورية محتلــة ونرفــض أي قــرارات خارجيــة
تونس  -بنا

وجــه عاهــل البالد صاحــب الجاللــة الملك
حمــد بن عيســى آل خليفــة كلمة إلى القمة
العربيــة فــي دورتها العاديــة الثالثين التي
انعقــدت فــي الجمهوريــة التونســية أمس،
ألقاهــا نيابــة عــن جاللتــه نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ محمــد بــن
مبــارك آل خليفــة لــدى تــرؤس ســموه وفد
مملكة البحرين المشــارك في أعمال القمة.
وأعــرب جاللــة الملــك فــي كلمتــه عــن خالــص
تمنياتــه لرئيــس الجمهورية التونســية الشــقيقة
الباجــي قائــد السبســي بالتوفيــق والســداد،
وللجمهورية التونسية وشعبها مزيدا من التقدم
واالزدهار والنماء.
كما أعرب جاللته عن بالغ الشكر والتقدير لعاهل
المملكة العربية الســعودية الشــقيقة أخيه خادم
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز
آل سعود لما بذله من جهود كبيرة ومباركة لدى
ترؤسه أعمال القمة العربية السابقة.
وفيمــا يلــي نــص كلمــة صاحــب الجاللــة الملــك
للقمة:

نيابة عن جاللة الملك ...سمو الشيخ محمد بن مبارك يلقي الكلمة أمام القمة العربية في تونس

وقــرارات تحقــق المصالــح المشــتركة ألمتنــا

دور مهم للتحالف

تطوير آليات العمل

حل القضية الفلسطينية

تطويــر التعليــم وبنــاء االقتصــاد وصيانــة األمن

العربي في اليمن

المشترك في إطار

مقدمة إلقرار السالم

وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن تحقيــق ذلــك يقــوم

بقيادة السعودية

الجامعة العربية وزيادة

العادل والشامل والدائم

فــي المنطقــة يأتــي فــي مقدمتــه حــل القضيــة

وجهود قوات الشرعية

التنسيق والتشاور

بالمنطقة

العربيــة فــي التنميــة الشــاملة التــي تقــوم علــى
واالستقرار.

بسم هللا الرحمن الرحيم
يســرنا أن نتقــدم ألخينــا فخامــة الرئيــس
الباجــي قائد السبســي ،رئيــس الجمهورية
التونســية الشــقيقة بخالــص التهنئــة علــى
تســلمه رئاســة القمــة العربيــة فــي دورتهــا
االعتياديــة الثالثيــن ،متمنين لفخامته كل
التوفيــق فــي قيادة مســيرة العمــل العربي
للفترة المقبلة لما فيه خير قضايانا العربية
العادلــة وتحقيــق مصالحنــا المشــتركة في
ظــل الــدور الهــام الــذي تلعبــه الجمهوريــة
التونســية الشــقيقة والمكانــة التي تحظى
بهــا علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي.
كمــا نعــرب عــن عميــق شــكرنا وبالــغ تقديرنــا
ألخينــا خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان
بــن عبدالعزيــز آل ســعود عاهــل المملكــة العربية
الســعودية الشــقيقة ،علــى جهــوده المباركــة
ومســاهماته الكبيــرة فــي تعزيــز العمــل العربــي

علــى إقــرار الســام العــادل والشــامل والدائــم

دولتــه المســتقلة الكاملــة الســيادة علــى حــدود
الرابــع من يونيــو عام 1967م وعاصمتها القدس
الشــرقية التي ندعو إلى المحافظة على وضعها
بالنســبة للعــرب والمســلمين وطابعهــا التاريخــي
ً
العريــق
اســتنادا إلى مــا جاء في مبادرة الســام
ً
ووفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية
العربية،

الدولية ذات الصلة.
أصحاب الجاللة والسمو والفخامة،،،
المســتقرة فــي بعض مــن دولنا العربية الشــقيقة
ونأمــل أن تســفر الجهــود الوطنيــة والدولية في

المشترك ،أثناء ترؤسه أعمال القمة السابقة.

إعــادة األمــن واالســتقرار إلــى ربوعهــا ووحــدة

أصحاب الجاللة والسمو والفخامة،

ترابها .فبالنســبة للوضع فــي الجمهورية العربية

تنعقــد هــذه القمــة فــي ظــل مــا تشــهده منطقتنا
العربيــة من تحديات ومخاطر في هذه المرحلة
مــن تاريخهــا الحديــث ،األمــر الــذي يســتوجب
منــا توحيــد الصــف والعمــل علــى تطويــر آليــات
عملنا المشــترك ســواء في إطار جامعتنا العربية
وزيــادة التنســيق والتشــاور والتعــاون بين دولنا
الشــقيقة فــي ضوء ما ينص عليــه جدول أعمال
هــذه القمــة ومــا ســوف يخــرج بــه مــن توصيات

الســورية الشقيقة ،نؤكد أهمية حماية استقاللها
واســتقرارها ووحدتهــا الوطنيــة ،وســامتها

الشأن مؤكدين موقفنا الثابت بأن الجوالن أرض

الرياض وقرار مجلس األمن  2216لعام 2015م،

الــدول ،مجددين في هذا الصــدد موقفنا الثابت

عربيــة ســورية محتلــة وفــق القــرارات الدوليــة

بمســاهمة فاعلــة مــن األمــم المتحــدة ،مؤكديــن

فــي إدانــة اإلرهــاب بكافة أشــكاله وصــوره ،وأيًا

ذات الصلــة .كمــا نؤكــد دعمنــا لجهــود التخلــص

على الدور الهام للتحالف العربي لدعم الشــرعية

كان مكانه ومرتكبوه ودوافعه ،وحيثما ارتكبت،

مــن الجماعــات اإلرهابيــة والتدخــات اإلقليمية
ً
تحقيقــا لطموحــات الشــعب الســوري
والدوليــة،

فــي اليمــن بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية

مــع التأكيــد على أهميــة تكاتف الجهــود الدولية

الشــقيقة وجهــود قــوات الحكومة الشــرعية في

لمكافحــة الفكر المتطرف والتنظيمات اإلرهابية

اســتعادة األمــن واالســتقرار فــي جميــع أرجــاء

وتجفيف منابعها الفكرية والمالية ،مجددين في

الشــقيق فــي االســتقرار والتنميــة ،مؤكديــن في
هذا الســياق دعمنا لجهود الســيد غير بيدرسون
أمــا الجمهوريــة اليمنية الشــقيقة ،فــإن الوضع ال
يزال يشكل مصدر قلق كبير لنا ولدول المنطقة،
وخاصــة فــي ظل التدخــات اإليرانية المباشــرة
ودعمهــا المتواصــل لجماعــة الحوثــي االنقالبية
التي تعمل على تعطيل تنفيذ جميع ما تم ويتم
االتفــاق عليــه وخاصــة فــي اجتماع ســتوكهولم
األخيــر ،وذلــك بغيــة اســتمرار الفوضــى وانعدام
األمن واالستقرار في اليمن والمنطقة.

اســتقبل

عاهــل

وإزاء مــا تشــهده ليبيــا الشــقيقة مــن اضطــراب

ترتكــب باســم اإلســام أو تلــك التــي تســتهدف

وعدم اســتقرار ،فإننا نجدد دعمنا لكافة الجهود

المســلمين األبريــاء فــي جميــع أنحــاء العالــم،

الهادفــة للمصالحة الوطنية واعــادة بناء الدولة،

حيــث أنها أعمــال إرهابية مدانة ومنافية لجميع

لتكــون قــادرة علــى القيــام بمهامها فــي التصدي

المبادئ والقيم األخالقية واإلنسانية.

لإلرهــاب بمختلــف صــوره وأشــكاله ،بمــا يحفظ

فخامة الرئيس الحضور الكرام،،،

لليبيا استقاللها ووحدة وسالمة أراضيها ،وننوه
بجهــود المبعوث األممي الدكتور غســان ســامة
للتوصــل لحــل سياســي وتحقيــق المصالحــة
والتوافــق الوطنــي ،مشــيدين بالــدور اإليجابــي

إيــران ال تــزال هــي الراعــي األول لإلرهــاب
بمــا يشــكله مــن تهديــد ســافر ليــس علــى أمــن
واستقرار دولنا فحسب ،بل وعلى األمن والسلم

وإزاء مــا يجــري ،فإننــا نؤكــد دعمنــا الكامــل

المتحــدة ،بمشــاركة فعالــة ودور عربــي نشــط

للشــرعية في اليمــن ووحدة أراضيه واســتقالله
وضــرورة التوصــل إلــى حــل سياســي شــامل

أصحاب الجاللة والسمو والفخامة،

الــدول العربيــة ودعمهــا متعــدد الوســائل للعنــف

بمــا يضمــن ســيادتها علــى جميــع أراضيهــا ،بمــا

يزخر جدول أعمال القمة ببنود في غاية األهمية

والتطــرف واإلرهــاب والتنظيمــات اإلرهابيــة

مبنــي علــى الثوابــت األساســية التــي تقــوم

فيهــا هضبة الجــوالن المحتلة منذ عــام 1967م،

بمــا فيهــا ما يخص اإلرهــاب ومكافحته وصيانة

وإثــارة الفوضى وزرع الفتن لإلضرار بأمن دولنا

عليهــا المبــادرة الخليجيــة وآلياتهــا التنفيذيــة،

األمــن القومــي العربــي مــن هــذا الوبــاء المدمــر

واستقرارها ومصالح شعوبها.

رافضيــن أي ادعــاءات أو قــرارات خارجيــة بهذا

ومخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي ومؤتمــر

ومــا نتج وينتج عنه من حصــد لألرواح وتدمير

كمــا وان مواصلــة إيــران تطويــر برنامجهــا

لحل سياسي وفق بيان جنيف  1وقرارات األمم

وزيــادة الضغــط علــى إيــران لاللتــزام بمبــادئ
حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقاللها

العربيــة

الســعودية الشــقيقة خــادم الحرميــن

الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة تحيات

الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز

ملــك البــاد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن

آل ســعود ،نائــب رئيس مجلــس الوزراء

عيســى آل خليفــة ،ورئيس الــوزراء صاحب

رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل

أعمــال القمــة العربيــة فــي تونــس ســمو

خليفــة ،وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى

الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة.وقام

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

خادم الحرمين الشريفين مستقبال سمو الشيخ محمد بن مبارك

اســتمرار احتاللهــا لجــزر دولــة اإلمــارات العربية
المتحدة الشقيقة (طنب الكبرى وطنب الصغرى
وأبــو موســى) ،يســتوجب مطالبتهــا بضــرورة
التجاوب مع المســاعي الحثيثــة لدولة اإلمارات
لحــل قضيــة الجــزر الثالث مــن خــال التفاوض
المباشــر أو اللجــوء لمحكمــة العــدل الدوليــة،
مجددين دعمنا التام لحق اإلمارات في السيادة
على هذه الجزر.
أصحاب الجاللة والسمو والفخامة،
إذ نجــدد تمنياتنــا ألعمــال هــذه القمــة بالتوفيــق
والنجــاح ،يســرنا اإلشــادة بالجهــود التــي يبذلهــا
أميــن جامعــة الــدول العربيــة أحمــد ابــو الغيــط
وجهــاز األمانــة العامــة لتطويــر وتعزيــز دور
الجامعــة العربية وتمكينهــا من تحقيق األهداف
التــي انشــئت مــن أجلهــا ،وبمــا قامــوا بــه مــن
عمــل للتحضيــر واإلعــداد لهــذه القمــة مجدديــن
شــكرنا وتقديرنــا للشــقيقة تونــس الســتضافة
القمــة وتوفيــر عوامــل النجــاح ألعمالهــا ،داعيــن
هللا التوفيــق للعمــل لمــا فيــه خيــر وصالــح أمتنا
العربية.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

تعـــــزيـــــــز التشــــاور مــــع الكــــويـــــت
نقــل نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بنقل

فــي ظــل مــا يواجهــه اإلرهــاب مــن ادانــة فــإن

لدول الجوار الليبي لحل هذه األزمة.

تنسيق مع السعودية بشأن المصالح المشتركة
المملكــة

اليمن الشقيق.

هــذا الصــدد إدانتنا لتلك األعمــال اإلرهابية التي

اإلقليمــي والدولــي ،عبــر تدخالتهــا فــي شــؤون

اإلقليميــة ،ونبــارك الجهود الهادفــة إلى التوصل

يســتوجب تكاتف الجهــود للتصدي لهــذا الخطر

وفــي ســياق تهديــدات إيران ألمــن المنطقة فإن

مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى سوريا.

تابعنــا ونتابــع باهتمــام وقلــق األوضــاع غيــر

األمــم المتحــدة والقوانيــن الدوليــة ،ويمثــل
ً
تهديــدا ألمــن المنطقــة وشــعوبها األمــر الــذي

وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية.

الفلســطينية ونيل الشــعب الفلســطيني الشــقيق
حقــه المشــروع كغيــره مــن الشــعوب فــي قيــام

للصواريخ الباليســتية مخالفــة صريحة لقرارات

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن

تحيــات عاهل البــاد صاحــب الجاللة الملك

الشــريفين موفور الصحة والعافية وللمملكة

وجــرى اســتعراض أعمــال القمــة والقضايــا

حمــد آل خليفــة وتمنياتهــم بموفــور الصحة

حمــد بن عيســى آل خليفــة ،ورئيس الوزراء

العربية الســعودية وشعبها مزيدا من التقدم

المدرجــة علــى جــدول أعمالهــا مــع تأكيــد

والعافيــة ألميــر دولــة الكويت ســمو الشــيخ

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن

واالزدهار والنماء في ظل قيادتها الحكيمة.

أهمية خروجهــا بقرارات ونتائج تعزز العمل

صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح .جــاء ذلــك

سمو أمير دولة الكويت مستقبال سمو الشيخ محمد بن مبارك

التــي تربــط مملكــة البحرين ودولــة الكويت

التــي تعقــد فــي تونــس والتأكيــد علــى

ســلمان آل خليفــة ،وولــي العهــد نائــب القائد

وجرى تأكيد ما يربط المملكتين الشــقيقتين

العربي المشــترك والتضامن تجاه ما تواجهه

لدى اســتقبال صاحب الســمو الشــيخ صباح

الشــقيقة ،فــي ظــل مــا هــو قائــم بينهمــا مــن

أهميــة وحــدة الصــف وتعزيــز التضامــن

األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

مــن عالقــات ووشــائج متميــزة ،وتنســيق

األمــة العربيــة مــن تحديــات وأخطــار تهــدد

األحمــد الجابــر الصباح لســمو الشــيخ محمد

تنســيق وتشــاور وتعاون ومصالح مشــتركة

والعمــل العربي المشــترك في وجــه األخطار

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن

وتشــاور فيمــا يتعلــق بمصالحهما المشــتركة

حاضرهــا ومســتقبلها وأمنهــا واســتقرارها

بن مبارك آل خليفة.

في مختلف المجاالت.

والتحديات التي تهدد أمن واستقرار الدول

حمــد آل خليفة ،وتمنياتهــم لخادم الحرمين

والقضايــا ذات اهتمــام البلديــن المشــترك.

ووحدة أراضي دولها.

وتم تأكيد متانة العالقات األخوية المتميزة

كمــا جــرى اســتعراض أعمــال القمــة العربيــة

العربية ووحدة أراضيها وشعوبها.

تأكيـــــــد العالقــــــات الوثيقـــــــة مـــــع األردن

تأييد حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة

نقــل نائــب رئيــس مجلس الوزراء ســمو

أكــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس
وفــد مملكــة البحريــن المشــارك فــي أعمــال

الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفة نقل

القمــة العربيــة في تونس تأييــد ودعم مملكة

تحيــات عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة

البحريــن لحــق الشــعب الفلســطيني الشــقيق

الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة،

فــي إقامــة دولتــه المســتقلة علــى أرضــه

ورئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي

وعاصمتها القدس الشــرقية .وكان ســموه قد

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،وولي
العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة

ملك األردن مستقبال سمو الشيخ محمد بن مبارك

التقى رئيس دولة فلســطين الشقيقة محمود
عبــاس ،علــى هامــش أعمــال القمــة العربيــة.

ونقــل ســموه تحيــات عاهــل البــاد صاحــب

ابن الحســين.جاء ذلك لدى استقبال جاللة

أخويــة وثيقة وتنســيق وتشــاور فيما يتعلق

لعاهــل المملكــة األردنيــة الهاشــمية

الملــك عبــدهللا الثانــي ابــن الحســين لســمو

بمصالحهمــا المشــتركة والقضايــا ذات

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة،

الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

االهتمــام المشــترك .كمــا جــرى اســتعراض

ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير

الشــقيقة جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي

وجــرى تأكيــد مــا يربــط البلدين مــن عالقات

جدول أعمال القمة والقضايا المدرجة.

خليفة بن سلمان آل خليفة ،وولي العهد نائب
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس

وتمنياتهــم بموفــور الصحــة والعافيــة

سمو الشيخ محمد بن مبارك ملتقيا الرئيس فلسطيني

الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان

التقــدم والرخــاء .وتــم اســتعراض القضايــا

بــن حمــد آل خليفة إلــى الرئيس الفلســطيني

المطروحــة علــى القمــة العربيــة فــي إطــار

وتمنياتهم لفخامته بموفور الصحة والسعادة

التشاور بين البلدين الشقيقين خصوصا فيما

ولدولة فلســطين وشــعبها الشــقيق بمزيد من

يتعلق بالقضية الفلسطينية.

رئاسة تونس للقمة تعزز التضامن العربي

استعراض العالقات ومجاالت التعاون مع السودان

اســتقبل رئيــس الجمهوريــة التونســية الشــقيقة الباجــي قائد السبســي ،نائــب رئيس مجلس

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو

الــوزراء ســمو الشــيخ محمــد بن مبــارك آل خليفــة ،رئيس وفد مملكــة البحرين المشــارك في

الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة النائب

أعمال القمة العربية في تونس .ونقل ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة تحيات عاهل

األول لرئيــس جمهوريــة الســودان ووزير

البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،ورئيــس الــوزراء صاحب الســمو

الدفــاع رئيــس وفــد الســودان المشــارك

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،وولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول

فــي أعمــال القمــة العربيــة الفريــق أول

لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة ،وتمنياتهم

ركــن عوض بــن عوف.وجرى اســتعراض

موفور الصحة للرئيس التونسي ومزيدا من التقدم والرخاء لتونس الشقيقة في ظل قيادته

للعالقــات األخويــة القائمــة بيــن البلديــن

الحكيمة .كما هنأ سموه الرئيس السبسي بتولي تونس رئاسة القمة العربية مع تأكيد أن ذلك

ومجــاالت التعــاون القائمــة بيــن البلديــن

ســيعزز من التضامن فيما بين الدول العربية ومســيرة عملها المشــترك في ظل ما تحظى به
تونس من مكانة إقليمية ودولية .وجرى في اللقاء استعراض لجدول أعمال القمة.

الرئيس التونسي مستقبال سمو الشيخ محمد بن مبارك

سمو الشيخ محمد بن مبارك مستقبال النائب األول لرئيس السودان

الشقيقين في مجاالته المختلفة.

علي جدول أعمال القمة.

كل توفيــق وتقــدم واســتقرار أمنــي

كمــا ناقــش الجانبــان القضايــا المدرجــة

وتمنى ســموه للســودان وشــعبه الشــقيق

وتنموي.

االثنين
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القائد العام يشيد بجهود رئيس “األعلى للصحة”
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الرفاع  -القيادة العامة لقوة الدفاع

الصعود إلى
األسفل...

أحمد البحر

اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين

ورحــب القائد العام لقوة الدفاع ،برئيس

المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل

المجلــس األعلــى للصحة ،مثمنــا الجهود

خليفة فــي مكتبه بالقيادة العامة صباح

الطيبــة المبذولــة التي يقدمهــا المجلس

أمــس ،رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة

األعلى للصحة لتطوير وتحســين جودة

الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا

الخدمــات الصحيــة المقدمــة لمواطنــي

آل خليفة.

ومقيمي مملكة البحرين.

مستشار جاللة الملك يتسلم كتاب “محبوبتي البحرين”

Û Ûقد يثير العنوان التســاؤل ،وربما يتجاوز حدود التســاؤل ليصل إلى
االســتغراب ،ولكنــي أســتطيع القــول إنــه  -أي العنوان  -هــو محاولة
لتفسير ،وال أقول ترجمة ،للمصطلح اإلنجليزي “،”to be kicked up
الذي هو موضوعنا.

المنامة  -بنا

Û Ûهذا المصطلح يســتخدم أحيانًا ويطبق في بعض المؤسســات كحل
آنــي ومؤقــت لمشــكلة قد تطفو على الســطح وتؤثر علــى اإلنتاجية

وأساســها عــدم تجانس أو عدم قــدرة أحد كوادرها التنفيذيين على
مسايرة تنفيذ متطلبات تحقيق رؤيتها أو ألسباب أخرى.

Û Ûواآلن يمكننا أن نطرح هذا السؤال :كيف يكون الصعود إلى األسفل
وبعبــارة أخــرى كيف يطبق ذاك المصطلح؟ إليك ســيدي القارئ هذا

الموقــف ،وربما صــادف بعضنا مثله خالل حياتــه العملية ،والموقف
يجيب على ما سلف من تساؤل.

Û Ûيوسف على هيكل اإلدارة التنفيذية ،وهو معروف بحماسه الشديد،
وأحيانًــا المنفلــت ،فــي أداء مهــام منصبــه ،كمــا هــو معــروف أيضــا

اســتقبل مستشــار جاللة الملك ســمو

المعاصــرة والتاريخيــة فــي مملكــة

الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن ســلمان
آل خليفــة بمكتبــه بالديــوان الملكــي

متمنيــا للدكتــور الشــهابي
البحريــن،
ً
كل التوفيــق والنجــاح فــي مؤلفاتــه

أمــس رئيس جمعيــة العالقات العامة

األدبية القادمة.

البحرينية الرحالة فهد الشهابي ،الذي

مــن جهتــه ،عبــر الشــهابي عــن شــكره

أهدى ســموه نسخة من كتابه بعنوان

وتقديــره لســمو الشــيخ خالــد بــن

“محبوبتي البحرين” الذي يعد الجزء

محمــد بــن ســلمان آل خليفــة على ما

الرابــع مــن سلســلة كتبــه فــي أدب

يبديــه مــن تقديــر واهتمــام بأعمــال

الرحالت.وأشــاد سمو مستشار جاللة

الكتــاب والمثقفيــن البحرينييــن ،مما

الملــك بالجهــود الطيبــة التــي يبذلهــا

بحديثــه المســتمر عــن اإلنتاجيــة ،وطالما دفعه ذلــك الحماس ،وفي
أحاييــن كثيــرة ،إلــى تقديــم اقتراحــات وأفــكار غريبــة وبعيــدة عــن
ترجمتها إلى الواقع.

ً
حافــزا لهــم نحــو مزيــد مــن
يشــكل

الكتــاب والباحثــون البحرينيــون في

العطــاء واإلبــداع في المجــال األدبي

توثيــق معالــم النهضــة الحضاريــة

والفكري.

Û Ûهذه األفكار واالقتراحات وهذا الحماس الذي ال تصاحبه أي إنتاجية
ملموســة فــي الغالــب ،رغــم حديثه المســتمر عنهــا ،هذه الســلوكيات

إزعاجــا لــإدارة إضافة إلــى أنها بــدأت تؤثر
ً
مجتمعــة بــدأت تســبب
سلبًا على جهود زمالئه في التركيز على تحقيق أهدافهم.

البحرين لم توجه الدعوة للوفد اإلسرائيلي

Û Ûهذا األمر دعا مجلس اإلدارة إلى اتخاذ قرار “بترقيته” ،وهي ترقية
مــن نــوع آخــر يتحدث ســكوت ادم عن أســبابها فيقــول “إن الغالبية

من العمالة غير الفاعلة يتم تحريكهم وبصورة منتظمة إلى وظائف
ومناصــب أخــرى يمكــن أن يحدثــوا ضــررً ا أقــل مــن لــو ظلــوا علــى

الــحــكــومــة تعقب عــلــى بــيــان “الـــنـــواب” بــشــأن مــؤتــمــر “الـــريـــادة”

وظائفهم ومناصبهم الحالية” .انتهى.

Û Ûالترقيــة فــي مثــل بعــض هذه الحــاالت تســمى الصعود إلى األســفل
كما يقول بعض االختصاصيين ،فهي في الظاهر مســميات وظيفية

تعقيبا على بيان مجلس النواب بخصوص مشاركة عدد من “اإلسرائيليين” في مؤتمر

المعة وجاذبة وثقيلة الوزن مثل :نائب الرئيس التنفيذي للدراسات

ريادة األعمال العالمي ،فقد تسلم المجلس توضيحا من الحكومة ،جاء فيه:

االختصاصيــة والبحــوث الميدانيــة الدقيقــة أو المستشــار التنفيذي
لمجلس اإلدارة للتطوير النوعي والذكاء االصطناعي واللوجستيات.

Û Ûهذا في الظاهر ،أما في الباطن فالحقيقة هي أنها مسميات لمناصب
ربمــا تكــون في الغالب منزوعة الصالحيات وخاوية المحتوى ،فهي
في الواقع تكاد تكون محطات ترانزيت ينتظر صاحبها القطار الذي
ســينقله إلــى واحــة التقاعد الهادئة .ما رأيك ســيدي القــارئ في هذا
المصطلح وهل شاهدته يطبق على أرض الواقع؟ وهل تجده الحل

يعــد مؤتمــر ريــادة األعمــال العالمــي أكبــر

ذلــك فــي مقــر األمــم المتحــدة بتاريــخ 15

حــدث وتجمع عالمي لــرواد األعمال حيث

نوفمبر .2017

يعقــد بصفــة ســنوية ،وتســتضيف مملكــة

وقــد ســبق ان اســتضافت النســخ العشــر

البحريــن النســخة ( )11فــي  15-18أبريــل

الســابقة كل من :كانساس ،دبي ،شانغهاي،

الجــاري .وقــد فــازت مملكــة البحريــن

ليفربول ،ريو دي جانيرو ،موســكو ،ميالن،
ً
علما بأن
مديلين ،جوهانسبرغ ،إسطنبول.

مــع مدينتــي ســان فرانسســكو األميركيــة

المملكة العربية السعودية الشقيقة ستقوم

وسيدني األسترالية ،حيث تم اإلعالن عن

باستضافة النسخة المقبلة من المؤتمر في

بتنظيم هذه الفعالية العالمية بعد منافســة

األمثل؟

ahmed.bahar

@albiladpress.com

الصالح تتفقد مركز الكويت الصحي في المالكية

عــام  2020وســوف يتــم اإلعالن عــن ذلك

ومــن جانبــه ،أعــرب مجلــس النــواب عــن

رسميا في مؤتمر البحرين.

تقديــره لســرعة التجــاوب والتوضيــح من

وبصفتنــا الدولــة المنظمــة للمؤتمــر فقــد
قامــت مملكــة البحرين بدعوة المشــاركين
مــن دول العالــم األعضــاء فــي األمــم
المتحدة باستثناء الدول التالية :إسرائيل،
ميانمــار ،كوريــا الشــمالية ،تايــوان ،إيــران،
قطــر .إال أن المنظميــن يمتلكون الحق في
توجيــه دعــوات مباشــرة ألي دولــة وهــذا
مــن اختصاصهم ،وال شــأن أو دخل لمملكة

الحكومــة ،ويؤكــد المجلس رفضــه مجددا
لمشــاركة الوفــد اإلســرائيلي ،وأن الشــعب
البحرينــي يرفــض كافــة أشــكال التطبيــع،
ومشــددا علــى موقــف مملكــة البحريــن
الداعــم للقضيــة الفلســطينية ومناصــرة
الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني،
وإقامــة دولتــه المســتقلة ،وفقــا لقــرارات
الشرعية الدولية ،ومبادرة السالم العربية.

البحرين بذلك.

رئيس تتارستان يصل البحرين

األخــــذ بــمــاحــظــات الــمــواطــنــيــن وتــوفــيــر االحــتــيــاجــات لــأهــالــي

المنامة  -بنا

فــي إطــار الزيــارات الميدانيــة التــي تقــوم بهــا

اهتمام ســموه بأبنائه المواطنيــن ،للتعرف على

وزيــرة الصحــة إلــى مختلــف مرافــق وزارة

أهم احتياجات األهالي ومالحظاتهم من خالل

الصحــة والمراكــز الصحيــة المتواجــدة فــي

التواصل معهم بشــكل مباشر في سبيل تطوير

مختلــف مناطــق مملكة البحريــن ،قامت وزيرة

الخدمــات الصحيــة بمــا بتــاءم بتطلعاتهــم

الصحــة فائقــة الصالــح ،صبــاح أمــس بزيــارة

ومتطلباتهم.

تفقديــة إلــى مركــز الكويــت الصحــي بمنطقــة

وأعرب كل من النائب محمود البحراني وأحمد

المالكيــة ،وذلــك بحضــور الوكيــل المســاعد

الدمســتاني عن شــكره وتقديره لوزيرة الصحة

للرعاية األولية منال العلوي وعدد من مسئولي

علــى تفضلهــا بالزيــارة ،ولجميــع العامليــن فــي

الــوزارة ،بحضــور النائــب محمــود البحرانــي

مركــز الكويت الصحي علــى جهودهم المبذولة

والنائــب أحمد الدمســتاني ،إلى جانب عدد من

تجــاه توفيــر الخدمــات الصحيــة للمواطنيــن

المواطنيــن ،وذلك لتفقد احتياجات المواطنين

خصوصــا برنامج “اختر
ً
بجــودة وكفاءة عالية،

مــن المرضــى والمراجعيــن وممثلــي منطقــة
المالكية واالســتماع لمالحظاتهم واحتياجاتهم

حاليا ،مشــيرًا إلــى تطلعات
طبيــب” الــذي ينفــذ
ًّ

األهالــي إلــى تطوير الخدمــات المقدمة بالمركز

الصحيــة لدراســتها وتطويرهــا بمــا يصــب فــي

بمــا يشــمل التوســعة وزيــادة أعــداد العامليــن

االرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.

ً
تنفيذا للتوجيهات السديدة
وتأتي هذه الزيارة

مــن لدن رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي
تجســد
األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة التي
ّ

المنامة  -بنا

ضــرورة األخــذ بمالحظات المواطنيــن ،والعمل

الصحــي عــن شــكرها وتقديرهــا العميــق

علــى تلبيــة وتوفيــر االحتياجــات الفعليــة

للحضــور لجهودهــم التنســيقية وتواصلهــم

لألهالــي ،مؤكــدة دراســة جميــع المقترحــات

الدائم مع وزارة الصحة ،والذي يساهم بدوره

والنقــاط التــي تــم طرحهــا والمتعلقة بتحســين

فــي تحقيــق المســاعي الهادفــة إلــى اإلســراع

مســتوى الخدمــة الصحيــة المقدمــة وتطويرها

بإيصــال مالحظــات المرضــى مــن األهالــي،

لصالح خدمة المواطن بالدرجة األولى.

والعمــل علــى تفعيــل البرامــج والخطــط

ّ
وجهــت وزيــرة الصحــة كافــة
إلــى ذلــك،

وأعربــت فــي ختــام الزيــارة التفقديــة التــي

الطموحــة لالرتقــاء بمســتوى الخدمــات

المســؤولين والكــوادر اإلداريــة والطبيــة إلــى

شــملت كافــة األقســام الطبيــة بمركــز الكويت

الصحية المقدمة للجميع.

بالمركز .ونقــل عدد من مالحظات واحتياجات
المواطنين والمقيمين في منطقة المالكية.

“تحقيق البحرنة” تسائل “العمل”

وصــل إلــى البــاد أمــس رئيــس
جمهوريــة

تتارســتان

رســتم

لطيــران الخليــج للفورمــوال  ١في
نسختها الخامسة عشرة.

مينيخانوف في زيارة إلى مملكة

وكان فــي اســتقبال مينيخانــوف

البحريــن؛ تلبيــة لدعــوة مــن ملــك

لــدى وصولــه مطــار البحريــن

البــاد صاحب الجاللة الملك حمد

الدولــي ،محافــظ المحرق ســلمان

بــن عيســى آل خليفــة لحضــور

بن هندي وعدد من المسؤولين.

ســباق جائــزة البحريــن الكبــرى

األجانب في “الوظائف العليا” وبامتيازات مغرية
 18ألــف ديــنــار كلفة  150ألــف عــامــل بحريني فــي الــدَّيــن العام

سعيد محمد من الجفير

من زيارة لجنة التحقيق النيابية في البحرنة لوزارة العمل
القضيبية  -مجلس النواب

قــام أعضــاء لجنــة التحقيــق النيابيــة بشــأن عــدم قيــام الجهــات المختصــة
ببحرنــة الوظائــف فــي القطاعيــن ،زيارة ميدانية أمــس لوزارة العمــل والتنمية
االجتماعيــة ،حيــث التقوا الوزير جميــل حميدان.وصرح رئيــس اللجنة النائب
إبراهيــم النفيعــي بــأن اللجنــة استفســرت عن محاور مــن بينها النتائــج األولية
للبرنامج الوطني للتوظيف.

طــرح نائــب األميــن العــام التحــاد نقابــات عمــال

المناســب لألجــر فــي البحريــن هــو  700دينــار ،بمــا
يتناســب مثـ ًـا اليــوم مــع الســكن االجتماعــي ومــع

العاملــة البالــغ عددهــا  776ألــف مــن بحرينييــن

مــن البحرينييــن عاطليــن عن العمــل ،وهناك  7آالف

البحريــن عبدالقــادر الشــهابي “حســبة متخيلــة”

لتقســيم  13مليــار دينــار كديــن عــام علــى القــوى
وغيــر بحرينييــن ،فــإن الواحد منهم ســيتحمل مبلغ
 8آالف دينــار ،وألن “غيــر البحرينــي” لــن يتحمــل
الكلفــة ،فســيتم اختصارهــا علــى  150ألــف عامــل
بحرينــي فــي القطاعيــن ،وبهــذا ســيتحمل الواحــد

منهــم  18ألــف دينار.وفــي دعوته لبحرنــة الوظائف

بطريقــة ممنهجــة في انعقاد منتدى الشــباب العامل

وأشــار إلــى أن أعضــاء اللجنــة ناقشــوا فــي الزيــارة موضــوع إعــادة النظــر في

بعنوان”:البحرنــة والتنميــة المســتدامة” نظمتهــا

إلــى جانــب إيقــاف مبلــغ التعطــل باالتصــال الهاتفي فــي حال رفــض الوظيفة،

بنــادي العروبــة ،قــال الشــهابي“ :هنــاك تصريحــات،

البحرينيين.

 %تبلــغ رواتبهــم  700دينار ،فحين أقول إن الوضع

قــرار “تمكيــن” بتقليــص دعــم األجور التي وصلت إلى ســنة ونصــف بدال من ،3

“أمانة الشــباب العامل” باالتحاد العام مساء السبت

ومعوقــات “التصريــح المــرن” وما لها من تأثيرات ســلبية مباشــرة علــى التجار

حســب اإلحصــاءات ،تقــول إن هنــاك أكثــر مــن 70

وضعية التضخم في البحرين ،فأنا أتكلم عن % 70
يتسلمون بدل التعطل ،والسؤال“ :هل هذه الرواتب
تغطي متطلبات حياتهم المعيشية؟”.

وبحضــور األميــن العــام لالتحــاد حســن الحلواجــي

وعــدد مــن قيــادات االتحــاد والحضور فــي المنتدى

الــذي أدارتــه األميــن العام المســاعد للشــباب العامل
زينــب أبــو ديــب ،ضــم عضــو جمعيــة الشــفافية
عبدالنبــي العكــري ،وعضــو لجنــة الشــباب فــي

االتحــاد وأميــن ســر نقابــة “بلكســكو” علــي مكــي،

ونائــب األميــن العــام لالتحــاد عبدالقــادر الشــهابي،
لفــت العكــري إلــى سياســة جعلــت “األجانــب” فــي

الوظائف العليا وبامتيازات عديدة ،ولم تعد العمالة

األمين العام وقيادات االتحاد والحضور

األجنبيــة تقتصــر علــى المهــن الدنيــا بل العليــا منها،

أخــرى” قائمــة علــى بيانــات إحصائيــة معتمــدة مــن

كالطــب والهندســة فيهــا نســب متزايــدة مــن غيــر

فــي الشــركات الكبــرى بنســبة  % 20وذكــر أن هنــاك

فــي الشــركات والمصــارف الكبرى وقطاعــات أخرى

البحرينييــن ،وحســب إحصائيــات العــام  2017فقــد

بلغت نسبة غير البحرينيين في القطاع الخاص 19
 %وفي القطاع الحكومي .% 20

وفــي ورقتــه ،تحــدث علــي مكــي عــن “حســبة

الجهــات الرســمية ،تبيــن انخفــاض نســبة البحرنــة

مؤسســات “معتمــدة” تقــول إن نســبة البطالــة تزيــد
على  % 4فيما تقول مؤسسات رسمية أنها أقل من

 !% 4وهذا ما يلزم أن نضع كل الشرائح المجتمعية
لقياس نسبة البطالة.

“الشورى” يمنح “التشريع” صالحية الفصل بين الوزارات
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بــــــــعــــــــد ســـــــاعـــــــتـــــــيـــــــن مــــــــــــن الـــــــنـــــــقـــــــاش

شــهدت الجلســة السادســة عشــرة
مــن دور انعقــاده األول مــن الفصــل

بعد نقاش دام ســاعتين وافق مجلس الشــورى على المرســوم بقانون رقم ( )60لسنة

التشــريعي الخامــس أعتــذار الشــوري

2018م بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقم ( )60لســنة 2006م ،بشــأن إعــادة تنظيم

منصــور ســرحان فقــط عــن حضــور

ً
نداء باالسم على المرسوم.
هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،وذلك بموافقة األغلبية

منفردي والجيب والفاضل والفضالة بعد نهاية الجلسة

ويهــدف المرســوم بقانــون إلــى إدخــال

مجلــس الــوزراء أو مــن مجلــس الشــورى

بعــض التعديــات علــى دور ومهــام

أو مــن مجلــس النــواب ،أو مــن الجهــات

وواجبــات هيئــة التشــريع واإلفتــاء

الحكوميــة بعــد الحصــول علــى موافقــة

القانوني؛ لســد الفراغ التشــريعي المتعلق

مجلس الوزراء.

بعــدم وجــود جهــة تتولــى الفصــل فــي

فيمــا رفــع رئيــس مجلــس الشــورى علــي

اختــاف وجهــات النظــر الحاصــل بيــن

الصالــح الجلســة السادســة عشــرة فــي

الــوزارات أو بيــن المؤسســات أو الهيئــات

دور انعقــاده األول من الفصل التشــريعي

العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها ،إلى

الخامــس؛ وذلك لمنح الشــوريين الفرصة

جانــب تعزيــز مكانــة االختصــاص بإبــداء

لحضــور ســباق “الفورمــا واحــد” ،والــذي

الرأي القانوني ،بحيث يكون في المسائل

ترتــب عليــه تأجيــل بقيــة جــدول أعمــال

ذات األهميــة التــي تحــال إلــى الهيئة من

الجلسة.

الجلسة.

تغطية :مروة خميس
تصوير :إبراهيم خليل

االثنين
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فلسفة “اإلفتاء” ...إلزامية منعا للفوضى

الــبــوعــيــنــيــن :ال تـــوجـــد شــبــهــة دســـتـــوريـــة فـــي الــتــصــويــت

أكــد وزيــر مجلســي الشــورى والنــواب

أحكاما جديدة في بعض مواده.

دســتورية فــي تصويــت الشــورى علــى

تشــابها وعــدم وضــوح فــي بعــض المــواد

وبيــن الشــوري علــي العــرادي أن هنــاك

غانم البوعينين أنه ال شــك بوجود شــبهة

واالختصاصــات الــواردة فــي مرســوم

المرســوم .وقــال“ :إن اللفــظ يســتخدم

تعديــل قانــون هيئــة التشــريع واإلفتــاء

فــي قضية األمور الشــرعية فــي القانون،

القانوني.

وأن الفتوى تكون ملزمة ،إذا كانت فتوى

وقالــت الشــورية دالل الزايــد“ :أســتغرب

شرعية أو قانونية”.

ولفــت إلــى أنــه بعــد التصويــت ســيرجع

مــن الوقفــة لهــذا المرســوم بخصــوص

وأشــار الشــوري فــؤاد الحاجــي إلــى أن

دســتورية ،ولكــن ســأضيف نقطــة بــأن

مــن التعديــل باألســاس لــم يحــدد الجهــة

قانونــي أو الئحة ،ويتم الرد عليه حســب

التفســيرات حتــى بوجــود شــبهة عــدم

الموضوع إلى مجلس الوزراء؛ للموافقة.

النطاق في االستفســار حول تفســير نص

الدســتور هــو أعلــى القوانيــن وأن الهدف

طلبــك ،وذلــك ال يمنع في حــال طلب رأي

المنوط بها تفسير النصوص الدستورية.

ولفــت الشــوري جمــال فخرو بــأن المعنى

ألي مــن القوانيــن حــول أي صلــة بانــه ال

إعطائــه رأيــا قانونيــا ،وأن فلســفة هيئــة

منازعة في المجلس”.

يمنع حقهم للجوء للقاضي أن دارت هناك

التــي تــم تغييــره هــو االســم ،ومجــرد

وأردفــت بــأن الضوابــط التــي وضعهــا

التشــريع واإلفتــاء القانونــي يجــب أن
يكــون فيهــا إلــزام للشــخص الــذي طلــب
الــرأي من الهيئــة وإال ســتحصل الفوضى

فخرو يحادث الحداد في مداخلة المعاودة

بالمســألة اإللزاميــة للجــوء الــوزارات
والهيئــات جعلها بقيديــن ،وهو بعد األخذ

وتســاءلت الشــورية جميلــة ســلمان عــن

هناك مخالفة أم ال؟ وأنه حسب مناقشات

الموافقــة بمجلــس الــوزراء .وبينــت أن

واإلفتــاء يجــب أن يكــون إلــزام ،وليــس

وضعــه الصحيــح واستشــارة المحكمــة

وبينت أن مرســوم تعديل هيئة التشــريع

جعلها بأخــذ ضوابط من مجلس الوزراء،

أن تصدر رأيها”.

الدســتورية فــي حــال تــم اقــراره ..وهــل

ومضيعة للوقت.

وقــال“ :أعتقــد أن رأي هيئــة التشــريع

تمريــر المرســوم وتغييــر المســمى عــن

التــزام مــن الجهتيــن ،إال أن الهيئــة يجب

الدستورية بأن يحال الموضوع للمحكمة

الشوريين يثبت بأن هناك شكا دستوريا.

واإلفتــاء القانونــي جــاء لســد فــراغ

تشريعي نجده في الواقع العملي وأضاف

الضوابــط التــي وضعهــا لطلــب الــرأي

وتترتــب عليــه أمــورا سياســيا وأن بعض

الوزراء يمكن أن يخضع للمساءلة.

مفكرة ومراجع تشريعية بيد عضو بمجلس الشورى

“الشورى” يهنئ بنجاح الـ “فورموال ”1

كلمة ”الفتوى” أقوى من “الرأي”

رفع مجلس الشــورى بمناســبة نجــاح تنظيم

لفــت الشــوري عــادل المعــاودة إلى أنــه لو كان

جائــزة البحرين الكبرى لســباقات “الفورموال

التغييــر من الرأي لإلفتاء لحصل مثل النقاش،

واحد” أســمى آيات التهانــي والتبريكات إلى

وأن القانــون يلبــي ما هو مطلوب منه وواضح

مقــام عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك

ويغطــي مــا يــراد منــه ،ومــن أراد التعديــل من

حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،وإلــى رئيــس

الشــوريين فيمكنــه ذلــك عبــر تقديــم اقتــراح

الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة

بقانون.

بــن ســلمان آل خليفة ،وإلى ولــي العهد نائب

وقــال“ :أنــا ال أقصــد باســتفتاء القلــب فــي

القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس

درويش المناعي

منى المؤيد

بالجهــود الوطنيــة المخلصــة التــي ســاهمت

صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد

السنوات الماضية في تنظيم واحتضان هذا

في إنجاح ســباق “الفورمــوال  ،”1والفعاليات

األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

عاليــا الجهــود التــي
المصاحبــة ،فإنــه يقــدر
ً

للفعاليــة ،والــذي أســهم فــي تحقيــق الموقــع

موقــع المملكــة علــى الخريطــة الدوليــة فــي

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء فــي تســخير

الدوليــة لهــذه الرياضــة ،وقدرتهــا علــى

اإلمكانــات إلنجــاح الحدث الرياضــي الكبير،

احتضــان الفعاليــات والمهرجانــات الدوليــة

مثمنًــا كذلــك المتابعة والحضــور المتميز من

بكل كفاءة واقتدار.

الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير سلمان
بــن حمــد آل خليفــة ،مشــي ًدا بالنجاحــات
الكبيــرة التــي حققتهــا المملكــة علــى مــدار
الحــدث الرياضــي العالمــي الهــام ،الــذي عــزز
استضافة مثل هذه الفعالية المهمة.
وفيمــا أعــرب مجلــس الشــورى عــن اعتزازه

تبذلهــا الحكومــة الموقــرة برئاســة صاحــب

المتقــدم للمملكــة علــى خريطــة المنافســات

الفتــوى؛ ألنــه القلــب ميــال ،فيمكــن أن تكــون
فتوى قلبي مخالفة لقلب جمال”.
وبيــن الشــوري عبــدهللا الدوســري أن القوانين
صيغت وفق الدســتور ،وأن أي خالفات يجب
أن تحــل بأحــكام وليــس بــآراء وفتــاوى ،وأن
ذلك يتعارض مع البند الرابع من المادة األولى
حــول الفصــل بــأي خــاف بــأن يكــون القــرار
ً
ً
وملزمــا لألطــراف ،فأين ذهبت
مســببا
الصــادر
المحكمة الدستورية.

عبدالله الدوسري

جميلة سلمان

وأشــار الشــوري خميس الرميحي إلى أن كلمة

يوجد خالف مع المرسوم”.

“اإلفتــاء” معناهــا محصــور فــي فتــوى ملزمــة

وأشــار الشــوري جــواد بوحســين إلــى أن

في كل األحوال والرأي مفهومه أوســع ويأخذ

كلمــة الفتــوى لهــا أثر أقــوى من الــرأي ،والدين
ً
حريصا على مراعاة الرأي العام
اإلسالمي كان

اإللزام أو عدمه.
وقال“ :االشــتقاق اللغوي في الفتوى في حين

ً
اعتبارا للعرف،
في منهجه وفلســفته ،إذ وضع

نجردهــا مــن معناهــا نجــد أن معناهــا (فتــو)

وجعــل اإلجماع أحد األدلة الشــرعية ،وال يمنع

ومعناهــا القوة ،وأن الفتوى أكبر من الرأي ،وال

ذلك من تقليل أهمية الرأي.

مسار للدوران العكسي بشارع االستقالل عند تقاطع ألبا

“الثروة البحرية” األسماك المستزرعة وفيرة

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

أعلن مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني سيد بدر العلوي أنه تم افتتاح مسار الدوران العكسي لحركة المرور القادمة
على شارع االستقالل من سند والرفاع باتجاه الجنوب ومن ثم الدوران العكسي دون
توقــف باتجــاه الشــمال علــى تقاطع ألبــا بالقرب من مجمــع العلوي ضمــن أعمال تطوير
وأشــار ســيد بــدر علــوي إلــى أن االفتتــاح
عمليــة الوصــول األهالــي إلــى المناطــق

االســتقالل وشــارع الملــك حمد ،وجســر أحادي

المرحلــي ســيخلق حركــة حــرة مما يســهل

الواقعــة شــرق شــارع االســتقالل.يذكر أن

مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات تضمن
تحويــل الــدوار إلــى تقاطــع مــن  3مســتويات
يتكــون مــن تقاطــع أرضــي يُ ــدار بإشــارات

المــرور مــن جهــة شــارع الشــيخ جابــر األحمــد

الصباح والمتجهة إلى شارع الملك حمد.

كمــا يشــمل المشــروع أيضــا تحويــل دوار

مواقع التواصل االجتماعي أمس
بشــأن قلــة الكميــات المطروحــة

المركزي.

فــي ســوق المنامــة المركــزي مــن

وأوضحــت أن الطلــب علــى

الوطنــي

اتجــاه ،وينقل حركة المرور على امتداد شــارع
االتجاه من مســارين يعلو الجســر وينقل حركة

(األحــد،

لعرض األســماك في سوق المنامة

األســماك المســتزرعة فــي المركــز

تقاطعي ألبا والنويدرات.
ضوئيــة ،وجســر علــوي مــن  3مســارات في كل

ً
تعقيبــا علــى مــا تــم تداولــه فــي

النويــدرات الحالــي إلــى تقاطــع من مســتويين،
أحدهمــا أرضي يُ ــدار بإشــارات ضوئية ،واآلخر
عبــارة عــن جســر علوي مــن  3مســارات في كل

اتجــاه ،وينقل حركة المرور على امتداد شــارع

الشــيخ جابــر األحمــد الصبــاح ،باإلضافــة إلــى

تطوير وتوســعة جزء كبير من شــوارع الشــيخ
جابــر األحمــد الصبــاح واالســتقالل والمعســكر

والملك حمد لغاية شارع .96

لالســتزراع

البحــري،

الثالثــاء،

الخميــس)

األســماك المســتزرعة القــى إقباالً
ً
ً
نظــرا لجودتــه العاليــة،
كبيــرا

أكــدت إدارة الثــروة الســمكية أن

وتؤكــد أنهــا ستســتمر فــي طــرح

كميــات األســماك المســتزرعة فــي

األســماك فــي الســوق فــي األيــام

المركز وفيرة ،وسيتم طرحها في

المحددة لذلــك ،حتى نفاذ الكمية

الســوق علــى مراحــل ،إذ حــددت

المتوفــرة فــي المركــز الوطنــي

اإلدارة  3أيــام فــي األســبوع

لالستزراع البحري.

االثنين
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تأهل  6مشاريع للمنافسة الخليجية أحدها من “اختيار الجمهور”
“رواد فـــي القصـــر” تختتـــم نســـختها البحرينيـــة الثانيـــة تمهيـــدا للعالميـــة
المنامة  -تمكين

تأهل  6رواد أعمال بحرينيين ضمن النسخة البحرينية الثانية من مسابقة “رواد في القصر”
والمنعقــدة تحــت رعايــة ولي العهــد نائب القائد األعلى النائــب االول لرئيس مجلس الوزراء
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ،ودوق يورك صاحب الســمو الملكي
األمير أندرو.
وتمثــل المشــاركة البحرينيــة الثانيــة ضمــن

الماضي في أبوظبي ،حيث حققت المشاركة

هــذه المبــادرة التــي أطلقهــا صاحــب الســمو

البحرينية تأهل إثنين من روادها المشــاركين

الملكــي األمير أندرو في العــام  ،2014خطوة

فــي النســخة العالميــة المنعقــدة فــي المملكة

واعــدة علــى طريق نقــل التجــارب البحرينية

المتحدة.

فــي ريادة األعمال وتنميتها للمجتمع العالمي
ً
عالميــا
لريــادة األعمــال ،ووضــع بصمتهــا

الرئيــس التنفيذي لصنــدوق “تمكين” إبراهيم
جناحــي ،نــوه فــي تصريــح فــي هذا الســياق،

ضمــن رؤيــة اقتصادية وطنية تعزز االنتشــار

بالــدور التنمــوي الــذي تقدمــه هــذه المســابقة

واالنفتــاح الدولــي ،فيمــا يعــزز مكتســبات

فــي تأســيس قاعــدة مهنيــة في قطــاع ريادة

المملكة وأبنائها.

األعمــال ،تســهم فــي البنــاء علــى الخبــرات

اســتضاف صنــدوق “تمكيــن” هــذه المبــادرة

التراكيمــة لــرواد األعمــال ،وصقــل مهاراتهــم،

الدوليــة ،مــن خــال شــراكة اســتراتيجية مع

وتنمية افكارهم االبداعية.

برنامــج “رواد فــي القصــر” التابــع لصاحــب

وأشار إلى أن ما يحصل عليه المشاركون في

الســمو الملكي األمير أندرو ،لتعزز من أهدافه

هــذه المســابقة ،ال يقــف عند حدود المنافســة

التنمويــة ،والفــرص التــي يتيحهــا لتنميــة

علــى الفــوز بالمراكز األولى ،فكل مشــارك في

خبرات رواد األعمال البحرينيين.

هــذه المســابقة ،بمــن فيهــم المتأهيليــن الـــ12

يعتبــر هــذا البرنامــج ،الذي يشــارك فيه اليوم

من رواد األعمال ،الذين شاركوا في المعسكر

أكثــر  59بلــدا ،وانضــم إليه إلــى أكثر من 782

التدريبــي ،حققــوا فرصة للوقوف على فرص

رائــد أعمــال من مختلف أنحــاء العالم ،منصة

التطويــر الممكنــة ،والبنــاء علــى فــرص القوة

رياديــة لــرواد األعمــال مــن مختلــف بلــدان

الكامنــة فــي مشــاريعهم وأفــكار أعمالهــم،
هــذا فضالً عــن تنمية قدراتهم كــرواد أعمال،

العالــم ،يربطهــم ضمــن منظومــة واســعة مــن
الخبــرات الدوليــة ومســاحة مهنيــة للتعــارف

مُ طلعيــن على مجريات ســوق ريــادة األعمال

وتأســيس شــراكات تعاونيــة تســاعدهم على

العالميــة ،والتوجهــات الحديثــة فيــه ،مؤكــدأ

النمــو والتطور ألعمالهــم ،وذلك ضمن برنامج

أنها فرصة للنمو وبداية لمســيرة من التطوير

متكامــل يســمح بالتفاعــل مــع ســوق ريــادة

المســتمر لــكل رائــد عمــل يتطلــع للنجــاح

األعمــال الدولــي واســتفادتهم مــن شــبكة

واالزدهار.

دوليــة واســعة مــن الدعم والمســاندة على يد
مختصين محليين ودوليين.
فــي هــذا العــام ،فــاز  5رواد أعمــال ضمــن
الفعاليــة الختامية للمســابقة ،وفــاز رائد عمل
آخــر بمســابقة اختيــار الجمهــور التــي فتــح
بــاب التصويــت عليهــا إلكترونيــا ،مباشــرة
ً
أســبوعا
بعــد المعســكر التدريبــي الــذي عقــد
قبيــل موعــد الفعالية الختاميــة ،ليصبح عدد
المشــاريع البحرينيــة المتأهلة  6مشــاريع ،من
أصــل  55طلــب للمشــاركة فــي مســابقة هــذا
العام.
مــن المقــرر أن تشــارك المشــاريع المتأهلــة
فــي تصفيــات النســخة الخليجيــة الثانية من
المســابقة ،والتــي تســتضيفها مملكة البحرين
هــذا العــام ،حيــث ســتتنافس المجموعــة

المستوى.

إلــى تطويــر المنتــج فيمــا يســمح بانتشــاره
ً
خليجيا وزياردة عدد المشتركين.

الســني بربط المرضى واألطباء مع الخدمات
الطبيــة الخاصــة ،حيــث يُ مكــن للمرضــى

أن يقومــوا بحجــز مواعيدهــم مــع الطبيــب
المناســب لهم بناءً على آراء وتقييم المرضى
اآلخريــن ،وطلــب األدويــة مــن الصيدليــة،
والحصــول على إستشــارات مباشــرة ،وحفظ
تقاريرهــم الطبيــة وإمكانيــة نقلهــا بســهولة
ألطباء آخرين والمزيد.
ويعــد هــذا التطبيــق مــن فئــة التكنولوجيــا
الحيويــة والتكنولوجيــا الطبيــة ضمــن
المســابقة ،حيــث يهــدف ابتــكار هــذه المنصة
إلــى توفير جميع الخدمــات الطبية في مكان
واحــد للمرضــى ومزودي الخدمــات الصحية،

خــال الفعاليــة الختامية ،التــي حضرها دوق
يــورك صاحــب الســمو الملكــي األميــر أنــدرو
ونخبة من المسؤولين المدعوين والمختصين
في مجــاالت التكنولوجيا واإلعالم وعدد من
المســتثمرين ،قــدم  12رائــد عمل مشــاريعهم
فــي عــرض مدته ثــاث دقائق .وبعــد العرض
فتــح المجــال أمــام الحضــور والمدعوييــن

المسجلين للتصويت على المشاريع المُ قدمة،
حيــث فــاز كل مــن المشــاريع التاليــة :مركــز
تفاحــة نيوتن للعلوم ،وشــركة ،Wind Storm
ومنصـ�ة  Telpاإللكترونيــة ،وتطبيــق �Doc
 ،Whereوستوديو .Mavi VR
وفــي ذات الســياق ،تــم اإلعــان عــن الفائــز

للتأهــل للمســابقة العالميــة المزمــع إقامتهــا

فــي  19مارس الجاري وحتــى موعد الفعالية

لندن.

يقــوم تطبيــق  DocWhereلمؤسســته نهلــة

حصــص تعليــم الرياضيــات التفاعليــة عالية

ويســعى  ،TELPلمؤسســته أمينــة بوجيــري،

وأســرع .كمايســهم هــذا التطبيــق فــي تطوير

حيــث تــم فتــح بــاب التصويــت للجمهــور
ً
إلكترونيــا خــال المعســكر التدريبــي المنعقد

وعقــدت النســخة الخليجيــة األولــى العــام

التعليــم التكنولوجيــة المتطــورة إليصــال

التابع لتمكين (المركز األول).

المشاريع الفائزة

المتأهلــة مــن رواد األعمــال فــي النســخة

بنهايــة العــام فــي قصــر ســانت جيمــس فــي

تطبيق DOCWHERE

اســتخدام األنشــطة التعليميــة وأدوات

فــي مســابقة األعمــال الشــبابية (مشــروعي)

المتجــددة ،علــي المزعــل حيــث تقــوم فكــرة

كانت لنا وقفة:

ليصبــح العثور على الطبيب المناســب أســهل

بجائــزة اختيار الجمهور ،وهو شــركة ،LARA

البحرينية مــع نظرائهم في الدول الخليجية،

لطــاب المــدارس الحكوميــة .حيــث يتــم

والمشاركين في خدماته ،فضالً عن مشاركته

مــن فئــة تكنولوجيــا الطاقــة والبيئــة والمواد

الختامية.
وحــول كل مشــروع مــن المشــاريع الفائــزة،

انتقاما
 4سنوات لشاب أحرق سيارة
ً
عباس إبراهيم
عاقبــت المحكمــة الكبرى الجنائية األولى شــابا في العشــرينات مــن عمره ،انتقم من
مواطــن عبــر حــرق ســيارته ،مدعيــا أنــه كان قــد اعتــدى عليــه جنســيا قبــل نحو 10

مهــارات األطبــاء من خــال إبقائهــم مطلعين
علــى أحدث الــدورات والمؤتمرات الطبية مع
إمكانية التسجيل في الدورة أو المؤتمر ،مما
سيؤدي إلى زيادة معدالت رضا المرضى.
وفــي هــذا الســياق ،أعربت الســني ،مؤسســة
المشــروع ،عن طموحها في التوســع في دول
مجلــس التعــاون الخليجــي ،ومــن بعدهــا في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ومــن أبــرز اإلنجــارات التــي حققها المشــروع
المشــاركة فــي مســابقة (مشــروعي) والفــوز
بجائــزة  Flat6Labsلإلبتــكار ،وجائــزة المركز
الثالث في  YoStartUpمن بين مجموعة من
المشاريع الناشئة من جميع أنحاء العالم.

 4سنوات وبحبس األم لمدة سنة واحدة فقط ،بعدما أخذتهما بقسط من الرأفة.
ويتضــح مــن أوراق القضيــة أن الســلطات

القبــض كذلك علــى والدته ،والتــي اعتدت

األمنية كانت قد تلقت بالغا مفاده احتراق

على إحدى الشــرطيات المتواجدة بالموقع

سيارة أمام منزل صاحبها المركونة بجانبه،

بألفاظ غير الئقة أثناء القبض عليها.

تكنولوجيــا التعليــم فــي المســابقة ،حيــث
يهــدف إلــى توفيــر بيئــة تعلــم إيجابيــة
ومرحــة للطالــب في مــادة الرياضيــات التي
بإمكانهــا أن تظهــر أفضــل مــا بداخلــه ،حيث
أكــد مؤســس المشــروع أن هدفــه يتمثــل
ً
عالميــا فــي
فــي التحــول إلــى شــركة رائــدة
نشــر تعليــم العلــوم والرياضيــات مــن خــال

استوديو MAVI VR
مشــروع  MAVIهــو عبــارة عــن اســتوديو
تصميــم قائم على التكنولوجيا التي تجمع ما
بيــن التصاميــم الثنائيــة والثالثيــة األبعاد مع
تطبيقــات الواقــع اإلفتراضــي كأداة لدراســة
الســلوك اإلنســاني ،ومكونــات التصميــم،

األنشطة التعليمية.

والتحرك في المساحات المصممة.

وحصــل المركــز فــي إنجــازات ســابقة علــى

وفــي هــذا الســياق ،قــال مؤســس المشــروع

المركــز الثانــي من بين  100مشــروع تجاري

مؤيــد أحمــد أنــه مــن خــال هــذا االســتوديو

ناشــئ مشــارك فــي مســابقة (مشــروعي)

“نقــوم

الواقــع

التابعة لتمكين ،حيث عكس اإلنجاز إمكانية
ً
ً
واجتماعيا.
تجاريا
المشروع العالية للنجاح

االفتراضــي إلعطــاء تصميم تفاعلــي للمباني

باســتخدام

تكنولوجيــا

قبل أن يتم بنائه ،من أجل الســماح باختباره،

وأشــار خليفــة إلــى أن فريــق المركــز “يعمــل
ً
ً
حاليا للحصول على التمويل المبدئي
جاهدا

ويأتــي االســتوديو ضمــن فئــة علوم اإلنســان

للبدء في إنشــاء أنشــطة مناهج الرياضيات

اآللــي ،والــذكاء االصطناعــي ،والواقــع

التفاعليــة ،والتــي تعد أهــم خطوة للبدء في

االفتراضــي ،حيــث ســيتم تجربــة التصميــم

مشــروعنا ،والتي نهدف إلنهاء هذه الخطوة

قبــل بنائــه مــن خــال اســتخدام تكنولوجيــا

في غضون  3أشهر”.

الواقع االفتراضي والواقع المعزز.

منصة  TELPاإللكترونية
تقــوم فكــرة  TELPعلــى تقديــم منصــة علــى
اإلنترنــت لمســاعدة الطلبــة فــي العثــور علــى
الدروس الخصوصية وحجزها بشــكل فوري،
باإلضافة إلى تمكين المدرســين المستقبليين
والحاليين.

وتعديله ،وتطويره بأي طريقة نريدها”.

ومــن ضمن إنجازات المشــروع الفــوز بالمركز
األول فــي جائــزة ســتارتب ويكنــد بحريــن
 2016الفائزين تحت اســم “ ،”Hovrفضالً عن
تنفيــذ العديــد مــن البرامــج فــي االختبــارات
التجريبية مع عدد من الشركات والجهات.

شركة WINDSTORM

مركز تفاحة نيوتن للعلوم

تأتــي هــذه المنصــة ضمــن فئــة تكنولوجيــا
التعليــم ويهــدف إلــى حل المشــكلة الواســعة

توربينات رياح رأســية المحور وتركيبها على

يقــدم مركــز تفاحــة نيوتن للعلوم ،لمؤسســه

لإلنتشــار المتعلقــة بالعثــور علــى المدرســين

جوانــب الطرقــات لتوليــد الطاقة باســتخدام

علــي خليفــة ،برامــج للــدروس الخصوصيــة

الخصوصييــن المؤهليــن .وحقــق المشــروع
ً
ً
مميــزا علــى صعيــد المســتفيدين
نجاحــا

الرياح الناتجة من سرعة السيارات.

للرياضيــات التفاعليــة مــا بعــد المدرســة

المتجــددة واســتخدام الريــاح الناتجــة مــن
حركــة الســيارات .الغــرض هــو تقليــل تلــوث
محطــات توليــد الطاقــة ،والتحــول للطاقــة
الخضراء.

يتمثــل الهدف في هذا المشــروع في تصميم

وقــد قــام على تأســيس فكــرة الشــركة ،وهي

وأوضــح المزعــل أنــه تــم إلــى اآلن تحليــل
الديناميكيــات الهوائيــة وتصميــم شــفرات
التوربينات في طور التنفيذ والتطوير ،وذلك
علــى طريــق تحقيــق أهدافنــا فــي أن نصبــح
الشــركة الرائــدة فــي توفيــر حلــول األنظمــة
الهوائيــة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون
الخليجي.

جائزة اختيار الجمهور :شركة LARA
تقــدم شــركة  LARAحلــوالً ضمــن مســاعدي
الواقــع المعــزز غيــر المحدوديــن ،باســتخدام
الصور واألصوات ،حيث يمكن الحصول على
عدد غير محدود من المســاعدين في الهاتف
النقال بشكل وصوت أحبائك.
قدمــت هــذه الفكــرة ضمــن فئــة علــوم
اإلنســان اآللــي ،الــذكاء االصطناعــي ،والواقع
االفتراضــي ،لمؤسســها محمــود كمــال.
وبحســب كمــال ،تهــدف هــذه الفكــرة إلــى
إحــداث تغييــر جــذري فــي مفهــوم مســاعدي
الهواتف النقالة ،حيث سيتم العمل على صنع
نموذج مبدئي ،ومن بعدها ســيكون بمقدورنا
تسويقه للعالم بأكمله.
وأضــاف“ :هدفنــا هــو نقــل العالقــة مــا بيــن
البشــر واآللــة إلــى مســتوى جديــد بالكليــة،
ونســعى لخلــق تفاعــل بنــاء وإيجابــي ،حيث
لــن تشــعر ببعد المســافة بينك وبيــن أحبائك،
وأنت تســمع أصواتهم وترى وجوههم بشكل
يومي”.

انتظر  4سنوات ليطعن ضد قرار “الجعفرية”

مــــــــــــؤذن يــــــرفــــــع دعــــــــــــوى بـــــعـــــد وقـــــــــف راتـــــبـــــه
محرر الشؤون المحلية

سنوات ،وعند القبض عليه في منزله اعتدت والدته على شرطية بألفاظ غير الئقة،
كمــا شــاركته فــي محاولة االعتداء على الشــرطة بســكين؛ وذلك بســجن االبن لمدة

وتنــدرج فكــرة هــذا المشــروع ضمــن فئــة

المشــروع علــى توليــد الطاقــة مــن المــواد

رغــم مــرور  4ســنوات علــى إيقــاف راتبــه
مــن جانب إدارة األوقاف الجعفرية؛ كونه
تخلــف عــن العمل منذ العــام  2014وحتى
وقف راتبه في العام التالي ،تقدم المؤذن
بدعــوى ضــد اإلدارة المذكــورة ،مطالبــا
المحكمــة الكبــرى المدنية األولــى (الدائرة

كما تضرر خالل الحريق جدار المنزل.

وبســؤال المتهم عن سبب ارتكابه للواقعة،

وعقــب إجــراء التحريــات حــول مرتكــب

اعتــرف أنــه بالفعــل ارتكبهــا انتقامــا مــن

الواقعــة تــم التوصــل لهوية الشــاب المتهم

صاحــب الســيارة ،والــذي اعتــدى عليــه

وهــو مــا لــم تقبــل بــه المحكمــة وقضــت

اإلداريــة) بإلغاء قــرار وقف صرف رواتبه،

وقــال المدعــي إنــه التحــق بالعمــل لــدى

ضمنيــا بــأن يصــدر مــن ذي المصلحــة مــا

وانتهــت إلــى القــول أنــه لما كان مــا تقدم،

المدعــى عليهــا  -إدارة األوقاف الجعفرية

يقطــع فــي داللته علــى هذا القبــول ،وهي

وكان الثابــت مــن األوراق أن المدعــي

 -اعتبارا من العام  2006بوظيفة “مؤذن”،

مســألة واقعيــة يقدرهــا قاضــي الموضوع

انقطــع عــن العمــل منــذ العــام  ،2014ولــم

وقــد قامــت المدعــى عليهــا بإيقــاف راتبه

في كل حالة على حدة.

يقــدم ثمــة دليل يفيــد اســتمرار عمله لدى

بــدءا مــن شــهر فبرايــر  2015دون ســبب

كمــا أن المســتقر عليــه أيضــا أن اســتطالة

المدعــى عليها بعد هذا التاريخ ،فضال عن

مشــروع ،ممــا حــدا بــه إلــى إقامــة دعــواه

األمــد بيــن صــدور القــرار اإلداري محــل

أنــه لــم يبــادر بإقامة دعــواه إال بتاريخ 24

الماثلــة؛ بغيــة الحكــم لــه بمــا ســلف بيانــه

الطعن وتاريخ إقامة الدعوى ،يقيم قرينة

ينايــر  ،2019أي بعــد مــدة تناهــز  4أعــوام

من طلبات .وأرفق مع الالئحة نســخة من

قانونيــة على تحقــق العلم اليقيني بالقرار

مــن تاريــخ إيقــاف راتبــه ،علــى نحــو مــا

كشف راتبه.

والرضــا الضمنــي بــه ،واإلدعــاء بغيــر ذلك

يدعــي ،مما تســتخلص منــه المحكمة علم

وقالــت المحكمــة فــي أســباب رفضهــا

مــن شــأن األخــذ بــه أن يــؤدي إلــى إهــدار

المدعــي بالقــرار المطعــون فيــه ورضائــه

لدعــوى المــؤذن أنــه مــن المســتقر عليــه

مراكز قانونية استتبت على مر السنين.

بــه ،وهو ما يســقط حقه فــي إقامة دعوى

بقضــاء محكمــة التمييــز أن قبــول ذي

ولفتــت إلــى أن المقــرر أن عــبء اإلثبــات

بإلغائــه ،األمــر الــذي تغــدو معــه الدعــوى

المصلحــة للقــرار اإلداري يســقط حقه في

فــي المنازعة اإلدارية ال يخرج عن األصل

الماثلــة  -والحالــة هــذه  -قائمــة علــى غير

إقامــة دعــوى بإلغائــه إذا مــا أراد الرجــوع

العــام الــذي قــرره قانــون اإلثبــات ،وهــو

سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض.

فــي هــذا القبــول  -باعتبــار أن الســاقط ال

وقــوع هــذا العــبء علــي عاتــق المدعــي،

فلهــذه األســباب حكمــت المحكمــة برفض

فهو المكلف بإثبات دعواه والملزم بتقديم

الدعــوى وألزمــت المدعــي بالمصروفــات

الدليل على ما يدعيه.

ومبلغ  20دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

األول ،وبعــد اســتصدار إذن بالقبــض عليــه

جنســيا قبــل نحــو  10ســنوات ،مشــيرا إلى

برفض دعواه.

مــن النيابــة العامــة توجهــت قــوة أفــراد

أنــه اشــترى عبــوة ومألهــا بالبنزيــن فــي

وبينت المحكمــة أن وقائع الدعوى تتمثل

الشــرطة لضبطــه ،إال أنــه وحــال القبــض

يــوم الواقعــة نفســها ،وتوجــه إلــى مــكان

في أن المدعي أقامها بطلب الحكم بإلغاء

عليــه بمنزلــه رفــع ســكينا تجــاه الشــرطة

تواجــد الســيارة المملوكــة للمجنــي عليــه

قــرار المدعــى عليهــا بوقــف صــرف راتبــه

وســاعدته والدتــه فــي تلك الواقعــة ،إال أن

األول وأشــعل النــار فيهــا ،وعندما تأكد من

اعتبارا من شــهر فبراير  2015وما يترتب

أفــراد الشــرطة تمكنــوا من الســيطرة عليه

احتراقهــا الذ بالفــرار مــن المــكان قبــل أن

علــى ذلك مــن آثار ،وبإلــزام المدعى عليها

وإحبــاط مخططــه بالهــرب منهــم ،فيمــا تم

يتعرف عليه أحد.

يعــود  -وأن القبــول بحســبانه تعبيــرا عــن

المصروفات.

اإلرادة ،كمــا قــد يكون صريحــا وقد يكون

Osama.almajed@albiladpress.com

نريد إجابات مقنعة
من وزارة الصحة
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أسامة الماجد

هناك أسئلة البد أن تحمل إجاباتها بيانات صادقة ومقنعة وهي ...ما الذي يحصل

الغريــب أن وزارة الصحــة لغايــة اليــوم لم تطلعنا علــى أي رد ،وهو موضوع نقف

فــي مجمــع الســلمانية الطبــي ،وهــل صحيــح ما ذكــره النائــب إبراهيــم النفيعي لـ

عنــده ،هنــاك أمثلة كثيرة عن التناقض في القرارات المتخذة وهي في مضمونها

“البالد” بأن هناك تدهورا في نســبة البحرنة بالكادر التمريضي بمجمع الســلمانية،
وكذلك نبه النائب لوجود مشكالت بنظافة بعض دورات مياه األجنحة ،خصوصا
الموجودة بقسم األورام ،والتي يتعين أن تكون مستديمة التعقيم والنظافة.
بتاريــخ  17مــارس كتبــت فــي هذه الزاوية (إن ما يحدث فــي وزارة الصحة اآلن
ال يشــير إلــى أيــة رغبــة حقيقية في “الحفــاظ على الكفــاءات” ،فالهيئــة الوطنية

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

تتعــارض وتتنافــر تمامــا مــع توجهــات القيــادة الراميــة إلــى الوصــول بالقطــاع
الصحي إلى أفضل المستويات.
» »نحن كصحافة ال نقذف كلمات االتهام على الوزارة ،لكننا أصحاب حق

في معرفة الحقائق بصورة واضحة وسالمة العمل ونوعية التخطيط

وتحديد معالم الخطة ،وإذا كانت هناك أخطاء فإنه يجب علينا االستفادة

لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة “نهــرا” تطالــب الممرضيــن منــذ مــدة بدفــع

منها والخروج من التجربة بخبرة غنية ،إذ نهتم ونعلي كلمة التخطيط

إضافــة لغرامــات تأخيــر بمبالــغ خيالية ،في حين صدر تصريــح من قبل “الرئيس

الردود الذابلة التي نسمعها من العالقات العامة فهي أشبه بالقصاصات

هــي المســؤولة عن تجديد رخص مزاولة المهنــة لموظفيها وتصحيح أوضاعهم،

عزمنا على التوقف عن الكتابة ،وآخر مشكلة تعرضنا لها – ندونها فوق

فــي حيــرة من أمرهم ،فهل يدفعــون تفاديا الزدياد مبلغ الغرامة ،أم ينتظرون رد

النقال وترك المرضى المراجعين وأنا أحدهم ،وكان ذلك بتاريخ  28مارس

غرامات مالية تقدر بمبالغ طائلة مقابل تجديد رخص مزاولة المهنة الخاصة بهم،

ونعمل على تحقيق الرقابة الشعبية بصورتها الواعية السليمة ،أما

التنفيــذي لنهــرا” فــي ردهــا علــى شــكوى الممرضين وضحــت فيه أن جهــة العمل

الصغيرة خفيفة الوزن ،وألننا تشبعنا منها مع كل شكوى ومالحظة ،فقد

إال أن وزارة الصحــة مازالــت تلتــزم الصمت التام حيال األمر ،ما يوقع الممرضين

رصيف األشياء الهشة  -انشغال كاتبة التمريض بمركز إنجنير بهاتفها

الوزارة الذي قد ال يأتي).

الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.
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عطا الشعراوي

المذهبية مقابل المال والطعام في شرق سوريا
تقــدم إيــران صــورة بشــعة لالنتهازيــة واالنقضــاض علــى حــاالت الضعــف اإلنســاني
ونموذجــا ً
ً
فجــا الســتغالل حاجــة البشــر ألي شــكل مــن
لتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا،
أشــكال العــون والدعــم لبســط ســيطرتها وهيمنتها ،ومــن األمثلة الظاهــرة والحديثة
على ذلك ما يحدث اآلن في شــرق ســوريا ،فبمجرد أن تهاوى تنظيم داعش بعد أن
منــي بالهزيمــة وطــردت فلوله ،ســعت إيران وبســرعة شــديدة لتكون البديــل الجاهز
والمفــروض علــى الســوريين فــي هــذه المناطــق والتي تمتد مــن محافظة ديــر الزور
الشرقية إلى الحدود مع لبنان.
لعبت إيران على وتر حساس وهو الحاجة الماسة ألساسيات الحياة من مال وطعام
لغايــة جوهريــة تشــكل أرضيــة مهمــة لمجموعــة أخرى مــن األهداف كتوســيع النفوذ
العســكري واالقتصــادي في ســوريا ،وإنشــاء ممر بــري من إيران عبر العراق وســوريا
ولبنــان لتمويــل حلفائهــا مــن هذه الــدول أو وكالئهــا كحزب هللا اإلرهابــي وغيره من
التنظيمات اإلرهابية باألسلحة.
هذه الغاية هي نشر المذهبية والطائفية بين السوريين بعد أن وجدت إيران الظروف
مناســبة للتحرك لنشــر مذهبها وخلق أتباع لها لتضمن والءهم وتتمكن من تحريكهم
وفق ما يحقق مصالحها ويتيح لها التحكم في مســار القرارات بالبلد الذي يعيشــون
فيه ،خصوصا بعد ما تردد حول نوايا واشنطن تقليل التواجد العسكري في سوريا،
فكان ذلك بمثابة طوق نجاة لنفوذ إيران في ســوريا بعد أن كان هناك رفض واتفاق
على إنهاء وجودها العسكري المقلق من قبل الدول ذات اليد الطولى في سوريا.

جسر “القصيبي” بين السعودية والبحرين ()1
على مسافة قصيرة من باب البحرين أشهر معالم البلد
اآلمن في الحافة الشــرقية للجزيرة العربية ،يقع واحد
مــن الصــروح الثقافيــة المميــزة والــذي افتتــح مطلــع
شــهر مارس ويوثق لســيرة واحد من الرموز السعودية
التــي برعــت في فنــون دبلوماســية وثقافية وإنســانية
مختلفــة حتــى أضحــى أيقونة ســعودية وخليجية في
مقدمة األسماء العربية الالمعة.
منامة القصيبي هو اســم المشــروع ،وهــو صرح ثقافي

عمر علي البدوي
» »“منامة القصيبي” صرح ثقافي
مميز يعكس العالقة بين
البلدين الشقيقين.

مميز يعكس حياة الشاعر والسفير والوزير واإلصالحي
والليبرالــي الراحــل غــازي القصيبــي ،تلــك الشــخصية
ّ
الجم للبحرين.
السعودية التي عرف عنها حبها
وليــس االســم وحــده يؤشــر إلــى العالقــة األثيــرة بيــن
البلديــن الخليجييــن ،وهــو يجمــع بيــن اســم العاصمــة
البحرينية والشــخصية الســعودية ،لكن المشــروع نفسه
ً
تنفيذا وتمويالً يجمع بين البلدين كذلك ،إذ تبنت تنفيذه

أحيــاء العاصمــة المنامة ،وتوظيفــه كمُ تحف لمأثورات
ً
ً
ً
وســياحيا يؤمه
ثقافيا
مزارا
القصيبــي ،وأضحى اليوم
النــاس ويجــدون فيه لمحة من تاريخ رجل عظيم ترك
بصمــات واســعة فــي واقــع وطنــه ،وفــي البلد الشــقيق
الذي أحبه واستوطن قلبه.
بين األزقة الضيقة العتيقة لحي الفاضل وخلف الجامع
ّ
صمم بطريقة عصرية
الكبير فيه ،يقبع هذا البيت الذي

هذا الدور الخطير الذي تمارســه إيران في شــرق ســوريا كان محل تحذير لصحيفة
“وول ســتريت جورنــال” األميركية التي أشــارت إلى أن إيــران تقوم بتقديم بطاقات
شــخصية وتعليم مجاني وخدمات عامة لســكان شــرق ســوريا من المســلمين الســنة
مــن أجــل االنضمــام إلــى فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري اإليراني ،وتقــدم لهم
راتبــا شــهريا بقيمة  200دوالر ،كما قامت بإنشــاء مؤسســة خيريــة وتركيب مولدات
كهربائيــة ،ومضخــات ميــاه ،وتوزيــع المــواد الغذائيــة ،واللــوازم المدرســية فــي مدن
وقرى دير الزور.
» »إيران تفعل كل ذلك رغم أن شعبها يعيش فترة من أسوأ الفترات في
تاريخه في مواجهة نظام يبدد الثروات على نزواته ومطامعه وإشعال
حروب وفتن ال تعود عليهم إال بالمزيد من الفقر واالضطاد والبؤس.

وتفاعليــة دون أن يفقــد هويــة المــكان وروح البحريــن
التــي تكســو جدرانــه وعمرانــه ،وعلــى واجهــة البيــت
ســطرت بحــروف كبيــرة واحــدة مــن قصائــد القصيبي
الخالــدة التــي أودع فيهــا حبه الكبيــر للبحرين “الضوء
الح ..فديت ضوءك بالسواحل يا منامة ،فوق الخليج..
أراك زاهية المالمح كابتسامة”.

sm.adnan56
@hotmail.com

» »زرت المكان القائم بين البيوت الدافئة ألهالي

مؤسســة بحرينيــة هي مركز الشــيخ إبراهيــم بن محمد
آل خليفة للثقافة والبحوث ،وموّ لته جهة ســعودية هي

حي الفاضل وسط المنامة ،تجد في البيت بعض

مقتنيات القصيبي الشخصية خالل مسيرته شاعراً
ومثقف ًا نافس ذات يوم على الفوز بمقعد رئيس

مؤسســة الوليــد اإلنســانية التــي يــرأس مجلــس أمنائها

منظمة اليونيسكو ،وعمله دبلوماسي ًا ووزيراً ورائداً

وجــرى تجديــد وترميــم منــزل تاريخــي يملكــه الســيد

حافلة ومميزة ،ال يزال ذكر القصيبي حاضراً ونابض ًا

محمد المحفوظ

بفريــق دولــي إلظهــار اإلرث الفكــري للقصيبــي بأبهــى
ّ
حلة.

والعمل ،وسيضيف هذا المعلم التوثيقي مزيداً من

األطباء ثروة وطنية

األمير الوليد بن طالل بن عبد العزيز آل سعود.
صــاح القصيبــي ،فيمــا اســتعان مركــز الشــيخ إبراهيم

وتم إحياء البيت الواقع في “فريج الفاضل” أحد أعرق

للعمل الحكومي المنتج والمؤثر ،وبفضل مسيرة
ال في األدب
في ذاكرة األجيال الراهنة رمزاً ومثا ً

كاريزما حضوره في الذاكرة السعودية والخليجية

عموماً“ .إيالف”.

بتوجيهــات كريمــة مــن صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء الموقر تــم إطالق
برنامــج وطنــي لتوظيــف مئتين وأربعيــن طبيبا بحرينيــا ،البرنامــج تضمن تأهيل

هذا النظام الفاسد مسؤول عن ضحايا الكوارث الطبيعية

هــؤالء األطبــاء للعمل في المراكز والمستشــفيات العامــة والخاصة وفتح عيادات
خاصــة بهــم مــن غير إشــراف بعد تأهيلهــم وفق برنامــج تدريبــي ...البرنامج ينفذ
علــى مــدى ســنتين ،وكان من البديهي أن تقابل خطــوة بهذا الحجم بالترحيب من

األوضاع المأساوية المؤسفة التي خلفتها السيول األخيرة

اإلرهابيــة ،بــدال مــن أن يتــم إنفاقهــا علــى مشــاريع البنيــة

األطباء ومن جميع المواطنين كونها وضعت حدا لمعاناة امتدت لسنوات.

فــي محافظــة غولســتان اإليرانيــة ،ووقعــت خســائر فــي

التحتيــة وحمايــة اإليرانييــن مــن مخاطــر الكــوارث

األرواح واألموال ،وراح ضحيتها عدد كبير من المواطنين

الطبيعية ،فإنها تكشــف مواقع الخلل واألخطاء الشــنيعة

أن هنــاك ثالثمائــة طبيــب بحرينــي شــاءت أقدارهم أن يدرســوا
القصــة باختصــار ّ

الســيما األطفــال العــزل ،كشــفت النقاب مرة أخــرى عن أن

للنظــام التــي ال يمكــن غفرانهــا والتــزام الصمــت حيالهــا،

أن دراســة الطــب ســتكبدهم البقــاء ســنوات
الطــب فــي الصيــن ،لــم يــدر بخلدهــم ّ

فــي دائــرة اآلالم واألحــزان ،بــل األدهي أن المماطلة في التصديق على شــهاداتهم

النظــام اإليرانــي لم يقــم بواجباتــه تجاه الشــعب اإليراني

والتقصيــر فــي عــدم تقويــة البنــى التحتيــة في بلــد غني

كلفتهم البقاء لسنوات بال وظيفة ،ونظرا لوطأة الحاجة إلى مصدر للرزق لم يكن

بالصــورة المطلوبــة خصوصــا مــن ناحيــة البنــى التحتيــة

كإيــران جريمــة ال يمكــن الســكوت عنهــا ويجــب إضافتها

التــي يبــدو واضحــا أن النظام أهملها إهمــاال كبيرا وصرف
األموال بدال عن ذلك على اإلرهاب والنشاطات المشبوهة
ومخططات التدخل والشر والعدوان.

» »نظام الماللي الذي أهدر مئات المليارات من ثروات

النظام وعرته وكشــفته على حقيقته مبينة مدى تقصيره

تقتضي ذلك ،وإن مالحظة األوضاع على مختلف

“إن السياســات المدمــرة لنظــام الماللــي ونهــب ثــروات
الشــعب اإليرانــي وهدرهــا فــي دعــم وتمويــل اإلرهــاب
ونشــر الحــروب ،جعلــت اإليرانييــن بــا دفاع أمام أبســط
الكــوارث الطبيعيــة” ،هــي الحقيقــة الصادمــة التــي تصفع
نظــام الماللــي بقوة وتكشــف مــدى تعمــده التقصير تجاه

 40الماضية ،ولم يقم بصرفها في المجاالت التي

األصعدة في داخل إيران تدل على أن هناك قصورا

في مختلف المجاالت ،ففي مجال التربية والتعليم

هناك قصور كبير خصوصا إذا ما علمنا أن أغلب

مدارس إيران قديمة وتعاني من نقص كبير في
مختلف الجوانب إضافة إلى أن عددا كبيرا منها

آيل للسقوط ،هذا إلى جانب أن األمور المتعلقة

بالجوانب الصحية والسيما المستشفيات تعاني

متطلبــات الشــعب األساســية والتــي مــن أهمهــا أن تكــون

هي األخرى الكثير من النقص في مختلف الجوانب،

الطبيعيــة والتقليــل مــن خســائرها الروحيــة والمادية إلى

القول إن نظام الماللي جعل إيران تعاني من

السيدة رجوي وهي توضح في تغريدتها أن نظام الماللي

بالتخلص من هذا النظام وإسقاطه حتى نتمكن

لبــاده بنيــة تحتيــة مثاليــة يمكنهــا مقاومــة الكــوارث
أبعد حد ممكن.
أهــدر أمــوال الشــعب فــي دعــم التنظيمــات والمليشــيات

مؤهــات علميــة كاضطــرار أحدهــم إلــى العمل كحــارس أمن في إحدى الشــركات

طوال العقود األربعة الماضية.

التغريــدة األخيرة لزعيمة المعارضة اإليرانية بمناســبة ما

الكبيــر بحــق أبنــاء الشــعب اإليرانــي والتــي قالــت فيهــا:

األغلبيــة الســاحقة منهــم إال امتهــان أعمــال ال تليــق بمكانتهم وال بمــا يحملون من

إلــى قائمــة الجرائم الطويلة جــدا التي ارتكبها هذا النظام

الشعب اإليراني وموارده المختلفة طوال األعوام الـ

جرى ألهالي محافظة غولســتان األبرياء ،والتي فضحت

أمامهــم ســوى أن يطرقــوا كل األبــواب لكــن دون جدوى ،فلم يكــن أمامهم أو أمام

وهكذا دواليك من مختلف النواحي األخرى ،ويمكن
مختلف النواحي وال يمكن معالجة كل ذلك إال

من إعادة بناء إيران من جديد“ .الحوار”.

فالح هادي الجنابي
» »“السياسات المدمرة لنظام
الماللي جعلت اإليرانيين بال
دفاع أمام أبسط الكوارث
الطبيعية”.

طبقا إلفادة أعلنها أحد أعضاء المجلس النيابي.
لــم يكــن متوقعــا لألزمة التي اكتــوى بنارها األطباء الخريجــون أن تطول كل هذه
الســنوات إلــى هــذا الحــد غير المعقول لــو أن الجهة المســؤولة أي المجلس األعلى
لتطوير التعليم قد بحثت بجدية مأساتهم منذ البداية ووضعت حال لها .إن قضية
هؤالء األطباء العاطلين كل هذه السنوات تثير مسألة هيمنة األجانب على العديد
الصحي .وهذا أمر يســتعصي على الفهم ،من
من الوظائف وخصوصا في القطاع
ّ

هنــا جــاءت مصادقــة جاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهــل البالد المفدى
علــى قانــون رقــم ( )1لســنة 2019م بتعديــل المــادة ( )14من المرســوم بقانون ()21
لســنة 2015م بشــأن المؤسســات الصحيــة الخاصــة ،والتــي نصــت علــى أن تكــون

األولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة لألطباء والفنيين
والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهالت والخبرة الالزمة.
بأن المشروع الوطني للتوظيف سيشهد في األيام
» »نحن على أمل كبير ّ
القادمة إيجاد المزيد من الفرص أمام العاطلين في كل التخصصات
األخرى وهذا لن يتحقق إال بممارسة وزارة العمل دورها في إلزام أصحاب
الشركات بأن تكون األولوية لتوظيف البحريني.

 % 1.7نمو اقتصاد
اإلمارات في 2018
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 % 40تأجير الوحدات السكنية في “ليوان”

bussines

@albiladpress.com

دبي  -رويترز

ذكرت وكالة أنباء اإلمارات (وام) الرسمية
نقالً عــن النتائج العامة للتقديرات األولية

“عقــارات الســيف” توزع  6.9مليــون دينار على المســاهمين

 %باألســعار الحقيقــة الثابتــة فــي عــام

أمل الحامد من ضاحية السيف

للمؤشــرات االقتصاديــة الكليــة للبــاد أن
الناتــج المحلــي اإلجمالي نما بنســبة 1.73
 2018مقارنــة مــع الســنة الســابقة .تأتــي
بيانــات النمــو اإلماراتــي بعــد إعــان دبــي

كشــف رئيــس مجلــس إدارة شــركة “عقــارات الســيف” عيســى نجيبــي عــن توقيع عقود الســتئجار أكثــر من  % 40من مســاحات مشــروع “ليوان” العصــري والمتعدد

األســبوع الماضــي أن اقتصــاد اإلمــارة نما

االســتخدامات ،والــذي ســيتم افتتاحــه فــي الربــع األول مــن العــام  .2020وأوضــح نجيبــي أن المشــروع متعدد االســتخدامات بمنطقــة الهملة ،ويتكــون من مرافق

بنســبة  % 1.94فــي  ،2018وهــي أبطــأ

ترفيهية ومحالت التجزئة ونحو  117وحدة سكنية.

 2009حيــن تعثــر االقتصــاد بفعــل أزمــة

وأشــار نجيبــي للصحافييــن علــى هامــش

وتيــرة منــذ االنكمــاش الــذي شــهده عــام

الجمعيــة العمومية للشــركة أمس أن تكلفة

ديون.

إنشــاء مشــروع ليوان تبلغ  30مليون دينار

وكانت اإلمارات العربية المتحدة المنتجة

( 50مليــون دينــار مــع ســعر األرض التــي

للنفــط توقعــت في ديســمبر نمــوًّ ا يتراوح

االثنين

بين  % 2.5و % 3في .2018

يشــيد عليهــا المشــروع) ،ويعمــل المقــاول

 1أبريل 2019
 25رجب 1440

حاليا بالمشــروع الذي من المتوقع أن يجهز
ً

بنهاية العام الجاري .2019

ولفــت إلى أن نســبة اإلشــغال في مجمعات
الســيف تتجــاوز  .% 95وأشــار نجيبي إلى
حاليــا على مشــروع “بين
أن الشــركة تعمــل
ً

تداول  4ماليين سهم

الجســرين فــي المنامــة” ،حيــث تــم تعييــن

مكاتــب استشــارية للدراســات األوليــة
لتنفيــذ المشــروع ،متوقعً ــا بــدء المناقصات

بـ  928ألف ديـنـار

للمشروع.
وأكــد نجيبــي أن “عقــارات الســيف” تشــهد
إيجابيــا مســتمرًا ،حيــث إنهــا تســعى
نمــوً ا
ً

المنامة  -بورصة البحرين

وقدره  0.33نقطة مـــقارنة بإقفالـــه يوم الخميس الماضي ،في حين أقفل
نقطة مـقارنـة بإقفاله السابق.

 11.1مليون دينار

مؤشــر البحريـــن اإلسالمـــي عند مســتوى  784.32بانخفاض وقـــدره 1.22
وتــداول الـمستثـــمرون 4.07
مليــون ســهم ،بقيـــمة إجـمـــالية

ســهم ،تـــم تنفيذهــا مــن خـــال

قدرهــا  928.04ألــف ديـنـــار،

 27صفقــة .أمـــا الـمركـــز الـثـانــــي

تـــم تنفيذهــا مــن خــال 78

فكـان لـشركة البحرين لالتصاالت

صفقــة ،حيــث ركــز الـمستثـــمرون

(بتلكو) بقيـــمة قدرهــا  65.13ألف

تعامالتـــهم علــى أســهم قطــاع

ديـنـــار أي مــا نســبته  % 7.02من

البنــوك التجاريــة والتــي بلغــت

إجـمـالـــي قيـمة األسهم الـمتداولـة

قيـــمة أسهمه الـمتداولـــة 777.08

وبكـــمية قدرهــا  208.92ألــف

ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته 83.73

سهم ،تـــم تنفيذها مـــن خـــال 17

 %من القيـــمة اإلجـمـالية للتداول

صفقة.

تـم تنفيذها من خالل  41صفقة.
جــاء البنــك األهلــي المتحــد فــي

 63.98ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته

الـمركـــز األول إذ بـــلغت قيـــمة

 % 6.89مــن إجـمـالـــي قيـــمة

أســهمه الـمتداولـــة  718.79ألــف

األسهم الـمتداولـــة وبكـمية قدرها

ديـنـــار أي ما نسبته  % 77.45من

 678.83ألــف ســهم ،تـــم تنفيذهــا

إجـمـالـــي قيـمة األسهم الـمتداولـة

من خالل  14صفقة.

االســتخدامات ،والتــي تلبــي احتياجــات
الســوق وتخلــق القيمــة للمجتمــع المحلــي
بأسره.
وبيــن أن العمــل فــي مشــاريع الشــركة
ّ

صافي األرباح

الجديــدة يســير علــى قــدم وســاق وفقــا

وأشار نجيبي إلى أن صافي أرباح الشركة
بلــغ نحــو  11.12مليــون دينــار عنــد نهايــة

للخطــط الموضوعــة ،إذ بــدأت أعمــال
عيسى نجيبي

كمــا وافقــت الجمعيــة العموميــة علــى

إجماليــة بقيمة  18.86مليــون دينار مقارنة

ومدينــة عيســى يتجــاوز  10مالييــن زائــر
ويصل إلى  12مليو ًنا ،منها  8.5مليون زائر

المســتبقاة ،وتوزيــع مكافــأة  230ألــف

فــي مجمــع ســيف المنامــة ونحــو  3ماليين

بـــ  19.19مليــون دينــار فــي نهايــة العــام

دينــار علــى أعضاء مجلــس اإلدارة ،وكذلك

في مجمع سيف المحرق.

 ،2017بانخفاض بنسبة .% 1.70

انتخــاب مجلــس إدارة جديــد لألعــوام

وذكر أن مشروع “ليوان” العصري والمتعدد

ووافقــت الجمعيــة العموميــة أمــس علــى

(.)2022 - 2019

االســتخدامات متوقــع اســتكماله فــي الربع

جميــع البنــود بمــا فيهــا :تحويــل مبلــغ 1.1

بــدوره ،أكــد الرئيــس التنفيــذي للشــركة

األخير من العام  ،2019وبلغت إنجازه نحو

دينار في العام .2017
وأضــاف أن الشــركة ســجلت إيــرادات

مليــون دينــار إلــى االحتياطــي القانونــي،
وتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين
قدرهــا  0.015دينــار للســهم الواحــد أو 15
 %مــن راس المــال المدفــوع والبالغــة 6.9
مليون دينار وذلك بعد  10أيام من موافقة
الجمعية العمومية.

ترحيــل نحــو  2.5مليــون دينار إلــى األرباح

أحمد يوســف ،أن أداء المجمعات جيد ج ًدا

.% 65

ولدينا حمالت تســويقية في الفترة المقبلة

وأوضح يوســف فــي كلمتــه بتقرير مجلس

لتشجيع الزبائن على زيادة اإلنفاق.

اإلدارة أن تركيزهــم ال يــزال متمحورًا على

وأشــار يوســف للصحافييــن علــى هامــش

تقويــة محفظــة مشــاريعهم وتنويعهــا؛ مــن

الجمعيــة العموميــة إلــى أن إجمالــي عــدد

أجــل اإلســهام فــي مســيرة تنميــة القطــاع

زوار مجمعات السيف في المحرق والمنامة

العقــاري بالمملكــة بمــا يســهم فــي تطويــر

“المركزي” يناقش متغيرات “إدارة األصول”

بــالــتــعــاون مــع “غــلــوبــل إنــفــســتــور” وبــمــشــاركــة  200شخصية دولية

األخيــر مــن العــام  ،2019مضيفــا “قطعنــا
شــوطا كبيرًا في عملية التخطيط لمشروع
التطويــر االســتثماري بيــن الجســرين فــي
المنامــة ،المطــل علــى الواجهــة البحريــة.
ونحــن علــى ثقــة مــن أن كال المشــروعين
ســيكونان مــن ضمــن المعالــم البــارزة فــي
البحريــن ،وسيســاهمان فــي اســتقطاب
الــزوار من الســعودية ودول الخليج العربي
المجاورة”.
يشــار الــى أن شــركة عقــارات الســيف التي
يقــع مقرهــا الرئيســي فــي البحريــن بــدأت
أعمالها منذ عام  ،1999وهي شركة مدرجة
في البورصة.

“فيسبوك” يريد دو ًرا حكوم ًّيا في “اإلنترنت”
واشنطن  -أ ف ب

مؤســس موقع فيســبوك ورئيســه التنفيذي مارك زوكيربرغ ،الحكومات للعب
دعا
ّ

ّ
وحــض دول العالــم علــى تب ّنــي قوانيــن
“دور أكثــر فاعليــة” فــي تنظيــم اإلنترنــت،
ّ
االتحاد األوروبي لحماية خصوصية المستخدمين.
مماثلة لتلك التي أقرّ ها

مــن عمالقــة اإلنترنــت التدخــل الحكومي،

أعلن مصرف البحرين المركزي عن النسخة الرابعة من ملتقى الشرق األوسط السنوي

عكس راهنًا مســاره وسط تزايد الدعوات؛

إلدارة األصول ،المقرر عقده بتاريخ  29أبريل  2019في فندق الخليج .وينظم الملتقى

لوضــع قواعــد تنظيميــة وفــي محاولــة

بالتعــاون مع مجموعة غلوبل إنفســتور (شــركة تابعة لمجموعــة يوروموني المرموقة)

واضحــة مــن جانبه للمســاعدة في توجيه

حيــث مــن المتوقع أن يشــهد هــذا الحدث حضــور أكثر من  200شــخصية دولية رائدة

دفــة النقاش .وكتــب زوكربيــرغ في مقال

فــي هــذا القطــاع لعقــد مناقشــات هامــة تســلط الضــوء علــى متغيــرات صناعــة إدارة

رأي نشــرته صحيفــة واشــنطن بوســت

األصول وضرورة تطوير هذه الصناعة لتواكب متغيرات البيئة االســتثمارية وتقلبات

“أعتقــد أننــا بحاجــة إلــى دور أكثــر فاعلية

االقتصاد العالمي .ويشمل برنامج المنتدى هذا العام محاور رئيسية أبرزها التطورات

للحكومــات والمشــرّ عين” .وأضــاف “مــن

االقتصاديــة العالميــة ،خدمــات االستشــارة الماليــة الرقميــة ،والبيئــة التنظيميــة،

خــال تحديــث قواعــد اإلنترنــت ،يمكننــا

واالستثمارات العقارية ،وغيرها.

الحفاظ على أفضل ما فيها  -حرية الناس

وقــال المديــر التنفيــذي للرقابــة علــى

أساســا
علــى المنطقــة ،ممــا يمنحنــا جميعً ا
ً

المركــزي ،عبــد الرحمــن الباكــر “نرحــب

يذكــر أن مــن الشــركاء المؤكديــن للملتقــى

بضيوفنــا وزمالئنــا من جميــع أنحاء العالم

شــركة األوراق الماليــة واالســتثمار (بنــك

فــي هــذا الحــدث الهــام لصناعــة إدارة

ســيكو) وشــركة منــاف للبرمجيــات (مناف

األصول في الشــرق األوسط ،والذي يجمع

ســوفت) كرعــاة رســميين ،وشــركة أرقــام

نخبــة مــن الخبــراء القيادييــن لدراســة

االســتثمارية

كمــا

ومناقشــة القضايــا الرئيســية التــي تؤثــر

سيشــارك فــي جلســات النقــاش عــدد مــن

المؤسســات الماليــة بمصــرف البحريــن

كشــريك

إعالمــي،

المنامة  -الصناعة والتجارة

تســتعد وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة ممثلــة فــي إدارة المواصفــات
والمقاييس ،للرقابة على منتجات زيوت التزييت المستخدمة للمركبات.
وصرحــت مديــر إدارة المواصفــات

البحريــن،

والمقاييــس بالــوزارة منــى العلــوي

التعميــم علــى التجــار المســتوردين

أن اإلدارة عملــت علــى التنســيق مع

والمصنعيــن لزيــوت التزييــت بعــدم

عــدة جهــات بشــأن موضــوع زيوت

تــداول المنتجــات المخالفــة لالئحة

التزييــت ،حيــث نســقت مــع الهيئــة

الفنية الخليجية .كذلك تم التنسيق

الوطنيــة للنفــط والغــاز فــي عمليــة

مع شــئون الجمارك بما يضمن البدء

الرقابــة علــى الزيــوت عبــر التعــرف

بتطبيــق عمليــة الرقابــة فــي الوقت

علــى أهــم اإلجــراءات الرقابيــة

بدءا من  1ابريل ،2019
ً
المحــدد لها

عالميــا للتحقــق مــن
المعمــول بهــا
ًّ

مضيفــة ،أنــه ســيتم إلــزام كافــة

مــدى مطابقــة المنتجــات لالئحــة

وذلــك

مــن

خــال

المســتوردين والمصنعيــن بجلــب

.GSO1785

التقاريــر التــي تثبــت مطابقة الزيت

تجــدر اإلشــارة إلــى أن األنــواع غير

لالشــتراطات

الخليجيــة

المطابقــة تقلــل مــن عمــر وكفــاءة

للتمكــن مــن طــرح المنتــج فــي

محــرك الســيارة ،وترفــع درجــة

األســواق المحليــة .كمــا ســتعلن

حرارته وتزيد من استهالك الوقود.

ً
أيضــا
وأضافــت العلــوي أن هنــاك
تعاو ًنــا مــع غرفــة تجــارة وصناعــة

للتعبير عن أنفســهم وحرية رجال األعمال
البتــكار أشــياء جديــدة  -بينمــا نحمــي

قويًّ ا للنمو والتقدم”.

منع تداول “زيوت التزييت” غير المطابقة

الفنيــة

االســتخدامات والمتوقــع اكتمالــه في الربع

وفيســبوك الــذي طالمــا قــاوم مــع غيــره

المنامة  -المصرف المركزي

الخليجيــة

تطويــر مشــروع “ليــوان” العصــري المتعــدد

أحمد يوسف

العــام  ،2018مقارنــة بنحــو  11.06مليــون

ثـــم جــاءت مجموعــة جــي اف
اتــش الماليــة بقيـــمة قدرهـــا

المشــاركة فــي المشــاريع العقاريــة متعــددة

الماليــة ،وذلــك علــى الرغــم مــن ظــروف
السوق المتقلبة.

وبكـــمية قدرهــا  2.39مليــون

االقتصــاد الوطنــي عمومــا ،وذلك من خالل

بشــكل متواصــل نحــو تحقيــق أهدافهــا

أقفل مـــؤشر البحريـن العام أمس األحد عند مستوى  1,413.32بانخفاض

وبكـمية قدرها  3.09مليون سهم،

جانب من اجتماع الجمعية العمومية

الفنيــة

اإلدارة عــن برنامــج الرقابــة علــى
الموقــع الرســمي لها وعلى حســباها
على مواقع التواصل االجتماعي.

المؤسســات المحليــة والدوليــة منهــا بنــك

بــورز ،وكليــة  IEإلدارة األعمــال ،وشــركة

ســيكو ،والســعودي الفرنســي كابيتــال

 SCLاالستشارية ،وشركة الشرق األوسط

الدوليــة

لالســتثمار المالي (ميفك) ،ومجموعة ســي

(،)SFC

ومؤسســة

فيتــش

للتصنيــف االئتماني ،وشــركة ســتاندرد اند

بي آر إي العقارية ،وشركة بابل تشين.

مارك زوكيربرغ

المجتمع من أضرار واسعة النطاق” .وح ّدد

المزيــد مــن الــدول لقواعــد تتماشــى مــع

زوكربيــرغ الحاجة لتنظيمــات جديدة في

قواعــد حمايــة البيانات العامة في االتحاد
ّ
المنظمين ســلطات
األوروبــي ،التــي تمنــح

االنتخابات ،والخصوصية ،ونقل البيانات.

شــاملة لمعاقبة المنظمات التي تفشــل في

وقــال زوكربيــرغ فيمــا يتعلــق بحمايــة
خصوصيــة المســتخدم إ ّنــه ســيدعم تبنّي

االلتــزام بأعلــى معايير األمان عند معالجة

أربعــة مجــاالت :المحتوى الضــارّ  ،وحماية

البيانات الشخصية.

الفرادن مدي ًرا مال ًّيا لـ “بحرين هوليديز”

يــــــحــــــمــــــل  20عــــــــــامًــــــــــا مــــــــــن الــــــخــــــبــــــرة
المحرر االقتصادي

انضم محمد حســن الفردان إلى شــركة البحرين هوليديز ،مديرًا للشــؤون المالية
واإلداريــة بخبــرة عملية تفوق الـ  20عامً ا .ويحمــل الفردان الذي عمل بالقطاعين
العــام والخــاص درجة الماجســتير فــي المحاســبة ،والبكالوريوس في المحاســبة
والتدقيق ،ودبلوم متقدم في التأمين.
كمــا خضــع خــال فتــرة عملــه إلــى

بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة

العديــد مــن الــدورات المتخصصة في

منــذ عــام  2006إلــى  .2017وشــغل

المحاســبة واإلدارة والمجــاالت ذات

كذلــك منصــب مديــر إدارة المــوارد

العالقة.

البشــرية والماليــة بنفــس الــوزارة

وعمل الفــردان قبيل التحاقه ببحرين

لمــدة عاميــن ( ،)2006 - 2004بعــد أن

هوليديز مستشارً ا لشؤون التجارة في

كان مســاعد مديــر إدارة الحســابات

وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة

بالشــركة البحرينيــة الكويتية للتأمين

خــال األعــوام مــن  2017إلــى ،2019

في الفترة من  1994و.1999
ً
ً
خارجيا في شــركة
مدققا
أيضا
وعمل
ًّ

ومستشــارً ا لقطــاع التجــارة المحليــة

ديلــوت لتدقيق الحســابات في الفترة
من  1991إلى .1994
وأكــد الفــردان أنــه ســيضع كل خبراته
للمســاهمة فــي رفــع شــأن بحريــن
هوليديــز بالتعاون مــع جميع العاملين
بالشركة.
وأوضــح أنه الشــركة تزخــر بالخبرات
التــي تعمــل بــروح الفريــق الواحــد،
تضــاف

إلــى

خبــرات

الشــركات

المنضوية تحت مظلتها.
وأشــار الفــردان إلــى نيتــه إطــاق
خطــة متكاملــة إلعادة هيكلة الشــركة
لتحســين أداء العامليــن وإعطائهــم
مزيدا من المميزات.

محمد الفردان

وحدة لـ “جي إف إتش” تبيع حصتها في “تكنال”

“اإلسالمية” تستعرض التصنيف االئتماني

الكويت  -رويترز

المنامة  -مجلس المؤسسات اإلسالمية

قالــت مجموعــة جــي إف إتــش

االســمية للســهم بواقــع  0.0087دوالر

ّ
ينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات

الصكــوك الخضــراء ،التــي اســتحوذت

الحيوي الذي يلعبــه التصنيف االئتماني

البحرينيــة فــي بيــان أمــس األحــد إن

للســهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره 30

الماليــة اإلســامية ،بالتعــاون مــع وكالــة

علــى اهتمــام متزايــد مــن المســتثمرين

فــي تقييــم الجــدارة االئتمانيــة للــدول

شــركة البحريــن لســحب األلمنيــوم،

مليــون دوالر .كمــا وافــق المســاهمون

ســتاندرد آنــد بــورز العالميــة للتصنيــف

فــي

اإلســامي

والبنــوك اإلســامية والتقليدية وأدوات

إحــدى شــركات المجموعــة الصناعية،

علــى توزيــع أســهم منحــة بقيمــة 55

االئتمانــي وتحــت رعايــة مصــرف

والتقليــدي .وتعتبــر الصكــوك الخضــراء

ســوق الماليــة اإلســامية ،باإلضافة إلى

مليون دوالر حسب سجل المساهمين

البحرين المركزي ،ندوة حول التصنيف

ســوق جديــد للماليــة اإلســامية ،حيــث

فهــم ســبل الوصــول إلى معــدل ائتماني

كمــا هــو مســجل فــي يــوم انعقــاد

االئتمانــي :منهجية التصنيــف االئتماني

تلبــي احتياجــات المســتثمرين فــي

مرتفع أو منخفض .سيتمكن المشاركون

الجمعيــة العامــة العاديــة بمعدل 5.97

للبنوك اإلسالمية والصكوك في المنامة،

قطــاع التمويــل المســؤول والمســتدام

مــن خــوض نقاشــات فعالــة ومثمــرة مع

 %مــن القيمــة االســمية للســهم بواقع

البحريــن وذلــك خــال الفتــرة 30 – 29

والــذي يعتبــر أحد االتجاهات الرئيســية

المــدراء التنفيذيين لوكالة ســتاندرد آند

ســهم  1عــن كل  16.74ســهم يمتلكــه

أبريل .2019

عالميا.
للمستثمرين في اآلونة األخيرة
ًّ

بــورز ،حيــث ســتتمحور نقاشــات الندوة

وقعت اتفاقية لبيع حصتها البالغة 50
 %فــي تكنــال الشــرق األوســط مقابل
 35مليون يورو ( 39.28مليون دوالر).
وقالــت جــي إف إتــش فــي بيــان
للبورصــة الكويتيــة إن المشــتري هــو
هايدرو اكسترودد سولوشنز ،متوقعة
أن يتــم إغــاق الصفقــة فــي الربــع

الثاني مــن  2019بعد موافقة الجهات
الرقابية.
يذكــر أن مســاهمي المجموعــة وافقوا
خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة

قطاعــي

التمويــل

االســبوع الماضــي علــى توزيــع أربــاح

المســاهم (خاضــع لموافقــة الجهــة

وتســلط النــدوة الضــوء علــى االبتــكار

وســيتم التعــرف علــى آليــات التصنيف

حول مواضيع لفهم أساسيات التصنيف

نقديــة بنســبة  % 3.34مــن القيمــة

الرقابية المختصة).

فــي التمويــل اإلســامي باإلضافــة إلــى

االئتمانــي ،والتمكــن مــن فهــم الــدور

االئتماني.
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“الخليج المتحد” يتطلع لتنويع مصادر اإليرادات
االســــــتــــــحــــــواذ” عــــلــــى “جـــــلـــــوبـــــل” يـــــرفـــــع األصـــــــــــول الــــــمــــــدارة
علي الفردان من المنطقة الدبلوماسية
ذكر رئيس مجلس إدارة شــركة الخليج المتحد القابضة ،المالكة لبنك الخليج المتحد ،مســعود حيات ،أن الشــركة تتطلع إلى تنويع مصادر
الدخل ،وذلك بعد قرار إنشــاء الشــركة القابضة قبل نحو عام .واعتبر حيات في كلمة للمســاهمين الذين عقدوا الجمعية العمومية للشــركة
أمس ،أن مجلس اإلدارة يشــعر بالثقة من قرار إنشــاء الشــركة القابضة قائال “ كان قرارًا صائ ًبا وهي وجهة نظر اســتراتيجية ،ويســعدني أن
أعلن بأن السنة المنتهية في  2018كانت سنة تشغيلية كاملة للشركة”.
وأقــر مســاهمو شــركة الخليــج المتحــد

وقــد أعلنــت شــركة الخليــج المتحــد القابضة

وأشــار تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نتائــج

القابضــة جميــع بنــود جدولــي األعمــال ،بمــا

فــي الشــهر الماضــي عــن تحقيق ربــح صافي

الشــركات التابعة ،إلى أن من أهم المساهمين

فيهــا المصادقــة علــى البيانــات المالية للســنة

عائد إلى مســاهمي الشــركة األم قدره 18.65

األساســيين فــي النتائــج المحققــة لشــركة

المنتهية في  31ديسمبر .2018

مليــون دوالر أو بواقــع  2,35ســنتا للســهم

الخليــج المتحــد القابضــة مــن شــركات

واعتمدت الجمعية العمومية توصية مجلس

الواحد وذلك للســنة المنتهية في  31ديسمبر

الخدمات المالية التابعة خالل عام  2018بنك

اإلدارة بتخصيص صافي أرباح للسنة المالية

 .2018وتأسست الشركة في  28يونيو2017

الخليج المتحد ،شــركة كامكــو ،بنك برقان ،و

المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2018إذ تمــت

وتعكــس هــذه النتائــج أول عــام كامــل مــن

 .FIMBankوخــال العــام ،نجــح بنك الخليج

الموافقة على تحويل مبلغ  1.86مليون دوالر

عملياتها.

المتحد في استكمال خطة إعادة التنظيم مع

وهو ما يعادل  % 10من األرباح الصافية إلى

وقــد تــرأس عضــو مجلــس اإلدارة المســتقل،

التحول إلى شــركة بحرينية مســاهمة مقفلة،

االحتياطي القانونــي ،وتدوير المبلغ المتبقي

محمــد هــارون ،اجتمــاع الجمعيــة العموميــة

مــن األربــاح الصافيــة البالــغ  16.78مليــون

العاديــة الــذي عقــد فــي بــرج بنــك الخليــج

ماليــا قويًّــا .وفــي ظــل تطــور
وحقــق أداءً
ًّ

اســتراتيجي ملحوظ استكملت شركة كامكو

اجتماع عمومية “الخليج المتحد القابضة”

العالمــي ( جلوبــل ) ،وهــي شــركة إقليميــة

المتحد بشكل ملموس بنسبة  % 16.7ليصل

وتوقــع رئيــس مجلــس إدارة شــركة الخليــج

رائــدة متخصصــة فــي الخدمــات المصرفيــة

إلى  12.6مليار دوالر بســبب استحواذ شركة

المتحــد القابضة أن يســاهم االســتحواذ على

االســتثمارية وإدارة األصــول ويقــع مقرهــا

كامكو لالستثمار التابعة لبنك الخليج المتحد

تعزيــز التعاون بين الشــركة وطــرح مجموعة

دوالر بعــد الخصومــات المذكــورة كأربــاح

المتحــد بالمنطقة الدبلوماســية ،فــي المنامة،

لالســتثمار االســتحواذ علــى حصــة األغلبيــة

فــي الكويــت .وارتفــع إجمالــي األصول تحت

على حصة األغلبية بنسبة  % 71.1من شركة

مــن أكبــر مــن المنتجــات ،وإنشــاء واحدة من

مستبقاة إضافية مرحلة للعام القادم.

بتمثيل نسبة  % 98.2من مساهمي الشركة.

بنســبة  % 71.1مــن شــركة بيــت االســتثمار

اإلدارة المملوكة للشركة التابعة لبنك الخليج

بيت االستثمار العالمي (جلوبل).

أكبر شركات إدارة األصول في المنطقة.

“ترافكو” تشتري  % 10من أسهم الخزينة
“الـــبـــحـــريـــن لـــلـــمـــواشـــي” تـــســـتـــورد الـــلـــحـــوم الــــمــــبــــردة مــــن كـــازاخـــســـتـــان

اجتماع عمومية “ ترافكو”

زينب العكري من الجفير
أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو ،إبراهيم زينل ،بدء شــركة البحرين للمواشــي ،المملوكة للمجموعة بنســبة  ،% 36.26باســتيراد اللحوم المبردة من جمهورية كازاخســتان العام
الجــاري .وأوضــح “أن نتائــج شــركة المواشــي ســلبية للســنة الثالثــة علــى التوالي وتم إعادة هيكلة اإلدارة وإنشــاء قســم جديــد للتعامل في الســلع الغذائية عموما لخدمة المؤسســات
التموينية والفنادق والمطاعم وعدم االكتفاء بتجارة اللحوم فقط ،ومن المتوقع أن يساهم هذا القسم في تحسين األداء العام خالل السنة الجديدة .وفي نفس الوقت تستمر الشركة
في توفير اللحوم بجميع أنواعها المبردة والمثلجة بشكل يومي ومن مصادر مختلفة ،كما أن المسلخ التابع لها في منطقة سترة مفتوح للعمل وتقديم خدمات الذبح ألطراف آخرين”.
وأشــار زينــل فــي تقريــره المرفــوع إلــى

مليــون دينــار بســبب تحســن أداء فــرع

المساهمين إلى أنه بالرغم من تراجع األسعار

الكويــت وزيــادة مبيعــات التصديــر وتراجــع

للمواد الغذائية األساسية عموما خالل السنة

كلفــة المواد الخام ومواد التعبئة ،وتوســعت

وتأثير ذلك على القيمة اإلجمالية للمبيعات،
إال أن المجموعة استطاعت أن تحافظ على
حصتهــا فــي حجــم الســوق اإلجمالي للســلع
الغذائيــة وتحســين أداء أعمالهــا التجاريــة
فــي هــذا المجــال ،كمــا لفــت التقريــر الــى أن
اســتمرار ارتفــاع تكلفــة التوزيــع والتســويق
والرســوم المختلفــة التــي تطالــب بهــا منافذ
البيع قد أثرت على نسبة الربح اإلجمالية.
وبالنســبة لشــركة أوال لأللبــان المملوكــة
للمجموعــة بنســبة  ،% 51فقــد قــررت إدارة
الشــركة اســتثمار نحو  400ألف دينار لشراء
معدات وآالت جديدة لتلبية الزيادة المطردة
علــى منتجاتهــا ،خصوصــا وأن الشــركة ومع
بداية الســنة الجديــدة  2019ســتبدأ أعمالها
مباشــرة مــن فرعهــا الجديــد فــي المنطقــة
الشــرقية بالســعودية ،حيــث حصلــت علــى
التصاريــح الالزمــة وتــم اســتئجار المكاتــب
والمخازن الالزمة لذلك.
واســتمرت “أوال” في تحقيــق نتائج ممتازة
بالرغــم مــن بقاء حجم المبيعــات بحدود 15

الشــركة فــي مجــال تعبئــة المنتجــات تحــت
العالمات التجارية لآلخرين.

تسويق منتجات رقائق

والمعــدات الالزمــة لهــا علــى قســيمتين مــن

عن السنة المنتهية في  31ديسمبر .2018

األراضــي مســاحتها نحو  23ألــف قدم مربع،

ووافقــت علــى تفويــض مجلــس اإلدارة

والتــي تمتلكهــا فــي منطقــة بوابــة البحريــن

لشــراء أســهم خزينــة وبحــد أقصــى مــا

االســتثمارية فــي منطقة شــرق مدينة الحد،

مجموعــه  %10مــن األســهم الصادرة ،كما

ومــن المتوقــع أن يتــم تســليم المخــازن قبل

وافقــت علــى إعادة تعيين شــركة أرنســت

نهايــة العــام  .2019وأشــار زينــل إلــى أنه تم
طرح المناقصة ورست على إحدى الشركات
الوطنيــة بتكلفــة إجماليــة بحــدود  886ألــف

استثمار مليون

 6قسائم

دينار لبناء

بمساحة 74

مخازن جديدة

ألف قدم مربع

وشراء معدات

للتوسعات

البطاطس

المستقبلية

ومــن جانــب شــركة البحريــن لتعبئــة الميــاه

دينــار وتعتبــر هــذه المرحلــة األولــى مــن
مشــاريع الشــركة للتوســع فــي هــذه المنطقة
الجديــدة القريبــة مــن مينــاء خليفــة بــن
سلمان ،حيث تمتلك الشركة  6قسائم أخرى
مســاحتها اإلجماليــة نحــو  74ألف قدم مربع
للتوسعات المستقبلية.

وهــو تســويق منتجــات رقائــق البطاطــس

 3.36مليون دينار إلى  2.3مليون دينار هذه

تحــت عالمتهــا التجاريــة (مروة) ،وتوســعت

السنة.

في أعمالها وزادت مبيعاتها من  1.63مليون

وشــهدت شــركة ترافكــو اللوجســتية التابعة

المالــك بإعــادة بنائــه حســب االتفــاق المبــرم

دينــار فــي الســنة الســابقة إلــى  1.69مليــون

للمجموعــة تراجعــا طفيفــا فــي أرباحهــا مــن

معــه ،كمــا أن فرع منطقة ســلماباد لم يحقق

 201ألف دينار في الســنة الســابقة إلى 186

المبيعات المرجوة والمتوقعة نتيجة لوجود

فلســا للســهم بمبلــغ إجمالي 1.3
يعــادل ً 18

ألف دينار هذه الســنة وذلك نتيجة الشــتداد

كثيــر مــن المحــات العشــوائية والفرشــات

المنافســة فــي هــذا القطــاع وزيــادة أســعار

خــال أيــام اإلجــازة األســبوعية .كل هــذه

األرباح في  10أبريل .2019

الكهرباء وتراجع أسعار الخدمات التخزينية

العوامل السلبية أدت إلى تراجع في إجمالي

واللوجســتية .وتقوم إدارة الشــركة بدراســة

المبيعــات لهــذه الشــركة مــن  2.79مليــون

إمــكان إضافــة مســاحات تخزيــن جديــدة

دينــار إلــى  2.47مليون دينــار وربح محدود

لتقليــص الكلفــة اإلداريــة والتشــغيلية

بمبلغ  20ألف دينار هذه الســنة  2018مقابل

االجمالية.

 39ألف دينار في السنة السابقة .2017

كمــا قامــت شــركة أســواق متــرو التابعــة

واســتثمرت المجموعــة مليــون دينــار لبنــاء

للمجموعة ،ببيع فرعها في أم الحصم بسبب

مخازن جديدة مبردة وجافة للسلع الغذائية

الطازجــة التابعــة للمجموعــة ،حيــث حققــت
ربحــا صافيــا بحــدود  42ألــف دينــار مقابــل

مليــون دينــار كمــا كان فــي الســنة الســابقة،

خســارة في السنة الســابقة بحدود  136ألف

إال أن صافــي األربــاح قــد ارتفــع بنســبة نحو

دينــار نتيجــة إلعــادة هيكلــة إدارة الشــركة

 % 10مــن  1.42مليــون دينــار إلــى 1.56

والتركيز على سلع معينة ذات ربحية أفضل

عمليــة انتخابــات خــال اجتمــاع الجمعية
العامــة العادية ،حيث تــم انتخاب عدد 10
أعضــاء لتشــكيلة مجلــس اإلدارة للــدورة
القادمــة لفتــرة ( )3ســنوات وذلــك حســب
إبراهيــم زينــل ،يوســف الصالــح ،عصــام

وصادقــت الجمعيــة العموميــة العاديــة

لفرعهــا فــي الرفــاع الشــرقي ،والــذي يقــوم

وتحســن األداء في شــركة البحريــن للفواكه

انتهــى مــع نهايــة الســنة الماليــة ،فقد تمت

صــاح الديــن ،عبدالرضــا الديلمــي ،جهــاد

كما أنها ال تزال بانتظار تسلم المبنى الجديد

بحدود  179ألف دينار.

وبما أن الدورة الحالية لمجلس اإلدارة قد

فخرو ،خالد المؤيد ،سامي جالل ،إبراهيم

والمشــروبات ،فقــد دخلت فــي مجال جديد

أربــاح الســنة الســابقة  ،2017والتــي كانــت

أتعابهم.

توزيع أباح نقدية بنسبة % 18

بالرغــم مــن تراجــع إجمالــي المبيعــات مــن

 203ألــف دينــار بزيــادة بنســبة  13%عــن

للشــركة ،وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد

النظــام األساســي للشــركة ،وهــم كل مــن:

عــدم تحقيقــه النتائج والمبيعــات المطلوبة،

دينــار هــذه الســنة وبأربــاح صافيــة بحــدود

أنــد يونــغ كمدققــي حســابات خارجييــن

لشركة مجموعة ترافكو  -والتي بلغ نصاب
الحضــور فيها  % 76.61على توزيع أرباح
نقدية على المساهمين المسجلين في يوم
انعقاد الجمعية العامة بنسبة  ،% 18أي ما
مليــون دينــار ،علــى أن يتــم البــدء بتوزيــع
كما وافقت الجمعية العمومية على تحويل
مبلــغ  185.48ألــف دينــار إلــى االحتياطــي
القانونــي ،وترحيــل مبلغ  50ألف دينار إلى
االحتياطي العام ،وتخصيص مبلغ  50ألف

أمين ،فؤاد كانو ،وعلي عبدالرحمن.
مــن جانــب آخــر ،وافقــت الجمعيــة غيــر
العاديــة علــى إقــرار التعديــات عقــد
التأســيس والنظــام األساســي للشــركة
ليتوافــق مــع متطلبــات القــرار رقــم ()19
لســنة  2018والخــاص بتعديــل بعــض
أحكام قانون الشــركات التجارية رقم ()21
لســنة  ،2001شــريطة الحصول الموافقات
الرسمية.
كمــا أقــرت تعديــل المــادة رقــم ( )5مــن
النظــام األساســي وذلــك بشــطب نشــاط”

دينار لألعمال الخيرية.

خدمــة تمويــن الطائــرات” مــن أغــراض

واعتمــدت الجمعيــة العموميــة العاديــة

الشــركة ،وتخويــل رئيــس مجلــس اإلدارة

توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع مبلغ 123

أو مــن يفوضه بالتوقيع أمــام كاتب العدل

ألــف دينار مكافأة ألعضــاء مجلس اإلدارة

والجهات المعنية.
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إلى من يهمه األمر.....
يلع���ن الس���يد محمد احمد محم���د الكوهجي صاح���ب مكتب الكوهجي
لاليدي العاملة في الس���جل التجاري تحت الرقم  8391-6بإعالن طلب
إلغاء الترخيص الصادر بش���أنة لمزاولة نش���اط مكتب التوظيف ،فعلى
كل من لديه استفسار او شكوى او مطالبة مالية التقدم بها خالل مدة
ثالثة اشهر من تاريخ هذا اإلعالن،
رقم الهاتف39618618 :
مالحظة:
للعل���م ان���ه بعد إنتهاء مدة الثالث اش���هر لن تقبل أي ش���كوى او مطالبة
مالية ضد المكتب.

+973 17111504
+973 38344464
+973 17580939

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها
السيد/حس���ين سعيد محمد المخرق باعتباره المصفي القانوني لشركة بيلدا ذ.م.م،
المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة بموجب القيد رقم  ،79120طالبا إشهار
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك
وفق���ا ألح���كام قانون الش���ركات التجاري���ة الصادر بالمرس���وم بقانون رقم  21لس���نة
.2001

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/
جاس���م حس���ن يوس���ف عبدالع���ال باعتب���اره المصفي القانوني لجي س���ي س���ي ريل
اس���تيت فند كومباني ش.م.ب (مقفلة) ،المس���جلة كشركة مس���اهمة مقفله بموجب
القي���د رق���م  ،57055طالبا إش���هار انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفي���ة اختيارية
وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

28/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري

اعالن رقم  2لسنة 2019

اعالن رقم ( )9999لسنة 2019

جي سي سي ريل استيت فند كومباني ش.م.ب (مقفلة)

شركة شركة بيلدا ذ.م.م

اعالن رقم  2لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

كونيا للتجارة العامة ش.ش.و لمالكها احمد الفاتح يحي الصبيحي

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

مكت���ب س���يدني لإلستش���ارات والتطوي���ر نيابة ع���ن ش���ركة ام.اي.ت���ي .او ذ.م.م،

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها
الس���يد/احمد الفات���ح يحيى عثم���ان الصبيحي باعتب���اره المصفي القانوني لش���ركة
كوني���ا للتج���ارة العام���ة ش.ش.و لمالكه���ا احمد الفات���ح يحي الصبيحي ،المس���جلة
كش���ركة الش���خص الواحد بموجب القيد رق���م  ،125870طالبا إش���هار انتهاء أعمال
تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام
قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001
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والمسجلة تحت قيد رقم  ،11190بطلب تغيير االسم التجاري من:

شركة ام.اي.تي.او ذ.م.م

M.I.T.O COMPANY W.L.L

لتصبح :شركة أم وولز ذ.م.م
M.WULZ CO. W.L.L

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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+973 17111502

38344464
+973 17580939

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

اعالن رقم ( )---لسنة 2019

اعالن رقم ( )33869لسنة 2019

شركة مجموعة ميدياسميث لإلعالنات ذ.م.م

شركة اس بي اي وشركاه القابضة ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها
الس���يد/مريم عبدهللا علي احمد مكي باعتباره المصفي القانوني لش���ركة مجموعة
ميدياس���ميث لإلعالنات ذ.م.م ،المسجلة كش���ركة ذات مسؤولية محدودة بموجب
القي���د رق���م  ،97358طالبا إش���هار انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفي���ة اختيارية
وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها
السيد/حس���ين س���عيد محم���د المخ���رق باعتباره المصف���ي القانوني لش���ركة اس بي
اي وش���ركاه القابض���ة ذ.م.م ،المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤولية مح���دودة بموجب
القي���د رقم  ،1-80326طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية
وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

شركة قصر ريتاج للمعجنات ش ش و لمالكها سيد تقي مرهون سلمان

اعالن بحل وتصفية شركة

تجاري رقم 83912

شركة شركة اتش ريل استيتس ذ.م.م
سجل تجاري رقم 91209

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه ق���د تق���دم
إليه���ا ش���ركة قصر ريت���اج للمعجنات ش ش و لمالكها س���يد تقي مرهون س���لمان

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في ش���ركة ش���ركة ات���ش ريل اس���تيتس ذ.م.م المس���جلة
بموجب القيد رقم  ،91209بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة /هنادي علي
زكريا محمد االنصاري 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 :هنادي علي زكريا محمد االنصاري
رقم الموبايل)+973( 66666490 :
hanadi@hrealestatebahrain.com

والمس���جلة بموجب القيد رقم  ،83912بتصفية الش���ركة تصفية اختيارية وتعيين
السيد تقي مرهون سلمان جمعة علوي كمصفي 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 :سيد تقي مرهون سلمان جمعة علوي
رقم الموبايل)+973( 34111144 :
hbmanagement12@gmail.com
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إسرائيل تعيد فتح

المعابر مع قطاع غزة

18

قمة “العزم والتضامن” :قرار أميركا بشأن الجوالن باطل

international

@albiladpress.com

غزة ـ أ ف ب

أعلنت إسرائيل ،أمس األحد ،أنها أعادت

أبو الغيــط :تدخالت إيــران وتركيــا تفاقم األزمــات العربية

فتح معابر قطاع غزة بعد إغالقها لنحو

أسبوع عقب قصف صاروخي .وقالت
المتحدثة باسم وحدة وزارة الدفاع

تونس ـ وكاالت

اإلسرائيلية المشرفة على المعابر لوكالة

نصــت مســودة البيــان الختامــي للقمــة

فرانس برس إنه أعيد فتح معبر بيت

العربيــة التــي انطلقــت ،أمــس األحــد ،في

حانون (إيريز) المخصص لعبور األشخاص،

تونــس بحضــور عــدد كبيــر مــن الزعمــاء

ومعبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم)

المخصص لمرور البضائع أمس األحد ،بعد

العــرب ،علــى رفــض القــرار األميركــي

إغالقهما االثنين إثر سقوط صاروخ أطلق

االعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات

من القطاع على منزل بوسط إسرائيل

الجوالن السوري المحتلة.

متسببا بإصابة سبعة أشخاص بجروح.

كمــا أدانــت المســودة ،القــرار األميركــي

وجاء ذلك بعد أن استهدفت المدفعية

المذكــور ،معتبــرة إيــاه باطــا شــكال

اإلسرائيلية ،فجر األحد مواقع وأرضا خالية

في غزة ردا على قذائف أطلقت من القطاع.

االثنين

ومضمونا ،ويشــكل انتهاكا خطيرا لميثاق

 1أبريل 2019
 25رجب 1440

األمــم المتحــدة الــذي ال يجيز االســتيالء
علــى أراضــي الغيــر بالقــوة ،ولقــرارات
مجلــس األمــن الصــادرة باإلجمــاع ،وعلى
رأســها القراران  242للعــام  ،1967والقرار
 497للعــام  ،1981الــذي أشــار بصــورة
ال لبــس فيهــا إلــى عــدم االعتــراف بضــم

أديس أبابا تستضيف مؤتمرا للمصالحة في ليبيا

إسرائيل للجوالن السوري.
إلى ذلك ،أكدت على حق سوريا استعادة
الجوالن.

تونس ـ أ ف ب

أعلــن رئيــس االتحــاد اإلفريقــي موســى
ّ
أن مؤتمرا
فقي مساء السبت في تونس ّ

“للمصالحــة الوطنيــة” فــي ليبيا ســيعقد
في يوليو في أديس أبابا؛ بهدف إخراج
البلد الغارق في الفوضى من أزمته.

كمــا اعتبرت القرار األميركي يتعارض مع

إلــى ّ
الفقــي شــارك في االجتمــاع ّ
كل من

مســؤولية الواليات المتحــدة كعضو دائم

األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة

فــي مجلــس األمــن باحترام ميثــاق األمم

أحمــد أبــو الغيــط ووزيــرة الخارجيــة

المتحدة وقرارات المجلس.

موغيرينــي

وكان خــادم الحرميــن الشــريفين العاهــل

واألميــن العــام لألمم المتحــدة أنطونيو

الســعودي الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز

األوروبيــة

فيديريــكا

ّ
الفقــي خــال مؤتمــر صحافــي
وقــال

غوتيريش .وعقد هذا االجتماع الرباعي

إن ندوة
فــي ختــام اجتماع حــول ليبيــا ّ
المصالحة الليبية “تم ّثل فرصة لليبيين”

حول ليبيــا بمبادرة من الجامعة العربية
علــى هامش القمــة العربيــة التي تنطلق

من دون مزيد من التفاصيل .وباإلضافة

أعمالها في تونس األحد.

شــدد فــي كلمتــه االفتتاحيــة علــى رفض

أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة ،أمــس
األحــد ،مقتــل جنــدي تركــي وإصابــة
آخــر فــي هجــوم بقذائــف المورتر على

تنظيــم إرهابي وامتــداد لحزب العمال

موقعهمــا فــي شــمال غــرب ســوريا،

الكردســتاني المحظــور الــذي يحمــل

وأن الجيــش التركــي رد بإطــاق النار.

الســاح علــى األراضــي التركيــة منــذ

وأضافــت الــوزارة أن وحــدات حمايــة

العــام  .1984وقالــت الــوزارة في بيان:

الشــعب الكرديــة الســورية نفــذت

“بعــد الواقعــة اســتهدفنا مواقــع حددنا

الهجــوم فــي منطقــة عفريــن التــي

أنهــا تابعة لإلرهابيين” .ونشــرت وزارة

طــرد مقاتلــون في المعارضة الســورية

الدفــاع التركية صــورة للجندي القتيل

تدعمهم تركيا مسلحي وحدات حماية

على حسابها على تويتر.

تبقى على رأس اهتمامات المملكة.
وفــي الشــأن اليمنــي ،أكــد الحــرص علــى
الحــل السياســي لألزمــة اليمنيــة ،وفقــا
للقــرارات الدولية .وقال“ :تســتمر المملكة
فــي تنفيــذ برامجهــا التنمويــة لتخفيــف
معاناة الشعب اليمني”.
أمــا فــي الملــف الليبــي ،فأكــد أيضــا دعــم
المملكــة لجهــود األممة المتحدة؛ من أجل
التوصــل لحــل بيــن الفرقاء ،مشــددا على

المملكــة القاطــع لإلجــراءات التــي مــن
شــأنها المســاس بالســيادة الســورية

وعقــب انتهــاء الكلمــة االفتتاحيــة ،ســلم

علــى مرتفعــات الجــوالن .وشــدد العاهــل

الملــك ســلمان رئاســة القمــة إلــى الرئيــس

أبو الغيط :تدخالت خارجية من إيران وتركيا
» »وفي كلمته ،أكد األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على تقديره
لجهود السعودية في التعامل مع األزمات التي شهدتها المنطقة العربية
خالل العام الماضي .وأشار األمين العام إلى “معاناة الشعوب العربية في
مناطق كثيرة من اإلرهاب” ،موضحا أن “األمن القومي العربي تعرض ألشرس
التحديات في التاريخ المعاصر” ،ومنها التدخالت الخارجية خصوصا من جانب
تركيا وإيران .وذكر أن “تدخالت تركيا وإيران فاقمت وأطالت األزمات في العالم
العربي” .وتابع“ :ال نقبل أن تكون لدول إقليمية بؤر في منطقتنا العربية”.
وشدد على أنه “ال غالب في الحروب األهلية” التي تجتاح بعض الدول العربية،
مضيفا أن “األمن القومي العربي وحدة غير قابلة للتجزئة”.
وأوضح أنه من “غير المقبول تدخل قوى خارجية في المنطقة العربية بما
يعكس أطماعا إمبراطورية قديمة” .وقال إن المواجهة تكون عبر “االستقواء
بالمظلة العربية ضد التدخالت اإلقليمية” .وحول الجوالن السورية المحتلة،
أوضح أن “االحتالل اإلسرائيلي يحاول تثبيت الواقع وقضم األراضي” ،مشيرا إلى
أن “اإلعالن األميركي حول الجوالن مناف لكل األعراف الدولية”.

أنقرة ـ رويترز

أنقــرة إن وحــدات حمايــة الشــعب

الســعودي علــى أن القضيــة الفلســطينية

حرص السعودية على الوحدة الليبية.

مقتل جندي تركي بنيران األكراد في سوريا
الشــعب منهــا العــام الماضــي .وتقــول

صور جماعية للقادة والزعماء المشاركين في القمة

ترامب :أوجعنا إيران بقوة بدون أي تكلفة
النظـــام يدفـــع ثمنـــا كبيـــرا جـــراء “أســـاليبه الشـــريرة”
قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب،

اعتقلــت ســلطات األمــن الجزائريــة ،أمــس

أمــس األحــد ،إنــه تمكن مــن جعــل النظام

األحــد ،رجــل األعمــال الجزائري البــارز علي

في إيران يدفع ثمنا كبيرا جراء “أســالبيه

حــداد ،المقــرب مــن الرئيــس عبدالعزيــز

واعتبــر أن العمــق العربــي يشــكل زاويــة
إستراتيجية في سياسة تونس.
كمــا تطــرق إلــى تفاقــم المشــكالت التــي
تســتنزف مقــدرات الشــعوب العربيــة مــن
كل الجهــات ،معتبــرا أنه مــن غير المقبول
أن تتحــول المنطقــة العربيــة إلــى ســاحة
للصراعات الخارجية ،ما يستدعي تجاوز
الخالفــات وتنقيــة األجــواء العربيــة،
وإرســاء الوحــدة والتضامــن بيــن الــدول
العربية.
واعتبر أن ال خيار للعرب غير التآزر ،ومن
هــذا المنطلــق اقتــرح إطالق عنــوان “قمة
العزم والتضامن” على تلك القمة.
كمــا أكد أن تحقيق األمن واالســتقرار في

إلنهاء األزمة الليبية.
إلــى ذلــك ،تطــرق إلــى األزمــة الســورية،
قائــا“ :يجــب علــى أي حــل فــي ســوريا
أن يراعــي وحــدة أراضيهــا” .كمــا دعا إلى
تســريع وتيــرة مســار الحل السياســي في
سوريا.
وبشــأن الجــوالن ،أكــد أن المرتفعــات
الســورية أراض محتلــة مــن جانــب
إســرائيل ،رافضا “أي إجراء لتثبيت األمر
الواقع”.
ودعــا الرئيــس التونســي إلــى “تكثيــف
الجهود لدفع عالقات التكامل االقتصادي
بين الدول العربية”.

أمير قطر يغادر القمة
» »غادر أمير قطر ،الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،قمة تونس فجأة إلى
المطار ،ولم تُعرف أسباب المغادرة .ولم تصدر العاصمة القطرية
الدوحة ،بيان ًا عن سبب خروج أمير قطر المفاجئ من القمة قبل إلقاء
كلمته أمام القمة ،ومغادرته تونس .من جهتها ،أفادت مواقع مقربة
من قطر بأن الشيخ تميم خرج من القمة احتجاج ًا على انتقاد أمين
عام جامعة الدول العربية لتدخالت تركيا في شؤون المنطقة.

الحــدود التونســية ،دون أن يدلي بمزيد من

حلفاءنا أي شيء”.

التفاصيل.

وتابــع“ :هــذا تعريــف إنجــازات السياســة

وبثــت العديــد مــن قنــوات التلفزيــون

الخارجيــة” ،مضيفــا“ :نحــن نصبــح أكثــر

الجزائريــة نبــأ اعتقــال حــداد الــذي دائمــا ما

قوة والعالم أجمع يشاهد ذلك”.

الرئيس األميركي دونالد ترامب

يذكــر أن الرئيــس األميركــي أعلــن ،فــي 8

بالنســبة لها هما النفط والمصارف ،إضافة

وقيادتهــا الــدورة  29للقمــة العربيــة.

أن الحــوار والتوافــق همــا الســبيل األنجع

“رويتــرز” إنــه جــرى اعتقــال حــداد عنــد

مضيفا“ :نقوم بهذا دون أن يكلفنا نحن أو

علــى إيــران تســتهدف قطاعيــن حيوييــن

السبســي ،فــي كلمتــه ،رئاســة المملكــة

يطــال الجميع في المنطقة” ،مشــددا على

وقــال الشــريك فــي تصريحــات لوكالــة

إيران تدفع ثمنا أكبر ألســاليبها الشــريرة”،

بخصوص برنامجها النووي.

ثمــن الرئيــس التونســي ،الباجــي قايــد

ليبيــا من أمــن تونس وتأزم الوضع الليبي

حداد.

موقــع “تويتر”“ :إدارتــي نجحت في جعل

وأعادت واشــنطن حزمتيــن من العقوبات

وفــي حديثه عن الملف الليبي ،قال“ :أمن

بوتفليقة ،بحســبما ما نقلت عن أحد شــركاء

وكتــب ترامب ،في حســابه الرســمي على

النــووي ،الموقــع مــع إيــران فــي 2015

“قمة العزم والتضامن”

تـــظـــاهـــرات مـــؤيـــدة لــقــائــد الــجــيــش الــجــزائــري

واشنطن ـ وكاالت

مايــو  ،2018انســحاب بــاده مــن االتفــاق

الفلسطينية.

اعتقال رجل أعمال مقرب من بوتفليقة
الجزائر ـ رويترز

الشريرة”.

التونسي ،الباجي قائد السبسي.

المنطقة ال يتم إال بتســوية عادلة للقضية

حظي بتغطية إعالمية واســعة وســاهم في
تمويــل حمــات بوتفليقــة االنتخابيــة عبــر
السنوات.

إلى  700من الشخصيات والكيانات.

صواريخها الباليستية.

وتصــر الواليات المتحــدة على أن برنامج

كمــا تســعى واشــنطن وحلفاؤهــا إلــى

وكانــت قنــاة “البــاد” ،قــد نقلــت عــن مصدر

إيــران النــووي ال يزال يشــكل خطــرا على

حرمــان النظــام اإليرانــي مــن المــوارد

رســمي ،قولــه إن الســلطات أصــدرت قائمــة

األمن والسلم إقيلميا ودوليا ،وأن االتفاق

الماليــة التــي يســتخدمها فــي مخططاتــه

“منــع مــن الســفر” تضــم أســماء مســؤولين

النــووي لــم يكــن ليمنــع طموحــات طهران

لزعزعــة االســتقرار فــي دول المنطقــة

جزائرييــن بارزيــن في الدولة ،وشــخصيات

في الحصول على أسلحة نووية وتطوير

وتمويل الميليشيات التابعة له.

سياســية ،ورجــال أعمــال ،ممنوعيــن مــن

انتخابات مفصلية في تركيا

مظاهرات ضخمة تشهدها الجزائر منذ أكثر من شهر

مغادرة التراب الوطني.

الجيــش ،كمــا حمــل المتظاهــرون الفتــات

من جانب آخر ،خرج المئات من الجزائريين

مكتــوب عليهــا “الجيــش والشــعب خــاوة

فــي مظاهــرات ليليــة شــهدتها العاصمــة

خاوة (أخوة)”.

وبعــض الواليات األخرى ،بعد ســاعات فقط

وكان الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش

من تجديد قائد الجيش دعوته إلعالن عدم

الجزائــري جــدد ،الســبت ،دعــوة لتطبيــق

أهلية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للمنصب.

المادة  102من الدســتور إلعفاء الرئيس من

وردد المحتجــون هتافــات تؤيــد قــرارات

منصبه لعدم أهليته.

تيريزا ماي تتعرض لضغوط هائلة

مطالب باستقالة رئيس وزراء كندا

أنقرة ـ وكاالت

لندن ـ رويترز

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أغلقــت صناديــق االقتــراع فــي االنتخابات

قــال وزيــر بريطانــي ســابق أمــس األحــد

تتزايــد الضغــوط التــي يواجههــا رئيــس

المحلية التركية أبوابها ،مساء أمس األحد،

إن رئيســة الــوزراء تيريــزا مــاي تتعــرض

الــوزراء الكنــدي جاســتن تــرودو لتقديــم

بعــد أن فتحــت علــى مــدى  10ســاعات،

لضغــوط هائلــة مــن بعــض الــوزراء الكبــار

حيــث بــدأ فــرز األصــوات مباشــرة وفقــا

فــي حكومتهــا الذين يريــدون الخروج من

لتقاريــر إعالمية .وتنافس فــي االنتخابات

الديمقراطي ،والســعادة ،وتركيا المســتقلة،
واالتحــاد الكبيــر ،والديمقراطــي ،واليســار
الديمقراطــي ،وإيــي ،والشــيوعي التركــي،
والوطــن .وذكرت بعض وســائل اإلعالم أن
مراكز االقتراع شــهدت إقباال كبيرا ،السيما
فــي إســطنبول وأنقرة اللتيــن تعتبران أكبر
واليتين في البالد.
ويواجــه الرئيــس رجب طيب أردوغان في
هــذه االنتخابــات أشــد معركة في مســيرته
السياســية ،حيــث قــال إنهــا تتمحــور حول
“بقــاء” حزبــه والدولــة التــي يســيطر عليهــا
منــذ  16ســنة .وتشــير اســتطالعات الــرأي
إلــى أن أن حــزب العدالــة والتنميــة الحاكم

السابقة شريطا صوتيا لمكالمة هاتفية يدعم

االتحاد األوروبي دون اتفاق.

 12حزبــا ،هــي العدالــة والتنميــة ،والشــعب
الجمهــوري ،والحركــة القوميــة ،والشــعوب

اســتقالته بعــد أن نشــرت وزيــرة العــدل
شــهادتها على أحداث قضية فساد واحتيال،

واســتقال أليســتير بيــرت مــن منصــب
رجب طيب أردوغان

قــد يفقــد الســيطرة علــى العاصمــة أنقــرة
وحتى إســطنبول ،أكبر مــدن البالد ،مما قد
يشكل ضربة انتخابية ألردوغان .وفي ظل
انكمــاش االقتصــاد عقب أزمــة العملة العام

وزيــر دولــة فــي وزارة الخارجية األســبوع
الماضي كي يســاند التصويت في البرلمان
علــى خيــارات بديلة للخروج مــن االتحاد.
وقــال بيــرت إنــه ال يعتقــد أن إجــراء
انتخابات وطنية سيكون مفيدا للبالد.
وعنــد ســؤاله عمــا إذا كانت مــاي ينبغي أن
تقــود حــزب المحافظيــن فــي االنتخابــات

الماضــي عندمــا فقــدت الليــرة مــا يزيد عن

قــال لســكاي نيــوز ”رئيســة الــوزراء قالــت

على استعداد لمعاقبة أردوغان.

المرحلــة األولــى مــن الخــروج ..ال أتوقــع

 30بالمئــة مــن قيمتهــا ،بدا بعــض الناخبين

بالفعــل إنــه يحتمــل أن تغــادر بعــد بــدء

ويحــق لمــا يربــو عــن  57مليــون شــخص

انتخابــات عامــة قبل هذا ،لــذا االجابة هي

حــاول تــرودو التســتر عليهــا ،بحســب ادعاء
رئيسة الوزراء تيريزا ماي

الخيــارات محــدودة أمــام بريطانيــا فيمــا
يتعلــق بالخــروج مــن التكتــل وإنــه يتعيــن
علــى النواب مســاندة اتفاق الخــروج الذي
توصلــت إليه ماي لتجنب االنســحاب دون
اتفاق أو عدم االنسحاب من أساسه.
ورفــض البرلمــان اتفــاق مــاي للمــرة الثالثة
يوم الجمعة .ومن المقرر أن تترك بريطانيا

المســؤولة الســابقة.وأصبحت هــذه المكالمــة
الهاتفيــة متاحــة للعامــة ،عقــب أن قدمتهــا
الوزيــرة الســابقة جــودي ويلســون  -رايبولد،
إلــى جانب وثائق أخــرى ،إلى مجلس العموم
الــذي ينظــر فــي القضيــة التــي تخص شــركة

بشــأن المالحقــة القضائيــة للشــركة الكنديــة.
وفــي المكالمــة الهاتفيــة ،كــرر أكبر مســؤولي

“إس إن ســي الفالين” .وتواجه هذه الشــركة
الكندية اتهامات بتقديم رشــاوى لمســؤولين

الــوزراء تــرودو مهتــم بــأن تتفــادى الشــركة

فــي نظــام الزعيــم الليبــي الراحــل معمــر

المالحقة القضائية ،وأن تتم تسوية األمر من

القذافــي ،ومــن بينهــم أحد أبنائــه ،في مقابل
الحصــول علــى عقــود .وبحســب صحيفــة

االتحــاد دون اتفــاق يــوم  12أبريــل إذا لــم

بشــأن الفائزيــن علــى األرجــح بحلــول

مــن ناحيــة أخــرى قــال جيمــس كليفرلــي

يوافــق البرلمــان علــى أي اتفــاق أو يســعى

منتصف الليل.

نائــب رئيــس حــزب المحافظيــن إن

لتمديد فترة الخروج.

الماضــي ،بيــن وزيــرة العــدل الســابقة وأمين

اإلدالء بأصواتهــم .وســتتضح الصــورة

عام الحكومة الكندية مايكل ورنيك ،ودارت

الحكومــة الكنديــة اإلشــارة إلــى أن رئيــس

“تلغــراف” البريطانيــة ،فإن المكالمــة الهاتفية
ُ
امتــدت لـــ 18دقيقــة ،وأجريــت فــي ديســمبر

ال“.

جاستن ترودو

خالل اتفــاق .وكان ترودو وأعضاء حكومته
أعربــوا عن مخاوفهم حيال المخاطرة بآالف
الوظائــف فــي الشــركة الكنديــة لألعمــال
الهندســية ،التــي يعمــل بهــا نحــو  9آالف
موظف ،حال مالحقة الشركة قضائيا.

تؤسس مجلسها االستشاري
مدرسة بيكن ّ
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دادابـــــــاي :اإلدارة حــريــصــة عــلــى جــــودة التعليم

أسست مدرسة بيكن الخاصة مجلس األمناء االستشاري والمكون من محمد داداباي والشيخة هند بن سلمان آل خليفة
التزامً ا بتوجيهات وزارة التربية والتعليمّ ،

وعبدالنبي الشعلة وعبدالكريم بوجيري وجمال فخرو.
كما أسســت المدرســة ً
أيضا المجلس
الفنــي والمكــون مــن ســحر عطائــي،
وحبيــب مــدارا وعزيــز جيلتــواال
اوســمير شــماعة وغــادة زيــن الدين.
وعقــد المجلــس أول اجتماعاتــه في
التاســع والعشــرين من مــارس 2019
برئاسة محمد دادباي.
وصــرح رئيــس مجموعــة شــركات

االثنين

دادابــاي محمــد دادابــاي ،بــأن إدارة
المدرســة حريصة دائمً ا على االلتزام

إعداد :هبة محسن

 1أبريل 2019
 25رجب 1440

للتواصل17111509 :

بتوجيهــات وزارة التربيــة والتعليــم
التــي تهــدف إلــى تطويــر التعليم من
حيث النوعية والجودة.
وأضــاف “أنتهــز هــذه المناســبة ألع ّبر
عــن شــكري لــكل أولئــك األعضــاء

المشــاركين في المجلس االستشاري
والمجلــس الفنــي علــى تكرمهــم
بتخصيــص جزء مــن وقتهــم الثمين
لتطوير أداء المدرسة”.

“إثمار” يصدر بطاقات الخصم

فندق الخليج يحتفل بساعة األرض

عبدالرحيــم :نســعى لنصبــح بنــك التجزئــة اإلســامي المفضــل

شــارك

أصبــح بإمــكان عمــاء بنــك اإلثمــار ،بنــك التجزئــة اإلســامي الــذي يتخذ مــن البحرين مقــرًّ ا له،
اســتالم بطاقــات الخصــم فــي الحال .إن هذه الخدمة ،التي تم إطالقها كجزء من اســتراتيجية
بنــك اإلثمــار فــي التركيز علــى تطوير خدمات العمــاء ،أصبحت متوفرة في جميــع فروع البنك
والبالغة  16فرعً ا.
ّ
تعــزز
إن هــذه الخدمــة ،التــي

البطاقة الحالية.

مــن مكانــة بنــك اإلثمــار كبنــك

وقــال الرئيــس التنفيــذي

التجزئــة اإلســامي المفضــل

تجزئــة إســامي رائــد فــي

فــي بنــك اإلثمــار أحمــد عبــد

لــدى األفــراد وقــد أدركنــا أن

لجميــع

الرحيم“ :في بنك اإلثمار ،نحن

الوصــول إلــى هــذا الهــدف

المنطقــة،

متوفــرة

ملتزمــون بــأن نصبــح واحــ ً
دا

يتحقــق عبــر فهــم واســتيعاب

بفتــح حســاب جديــد وتقديــم

مــن بنــوك التجزئــة المصرفيــة

متطلبــات

والعمــل

طلــب الحصــول علــى بطاقــة

الرائدة في المنطقة .ولتحقيق

بنشــاط

خصــم أو عنــد طلب اســتبدال

ذلــك ،فإننا نســتثمر الكثير من

لتلبيتها مع تجاوز توقعاتهم”.

العمــاء ســواء عنــد القيــام

أحمد عبدالرحيم

المــال والجهــد لنصبــح بنــك

“بن فقيه” ترعى “األزياء العربية”

مشـــاركة ســـيدات أعمـــال فـــي مختلـــف المجـــاالت

العمــاء
وســرعة

البحريــن

واألعمــال الشــعرية واألغانــي .وقــد

فنــدق

الخليــج

للمؤتمرات وســبا يوم  30مارس 2019

شــاركت مدرسة ندين ،إحدى المدارس

العالــم فــي االحتفــال بســاعة األرض

الرائدة في البحرين ،في هذه المسابقة

بإطفــاء جميــع األنــوار غيــر الضروريــة

باإلضافــة إلــى زوار الفنــدق ونزالئــه

ضمن مباني الفندق لمدة ســاعة كاملة،

وموظفيه.

وذلك مشــاركة من الفنــدق لبقية العالم

بــدأت األمســية بالعــد التنازلــي ،تبعــه

فــي ســاعة األرض ،وهــذه الفاعلية هي

عــرض فيديــو تــم إعــداده بواســطة

أكبــر فعالية عامــة في العالم للمحافظة

طلبــة مدرســة نديــن ،يتعلــق بإنقــاذ

على األرض ومواردها الطبيعية.

“أمنــا األرض” ،والمحافظــة على البيئة،

خــال هــذه الســاعة“ ،ســاعة األرض”
أقــام الفنــدق مســابقة فــي الملصقــات

واختتمــت األمســية بنجــاح بإعــان
الفائزين ،والتقاط الصور الجماعية.

» » وقال المدير العام فارس يقطين“ :،إننا دائمً ا متحمسون للمشاركة في مثل
هذه الفعاليات االجتماعية العامة ،التي تؤكد حرص الفندق مراعاة المسئولية
االجتماعية” .وأضاف قائالً“ :إننا طالما استخدمنا أفضل الممارسات في
سعينا لتوفير الطاقة ،لصالح البيئة ومن أجل حماية أمنا األرض”.

وكفــاءة

ورشة عمل لتقديم أفضل خدمة للمسافرين

“الربيــــع للسـفـــــر” يـشــــرح مــهــــمات الكــابــتـــــن

قامــت شــركة بــن فقيــه لالســتثمار العقــاري
بالرعايــة الماســية للنســخة الرابعــة لمعــرض
األزيــاء العربيــة الــذي أقيــم فــي مــودا مــول
برعايــة ســمو الشــيخة ثاجبــة بنــت ســلمان آل
خليفة ،وأنابت عن سموها الشيخة مروة بنت
عبــد الرحمــن آل خليفــة ،وتــم عــرض مشــروع
“واتــر بــاي” ،المصمــم بالتعــاون مــع الماركــة
اإليطالية العالمية روبرتو كفالي.
تميــز معــرض هــذا العــام مشــاركة مصممــات
وســيدات أعمــال فــي مختلف المجــاالت ومن
جميــع أنحــاء المنطقــة ودول مجلــس التعاون
الخليجي الذين عرضوا مجموعة من الســلع و
المنتجات الخاصة بالمرأة واألزياء.
مــن جانــب آخــر ،عرضــت الشــركة أحــدث

الموضــة والعقارات ،إذ ُصمم الديكور الداخلي

يعــد منصــة هائلــة تســمح للنســاء باســتعراض

الفاخر من قبل المصمم اإليطالي.

مواهبهــن فــي مجــال األزيــاء ،وبذلك يســلطن

حيــث يتمركــز مشــروع الواتــر باي علــى موقع

ومــن جانبهــا ،صرحــت قرينــة فيصــل فقيــه

الضــوء على المنطقة كرائــدة في هذا المجال،

رئيس مجلس إدارة شركة بن فقيه لالستثمار

آمليــن أن نســتمر بتشــجيع النســاء المبدعــات

مميــز بخليــج البحريــن ،إذ يطــل علــى فنــدق
الفــور ســيزنز الفاخــر ،وســيكون مثــاالً للتطــور

العقــاري مريــم الكوهجــي عــن ســعادتها قائلــة

وســيدات األعمــال أن يشــاركن المجتمــع

“يســرنا أن نســتمر بدعــم هــذه الفعاليــة ،حيث

مواهبهــن ،ودعمهــن فــي مســيرتهن ليحققــن

إن “معــرض أزيــاء المــرأة العربيــة ”2019

أهدافهن ومبادراتهن”.

مشــاريعها التطويرية خالل المعرض بالتعاون
مــع بيت األزيــاء اإليطالــي “روبورتــو كافالي”،

والرفاهية باإلضافة إلى دمجه لصناعتين بين

نجاح مُ بهر لعروض “مونتريال”

وصـــول أول دفعـــات ســـيارات “الفورمـــوال ”1

اختتمــت شــركة مونتريــال عروضهــا القويــة فــي معرض البحرين للســيارات في نســخته الثالثة التي تمــت أقامته في مركز

ّ
ً
حديثا
نظمت شــركة الربيع للســفر والســياحة ورشــة عمل بعنوان “مهام الكابتن  ..الواقع والتحديات” ونظمت الورشــة
في فندق تيوليب إن بالســنابس من قبل لجنة التدريب والتطوير التابعة للشــركة وذلك ضمن خطتها التدريبية للرقي
بمستوى قياداتها.
وتناولت الورشة عد ًدا من المحاور المهمة

أحمد الحمد وحسين رستم.

المشترك .هذا وأثنى الحضور على اهتمام

والمواضيــع ذات الشــأن التــي تصــب فــي

حضــر الورشــة عــدد مــن قــادة الرحــات

شــركة الربيــع برفــع المســتوى التحصيلــي

ســبيل تقديم أفضل خدمات ذات مستوى

التابعين لشــركتي الربيع للســفر والسياحة

لــدى القــادة ممــا له األثــر الواضح في رضا

عال من الجودة للمسافرين وقام بالتقديم

وســفريات سباير ضمن التعاون والتنسيق

المسافرين.

“ ”PEUGEOT 308أفضل “سيارة هاتشباك”

الجائزة تؤكد عودة العالمة الفرنسية الشهيرة إلى االنتشار

فازت السيارة  PEUGEOT 308بجائزة “أفضل سيارة هاتشباك” في حفل “جوائز سيارة العام في الشرق األوسط .”2019

ً
نجاحا مبهرًا وإقباالً كبيرًا والذي لعب بدوره في انتعاش سوق السيارات.
البحرين للمعارض الذي حقق

ويأتي الفوز بهذه الجائزة المرموقة في إطار عودة عالمة الســيارات الفرنســية الشــهيرة إلى االنتشــار في منطقة الشــرق

وبدورهــا ،أعلنــت الشــركة عن اســتمرار

األوسط ،وهي الجائزة الثانية التي تنالها ضمن جوائز أفضل سيارات العام بعد فوز السيارة  PEUGEOT 3008ضمن فئة
سيارات الدفع الرباعي للعام .2018

عروضهــا من خــال وصول أول دفعات
ســيارات ســباق الفورمــوال  1التــي تــم

ولطالمــا حظيــت الســيارة PEUGEOT 308

اســتخدامها لفترة تتــراوح لمدة  3أيام،

الصغيرة واألنيقة (والتي نالت لقب أفضل ســيارة

ويأتــي ذلــك تزامنًا مــع انتهاء ســباقات

أوروبيــة عنــد إطالقهــا فــي العــام  )2014بمكانــة

الفورمــوال 1ويحتــوي العــرض علــى

مميــزة لــدى خبــراء الســيارات فــي أنحــاء العالــم

مجموعــه وواســعة مــن كافــة أنــواع

بفضل توليفتها التي تجمع بين التصميم الفرنسي

السيارات ذات الدفع الرباعي وسيارات
الصالــون

والســيارات

المميز والتقنية المبتكرة واألداء عالي الكفاءة.

االقتصاديــة

المعروفــة التــي تناســب جميــع فئــات
المجتمع وبأسعار مغرية لن تعوض مرة
أخرى وبأقســاط ميســرة ومرنة وبدون
أي اشتراطات إضافية.
وأعلنــت الشــركة أنهــا بدأت بطــرح تلك

الكمية محدودة ،وسيستمر هذا العرض

مــن اآلن حجــز ســياراتهم قبــل انتهــاء

الســيارات فــي جميــع معارضهــا وأن

لفتــرة معينــة ،وأن العمــاء يمكنهــم

العرض.

» »كما زُودت هذه السيارة العصرية بمحرك توربو
سعة  1.6لتر وقوة  165حصانا يمتاز بأفضل
مستويات الكفاءة في استهالك الوقود ضمن
هذه الفئة ( 16.8كيلومتر /لتر) ،ما يجعلها
سيارة فخمة واقتصادية في الوقت ذاته ،كما
أنها تتمتع باستجابة رياضية تضمن تجربة
قيادة ممتعة وحافلة بالتشويق.
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كيف بدأت كذبة أبريل؟

تنص التقاليد في بعض الدول أن تستمر الكذبة حتى منتصف النهار فقط
محرر مسافات

فــي األول مــن أبريــل مــن كل عــام،

تستأنف ياسمين صبري

يحتفل العالم بما يُ ســمى “كذبة إبريل”،

تصوير مشاهدها ،في

بيــن العائلــة واألصدقــاء ،وهــو تقليــد

مسلسل “حكايتي”

عالمــي تحتفــل بــه العديــد مــن دول
العالم ،خاصة في أوروبا الغربية.

في القاهرة ،وذلك بعد
عودة أسرة العمل من

ما هو يوم كذبة أبريل؟

اإلسكندرية بعد االنتهاء
من تصوير أسبوعين
هناك في أماكن متفرقة.

االثنين
األحد

أكتوبر2019
 1 15أبريل
2017
1440
ذورجب
25 15
1438
الحجة

يــوم كذبــة أبريل ،يتم فــي  1أبريل من
كل عــام ،حيــث جــرت العــادة أن يقــوم
الناس ببعــض الحيل أو النكات الكاذبة

أم أن األمــور ســتزداد حــدة؟ فــي حال

علــى اآلخريــن بدافــع المــرح ،وتنــص

رأيــت أن ردة فعلــك شــديدة الحــدة،

التقاليــد فــي بعــض الــدول أن تســتمر
الكذبــة حتــى منتصــف النهــار فقــط،
بعدها يتم االعتراف بها.

متى بدأت كذبة أبريل؟
علــى الرغــم مــن االحتفــال بيــوم كذبــة
أبريــل لعدة قــرون ،إال أن أصله الدقيق
ال يزال لغ ًزا ،فالبعض يعود إلى قصيدة
للشــاعر اإلنجليزي جيفري تشوسر في
القــرن الرابع عشــر ،حيث تنــاول مزحة
الثعلــب مــع الديك ،ورغم أن الشــاعر ال
يشــير إلــى يــوم  1أبريــل ،إلى أنه أشــار
لمــدة  32يــوم مــن بدايــة مــارس ،وهــو
مــا يعنــي  1أبريــل .أو يمكــن أن يعــود
إلــى العصــور الرومانيــة حيــث كانــوا

يحتفلــون في يــوم  1أبريل بما يُ ســمى
يــوم التجديــد ،حيــث يســيطر العبيــد

علــى أســيادهم أو األطفال يســيطرون

ففــي  28ديســمبر ،يحتفــل النــاس فــي

على آبائهم.

إســبانيا بيــوم األبرياء المقــدس  -وهو

كيف يتم االحتفال بيوم كذبة

ذلك وسائل اإلعالم بالكذب.

اليوم الذي يُ ســمح فيه للجميع ،بما في

أبريل في جميع أنحاء العالم؟
فــي بلجيــكا وإيطاليــا وفرنســا ،يُ طلــق
ً
أيضــا “يــوم األســماك فــي
علــى اليــوم
أبريــل حيــث يلعــب األطفال باألســماك
الورقية.
في اسكتلندا ،يتم االحتفال بيوم كذبة
أبريــل فــي أول يومين من شــهر أبريل.
يتــم قضــاء اليــوم األول فــي المــزاح
والخــداع ،بينمــا اليــوم الثانــي يضــع
الناس ذيول على ظهورهم.
بعــض الــدول لديهــا تقاليــد مماثلــة
تحــدث فــي أوقــات أخــرى مــن الســنة،

حــاول أن تقــوم بتعديلهــا ،فهذا أنســب
وقــت للتعديــل حيــث إنــك هــادئ ولــم
تتعرض بالفعل لتلك السيناريوهات.
وتذكــر تاريــخ اليــوم حــاول أن تبقــى
متنبهــا طــوال اليــوم للتاريــخ وأن أي
خبــر تســمعه يحتمــل أن يكــون مجردة

االستعداد المسبق

“كذبة ابريل”.

لعــل القــول الشــائع “الوقايــة خيــر مــن
قنطــار عــاج” يعــد أفضــل نصيحــة
لتجنــب الوقــوع بفــخ “كذبــة ابريــل”،
لــذا حــاول أن تتخيــل بذهنــك أســوأ
الســيناريوهات التي يمكــن أن تتعرض
لهــا وراقــب ردة فعلــك عليهــا .وذلــك
بتحضيــر الذهــن للتعامل مــع أي طارئ
قــد يواجهــه .حــاول هنــا أن تحلــل
ردة فعلــك ،هــل أنــت راض عنهــا؟ هــل
ســيتفهم الطــرف اآلخــر ردة فعلك تلك

االبتعاد
فــي حال أردت عــدم التعــرض للخداع
ب “كذبة ابريل” عليك أن تقاوم رغبتك
بخداع اآلخرين في هذا اليوم .فعندما
تقــوم أنــت بهــذا الشــيء ال يجــب أن
تســتغرب مــن تعرضــك لــه خصوصا لو
أن البعــض عرفــوا بأنــك قمــت بالكــذب
فــي هذا اليــوم فإنك تصبــح هدفا أكبر
لكذباتهم المحتملة.

مكادي نحاس في مركز الشيخ إبراهيم
يقيــم مركــز الشــيخ إبراهيــم للثقافــة

من األعمال الكالسيكية المعاصرة ،كما

والبحــوث ،أمســية غنائيــة للفنانــة

ســتقدم تجربتهــا الموســيقية الغنائيــة

األردنيــة مــكادي نحــاس ،عنوانهــا “أنــا

بشــكل مختلــف وفريــد للتــراث ،يكون

مــن هناك” ،تســتعيد فيه أغاني التراث

ذلــك ،في إطــار الموســم الثقافــي “كل

العربــي المشــرقي التــي تميزت به منذ
ً
عامــا ،ومازالــت تســتلهم خــال
20

مــكان ال يؤنــث ال يعــول عليــه” لمركــز
الشــيخ إبراهيــم للثقافــة والبحــوث،
ً
تزامنــا مــع فعاليات ربيــع الثقافة ،يوم

مســيرتها الغنائيــة فــي أداء الفلكلــور،
وتــراث بــاد الشــام ،وصوالً إلــى الجاز

االثنيــن  1أبريــل  ،2019عنــد الســاعة

والهارمونــي ،وأورينتــال جــاز ،وبعض

مساء ،في مقر المركز.
ً
الثامنة

مفاجأة سمية الخشاب

ابو النجا وواكد..خالص

رسالة النبهان للمسرحيين

فجــرت النجمة ســمية الخشــاب مفاجــأة من العيــار الثقيل،
ّ

أعلنــت نقابــة المهــن التمثيليــة المصريــة ،إلغــاء عضوية

توجه الفنان جاســم النبهان برسالة الى المسرحيين طالبهم

ســعد على حســابه الخاص في «انســتغرام» والــذي اعلن

القرار عقب زيارتهما للكونغــرس األميركي ولقائهما بعدد

الحقيقية كمسلمين وعرب ومواطنين ،متسائال :ألم نكن

حيث كشــفت عن حقيقــة الخبر الذي نشــره المطرب احمد

فيه انفصالــه عنها ،مؤكدة انها هي من قامت برفع «قضية

فيها بضــرورة التحرك والتعبير عــن همومهم وقضاياهم

الفنانيــن عمرو واكد وخالد أبو النجا فــي النقابة .وجاء هذا

نطرح ونعالج ونناقش تلك القضايا؟ هل كان ذلك الزمان

مــن النــواب والدبلوماســيين األميركييــن ،والتحدث عن

زمــان نور واليوم زمــن الظالم؟ ال يجــب أن نتوقف ونترك

خلع» عليه ،وقالت ســمية في تصريح على مســؤوليتي :أنا

األوضاع السياســية في مصر .وقالت النقابة :تعتبر نقابة

وعن ســبب اتخاذها هذا القرار ،قالت :اسألوا شقيقه الفنان عمرو

أبوالنجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري ،إذ توجها من

خلعت أحمد سعد للضرر.

سعد! مشيرة الى انها لن تذكر التفاصيل الكاملة.

المسرح يعيش حالته الراهنة ونحن نتفرج ،وطالب النبهان

المهــن التمثيلية ما حدث من العضويــن عمرو واكد وخالد

المجلــس الوطني للثقافــة والفنون واآلداب بضــرورة تنظيم

مهرجانا يخص الفرق المسرحية األهلية المعتمدة واعادة الحراك فيها.

دون توكيل من اإلدارة الشعبية لقوى خارجية.

 1ابريل
1920

1948
حصول جزر فارو على الحكم الذاتي من الدنمارك.

1961
أول إصدار للدينار الكويتي.

اإلعالن عن تأسيس
مجلس الشورى األول
في الكويت ،وهو

1972
اندماج “شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار” و”الخطوط الجوية البريطانية األوروبية”.

أول مجلس
استشاري في
تاريخ الكويت

1976
تأسيس شركة أبل.

وتكون من  12عضوً ا تم
اختيارهم عن طريق التعيين.

1982
طائرة كونكورد التابعة للخطوط الجوية الفرنسية تحلق آلخر مرة إلى كراكاس وريو دي جانيرو.

الميزان

الحمل

تتابع بدقة ما يحصل وتتوصل إلى النتائج.

تستعيد حماستك ،وتتمتع بسرعة بديهة.

العقرب

الثور

تفرض أسلوبك على اآلخرين وتحسم قضية.

قم باستيعاب األمور وتحليلها بذكاء حاد.

القوس

الجوزاء
احذر الخالفات الشخصية والعائلية.

السرطان

غالب ًا ما تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد.

الجدي

تجنب تحمل مسؤوليات كثيرة مربكة.

األسد

كن أكثر انفتاح ًا على الزمالء ،وتأقلم.

الدلو
يتيح لك هذا اليوم فرصة جديدة للتعمق.

العذراء

آلالم الظهر عدة حلول ،من بينها المشي.

الحوت
راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد
المقرّ بين.

تحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع
معاهدة.

tariq_albahhar
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االثنين
 1أبريل 2019
 25رجب 1440

السباع تحصد جائزة “الجمهور” في “البحرين للفنون التشكيلية”
فــي اليــوم الختامــي للنســخة الخامســة واألربعيــن لمعــرض البحرين الســنوي للفنون
التشــكيلية ،أعلنــت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار عــن فــوز الفنانــة البحرينية زينب
الســباع ب “جائــزة الجمهــور” المســتحدثة فــي نســخة المعــرض لهــذا العــام ،حيث تم
ّ

تكريــم الفنانــة الســباع فــي مقــر إقامــة المعــرض بخيمــة أرينــا ،فنــدق ريتــز كارلتــون
البحريــن ،بحضــور مديــر عــام الثقافــة والفنــون بالهيئــة الشــيخة هــا بنــت محمد آل
خليفة.

» »طرحت “ ”Netflixاإلعالن الدعائي الرسمي لفيلم الكوميديا “Unicorn
 ،”Storeوالذي يمثل التعاون األول بين الشبكة العالمية والنجمة
الحائزة جائزة أوسكار بري الرسون ،كما يمثل التجربة اإلخراجية األولى
للنجمة العالمية .وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول امرأة
تتسلم طردا غامضا يغير حياتها لألبد ،ويشاركها البطولة للمرة الثالثة
بمسيرتها النجم األميركي صامويل ال جاكسون.

وجــاءت الجائــزة فــي بــادرة مــن هيئــة

من جانبها عبرت الفنانة زينب السباع عن

الثقافــة إلشــراك الجمهــور فــي تعزيــز

ّ
“أتوجه بالشــكر
اعتزازهــا بهــذا الفوز قائلة

مخرجــات العمــل الثقافــي والفنــي ،عبــر
ّ
التصويــت للعمل
المفضل من خالل منصةٍ

لهيئــة البحريــن للثقافة واآلثار على إتاحة
الفرصــة مــن خالل هــذا المعرض الســنوي

رقمية في أحد أركان المعرض.

المميــز ،كمــا أشــكر جميــع مــن ســاهم فــي

وبهــذه المناســبة صرحــت الشــيخة هــا

حصولــي علــى هــذه الجائــزة مــن خــال

آل خليفــة “نختتــم النســخة الخامســة

التصويــت لعملــي الفنــي” .وأضافــت “أن

واألربعيــن لمعــرض البحريــن الســنوي

أشــارك الجميــع أفــكاري ومشــاعري التــي

للفنــون التشــكيلية عبــر تتويــج الفائــزة

أترجمها عبر أعمالي الفنية هو تحدي كبير

ب “جائــزة الجمهــور” ،ونتقــدم بالشــكر

بالنســبة لــي ،أمــا الفــوز فهــو مبعــث للفخر

لــكل المشــاركين الذيــن تداخلــوا مــع هــذه

ودافــع إلنجــاز وتقديــم المزيــد” .وأكــدت

التظاهــرة الفنيــة منــذ انطالقهــا فــي 20

الفنانة حرصها على تضمين مجمل أعمالها

فبرايــر الماضــي “ ،وأضافــت “لقــد كان
ً
أساسيا في نجاح معرض
شــريكا
الجمهور
ً

الفنيــة لرســائل هادفــة ،مــع الحــرص علــى

هذا العام ،كما هو شــريك في نجاح العمل
الثقافي بوجهٍ عام”.

تنفيذها بطرق مبتكرة يستوعبها المشاهد

الجمهور عن عملها الفني التركيبي “معلقة

ّ
(علقــة المالبــس) .وهــي تشــارك للمــرة

ومتوقفــة” ،فــي محاولــة لمحــاكاة مســألة

الثانيــة فــي معــرض البحريــن للفنــون

الســباع بجائــزة
وفــازت الفنانــة زينــب
ّ

حياتيــة عامــة مــن خــال اســتخدام أداة
ُتســتعمل بشــكل يومــي فــي إشــارةٍ إلــى

التشــكيلية ،حيــث فــازت العــام الماضــي

بسهولة وتدهشه في الوقت ذاته.

بالمركز الثالث عن عملها “كالم ال يُ قال”.

الشباب يستعــد “للجــذب” فــي  1أبـريــل
ظاهـــرة عالميـــة وصلـــت إلينـــا وال نعـــرف أساســـها وهـــي مجـــرد تقليـــد أعمـــى
علي حسين
األول مــن أبريــل هــي مناســبة
تقليديــة فــي عدد مــن دول العالم
والمتــداول هــو خــدع اآلخريــن
بالكــذب والمقالــب ،اذ تعتبــر فترة
لترويج االكاذيب ونشر الشائعات
والمقالــب،

لوحــظ

انتشــارها

موخرً ا فــي مجتمعاتنــا الخليجية
تماشــيا مــع الغــرب وتأثــر البعــض
ً
بهــا ،ممــا يدفــع البعــض النتظارها

واالســتعداد

لهــا

متناســيا
ً

مــا

قــد يترتــب عليهــا مــن مخاطــر
سلبيا.
وسلوكيات قد تؤثر
ً
وبمناســبة حلــول االول مــن ابريــل
ومــا لــه ارتبــاط (بالكــذب) قامــت
“مســافات البــاد” باســتطالع مــع
مجموعة من الشباب لألخذ بآرائهم
حــول تلك الظاهرة ،وهل يتقيدون
بهــا ويجربونهــا ام هــم
ضد هذه الظاهرة؟

حسين العبداني

موعدنا  1ابريل
عبــر عــن رأيــه
حســين العبدانــي ّ

حــول الموضوع إذ قال“ :ال اعرف
تاريــخ القصــة ،ولكــن حاولــت
البحــث عن اســاس القصة
ومن اين بدأت فلم اجد

حسن جمعة

شــيئا ثابتــا حــول هــذا الموضوع،
اذ يقــال انهــا اتــت مــن اوروبــا
وبالتحديــد فــي انجلتــرا حيــث
اعلــن التلفــاز عــن عــرض للحميــر
ودعــوا الجميــع للمشــاهدة ،فــي
النهاية اكتشــفوا بأنهم وقعوا في
فــخ كذبــة ابريل ،وعن ممارســتي
لها انا في انتظار ابريل وموعدنا
 1ابريل ،وعن ســبب انتشارها
لدينــا فــي مجتمعاتنــا بســبب
تأثرنــا بشــكل كبيــر بالغــرب
ولألســف بالجانــب الســلبي ،انا
اشــعر بأنها متنفس بحيث ُتدخل
على اآلخرين السرور ال العكس”.

نور باقر

ممارسات خطيرة

تسلية

شد االنتباه

حســن جمعــة“ :فــي الحقيقــة ال

فــي حيــن قالــت الشــابة زينــب

قالــت نــور باقر حول كذبــة أبريل”:

أعــرف ما هو أصــل كذبة أبريل أو

ســعيد :مــا اعرفــه أنهــا تكــون فــي

مــا هــي القصــة وراء انتشــار مثل

بدايــة شــهر أبريــل مــن كل ســنة

هــذه العــادة الســلبية أو كيفيــة

وان النــاس تقوم بالكــذب وخداع

وصولهــا إلــى مجتمعنــا ،مــا أعرفه

االصدقاء أو األهل بهدف التسلية

بخصــوص كذبــة أبريــل أنــه فــي

و”التطنــز” أو نشــر أخبــار كاذبــة

اليــوم األول مــن هــذا الشــهر مــن

ليس لها اي صحة ،انني لم أجربها
ً
فعليــا رغم انتشــارها ،ولكن أعتقد

الشــائعات والكــذب علــى مــن

أن العولمــة وتطــور التكنولوجيــا

حولهــم على ســبيل المــزاح ،هناك

همــا الســبب األساســي النتشــار

الكثيــر األصدقــاء ال يقتصر بينهم

هــذه الظاهــرة فــي جميــع مناطــق
ً
تقريبا ووصولها الى العالم
العالــم

عالميا واتصافه
شــهرة هذا اليــوم
ً

العربــي ،كمــا أن البعــض

كل عــام يقــوم البعــض بإطــاق

المــزاح على مناســبة معينة ،ولكن

تقليد الغرب

بســمات الكذب على سبيل المزاح
ّ
حفــز الكثيريــن
وإطــاق النــكات

فواز شمس“ :في نظري الشخصي

علــى اإلتيــان بشــيء مميــز فــي

هــذا االمــر مبتــدع ولــم يكــن لــه
وجــود فــي مجتمعنــا اإلســامي
منــذ زمــن طويــل ولكن منــذ فترة
بسيطة الحظنا ان األمر في ازدياد
وأن البعــض يقومــون بهــذا االمــر
علــى ســبيل تقليــد الغــرب وهــذا
مــا يســمى التقليــد األعمــى ،ومــن
رؤيــة أخرى الكذب هــو امر منهي

فواز شمس

أصبــح ينتظرهــا إللقــاء
الدعابــات
علــى

الثقيلــة

أصحابــه،

أعلــم

فــي

مثل هذا اليوم والرغبة في التميز

ال

بالمقالــب واالكاذيــب التــي تولــد

الحقيقة الســبب

فــي بعــض الحــاالت ممارســات

الفعلــي

خطيــرة ،وفي حــال نجاح المقلب

تقبل الناس لها

علــى شــخص مــا فــا بــد لــه أن

وانتشارها بهذا

يعــود مــرة أخــرى لالنتقــام بمقلب

الشــكل

حتــى

آخــر وبالتالــي فخطــورة المقالــب

عنــد المســلمين

وحجــم االكاذيب تــزداد تصاعديً ا

وراء

رغــم أن صفــة
ُمحرمــة

مــع الوقت مما يشــكل خطرً ا على

الكــذب

فيــه مــن آثــام ومخالفــة للشــريعة

صحــة العالقــات بيــن األفــراد أو

عــدا أن تحول دون

اإلسالمية.

حتى على سالمتهم”.

اإلصالح بين االفراد.

في االســام اذ امرنــا باجتنابه لما

زينب سعيد

البعــض يعتبرهــا احتفــال ســاخر
لنشــر االخبــار الكاذبــة ،مــا اعرفــه
هــو ان اشــهر خدعــة كانــت (عرض
الحميــر) بعدمــا تجمــع النــاس فــي
المدينــة ليكتشــفوا انهــم خدعــوا،
وبالنســبة لي ال امــارس تلك العادة
ولكن اذكرها في شــهر ابريل لما له
مــن ارتبــاط بمســمى الكــذب ،وفي
اعتقادي ان البعض يمارسها لجذب
االنتباه فقط.

منتخب الشواطئ
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سبورت
صعــد منتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم
عالميــا،
الشــاطئية إلــى التصنيــف 43
ًّ
بعدمــا كان فــي التصنيــف األخيــر في

المرتبة .46
وتمكن المنتخب الوطني للكرة الشاطئية
مــن القفز  3مراكــز في التصنيف الدولي،
إذ يأتــي ذلــك بعــد ختــام مشــاركته فــي
نهائيــات كأس آســيا التــي أقيمــت فــي
األســبوع الثاني من شهر مارس الماضي
بمدينة بتايا التايلندية.
وقــدم منتخبنــا للشــواطئ مســتويات
جيدة في النهائيات اآلسيوية ،إذ حل
وصيفا فــي مجموعته ،قبل أن يخرج
فــي الــدور ربــع النهائــي أمــام منتخب
عمان.

االثنين
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ناصــر بــن حمــد يهنــئ محمــد بــن راشــد

“ثــــنــــدر ســــنــــو” يــحــتــفــظ بــــكــــأس دبــــــي ويـــحـــقـــق ثـــنـــائـــيـــة تــاريــخــيــة

بـــﻄـــﻞ اﻟـــــــــــدوري ﻣــــﺮﺷــــﺢ ﻷﺧــــــﺬ اﻟــــخــــﻄــــوة اﻷوﻟـــــــــﻰ ﻧـــحـــو اﻟـــنـــﻬـــائـــي
محمد الدرازي

وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى

تتجــه األنظــار اليــوم (اإلثنيــن) نحــو صالة

للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد

مدينــة خليفــة الرياضيــة عندمــا تنطلــق

آل خليفــة نائــب رئيس دولة اإلمــارات العربية

منافســات الــدور نصــف النهائــي “المربــع

المتحــدة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي

الذهبــي” لــكأس خليفــة بــن ســلمان لكــرة

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل

الســلة ،بﺈقامــة مباراة واحدة ســتجمع بين

مكتوم ،بمناســبة فوز «ثندر ســنو» لـــ «جودلفين

االتحــاد والمحــرق فــي الســاعة الســابعة

اإلمــارات» ببطولــة كأس دبــي العالمــي للخيــل

مساء.
ً

في الشــوط األخير لمهرجان الكأس في دورته

وهــذه هــي المبــاراة األولــى مــن سلســلة

الرابعة والعشرين.

لقــاءات الــدور نصــف النهائي مــن البطولة

وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “إن

الــذي يلعــب مــن ثــالث مباريــات ممكنــة،

الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن
أفضــل الســباقات عالميــا علــى اإلطــاق وذلــك
بفضــل اإلجــراءات التنظيميــة المتميــزة التــي
تتخذها دبي وبمتابعة من ســمو الشــيخ محمد
بــن راشــد آل مكتــوم حتــى جعلت من الســباق
محــط أنظــار العالــم وإعجابهــم بالمســتوى
التنظيمــي والفنــي الراقــي األمــر الــذي أكــد أن

يتأهــل مــن خاللهــا الفائــز فــي مواجهتيــن
إلــى المباراة النهائية ،إذ ســيلتقي الفريقان

سمو الشيخ ناصر بن حمد

وأضاف ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة
“إن متابعــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم للســباق جعلــت الفرحــة
مضاعفــة فــي كأس دبــي العالمــي فالنجــاح
الكبيــر الذي حققه الســباق في نســخته الرابعة

الســباق يرتكز على تاريخ ناصع من اإلنجازات
والنجاحات وصوالً إلى النسخة  24من السباق

والعشــرين يعتبــر فخــر للجميــع واألصــداء

العالمي الكبير”.

اإليجابية التي حققها تؤكد مدى أهمية السباق

مجــد ًدا يــوم الجمعــة المقبــل  5أبريــل

الغالية ،مسجالً ثنائية تاريخية في هذا السباق

باإلضافــة للقيادة الموفقة للفارس كريســتوف،

الذيــن يشــاركون مــع نخبــة مــن جيادهــم أمــاً

األمر الذي ساهم في تحقيق اللقب األفضل”.

عالميا في رياضة
فــي اقتناص اللقب األفضــل
ًّ

اإلمــارات» للمركــز األول والــكأس الذهبيــة في

العالمــي الكبيــر ،وذلــك بفضل تكامــل منظومة

وأضاف ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة

ســباقات الخيل ،وهو األمر الذي شــهده ســباق

أشــهر الســباقات العالميــة األمــر الــذي يؤكد أن

العمل اإلداري والفني بدأ من االهتمام المباشــر

“كأس دبــي العالمــي أصبحــت فــي الوقــت

 2019من خالل التنافس القوي من قبل جميع

رياضــة ســباق الخيــل اإلماراتية تحقــق تقدمً ا

من قبل صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد

الحاضر من أفضل الســباقات العالمية وأقواها

الجيــاد والفرســان والمــاك لخطــف األشــواط

مــن الناحيــة التنافســية والتنظيميــة والماليــة

والشــهرة الواســعة التــي اكتســباها أمــا الفرحة
الثانيــة فهي بتحقيق «ثندر ســنو» لـــ «جودلفين

ً
وملحوظا على المستوى العالمي”.
كبيرًا

وبيــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة

“تمكــن «ثنــدر ســنو» مــن االحتفــاظ بالــكأس

آل مكتــوم وصــوالً للجهــود الطيبــة التــي بذلها

فضالً عن اجتذابه للعديد من المالك والفرسان

المدرب سعيد بن سرور لتجهيز الجواد للسباق

الجــاري فــي مبــاراة ثانيــة ،علــى أن تقــام

فريق اﻻﺗﺤاد

المبــاراة الثالثــة الفاصلة في حــال التعادل

فريق المﺤرﻕ

الدور النهائي.

علــى حســاب منافســه اليوم ،نظــرًا لتفوقه
الكامل في العناصر واألسماء القادرة على

النتقاله لصفوف المحرقّ ،
جي ًدا
فﺈنه يدرك ّ

تحقيــق أهــداف الفريق المنشــودة ،إضافة

أن
صعوبــة المباراة أمام بطل الدوري ،غير ّ

الفنيــة التــي تصــب
وعلــى رغــم الكفــة
ّ

البنفســﺞ سيتمســك بحقــه المشــروع فــي

دائمً ا على “عنصر المفاجأة” ،فهل ســينجح

إلى امتالكه لمحترفين من الطراز العالي.

المنافســة ،وهــذا مــا أكــده الفريــق بعــد أن

أبناء عذاري من تحقيق مفاجأة ثانية هذا

عزز نفســه بالتعاقد مــع المحترف األجنبي

الموســم ،أم ســيفرض الذيــب المحرقــاوي

الثاني.

الكلمة العليا ويحسم األمور مبكرًا؟

يوم اإلثنين  8الشهر نفسه.

مدينــة عيســى فــي الــدور ثمــن النهائــي

وتأهــل المحــرق لهــذا الدور مباشــرة عقب

(.(71/67

فــي المقابــل ،يدخــل االتحــاد بمعنويــات

تفوقــه على حســاب األهلي في منافســات

ويدخــل المحــرق المبــاراة بنشــوة كبيــرة

مرتفعة بعد أن ظفر الجمعة الماضي بكأس

فــي الســباق األفضــل واألغلــى بيــن الســباقات

الــدور التمهيــدي بنتيجــة ( ،)93/87فيمــا

عقــب تحقيقــه للقــب بطولــة دوري زيــن

الدوري الفضي ،بتفوقه على حساب سترة

تأهل االتحاد لهذا الدور بفوزه على ســترة

الدرجــة األولــى ،وذلــك حينمــا تفــوق على

في ختام منافسات المسابقة.

أمّ ــا االتحــاد الــذي ســيفتقد اليــوم لواحــد

العالمية.

فــي الدور التمهيــدي ( ،)79/74ثم فاز على

الرفــاع بثالثية نظيفة في سلســلة لقاءات

ويمتلك المحــرق األفضلية الفنية المطلقة

مــن أهــم عناصره وهو ســيد محمــد حميد

منتخــب األشبــال الكــروي ثــالثـــا

فـــــــــــي كـــــــــــــــأس مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر ســـــــيـــــــتـــــــي بــــــأبــــــوظــــــبــــــي

أبﻄال دوري اﻟﺠامﻌات اﻟوﻃﻨي اﻷول ﻟﮑرة اﻟﻘﺪم

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

أنهــى منتخــب األشــبال لكــرة القــدم مشــاركته فــي كأس مانشســتر ســيتي -أبوظبــي

توج فريﻖ ﺟامعة العلوم التﻄبيقية بلقب دوري الﺠامعات الوﻃني لكرة القدم بعد أداء متميﺰ قدمه الفريﻖ وأدى

الدوليــة الوديــة التي أقيمت خالل الفتــرة  29وحتى  31مارس الماضي ،وذلك بحلوله
ً
ثالثا على مستوى الترتيب العام لمسابقة .city plate

إلى تتويﺠه بلقب النسخة األولى مﻦ الدوري بال أي خسارة ،كما لﻢ يكتﻒ الفريﻖ بحﺼد لقب الدوري فقﻂ ،حيﺚ

وقــدم منتخــب األشــبال مســتويات متميــزة

المنتخــب أولــى مبارياتــه أمــام أكاديميــة

علــى المركــز الثالث في المســابقة الفرعية city

أكاديميــة مانشســتر -أبوظبــي بهدفيــن مقابــل

 plateبعــد تخطيه بنجاح دور المجموعات عبر

احتالله المركز الثاني في دور المجموعات.

وجــاء مشــوار منتخبنــا فــي دور المجموعــات
عبــر التعــادل مــع أكاديميــة “ليجنــد ســوكر” من
جنــوب إفريقيا بدون أهداف ،ثم التعادل بذات
النتيجــة مع أكاديمية االتحاد -أبوظبي ،ثم فاز
على المدرســة اإلســبانية بهدفيــن مقابل واحد؛
ً
وصيفا عــن مجموعته األولى برصيد 5
ليتأهــل
نقاط وهو ذات رصيد أكاديمية جنوب إفريقيا
التي تصدرت بفارق األهداف.
وفــي المســابقة الفرعيــة  ،city plateخســر

حﺼد ﻻعبه نادر فتحي لقب أفﻀﻞ ﻻعب في البﻄولة في حيﻦ توج الالعب عبدﷲ وحيد بلقب الهداف ليعلنون
بﺬلك تفوق الﺠامعة على المستوييﻦ الﺠماعي والفردي في البﻄولة.

مانشســتر -دبــي بهــدف دون رد ،ثــم فــاز علــى

واحــد ،كمــا فــاز علــى األكاديميــة الفرنســية
بنتيجة ()6-1؛ ليتأهل وصيفا ويلعب على لقاء
تحديــد المركزيــن الثالث والرابع ،الذي ظفر من
خالله بالمركز الثالث.
وشــارك منتخبنــا بوفد يضم :مــدرب المنتخب،
التشيكي بافل ،مساعد المدرب عيسى حسين،
مــدرب الحراس الرشــيد بخاري ،مــدرب اللياقة
البدنيــة محســن الغانــم ،مديــر المنتخــب أحمــد
مــال هللا ،إداري المنتخــب جمعــة المحميــد،
اختصاصي العالج الطبيعي شوقي الشنو.
واختــار المــدرب التشــيكي بافــل قائمــة مكونة

من مشاركة منتخب األشبال

من  16الع ًبا بحسب نظام البطولة ،وهم :محمد

عبدالحكيــم ،حســن علي ،يوســف حســن ،أحمد

منتخب األشبال لكرة القدم

ً
ضيفا
يحل ممثل المملكة فريق المالكية
على القادســية الكويتــي ،اليوم (اإلثنين)
عنــد  7.45مســاء ،فــي لقــاء يحتضنــه
اســتاد محمــد الحمــد بالكويــت ،ضمــن
إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة

العمانــي .وتعد مباراة اليوم هي األخيرة
ضمــن دور الذهاب ،بعدما تمكن المالكية
مــن حصــد  4نقــاط مــن جولتيــن بفــوزه
على الســويق العمانــي وتعادله مع العهد
اللبنانــي ،إذ يتصــدر المالكيــة الترتيــب
حاليــا بالتســاوي مــع القادســية الــذي
ًّ

يملــك ذات الرصيــد ،فيما العهــد اللبناني
بنقطتيــن ،وأخيرًا الســويق العماني دون

الترتيــب برصيــد  27نقطــة مــن 11

الحــارس حمــود ســلطان ،ونائــب

اإلدارة الســيد ســمير نــاس ورئيــس

مبــاراة بواقــع  8انتصــارات و 3

الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والماليــة

مجلــس األمنــاء األســتاذ الدكتــور

تعــادالت ،كان آخرهــا تعادلــه فــي

وخدمــة المجتمــع الدكتــور محمــد

وهيــب الخاجة وأعضاء المجلســين

المباراة النهائية والحاســمة مع فريق

يوســف ،وعــدد من أعضــاء الهيئتين

الذيــن أشــادوا بالالعبيــن وباإلنجــاز

جامعــة البحريــن ليكــون بذلــك بطــل

األكاديميــة واإلداريــة ،حيــث أعــرب

الذي حققوه للجامعة.

النســخة األولــى مــن الــدوري األغلــى

رئيــس الجامعة عن فخــره واعتزازه

وأكــد غســان عــواد اعتــزاز الجامعــة

بالالعبيــن والمســتوى الرجولي الذي
ً
مؤكــدا
قدمــوه علــى مــدار البطولــة،

فــي المشــاركة بالــدوري الوطنــي
ً
منوهــا إلــى أن الجامعــة
للجامعــات،

على مستوى الجامعات في البحرين.

محمد ،ســالم علي ،مهدي عيســى ،محمد أحمد،

كــرار علــوي ،أحمد زليخ ،عيســى علــي ،عبدهللا

من مواليد العامين  2006و .2007والمشــاركة

زياد صالح ،ســيف عبدهللا ،صالح صالح ،ســيد

أســامة ،يوســف محمد وحازم باسم ،وجميعهم

الخارجية هي األولى لمنتخب األشبال.

رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور

في تقديم الدعم لهم لالســتمرار في

في ختام ذهاب
دور المجموعات
لكأس االتحاد
اآلسيوي

ً
ً
كبيــرا باألنشــطة
اهتمامــا
تولــي

الرياضيــة اســتجابة لمبــادرات ســمو

فريق جامﻌة الﻌلوم التﻄبيقية

الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة في
ً
مشــيرا
دعــم الرياضــة البحرينيــة،

الــذي أطلــق علــى هــذا العــام عــام
الذهب للبحرين.

منــذ البدايــة وعمــل بجــد واجتهــاد
ً
منوهــا إلــى أن الالعبيــن
لتحقيقــه،

إلــى أن الجامعــة شــاركت في بطولة

من جانبه أشاد مدرب الفريق صالح

وعدوا بالعمل أكثر الســتمرار مسيرة

هــذا العــام وهــي تضــع الذهب نصب

حبيــب بــاألداء المتميــز الــذي أظهره
ً
مشــيرا إلى
الالعبون خالل البطولة ،

النجــاح خــالل المواســم المقبلــة
والمحافظــة

مســتلهمة عزيمتها من كلمات ســموه

أن الفريق وضع الذهب نصب عينيه

واللقب.

عينيهــا ونجحــت فــي تحقيقــه،

ذﻫبيــة ثانيـة للتجـديــﻒ داﺧــﻞ الﺼــاﻻت
بانكوك  /اللجنة البارالمبية البحرينية

أحرز الالعبان حســين مرهون ،ومجيد
الشــيخ الميداليــة الذهبيــة فــي ســباق
التتابع في البطولة اآلسيوية للتجديف
داخــل الصــاالت لــذوي االحتياجــات
الخاصة والمقامة في تايلند ،حيث أتما
السباق خالل  4دقائق و 12ثانية.

في الﺒﻄولﺔ
اآلسيوﻳﺔ لﺬوي
االﺣتياﺟات
الﺨاﺻﺔ ﺑتاﻳﻠﻨﺪ

الﻐاوي:الﻔوز
ﺟاء ﺑﻌﺪ ﻣجﻬود
عﻈيﻢ وتمارﻳﻦ
ﻣكﺜﻔﺔ

وأهدى رئيس الوفد عيسى الغاوي هذا

القدم.
يلتقــي العهــد اللبنانــي مــع الســويق

الناجحــة فــي الــدوري بعدمــا تصــدر

الوطنــي وفريــق المحــرق الســابق

كمــا نقل لهــم تحيات رئيــس مجلس

ً
جهدا
على أن إدارة الجامعة لن تدخر

الثالثــة لــكأس االتحــاد اآلســيوي لكــرة
وفــي لقــاء آخــر ضمــن ذات المجموعــة،

وتمكــن الفريــق مــن تتويﺞ مســيرته

غسان عواد والعب منتخب البحرين

تحقيــق األلقــاب وحصــد اإلنجازات،

وبهــذه المناســبة أقامــت الجامعــة
احتفــاالً لتكريــم الالعبيــن بحضــور

ً
ضيفا علـى القـادسيـة الكـويتـي
المالكيـة
أحمد مهدي

أن االتحــاد عودنــا
لمصلحــة المحــرق ،إال ّ

”الﻌلـــوم التﻄبيقيـــة“ تكـــرم ﻻعبيهـــا
ﺟامﻌة الﻌلوم التﻄبيقية

فــي البطولــة وتمكــن علــى إثرهــا مــن الحصول

االثنين

المحرق يواﺟﻪ اﻻتحاد ﻓي انﻄالق نﺼﻒ نهاﺋي ”أﻏلى الكﺆوس“

هنــأ ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة

راشــد آل مكتوم جعلت كأس دبي العالمي من
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الفــوز الكبيــر لعاهل البــالد جاللة الملك

رصيد من النقاط.

حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،ولممثــل

ويســعى المالكيــة لمواصلــة مشــواره
اإليجابــي

فــي

دور

فريق المالكية

المجموعــات،

خصوصــا وأن الفــوز اليــوم ســيمنحه
ً
االنفراد بصدارة الترتيب ،لكن المواجهة
لــن تكــون ســهلة أمــام الفريــق الكويتي،
وهذا ما يدركه المدرب الوطني للمالكية
أحمد صالح الدخيل.
وعقــد أمــس االجتمــاع الفنــي الخــاص

بالمبــاراة ،وحضــره مــن جانــب المالكيــة

وحضــره مــدرب المالكيــة أحمــد صالــح

مديــر الفريــق علــي خميــس والمنســق

الدخيل والالعب عيسى البري

اإلعالمي عباس سلمان ،وتقرر

وســيدير المبــاراة طاقــم تحكيــم مــن

أن يلعــب المالكيــة باللــون األخضــر

إندونيســيا ومكــون مــن :ثوريــك منيــر،

والقادسية باألصفر.
ً
أيضــا المؤتمــر الصحافــي،
وعقــد أمــس

بانجبــاج ونــور هــادي ،والحكــم الرابــع
محمد حسن عرفة من األردن.

حضور ممثلي نادي المالكية لالجتماع الفني

النجمة يختتم التحضيرات
إلــى ذلك ،يختتم الممثــل الثاني للمملكة
فــي البطولــة فريــق النجمــة ،تحضيراته
اإلعداديــة اليوم (اإلثنيــن) ،قبل مواجهة
الكويــت الكويتــي غ ًدا الثالثــاء في لقاء

يحتضنه اســتاد البحرين الوطني ،ضمن
الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.
وســيخوض النجماويــون تدريبهــم األخيــر
مســاء اليــوم علــى ملعــب المبــاراة .ويملــك
النجمــة فــي رصيــد  4نقــاط مــن تعــادل مــع
الجزيرة األردني وفوز على االتحاد السوري.

جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب
والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة
البحرينية ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد
آل خليفــة ،ولرئيــس اللجنــة البارالمبية
البحرينيــة الشــيخ محمد بــن دعيﺞ آل
خليفة ،ولجميع الداعمين لرياضة ذوي
االحتياجات الخاصة.

وأشــار الغــاوي رئيــس الوفــد بــأن هــذا

الفــردي و 1فــي الســباق الزوجــي)

الفــوز أتى بعد مجهــود عظيم وتمارين

وميدالية فضية واحدة.

مكثفــة مــن جانــب الالعبيــن وبدعــم

وكان الوفد قد غادر المملكة للمشــاركة

مــن اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة ،مما

ألول مــرة فــي البطولــة ،والتــي ضمــت

أهلهــم لهــذا اإلنجاز .ويأمــل الغاوي بأن

هــذا العــام  9دول مملكــة البحريــن،

يحقــق الفريــق المزيــد مــن اإلنجــازات

المملكــة العربيــة الســعودية ،الصيــن،

والبطــوالت لرفع اســم مملكــة البحرين

اليابــان،

باكســتان،

عاليا.

إندونيســيا والعــراق المقامة في الفترة

وحصــد الفريــق خــالل البطولــة حتــى

 27مارس الجاري إلى  2أبريل المقبل.
وضــم الوفــد كالً مــن الالعــب حســين

اليــوم ميداليتــان ذهبية ( 1في الســباق

تايلنــد،

الهنــد،

ﻋيﺴﻰ الﻐاﻭي

مرهــون ،والالعــب مجيــد الشــيخ،
والمــدرب أحمــد ســبت ،ورئيــس الوفــد
عيســى الغــاوي عضــو االتحــاد العربــي
للتجديــف ،وعضــو االتحــاد البحرينــي
للرياضــات البحريــة ورئيــس لجنــه
التجديف.

جانب من التتويﺞ

علــى

هــذا

اإلنجــاز

االثنين
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سلمان بن إبراهيم يهنئ علي بن خليفة بتأهل “األولمبي”
البحرينيــة علــى الســاحة اآلســيوية ،كمــا أنــه

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

بعث رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم النائب
األول لرئيــس االتحــاد الدولــي (الفيفــا) ،الشــيخ
ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة ،برقيــة تهنئــة
إلــى رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي
لكــرة القــدم الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد
آل خليفــة ،بمناســبة تأهــل المنتخــب األولمبــي
البحرينــي إلــى نهائيــات كأس آســيا تحــت 23
عاما لكرة القدم ،والتي ستقام في تايلند خالل
شهر يناير من العام المقبل (.)2020
وأكــد الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة أن
اإلنجــاز يعبــر عــن المكانــة المتميزة لكــرة القدم

يتــوج جهــود االتحاد البحرينــي لكرة القدم في
تهيئــة األرضيــة الصلبــة التــي مهــدت الطريــق
لتحقيق التأهل للحدث القاري الكبير.
وأشــار إلى أن اإلنجاز يجســد عطاء وإخالص
العبــي المنتخــب وأفــراد الجهازيــن الفنــي
واإلداري على امتداد منافسات التصفيات.
وجــدد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم تقديــم
التهانــي للشــيخ علــي بــن خليفــة ،متمنيــا دوام
التوفيــق والنجــاح لرئيــس االتحــاد البحرينــي
لكــرة القدم في خدمة مســيرة الكرة البحرينية
على مختلف األصعدة.

سلمان بن ابراهيم

علي بن خليفة

األهلي يواجه مدينة عيسى اليوم
أحمد مهدي

منتخبنا األولمبي

رئيس اتحاد التنس يهنئ سلمان بن إبراهيم
مدينة عيسى  -اتحاد التنس

تنطلق اليوم (اإلثنين) منافســات الجولة  14لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم ،بإقامة لقاء وحيد يجمع مدينة عيســى مع األهلي
على استاد مدينة خليفة الرياضية عند  6مساء .ويسعى األهلي لمواصلة نتائجه اإليجابية والبقاء دون خسارة حتى اآلن حينما
يضرب موعدا قويا

بتزكيته رئيسا
لالتحاد اآلسيوي
لكرة القدم

هنــأ ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد
بــن ســلمان آل خليفة رئيــس االتحاد
اآلســيوي لكرة القدم الشــيخ ســلمان
بن إبراهيم آل خليفة بمناســبة فوزه

مــع مدينــة عيســى الســاعي للتقــدم

برئاســة االتحــاد اآلســيوي للســنوات

إلــى األمــام للمنافســة علــى بطاقــة مــن

األربــع القادمــة ،مؤكــ ً
دا ســموه أن

البطاقتيــن المؤهلتيــن مباشــرة إلــى
الــدوري الممتاز ،أو بطاقة المركز الثالث
التي تؤهلــه للعب مباراتي الملحق أمام
ثامن دوري ناصر بن حمد الممتاز.
وتســتكمل مباريــات الجولــة يومــي
الثالثــاء واألربعــاء المقبليــن الموافقين
 2و 3أبريــل الجــاري ،إذ يلعــب يــوم

هــذه الثقة جاءت للمــرة الثالثة على

األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو

التوالــي لمــا يتمتــع بــه معاليــه مــن

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

كفــاءة وإســهامات مميــزة وتطويــر

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن محمد

إداري مســتمر وعمــل دؤوب فــي

بن سلمان آل خليفة أن الثقة القارية
للكفــاءات

البحرينيــة

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

والدوليــة

وأكــد ســموه أن تجديــد هــذه الثقــة

الرياضيــة المتميــزة إنما يســاهم في

سمو الشيخ أحمد بن محمد

ً
إنجــازا يضــاف إلــى إنجــازات
يعــد

تعزيزهــا على جميع األصعدة ويؤكد

المملكــة المتواصلة التي حققتها وما

مــا تمتلكــه مــن إمكانيــات وقــدرات

زالــت تحققهــا فــي مملكــة البحريــن

هائلــة علــى تبــوء مختلــف المناصب

علــى الصعيــد الرياضــي فــي ظــل

القياديــة ،ومــا قدمــه ومــازال يقدمه

قيادة حضــرة صاحب الجاللة الملك

الشــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

المفــدى حفظــه هللا ورعــاه ومتابعــة

لكــرة القــدم اآلســيوية إنمــا يعــد
مثــاالً يتحــذى بــه على مســتوى أكبر

سترة  25نقطة من  11مباراة ،البسيتين

 22من  ،12االتحاد  18من  ،12البحرين

مــن  ،11وأخيــرا االتفــاق بنقطــة واحدة

جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة

قــارات العالــم وما حققته كــرة القدم

التطــور واالزدهار لكرة القدم بالقارة

 23نقطــة مــن  11مباراة ،مدينة عيســى

 12من  ،11التضامن  7من  ،12قاللي 6

من  12مباراة.

وشــئون الشــباب رئيــس المجلــس

اآلســيوية مــن طفــرة غيــر مســبوقة

اآلسيوية.

الثالثــاء :البســيتين مــع ســترة ،ويــوم
األربعاء:قاللــي مــع البحريــن ،واالتحــاد
مــع االتفاق ،فيما يغيــب فريق التضامن
عــن الجولــة ،لخضوعــه إلــى الراحــة
اإلجبارية.
ويشير ترتيب الدوري حاليا إلى صدارة
األهلــي برصيــد  32نقطة من  12مباراة،

لقاء وحيد يجمع مدينة عيسى مع األهلي على استاد مدينة خليفة الرياضية مساء اليوم

وادعــم واهتمــام دائميــن مــن ممثــل

تؤكــد هــذه القــدرات وإمكانياتهــا
العالية.
وتمنــى ســموه كل التوفيــق للشــيخ
ســلمان بــن إبراهيــم خــال فتــرة
رئاســته الثالثــة لالتحــاد اآلســيوي
لكــرة القــدم وتحقيــق المزيــد مــن

خــامسا فـــي “آسيــويـــة اليـــد”
بــاربــار
ً

فـــــــاز عــــلــــى مــــضــــر الـــــســـــعـــــودي فــــــي آخـــــــر مــــبــــاريــــاتــــه بـــالـــبـــطـــولـــة
علي عباس من الكويت

لــم يشــاركوا بصورة كبيــرة فــي المباريات

وتخفيــف العــبء علــى بعــض الالعبيــن

حصــد فريــق باربــار ممثل الوطــن في البطولة اآلســيوية الـ  21لألنديــة أبطال الدوري

السابقة بأخذ فرصتهم الكاملة واالستفادة

الذيــن خاضوا مجموعة كبيرة من الدقائق

مــن المبــاراة فــي اســتعادة مســتواهم،

خــال البطولــة ،إال أن التكافــؤ فــي األداء
والنتيجــة بقــى متواصــاً مــن جانــب

والتقــدم فــي النتيجة بتألــق الثنائي القائد

الفريقين.

جعفــر عبدالقــادر وأحمــد موســى فــي

وخــال الدقائــق العشــر األخيــرة وضحــت

التســجيل ،لتأتــي نهايــة الشــوط لمصلحــة

خبــرة العبــي باربــار فــي التعامــل مــع هذه

باربار بفارق هدفين وبواقع .14/12

األوقــات واســتغالل أخطــاء منافســهم

وشــهدت المبــاراة منافســة كبيــرة مــن

المنافسة على اللقب اآلسيوي.

جانــب الفريقيــن ،وبالخصــوص مــن جهــة

وبــدأت المبــاراة بصــورة متكافئــة مــن

وخــال الشــوط الثاني عــادت المباراة إلى
ً
خصوصا
واقعهــا المتكافــئ بين الفريقيــن،

مــع تقويــة الجانــب الدفاعــي بااللتحامات
والدفــاع الموجــه علــى ضاربــي الخــك

باربــار الــذي اســتطاع ترجمــة أفضليتــه

جانــب الفريقيــن ،حيــث حــاول باربــار في

مــع تحقيــق مضــر للتعــادل الــذي أشــعل

الخلفــي ،لينجــح باربــار بعدهــا فــي التقدم

فــي المبــاراة إلــى االنتصار ،وذلــك في ظل

فــرض أســلوب لعبــه علــى المبــاراة ،إال أنــه

بــه المبــاراة ،حيــث وضــح الحمــاس علــى

الروح االنتصارية التي خاض بها الالعبون

عجــز عــن ذلك بســبب األخطــاء الهجومية

الالعبين رغبة في تحقيق المركز الخامس

فــي النتيجــة بفــارق هدفيــن ويفــرض
ً
مســتفيدا من تألق
أســلوبهم علــى المبــاراة

للمبــاراة ،فــي الوقــت الــذي كانــت المبــاراة

التــي كلفــت الفريــق التأخــر فــي النتيجــة

في ســلم الترتيب بنهايــة البطولة ،وهو ما

العبيــه وتركيزهــم فــي الدقائــق األخيــرة

عبارة عــن تجهيز واضح من جانب مدرب

بفــارق هــدف وحيــد فــي الدقائــق العشــر

جعــل المبــاراة قويــة ونديــة مــن الطرفين،

التــي أعطــت باربــار الفــوز فــي المبــاراة

الفريق ســيد علــي الفالحي إلــى المباريات

األولــى مــن الشــوط ،لكــن باربــار وبخبــرة

فــي الوقــت الــذي أجــرى فيــه ســيد علــي

القادمة التي تنتظر الفريق في المسابقات
ً
خصوصــا بعــد أن فقــد فرصــة
المحليــة،

العبيــه وهدوئهــم في التعامــل مع ظروف
ً
خصوصا مع
المباراة اســتعادوا األفضليــة،

بنتيجــة  30/28والحصــول علــى المركــز
ً
رســميا فــي النســخة  21مــن
الخامــس
البطولة اآلسيوية.

المقامة بالكويت المركز الخامس في الترتيب العام ،وذلك بعد فوزه على نظيره فريق

ليتمكــن باربــار بعدهــا من تحقيــق التعادل

مضــر الســعودي بنتيجــة  30/28فــي اللقــاء الــذي جمع بيــن الفريقين مســاء يوم أمس
األحــد علــى صالة نــادي الكويت ،حيث تمكــن باربار من المحافظة علــى فارق الهدفين
الذين أنهى بهما شــوط المباراة األول بواقع  ،14/12لينهي باربار بالتالي مشــاركة في
هذه النسخة من البطولة بصورة رسمية بعد أن خاض آخر مبارياته.

من لقاء باربار ومضر السعودي

اعتمــاد ســيد علــي الفالحــي علــى العبــي

اإلماراتي عيسى البناي والحارس المصري

الفالحــي بعــض التغيــرات علــى المســتوى

الفريــق المحلييــن دون إشــراك المحترفان

محمد علي ،األمر الذي ســمح لالعبي الذي

الدفاعــي مــن أجــل ترتيــب أوراق فريقــه

المنامة بطال لكأس الشباب للسلة

“مسابقات السلة” توقف مدربين والعبين
سبورت

محمد الدرازي

ً
اجتماعا عاجالً؛ لمناقشة
عقدت لجنة المسابقات باالتحاد البحريني لكرة السلة،

تلــون كأس الشــباب لكــرة الســلة
بــاألزرق ،إذ حقــق فريــق المنامــة لقب

األحــداث ،التــي صاحبــت مباراة االتحاد وســترة في الــدوري الفضي لدوري زين

البطولــة عــن جــدارة واســتحقاق إثــر

لكرة السلة.

(األحــد) علــى حســاب الحالــة بنتيجــة

واطلعــت لجنــة مســابقات الســلة علــى

العــب

تقريــر الحــكام والمراقــب ولقطــات

الســيد عبــدهللا حتــى إشــعار آخر،

الفيديــو .ورفعــت لجنة المســابقات

باإلضافــة إلى منع المشــاركين في

بنــاء علــى مــا اطلعــت عليــه،

األحــداث من الجماهير من دخول
جميــع الصــاالت التــي ُتقــام عليهــا

عــدة أفــراد من نــادي ســترة حتى

مســابقات االتحــاد البحريني لكرة

إشــعار آخــر وهــم :المــدرب علــي

السلة.

وبذلــك ،أحكــم نــادي المنامــة قبضتــه

عبدالغنــي ،المــدرب أنــور بطــي،

وســيقر مجلــس إدارة االتحــاد

وذلــك بنــاء علــى توصيــة لجنــة

الفئــات

باإلضافــة إلــى الالعبيــن :محمــد

البحرينــي لكــرة الســلة العقوبــات

المسابقات.

فــوزه فــي المبــاراة النهائيــة أمــس
( .)87/96وعقــب اللقــاء ،تــوّ ج عضــو

مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي
لكــرة الســلة عبدالجليــل خضيــر فريق

توصياتهــا لمجلس اإلدارة بإيقاف

المنامــة بــكأس البطولــة والميداليــات
الذهبية ،فيما توّ ج الحالة بالميداليات
الفضية.

المطلقــة

علــى

بطــوالت

العمريــة لكــرة الســلة بعــد أن تــوّ ج
بجميــع األلقاب هذا الموســم ،إذ ســبق
لــه أن أحــرز مســابقات الــدور لفئــات
األشــبال ،الناشــئين والشــباب ،قبل أن
يتــوّ ج ببطولة كأس الناشــئين الجمعة

الماضــي ،ليضيــف لهــا أمــس كأس

المنامة ويفوز في الربع الثاني .25/13

الشباب.

وواصــل المنامة أفضليته في الشــوط

وجــاءت بدايــة الحالــة فــي المبــاراة

الثاني ،إذ فاز في الربع الثالث ،26/19

جيدة بعد أن أخذ عصا السبق بتقدمه

فيمــا فــاز الحالــة فــي الربــع األخيــر

فــي الربــع األول  ،19/16قبــل أن يعود

.36/29

عبــدهللا حســن ،مهــدي عبداألميــر
عيســى،

محمــد

عبداألميــر

عيســى ،حســن ناصر علي ،عيسى
عبداألميــر عيســى وعبــدهللا علي
عبــدهللا كمــا أوصــت بإيقــاف

نــادي

االتحــاد

هاشــم

الرســمية بحــق جميــع المذكورين؛

توصية بمنع دخول الجماهير المشاركة
بأحداث مباراة االتحاد وسترة

تصوير :رسول الحجيري
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جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج ٢٠١٩

نجاح “الفورموال  ”1عزز مكانة البحرين عالميا

دعمــا غيــر محــدود إلــى الســباق
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد :جاللــة الملــك يقــدم
ً

المكتب اإلعالمي

الكبيــر الــذي حققتــه مملكــة البحريــن فــي

رفــع ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة

انطالقتهــا في العام  2004وصوال إلى النســخة

والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

الــذي يحظــى بــه الســباق مــن قبل عاهــل البالد

وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب
خالــص التهانــي والتبريكات لمقــام عاهل البالد
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل

خليفــة ،ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،وولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمــد آل خليفــة ،بمناســبة نجــاح النســخة 15

مــن ســباق جائــزة البحريــن الكبــرى للفورمــوال

 1والتــي أقيمــت علــى حلبــة البحريــن الدوليــة

للسيارات.

وقــال ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة
فــي تصريح لســموه بهذه المناســبة “إن النجاح

دور فاعل للكوادر
الوطنية الشابة في
تنظيم السباق ونجاحه

اســتضافة فعاليــات ســباقات الفورمــوال 1منــذ
 15فــي العــام  2019يعــود للدعــم غيــر محدود

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل

دافع قوي للجميع من أجل بذل العطاء الواســع
الســتحضار كافة أســباب النجاح للسباق وسط
الدعــم الكبيــر مــن قبــل رئيس الــوزراء صاحب

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

خليفــة وتوجيهــات ســموه الواضحــة لجميــع

وزارت ومؤسســات المملكة بالتعاون والتكاتف
في ســبيل إبراز الحدث العالمي بما يليق باســم
مملكــة البحرين الرائد في اســتضافة الفعاليات

الرياضية وخاصة سباقات الفورموال.”1

للمكاســب الهائلــة التي حققتهــا مملكة البحرين

باإلجراءات التي اتخذتها حلبة البحرين الدولية

فقــط بــل يتجاوزها ألبعــد من ذلــك بكثير نظرا
علــى صعيــد دعــم مســيرة تعزيــز مكانتهــا

ودعــم االقتصــاد الوطنــي وتنشــط القطاعــات
المختلفة”.

ورئيــس مجلــس إدارة حلبــة البحريــن الدوليــة
وجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة من أجــل إنجاح

الســباق كما ونشــيد بالجهــود الكبيــرة التي يقوم

واكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة “

بها الشــيخ ســلمان بن عيســى آل خليفة الرئيس

وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة

اتجاهــا جديــدا مــن خــال إدخــال اإلثــارة

المستمر لإلجراءات التنظيمية للسباق”.

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب

الســباق بصــورة أكبــر وتنظيمهــا لبرامــج متميزة

ومتابعتــه الحثيثــة الســتضافة المملكة للحدث

يمهــد الطريــق لتكــون مملكــة البحريــن عاصمــة

خليفــة والمتابعــة والحــرص الموصــول علــى

حضور الفعاليات األمر الذي ســاهم في تشكيل

حلبــة البحريــن الدولية ال يحمــل إبعاد رياضية

للترفيه المتميز”.

ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “نشيد

النســخة  15مــن ســباقات الفورمــوال 1اتجهــت

“إن الدور البارز لولي العهد نائب القائد األعلى،

والتشــويق والترفيــه الرياضــي ضمــن فعاليــات

الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة

ومبتكــرة في مجال الترفيه الرياضي االمر الذي
سمو الشيخ ناصر بن حمد

الشــباب والرياضــة واالتجاه الــى صناعة الترفيه

الرياضــة العالميــة األمــر الــذي يؤكــد حنكــة

فئــات المجتمــع البحرينــي باإلضافــة للقاطنيــن

العالمي منذ انطالقته ســاهم في إرســاء ثقافة

رياضــة الســيارات وســباق الفورمــوال  1فــي
البحرين والشــرق األوســط ومســاهمته الفاعلة

فــي تعزيز مكانــة مملكة البحريــن على خارطة

نجاح جديد يضاف إلنجازات البحرين

ســمو الشــيخ خالد بــن حمــد :المملكة اكتســبت ثقــة العالم

ســموه واستشــرافه للمســتقبل ليكون مشــروع

الرياضــي اإليجابــي الــذي يســتقطب مختلــف

على أرضها والســائحين ويوفر لهم منصة مثالية

التنفيــذي لحلبــة البحريــن الدوليــة ومتابعتــه

وأثنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على
الكــوادر الوطنيــة البحرينيــة الشــابة التــي كان
لهــا دور فاعــل فــي تنظيــم الســباق والعمــل علــى

نجاحــه األمــر ،الذي يؤكــد أن الكــوادر البحرينية

تمتلــك خبــرات واســعة وإمكانات كبيــرة تجعلها

قــادرة علــى تحمــل المســؤولية الوطنيــة تجــاه
نجــاح الفعاليــات التــي تقــام علــى أرض مملكــة

البحرين”.

النجاح يعكس كفاءة البحرين العالية

ســمو الشيخ عيســى بن علي :جهود مشهودة لمســؤولي “الحلبة”

المكتب اإلعالمي

اتحاد السلة

رفــع ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل

رفــع رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة أســمى آيــات التهاني

خليفــة النائب األول لرئيس المجلس
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس
االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى،
أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى
مقــام عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة

بصمة عالمية
للبحرين في سباقات
الفورموال 1

والتبريــكات إلــى مقــام عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة وإلى صاحب الســمو
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء ،وإلى صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد األمين ،نائب القائد األعلى ،النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة
نجــاح مملكــة البحريــن في اســتضافة ســباق جائــزة البحرين الكبرى لطيــران الخليج للفورمــوال  1الجولة
الثانية من بطولة العالم للسيارات للعام . 2019

الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة،
بمناســبة نجــاح مملكــة البحريــن
فــي اســتضافتها وتنظيمهــا لســباق
جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران
الخليــج للفورمــوال  1للعــام ،2019
مؤكدا ســموه أن الســباق في نسخته
الخامســة عشــرة نجاح جديد يضاف
لسلســلة النجاحــات التــي حققتهــا
البحريــن ،علــى مــدار احتضانهــا لهذا
الحــدث العالمــي ،والتــي برهنــت
مــن خاللــه علــى قدرتهــا الفائقــة فــي
تنظيــم مختلف الفعاليــات والمحافل
الرياضيــة ،والــذي يعــزز مــن موقعهــا
المرمــوق علــى خريطــة الرياضــة
العالمية.
وثمــن ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد
آل خليفــة الجهــود المتميــزة التــي
يبذلهــا ولي العهــد نائب القائد األعلى
النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان
بــن حمــد آل خليفــة ،والتــي جعلــت
مــن مملكــة البحريــن وجهــة عالميــة
فريــدة فــي رياضة الســيارات ،والذي
كان لــه المــردود الواضــح علــى تطور
وارتقــاء البنيــة التحتيــة الرياضيــة
وســاهم بشــكل كبيــر فــي دعــم
المجالين التجاري والسياحي ،والذي

كانــت عوائــده كبيــرة علــى االقتصاد
الوطني.
وقــال ســموه“ :إن مملكــة البحريــن
اكتســبت ثقــة العالــم بعــد نجاحاتهــا
المتتاليــة فــي تنظيمهــا المتميــز
لســباقات الفورمــوال  1علــى مــدار
 15عامــا ،ليكــون للبحريــن بصمــة
عالميــة فــي هــذه الســباقات بشــهادة
الجميــع ،مؤكــدة من خاللهــا القدرات
واإلمكانيــات العاليــة التــي تمتلكهــا،
ممــا جعلها محطة رئيســية الحتضان
العديــد مــن الفعاليــات الرياضيــة
القاريــة والدوليــة ،ممــا كان لــه األثــر
اإليجابــي فــي دفــع عجلــة التنميــة
والتقــدم واالزدهــار فــي البــاد”.
وأشاد ســموه باالســتعدادات الكبيرة
التــي قــام بهــا االتحــاد البحرينــي
للســيارات برئاســة ســعادة الشــيخ
عبــدهللا بن عيســى آل خليفة وكذلك
التحضيــرات المميزة التــي قامت بها
إدارة حلبــة البحرين الدولية برئاســة
الشــيخ ســلمان بن عيســى آل خليفة،
ومــدى التعــاون الكبيــر بيــن وزارات

سمو الشيخ خالد بن حمد

فــي أبهــى حلــه ،مؤكــدا ســموه أن
الســباق شــهد تنظيمــا رائعــا قــد حــاز
علــى رضــى واستحســان الجميــع،
مثمنــا ســموه الجهــود الواضحة التي
بذلهــا الفريــق البحرينــي “المارشــال”
والــذي منــح مراحــل هــذا الملتقــى
الرياضــي العالمــي التميــز والنجــاح،
مقدرا ســموه الجهود الكبيرة لوسائل
اإلعــام
والمرئيــة

المقــروءة
فــي

والمســموعة

تغطيتهــا

لجميــع

فعاليــات وأحداث هذا الســباق ،مهنئا
ســموه المتســابق لويــس هاميلتــون
مــن فريــق المرســيدس بإحــرازه
المركــز األول لســباق جائــزة البحرين
الكبــرى لطيــران الخليــج للفورموال 1
هــذا العام ،متمنيا ســموه فــي الوقت

وأشــاد ســمو الشيخ عيســى بن علي

البحريــن الدوليــة بجائــزة أفضــل

بالجهــود الكبيــرة التــي يبذلها ممثل

تنظيم.

جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة

كمــا أشــاد ســمو رئيــس االتحــاد

وشــؤون الشــباب ،رئيــس المجلــس

البحريني لكرة الســلة بالعمل المقدم

األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو

مــن المســؤولين بحلبــة البحريــن

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة

الدوليــة لظهور الســباق بهذا الشــكل

وكذلــك رئيــس االتحــاد البحرينــي

المشــرف والــذي يجعــل مــن اســم

أللعــاب القوى ســمو الشــيخ خالد بن

مملكة البحرين حاضرا في األوساط

حمــد آل خليفــة والتــي أثمــرت عــن

العالمية المهتمة برياضة المحركات.

تطــور رياضتنــا فــي كل المجــاالت

وأوضح سمو الشيخ عيسى بن علي

ومــن ضمنهــا رياضــة الســيارات
ً
مضربا للمثل في حســن
حتــى باتت

آل خليفــة أن هــذا الحــدث العالمــي
ال يعــدو كونــه حدثــا رياضيــا يأتــي

المشاركة والتنظيم.

مــرة واحــدة في الســنة ،بــل يتجاوز

وأكــد ســمو الشــيخ عيســى بــن علي

ذلــك لمــا يشــكله أهمية لــدى اإلعالم

آل خليفــة أن النجــاح الجديــد علــى

العالمي.

مســتوى االســتضافة والتنظيــم لهذا

واختتــم ســموه بالقــول إن ســباق

الحــدث العالمــي الكبيــر بــات أمــر
متواصــاً نظــرا لمــا تملكــه المملكــة

الفورمــوال  1يشــكل تأثيــرا كبيــرا
علــى االقتصــاد الوطنــي مــن خــال

من كوادر وكفاءات تستطيع تنظيم

رفــع نســبة اإلشــغال فــي المرافــق

وأشــار ســموه إلى أن حلبــة البحرين
الدوليــة تتميــز بتنظيم ســباق ناجح
منذ دخول عالم الفورموال  1للشــرق

ومؤسســات الدولة والقطاع الخاص،

ذاته حظا أوفر لبقية المتسابقين في

والــذي ســاهم في ظهور هــذا الحدث

المشاركات المقبلة.

وهــو العــام الــذي فــازت فيــه حلبــة

ســلــمــان بـــن إبـــراهـــيـــم :عـــوائـــد مــمــيــزة القـــتـــصـــاد الــبــحــريــن

األمانة العامة للشباب والرياضة

رفع األمين العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة

اســتمرار إقامــة هــذا الحــدث العالمــي فــي مملكــة

على المضي قدما في مسيرة التقدم واالزدهار.

التهانــي والتبريــكات إلــى مقام عاهــل البالد صاحب

الثاقبــة للقيــادة الرشــيدة التــي تؤمــن تمامــا بأهمية

تنظيــم الجائــزة الكبــرى للفورمــوال  1حقــق عوائــد

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،وإلــى

رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر

خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،وإلى ولــي العهد نائب
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل
خليفــة ،بمناســبة النجاح الكبير لمملكــة البحرين في
اســتضافة وتنظيم ســباق الجائزة الكبــرى للفورموال

 1للعام .2019

بأبهى حلة ممكنة.

وأشــار الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة أن

القطاعــات األخــرى كافــة ،مؤكــدا أن الســباق ســاهم

فــي تحفيــز الشــركات االســتثمارية الكبــرى علــى

البحريني الكريم.

وأشــاد األميــن العــام للمجلــس األعلــى للشــباب

زيــادة اســتثماراتها فــي المملكة من خالل المشــاريع

ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد

في المملكة.

المتعددة التي ســاهمت في دفع العجلة االقتصادية

والرياضــة بمتابعــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر

الجائزة الكبرى للفورموال  1يسهم في ترسيخ مكانة

فــي احتضــان األحــداث الرياضية الكبــرى وإخراجها

 1ال تنحصــر فقــط فــي بيــع التذاكــر وإنمــا تشــمل

الحضاريــة للمملكــة وعكــس أصالــة ورقــي الشــعب

تنســجم مــع رؤيــة ســموه الثاقبــة في تأســيس حلبة

رســالة واضحــة المعالم للعالم أجمــع بجدارة المملكة

واألرباح التي جنتها الحلبة من اســتضافة الفورموال

بضــرورة اســتثمار الرياضــة فــي إبــراز الجوانــب

وأكــد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة أن

البحريــن المتميــزة علــى الســاحة الدوليــة وإرســال

مميــزة القتصــاد البحريــن ،خصوصــا وأن الفوائــد

الخريطــة العالميــة كمــا يترجــم توجيهــات القيــادة

األعلى النائب األول لرئيس الوزراء لكافة التفاصيل

النجــاح الباهر في اســتضافة مملكة البحرين لســباق

وأوضــح الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة أن

الرياضــة في وضــع البحرين في مكانة مرموقة على

المتعلقــة بإقامــة الســباق مبينــا أن تلــك المتابعــة

البحريــن الدوليــة باعتبارهــا مشــروعا حضاريــا

يجنــي ثماره فــي تنمية وازدهــار البحرين على كافة

المستويات واألصعدة.

وأكــد اآلثــار اإليجابيــة إلقامــة ســباق البحرين ضمن
منافســات موســم الفورمــوال  1قائــا :إن ثمــار هــذا

الشيخ سلمان بن ابراهيم

الحــدث الرياضــي لــن تتوقــف فقــط علــى النواحــي
االقتصاديــة والرياضيــة ،بــل تتجاوزهــا إلى تكريس
وحــدة الصــف بيــن عمــوم أفــراد الشــعب البحرينــي

ونــوه الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم بــدور العامليــن

فــي حلبــة البحريــن الدولية فــي تهيئة كافــة عوامل
النجــاح لهــذا الحــدث الرياضــي ،مشــيدا بمــا أظهروه
مــن احترافيــة وكفــاءة عاليــة ترجمــت علــى أرض

الواقع ما تتحلى به الكوادر الوطنية من قدرات فذة

وإيصــال رســالة حضارية نبيلة إلــى العالم الخارجي

وحســن تعامــل ممــا كان لهــا أطيــب األثر فــي نفوس

بحكمة قيادتها وتماسك أبنائها وحرصهم المتواصل

العالم.

مفادهــا أن مملكة البحرين ســتظل دائمــا وأبدا قوية

الحــدث

األبــرز

علــى

المســتوى

الرياضــي الــذي يقــام ســنويا فــي
المملكة.

عالية واقتدار رفيع.

جدارة في احتضان األحداث الرياضية الكبرى
الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة أســمى آيــات

الســياحية ،وهــذا مــا يجعــل منــه

كبــرى األحــداث الرياضيــة بكفــاءة

األوســط للمــرة األولــى العــام 2004

البحريــن علــى مــدى  15عامــا ينســجم مــع الرؤيــة

سمو الشيخ عيسى بن علي

مرتادي الســباق وضيوف المملكة من مختلف أنحاء

الظهور المشرف للسباق يجعل من اسم
البحرين حاضرا في األوساط العالمية

أحمد بن علي :نجاح منقطع النظير
بنا

رفــع رئيــس مجلــس إدارة نــادي

وقــال رئيــس نــادي المحــرق إن

المحــرق الشــيخ أحمــد بــن علــي بــن

النجــاح التنظيمــي يعــد مفخــرة لــكل

عبــدهللا آل خليفــة باســمه ونيابــة

أهل البحرين ويسجل إضافة جديدة

عــن جميــع منتســبي النــادي خالــص

علــى صفحــات المجد في ظــل العهد

التهانــي والتبريكات الى عاهل البالد

الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك

ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان

البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.

آل خليفــة وولــي العهــد نائــب القائــد

وأكــد رئيــس نــادي المحــرق أن

األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس

مئــات المالييــن مــن البشــر تابعــت

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير

ســباق البحريــن فــي مختلــف أرجــاء

ســلمان بــن حمــد آل خليفــة بمناســبة

المعمورة هــذا الحدث العالمي والذي
ً
ً
رياضيــا فحســب
حدثــا
هــو ليــس

جائــزة البحريــن الكبــرى للفورموال 1

وإنما هو مشــروع حضاري كبير وهو

للعــام  2019والــذي أقيــم علــى حلبة

مشــروع اقتصادي كبير جاذب لكثير

البحريــن الدوليــة ،وقامــت بتغطيتــه

من المشــاريع االقتصاديــة والتنموية

العديــد مــن الوســائل اإلعالميــة فــي

التي يوليها صاحب السمو ولي العهد

مختلــف دول العالــم مما جعل مملكة

نائــب القائــد األعلــى النائــب األول

البحريــن محط أنظار العالم في أيام

لرئيس مجلــس الوزراء جل اهتمامه

السباق.

ورعايته.

النجــاح المنقطــع النظيــر لســباق

االثنين
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 25رجب 1440

جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج ٢٠١٩

27

sports@albiladpress.com

هاميلتون بط ً
ال لسباق “الفورموال ”1

سمو ولــي العهد يتوج الفائزين ويــؤكــد أن الــكــوادر الوطنية الــثــروة الحقيقية

المنامة  -بنا

َتــوَّ ج ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة لويس هاميلتون متســابق فريق ميرســيدس ايه ام
جــي بترونــاس الفائــز بســباق جائــزة البحرين الكبرى لطيــران الخليج للفورمــوال  2019 1في
نســخته الخامســة عشــرة ،وفالتيري بوتاس من فريق ميرســيدس ايه ام جي بتروناس في
المركز الثاني ،وتشارلز لوكلير من فريق فيراري سكوديريا في المركز الثالث.
ً
معربــا عــن الشــكر
وهنــأ ســموه الفائزيــن

المزيــد لتعزيــز صــرح البنــاء التنمــوي للمملكة

والتقدير لكل الفرق المشــاركة على ما قدمته

وفــق الــرؤى والتوجيهــات الســامية لصاحــب

مــن أداء متميــز فــي أجــواء تنافســية يملؤها

الجاللة ملك البالد.

الحماس والتحدي في حلبة البحرين الدولية

وكان صاحب الســمو الملكــي ولي العهد نائب

موطــن انطالقــة الفورمــوال  1فــي الشــرق
ً
مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين
األوسط،

القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس
الــوزراء قــد اســتقبل كبــار الضيــوف الذيــن

اســتطاعت صناعــة نجــاح جديد يضــاف إلى

حضــروا لمشــاهدة فعاليــات الســباق وقــام

ســجل نجاحاتهــا المتواليــة على المســتويات

ســموه بجولــة فــي حلبــة البحريــن الدوليــة

المختلفــة والــذي يصــادف هــذا العــام الذكرى

التقى خاللها الجماهير التي حضرت فعاليات

الخامســة عشــرة منذ قبولها تحدي استضافة

الســباق ،كمــا قــام ســموه بجولــة تفقديــة

ســباقات الفورموال واحد العالمية على أرضها

فــي منطقــة الفــرق والمضمــار لالطــاع علــى

تاعــام  ،2004لتصبــح حلبة البحريــن الدولية
ً
منطلقــا لهذه الســباقات في الشــرق األوســط،

التحضيرات النهائية قبل انطالقة السباق.

سمو ولي العهد يتوّج هاميلتون بلقب جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 2019 1

ولترسخ اسم البحرين على خارطة السباقات
الدولية للفورموال .1
وقــال ســموه إن االهتمــام الدولي خــال أيام
ســباق البحريــن واإلقبــال الكبيــر على حضور
الســباق تأكيــد علــى الموقــع الحيــوي لمملكــة
البحريــن ،وهــو تذكير بأهميــة مواصلة العمل

هاملتون يطفئ شمعة النسخة الـ  ١٥لجائزة البحرين الكبرى

الــدؤوب لبلــوغ أشــواط أكبــر فــي النجــاح بما

توّ ج البريطاني لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس بجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال وان ،2019

بقيــادة صاحــب الجاللــة الملــك الوالــد حمــد

بعد ســباق مثير اســتطاع من خالله التقدم على ســائقي فيراري تشــارلز ليكلير وسيباســتيان فيتل وكذلك زميله في
ً
ثانيا .وفي الوقت الــذي كانت الجماهير تنتظر فيه تتويــج الفيراري بأول انتصار
الفريــق فالتيــري بوتــاس الــذي حل

يســهم فــي رفــد المســيرة التنمويــة الشــاملة
بــن عيســى آل خليفــة ،مشــيرا ســموه إلــى أن
الكــوادر الوطنيــة تمثــل بعطائهــا المخلــص
كفريــق واحــد يمثــل البحريــن عامــا بعــد عــام
لوحــة جميلــة ومشــرقة للعمــل بمحبــة مــن
ً
دومــا بما
أجــل الوطــن ورفعتــه والذيــن نفخر
يقدمونــه مــن تميــز؛ فهــم الثــروة الحقيقيــة
التي يتم الســعي دوما لالستثمار فيها ووضع
الخطــط واالســتراتيجيات من أجلهــا ،موجها
ســموه شــكره لجميــع الجهــود المخلصــة فــي
جميــع المواقــع التي أســهمت في إظهــار هذه
الفعالية للعالم بصورة مشرفة.
وأشــار ســموه إلــى أن جائزة البحريــن الكبرى
لطيــران الخليــج قــد أســهمت علــى مــدى
الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة فــي رفــد
االقتصــاد الوطني واســتطاعت تعزيز الموقع
الســياحي للمملكة وتحفيــزه عبر زيادة توافد
ً
منوهــا ســموه بــأن
الســياح والــزوار للمملكــة،
صناعة رياضة الســيارات في المملكة تمكنت
مــن خلــق وظائف نوعيــة للمواطنين وقدمت
ً
مؤكــدا
فرصــا مميــزة للشــركات البحرينيــة،
ً
ســموه أن كل تلــك النجاحــات وغيرهــا تبعث
على االرتياح وهي دافع إيجابي للمعنيين كل
فــي مجالــه للعمل على تعزيز هــذه النجاحات
ً
دومــا عبــر مواصلــة االســتفادة مــن الفــرص
التــي يتيحهــا ســباق جائــزة البحريــن الكبــرى
ً
مضيفــا
لطيــران الخليــج للفورمــوال واحــد،
ســموه أن النجــاح المتحقــق اليــوم يشــجعنا

لهم في الموسم ،تعرض سائقي الحصان الجامح لمشكلتين اضطرتهما للتراجع إلى المركزين الثالث والخامس.
وقطــع هاملتون مســافة الســباق في

ً
واضحــا ان تراجع ليكلير حينها
وكان

الثالث لوهلة لمصلحة سائق ريد بول

ســاعة و 34:21.295دقيقــة أمــام

لــم يكــن ســوى نقــص الســائق للخبرة

غير انه سرعان ما عاد للمركز الثالث.

زميلــه فــي الفريــق فالتــاري بوتــاس

فــي الســباق الثاني الــذي يخوضه مع
ً
مجــددا إلــى ســرعته
فيــراري ،إذ عــاد

وبعــد وقفــات الصيانــة خســر فيتيل
المركــز الثانــي لمصلحــة لويــس

ليكليــر المركــز الثالــث بفــارق 6.131

المعهــودة عنــد اللفــة الثانيــة وتجاوز

هاملتــون غيــر ان األلمانــي وبأزمنــة

ثوان عن الوصافة.

بوتــاس ليبدأ مســيرته في اســترجاع

سرعة عاد ليتجاوز هاملتون بطريقة

وعن بقية المراكز جاء سائق استون

المركــز األول مــن زميلــه فــي الفريــق

كالســيكية تعتمد علــى تأخير موعد

مارتــن ريــد بــول ماكــس فيرشــتابن
ً
رابعــا وسيباســتيان فيتيــل مــن

فيتيل.

الكبــح والخــروج مــن أمــام المنافس

ً
خامســا ،والنــدو نوريــس
فيــراري

وشــهدت اللفــة الخامــس احتــكاك

عند المنعطف.

بيــن ســائق ماكالريــن النــدو نوريس

فــي اللفــة  39فقــد فيتيــل جانــح

مــن ماكالريــن فــي المركز الســادس،

مــع ماكس فيرشــتابن ،تســبب لألول

ســيارته األمامي بعد احتكاك مقدمة

فيمــا جــاء ســائق ألفــا روميــو كيمــي

بثقــب فــي اإلطــار وتراجعــه نحــو

الســيارة بأرضيــة الحلبــة نتيجــة

رايكونــن فــي المركــز الســابع وبييــر

المركــز األخيــر بعد ان اضطــر لقيادة

ضبــط الســيارة المنخفــض االمــر

جاســلي مــن اســتون مارتــن ريــد

سيارته ببطء حتى مرآب الصيانة.

الــذي تســبب فــي فقدانــه للســيطرة

بــول فــي المركــز الثامــن فيمــا أكمــل

وفــي اللفــة الخامــس كانــت أرقــام

واالنــزالق علــى المضمــار ومــن بعده

الســائقان الكســندر البــون مــن تــورو

لكلير تشــير إلى أفضليته في الحلبة

القيــام بوقفــة صيانــة بطيئــة لتغيير

روســو وســيرجيو بيريز من ريســينغ

قبــل أن يتجــاوز فيتيــل ويســترجع

القطع المتضررة ومن ثم العودة إلى

بوينت ،عقد المراكز العشر األوائل.

المركــز األول فــي ســيناريو مثيــر

المركز الخامس خلف ســائق ريدبول

بفــارق  2.98ثوان فيما احتل تشــارز

وبالعــودة إلــى أحــداث الســباق،

للسباق.

فيرشتابن.

لــم يســتطع ليكليــر مــن الحفــاظ

وشــهد صــراع الوســط ،تصــادم بيــن

ليكليــر والذي بــدا انه ذاهب لتحقيق

علــى مركــزه األول فــي االنطــاق

ســائق ألفــا روميو االيطالــي انطونيو

فــوزه األول فــي ســباقات الفورمــوال

بعــد هجــوم كاســح مــن زميلــه فــي

جيوفانــزي وســائق تــورو روســو

وان ،اشتكى من تراجع أداء المحرك

الفريــق سيباســتيان فيتيــل وســائق

دانييــل كافيــات عنــد اللفــة الثالثــة

المرســيدس بوتــاس اللــذان احتــا

عشــر ،قبــل أن يحتــدم الصــراع بيــن

األمــر الذي اســتغله هاملتــون أفضل
ً
ســريعا للمركــز
اســتغالل وتقــدم

المركز األول والثاني على التوالي.

فيرشــتابن وبوتاس الذي فقد المركز

ً
معوضــا فــارق  10ثوانــي بيــن
األول

نحــو االســتمرار بــإرادة وعزيمة قويــة إلنجاز

بيسلر بطال لتحدي بورش  GT3الشرق األوسط

واصــــل تألقـــــه وســــط منـافســـة شرســــة مـــع العمــانـــي الزبيــــر

واصــل الســائق التركــي بيــركاي بيســلر تألقــه بالفــوز فــي الســباق الثانــي مــن الجولــة
الختاميــة لبطولــة كأس تحــدي بــورش جــي تــي  3الشــرق األوســط والمقامــة ضمــن
فعاليات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال  1للعام .2019
واســتطاع بيســلر مــن الفــوز بالمنافســة

فــي الجولــة بالفــوز بــكال الســباقين ،إال أن

الشرســة مــع الســائق العمانــي الفيصــل

نتائــج الزبيــر حالــت دون وصــول الســائق

الزبيــر الــذي احتــل المركــز الثانــي بعــد أن

التركــي لفــارق النقــاط .ويعتبــر الزبيــر

تصــدر األخيــر لمعظم أوقات الســباق قبل

الســائق الوحيــد الذي يحقــق لقب البطولة

ان يخســر مركــزه لمنافســه األقــرب فــي

مرتين بعد أن كان قد فاز بها في الموســم

البطولــة ،غيــر أن الزبيــر ورغــم تحقيقــه

الماضي.

للمركز الثامن في السباق األول الذي أقيم

وأنهــى بيســلر الســباق فــي  21دقيقــة

الســبت ،إال أن تلــك النتيجــة كانــت كافيــة

و 56.466ثانيــة مبتعدا عن الزبير صاحب

للتويجــه بلقــب البطولــة واالبتعــاد بفــارق

المركز الثاني بفارق  0.197ثانية فيما جاء

النقاط عن أقرب منافسيه التركي بيركاي

الســائق الفرنســي جيان بابتيس سيمينور

بيسلر.

الــذي احتــل المركــز الثالــث واألخيــر علــى

ســائق اللوكســومبورغي ديــان بيريــرا

فيمــا احتــل الشــيخ ســلمان بن عيســى آل

احتــل المركــز الرابع متفوقا علــى األلماني

خليفة احتل المركز السادس أمام العماني

بيســلر حقــق أقصى مــا يســتطيع تحقيقه

منصة التتويج بفارق  2.211ثانية.

ليــون كوهلــر الــذي احتل المركــز الخامس

خالد الوهيبي الذي احتل المركز السابع.

احتفال هاميلتون (تصوير :رسول الحجيري)

السيارتين.

نهاية السباق.

مشــكلة ليكلير تفاقمت وبدا الســائق

واســتفاد ليكليــر مــن انتهــاء الســباق

القــادم مــن امــارة موناكــو بطــيء

تحت ســيارة األمــان األمر الذي حال

حتــى

دون خســارته لمراكــز أخــرى فــي

اســتطاع بوتــاس مــن التقــدم عليــه

ظــل حظــر التجاوز ليســجل الســائق

وخطــف المركز الثاني عند اللفة .45

الشــاب منصتــه األولــى في مســيرته

وفي اللفة  55توقفت ســيارة ســائق

بعالــم الفورموال وان ،رغم خيبة أمل

فريــق رينــو ،نيكــو هالكينبــرغ علــى

الفيــراري الــذي ســيطر علــى عطلــة

جانــب الحلبــة األمــر الــذي اســتدعى

نهايــة األســبوع قبــل ان يتعــرض

دخول ســيارة األمان قبــل لفتين من

سائقيه لمشاكل في السباق.

مقارنــة

ببقيــة

الســائقين

جيوتو يخطف السباق الثاني لـ “الفورموال ”2
حقق الســائق اإليطالي لوكا جيوتو المركز األول في الســباق الثاني من بطولة
االتحــاد الدولــي للفورمــوال  2والمقامة ضمن منافســات جائــزة البحرين الكبرى
لطيران الخليج للفورموال وان.
وعــاود ســائق فريــق يــو ان اي فيرتوســي

كامــرا فيمــا يالحقهــم بطــل الســباق األول،

اعتــاءه منصــة التتويــج بعــد أن كان قــد

الكنــدي التيفي .وكان شــوماخر قــد انطلق

حقــق المركــز الثاني في الســباق األول يوم

أوال مســتفيدا مــن قوانيــن البطولــة التــي

الســبت .وفــي تكــرار للســائقين الواصليــن

يتــم فيهــا عكــس مراكــز المقدمــة الثمانيــة

لمنصــة التتويــج فــي الســباق األول ،احتــل

بحسب نتيجة السباق األول لتحديد مراكز

ســائق فريــق دامــاس ســيتيه كامــرا المركز

اصطفــاف الســائقين فــي الســباق الثانــي،

الثانــي فــي الســباق المكــوّ ن مــن  23لفــة.

قبل أن ينهي الســباق في المركز الســادس.

صاحــب أول فــوز فــي بطولــة الفورمــوال 2

لــوكا جيوتــو قــاد ســيارته بشــكل رائــع في

للموســم الجديد مــن خالل جولــة البحرين

الصدارة مبتعدا بفارق  4.5ثانية عن أقرب

االفتتاحية ،ســائق فريق داماس نيكوالس

منافســه عنــد اللفــة العاشــرة ،تــاركا خلفــه

التيفــي تراجــع للمركــز الثالــث .شــوماخر

معركــة بين كامرا والتيفــي .كامرا والتيفي

الــذي انطلــق مــن المركــز األول في الســباق

تقدمــا نحــو المركزيــن األول والثانــي بعــد

واســتطاع الحفــاظ على مركــزه بعد صراع

دخــول جيوتــو لوقفة صيانــة قبل منتصف

كبيــر عنــد االنطــاق مــع كامــرا وجيوتــو،

الســباق .وعلــى إطــارات جديــدة وخــروج

عــاد ليخســر مركزيــن فــي اللفــة الثالثــة

المنافســين لوقفــات الصيانــة عــاد جيوتــو

ومركــزا آخــر فــي اللفة الرابعــة التي خطف

للصــدارة ســريعا ويوســع الفارق عــن أقرب

فيهــا جيوتو الصدارة على حســاب ســاتيل

منافسيه سيتي كامرا.
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لكــن خبرتــه وحنكتــه فــي القيــادة قادته إلى

تفــوق فيــراري فــي الموســمين الماضييــن،

س.ت 67133

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع

محمد الدرازي

أمــس علــى رغم انطالقــه من المركــز الثالث،

ليرفع عدد مرات فوز فريقه إلى  4مرات.
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سلمان بن عيسى:

 97ألف

شخص حضروا

النجاح نتيجة العمل

مواكبة إعالمية ضخمة وحاشدة

السباق

أعلنــت حلبــة البحريــن الدوليــة فــي ختــام

الدؤوب

أكــد الرئيــس التنفيــذي لحلبة البحريــن الدولية

محمد الدرازي

ســباق جائــزة البحريــن الكبرى لطيــران الخليج

الشــيخ ســلمان بن عيســى آل خليفة أن ســباق

حظي سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لسباق السيارات الفورموال

للفورمــوال وان يــوم أمــس أن عــدد الجماهيــر

جائــزة البحريــن الكبــرى تمكــن مــرة أخــرى من
تقديــم ســباق وترفيــه مذهــاً للجميــع ،لــم يكن

 1الــذي اختتمــت منافســاته يــوم أمــس ،بمواكبة إعالمية ضخمة وحاشــدة من

التــي حضــرت أكبــر حــدث رياضــي واجتماعي

شــتى أنحاء العالم ،إذ أوفدت وســائل اإلعالمي ووكاالت األنباء العالمية أكثر

هــذا ممكنًــا بــدون العمــل المذهــل لفريقــي هنــا

مــن  500صحافي ومصور توزعوا في شــتى مرافــق حلبة البحرين الدولية منذ

فــي حلبــة البحريــن الدولية ،أشــكرهم على كل

وحتى  31مارس الجاري.

صبــاح الخميــس الماضــي ،لنقــل وقائع أحــداث الجوالت الحــرة وكذلك انطباع

جهودهــم المتواصلــة لشــهور عديدة مــن العمل

مــن جانبــه أكــد عــارف رحيمــي رئيــس مجلس

الجماهير الحاضرة للسباق والتي يتصاعد عددها باطراد بشكل يومي.

الدؤوب الذي شهدنا نتيجته اليوم.

فــي الشــرق األوســط بلــغ  97ألــف شــخص فــي
األيــام األربعــة للســباق التــي امتــدت مــن 28

إدارة حلبــة البحريــن الدوليــة قائــا“ :أهنــئ
فريــق مرســيدس على الفوز المتميز في ســباق

وعلــى صعيــد المركــز اإلعالمــي ،فقــد

مثل هذه األحداث العالمية الكبرى.

ّ
غــص باإلعالمييــن فــي أوقــات مبكــرة

البحريــن الدوليــة .مــع الحضــور الجماهيــري

جــ ًدا ،وحرصــوا علــى تفقــد الحلبــة

وبشأن الخدمات المتوافرة في المركز
اإلعالمــي ،فهي تعتبر من األرقى على

والتعــرف علــى التســهيالت المتوافــرة

الصعيد العالمي على اإلطالق ،إذ يتاح

فيهــا إلــى جانــب حجــز مواقعهــم فــي

لإلعالمييــن الحصــول علــى النشــرات

احتفــاال بالنســخة الخامســة عشــرة لســباقات

المركــز اإلعالمــي ،فيمــا حرصت بعض

اإلخباريــة اليوميــة الخاصة بالســباق،

الطواقــم التابعــة لــوكاالت األنبــاء

إلــى جانــب الجــدول الزمنــي اليومــي

الفورموال وان في البحرين.

والمحطــات التليفزيونيــة علــى ارتداء

وكذلــك برامــج المؤتمــرات الصحافية

وأضــاف “نحــن ســعداء للغايــة لكســر جميــع

يميزهــا عــن
الــزي الخــاص بهــا الــذي ّ

لألطقــم واألبطــال المشــاركين فــي

اليــوم ضمن الســباق الليلــي الرائع هنا في حلبة
الرائــع البالــغ عــدده  34ألف شــخص اليوم و97
ألف شــخص خالل عطلة نهاية األسبوع ،وذلك

غيرهــا فــي صــورة احترافيــة تعكــس

األرقــام القياســية ليــوم الســباق وحضور عطلة

مــدى االحترافيــة واالهتمــام بتغطيــة

نهايــة األســبوع .منذ عــام  ،2013ارتفع إجمالي

الســباق

وغيرهــا

مــن

وأضــاف”:أود ً
أيضا أن أشــكر الرعاة والشــركاء،
ً
وخصوصــا طيران الخليج ،الذين ســاندونا في
رحلتنــا ضمــن ســباقات الفورمــوال وان منــذ 15
ســنة وحتــى اآلن .نحــن اآلن نتطلــع إلى ســباق
الصين ونتمنى لجميع المشــاركين في ســباقات

التفاصيــل

الدقيقة.

ويتسع المركز اإلعالمي لحلبة البحرين

وأشــاد اإلعالميون الذين حرصوا على

الدوليــة ل  500شــخص مــن مختلــف

تغطيــة الســباق ،بالنجــاح التنظيمــي

وســائل اإلعــام ،كمــا أنه مجهــز بأعلى

منــذ بدايــة اليــوم األول للمنافســات،

١

شــارك نحــو أكثر من  800منظم لتنظيم ســباق جائــزة البحرين الكبرى
لطيران الخليج للفورموال  1الذي يقام في الفترة من  28إلى  31مارس

الرافعة األمامية
يرفــع الســيارة مــن األمــام حتــى يمكــن

2

استبدال العجالت او الجناح.

محمد الدرازي

التقنيات الحديثة ،السيما وجود ثالث

وأوضحــوا أنهــم لــم تواجههــم أي

شاشــات عمالقة تتيح لوسائل اإلعالم

مشــاكل منــذ لحظــة وصولهــم للمنامــة

متابعة أي حدث على المضمار.

لتغطية سباق جائزة البحرين.

“قريــة الفورمــوال وان” فــي منطقــة الترفيــه

5

إزالة اإلطارات الخلفية
وضــع اإلطــار الخلفــي األيســر أو األيمــن
القديم.

إشارة المرور
توضــح للســائق عندمــا

3

يكون االنطالق آمنا.

6

مفك اإلطارات
يفتح العجالت ويقفلها.

عالمة إزالة اإلطارات األمامية
توضح مكان توقف السيارة وإزالة اإلطار

4

األمامي القديم األيسر أو األيمن.

7

الرافعة الخلفية
يرفــع الســيارة مــن الخلــف حتــى يمكــن
استبدال العجالت

تركيب اإلطارات األمامية
وضــع اإلطــار األمامي األيســر

أو األيمن الجديد.

8

تركيب اإلطارات الخلفية
وضــع اإلطــار الخلفــي األيســر

أو األيمن الجديد

الماضي ،على حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات بالشرق
األوسط” ،ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورموال .1
وعملت الكوادر البحرينية التابعة

وتمتلــك طواقــم عمل “المارشــالز”

لطاقــم فريــق “المارشــالز” ليــل

كفــاءة ومهــارة عاليــة وعمــق

نهــار على تنظيم الســباق بالشــكل

التجربــة فــي التعامل مــع مختلف

الالئــق ،إذ حملــوا علــى عاتقهــم

الظــروف جــراء الخبــرات الكثيرة

هــذا

والعديدة التي مر بها الفريق على

الحــدث العالمــي ،حملــة األعــام

مــدار األعــوام الماضيــة ،إذ ســبق

وطاقــم التواصل المتواجد بغرفة

لفريق إنقاذ السيارات التابع لنادي

التحكــم ،والطاقــم الطبــي وطقــم

المارشــالز أن شــارك فــي تنظيــم

اإلطفــاء والطاقــم الميكانيكــي

ســباق جائــزة أبوظبــي  ،2011كما

كبيــرة

شــارك فــي العــام نفســه أكثــر مــن

والكهربائــي

إلنجــاح

ومجموعــة

أخــرى مــن األعضــاء الــذي قامــوا
بــأدوار
متعددة.

تنظيميــة

ومميــز فــي ســباق جائــزة البحريــن الكبــرى

حضورا جماهيريا كبيرا.

أكثر من  800منظم

مختلــف

بالسباق الـ  1000لبطولة العالم”.
واســتمتع الجماهير يــوم أمس بيوم آخر حافل
لطيران الخليج للفورموال وان  ،2019وشــهدت

حضور السباق بنسبة .“% 3

المهــام

الفورمــوال وان كل النجــاح فــي االحتفــال

ولوجســتية

 150فــر ًدا مــن أعضــاء الفريق في
تنظيــم ســباق الهنــد ،إضافــة إلــى
مسابقات إقليمية أخرى.

» »ويعكس النجاح في تنظيم سباقات الفورموال التزايد المستمر للجماهير

الحريصة على التواجد في الحلبة ومتابعة السباقات مباشرة من عام آلخر،

وهو تأكيد على مكانة البحرين على الخارطة العالمية في تنظيم سباقات

السرعة التي شهدت نجاحا الفتا منذ  2004حتى اآلن.

أسرع زمن

يحتفظ ويليامز  f1بسجل أسرع توقف ،الذي حققوه في مدينة باكو في العام  2016عندما

أنهوا تغيير إطاراتفيليبي ماسا في  1.89ثانية فقط

وقفات

الصيانة

