اختيار سمو رئيس الوزراء قائدا عالميا إنجاز فريد
المنامة  -بنا

سمو ولي العهد :دور كبير لرجال
“الدفاع” في الذود عن المكتسبات

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة برقيات التهانــي من عدد مــن المســؤولين والمواطنين
بمناســبة اختيــار ســموه كقائــد عالمــي من منظمة الصحة العالمية ،في ســابقة هــي األولى من نوعها في تاريخ منظمــة الصحة العالمية،
األمر الذي يعتبر نجاحا كبيرا لمملكة البحرين ولمشروعها اإلصالحي بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

سمو رئيس الوزراء

ورفع المهنئون إلى ســموه أســمى آيات التهاني والتبريكات

التنمية المستدامة.

بمناســبة تكريــم ســموه مــن قبــل منظمــة الصحــة العالمية،

وأشــاروا إلــى أن صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن

احتفــاء بدور ســموه الرائد وإســهاماته الكبيــرة في التنمية
ً

سلمان باني نهضة البحرين الحديثة ،وأن جهود سموه في

الشــاملة لإلنســان فــي مملكة البحريــن ،بما في ذلــك توفير

مجال الصحة عموما جهود واضحة المعالم تبرز من خالل

أرقــى الخدمــات الصحيــة ،ممــا بــوّ أ المملكــة مركــ ًزا متقدمً ا

زيــادة المستشــفيات والمراكز الصحية التــي أصبحت يوما

فــي هذا المجال ،وســاهم في تحقيق مســتويات عالية من

بعد آخر قريبة من المواطنين.

()٠٤

سمو ولي العهد يقيم مأدبة افطار لعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين ()٠٥
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تطورات المنطقة تستوجب الجاهزية العسكرية واألمنية

العاهل :سياسات غير مسؤولة تستهدف بعض دول التعاون وتهدد إمدادات النفط العالمية والمالحة
البحرين تدين
وتشجب
بقوة األعمال
اإلرهابية
بمحطات ضخ
النفط بالسعودية
واستهداف
السفن التجارية
في اإلمارات
جاللة الملك يترأس اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس األعلى للدفاع بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

المنامة  -بنا

رأس عاهــل البــاد صاحب الجاللــة الملك

الملك في الجلسة المستجدات المتسارعة

فــي إمــدادات النفــط العالميــة وحركــة

حمد بن عيسى آل خليفة اجتماعا مشتركا

والتطــورات الخطيــرة التــي تشــهدها

المالحــة الدوليــة .وأكــد جاللتــه إدانــة

لمجلــس الوزراء والمجلس األعلى للدفاع

المنطقة وتســتوجب الجاهزية العســكرية

مملكة البحرين وشجبها بكل قوة األعمال

عقــد بدعــوة مــن جاللــة العاهــل بحضــور

واألمنيــة وتتطلــب اليقظــة وأقصــى

اإلرهابيــة التــي اســتهدفت محطــات

رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي

درجــات الحيطــة والحــذر ،حيث أصبحت

ضــخ النفــط بالمملكــة العربيــة الســعودية

األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة وولي

المخاطر تترصــد وتتربص بدول المنطقة

الشقيقة بهجوم بطائرات مسيرة مفخخة

العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول

بســبب السياســات غيــر المســؤولة بتبنــي

وشجبها وإدانتها لألعمال التخريبية التي

لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو

التخريب واإلرهاب وســيلة لزعزعة األمن

اســتهدفت عددا من الســفن التجارية في

الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة،

واالستقرار في دول المنطقة ،واستهداف

الميــاه اإلقليميــة لدولــة اإلمــارات العربية

بقصــر الصخير مســاء أمــس .وتابع جاللة

بعض دول مجلس التعاون وتهديد دورها

الشقيقة.

الرميحي % 2 :نمو
االقتصاد ويتسارع
في 2020

تجديد مطالبة قطر بوقف تمويل اإلرهاب

أمل الحامد من خليج البحرين

()٠٣

جنيف  -بنا

العمال المهاجرين .جاء ذلك في كلمات

طالبــت مملكــة البحريــن والمملكــة

للــدول الثــاث أمــام مجلــس األمــم

العربيــة الســعودية وجمهوريــة مصــر
العربيــة دولــة قطــر بوقــف تمويــل
الجماعــات اإلرهابيــة واحتــرام حقــوق

المتحــدة لحقــوق اإلنســان فــي جلســة
عقدهــا المجلــس لمراجعــة أوضــاع
حقوق اإلنسان في قطر أمس.

()٠٨

توقــع الرئيــس التنفيــذي لمجلــس
التنمية االقتصادية خالد الرميحي

بنك معلومـــــات للســوق العقــــاري

 %علــى غــرار العــام الماضي ،على

المنامة  -بنا

الشــيخ ســلمان بــن عبــدهللا بــن حمــد آل

أن يتســارع في العام  ،2020عازيا

عقــد مجلــس إدارة مؤسســة التنظيــم

خليفة.ووافــق المجلــس علــى المبــادئ

ذلــك إلى االســتفادة من اســتكمال

العقــاري اجتماعــه برئاســة رئيــس جهــاز

المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها

المســاحة والتســجيل العقــاري رئيــس

والمجلــس علــى مشــروع إنشــاء “بنــك

في البحرين اآلن.

مجلــس إدارة مؤسســة التنظيــم العقاري

معلومات السوق العقاري”.

أن ينمــو االقتصــاد البحرينــي فــي
العــام  2019بنســبة تصــل إلــى 2

()١١

شبهة تزوير ماجستير

08

» »قال األمين العام لمجلس التعليم
العالي عبدالغني الشويخ ،إن األمانة
العامة وجهت خطابًا إلى النيابة العامة،
بشأن وجود شبهة تزوير في األوراق
الخاصة بمناقشة أحد طلبة الماجستير
بالجامعة العربية المفتوحة (فرع
مملكة البحرين).

العامــة للخطة الوطنية للقطــاع العقاري،

()٠٧

 % 6ارتفاع سهم “األهلي”

10

»»شهد سعر سهم البنك األهلي المتحد
المدرجة أسهمه في بورصتي البحرين
والكويت ارتفاعً ا بنسبة  % 6يوم
قياسا بسعره في نهاية العام
ً
أمس
الماضي ،إذ أقفل أمس عند سعر 0.8
دوالر ،مقارنة بـ  0.755دوالر في نهاية
.2018

المنامة  -مودا مول

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
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نتشرف بأن نرفع الى مقام

رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه
أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة تكريم سموه من
منظمة الصحة العالمية
قائد عالمي
في سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ المنظمة
تأكيدًا للدور الذي يقوم به سموه في تعزيز مكانة ممكلة
.البحرين وخاصة المرتبطة باإلنسان
وزير شئون مجلس الوزراء
ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
وكافة موظفي ومنتسبي ديوان سموه

الخميس
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جاللة الملك يترأس اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس األعلى للدفاع بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

التطورات الخطيرة بالمنطقة تستوجب الجاهزية العسكرية واألمنية
العاهل :سياســات غير مسؤولة تستهدف بعض دول التعاون وتهدد دورها في إمدادات النفط العالمية والمالحة
المنامة  -بنا

رأس عاهل البالد صاحب الجاللة الملك

المخاطر تترصد وتتربص بدول المنطقة

مشــتركا لمجلــس الــوزراء والمجلــس

بسبب تبني التخريب واإلرهاب وسيلة

حمــد بــن عيســى آل خليفــة اجتماعــا

لزعزعة األمن واالستقرار

األعلــى للدفــاع تــم عقدهما بدعــوة من
جاللــة العاهــل بحضــور رئيس الــوزراء
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة

البحرين تدين وتشجب بقوة األعمال

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

اإلرهابية بمحطات ضخ النفط بالسعودية

مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ،بقصر

واستهداف السفن التجارية في اإلمارات

الصخيــر مســاء أمــس ،حيــث خصصهــا
جاللتــه لبحــث مســتجدات األوضــاع

موقف البحرين ثابت في دعم الدولتين

الراهنــة علــى الســاحتين المحليــة
والدولية.

الشقيقتين في مواجهة اإلرهاب

وفــي مســتهل الجلســة تابــع جاللــة
العاهــل

المســتجدات

المتســارعة

والتخريب ومساندتها أي إجراء تتخذانه

والتطــورات الخطيــرة التــي تشــهدها
المنطقــة

وتســتوجب

الجاهزيــة

األوضاع في البحرين مستقرة ومعدالت

العســكرية واألمنيــة وتتطلــب اليقظــة
وأقصى درجات الحيطة والحذر ،حيث

النمو مبشرة وباعثة للتفاؤل واحتياجات

بــدول المنطقــة بســبب السياســات غير

المواطنين متوافرة بمختلف الظروف

أصبحــت المخاطــر تترصــد وتتربــص
المســؤولة بتبنــي التخريــب واإلرهــاب
وســيلة لزعزعــة األمــن واالســتقرار

اإلشادة بالتزام الجميع بالثوابت الوطنية

فــي دول المنطقــة واســتهداف بعــض
دول مجلــس التعــاون وتهديــد دورهــا

ونبذ استغالل المنابر الدينية للتطرف

فــي إمــدادات النفــط العالميــة وحركــة

والتعاطف مع اإلرهاب وبث الفرقة

المالحة الدولية.
واكــد جاللتــه إدانــة مملكــة البحريــن
وشــجبها بــكل قــوة لألعمــال اإلرهابيــة
التــي اســتهدفت محطــات ضــخ النفــط
بالمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة
بهجــوم بطائــرات مســيرة مفخخــة
وشــجبها وإدانتهــا لألعمــال التخريبيــة

الدســتورية

لحفظ أمنهما واستقرارهما.

المؤسســات

وضمــن هــذا الســياق ،أشــاد جاللــة

ومنظمــات

العاهــل بالجاهزيــة عالية المســتوى في

تأكيدهــا التمســك بهــذه الثوابــت وفــي

حــزم ،وان المملكــة جاهــزة ولديهــا كل

المجتمــع

الرســمية

الفتنــة أو شــق الصــف أو الخــروج

النمــو مبشــرة وباعثــة للتفــاؤل وان

مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية

فــي

عــن الثوابــت الوطنيــة ســتواجه بــكل

احتياجاتهــم ســتكون متوافــرة فــي

ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

مختلف الظروف.

وجمهوريــة مصــر العربيــة والتحالــف

المدنــي

قــوة دفــاع البحريــن واألجهــزة األمنيــة

نبــذ اســتغالل المنابــر الدينيــة للتطــرف

القــدرة فــي التعامــل مع مــا يهــدد أمنها

بعدها أثنى صاحب الجاللة العاهل على

العربي.

فــي حمايــة الوطن وشــعبه والــذود عن

والتعاطــف مــع األعمــال اإلرهابية وفي

واســتقرارها وكل إمكاناتهــا مســخرة

مــا تحقق من منجــزات وطنية في دور

وبشــأن عالقــات المملكة عربيــا ودوليا،

مقدراتــه وحمايــة مصالحــه ومنشــآته

بــث الفرقــة والفتنة بين أفــراد المجتمع

ألمــن شــعبها ،ووجــه جاللتــه الشــكر

االنعقــاد األول مــن الفصــل التشــريعي

أكد جاللة الملك حرص مملكة البحرين

الحيويــة وفــي التعامــل بجديــة وردع

الواحد ،وفي عدم إظهار المواقف التي

لجميــع مــن ســاهم ويســاهم فــي حفــظ

الخامس بفضل التعاون بين الســلطتين

على دعــم عالقاتها اإلقليميــة والدولية

الثابــت فــي دعــم الدولتين الشــقيقتين

كافة التهديدات والمخاطر.

تنبغــي تجــاه التهديــدات أو التدخــات

امن وسالمة بلده وأهله من المواطنين

التنفيذية والتشــريعية ومــا أظهراه من

وتوســيع أطــر التعــاون الثنائــي مــع

وعلــى الصعيــد المحلــي ،أثنــى جاللــة

فــي الشــؤون الداخليــة والتصريحــات

الغيورين على اختالف وظائفهم.

صورة نموذجية في التعاون المثمر.

مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

فــي مواجهــة اإلرهــاب والتخريــب

الملــك علــى التــزام الجميــع بالثوابــت

المســيئة ألمــن واســتقرار البحريــن،

وطمأن جاللتــه المواطنين أن األوضاع

مــن جانــب آخــر ،أكــد صاحــب الجاللــة

حفــظ هللا البحريــن وأهلهــا مــن كل

ومســاندتها مــع أي إجــراء تتخذانــه

والمواقــف الوطنيــة التــي عبــرت عنهــا

مؤكــدا جاللتــه أن أيــة محاولــة إلثــارة

فــي مملكة البحرين مســتقرة ومعدالت

العاهــل موقف مملكة البحرين الراســخ

مكروه.

التــي اســتهدفت عــدد مــن الســفن
التجاريــة فــي الميــاه اإلقليميــة لدولــة
اإلمارات العربية الشقيقة ،مؤكدا جاللة
العاهــل علــى موقــف مملكــة البحريــن

ﺳﺆال اﻟﻴﻮم ١١

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ أﺳﻮاق ﻣﻴﺪوي و ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد

ﰲ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺳﻮاق ﻣﻴﺪوي؟
اﻟﺒﺴﻴﺘني
ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ

ﻋﺮاد
أﻣﺎم اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.

اﺷﱰك و اﺣﺼﻞ ﻋﲆ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻔﻮز ﺑﻘﺴﻴﻤﺔ ﺗﺴﻮق ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥٠دﻳﻨﺎر ﻳﻮﻣﻴﺎ ً

اﻻﺳﻢ

اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﴩوط:
ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻣﻘﺮ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد.
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﺴﻠﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١٠ﻣﺴﺎ ًء ﰲ ﻧﻔﺲ ﻳﻮم اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻻ ﻳﺤﻖ ﳌﻮﻇﻔﻲ أﺳﻮاق ﻣﻴﺪوي  /ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد و أﻗﺎرﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ اﻻﺷﱰاك ﰲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﲆ
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محافظ العاصمة :اإلنجاز مصدر فخر لجميع
المنامة  -محافظ العاصمة

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة
برقيــة تهنئــة مــن محافــظ محافظة العاصمة هشــام بــن عبد الرحمــن آل خليفة،
وذلــك بمناســبة اختيار ســموه كقائــد عالمي مــن منظمة الصحــة العالمية ،وفيما
يلي نص البرقية:
سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ..
ببالغ االعتزاز والتقدير ،يشرّفني أن أرفع إلى مقام سموكم أسمى آيات التهاني
والتبريــكات بمناســبة اختيــار ســموكم في الـ  20من شــهر مايو الجــاري للتكريم
كقائــد عالمــي ،وهــي ســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا فــي تاريــخ منظمــة الصحة
العالمية ،في حفل مزمع عقده في قصر األمم المتحدة بجنيف ،بحضور رؤساء
دول وحكومــات ووزراء صحــة مــن الدول األعضاء في المنظمــة والبالغ عددها
 194دولة ،وتم ّثل الهيئة العليا بالمنظمة التخاذ القرارات.
سيدي صاحب السمو؛ إن هذا التكريم جاء ليتوّ ج دور سموكم الرائد في مجال

اختيار سمو رئيس الوزراء قائدا عالميا إنجاز فريد

ميــرزا :ســموه يحظى بتقدير دولي واســع وتكريمه إضافــة لرصيد البحرين
ســيدي حضــرة صاحب الجاللــة الملك

المنامة  -بنا

حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد

تلقــى رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة

المفــدى حفظــه هللا ورعــاه ،ودعــم

برقية تهنئة من وزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا ،بمناسبة اختيار سموه

جاللتــه للكــوادر الوطنيــة فــي ســبيل

كقائد عالمي من منظمة الصحة العالمية ،وفيما يلي نص البرقية:

تحقيــق أفضــل المنجــزات واهتمــام

ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر

علــى المســتوى العالمــي ،والــذي يؤكــد

خليفة بن سلمان آل خليفة

مــا تحظــون به مــن تقدير دولي واســع

جاللتــه

رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

ومــا تحملونــه مــن الــرؤى واألفــكار

الســام عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه،

والسياســات والمبــادرات التــي تعــد
ً
ً
أيضــا
نموذجــا للعالــم أجمــع وتعــد

لســموكم فــي تطويــر كافــة القطاعــات

وبعد،،،

ســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا بتكريم

يشــرفني أن أرفــع إلــى مقــام ســموكم

ســموكم علــى إنجازاتكــم الجليلــة فــي

التهانــي

المجــال الصحــي ،وإضافــة لرصيــد

والتبريــكات بمناســبة اختيــار ســموكم

مملكــة البحريــن ممــا يســهم فــي رفــع

كقائــد عالمــي مــن منظمــة الصحــة
ً
إنجــازا جديــ ً
دا
العالميــة والــذي يعــد

عاليــا بفضل هللا وبفضل
اســم المملكة
ً

الكريــم

أســمى

آيــات

وفريــ ً
دا يضــاف إلــى إنجازات ســموكم

توجيهــات ســموكم والتــي تعكــس
مــدى المســتوى المتقدم للمستشــفيات

الالمتناهــي

بالمؤسســات

الصحية ،مشــي ً
دا باإلسهامات المتميزة
الوطنيــة وال ســيما القطــاع الصحــي،

وداعيــا العلــي القديــر أن يمــد ســموكم
ً

بموفــور الصحــة والعافيــة والســعادة،
ولسموكم منا كل المحبة والوالء.

وتفضلــوا ســموكم بقبــول أســمى آيات
سمو رئيس الوزراء

والمراكــز الطبيــة والكــوادر البشــرية
فيهــا ،وال يفوتنــي أن أشــيد باهتمــام

التقدير واالحترام
المخلص لسموكم
الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا
وزير الكهرباء والماء

الصحــة نظيــر إســهامات ورؤى وأفــكار ومبادرات ســموكم العظيمــة وما حققته
مــن نجاحــات وإنجــازات لتكــون مملكة البحرين نمــوذج لدول العالــم أجمع ،كما
يعكــس هــذا اإلنجــاز اعتــراف المنظمــة بــدور ســموكم حفظكــم هللا ورعاكم في
تفعيل جهود المنظمة الرامية لتحقيق أهدافها وإنجاز الرسالة التي تسعى إليها
والوظائف التي تؤديها.

ســيدي صاحــب الســمو؛ إنــه لشــرف بــأن تحظــى البحريــن بإشــادة مــن منظمــة
الصحة العالمية إليمان سموكم الكريم بالرسالة السامية واإلنسانية التي تحملها
المنظمة من خالل توجيهات سموكم المستمرة للقطاع الصحي بتنفيذ توصيات
المنظمــة الدوليــة وفــق خطــط طموحــة لتطوير القطــاع الصحــي وتعزيز صحة
الفرد والمجتمع وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية.
ســيدي صاحــب الســمو؛ إن هــذا اإلنجــاز يعتبــر مصدر فخــر لكل مواطــن ومقيم
على هذه األرض الطيبة ،ويســهم في رفع اســم المملكة في أهم وأبرز المحافل
الدولية ،كما أن هذا التكريم هو اعتراف دولي بقيمة عطاءات سموكم المتميزة
فــي مجال القطاع الصحي ،وتكريمً ا إلســهامات ســموكم فــي االرتقاء وتحديث
المقاييــس الصحيــة والرعائيــة فــي البالد إلى أعلى المســتويات ،كمــا أن اإلنجاز
إضافــة للســجل الحافــل الــذي يزخــر به ســموكم مــن إنجــازات إقليميــة ودولية
والعديــد مــن التكريمات والعديد من الجوائــز المرموقة األخرى في إطار الرؤية
المتبصــرة لســموكم ،حيــث إن النجاح الذي نشــهده ســموكم جــاء بفضل من هللا
ثــم بفضــل حكمــة ســموكم ونهجكــم الســليم فــي قيــادة مســيرة الخيـــر والبنــاء
والتطويــر ،والتعاطــي اإليجابــي مــع مطالب ورغبات أبناء شــعبكم ومساعيكـــم
النبيلــة لتحقيــــق األمن والرخاء واالســتقرار االقتصــادي واالجتماعي والصحي
في مملكتنا الغالية.

وختامً ا يطيب لنا أن ندعو هللا أن يحفظ سموكم ويرعاكم ويديمكم ع ًّزا وفخرًا
وســن ًدا لمملكــة البحريــن وشــعبها ،وأن يمتــع ســموكم بوافــر الصحــة والســعادة

ويس ّدد خطاكم لما فيه خير وصالح مملكة البحرين الحبيبة.

سمو األمير خليفة بن سلمان باني نهضة البحرين الحديثة
رئيس “تعايش” :المنظمات الدولية المتخصصة ال تكرم إال من يستحق التكريم

المنامة  -بنا

رفــع رئيــس جمعيــة البحريــن لتســامح
وتعايــش األديــان (تعايــش) يوســف بوزبــون
أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات لمقــام
رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة الختيار ســموه
قائدا عالميا في سابقة هي األولى من نوعها
فــي تاريــخ منظمــة الصحــة العالميــة ،األمــر
الــذي يعتبــر نجاحــا كبيــرا لمملكــة البحريــن
ولمشــروعها اإلصالحــي بقيــادة عاهــل البالد
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل
خليفــة  .وأوضــح بوزبــون أن إعــان منظمة
الصحــة العالميــة عــن اختيارهــا لصاحــب
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء قائــدا عالميــا
يعد تكريما كبيرا لشــعب البحرين ولمسيرته
التنمويــة ،وهــو تكريــم لــه وزنه بين شــعوب

ودمتم سموكم سالمين موفقين...
هشام بن عبد الرحمن آل خليفة
محافظ محافظة العاصمة

العالــم ،يجعلنــا نفخــر أيمــا فخــر ونعتــز أيمــا
اعتــزاز بمــا يحملــه ســموه من فكــر ومن علم
ومــن تجربــة في إدارة الشــأن العام والمجال

الصحــي علــى وجه الخصوص ،وهو ما جعل
البحريــن تحقــق بنجــاح األهــداف اإلنمائيــة
لأللفيــة قبل حلــول موعدها في العام ،2015
حتــى أصبحــت نموذجــا يحظــى بتقديــر
شعوب العالم.

وشــ ّدد رئيــس جمعيــة البحريــن لتســامح

وتعايــش األديان علــى أن المنظمات الدولية
المتخصصة ال تكرم إال من يســتحق التكريم
بالفعــل ،ومــن أســهم إســهامات حقيقيــة فــي
االرتقــاء بوطنه وبشــعبه ووضــع إنجازات ال
تخطئهــا العيــن ،كمــا هــو ســمو األميــر خليفة
بــن ســلمان بانــي نهضــة البحريــن الحديثــة،
مشيرا إلى أن جهود سمو رئيس الوزراء في
مجال الصحــة عموما جهود واضحة المعالم
تبــرز من خالل زيادة المستشــفيات والمراكز
الصحيــة التي أصبحت يومــا بعد آخر قريبة
مــن المواطنيــن ،داعيــا المولــى العلــي القدير
بدوام الصحة والعافية والعمر المديد لسموه
وأن يحفظه للوطن ذخرا وسندا.

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع الى
مقام سموكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة
منح سموكم جائزة منظمة الصحة العالمية

«كقائد عالمي»
في سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ المنظمة.
وأن هذا اإلنجاز يا صاحب السمو ليضاف إلى العديد من التكريم
واإلنجازات الذي حصلتم عليها تقديرًا النجازاتكم المتميزة
والبارزة والتي تصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطنين،
ولهذا يا صاحب السمو فاننا نفخر بعطائكم وكل ما تقدمونه
من أجل وطننا العزيز.
دمتم يا صاحب السمو ودام عطاؤكم الوافر.
فؤاد حسين شويطر وعائلته

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من وزير التربية
» »تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة
برقية تهنئة من وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ،وذلك بمناسبة اختيار
سموه كقائد عالمي من منظمة الصحة العالمية ،وفيما يلي نص البرقية:
سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته...
يسعدني ويشرفني ،باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع منتسبي وزارة
التربية والتعليم ،أن أرفع إلى سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات،
بمناسبة تكريم سموكم من قبل منظمة الصحة العالمية كقائد عالمي ،في
سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ المنظمة ،احتفا ًء بدور سموكم الرائد
وإسهاماتكم الكبيرة في التنمية الشاملة لإلنسان في مملكة البحرين ،بما
في ذلك توفير أرقى الخدمات الصحية ،مما بوّأ المملكة مركزًا متقدمً ا في
هذا المجال ،وساهم في تحقيق مستويات عالية من التنمية المستدامة.
حفظ الله سموكم الكريم ذخرًا للوطن والمواطنين وتفضلوا سموكم بقبول
فائق التحية والتقدير.
» »المخلص لسموكم الكريم سيدي
الدكتور ماجد بن علي النعيمي
وزير التربية والتعليم
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دور كبير لجنود “الدفاع” األوفياء في الذود عن مكتسبات الوطن
سمو ولي العهد :نفخر بمشاركة القوة في حفظ أمن واستقرار المنطقة مع قوات التحالف بقيادة السعودية
المنامة  -بنا

أشــاد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان
بــن حمــد آل خليفــة بالــدور الكبيــر الذي
يقــوم بــه منتســبو قــوة دفــاع البحريــن
األوفيــاء فــي الــذود عــن مكتســبات
وطننــا العزيــز وســعيهم لترســيخ دعائم
األمــن واالســتقرار ،فــي ظــل الرعايــة
الســامية لعاهــل البــاد القائــد األعلــى
صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى
آل خليفة.
وأكــد ســموه أن إســهامات قــوة الدفــاع
الفاعلــة ومشــاركتها فــي حفــظ أمــن
واســتقرار المنطقــة مــع قــوات التحالف
بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية
الســعودية الشــقيقة والــدول الصديقــة
والحليفــة ،هي محل فخــر واعتزاز لدى

سمو ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين

الجميــع ،منوهــا ســموه بمواصلــة العمــل
لتوحيــد تلــك الجهــود المشــتركة فــي
مواجهة مختلف التحديات.
وعبــر ســموه عــن اعتــزازه بالمســتويات
ّ

المتقدمة التي وصل إليها منتســبو قوة
دفــاع البحريــن والكفــاءات التــي تزخــر

بها على مختلف األصعدة ،مشي ًدا سموه

ً
تلبية لنداء الحق.
الدفاع عن الوطن

يرافقه ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان

عبــدهللا النعيمي ،ورئيــس هيئة األركان

بالمواقف البطولية التي يسطرها رجال

جاء ذلك في مأدبة اإلفطار التي أقامها

بــن حمــد آل خليفــة كان في االســتقبال

الفريــق الركن ذيــاب النعيمي ،وعدد من

والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان
ً
سائل المولى عز وجل أن يديم
المبارك،

قوة الدفاع البواسل ألداء واجبهم على

ســموه أمــس لعدد مــن كبار ضبــاط قوة

القائــد العام لقوة دفاع البحرين المشــير

كبار ضباط قوة الدفاع.

علــى المملكــة أمنها وأمانهــا وينعم على

أتــم وجــه ،ومســتذكرًا ســموه مــا قدمــه

دفــاع البحريــن فــي نــادي ضبــاط قــوة

الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

وتبــادل ســموه مــع القائــد العــام لقــوة

األمتيــن العربيــة واإلســامية باألمــن

شهداء الواجب من تضحيات في سبيل

دفــاع البحريــن .فلــدى وصــول ســموه

ووزيــر شــؤون الدفــاع الفريــق الركــن

دفــاع البحريــن وكبــار الضبــاط التهانــي

واالستقرار واالزدهار.

رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه
تلقينا ببالغ الفرحة والسرور خبر منح سموكم
جائزة منظمة الصحة العالمية
«كقائد عالمي»
في سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ المنظمة
لتاتي وتستكمل عقد االنجازات الذي نظمتوه في كل مجال.
ان هذا التكريم العالمي جاء هو االخر كتقدير دولي لما تقدمونه سموكم
في سبيل نهضة الوطن وتحقيق االفضل للمواطن  ،وانتم قائد قلما له نظير
فقد حققتم رضا شعبكم اوال وبهذه الروح الوطنية التي تميز بها عملكم
كرمكم العالم بمنظماته ،فهنيئا لنا نحن في البحرين بخليفة بن سلمان
الذي أبهر العالم بانجازاته.
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ممثلو الشعب سيظلون أوفياء للتجربة الديمقراطية
العاهــل وســمو رئيــس الــوزراء وســمو ولــي العهــد يتلقــون شــكر رئيســة “النــواب”
جاللتكــم باســمي وباســم إخوانــي أعضــاء

رئيسة مجلس النواب

إلــى ســموكم الكريــم بأســمى آيــات الشــكر

الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل

من ســموكم ،كما يشرّفني يا صاحب السمو

مجلس النواب أسمى آيات الشكر والتقدير

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي

والتقدير لما لمســناه من ســموكم من تعاون

خليفــة ،برقيــه شــكر وتقديــر مــن رئيــس

وبمناسبة فض دور االنعقاد السنوي العادي

علــى دعمكــم الكبيــر ورعايتكــم الكريمــة

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقية

مــع الســلطة التشــريعية ،والتــي بالشــك

مجلس النواب بمناسبة صدور األمر الملكي

األول مــن الفصــل التشــريعي الخامــس أن

للســلطة التشــريعية خــال هــذا الــدور،

شــكر وتقديــر مــن رئيــس مجلــس النــواب

تعكس توجيهات سموكم المخلصة لخدمة

الســامي بفض دور االنعقاد الســنوي العادي

أشــيد باهتمــام ومتابعــة ســموكم لمســيرتنا

معاهديــن جاللتكــم علــى أن نظــل أوفيــاء

بمناســبة صدور األمر الملكي السامي بفض

أبنــاء هذا الوطن العزيــز ،وتحقيقا ألهداف

األول من الفصل التشريعي الخامس.

الديمقراطيــة والتــي كان لها األثر البالغ في

ومخلصيــن لجاللتكــم وللوطــن وللتجربــة

دور االنعقــاد الســنوي العــادي األول مــن

المشــروع اإلصالحــي لحضــرة صاحــب

وفيما يلي نص البرقية:

الدفــع باإلنجــازات والنجاحــات التي حققها

الديمقراطيــة التــي أرســيتم قواعدهــا،

الفصل التشريعي الخامس.

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن

المجلس ،والذي هو جزء من ثمار المشروع

ســاعين لتحقيــق مــا تصبون إليــه جاللتكم

وهذا نص البرقية:

ملــك البــاد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه،

حمد آل خليفة

اإلصالحــي لحضــرة صاحب الجاللــة الملك

حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن

من رفعة ورقي لهذا الوطن الغالي.

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن

داعيــن المولــى العزيــز القديــر أن يمتــع

ولي العهد نائب القائد األعلى

حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد

ســائلين العلــي القديــر أن يمتــع جاللتكــم

سلمان آل خليفة

سموكم بموفور الصحة والسعادة.

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الموقر

المفــدى حفظــه هللا ،ســائلين هللا العلــي

ملك مملكة البحرين المفدى

رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

وتفضلــوا يــا صاحــب الســمو بقبــول فائــق

حفظه هللا ورعاه،،،

القديــر أن يم ّتــع ســموكم بموفــور الصحــة

خطاكــم المباركــة علــى طريــق الخيــر وأن

االحترام والتقدير،،،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

والسعادة.

المنامة  -بنا

تلقــى عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملك
حمــد بــن عيســى آل خليفــة برقيــه شــكر
وتقديــر مــن رئيســة مجلس النــواب فوزية
زينل بمناســبة صدور األمر الملكي الســامي
بفــض دور االنعقــاد الســنوي العــادي األول
من الفصل التشــريعي الخامس .وفيما يلي
نص البرقية:
عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه

بموفــور الصحــة والســعادة ،وأن يســ ّدد

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يجعلكم ذخرًا للبالد.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

فوزية بنت عبدهللا زينل

يشــرفني أن أتقــ ّدم إلــى ســموكم الكريــم

يشــرفني يا صاحب الجاللة بمناســبة فض

وتفضلــوا يــا صاحــب الجاللــة بقبــول فائق

يشــرفني يــا صاحــب الســمو بمناســبة فض

رئيسة مجلس النواب

باســمي وباســم إخوانــي أعضــاء مجلــس

دور االنعقــاد الســنوي العــادي األول مــن

التحية واالحترام

دور االنعقــاد الســنوي العــادي األول مــن

تلقــى ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب

النــواب بخالــص الشــكر والتقديــر علــى

فوزية بنت عبدهللا زينل

الفصــل التشــريعي الخامــس أن أتقــدم

األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب

االهتمام والدعم الذي يلقاه مجلس النواب

رئيسة مجلس النواب

الفصــل التشــريعي الخامــس أن أرفع لمقام

فوزية بنت عبدهللا زينل

“وزارية الشؤون القانونية” تستعرض مشروعات قوانين

وتفضلــوا يــا صاحــب الســمو بقبــول فائــق
التحية والتقدير.

ناصر بن حمد :البحرين تزخر بنماذج قدوة للشباب

جــالــة الــمــلــك عــلــمــنــي الــكــثــيــر مـــن الــقــيــم وألــهــمــنــي الــقــوة

عوالي  -مكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد

قــال ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة “إن الحيــاة تزخر بمــن يُمكن أن يمثلــوا ُقدوة
للشــباب ليعبــروا لعالــم النضج والمســؤولية ،ووطننــا عامر بالقدوات التي إن تأســينا بها ،حققنا
أمنياتنا وطموحاتنا”.

المنامة  -بنا

عقدت اللجنة الوزارية للشــؤون القانونية والتشــريعية اجتماعها الدوري برئاســة
نائــب رئيــس مجلس الــوزراء ،رئيس اللجنــة الوزارية جــواد العريض صباح أمس
بقاعة االجتماعات الكبرى بدار الحكومة.
واســتعرضت اللجنــة بحضــور الــوزراء
أعضاء اللجنــة الموضوعات والمذكرات
المدرجــة علــى جــدول أعمالهــا ،والتــي
تضمنــت عد ًدا مــن مشــروعات القوانين

بنــاء على طلب
ً
والقــرارات التــي أعدتها
الحكومــة واتخــذت بشــأنها التوصيــات

الالزمــة تمهيــ ًدا لرفعهــا إلــى مجلــس
الــوزراء للنظــر واعتمــاد مــا يراه مناســ ًبا
في خصوصها.

كمــا نظــرت اللجنــة باإلضافــة إلــى مــا

تقــدم عــد ًدا مــن مشــروعات القوانيــن
بنــاء علــى االقتراحــات بقوانين
ً
المعــدة
المقدمــة مــن الســلطة التشــريعية بعــد
إعــداد الصياغــة القانونيــة لمشــروعات
هــذه القوانين من هيئة التشــريع والرأي

وأضــاف ســموه “قدوتــي هــو ســيدي الوالــد

بالمبــادرات الشــبابية من منطلق اهتمام ســموه

حضــرة صاحب الجاللــة مليكنا ،الذي نقتدي به

بهــذه الشــريحة التــي تمثــل العمــود الفقري في

في كل مناحي حياتنا ،الخاصة والعامة ،ويومً ا

تطور مملكة البحرين في الحاضر والمستقبل.

بعد يوم يزداد حبي وثقتي في فارس البحرين

وفــي إطــار جهــد ســموه الكبيــر فــي ترســيخ

األول وربــان ســفينتها الذي يقودهــا لبر األمان،

القــدوة فــي المجتمــع أكــد ســمو الشــيخ ناصــر

في بحر متالطم األمواج”.

بــن حمــد آل خليفــة بالقول “إن ســيدي صاحب

جاء ذلك ،في كلمة سمو الشيخ ناصر بن حمد

النيــر ،المقتدي بآبائــه وأجداده،
الجاللــة بفكــره ّ

مــن مجلــة (مياديــن) التــي تصــدر عــن مكتــب

مكانــة رفيعــة بيــن األمــم ،وإذا اعتبــرت نفســي

ســموه اإلعالمــي ومركــز المعلومــات ،وهــي

مــن الناجحين في حياتهــم وحققت الكثير مما

فــي عــدد شــهر مايــو الجــاري لإلصــدار الجديد
القانوني.

ً
أيضــا بدراســة عــدد
وقامــت اللجنــة
مــن االقتراحــات برغبــة المرفوعــة إلــى

الحكومــة مــن مجلــس النــواب ،وأعــدت
بشــأن هــذه االقتراحــات مســودة بــرد
بنــاء علــى مــا يــرد
ً
الحكومــة عليهــا
إلــى اللجنــة مــن ردود فــي شــأن تلــك
االقتراحــات مــن الجهــات الحكوميــة
المختصــة ،وقــرّ رت اللجنة رفع مذكرات
الــرد المعــدة في هذا الشــأن إلى مجلس
الوزراء التخاذ القرارات الالزمة بشــأنها،
فضــاً عمــا قامــت بــه اللجنــة مــن إبــداء

ُحــكام البحريــن األماجــد ،قــد حقــق للبحريــن

وتابــع بقولــه “علمنــي جاللتــه الكثيــر مــن القيم
وألهمنــي القــوة ،التــي أخــوض بهــا الكثيــر مــن
التحديــات والبطــوالت ،علــى المســتويات
العســكرية والرياضيــة واالجتماعيــة ،وحققــت
فيهــا الكثير من النجاحــات التي رفعت بها علم
عاليا بين بالد العالم”.
مملكتنا الغالية
ً

من جانب آخر ،في افتتاحية العدد الجديد من

“مياديــن” قــال توفيــق الصالحي مديــر المكتب
اإلعالمي ومركز المعلومات لســمو الشيخ ناصر
بــن حمــد آل خليفــة رئيــس تحرير المجلــة“ :إن
خطــاب حضــرة صاحب الجاللــة الملك حمد بن
عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظه

سمو الشيخ ناصر بن حمد

يعد من الكلمات الســامية التي رســمت خارطة

الرشــيدة للمملكــة ،فالشــباب القــوة الحقيقيــة

هللا ورعــاه (إلــى الشــباب...نداء القلــب والعقل)

زاخــرة بالموضوعــات والحــوارات والمقــاالت

أتــوق إلــى تحقيقــه ،فذلك ألنــي وضعت والدي

طريــق تبــوئ ّ الشــباب المكانــة التــي يســتحقها

للبلــد وأحــد ركائز المشــروع اإلصالحــي لجاللة

والتحقيقــات الجريئــة ،حيــث تهتــم المجلــة

حفظه هللا ورعاه ،قدوة لي”.

بصفتــه ركيــزة التنميــة وعليهــم تعتمــد القيادة

الملك المفدى وحكومته الرشيدة”.

منح ساعتي الراحة للموظف من ذوي اإلعاقة

“الــخــدمــة الــمــدنــيــة” يــصــدر تــوجــيــهــاتــه لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة

الــرأي فــي بعــض الموضوعــات المحالــة

الجفير  -ديوان الخدمة المدنية

إليها من الوزارات والجهات المختلفة.

أصــدر رئيس ديوان الخدمــة المدنية أحمد

بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة

2018م واســتيفاء البيانــات واالســتمارات

الزايــد توجيهــات الخدمــة المدنيــة رقم ()2

للموظــف أو العامــل مــن ذوي اإلعاقــة أو

والوثائــق المطلوبــة مــن قبــل الجهــات

لســنة  2019بشــأن منــح ســاعتي الراحــة

شــخصا ذا إعاقــة ،والتــي يلزم
ً
الــذي يرعــى

للموظــف مــن ذوي اإلعاقــة أو الــذي يرعــى

تطبيقهــا فــي شــأن الموظفيــن بــوزارات

يتعيــن
المعنيــة بتنفيــذ هــذا القــرار ،فيمــا
ّ
علــى الجهــات الحكوميــة إدخــال وتحديث

شــخصا ذا إعاقــة ،والتــي تهــدف إلــى بيــان
ً

المملكــة وأجهزتهــا المختلفــة الخاضعيــن

بيانــات الموظفيــن المســتحقين لســاعتي

آليــة تنفيــذ األحــكام واألســس المنصــوص

لقانــون الخدمــة المدنيــة رقــم ( )48لســنة

عليهــا فــي المــادة ( )5مــن قانــون رقــم ()74

.2010

إلكترونيــا فــي
الراحــة ومــدد اســتحقاقهم
ًّ

نظــام المعلومات اإلدارية للموارد البشــرية،

لســنة  2006بشــأن رعاية وتأهيل وتشغيل

وأوضحــت توجيهات الخدمة المدنية بأنه

حيــث تــم إضافــة خاصيــة جديــدة تتيــح

المعاقيــن وتعديالتــه فيمــا يخــص ديــوان
الخدمــة المدنيــة ،وقــرار وزيــر العمــل

يتعيــن على الجهات الحكومية والموظفين
ّ

للمختصيــن بهــذه الجهــات إدخــال ســاعتي

االلتــزام بالشــروط والضوابــط والمــدد

والتنمية االجتماعية رقم ( )80لســنة 2018

المنصــوص عليها في القرار رقم ( )80لســنة

الراحة للموظف من ذوي اإلعاقة وللموظف
شخصا من ذوي اإلعاقة.
ً
الذي يرعى

أحمد الزايد

“التربية” تدعو المدارس لغلق الحسابات المالية  2018و2019

لــنــقــل الـــصـــفـــوف الــمــتــنــقــلــة لــــمــــدارس أخـــــرى الســتــخــدامــهــا
مروة خميس

أصــدرت وزارة التربيــة والتعليــم تعميمــا يضــم تعليمات إدارية لنهاية العام الدراســي لجميع المدارس؛ إلقفال الحســابات المالية
للعام الدراســي  2019و ،2019بإنهاء متعلقات الشــؤون المالية كإيرادات الصرف ،فواتير الشــراء ،إدخال وترحيل القيود المالية
النثريات النقدية ،والرد على تقارير نتائج األعمال المالية إن وجدت قبل نهاية العام الدراسي وضرورة موافاة اإلدارة التعليمية
بنسخة ورقية منه.
وألزمــت مديــرة إدارة التعليــم اإلعــدادي نجــود الدوســري فــي

ال تسريبات

إدارة الخدمــات فــي تســهيل عملية نقل الفصــول المتنقلة المقرر

وأردفــت :يجــب التأكيــد علــى منتســبي المدرســة بعــدم تــرك

التعميم الذي حصلت “البالد” على نسخة منه بأن يتم التعاون مع
نقلهــا لمــدارس أخرى نظرا لألهمية ،إذ إنها ســتنقل الســتخدامها
فصوال دراسية.
وشــددت علــى التأكد مــن إتمام عملية جــرد الموجــودات الثابتة
فــي المرافــق التعليميــة ،مــع تثبيت األرقــام والعمل بمــا جاء في
ورشــة العمــل برنامــج أصــول الــوزارة إلــى جانــب تســليم العهدة
المدرســية مــن قبــل القائميــن علــى عملية االســتعارة مــن أجهزة
وأدوات وغيرها ،وتثبيت ذلك بحســب االســتمارة المعتمدة لكل
مرفق تعليمي واالحتفاظ بالسجالت الخاصة بالمدرسة.
ودعــت لحفــظ األجهــزة كالحواســيب المحمولــة ،أجهــزة عــارض
الوســائط المتعــددة وغيرهــا فــي أماكن آمنــة ومكيفــة بعيدا عن
حرارة الجو أو تعريضها للسرقة.

ممتلكاتهــم الشــخصية فــي األدراج والمكاتــب منعــا لتعرضهــا
للســرقة ،وعلــى إدارة المدرســة إخــاء مســؤوليتها مــن ذلك في
حال فقدانها.
وطالــب التعميــم بالمحافظة على الكتب الدراســية المقررة التي
ســيتم اســتالمها فــي مكان آمــن لحيــن توزيعها علــى الطلبة في
بدايــة العــام الدراســي المقبــل  2020 - 2019وتخزينهــا بشــكل
يســهل الرجــوع إليهــا ،وتفقــد جميــع مرافــق المدرســة للتأكد من
خلوها من التسريبات ،على سبيل المثال دورات المياه والمناطق
الزراعيــة ،المرافــق التعليميــة التي تحتوي علــى تمديدات للمياه
وغيرهــا .ونوهــت في تعميمهــا إلى أن يتم تصليح جميع األقفال
التالفــة والزجــاج المكســور مثل األبواب والنوافــذ للمبنى عموما،

وحفــظ المــواد القابلة لالشــتعال فــي المرافق التعليميــة بطريقة
تمنع قابليتها لالشتعال في أدنى صورة ،وحصر طفايات الحريق
مــع تحديــد الموقع للتأكد من ســامتها وصالحيتها لالســتخدام،
مــع تســليم نســخة من الحصر إلــى حراس المدرســة ،والتأكد من
فعالية أجهزة إنذار الحريق.

إنشاء بنك معلومات السوق العقاري

الخميس
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مجلــــس “التنظيـــم” يقـــر المبـــادئ العـــامــــة للخطــــة الــوطنيــة

المنامة  -بنا

عقد مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اجتماعه برئاسة رئيس جهاز المساحة
والتســجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسســة التنظيم العقاري الشــيخ ســلمان
بــن عبــدهللا بــن حمد آل خليفة ،وفــي االجتماع اطلع المجلس على آخر مســتجدات
أعمال المؤسسة واآلليات المتبعة لوضع األدوات القانونية والقرارات واإلجراءات
المنفذة .وأعداد التراخيص التي تم إصدارها وأنواعها وآلياتها المتبعة.
وناقــش المجلس عملية اســتكمال ما تبقى

لرؤيــة البحرين االقتصاديــة  .2030وتنفيذ

من قــرارات منظمــة ،واإلجــراءات اإلدارية

قــرارات اللجنة التنســيقية برئاســة صاحب

للمؤسســة ،لكــي تحقيــق األهــداف المناطة

السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى

بهــا لتعزيز النهوض بالقطــاع العقاري كأحد

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز

الروافــد االقتصاديــة المهمــة ،والعمــل على
ً
مبنيا على
تنمية هذا القطاع وجعله قطاعا

إســهام هــذا القطــاع الحيــوي فــي الناتــج

مجلــس اإلدارة لوضع الحلــول المالية التي
ً
تحقيقا
من شــأنها زيادة إيرادات المؤسسة

اإلجمالي لالقتصاد البحريني.

للتــوازن المالي للمؤسســة بحســب الخطط

كما ناقش المجلس بعض القضايا العقارية،

واألهداف الموضوعــة لها ،وتقديم الخطط
الزمنية لتنفيذها.

استعراض العالقات البحرينية األميركية

رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يترأس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري

قواعد قانونية وإجرائية متينة ،قادرة على
ً
تماشــيا
تحقيــق االســتدامة والتنافســية،

مؤكــدا أهميــة وضــع اإلجــراءات التــي مــن

مــع التوجيهــات الســامية لعاهــل البــاد

شــأنها عــدم وقــوع النزاعــات المعقــدة بيــن

ووافق المجلس على المبادئ العامة للخطة

صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل

المتعامليــن فــي الشــأن العقــاري وتفعيــل

الوطنيــة للقطــاع العقاري التــي تقدمت بها

خليفــة لتحقيق التطور والتنميــة والرخاء،

لجان الوساطة العقارية المعنية في حلحلة

اإلدارة التنفيذيــة ،والتــي تحتــوي علــى 4

وسياسات الحكومة برئاسة صاحب السمو

القضايــا العقاريــة التــي قــد تحــدث .كمــا

أهــداف رئيســة ،مــع التوصيــة بــأن تكــون

الملكــي رئيــس الوزراء الهادفــة إلى تطبيق

ناقــش المجلــس أهمية الــدورات التدريبية

الخطــة أكثر شــمولية مــع ضــرورة االطالع

األســاليب الحديثــة والمتطــورة والمنظمــة

والحمالت التوعوية التي نظمتها المؤسسة

واالســتفادة من أفضل الممارسات العالمية

فــي العمــل اإلداري الحكومــي ،وتحقيقــا

خــال المرحلــة القادمــة .موجهــا أعضــاء

في هذا المجال.

كمــا وافــق المجلــس علــى مشــروع إنشــاء

“بنــك معلومــات الســوق العقــاري” والــذي

ســيحتوي

علــى

بيانــات

المنامة  -وزارة الداحلية

ومعلومــات

اســتقبل وزير الداخلية الشــيخ راشد

وإحصــاءات متعلقــة بالقطــاع العقــاري،
ويهــدف البنــك المعلوماتــي إلــى تزويــد

المســتثمرين

والمطوريــن

العقارييــن

بالمعلومــات والبيانــات الدقيقــة ،مــن أجــل

أتخــاذ قــرار أكثر دقــة وأكثر صوابيــة ،ولما

أكــد رئيــس جهــاز المســاحة والتســجيل
العقــاري الشــيخ ســلمان بــن عبــدهللا آل
خليفــة ضــرورة مواصلــة تســخير التقنيــات

جــاء ذلــك لــدى تدشــينه “نظــام الخدمــات

واســتخدام

العقــاري”،

والتكنولوجيــات

الحديثــة

اإللكترونيــة

إلدارة

المســح

مــن التســهيالت عبــر الخدمــات اإللكترونيــة
المتطــورة لكافة المراجعين ،وتســريع وتيرة

وأضاف الشيخ سلمان أن النظام االلكتروني

إنجــاز الطلبــات ذات الصلة بالقطــاع العقاري

يهدف إلى تســهيل اإلجراءات على أصحاب

عبر القنوات اإللكترونية المختلفة ،وتقديمها

المعامــات مــن خــال القــدرة علــى تقديــم

بجــودة وكفــاءة عاليــة .وأضــاف الشــيخ

إلكترونيــا
طلبــات إصــدار شــهادات المســح
ً

ســلمان بــن عبــدهللا أن تدشــين الخدمــات

دون الحاجة للحضور الشــخصي إلى مكاتب

اإللكترونية لتقديم “طلبات المســح العقاري”

اإلدارة ،وســيتيح لصاحــب الطلــب متابعــة

جــاء كإضافة لحزمــة الخدمــات اإللكترونية

حالــة طلبــه ومراحــل إنجــازه عبــر الموقــع

التي يقدمها الجهاز على األنشطة كافة التي

اإللكترونــي وعلــى مــدار  24ســاعة ،مشــي ًدا

يقــوم بهــا خدمــة للمســتفيدين والمتعامليــن

بمــا تضطلع بــه هيئــة المعلومــات والحكومة

بالقطــاع العقــاري مــن أفــراد ومؤسســات

اإللكترونيــة فــي مجــال دعمهــا لجهــود

وشــركات ،تيســيرا لمعامالتهــم ،األمــر الــذي

المؤسســات الحكومية فــي تطوير خدماتها،

ينعكــس إيجابــا علــى اســتقطاب مزيــد مــن

لــدى مملكــة البحريــن جاســتين

البلديــن الصديقيــن ،وبحــث عــدد من

ســيبيريل ،بحضور رئيس األمن العام

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

يتطلــع لــه ليلعــب دورا اقتصاديــا أكبــر فــي

المرحلــة الحالية والمقبلــة كأحد القطاعات
غير النفطية.

“التنمية السياسية” يستعرض اإلنجازات
المنامة  -معهد التنمية السياسية

عقــد مجلــس أمنــاء معهــد البحريــن

مهامهــم لمســاعدة أعضــاء المجالس

للتنميــة السياســية صبــاح أمــس

التشــريعية فــي أداء دورهــم علــى

اجتماعً ــا برئاســة وزيــر شــؤون

أكمل وجه.

اإلعــام ،رئيس مجلــس األمناء علي

كما استعرض المجلس البرامج التي

الرميحي ،وبحضور أعضاء المجلس

يستعد المعهد لتنفيذها خالل الفترة
ً
اســتكمال لخطتــه المعــدة
المقبلــة

للمعهد أنور أحمد.

لسنة  ،2019حيث تشمل تنفيذ عدد

والقائــم بأعمــال المديــر التنفيــذي

والحكومــة اإللكترونيــة محمــد القائــد فــي
مكتبــه بمبنــى الجهــاز فــي ضاحيــة الســيف،

ســفير الواليــات المتحــدة األميركيــة

العالقــات الثنائيــة القائمــة بيــن

رؤوس األمــوال فــي القطــاع العقــاري الذي

بحضــور الرئيــس التنفيذي لهيئــة المعلومات

األنظمــة والبرامــج المتطــورة؛ لتقديــم مزيد

بــن عبــدهللا آل خليفــة صبــاح أمــس،

وتــم

للمستثمر ،ولتحفيز عملية االستثمار وضخ

المنامة  -جهاز المساحة والتسجيل العقاري

للرؤية االقتصادية .2030

فــي

اللقــاء،

اســتعراض

يمثلــه توفــر المعلومــات مــن أهميــة كبيــرة

تدشين خدمات “طلبات المسح العقاري” اإللكترونية
االســتثمارات فــي مملكــة البحريــن مواكبــة

اللواء طارق الحسن.

رئيس جاهز المساحة والتسجيل العقاري دشن النظام بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

عبــر القنــوات اإللكترونيــة المتاحــة كافــة،

علــى مســتوى القوانيــن والتشــريعات أو

وتحقيق االستفادة القصوى من التكنولوجيا

علــى مســتوى الخدمــات اإللكترونيــة ذات

المتطــورة في مختلف المشــاريع والمبادرات

الصلــة التــي يقدمهــا الجهــاز للمســتفيدين

الوطنية.

والمعنييــن بهــذا القطاع من أفراد وشــركات،

ومــن جانبــه ،أكــد القائد األهمية التــي يمثلها

مشــيدا بحــرص رئيــس الجهــاز وتوجيهاتــه

القطــاع العقــاري باعتبــاره أحــد أهــم ركائــز

بالتحــول اإللكترونــي عبــر تقديــم مزيــد مــن

التنميــة االقتصاديــة ،وهــو مــا يجعلــه أحــد

الخدمــات االلكترونية وتطويرها للمواطنين

أهــم عوامــل جــذب االســتثمارات األجنبيــة

والمقيميــن واختصــار للوقــت وتوفير الجهد

مــن خــال أعمــال التطوير المســتمرة ســواء

على المتعاملين.

وجــرى فــي االجتمــاع ،اســتعراض

مــن البرامج التي تأتي ضمن أهداف

مــا تــم إنجازه فــي الربع األول لســنة

مرســوم إنشــاء المعهــد ،والــذي جاء

 ،2019حيــث تــم تقديــم برامــج

كأحد مرتكزات المشروع اإلصالحي

تدريبيــة متخصصــة فــي مجــال

لعاهــل البــاد صاحب الجاللــة الملك

التشريع لمجلســي الشورى والنواب،

حمد بن عيسى آل خليفة.

بهــدف تعزيــز الثقافــة القانونيــة
والسياســية للعضــو لتمكينــه مــن

وأثنــى الرميحــي علــى جهــود

العامليــن فــي المعهــد ،والتــي أ ّدت

القيــام بالمهــام األساســية للمجلــس.

لتقديمــه فعاليــات وبرامــج تهــدف

باإلضافــة إلــى برامــج تدريبيــة

لنشــر ثقافــة الديمقراطية بين جميع
فئات المجتمع ً
وفقا ألحكام الدستور

أجــل تمكيــن موظفــي األمانــة مــن

ومبادئ ميثاق العمل الوطني.

لدعــم أمانتــي النــواب والشــورى من

تكريم سمو رئيس الوزراء إنجا ٌز عالمي

الكاظــم :رؤيــة ســموه تركــت أث ـرًا كبي ـرًا فــي تحســين الخدمــات الصحيــة

مدينة عيسى  -جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

بعــث األميــن العام لجمعية البحرين لرعاية مرضى الســكلر زكريــا الكاظم ،برقية تهنئة إلى
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،حيث عبر

ختام مسابقة األمن العام للقرآن
المنامة  -وزارة الداخلية

تحــت رعايــة رئيــس األمــن العــام اللــواء طــارق الحســن ،أقامــت اإلدارة العامــة
للحراسات ،حفل ختام مسابقة األمن العام الرابعة عشرة للقرآن الكريم ،بمشاركة
ً
مشاركا من منتسبي وزارة الداخلية من مختلف اإلدارات.
ما يزيد عن 150

فيها عن بالغ التهاني والتبريكات لسمو رئيس الوزراء الختياره قائدا عالميا في سابقة تعد
األولــى مــن نوعهــا في تاريخ منظمة الصحة العالمية ،خالل الحدث الرفيع المســتوى الذي
ســيعقد بمقــر المنظمــة في قصــر األمم المتحــدة بجنيف بحضــور رؤســاء دول وحكومات
ووزراء الصحــة مــن الــدول األعضــاء في المنظمــة والبالغ عددها  194دولــة وتمثل الهيئة
األعلى بالمنظمة التخاذ القرارات.

وســاهم اســتثماره الســخي فــي المجــال

الوزراء من بصيرة نافذة ورؤية ثاقبة تركت
ً
ً
كبيرا في تحســين المجــال الصحة على
أثــرا

تولونــه مــن اهتمــام بالغ لمرضى الســكلر في

المستوى العالمي؛ فحينما قام سموه بتحفيز

البحريــن ،ولجميــع المرضــى مــن مواطنيــن

صناع الدواء في العالم نحو زيادة المشاريع

ومقيمين ،سائلين هللا العلي القدير أن يطيل

البحثيــة والدوائيــة لصالــح مرضــى الســكلر

فــي عمركــم فــي صحــة وعافيــة ،وأن يديــم

مــن خــال مــا قدمتــه المنظومــة الصحيــة

عطائاتكم على البحرين وأهلها.

خدمــة القرآن الكريم والعمل على تحقيق

اإلدارات المشاركة فيها.

معانيه الســامية من خالل غرس الصفات

وفــي ختام الحفل ،قام رئيس األمن العام

الحميــدة وتعزيزها لــدى رجال األمن ،في

بتكريــم الفائزيــن فــي فــروع المســابقة،

علــى تطويــر الصحــة والتعليــم ،ولقــد كان
ً
جليــا لدى الجميع التطور الواضح واالهتمام

إطــار أداء رســالتهم النبيلة في حفظ أمن

إضافــة إلــى الجهــة المنظمــة ولجنتــي

البالــغ والمثابــرة الحثيثة من لدن ســموه في

شــركات الــدواء ومختلــف المــدارس الطبية

الوطن وصون المكتسبات الوطنية.

التحكيم والتنظيم.

رعايــة المرضــى مــن المواطنيــن والمقيميــن

والجامعات البحثية إلى اســتحداث وتطوير

علــى حــدٍ ســواء من خــال ســعيكم الدؤوب

كثيــر مــن الوســائل والعقاقيــر العالجيــة

“الخارجية” توقّ ع اتفاقية مع “إدامة”

اســتمالك عقارات ببلجيــكا وتايلند وتطويــر مباني البعثات

ّ
وقعــت وزارة الخارجيــة وشــركة البحريــن

عقــد رئيــس جامعــة الخليــج العربــي خالــد

لالســتثمار العقــاري “إدامــة” اتفاقيــة بشــأن

العوهلي اجتماعا تنسيقيا مع وكيل شؤون

اســتمالك عقــارات فــي كل مملكــة بلجيــكا

األشغال ،بوزارة األشغال وشؤون البلديات

ومملكــة تايلنــد ،حيث وقعهــا كل من وكيل

والتخطيط العمراني أحمد الخياط لمتابعة

وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن

تنفيــذ أعمــال البنية التحتيــة لمدينة الملك

دعيج آل خليفة ،والرئيس التنفيذي لشركة

عبــدهللا الطبية بحضور عدد من مهندســي

أهــداف رؤية المملكة  ،2030مؤكدة حرص
الــوزارة الدائــم علــى تطوير آليــات التعاون
والتنســيق المشــترك مــع الشــركة علــى كل
األصعدة خصوصا على الصعيد العقاري.

محمــد آل خليفــة لتحقيق رؤيــة الوزارة
بالريــادة فــي الدبلوماســية السياســية
واالقتصاديــة بقــدرات متميــزة ،وتطوير

فــي مــد جســور التواصــل وتعزيــز أوجه

آليــات العمــل بــوزارة الخارجيــة وتنفيــذ

التعــاون الثنائــي فــي مجــال العقــارات

خطتهــا بإنشــاء الســفارات فــي الخــارج،

والممتلــكات والــذي يأتــي مــن منطلــق

باإلضافــة إلــى تطويــر مبانــي البعثــات

ســعي وزارة الخارجيــة بتوجيهــات مــن

الدبلوماســية لتقــدم أفضــل الخدمــات

وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن

للمواطنين.

األخالقية الطبية.

إخوتــي أعضــاء مجلــس اإلدارة ال يســعنا إال
أن نتقــدم لكــم بالشــكر الكبيــر لكــم علــى مــا

االنتهاء من البنية التحتية للمدينة الطبية في 2020

المنامة  -وزارة الخارجية

وكيل وزارة الخارجية ورئيس “إدامة” يوقعان االتفاقية

بأعلــى مقاييــس الجــودة وااللتــزام بالمُّ ثــل

المنظومة العالجية في البحرين.
وختتــم الكاظم برقيته باســمه وبالنيابة عن

اجتماع تنسيقي بين “األشغال” وجامعة الخليج
المنامة  -جامعة الخليج

التنميــة االقتصاديــة في البحريــن لتحقيق

الممارســات العالجيــة دون إهمــال االلتــزام

إلــى أيام مثلــى وتركت بصماتهــا في تطوير

ومقيميــن عبر سياســات مختلفــة ومتنوعة،
الصحــي بمملكــة البحريــن إلــى تحفيــز

تحفيــز التطويــر العقــاري ودفــع عجلــة

التدريــب وضمــان اســتمراره لتقديــم أفضــل

على البحرين والتي قادت اإلنســانية خاللها

ليــس بالغريــب على ســموه إذ إنه حرص كل

تعكس حرص وزارة الداخلية ودورها في

مشــيدة بالــدور الكبيــر لشــركة “إدامــة” فــي

المتغيــرات والتحديــات العالميــة وأهميــة

مســتعينا بالحكمة والمــوارد التي أنعمها هللا

للبحريــن علــى المســتوى العالمــي ،واإلنجــاز

أهميــة إقامــة مثــل هــذه المســابقات التي

الخارجيــة وشــركة “إدامــة” بمــا يســهم

بشــكل عــام ،إذ أحــدث بذلــك منهجــا فريــدا

تحســين صحــة األفــراد مــن مواطنيــن

حسن تنظيم هذه المسابقة ،وكذلك جميع

عــن اعتزازهــا وتقديرها بتوقيــع االتفاقية،

الــوزراء على زيادة حصــة وزارة الصحة من
ً
واضعا في االعتبار
الميزانيــة العامة للمملكة

أبنــاء البحريــن بشــكل خــاص وإلــى العالــم

وبيــن الكاظــم أن مــا يملكــه ســمو رئيــس

الحــرص مــذ توليــه رئاســة مجلــس الــوزراء

يجسد مفهومً ا جدي ًدا للشراكة بين وزارة
ّ

فــي هــذا المجــال ،إذ حــرص ســمو رئيــس

وغيرهــا مــن أمــراض الــدم الوراثيــة لصالــح

المجال الصحي.

وبهــذه المناســبة ،أكــد رئيــس األمــن العام

العريــض .وأعربــت وكيــل وزارة الخارجيــة

العالــم ،محققين بذلك منزلة رفيعة للبحرين

فــي العالجــات المقدمــة لمرضــى الســكلر

وأضــاف الكاظــم لقــد اجتهــد ســموه علــى

وتقديــره لــإدارة العامــة للحراســات على

وأشــارت إلــى أن مضمــون االتفاقيــة

وتــرك أثــرا ملموســا فــي صحــة األفــراد فــي

فــي القطاع الصحــي ،أدى إلــى تغيير جذري

وقال الكاظم إن تكريم ســمو رئيس الوزراء
مــن قبــل منظمــة الصحــة العالمية هــو إنجا ٌز

فــي تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة في

كمــا أعــرب رئيــس األمــن العام عن شــكره

البحريــن لالســتثمار العقــاري (إدامــة) أمين

لألمراض الوراثية التي تعاني منها المنطقة،

لــدول الخليــج والقــوة الشــرائية الضخمــة

وزارة األشــغال واستشــاري المشــروع
(شــركة الخدمــات االستشــارية الســعودية)
واستشــاري الجامعــة إلدارة المشــروع
(مكتب حاجي) ،وذلك بمقر الوزارة.
وفي االجتماع أثنى العوهلي على التعاون
بيــن الــوزارة والجامعــة الخليــج العربــي
وأثــره فــي تعزيــز إنجــاز مشــروع مدينــة
الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز الطبيــة لمــا
تمثلــه مــن أهمية بارزة فــي المجال العلمي
واألكاديمــي والطبــي للبحريــن وباقي دول

الخليج العربي.

وأوضح وكيل شــؤون األشــغال أن الوزارة

وأعــرب عــن االمتنــان لقيــادة وحكومــة

عُ هــد إليهــا بتنفيــذ أعمــال البنيــة التحتيــة

مملكــة البحريــن الرشــيدة علــى الدعــم

والمرافــق الالزمــة للمشــروع بموجــب

والمســاندة التــي توليــه للمشــروع الحيوي

عقــد التمويــل المبــرم بيــن حكومــة مملكــة

والمتمثلــة فــي توفيــر الموقــع وإمــداده

البحرين وبين الصندوق السعودي للتنمية،

بكافــة المرافــق والبنيــة التحتيــة ،والتــي

والذي تبلغ قيمته  16.5مليون دينار ،وقال

تتولــى تنفيذها وزارة األشــغال مما يعكس

حســب خطــة تنفيــذ المشــروع ،فإنــه مــن

مــدى االهتمام الــذي يحظى به هذا الصرح

المؤمــل االنتهــاء مــن تنفيــذ األعمــال فــي

التعليمي.
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تجديد مطالبة قطر بوقف تمويل اإلرهاب

الــبــحــريــن والــســعــوديــة ومــصــر تــدعــو الـــدوحـــة الحـــتـــرام حــقــوق الــمــهــاجــريــن
الســعودية فــي كلمتهــا أمــام المجلس أمس

جنيف  -بنا

طالبت مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية دولة قطر
بوقف تمويل الجماعات اإلرهابية واحترام حقوق العمال المهاجرين.
جــاء ذلــك فــي كلمــات للــدول الثــاث أمــام
مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنســان في

أوضــاع حقوق اإلنســان في قطــر الحكومة

جلســة عقدهــا المجلــس لمراجعــة أوضــاع

القطريــة بتنفيــذ اإلصالحــات الالزمــة
النظــام

تمويــل الجماعــات اإلرهابيــة ،واتخــاذ
التدابيــر الالزمــة لعــدم إعطــاء الجماعــات

وطالبــت البحريــن فــي جلســة مراجعــة

التعاقــدي

دولــة قطــر باتخــاذ التدابيــر الالزمــة لوقف

لتحســين

حقوق اإلنسان في قطر أمس.

لتطويــر

ودعت مملكة البحرين دولة قطر إلى اتخاذ

إجراءات توظيف العمال ،وتكثيف الجهود

التدابيــر الالزمــة والفوريــة إلزالــة الحواجز

لمنع السخرة.

أمــام العمــال المهاجريــن فــي الوصــول إلى

كمــا طالبــت الســلطات القطريــة بالتنفيــذ

العدالــة ،وتطبيــق المعاييــر الالزمــة لضمان

الكامــل لخطــة العمــل الوطنيــة لمكافحــة

حمايتهــم مــن ســوء المعاملة واالســتغالل،

جرائــم االتجــار بالبشــر ،وضمــان وصــول

ومعاقبة المخالفين ،وضمان حصولهم على

الضحايا للعدالة واالنتصاف.

أجورهم في الوقت المناسب.

مــن جهتهــا ،طالبــت المملكــة العربيــة

المنامة تطالب

الرياض تطالب

بتنفيذ اإلصالحات

بإزالة العقبات أمام

اإلرهابية منصات إعالمية لها لنشــر األفكار

لتطوير النظام

الحجاج والقاهرة

ودعــت المملكــة فــي الجلســة إلــى إزالــة

التعاقدي لتحسين

تدعو لوقف

المتعصبة التي تدعو إلى اإلرهاب.
العقبــات التــي تحــول دون أداء المواطنين
القطرييــن والمقيميــن فــي قطــر فريضــة
الحج والعمرة.

إجراءات التوظيف

الوضــع اإلنســاني المأســاوي لمئــات األســر
القطريــة مــن أبنــاء قبيلــة الغفــران ،الذيــن
ســحبت الحكومــة القطريــة جنســياتهم،
ومصــادرة أموالهــم وممتلكاتهم ،ومارســت
عليهم التمييز العنصري والتهجير القســري،

ـارا للجامعــة بإزالــة المخالفات
يوجــه إخطـ ً
التعليــم العالــي ّ

فــي األوراق الخاصــة بمناقشــة أحــد طلبة الماجســتير بالجامعة العربيــة المفتوحة (فرع مملكة البحرين) ،حيث تتلخص الواقعة في إزالة اســم
ّ
يشكل شبهة جنائية
وتوقيع الممتحن الداخلي باستخدام المصحح (البالنكو) ،وقيام عضو هيئة تدريس آخر بوضع اسمه وتوقيعه ،األمر الذي
تتمثــل فــي تغييــر المحــررات الرســمية التــي تعتمدهــا وزارة التربيــة والتعليم فــي اعتماد المؤهــل العلمي ،مما دعــا األمانة العامة إلــى التحقيق
اإلداري واستدعاء ذوي العالقة ،وتحويل الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.

المضبوطات.
وضبــط المتهــم حــال وصولــه
للبــاد عبر المطار وبحوزته كمية
من أقراص “اليافا” المؤثرة عقليا
بلــغ وزنهــا  634.65غراما كان قد
خبأهــا فــي المالبــس الداخليــة
التــي كانــت بحقيبتــه وجــورب
واحــد وكيــس مشــتريات مــن
السوق الحرة.
» »وثبت عند تحليل عينة من

إدرار المستأنف احتواء األقراص

على المؤثر العقلي المضبوط
بحوزته.

لالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق العمــال

االحتجاز التعسفي

فيمــا طالبــت مصــر مــن جانبهــا ،دولــة قطر
باتخــاذ إجــراءات وخطــوات لقطــع جميــع

كما طالبت بتوقف قطر عن تقديم مختلف

أشــكال التواصــل مــع األفــراد والتنظيمــات

صــور الدعم للمنصات اإلعالمية التي تعمل

والكيانات اإلرهابية أو المتطرفة ،والتوقف

علي نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو

المهاجريــن وأفراد أســرهم واعتماد تشــريع
خــاص بمكافحــة العنــف ضــد المــرأة وبمــا
تدابير فورية إلنهاء نزع الجنسية التعسفي
عــن بعــض المواطنيــن القطرييــن وإعــادة
تعســفيا ،مــع
الجنســية لمــن نزعــت عنهــم
ً

تقديــم التعويــض المالئــم لهم عــن األضرار
التي نتجت عن هذه اإلجراءات.

المحكمة تطرد “الجعفرية” من مجمع سكني ورد الحيازة المغتصبة

بعـــد االســـتيالء عليـــه بالقـــوة وطـــرد العامليـــن بـــه

حصلــت “البــاد” على حكــم قضائي نهائي صادر ضد إدارة األوقــاف الجعفرية (بطرد
المدعــى عليهــا فــورًا وبتمكيــن المدعــي مــن اســتالمه) ،بعــد أن قامــت إدارة األوقاف
الجعفريــة بواســطة مجموعــة مــن موظفيهــا بدخــول (الكامبونــد) مــن دون الحصول
على سند قانوني واالستيالء عليه بالقوة وطرد الموظفين العاملين به.
وجــاءت هذه الحادثة بعــد تأجير المجمع

األوقــاف الجعفريــة وموظفيهــا الذيــن

الســكني المذكــور مــن قبــل مســتثمر منــذ

مكثــوا داخــل المجمــع حوالــي شــهرين

العــام  ،2008وعلى الفور باشــر المســتثمر

تقري ًبا ،وبتمكين المستثمر من استالمه.
وأمام محكمة االستئناف حكمت المحكمة

قضــت فيهــا لجنــة المنازعــات اإليجاريــة

برفض وتأييد الحكم في االســتئناف رقم

(بطرد المدعى عليها فورًا من المبنى ...جد
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الحــاج ،...وبتمكين المدعي من اســتالمه،

األوقاف الجعفرية.

وألزمــت المدعى عليهــا بالمصاريف ومبلغ

أمــا فيمــا يتعلــق بالشــكوى الجنائيــة فقــد

وصف الشرطة بـ “األغبياء” واعتدى على أحدهم بالضرب

تنفيــذ العقوبــة وكذلــك بمصادرة

ودعــت جمهورية مصر ،قطــر إلى االنضمام

المعنوي لهم.

تأييد السجن والغرامة
آلسيوي ضبط بحوزته
 634جراما من “اليافا”

إبعــاده نهائيــا عــن البــاد بعــد

بمن في ذلك أفراد من األسرة الحاكمة.

ومنعتهم من حق العودة إلى بالدهم.

وعلــى صعيــد آخر ،وفي ضوء زيــارات لجنة
الفحص والتدقيق التابعة لألمانة العامة لهذه
الجامعــة ،للتأكــد مــن مــدى التزامهــا بقانــون
التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له،
والوقوف على توافر االشتراطات األكاديمية
واإلداريــة والفنية للبرامــج المرخص لها ،فقد
تــم رصــد عدد مــن المخالفات التــي قامت بها
الجامعــة ،ومنهــا بوجــه خــاص :عــدم توفيــر
أعضــاء هيئــة التدريــس فــي برامــج الجامعة
ً
وفقــا للنســبة المحــددة فــي لوائــح التعليــم
العالي ،مما يؤثر على ســير العملية التعليمية،
وعــدم التزام الجامعــة بالحد الزمني األقصى
للحصــول علــى مؤهــل البكالوريــوس،
بالمخالفة للوائح.

مبلــغ  3000دينــار فضــا عــن

القسري ضد عدد من المواطنين القطريين،

عــن تقديــم الدعــم المالــي أو التمويلــي أو

وعليــه ،وجهــت األمانــة العامــة إخطــارًا
للجامعــة بضــرورة تقديــم خطة زمنيــة إلزالة
تلــك المخالفــات فــي موعــد أقصــاه عشــرة
أيــام مــن تاريــخ اســتالم اإلخطــار ،تتضمــن
معالجــة أوضــاع الطلبــة المنتظميــن علــى
ً
وفقــا
مقاعــد الدراســة ،لضمــان تخرجهــم
لمتطلبــات اللوائــح ،وفي حال عدم اســتجابة
الجامعــة ،فســيتم رفــع توصيــة لمجلــس
التعليــم العالــي بإيقــاف قبول طلبــة جدد في
البرامــج المخالفة ،وغير ذلك من اإلجراءات،
حرصــا مــن األمانــة العامــة علــى عمــل
ً
وذلــك
المؤسسات ،وعلى مصالح الطلبة وحقهم في
عــال ذي جــودة وبيئــة
الحصــول علــى تعليــم
ٍ
تعليمية آمنة ومستقرة.

 5ســنوات مــع األمــر بتغريمــه

جميع حاالت االحتجاز التعسفي واالختفاء

علوي الموسوي

قــال األميــن العــام لمجلــس التعليــم العالــي عبدالغنــي الشــويخ ،إن األمانــة العامة وجهــت خطابًا إلــى النيابة العامة ،بشــأن وجود شــبهة تزوير

آســيوي ( 45عاما) بالســجن لمدة

وطالبــت مصــر الســلطات القطريــة بإنهــاء

يشــمل الحمايــة للنســاء الوافــدات ،واتخاذ

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

الجنائية األولى معاقبة مستأنف

في قطر أو خارجها.

وأعربــت المملكــة عــن القلــق العميــق إزاء

شبهة تزوير في أوراق رسمية بـ“العربية المفتوحة”

أيــدت محكمــة االســتئناف العليا

التحريض عليه ســواء المنصات الموجودة

برفع دعوى رقم /4/680/2018 ،25والتي

 50دينارا مقابل أتعاب المحاماة).

حــرر المســتثمر الشــكوى الجنائيــة رقــم

وعلــى إثــر ذلــك تــم تنفيــذ الحكــم علــى

/1297 2018شــرطة المحافظــة الشــمالية

يــد مأمــور التنفيــذ بــإدارة تنفيــذ األحكام

– قسم شرطة البديع.

بــوزارة العــدل بملــف التنفيــذ رقــم
عبدالغني الشويخ

/6/04625/2018 ،04وقــام مأمور التنفيذ

بحقــة فــي الشــكوى الجنائيــة واتخــاذ

– حســب منطــوق الحكــم – بطــرد إدارة

الــازم قانونــا ضــد مرتكبــي هــذه األفعال

حـــبـــس الـــمـــتـــهـــم ســـنـــة واحــــــــدة عـــقـــابـــا لــه
عباس إبراهيم

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى شــابا “ 18عامــا” أدانته باالعتــداء على أحد
أفراد الشرطة ضمن طاقم تنظيم إحدى المباريات المقامة على ملعب استاد البحرين
الوطني؛ بحبسه لمدة سنة واحدة بعدما أخذته بقسط من الرأفة.

ً
ً
متمســكا
أيضــا إلــى النيابــة العامة
وتقــدم

شــدة انفعاله وغضبه قام بمســك الشــرطي
مــن بدلتــه العســكرية ،مــا ســبب إتالفــا في
قميصــه ،حتــى تدخل باقي أفراد الشــرطة
وفكــوا الشــجار بينهمــا ،مشــيرا إلــى أن

وتشــير التفاصيــل إلــى ورود بــاغ مــن

بالترتيــب ،فقــال أحــد الموجوديــن إن

المجنــي عليــه الشــرطي مــن أنه وأثنــاء ما

(الشــرطة ماعندهــم نظــام وأغبياء) فســمع

كان علــى واجــب عمله في اســتاد البحرين

ذلك الشــرطي المجني عليه ،وســألهم عمن

الوطني  -مرتب لحراسة البوابات الشرقية

تفــوه بالــكالم الســابق ،فأخبــره أنــه لم يقم

المخصصة للدخول فقط  -حضر مجموعة

بذلك.

مــن األشــخاص مــن ضمنهــم المتهــم ،فتــم

وادعى أنه في تلك األثناء قام الموجودون

إبالغهــم أنــه يمنــع الخــروج قبــل انتهــاء

بالقــرب مــن البوابــة بدفع الشــرطي ســالف

المباراة ،فأفاد المتهم بأن الشــرطة أغبياء،

الذكــر ،وبــدوره هــو اعتــدى بالضــرب علــى

كما دفعه واعتدى عليه بقبضة يده فأحدث

جميــع الموجوديــن حولــه ،ثــم التفــت عليه

بــه اإلصابــات الموصوفــة بالتقريــر الطبــي

وأمســكه مــن قميصــه وضربــه علــى رأســه

في وجهه وشفته وأتلف زيه العسكري.

وأذنــه بقبضــة يــده مــرات عــدة كمــا ضربه

وبالتحقيــق مــع المتهــم قــرر أنــه فــي يــوم

علــى أنفــه ،فطلــب مــن الشــرطي ضــرورة

المبــاراة كان االزدحام شــديدا عند البوابة،

إنزالــه ليــده ،إال أنــه زعــم أن الشــرطي كــرر

وكان الشــرطي المجنــي عليــه يطلب منهم

ضربه له.

العــام ســالف الذكــر أثنــاء وبســبب تأديتــه

االنتظــار حتــى يقــوم بإخــراج الجمهــور

وتابــع ،أنــه حينهــا شــعر باإلغمــاء ،ومــن

لوظيفته.

الشــرطي اســتفزه عندمــا اعتــدى عليــه
بالضــرب وأنــه ال عالقة لــه باإلصابات التي
تعرض لها المجني عليه ،وهو ما لم تصدقه
المحكمة من المتهم.
وثبــت للمحكمــة أنــه بتاريــخ  15فبرايــر
 ،2018أوال :اعتــدى علــى ســلى ســامة
جسم عضو من قوات األمن العام  -شرطي
برتبة عريف  -فأحدث به اإلصابات المبينة
بالتقرير الطبي المرفق إلى مرضه أو عجزه
عــن أعمالــه الشــخصية لمــدة تزيــد عــن 20
يوما ،وذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.
ثانيــا :أهــان بالقــول والفعــل الموظــف

التــي تخــرج عــن نطــاق العمــل الوظيفــي،
جنائيــا بنــص المــادة  361مــن
والمؤثمــة
ً
ً
ظرفــا
قانــون العقوبــات ،كمــا أنــه يعتبــر
مشددا للعقاب إذا كان القصد من الدخول
أو البقاء منع الحيازة بالقوة.
يذكــر أن الدعــوى الجنائيــة مازالــت قيــد
التحقيق لدى النائب العام.

حبس شخص يبث أخبارا كاذبة
المنامة  -النيابة العامة

صــرح رئيــس النيابــة عدنــان مطــر

غيــر صحيحة ،وتعليقات منســوبة

بــأن النيابــة العامــة قــد تلقــت
ً
بالغــا مــن إدارة مكافحــة الجرائــم

للمتهــم مــن شــأنها إحــداث البلبلــة

اإللكترونيــة مفــاده قيــام أحــد
مســتخدمي

مواقــع

التواصــل

وعــدم االســتقرار فــي أوســاط
المجتمــع فضــاً عن التشــكيك في
أداء الســلطات وقدرتها على حفظ

االجتماعــي باســتغالل حســابه

األمن وحماية المجتمع.

الشــخصي في نشــر أخبار مكذوبة

هذا وقد استجوبت النيابة المتهم

ال أســاس لها من الصحة من شــأنها

وواجهته بما نشــره وأمرت بحبسه

اإلضرار بالنظام العام ،وقد باشرت

احتياطيــا علــى ذمــة التحقيق بعد
ًّ

النيابة التحقيق في الواقعة ،حيث

أن وجهــت إليــه تهمة إذاعــة أخبار

اطلعــت علــى األخبــار المنشــورة

كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن

بالحســاب الشخصي للمتهم والتي

تحدث ضررًا بالنظام العام ،وكذلك

تبيــن قيامــه بنشــرها علــى مــدى

إساءة اســتخدام وسائل التواصل

زمنــي طويــل وتضمنــت معلومات

االجتماعي.

» »وذكر رئيس النيابة أن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي
يخرج عن إطار الحرية في إبداء الرأي والتعبير إذا استغلت هذه

الوسائل في تحقيق أغراض ورؤى شخصية دون اعتبار للمصلحة
العامة وحقوق المجتمع ،ووقعت بالمخالفة ألحكام القانون
وتضمنت ما يشكّ ل جرائم معاقب عليها قانونًا.

رفض دعوى الرئيس السابق لنقابة “طيران الخليج”  25يونيو الحكم في استئناف “ ”VATالكهرباء
يطال ــب بإعادت ــه لمنصب ــه وبط ــان تدوي ــر المناص ــب

الذوادي :تصريحات الوزير تؤكد أن “الهيئة” جهة سيادية

قــال المحامــي إســام غنيــم إن المحكمــة

غير صحيح ومخالف للحقيقة.

ذكــر المحامــي محمــد الــذوادي أن محكمــة

وجــود مــا يمنع مــن منافســة الهيئــة من قبل

الكبــرى المدنيــة األولــى (الدائــرة اإلداريــة)

وأشــار إلــى أنــه دفــع أمــام المحكمــة بــأن

االســتئناف العليــا المدنيــة حجــزت الطعــن

شــركات أخرى فــي تقديم خدمــات الكهرباء

أصــدرت حكمــا أيــدت فيــه قــرار مجلــس

الثابــت من محضــر اجتماع مجلــس اإلدارة

المقــدم منــه ضــد حكــم رفــض الدعــوى التي

والمــاء .وأوضــح الــذوادي فــي دعــواه أنــه

إدارة النقابــة الوطنية لعمال طيران الخليج

محــل الواقعــة أن عــددا من أعضــاء مجلس

أقامها بشــأن قــرار “القيمــة المضافــة” ()VAT

مواطــن ومنتفــع من خدمــات الهيئــة فوجئ

بتدويــر المناصــب اإلدارية ،والــذي نتج عنه

اإلدارة تجــاوز النصاب الــازم لصحة انعقاد

التــي بــدأت بتطبيقها هيئة الكهربــاء والماء،

برســالة واردة منهــا بتاريــخ  8ينايــر 2019

تعييــن الرئيــس الحالــي للنقابــة ،وقضــت

االجتماعــات ،إذ حضــر  6أعضــاء مــن أصــل

برفــض دعــوى الرئيــس الســابق لمجلــس

 11عضــوا ،األمــر الذي يكــون معه االجتماع

والــذي تقــدم بهــا ضد وزيــر الكهربــاء والماء
ٌ
كل ِ
بص َفتــه،
والرئيــس التنفيــذي للهيئــة،

بالبريد اإللكتروني ،تضمنت إشــعارا بتطبيق
“المضافــة” علــى توريدات خدمــات الكهرباء

إدارة النقابــة المذكــورة ،التــي يطالــب فيهــا

صحيحــا ومــا تمخــض عنــه مــن قــرارات

لوقــف وإلغــاء تطبيــق “القيمــة المضافــة”

والمــاء بنســبة  % 5مــن قيمــة الخدمــة بأثــر

بإعادتــه لمنصبــه .وأوضح وكيــل النقابة أن

صحيحــة ومرتبــة آلثارهــا وأهمهمــا تدويــر

علــى المشــتركين بخدمــات الهيئــة ،مدعيــا

رجعــي ،اعتبــارا مــن فاتــورة ينايــر ،2019

مناصــب أعضــاء مجلــس اإلدارة بانتخــاب

عــدم قانونيــة تحصيــل “المضافــة”؛ للحكــم

الرئيــس الجديــد واإلبقــاء علــى المدعــي

فيــه بجلســة  25يونيــو المقبل.وأشــار إلــى

محمد الذوادي

(الرئيس السابق) عضوا بالمجلس.

أن المحكمــة تلقــت مــن ممثــل جهــاز قضايــا

ادعاء الوزارة بأنها تمارس نشــاطا اقتصاديا

ودفــع أيضــا بــأن االجتمــاع ومــا صــدر فيــه

الدولة مذكرة دفع فيها بعدم وجود مصلحة

من قرارات نال الشــرعية بتصديق واعتماد

للطاعن ،لكنه تقدم بطلب فتح باب المرافعة

مجلــس النقابة ودعــوة األعضاء إليه بطلب

وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة .فلهــذه

وقــدم نســخة مــن تصريــح لوزيــر الكهربــاء

األســباب قضــت المحكمــة برفــض دعــوى

يؤكــد فيــه أن “زيادة أســعار الكهربــاء والماء

مــن الرئيــس أو ثلــث أعضائهــا ،إال أن الزعم

الرئيس السابق وألزمته بالمصروفات.

تخضــع لموافقــة الحكومة” ،وهــو ما يدحض

مجلــس إدارتهــا تدخــل وبالمســار القانونــي

إسالم غنيم

ورعايــة لمصالح عمــال النقابة نظــرا للعديد

الســابق رفــض القرار وأقام دعــواه بزعم أن

لتصحيــح بعض المخالفات الســابقة حفاظا
مــن المخالفــات ،وتم عقد اجتمــاع للمجلس
اســتنادا للنظام األساســي للنقابة وتم اتخاذ
إجــراء شــرعي بإعــادة تدويــر المناصــب
بالموافقــة ألحــكام القانــون ،وتــم تعييــن
رئيــس لمجلــس اإلدارة ،إال أن الرئيــس

حركة التدوير وقعت في غير الحاالت التي
يمكــن معهــا لمجلــس اإلدارة إجــراء تدويــر
منصــب الرئيــس ،وأنهــا تمــت دون اجتمــاع

يخض للمنافســة مــع القطاع الخاص ،ويؤكد
أنها جهة سيادية؛ كونها جهة تابعة للحكومة
وال ينافسها أحد في تقديم الخدمة.

ومرفق بها شهادة التسجيل الضريبي .وأفاد
بــأن اإلجــراء غيــر قانوني كون المشــرع ألزم
فــي حال تطبيق “المضافــة” على التوريدات
الحكوميــة وجــود توافــر عدة شــروط ،وهي
أال تباشــر الدولــة تلــك التوريــدات بصفــة
ســيادية ،وأن تكــون هنــاك منافســة بيــن

وكان ممثــل جهــاز قضايا الدولة قد أكد أمام

القطاعيــن بشــأنها وهــو مــا ال يتوافــر بهــذا

المحكمــة اإلداريــة -أول درجــة -علــى عــدم

القطاع الحكومي.
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ّ
رحبــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن
بجميــع منتســبيها وبالجمهــور الكريــم
للحضــور والمشــاركة فــي فعاليات مجلســها
الرمضانــي لهــذا العــام والــذي ســيعقد تحت
ً
غــدا الجمعة 12
رعايــة رئيســها ســمير ناس،

المنامة  -جي إف إتش المالية

أعلنــت مجموعــة جــي إف إتــش الماليــة نتائجها للربــع األول  ،2019والتي ســجلت خاللها

رمضــان 1440هـــ  /الموافــق  17مايــو 2019

ارتفاعــا فــي إيراداتهــا بنســبة بلغــت  % 6.47لتصــل إلــى  70.12مليــون دوالر مقابل 65.9

من الساعة  9:00وحتى  11:00مساءً بقاعة
المجلس بمقر بيت التجار.

مليــون دوالر خــال الربــع األول  ،2018بما يؤكد من جديد نجاح جي إف إتش المتواصل

وأعربــت الغرفة عن ترحيبها بكافة أعضائها

في تطبيق استراتيجيتها التي تركز في المقام األول على تنويع وتعزيز مصادر اإليرادات

والمواطنين والمقيمين للحضور والمشاركة

والدخل المحقق عبر مختلف أنشطة أعمال المجموعة.
وبلغــت قيمــة الربــح الصافــي الــذي يــؤول
إلــى المســاهمين خــال الربــع األول 2019

االســتثمارية للمجموعــة بمــا مقــداره 7.4

مــا مقــداره  21.36مليــون دوالر مقارنــة بما

مليون دوالر .من جانب آخر ســاهم النشاط

مقــداره  36.5خــال نفــس الفتــرة ،2018

العقــاري للمجموعــة بقيمــة  8مليــون دوالر

بانخفــاض بنســبة  .% 41.4كمــا ســجلت

من مشــروع “الهاربر رو” ،بينما ساهم نشاط

المجموعــة ربحا صافيــا موحدا بقيمة 20.7

الخزينــة بمــا قيمتــه  11.3مليــون دوالر

مليــون دوالر ،مقارنــة بمــا مقــداره 36.89

خــال هــذا الربع جــراء تبني جــي إف إتش

مليــون دوالر خــال الربــع األول ،2018

الســتراتيجية جديدة تهــدف لتنمية الدخل

ويعــزى انخفــاض الربح الصافــي للمجموعة

الدوري المحقق من أنشطة الخزينة.

بشــكل أساســي إلــى انخفــاض نســبة

وبلغــت قيمة الربح من العمليات المتواصلة

المســاهمة مــن نشــاط الصيرفــة التجاريــة

خــال الفترة ما قيمته  21.17مليون دوالر،

للمجموعــة ،وتمديــد مــدة إقفــال صناديــق

مقارنــة بمــا مقــداره  35.73مليــون دوالر

اســتثمارية والتي من المتوقع انتهاء مدتها

خــال الربــع األول  ،2018بانخفــاض بنســبة

خالل الربع الثاني.

.% 40.8

وتعــزى هــذه النتائــج القويــة لحد كبيــر إلى

وقــال رئيــس مجلــس إدارة المجموعــة،

الدخــل المحقــق من إيــرادات االســتثمارات

جاســم الصديقــي “تواصــل جــي إف

الخاصــة للمجموعــة ،مــع التخــارج الناجــح

إتــش التركيــز علــى تنويــع أنشــطة أعمالهــا

لنســبة  % 40مــن حصــة جــي إف إتــش في

ومحافظهــا االســتثمارية لتحقيــق إيــرادات

فنــدق العريــن مقابــل االســتحواذ علــى برج

مطــردة عبــر مختلــف أنشــطة أعمالهــا.

الفنــدق فــي مشــروع الفيالمــار ،التابــع لهــا

وبالرغــم مــن االســتثمارات الضخمــة التــي

بالبحريــن ممــا ســاهم فــي تحقيــق 29.4

ســخرناها لتطويــر أنشــطة المجموعة خالل

الرمضاني لـ “الغرفة” غدا
السنابس  -الغرفة

المجموعــة تســجل ربحــا صافيــا للمســاهمين بقيمــة  21.4مليــون دوالر

مليــون دوالر .كمــا ســاهم نشــاط الصيرفــة

انعقاد المجلس

في مجلسها الرمضاني لهذا العام والذي من
المقرر أن يحضره كبار المسؤولين والوجهاء
واألعيان والدبلوماسيين وممثلي الصحافة

الخميس
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واإلعالم في البحرين وذلك أســوة بمجالس
الغرفة الرمضانية في األعوام السابقة.

هشام الريس

جاسم الصديقي

الربع األول  ،2019حققنا أداءً قويا ،ونتوقع

مليــون دوالر خــال الربــع األول ،والتوقيــع

اســتمرار هــذا األداء المعــزز خــال الفتــرات

لالســتحواذ علــى ســت مــدارس خاصــة

المقبلــة مــن عــام  2019فيمــا نبنــي علــى

جديــدة شــاملة للمراحــل التعليميــة الثــاث

الزخــم الكبيــر الــذي تشــهده أنشــطة أعمــال

بالمنطقــة ،مــن منطلق اعتقادنا بــأن التعليم

المجموعة”.

يعتبــر من مجــاالت االســتثمار المتخصصة،

مــن جانبــه ،قــال الرئيــس التنفيــذي

ونعتــزم بمشــيئة هللا االســتفادة من ســجلنا

للمجموعــة ،هشــام الريس “لقــد تمكنا خالل

الحافــل ومحفظتنــا االســتثمارية فــي هــذا

هــذا الربــع مــن العــام مــن التخارج مــن جزء

القطــاع .بالنســبة ألنشــطة الخزينــة فقــد

Û Ûاحــذروا المصطلحــات “المضللــة”

من استثماراتنا الخاصة من خالل البيع إلى

شــهدت أيضــا انتعاشــا .ومــن خــال الزخــم

فــي الميزانيــات العموميــة لبعض

خصوصــا نســختها
ً
الشــركات،

شــريك اســتراتيجي ،وتملك فنــدق فيالمار

المحقــق خــال الربــع األخير من عــام 2018

العربيــة ،حيــث تعمــد إدارات إلخفــاء أدائهــا الضعيــف ،وفشــلها الذريــع ،فــي

فــي مرفــأ البحريــن المالــي ،ممــا ســيتيح لنا

والمكاســب المحققــة خــال الربــع األول من

اإلســراع باســتكمال المشــروع وتحقيــق

عــام  ،2019فإننــا نــرى ذلــك بمثابــة مصــدر

عائــدات أعلــى لمســاهمينا .كمــا قمنــا بطرح

هــام للدخــل المطرد لجــي إف إتش من اآلن
ً
فصاعدا”.

منصتنــا التعليميــة “بريتــوس” بقيمــة 200

على المستثمر
القراءة بين السطور
مازن النسور

النهــوض بالشــركة ،إلــى اســتخدام مصطلحــات اقتصاديــة “منحوتــة” كســبتها

اللغة العربية بطرق عديدة ،بحيث تضيع “الحســبة” على المســتثمر والمســاهم
العادي.

 Û Ûكما تحاول بعض اإلدارات االلتفاف على أدائها الســيئ بإضافة مداخيل “غير
أصيلــة” جــاءت نتيجــة لصفقــات معينة أو بيع أصــول ،إلى األربــاح ،أو توحيد
النتائــج مــع شــركات تابعــة وزميلــة لديها نتائــج جيدة ،بحيث تظهر للشــخص

ّ
تدشن خدمة عقود الشركات
“التجارة”

أرباحا كبيرة رغم أن الحقيقة تشــير إلى
ً
غيــر المتخصــص بأن الشــركة حققت
عكس ذلك.

 Û Ûوتســتخدم الشــركات المقصــودة (ونقــول البعــض) صحافييــن أو كتــاب مهــرة
قادرين على صياغة أخبار النتائج المالية ســواء الســنوية أو الفصلية بطريقة
تخفــي العيــوب وتظهــر المحاســن دون الوقوع في فــخ الرقابة التي يمارســها

تســاهم في تســهيل اإلجــراءات وســرعة إنجــاز المعامالت

مصــرف البحريــن المركــزي وبورصــة البحريــن ووزارة الصناعــة والتجــارة

والسياحة على هذه الشركات.

 Û Ûأضــف إلــى ذلك ،تعاون و”انبطاح” بعض الصحف ووســائل اإلعالم والخضوع
أمــام رغبــة اإلعــان ،حيث نجد شــركات تفــرض المــادة التحريريــة والعناوين

المرفأ المالي  -الصناعة والتجارة

ّ
دشــنت وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة ،خدمــة عقود

البحرينية المقفلة والعامة ومســودة عقد الشــركة للشركات

من شــأنه أن يســاهم في تســهيل اإلجراءات وزيادة ســرعة

الشركات ضمن باقة الخدمات المقدمة في نظام “سجالت”،

ذات المســئولية المحــدودة وشــركات التضامــن وشــركات

إنجاز المعامالت وتقديم الخدمة بشكل أفضل.

وذلك اعتبارًا من  13مايو  .2019وأوضح الوكيل المســاعد

التوصية البسيطة و توصية باألسهم ،فإن الخدمة الجديدة

للســجل التجــاري والشــركات بالــوزارة علــي مكــي بأنه ومع

ســتوفر علــى القطاع التجــاري الوقت والجهــد المبذول في

تعتبــر األولــى مــن نوعهــا أمــام القطــاع الخــاص والتجــاري

تدشــين خدمــة عقــود الشــركات ،والتــي تتضمــن النظــام

إعــداد ومراجعــة العقــود ،حيــث ســيتعين علــى المتعامليــن

األساســي وإقــرار التأســيس للشــركات الشــخص الواحــد،

فقــط إدخــال البيانــات الخاصــة بهــم وهــي االســم التجاري

للمســتثمرين البحرينييــن والخليجييــن واألجانــب ،وذلــك
ً
تطبيقــا لتحقيــق رؤيــة البحريــن  2030هــي المــكان األمثــل

وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركات المســاهمة

وأســماء الشركاء وأغراض الشركة ورأس المال ،األمر الذي

لالستثمار.

على هذه الوسائل كما هي ،بحيث تنشر بدون تحرير أو إعادة صياغة.

 Û Ûتتمتع البحرين بقوانين اقتصادية مرنة وقوية ،وسوق مفتوحة لكنها مراقبة
بشــكل دقيــق ،األمــر الــذي يضمــن للمســتثمر وللمســاهمين والعاملين بالســوق

يذكــر أن نظــام ســجالت ّ
وفــر باقــة مــن التســهيالت التــي

ا عــن تعريفهــم بواجباتهــم ،لكــن لألســف بعض الشــركات تبدو
حقوقهــم ،فضــ ً

ا مــن الجهات المعنيــة (الرقابية) ،حيث تســتطيع تمريــر المعلومات
أذكــى قليــ ً
التــي تريدهــا ،أو علــى األقــل إبرازهــا .يبقــى علــى المســاهم ضــرورة التنبــه
والقراءة بين السطور.

mazin.alnsour

@albiladpress.com

مركزان بـ “تمكين” لخدمة العمالء يحصدان الدرع الذهبي

جـــنـــاحـــي :تـــعـــزيـــز الـــتـــجـــربـــة والـــتـــطـــويـــر وفــــقًــــا لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة

تسليم الدرع الذهبي لمركز “تمكين” بمجمع السيف
المنامة  -تمكين

حصلت مراكز “تمكين” لخدمة العمالء
في مجمع السيف ومبنى بيت التجار
علــى تصنيــف “الفئة الذهبية” من بين
 10مراكــز حاصلة علــى تصنيف الفئة
الذهبيــة ضمــن برنامــج تقييــم مراكز

تسليم الدرع الذهبي لمركز “تمكين” ببيت التجار

الخدمــة الحكوميــة “تقييــم” والتــي

الشــيخ محمــد بــن عيســى آل خليفة،

آل خليفــة ،قــد قــام بتعليــق الــدرع

بيت التجار.

للمعايير الدولية المعتمدة .إلى جانب

حظيت مؤخرا بالتشرف بتكريم ولي

إن هــذا التكريــم يعــزز مــن توجهــات

فــي مركــز خدمــة العمــاء فــي مجمع

مــن جهتــه قــال الرئيــس التنفيــذي

تزويــد جميع موظفــي خدمة العمالء

العهد نائب القائد األعلى النائب األول

“تمكين” في تطوير جودة الخدمات.

الســيف ضمــن زيارتــه الميدانيــة

لـ”تمكيــن” ،إبراهيــم جناحــي “نحــن

بالتدريــب الــازم وتأهيلهــم ليكونــوا

لرئيــس مجلــس الــوزراء ،صاحــب

وكان رئيــس لجنــة تقييــم مراكــز

للمراكــز ،في حين قــام رئيس مجلس

ننظر إلى أدق التفاصيل خالل تجربة

“مستشــاري خدمة عمــاء” متميزين،

الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد

الخدمــة الحكومية ،الرئيس التنفيذي

أمناء “دراســات” ،نائب رئيس اللجنة،

عمالئنــا وذلــك مــن منطلــق ســعينا

وخالل العام  ،2018قمنا بخدمة أكثر

آل خليفة.

لهيئــة

والحكومــة

الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة،

وقــال رئيــس مجلــس إدارة “تمكيــن”،

االلكترونية ،الشــيخ محمد بن عيسى

بزيــارة إلــى مركــز خدمــة العمالء في

الدائم للتميز ،وهو ما دفعنا إلى تعزيز
ً
وفقــا
هــذه التجربــة وتطويــر المركــز

مــن  33ألــف عميل عبر مراكز الخدمة

المعلومــات

المختلفة”.

تحسين مهارات موظفي القطاع الحكومي رقميا
المنامة  -مايكروسوفت

“المعلومات” تتعاون
مع “مايكروسوفت”
و “ثينك سمارت”
لتطوير الموظفين

وقعــت هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة مذكرة تفاهم مع مايكروســوفت وشــركة ثينك ســمارت للتطويــر والتدريب،
وذلك بهدف تحسين مهارات موظفي القطاع الحكومي وتمكينهم من مواكبة تحديات االقتصاد العالمي الرقمي.
وأكــد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات

بما يتماشى مع رؤية البحرين .”2030

إضافــة إلــى التعــرف علــى أهــم تقنيــات

والحكومــة اإللكترونيــة محمد القائد ،أن

وبموجــب االتفاقيــة ،ســتعمل كل مــن

الثورة الصناعية الرابعة ،في حين سيتم

رؤيــة القيــادة الرشــيدة تتمثــل فــي دعم

الهيئــة ومايكروســوفت وثينــك ســمارت
ً
معا على تنفيذ مبادرة “فرصتي لموظفي

تخصيص كل مسار تدريبي بما يتناسب
مع وظيفة المتدرب.

فــي شــتى القطاعــات المهنيــة ،وتمكيــن

القطــاع الحكومــي” ،حيــث ســتقوم

مــن جهتــه ،أشــار الشــيخ المديــر العــام

الشباب من تحقيق االزدهار والنجاح من
ً
معــا فــي بناء المســتقبل
أجــل المشــاركة

مايكروســوفت مــن جانبهــا بتقديــم

لمايكروســوفت

وســلطنة

الــدورات والشــهادات والتوجيــه التقنــي

عمــان ،ســيف بــن هــال الحوســني،
ً
التزامــا
إلــى أن مايكروســوفت تمتلــك

المملكــة لتحقيــق التحــول اإللكترونــي

ً
مشــيرا إلــى أن مثل هذه
الرقمــي القادم،

بطريقــة تتماشــى مــع تطلعــات الهيئــة

االتفاقيــات مــع مايكروســوفت وثينــك

الطامحــة إلــى تطويــر مهــارات اآلالف

ســمارت تســاعدهم فــي تحقيــق أهــداف

مــن موظفــي القطــاع العــام خــال فتــرة

البحريــن

البحرينييــن فــي المجــاالت التكنولوجية
أثناء توقيع مذكرة التفاهم

ً
راســخا نحــو التمكيــن الرقمــي لحكومــة
ً
مؤكــدا أن الشــراكة المســتمرة
البحريــن،

الهيئــة وتحســين الخدمــات الحكوميــة،
وتســريع وتيرة االبتكار ،فضالً عن تعزيز

المبادرة.

بيــن مايكروســوفت وهيئــة المعلومــات

التــي تســعى إلــى مســاعدة كل مؤسســة

برنامــج فرصتي الذي صممته المؤسســة

وســتتضمن المبــادرة مســارات خاصــة

والحكومــة اإللكترونيــة تمثــل نموذجــا

فــرص العمــل والنمــو االقتصــادي فــي

بالتدريــب

أدوات

عريقــا يعكــس بوضــوح مــدى العالقــة

وفــرد بحرينــي لتحقيق أقصــى طاقاتهم
ً
أيضا علــى الدور الكبير
وأهدافهــم ،وأكد

فــي األصــل لتعزيــز إمكانيــة توظيــف
الشــباب وإنتاجيتهــم فــي جميــع أنحــاء

المملكــة ،مضيفــا “نتطلــع إلــى العمــل مــع

مايكروســوفت األساســية ،والحوســبة

حيــوي لتحقيــق أهــداف رؤيــة البحريــن

لمجموعة ثينك سمارت ،أحمد الحجيري،

شركائنا لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة

الســحابية ،وســبل التحــول الرقمــي،

القويــة التــي تجمــع الشــركة بمؤسســات
المملكة ،فضالً عن رســالة مايكروسوفت

الــذي يلعبــه التحــول الرقمــي كعنصــر

المملكــة .وبدوره ،قــال الرئيس التنفيذي

 .2030و ســتقوم ثينــك ســمارت بــإدارة

إن المؤسسة تعمل على تحسين مهارات

علــى

اســتخدام

المتعلقــة بالتوجهــات الجديدة لالقتصاد
ً
موضحــا أن الرؤيــة
العالمــي الرقمــي،
االقتصاديــة لحكومــة المملكــة تســلط
الضــوء فــي تركيزهــا علــى االســتخدام
المبتكــر للتكنولوجيــا ،مضيفا “سيســاهم
عملنــا مــع الهيئــة ومايكروســوفت فــي
تعبيد الطريق وتمكين موظفي الحكومة
من بلوغ رؤية المملكة الطامحة لتحقيق
حياة أفضل لكل فرد بحريني”.

“الوطني” و”ترابط” يبرمان شراكة بالصيرفة المفتوحة
المنامة  -البحرين الوطني

اتخــذ بنــك البحرين الوطني دورًا رياديًّا في

حيث ســيمنح أصحاب الحسابات إمكانية

االرتقــاء بمســتوى تطــور القطــاع المصرفي

الربــط بيــن عــدة حســابات مــن مختلــف

على مســتوى المنطقة ،وذلك بتبنيه تقنيات

البنــوك واالطــاع على جميــع موجوداتهم

تمكنه من تقديم خدمات مصرفية مفتوحة

ومطلوباتهــم الماليــة عبــر تطبيــق واحــد

لعمالئه.

فــي الهاتــف النقال أو الخدمــات المصرفية

ســتمكن الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة

عبــر اإلنترنت .كمــا ســيكون بإمكانهم ربط

أصحاب الحسابات المصرفية من مشاركة

حســاباتهم بتطبيقــات معتمــدة ومســتقلة

وتــم توفيــر األنظمــة الجديــدة للبنــك عــن

علــى حســاباتهم المصرفية في مكان واحد

طريــق شــركة “بوابــة ترابــط” مــزود حلــول

يعد خطوة مهمة في جعل العمل المصرفي

البنيــة التحتيــة للصيرفــة المفتوحــة.

أكثــر مرونــة ويســرًا لعمالئنــا الكــرام ،كمــا
يعتبــر إنجــا ًزا فــي مجــال تطويــر وتوســعة

البحرين الوطني من ربط حساباتهم مع أي

خدماتنا الرقمية”.

وستمكن تقنيات “بوابة ترابط” عمالء بنك
بنك في البحرين واإلطالع على حساباتهم

بــدوره ،قــال الرئيــس التنفيــذي لـ”بوابــة

المالية بشكل موحد عبر الموقع اإللكتروني

ترابــط” ،عبــدهللا المؤيــد “إن شــراكتنا

للبنك وتطبيقات الصيرفة المفتوحة.

مــع بنــك البحريــن الوطنــي تنســجم مــع

معلومــات حســاباتهم وســجل مدفوعاتهم

تقــدم مجموعــة أكبــر مــن الخدمــات

وقال الرئيس التنفيذي لالستراتيجية في

اســتراتيجية البحريــن لتصبــح الوجهــة

بنــك البحرين الوطني ،ياســر الشــريفي “إن

الرائــدة للتكنولوجيــا الماليــة على مســتوى

مــع بنــوك أخــرى وأطــراف ثالثــة مرخصة،

والحلول.

تمكيــن عمالئنــا مــن اإلطــاع بشــكل كامــل

المنطقة”.

الخميس
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 %21زيادة في دعم الطحين بالربع األول
الـــحـــكـــومـــة ســـــــددت  2.8مـــلـــيـــون ديــــنــــار لــتــثــبــيــت ســـعـــر الــخــبــز
علي الفردان
ارتفــع الدعــم الحكومــي المقــدم من قبــل حكومة البحريــن لمنتجــات الطحين بغية
ً
مدفوعا
تثبيت أسعار الخبز في السوق المحلية خالل الربع األول من العام الجاري
بنمو االستهالك المحلي .وأظهرت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق
ً
دعما قدره  2.85مليون دينار ألســعار الطحين مقارنة مع 2.33
أن الحكومة قدمت
مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق.
وبلغت الزيادة في الدعم المقدم خالل

الطحيــن الفعليــة فــي الســوق وبيــن

الربــع األول  2019نحــو  21.8%علــى

الســعر المدعــوم المقــدم للمخابــز

أساس سنوي.

الشــعبية واآلليــة التــي توفــر الخبــز

وبلغــت مبيعــات شــركة البحريــن

المحلــي المدعوم في الســوق ،إذ يعتبر

لمطاحــن الدقيق نحو  1.8مليون دينار

الخبــز مــن الســلع المدعومــة من جانب

فــي حيــن ســجلت خســارة بعــد خصم

الحكومة منذ سبعينات القرن الماضي.

تكلفــة المبيعــات بنحــو  2.4مليــون

وكان ديــوان الرقابــة الماليــة ،وهــو

دينــار قبل أن تســتلم الدعــم الحكومي

الجهــاز الحكومــي المنــاط بــه التدقيق

لموازنــة هــذه الخســائر الناتجــة عــن

علــى أنشــطة المؤسســات والشــركات

فروق األســعار المقدمــة لمنتجي الخبز

يعتبر الخبز من السلع المدعومة

ارتفاع أرباح “مطاحن الدقيق”

العامــة ،قــد حــذر من أزمة قــد تتعرض

االستهالك مقابل اإلنتاج ،إال أن مصادر
على إطالع على عمليات الشركة قللت

مليون دينار أرباح “المطاحن”
من جانب آخر ،ارتفعت أرباح شــركة

مليــون دينــار بالمقارنــة مــع  813ألف

 147.5ألــف دينــار فــي ذات الفتــرة

دينــار فــي ذات الفتــرة مــن العــام

مــن العــام الســابق ،إذ زادت التكاليف

المحليين وسعر التكلفة الحقيقية.

لهــا البــاد فــي الســنوات المقبلــة فيمــا

ويشــكل الدعــم الحكومــي المقــدم

يتعلــق بتوافــر إمــدادات كافيــة مــن

مــن شــأن هــذه التخمينــات ،إذ تعمــل
ً
حاليــا علــى مشــروع طمــوح
الشــركة

البحريــن لمطاحــن الدقيــق فــي الربع

السابق .2018

التشــغيلية للشــركة فــي الربــع األول

وبلــغ ربــح العمليــات  68.6ألــف دينار

مــن هذا العام من  362ألف دينار إلى

للشــركة ،بمثابــة تعويــض بيــن تكلفــة

الطحيــن فــي ظــل ارتفــاع وتيــرة

لزيادة اإلنتاج.

األول مــن العــام الجــاري لتبلــغ 1.04

بالربــع األول مــن  2019مقارنــة مــع

 388ألف دينار.

ارتفاع سعر سهم “األهلي المتحد”  % 6في 2019

الـــقـــيـــمـــة الــــســــوقــــيــــة لـــلـــبـــنـــك قـــــفـــــزت إلـــــــى  2.6مــــلــــيــــار ديــــنــــار
بســهول باســتثمار ما يعــرف بـ “الــذكاء االصطناعي” ،فيما

الماضيــة ،ويعد ســهم البنك من األســهم القياديــة المؤثرة

أمل الحامد
شــهد ســعر ســهم البنــك األهلــي المتحــد ،المدرجة أســهمه
فــي بورصتــي البحريــن والكويــت ،ارتفاعً ــا بنســبة % 6
قياســا بســعره في نهاية العام الماضي ،إذ أقفل
يوم أمس
ً
أمــس عنــد ســعر  0.8دوالر ،مقارنــة بـــ  0.755دوالر فــي
ً
ووفقا للبيانات المنشورة على موقع بورصة
نهاية .2018

البحريــن ،وحصلــت “البالد” على نســخة منهــا ،فإن القيمة
الســوقية لـ “األهلي المتحد” يوم أمس قفزت بنســبة 28.6
قياسا بنهاية العام الماضي  ،2018من نحو  2.06مليار
%
ً

دينار لتصل إلى  2.6مليار دينار يوم أمس.

وشــكلت القيمــة الســوقية للبنــك يــوم أمــس  % 30.3من
إجمالــي القيمــة الســوقية للبورصــة والتــي تجــاوزت نحو
 8.7مليار دينار .وكانت القيمة الســوقية للبنك بلغت نحو
 2.06مليار دينار بنهاية  ،2018والتي شكلت  % 25.1من
إجمالــي القيمــة الســوقية للبورصــة والتــي تجــاوزت نحو
 8.2مليار دينار.

تم اختيار تطبيق “الواتس اب” لسهولته وانتشاره.

في أداء البورصة وحركتها وانتعاشها.

ويُ عــد البنــك األهلــي المتحــد أول بنــك فــي المملكــة يقوم

ً
أرباحا صافية بلغت  192.9مليون دوالر في
وحقق البنك

بدمــج أنظمتــه مــع حلــول الدردشــة الذكية المباشــرة عبر

الربــع األول مــن العــام  2019بنمــو نســبته  % 10.4مقابل

الواتســاب التجــاري .ويتيــح التطبيــق الجديــد تلبيــة

نحو  174.7مليون دوالر في .2018

االستفســارات المصرفيــة بجميــع أنواعهــا التــي تشــمل

ً
ووفقــا لدراســة تحليلية صادرة عــن األمانة العامة التحاد

االستفســار عــن أســماء الرابحيــن فــي برنامــج حصــادي،

المصــارف العربيــة ،فقد دخل البنك األهلــي المتحد ضمن

الحســابات المصرفية بجميع أنواعها (الحسابات الجارية،

قائمــة أفضــل  500عالمــة تجاريــة مصرفيــة فــي العالــم

حســابات التوفيــر ،القروض الشــخصية ،العقارية ،قروض

للعام  ،2019حيث بلغت قيمة عالمته التجارية نحو 251

الســيارات ،تحويــل العمالت ومواقع الفــروع) وغيرها من

مليون دوالر ،والرسملة السوقية له نحو  5.3مليار دوالر.

مؤشر سهم الشركة

وحصــل البنك األهلي المتحــد على لقب العالمة التجارية
المصرفية األعلى قيمة في البحرين للعام  ،2019كما احتل
عالميا .وتعتــزم المجموعة
عربيا ،والـــ 427
المرتبــة الـــ 37
ً
ً

االســتمرار في تنفيذه أهدافها وخططها الموضوعة للعام
 2019على طريق مواصلة مسيرة النجاح والتقدم وتلبية
تطلعــات مســاهميها وعمالئهــا على امتــداد المنطقةً ،
وفقا

الخدمات.
يشــار إلــى أن مجموعــة البنــك األهلــي المتحــد تعمــل في
 8أقطــار إقليميــة ودوليــة ،عبــر شــبكة مصرفيــة واســعة

اللبــان للصحافييــن مؤخــرًا أن المجموعــة لديهــا خطــط

العمل ،فيما نفذت جميع التجهيزات واإلعدادات للتطبيق

للتحــول الرقمــي فــي جميــع أعمالهــا ،وســيتم تنفيذهــا

بكــوادر البنــك .ويتيــح التطبيــق لعمــاء البنــك والزبائــن

علــى مراحل ليتم االســتفادة منها فــي تخفيض التكاليف

والجمهــور العــادي بطــرح أســئلتهم واستفســاراتهم عــن

األهلي المتحد (البحرين) ،البنك األهلي المتحد (الكويت)،

وتحسين الخدمات.

الخدمــات ،وتلقــي اإلجابــة مباشــرة علــى هاتفــه النقــال

البنــك األهلــي المتحــد (فــرع اإلمــارات) ،البنــك األهلــي

وأطلــق البنــك خدمــة “الدردشــة المصرفيــة” عبــر تطبيــق

عبــر إضافــة رقــم البنــك ( ) 34221999إلــى هاتفــه والبدء

المتحــد (مصــر) ،البنــك األهلي المتحد (المملكــة المتحدة)،

بالتواصل كأنما يتواصل مع أحد أصدقائه؛ بهدف التسهيل

المصــرف التجاري العراقي ،البنك األهلي (ســلطنة عمان)،

علــى المتعامليــن مــع البنــك والــرد علــى استفســاراتهم

والمصرف المتحد للتجارة واالستثمار (ليبيا).

ويعتبــر البنك األهلي المتحد من الشــركات الخمس األكبر

لرئيس مجلس إدارة المجموعة مشعل العثمان.

“الواتــس اب” التجــاري ،والــذي يأتــي ضمــن خطــة البنــك

حجمً ــا مــن حيــث القيمة الســوقية ،وذلك خالل الســنوات

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب عادل

الطموحــة فــي االعتمــاد علــى التكنولوجيا المتطــورة في

النفط ينخفض لزيادة مفاجئة بالمخزونات األميركية
دعما من تصاعد التوتر في الشرق األوسط
األسعار القت
ً

االنتشــار وتضــم البنــوك التابعــة والشــقيقة التاليــة :البنك

“البورصة” :تداول  1.8مليون سهم ووحدة
بقيمة  313.6ألف ديـنـــار من خــال تنفيذ  59صفقة

طوكيو  -رويترز

المنامة  -بورصة البحرين

انخفضــت أســعار النفــط أمــس األربعــاء

أقفل مـــؤشر البحريـــن العام أمس األربعاء عند مستوى  1,408.66بارتفاع وقدره  0.21نقطة مـقارنـــة بإقفالـــه يوم الثالثاء،

بعدمــا أظهــرت بيانــات زيــادة مفاجئــة في

في حين أقفل مؤشر البحريـن اإلسالمـي عند مستوى  749.20بانخفاض وقـدره  1.76نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

المخزونــات األميركيــة مــن الخــام ونمــو

وتــداول المســتثمرون فــي بورصــة

الناتــج الصناعــي الصينــي فــي أبريــل بأقل

البحريــن  1.77مليــون ســهم بقيمــة

مــن المتوقــع ،لكن األســعار القــت دعمً ا من

قدرهــا  311.57ألــف دينــار تــم

تصاعد التوتر في الشرق األوسط.

تنفيذهــا مــن خــال  58صفقــة ،وركز

وهبطــت العقــود اآلجلــة لخــام القيــاس

المســتثمرون تعامالتهــم علــى أســهم

العالمي  20ســنتًا أو  % 0.3عن آخر إغالق
لهــا لتســجل  71.04دوالر للبرميــل عنــد
الســاعة  0358بتوقيــت جرينتــش .وأغلــق
برنت مرتفعً ا  % 1.4يوم الثالثاء.

وأظهــرت بيانــات معهد البتــرول األميركي

مايــو إلــى  477.8مليــون برميــل مقارنــة

أن مخزونــات الواليــات المتحدة من الخام
ً
خالفا للتوقعات األســبوع الماضي
ارتفعت

مــع توقعــات المحلليــن بتراجعهــا  800ألف
برميل.

 61.38دوالر .وأغلقت في الجلسة السابقة

بينمــا زادت مخزونات البنزين والمقطرات.

وتعلــن إدارة معلومــات الطاقــة التابعــة

وارتفعــت المخزونــات  8.6مليــون برميــل

لــوزارة الطاقــة األميركيــة عــن األرقــام

مرتفعة .% 1.2

فــي األســبوع المنتهــي فــي العاشــر مــن

الرسمية في وقت الحق.

وتراجعت كذلــك العقود اآلجلة لخام غرب
تكســاس الوســيط األميركــي  40ســنتًا،
أو  ،% 0.7عــن التســوية الســابقة لتبلــغ

الشركات اﻷكثر تداوﻻ من حيث القيمة
القيمة )بالدينار البحريني(
الشركة
95,795.700
مجموعة جي اف اتش المالية
57,945.820
شركة البحرين لﻼتصاﻻت )بﺘﻠﻜو(
38,962.950
البنك اﻷهﻠي المﺘحد

النسبة إلى اﻹجمالي
%30.55
%18.48
%12.43

قطــاع االســتثمار التــي بلغــت قيمــة

ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته % 30.55

المتداولــة وبكـــمية قدرهــا 176.65

أســهمه المتداولــة  100.77ألف دينار

مــن إجـمـالـــي قيمــة األوراق الماليــة

ألف سهم ،تـــم تنفيذها مـن خـالل 13

أي مــا نســبته  % 32.14مــن القيمــة

المتداولــة وبكـــمية قدرهــا 1.08

صفقة.

اإلجماليــة لــأوراق الماليــة المتداولة

مليون ســهم ،تـــم تنفيذها من خـــال

ثـــم جاء البنك األهلي المتحد بقيـــمة

وبكمية قدرها  1.12مليون ســهم ،تم

 10صفقات.

قدرهـا  38.96ألف ديـنـار أي ما نسبته

تنفيذها من خالل  12صفقة.

أمـــا الـمركـــز الـثـــاني فكـــان لـــشركة

 % 12.43من إجـمـالـــي قيمة األوراق

جــاءت مجموعــة جــي اف اتــش

(بتلكــو) بقيـــمة قدرهــا  57.95ألــف

المالية المتداولة وبكـمية قدرها 129

الماليــة فــي الـمركـــز األول ،إذ بـــلغت

ديـنـــار أي مــا نســبته  % 18.48مــن

ألــف ســهم ،تـــم تنفيذهــا مــن خالل 8

قيـــمة أســهمها الـمتداولـــة 95.80

الماليــة

إجـمـالـــي

قيمــة

األوراق

صفقات.

المحميد“ :باس” تضيف معدات بـ  6ماليين دينار وتوظيف  200شهريا
هبة محسن من ضاحية السيف
صــرح الرئيــس التنفيذي لشــركة خدمات مطار البحرين (باس) ســلمان

استعداداها لخدمة المطار الجديد

و “بــاس” شــركة المناولــة الوحيدة

المحميد بأن الشركة بصدد إضافة معدات جديدة قيمتها تتراوح بين

وتنظــم دورات تدريبيــة لموظفيها

فــي البحرين وهي شــركة المناولة

 5و 7ماليين دينار لرفع كفاءة الخدمة للمطار الجديد.
وقــال في تصريحــات للصحافيين

وبســؤال المحميــد عــن تصريــح

علــى هامــش الغبقــة الرمضانيــة

وزيــر

والمواصــات

للشــركة“ :تســتعد الشــركة لزيــادة

بخصــوص إدراج شــركة خدمــات

التوظيف الشهري إلى ما بين 150

مطــار البحريــن (بــاس) بالبورصــة،

و 200موظف في الشهر ،حيث إن

أوضــح انــه ســيتم هذا خــال عام

الشــركة حاليــا توظــف  50موظفــا

ونصف من اآلن.

شهريا”.

واضــاف أن شــركة “بــاس” أكملــت

النقــل

بشكل دوري ومنتظم.

األولى التي أنشئت بالخليج.

يذكــر أن شــركة خدمــات البحريــن

وعــن المنافســة ،أوضــح المحميــد

هــي الشــركة الوحيــدة التــي تقوم

أن “بــاس” ال ترفــض أي شــركة

بخدمــة الطائــرات فــي البحريــن

منافســة ،مؤكــدا أن المنافســة أمــر

وتضــم الشــركة  3200موظــف

إيجابي.

وتصل نســبة البحرنــة أكثر من 90

واكــد المحميــد أن االســتثمار فــي

 %وتوظــف الشــركة  50موظفــا

العنصــر البشــري أفضــل اســتثمار

بحرينيا كل شهر.

على اإلطالق.
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الرميحي % 2 :نسبة نمو االقتصاد البحريني ويتسارع 2020
قــريــبــا لــعــرض وظــائــف الــشــركــات المستقطبة
إطــــاق مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة
ً
المجــال” .وتابــع “النمــو االقتصــادي في

أمل الحامد من خليج البحرين

البحرين من المتوقع أن يصل إلى % 2

توقــع الرئيــس التنفيــذي لمجلــس التنميــة االقتصاديــة خالــد الرميحــي أن ينمــو

ً
مشابها للعام الماضي”.
في العام 2019

االقتصــاد البحرينــي فــي العــام  2019بنســبة تصــل إلــى  % 2علــى غــرار العــام

وأرجع الرميحي أســباب النمو في العام

الماضي ،على أن يتســارع في العام  ،2020عازيا أســباب تســارع النمو في العام

 2020إلــى أنــه فــي العــام  2019هنالــك

 2020إلــى االســتفادة من اســتكمال مشــروع توســعة “ألبا” والمطــار الجديد بعد

بعــض األســباب منهــا إدخــال “القيمــة
المضافــة” التــي قد تؤخــر بعض عوامل

انتهائــه فــي نهايــة العــام الجــاري ممــا ســيكون لــه دور فــي زيــادة حركــة المطار

النمــو ،لكنهــا مخــاوف أكثــر مــن كونهــا

للمسافرين والشاحنات والحركة االقتصادية للقطاع اللوجستي.
ولفــت الرميحــي للصحافييــن علــى
هامــش المجلــس الرمضانــي للمجلــس
مســاء أمــس األول إلــى أنه يتــم إجراء
دراســة ســنويً ا لمقارنــة التكلفــة فــي
البحريــن مــع الــدول المجــاورة ،وهــو
تقييم سنوي يتم فيه تكليف شركة كي
بي ام جي فخرو ،وهذه الدراســة تثبت
أن اقتصــاد البحريــن منافــس أكثــر مــن

مفاوضات مع عدة شركات

الــدول المجــاورة ،والبحرين تســتقطب
الشركات بفضل تنافسيتها.
وأكــد توفــر الســيولة فــي البنــوك
بنســبة جيــدة ،كمــا أن نســبة رأس
المــال للســيولة أعلى من بعــض الدول
المجــاورة ،ممــا يؤكد صحة البنوك في
البحريــن ،إذ لديهــا المقــدرة علــى منح
القروض.
وعن القوانيــن الجديدة ،قال الرميحي
إن قانــون جديــد حــول المعامــات
المضمونــة يتــم دراســته مــع الحكومة،
ومــن المتوقع إصداره قبــل نهاية العام
الجــاري ،مبينًا أن المعامالت المضمونة
يعطي الفرصة لرائد األعمال لالقتراض
مقابــل رهــن المنقــوالت الموجــودة ،إذ
حاليــا القانــون ال يعطــي فرصــة لرهــن
ً
األثــاث وغيــره ،مؤكــ ً
دا أن القانــون

ســيعطي الفرصة لرصد هذه المنقوالت
وإذا كانــت مرهونــة وهــذا التشــريع
ســيعطي قفزة كبيرة ألصحاب األعمال
لالقتراض.

األمر إال أنه أمر مؤقت ،أتوقع في العام
ً
أيضــا أن نســتفيد مــن اســتكمال
2020

الســادس الســتقطاب شــركات لهــذه

مشــروع توســعة “ألبا” والمطــار الجديد

المشــاريع ،أوضح الرميحــي أن المرحلة

بعــد انتهائــه فــي نهايــة العــام الجــاري

األولية لمشــروع توسعة المطار اكتملت

وال تــزال المملكــة تحتفــط بتنافســيتها

خصوصــا أن هــذا يحــدث في
ً
وغيرهــا،

أتوقــع هــذه الســنة أن نعانــي مــن هــذا

للمشــاريع مثــل المطــار وخــط الصهــر

وكذلــك األمــر بالنســبة لمشــروع الخــط

أن هنــاك ارتفاعــا فــي ســعر الكهربــاء

رأينــا ذلــك فــي الســعودية واإلمــارات،

وعن خطط مجلس التنمية االقتصادية

الدول المجاورة بنســبة تتــراوح ما بين

مع الدول المجاورة ،مع األخذ باالعتبار

جديــ ًدا يتخــوف منه فــي البدايــة ،وقد

لصناعات تحويلية

تقري ًبــا ،ولــذا ليــس هنالــك أي مجــال

 20و % 40وفقــا لــكل قطــاع والدولــة،

حقيقــة ،فالمســتثمر عندمــا يــرى شــي ًئا

ممــا ســيكون لــه دور فــي زيــادة حركــة
المطار للمسافرين والشاحنات والحركة

الســتقطاب مســتثمرين لهذا المشــروع،
السادس ،مؤكدا أن مشروع خط الصهر
الســادس يعطينــا مجــال الســتقطاب
شركات في مجال الصناعات التحويلية،
أي االســتفادة من األلمنيــوم الذي يصنع
فــي شــركة “ألبا” ليشــكل قيمــة إضافية
للصناعــة ،وبالتالــي فــإن تركيزنا في ألبا
علــى الصناعات التحويلية واســتقطاب
المستثمرين.
ولفــت إلــى وجــود مفاوضــات مــع عــدة
شــركات صناعات تحويلية الســتقطابها
إلــى الســوق المحليــة ،وهــذه الشــركات
تنتظــر توفــر المــكان المناســب بالقــرب
من مصنع األلمنيوم ،ويكون هذا الموقع
مهيــأ بالبنيــة التحتيــة المناســبة ،ونحن
فــي نقــاش مــع الحكومــة ،مضيفــا أن
الشــركات علــى أتــم االســتعداد لدخــول
الســوق المحليــة لــدى االنتهــاء مــن
الترتيبــات لألراضــي ،والبنيــة التحتيــة
التي تشمل الكهرباء والشوارع وغيرها.

الرميحي متحدثًا للصحافيين

مليــون دوالر العام الماضــي ،ونتوقع أن

المحلــي غيــر معتمــد علــى النفــط يعــد

نصل إلى هذا الرقم ونتعداه”.

إيجابيا ،ويفاجئ المستثمرين لدى
أمرً ا
ً

وتوقع أن “تتجاوز الوظائف التي سيتم
خلقهــا مــن جــذب االســتثمارات  4آالف

استقطاب أكثر

وظيفة ،ونرغب في ترجمة هذه الفرص

من  90شركة

إلــى حقيقة للمواطــن ،لذا فإننا قمنا أوال

منها  28وطنية

بدعــوة  9شــركات مــن الشــركات التــي
استقطبناها في العام الماضي للمشاركة
فــي أحد معــارض وزارة العمل وعرضوا
الوظائــف الموجــودة لديهــم ،حيــث
طرحــوا  99وظيفــة للمواطنين للتقديم
عليهــا ،مضيفــا قري ًبا ســنعلن عن منصة

إلكترونيــة خــال أســابيع ســتطرح كل

مــن خــال جهــود الحكومــة ومجلــس
التنميــة االقتصاديــة ،منهــا  28هــي
شركات وطنية بحرينية”.

دعــوة

وعــن تقييمــه للمســيرة التنمويــة ،أكــد

التــي

يحتاجونهــا،

وســيتم

المواطنيــن للتقديــم مــن أجــل اكتســاب
هــذه الوظائــف )...( ،نهــدف للتوصيــل

التــي

سيستقطبها مجلس التنمية االقتصادية

بجــدوى وفائــدة هــذه االســتثمارات،

في العام  ،2019قال الرميحي “نأمل في

الفتًــا إلــى أن التركيــز علــى اســتقطاب

هــذا العام أن نتجــاوز الرقم الذي وصلنا

االســتثمارات وتشــجيع االســتثمارات

إليــه فــي  ،2018حيــث تــم تحقيق 830

المحليــة ،ففــي العــام الماضــي تــم

وبخصــوص

اســتقطاب أكثر من  90شــركة ومشروع

شــركة نســتقطبها الوظائــف التــي لديها
عبــر هذه المنصة اإللكترونية ،والمعايير

ترويجيــة فــي الفتــرة المقبلــة ،أوضــح
حاليــا نكتفــي بالمكاتب
الرميحــي “أننــا
ً

االقتصاد معتمد على النفط.

القائمــة ،ويتــم دائمً ــا إعادة النظــر فيها،

وأضاف أن “مستقبال لدي نظرة إيجابية

وهــذه المكاتب هي استشــارية ،وتمثلنا

لالســتمرار فــي هــذا التنويــع وإدخــال

شــركة فــي الــدول القائمــة بهــا المكاتب

قطاعــات جديــدة ،فاليــوم التكنولوجيا

لنتأكد من جدوى وجودنا في هذا البلد

الرميحــي أن مــا أنجزتــه البحريــن
بحكــم نظــرة جاللــة الملــك االقتصادية
ورؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030
وحنكــة ســمو رئيــس الــوزراء وســمو

مــن عدمــه ،بالتالــي فــإن هــذه المكاتــب

نتحــدث عــن القطــاع المالــي والقطــاع

تعطــي فرصــة اللتمــاس المســتثمرين

الصناعــي ،وأتمنــى خالل  5ســنوات أن

والوصــول إليهــم فــي أســواقهم ،ومــن

نتحــدث عن القطــاع التكنولوجي مثلما

خاللهــا إذا وجدنــا جــدوى فيتــم تعيين

نتحــدث عــن القطاعــات األخــرى ليلعب

منــدوب مــن ســفارة البحريــن فــي هــذا

دورً ا أكبــر ويخلــق وظائــف ذات رواتب

البلد؛ ألن نيتنا تكثيف وجودنا”.

عاليــة )...( ،البحريــن مؤهلــة أن تكــون

وأضــاف “فــي الهنــد لدينــا ممثــل مــن

أحد المقرات الرئيســة للشركات الكبرى
ً
وأيضــا أن تكــون حاضنــة لــرواد أعمــال

الســفارة فــي دلهــي وآخــر فــي مومباي،
وإمــكان إضافة مدينة ثالثة إما بنجلور

يخلقــون مشــاريع فعلــى ســبيل المثال،

أو حيــدر آبــاد؛ ألن المجــال كبيــر فــي

مشــروع كريم أنشــئ في اإلمارات وتم

الهند ،مشــيرً ا إلى النظر في فتح مكتب

بيعــه علــى شــركة أوبــر بأكثر مــن مليار

ولــي العهد للحكومــة االقتصادية يعتبر

دوالر ،نرغــب فــي الســماع عــن رائــد

ترويجــي إضافي في الصين )...( ،نعمل

أعمال خليجي أو بحريني ينشــأ شــركة

على تكثيف وجودنا في الدول التي بها

اســتثنائيا مــع الوصول إلــى تنويع
أمــرً ا
ً

توظــف المئــات ،ويكون ناجــح من هذه

اقتصاد ضخم ومجال كبير الســتقطاب

الناحيــة ،معربًــا عــن تفاؤلــه فــي هــذا

فرص استثمارية”.

اقتصــادي بنســبة  % 82مــن الناتــج

ارتــفــاع مبيعات شــركــة البحرين لــتــزويــد وقـــود الــطــائــرات % 11
زينب العكري

“سيدات األعمال” تقيم مجلسها الرمضاني اليوم
الماحوز -سيدات األعمال البحرينية

تنظــم جمعيــة ســيدات األعمــال البحرينية مســاء اليوم
الخميــس الموافــق  16مايــو  2019مجلســها الرمضانــي
الســنوي بحضــور أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة
ومنتسبيها ،ونخبة من كبار الضيوف والمدعوينورجال
الصحافة واإلعالم.

زاد عــدد المســافرين عبــر مطــار البحريــن الدولــي بنســبة  ،% 17إذ بلــغ إجمالــي عــدد

 وقالــت ســيدة األعمــال

المســافرين بما فيهم العابرين (الترانزيت)  2.363مليون مســافر خالل الربع األول من

رئيســة

العام  ،2019مقارنة بـ 2.025مليون مسافر خالل نفس الفترة من العام .2018
شــهر مــارس  2019ســجل زيــادة قدرهــا % 16

مســافرًا فــي الفتــرة نفســها مــن العــام ،2018
ً
وأيضــا ارتفــع أعــداد العابريــن (الترانزيــت) فــي

في عدد المســافرين مقارنة بنفس الفترة العام

مارس بنسبة  ،% 37إذ بلغ عددهم  1857عابرًا

الماضــي ،ليبلغ إجمالي عدد المســافرين 792.7

مقارنة بـ 2536عابرًا في مارس .2018

ألف مسافر.

وعــن وجــود خطــط لفتــح مكاتــب

شــرح هذه المعلومة لهــم العتقادهم أن

“المطـار” يستقبـل  2.4مليـون مسافـر بـالربـع األول

وكشــفت بيانــات رســمية نشــرت حدي ًثــا أن

مكاتب استشارية في بعض الدول

ستلعب دور كبير كقطاع له ثقل ،واليوم

تنويع اقتصادي بنسبة % 82

بيــن المواطنيــن وهذه الفرص ليشــعروا

االســتثمارات

االقتصادية للقطاع اللوجستي.

األعمــال البحرينيــة ،أحــام
جناحــي ،بهــذه المناســبة،
إنهــا تعــرب عــن خالــص
تهانيهــا للقيــادة الرشــيدة
ولشــعب البحريــن ولألســرة
التجاريــة

واتضــح مــن البيانــات ارتفــاع عــدد الرحــات

وفــي التفاصيــل فقــد ارتفــع عــدد القادميــن

المســجلة خــال مــارس الماضــي بنســبة ،% 3

بنســبة  % 17وســجل  393ألــف مســافر مقابــل

حيث بلغ نحو  46ألف رحلة ،مقارنة بـ 44.5ألف

 336.4ألف مســافر في مارس  ،2018وبلغ عدد

رحلــة في الفتــرة المماثلة من العام  ،2018فيما

المغادريــن للبحريــن  397.2ألف مســافر مقارنة

بلــغ إجمالــي عــدد الرحالت المســجلة مــن يناير

بـــ 343.6ألــف مســافر خــال مــارس  ،2018أي

وحتى مارس  2019حوالي  133.2ألف رحلة.

بزيادة نسبتها .% 16

وأشــارت البيانات إلى استقرار أعداد الطائرات

وأشــارت البيانــات إلــى أن عــدد العابريــن

القادمــة والمغــادرة عبــر المطــار خــال مــارس

(الترانزيــت) ممــن اســتخدموا المطــار بلــغ نحــو

 ،2019إذ بلــغ عددهــا نحــو  3906طائرة مقارنة

 6692مســافرًا خــال الفتــرة مــن “ينايــر حتــى

بـ 3909طائرة في الفترة ذاتها من العام ،2018

مــارس” ،بارتفــاع نســبته  ،% 33مقارنة بـ5040

فيمــا شــهد إجمالي عدد الطائــرات خالل الفترة

جمعيــة

ســيدات

من يناير وحتى مارس  2019حوالي  23.3ألف

بنسبة .% 69

طائرة.

إلــى ذلــك ،ارتفعــت مبيعــات شــركة البحريــن

وفيمــا يتعلق بمجال الشــحن الجوي ،أوضحت

لتزويــد وقــود الطائــرات “بافكــو” بنســبة % 11

المعلومات أن الكميات التي شــحنت عبر مطار

خــال الربــع األول  ،2019حيــث بلغت الكميات

البحريــن الدولــي بلغت نحــو  26ألف طن خالل

التــي تــزودت بهــا الطائــرات  39.056مليــون

مــارس الماضــي ،بارتفــاع بنســبة  ،% 3مقارنــة

غالــون مقابــل  35.289مليــون غالــون بنفــس

بقرابــة  25.2ألــف طــن فــي مــارس ،2018

الفتــرة مــن العــام  ،2018وفــي مــارس الماضــي

وانخفضت الكميات التي تم اســتيرادها بنسبة

وصلت كمية ما تم تزويده للطائرات ما يقارب

 ،% 15فيمــا اســتقرت نســبة الكميــات التــي تم

 13.3مليــون غالــون مقابــل  12.3مليون غالون

تصديرهــا ،بينما ارتفعت كميات إعادة الشــحن

في مارس .2018

بمناســبة

هــذه

األيــام المباركــة ،وأشــارت
إلــى أن تنظيــم المجلــس
الرمضانــي يأتــي فــي إطــار
حرص الجمعية على إحياء
العادات البحرينية األصيلة،
ومــد

أواصــر

أحالم جناحي

العالقــات

الطيبــة مــع جميــع الجهات،

ترحــب بجميــع ضيوفها من

سواء كانت جهاتحكومية

منتســبي الشــارع التجــاري

أو خاصة ،جمعيات وأفراد.

البحريني فيالمجلس بمقر

 وأكدت جناحي أن الجمعية

الجمعية بمنطقة الماحوز.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

الخميس  16مايو  11 - 2019رمضان  - 1440العدد 3866

اعالن رقم ()CR2019-62606
تنازل  -عن المحل التجاري

عرض وطلب

تقدم إلينا السيدة رباب منصور احمد المعلم بتحويل المحل التجاري التالي :الى

+973 17111504

السيدة /معجبة صالح سعيد علي

+973 38344464

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

+973 17580939

االسم التجاري

رقم القيد

3-57904

CHANGE NAME MAJOR

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

القيد122543 :

اعالن رقم ( )9999لسنة 2019

تاريخ14/3/2019 :

مالك ش���ركة ش���ركة كوخ بلوفر لألزياء ش.ش.و لمالكتها وفاء كرش���ة المسجلة

presently residing at (full addredd in Bahrain) Flat:1, Bldg No 3234,

بموجب القيد رقم  122543طالبا تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى

Rood 581, Blok 756 will henceforth be known as (Give name) Raju

شركة تضامن برأسمال وقدره  3000دينار  ،بين كل من:

objection (s), if any m y be fcnvardod in Finbussy of India, P.O.Box

 .1وفاء كرشة

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

تاريخ9/5/2019 :

القيد109109 :
تاريخ12/3/2019 :

تنازل  -عن المحل التجاري

شركة ايدور تريدينغ ذ.م.م

تقدم إلينا السيد راجا بابر رشيد احمد فضل حق بطالبا تحويل المحل التجاري

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

التالي :الى السيدة /تسنيم كوثر راجا دولت زر خان

الس���يدة /ش���يجون كي باعتباره المصفي القانوني لش���ركة ايدور تريدينغ ذ.م.م

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة

المس���جلة كش���ركة ذات مس���وؤلية محدودة بموج���ب القيد رق���م  ،95820طالبا

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

إش���هار انته���اء أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل

االسم التجاري

رقم القيد

التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون

 .2زكرياء محمد اريس سقراط

26106 Al-Seef,KINGDOM OF BAHRAIN

اعالن رقم ()CR2019-63842

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

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

rsesidence at (full addredd in India) 92/104, Heeraman ka Purwq

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

اعالن لسنة(2019 )000

إلى شركة تضامن

N5202866 dated 09/08/2016 issued at Bahrain having permanent

القيد117760-1 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد

I, Moh. Raju Khan S/O Sajid Ali having indian Passport No

صالون برايت ستار للتجميل

88859-1

امبرين للمقاوالت

رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )34619لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة ازياء دار الضمانة ش.ش.و المالكتها بشرى البازي

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

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها

الس���ادة اصح���اب ش���ركة س���براوتنج جورني ذ.م.م ،المس���جلة بموج���ب القيد رقم

الس���ادة اصح���اب ش���ركة ازي���اء دار الضمان���ة ش.ش.و المالكته���ا بش���رى البازي،

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

القيد18179 :

اعالن لسنة(2019 )999

اعالن رقم ( )111لسنة 2019

تاريخ12/5/2019 :

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة كالن جاالريا ش.ش.و

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية
محدودة

لمالكتها شركة كلين بارتنرز ادفيزوري ش.ش.و

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

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

الس���يدة بيك���م حس���ينه جمال خ���ان المالكة لمؤسس���ة ازياء حس���نيه والمس���جلة

الس���يد /احمد عبدالواح���د احمد عبدالرحمن باعتباره المصفي القانوني لش���ركة

بموجب القيد رقم  18179طالبه تحويل المؤسس���ة الفردية بالكامل إلى ش���ركة

ازياء دار الضمانة ش.ش.و المالكتها بشرى البازي إلى دار الضمانة لالستشارات

كالن جاالريا ش.ش.و لمالكتها شركة كلين بارتنرز ادفيزوري ش.ش.و المسجلة

ذات مس���ئولية مح���دودة برأس���مال وقدره  2500دينار بحرين���ي  ،لصبح مملوكة

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة

ش.ش.و لمالكتها بشرى البازي

كشركة الشخص الواحد بموجب القيد رقم  ،104757طالبا إشهار انتهاء أعمال

من السادة التالية اسمائهم:

فعل���ى كل من لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري ،وذلك وفقا

 .1بيكم حسينه جمال خان

المس���جلة بموجب القيد رقم  ،109109طالبين تغيير االس���م التجاري من شركة

 ،117760طالبين تغيير االس���م التجاري من س���براوتنج جورني ذ.م.م إلى ش���ركة
رحلة النمو ذ.م.م

15/5/2019

MOHAMMAD HAMEED SHAMSUDDIN .2

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ()CR2019-49331
تنازل  -عن المحل التجاري

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة شمس الشروق للتجارة

تقدم إلينا الس���يد يوسف عباس محمد علي بتحويل المحل التجاري التالي :الى

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

السيدة /حوراء يوسف عباس محمد علي

الس���يد /ابراهيم علي عبدهللا عيس���ى باعتباره المصفي القانوني لش���ركة شمس

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة

الش���روق للتجارة المس���جلة كشركة ذات مس���ئولية محدودة بموجب القيد رقم

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم القيد

9518-3

االسم التجاري

 ،1-94057طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها

مشويات بويعقوب

م���ن الس���جل التج���اري ،وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

اعالن رقم ()CR2019 -66064
معاملة مشتركة

تق���دم إلينا المعلن أدناه بطلب معاملة مش���تركة ،فعل���ى كل من لديه اي اعتراض

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها

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

الس���ادة اصحاب لش���ركة مطعم ايكول كورنر ذ.م.م ،المس���جلة بموجب القيد

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم  ،81875طالبين تغيير االسم التجاري من مطعم ايكول كورنر ذ.م.م إلى

اسم التاجر :زينب علي عبدهللا مدن

مطعم ايكول ورمانوف ذ.م.م

االسم التجاري الحالي :بوتيك سكرتس ليدي

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة

االسم التجاري :نيو بيال فاشن

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

قيد رقم2-74076 :
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القيد02-81875 :
تاريخ15/5/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )67477لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة مطعم ايكول كورنر ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
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ضربتان فقط تكفيان
لهزيمة إيران

14

إيران ..تحلل رسمي من “التزامات نووية”

international

@albiladpress.com

واشنطن  -آر تي

قال السيناتور األميركي توم كوتون،

خامنئي يتحدى العالم :يورانيوم الســاح النووي “في متناول اليد”

خالل حديثه في برنامج “على خط

النار” ،عبر قناة تلفزيونية ،إن ضربتين

فقط تكفيان لهزيمة إيران وتحقيق

طهران ـ وكاالت

االنتصار عليها .وأجاب عضو مجلس

رسميا من بعض التزاماتها بموجب االتفاق النووي
أبلغ مسؤول مطلع بمنظمة الطاقة الذرية اإليرانية وكالة أنباء الطلبة (إسنا) ،أمس األربعاء ،أن طهران تحللت
ً

الشيوخ األميركي ،في مجال رده على

سؤال عن استطاعة الواليات المتحدة

الذي توصلت إليه مع القوى العالمية بالعام  .2015وقال المسؤول إن ذلك اإلجراء جاء استجابة ألمر من مجلس األمن القومي اإليراني.

تحقيق النصر ،في حال نشوب مواجهة

وكانــت إيــران قــد أبلغــت الصيــن

مسلحة مفتوحة بين واشنطن وطهران،

وفرنســا وألمانيــا وروســيا وبريطانيــا،

بـقوله “نعم ،ضربتان .الضربة األولى،

األســبوع الماضــي ،بقرارهــا التوقــف

والضربة األخيرة” ،تكفيان.

عــن التقيــد ببعــض التزاماتهــا بموجــب

وأشار السيناتور إلى أن سبب وقوع

االتفــاق ،وذلــك بعــد عــام من انســحاب

المواجهة المسلحة ،قد يكون اعتداء

الواليــات المتحدة بصــورة أحادية منه

إيران على العسكريين األميركيين ،أو
قوات حلفاء الواليات المتحدة.

الخميس

ومعاودتها فرض عقوبات على طهران.
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ويســمح االتفــاق لطهــران بإنتــاج
يورانيــوم منخفــض التخصيــب بحــد
أقصــى يبلــغ  300كيلوغــرام ،وإنتــاج
ميــاه ثقيلــة بمخــزون يصــل إلــى نحــو
 130طنًــا كحد أقصــى .وبمقدور إيران
شــحن الكميــات الفائضــة إلــى خــارج

هولندا تعلق مهمات بعثتها األمنية في العراق

البالد للتخزين أو البيع.
وقــال المســؤول إن إيــران ليــس لديهــا

حد من اآلن فصاع ًدا إلنتاج اليورانيوم

أمستردام  -رويترز

المخصب والمياه الثقيلة.

قالــت وكالــة األنبــاء الهولندية أمس األربعــاء إن الحكومة علقت عمــل بعثتها في

وتحــذر طهــران مــن أنــه إذا لــم توفــر

العراق التي تقدم المساعدة للسلطات المحلية بسبب تهديد أمني.
وتســاعد قــوات هولنديــة عســكرية في

إقليــم كردســتان العــراق شــمالي البــاد،

تدريــب القــوات العراقيــة فــي أربيــل

إلــى جانــب قــوات أجنبيــة أخــرى ،التي

بشــمال العــراق بالتعــاون مــع قــوات

تعمــل فــي العراق ضمن قــوات التحالف

أجنبية أخرى.

الدولــي لمحاربــة تنظيــم “داعــش”.

ويــدور الحديــث عــن العســكريين

ولــم يوضــح الجانــب الهولنــدي طبيعــة

الهولندييــن الذيــن يقومــون بتدريــب

“األســباب األمنيــة” التــي دفعتــه إلــى

القــوات العراقيــة فــي أربيــل ،عاصمــة

تعليق عمل بعثته.

حاملة الطائرات إبراهام لينكولن

القــوى العالميــة الحمايــة القتصادهــا

الســيناريوهات مــن المواجهــة إلــى

مــن العقوبــات األميركيــة فــي غضــون

الدبلوماســية ،لكن الواليــات المتحدة

 60يومً ــا ،فســتبدأ تخصيب اليورانيوم

ال تستطيع أن تتحمل حربًا أخرى في

بمستوى أعلى.

الشرق األوسط”.

وقــال االتحــاد األوروبــي ووزراء

وقال المســؤول لرويترز إن أي صراع

خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنهم

فــي المنطقــة ســتكون لــه “عواقــب ال

مــا زالــوا ملتزميــن باالتفــاق لكنهــم لــن

يمكن تصورها”.

يقبلوا إنذارات من طهران.
ويأتــي هــذا اإلعــان بعــد يــوم مــن

اعتداء على سفير بولندا لدى إسرائيل
سفيرها لدى إسرائيل ماريك ماغيروفسكي ،اعتدي عليه في أحد شوارع تل أبيب.

فــي “تويتــر” أمــس األربعــاء ،االعتــداء

إســرائيل لــدى البــاد ،آنــا آزاري .وأكــد

على الســفير ماريك ماغيروفســكي بأنه

المتحــدث باســم الشــرطة اإلســرائيلية

عــدوان عنصري بدافع كراهية األجانب،

ميكــي روزنفيلــد أن الســفير البولنــدي

مطالبا السلطات اإلسرائيلية بالرد عليه.

اعتــدي عليــه في ســيارته عندما اقترب

وتابع “ال ينبغي التســاهل مع العنف ضد

منه رجل وبصق عليه.

اليورانيــوم إلــى مســتويات صنــع
األســلحة النوويــة “لــن يكــون مهمــة
صعبة” بالنسبة إليران.
وأضــاف خامنئــي “تحقيــق تخصيــب
بنســبة  % 20هــو الجــزء األكثــر
صعوبــة .والخطــوات التالية أســهل من
هــذه الخطــوة” ،وفــق مــا نقلــت وكالــة
“أسوشــيتد برس” عــن صحيفة “إيران”

السعودية تطالب بنزع سالح الحوثيين

اســتــئــنــاف ضـــخ الــنــفــط مـــن مــحــطــتــي الــريــاض

الحكومية ،أمس األربعاء.
ويقــدر علمــاء بــأن الوقــت الــازم

المنطقــة ،لــردع إيــران ،بعــد معلومــات

للوصــول إلــى الحــد األدنــى البالــغ

اســتخبارية رصــدت نوايــا إيرانيــة

 % 90لليورانيــوم المســتخدم فــي

الســتهداف مصالــح أميركيــة فــي

على ناقالت النفط السعودية وغيرها

صنع األســلحة ينخفــض إلى النصف

المنطقة.

مــن الســفن قبالــة ســواحل اإلمــارات
ً
فضل عن الهجمات
العربيــة المتحدة،

بمجــرد تخصيــب اليورانيــوم إلــى
حوالي .% 20
ويأتي كالم المرشــد في وقت يتصاعد
التوتــر مــع الواليــات المتحــدة التــي

طالبــت الســعودية ،أمــس األربعــاء ،األمــم
المتحــدة بتطبيــق قــرارات مجلــس األمــن

عن أن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو،

الدولــي ،التــي تحظر على ميليشــيات الحوثي

هــدد خالل زيارته األخيــرة للعراق بالرد القوي

المدعومة من إيران ،استخدام ميناء الحديدة

على أي تهديد من ميليشيات الحشد الشعبي.

غربي اليمن ،كمنصة إلطالق عمليات إرهابية.

وأكــدت “رويتــرز” أن بومبيــو طلــب مــن قــادة

وفــي رســالة إلــى األمــم المتحــدة ،اعتبــرت

العــراق الســيطرة علــى جماعــات تابعــة إليران

الريــاض أن هــذه الممارســات الحوثية ،تقوض

تهدد القواعد األميركية”.

جهود األمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي.

كما كشــف بومبيو عن “قيام ميليشــيات تابعة

وطالبــت الريــاض مجلــس األمــن ،بإجــراءات

إليــران بنشــر صواريــخ قــرب قواعــد أميركيــة

فوريــة لنــزع ســاح الميليشــيات االنقالبيــة،

بالعراق” ،حسب الوكالة.

جميع السيناريوهات

ضــخ النفــط فــي المملكــة العربيــة

أعلــن مســؤول إيرانــي كبيــر ،أمــس

الســعودية والتــي تبنتهــا ميليشــيات

األربعــاء ،أن “طهران مســتعدة لجميع

الحوثي في اليمن.

السفير عبدالله المعلمي

وزارة الخارجية أمرت “موظفي الحكومة غير

وحمّ لــت الســعودية المســؤولية الكاملة إليران

“أرامكو” الســعودية اســتأنفت ،أمــس األربعاء،

تابعتيــن لشــركة أرامكــو بمحافظــة الدوادمــي

والميليشــيات الحوثيــة المدعومــة منهــا فــي

ضــخ النفط عبر خط أنابيب شــرق  -غرب بعد

ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وفي إشــارة للسفارة والقنصلية األميركية في

هجوم الثالثاء على منشــآت المملكة النفطية،

إغــاق مؤقــت عقب هجــوم إرهابــي بطائرات

وأعلنــت شــركة “أرامكــو” أن إيقــاف ضــخ

وذلــك فــي رســالة وجهتهــا إلــى مجلــس األمن

درون اســتهدف أمــس محطتــي ضــخ قــرب

النفــط في خط األنابيــب المتضرر من الهجوم

الرياض.

اإلرهابــي ،تــم كإجــراء احتــرازي ،مؤكــدة

وكانــت الســعودية أعلنــت أمــس وقــوع

اســتمرار إمدادات عمالء الســعودية من النفط

اســتهداف محــدود لمحطتــي ضــخ بتروليتين

الخام والغاز وعدم تأثرها نتيجة الحادث.

المعلمي.

بطائــرات دون طيــار علــى محطــات

وأعلنــت الســفارة األميركيــة فــي بغــداد أن
الضروريين” في العراق بالرحيل.

ونقلــت وكالــة “رويتــرز” عــن مصــدر مطلــع أن

وتفاقمــت التوتــرات منــذ الهجمــات

أميـــركا تطلـــب مـــن بعـــض موظفيهـــا مغـــادرة العـــراق
كشــفت وكالة “رويترز” لألنباء ،أمس األربعاء،

الدولــي ،ســلمها مندوبهــا الدائــم عبــدهللا

لقواتها ومصالحها في المنطقة.

بومبيو يهدد بالرد على تهديد “الحشد”

عواصم  -وكاالت

مواجهات إقليمية.

أميركيــون إنهــا تهديــدات إيرانيــة

أرســلت قــوة عســكرية ضاربــة إلــى

بغداد  -رويترز

لمنــع حــدوث تصعيــد فــي المنطقــة ،وانــدالع

للقــوة ضــد مــا قــال مســؤولون

مرشد النظام اإليراني علي خامنئي

كميات أقل من ذلك”.
مرشــد النظــام اإليرانــي ،إن تخصيــب

ماتيــوش مورافيتســكي ،علــى حســابه

وصواريــخ باتريــوت ،في اســتعراض

بنســبة  % 20أســهل مــن تخصيــب

على خلفية التصعيد من التوتر الدبلوماسي بين الدولتين ،أعلنت حكومة بولندا أن

ووصــف رئيــس الــوزراء البولنــدي

ذلك حاملــة طائرات وقاذفات بي 52

والتــي قــال فيها إن “عمليــة التخصيب

فــي تحد جديــد للمجتمــع الدولي ،قال

الدبلوماسيين أو أي مواطنين آخرين”.

إضافية إلى الشــرق األوســط ،بما في

تصريحــات المرشــد ،علــي خامنئــي،

وارسو  -رويترز

واســتدعت الخارجية البولندية ســفيرة

وأرســلت واشــنطن قــوات عســكرية

وزير الخارجية األميركية مايك بومبيو

أربيــل ،قالــت الــوزارة إن “خدمات التأشــيرات
ً
مؤقتــا .إن
العاديــة فيهمــا ســتصبح معلقــة

وأوصــى بيــان الســفارة مــن شــملهم القــرار

أعلــن حالــة “تأهــب قصــوى” بســبب “تهديدات

“بالرحيــل بوســائل النقــل التجاريــة في أســرع

وشيكة محتملة للقوات األميركية في العراق”

وقت ممكن”.

من جانب مجموعات تدعمها إيران.

الحكومــة األميركيــة لديهــا قــدرة محــدودة

وكان بيــان عســكري أميركــي قــد أكــد ،فــي

وتوافــرت معلومــات لــدى القــوات العراقيــة

علــى تقديــم الخدمــات الطارئــة للمواطنيــن

وقــت ســابق ،أن التحالــف الدولي الــذي تقوده

عــن تهديــد أمني وعســكري وشــيك يســتهدف

األميركيين في العراق”.

الواليــات المتحــدة لمحاربــة تنظيــم “داعــش”،

القوات األميركية.

ّ
مبشر
قرقاش :اتفاق السودان

الفلسطينيون يقاضون واشنطن

رئيس الصين يندد بنظرية التفوق العرقي

عواصم  -وكاالت

رام اهلل ـ أ ف ب

بكين ـ أ ف ب

اعتبــر وزيــر الدولــة اإلماراتــي للشــؤون الخارجيــة أنــور قرقاش ،على حســابه في
ً
جميعا لالستبشار.
تويتر أمس األربعاء ،أن “األخبار اإليجابية من الخرطوم تدعونا

قــدم وزيــر الخارجيــة الفلســطيني ريــاض المالكــي أمــس األربعــاء أمام محكمــة العدل

أكــد الرئيــس الصينــي شــي جين بينغ أنه “ليــس هناك صراع حضارات” وســط التوتر مع

الدوليــة فــي الهــاي ،دعــوى قضائيــة ضــد الواليــات المتحدة؛ بســبب نقل ســفارتها إلى

الواليات المتحدة ،منددا بنظرية التفوق العرقي التي يطلقها بعض األميركيين.

االتفــاق بيــن المجلــس العســكري وقــوى

والتغييــر عن التوصل إلى تســوية حول

إعــان الحريــة والتغييــر يضع الســودان

 % 90مــن القضايــا منها تشــكيل هياكل

علــى طريــق االســتقرار والتعافــي بعــد

الحكــم الثالثــة :المجلــس الســيادي

ســنوات ديكتاتوريــة البشــير واإلخــوان،

ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل”.

وقــال المتحــدث العســكري إنــه ســيتم

وكان المجلــس العســكري االنتقالــي

تشــكيل المجلــس التشــريعي بعــدد 300

الســوداني قــد أعلــن أنــه توصــل إلــى

عضــو ،بنســبة  % 67لقــوى الحريــة

اتفــاق علــى  % 90مــن القضايــا مع قوى

والتغييــر ،و % 33للقــوى األخــرى وذلك

إعــان الحريــة والتغييــر ،وأبــرز نقاطــه

بالتشــاور بيــن مجلــس الســيادة وقــوى

مرحلــة انتقالية من  3ســنوات ،ومجلس

إعالن الحرية والتغيير.

تشريعي من  300عضو.
وكشــف ياســر العطــار عضــو
العســكري

المجلــس

مــن جانبــه ،أكــد عبــاس مدنــي
المتحــدث باســم إعــان قــوى
الحريــة والتغييــر التوصــل

ووصــف بيــان الخارجيــة خطــوة اإلدارة

وحــددت الســقف الزمنــي لتســليم هــذه

األميركيــة بنقــل الســفارة بأنهــا “عمــل

المرافعــات بتاريــخ  15مايــو  2019مــن

اســتفزازي وغير قانونــي” ويمثل “مخالفة

دولة فلســطين ،وتاريــخ  15نوفمبر 2019

واضحــة لقواعد القانــون الدولي وقرارات

لتقديــم الئحــة االدعــاء من قبــل الواليات

األمم المتحدة”.

المتحدة”.

وقالــت الــوزارة فــي بيانهــا إن “تقديــم

وبحســب

الئحــة االدعــاء ينــدرج ضمــن اجــراءات

والمغتربين فإن “دولة فلســطين اســتندت

التقاضي التي شرعت فيها دولة فلسطين

في دعواها أمام الجهاز القضائي الرئيسي

منــذ  29ســبتمبر الماضــي ،عندمــا تقدمت

لألمم المتحدة إلى البروتوكول االختياري

بطلــب تحريك الدعــوى ضد الواليات
المتحدة األميركية”.
وأشــار البيــان إلــى أن

بيــان

وزارة

الخارجيــة

التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية
بشــأن تســوية النزاعــات ،والــذي
انضمــت لــه بتاريــخ  22مــارس

فــي حفــل افتتــاح مؤتمر حــوار الحضارات

مختلفة”.

اآلســيوية في بكين ،إن “االعتقاد بأن عرق

وصرح مدير دائرة التخطيط السياسي في

وثقافــة طــرف مــا ،همــا أســمى واإلصــرار

وزارة الخارجيــة األميركية كيرون ســكينر،

علــى تغييــر أو حتــى اســتبدال حضــارات

أمــام منتــدى أمنــي ،بــأن الصين كانــت أول

بأخــرى ،أمــر تافه في مفهومــه وكارثي في

“قــوة كبــرى منافســة ليســت قوقازيــة”

ممارسته”.

للواليــات المتحــدة ،واضعــا الخــاف فــي

وأضــاف الرئيــس قائــا “ليــس هنــاك صراع

إطار عرقي.

بين مختلف الحضارات ،نحن فقط بحاجة

ويأتــي خطــاب الرئيــس الصينــي بعــد أقــل

للنظــر لتثمين جمالية كل الحضارات” ،دون

من أســبوع على مفاوضــات تجارية معقدة

أن يذكر الواليات المتحدة.
وجــاءت تصريحــات الرئيــس
الصينــي

بعدمــا

وصــف

وشــاقة بيــن واشــنطن وبكيــن ،انتهــت
إلى تصعيد مع رفع أميركا الرســوم
الجمركيــة علــى مــا قيمتــه 200

فيينــا

مســؤول أميركــي كبيــر،

مليــار دوالر مــن البضائــع

فــي مؤتمــر صحافــي

الحكــم الثالثــة ،مشــيرا

(لهــذه الخطــوة) بإصدارها

للعالقــات

الدبلوماســية

الشــهر الماضــي ،التنافــس

الصينيــة ،وردت الصيــن

ممثليــن

إلى أن المرحلة االنتقالية

أمــرا لتحديــد توقيــت

والتــي انضمــت إليهــا

بيــن الصيــن والواليــات

برفــع الرســوم علــى بضائع

ستكون لمدة  3سنوات.

تقديــم المرافعــات الخطيــة،

متحدثــا باســم المجلــس
مشــترك

مــع

عــن إعــان قــوى الحريــة

إلــى اتفــاق بشــأن هيــاكل

مدينة القدس ،وفق ما أفادت الخارجية الفلسطينية.

وقــال الرئيــس الصينــي ،أمــس األربعــاء،

حضــارة مختلفــة فعليــا وأيديولوجيــة

“المحكمــة

اســتجابت

،2018

واتفاقيــة

بتاريخ  4أبريل .”2014

المتحــدة بأنــه “صــراع مــع

أميركية بـ 60مليارا.

Osama.almajed@albiladpress.com
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خليفة بن سلمان...

قائد عظيم بنى الوطن
بالحب والجهد

أسامة الماجد

ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء

الغاليــة فــي المكانة المرموقة وأوصلها إلى الســمعة العالميــة بمختلف المجاالت،

الموقر حفظه هللا ورعاه ،هو القائد وباني نهضة الوطن منذ البدء ،ومحقق أماني

والمتتبع لمســيرة القطاع الصحي في البحرين سيشــاهد اإلنتاج واإلزهار الفريد

شــعب البحريــن والســاهر علــى خدمتــه ،وقــد عمل حفظــه هللا ورعاه علــى مدار
ســنوات بكل جهد وأرســى الخطط والبرامج التي ســاهمت بكل قوة في تحقيق
المزيــد مــن التقــدم واالنتصــارات واإلنجــازات ،مــا يؤكد أن ســمو رئيــس الوزراء
قائد عظيم فعال بنى هذا الوطن بالحب واإليمان والعرق والجهد ،ومن الطبيعي
أن تلتفــت المنظمــات العالميــة إلــى ســموه وتمنحــه الجوائــز واألوســمة فجهوده

وأفضــل الوســائل لتحقيــق الغايــات المنشــودة ،لهــذا قــال المديــر العــام لمنظمــة
الصحة العالمية خالل لقائه سيدي سمو رئيس الوزراء في شهر نوفمبر الماضي:
(إنه لشرف عظيم أن أحظى بمقابلة سموكم ،وأشكر لكم قيادتكم ودعمكم جهود
مملكة البحرين في القطاع الصحي ،فالبحرين أصبحت من النماذج الناجحة في
هــذا المجــال ،وإننــا نود في منظمــة الصحة العالميــة أن ننقل تجاربكــم المتميزة

واضحــة فــي تعزيــز البرامــج التي تخدم المجتمــع والمواطــن وأي نجاح يتحقق

لتستفيد منها الدول األخرى).

إن تكريم منظمة الصحة العالمية لســيدي ســمو رئيس الوزراء “وفي ســابقة هي

» »ذات يوم قال لنا سموه أيده هللا في مجلسه األسبوعي العامر (ثقتنا عالية

الصحة ،بما لدى ســموه من رؤى وأفكار وما يحمله من سياســات ومبادرات وما

العالمية في مجاالت عدة سياسيا وإعالميا وثقافيا وطبيا ورياضيا ومهنيا

القفــزات النوعيــة واإلنجازات الكبيرة المذهلــة التي حققتها البحرين في القطاع

كيف ال نكون يا سيدي وأنت القائد ودروبنا الصاعدة نحو اإلنجازات والحب

للبحرين في أي مجال كان يرتبط ارتباطا وثيقا باألمير خليفة بن سلمان.

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

األولى من نوعها في تاريخ المنظمة ،كقائد عالمي له إسهامات عظيمة في مجال

في شعبنا وقدراته وإمكاناته التي نجحت في الوصول بالبحرين إلى

حققــه مــن نجاحــات وإنجــازات لتكــون نمــاذج لــدول العالــم أجمــع” ،تأكيــد علــى

وغيرها) .وفي مناسبة أخرى قال أيضا سموه (أصبحنا مثاال يقتدى به)،

الصحــي وبشــهادة الخبراء الدوليين ،بقيادة ســموه أيــده هللا الذي وضع مملكتنا

المتجذر فينا.
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عادل عيسى المرزوق

جاللة الملك وولي عهده وشعب البحرين
“مع خليفة بن سلمان”

االســتماع إلــى أحاديــث صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس
الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعاه ،في مجالس ســموه وفي زياراتــه ولقاءاته واحتفائه بأهل
وطنه ،الصغار والكبار ،هو استماع يمأل القلوب بمشاعر االعتزاز والفخر والشرف ،ولعلك تجد
نفســك أمــام قائــد يفتخر بإنجازات وطنية شــارك فيها معه أبناء البلــد متكاتفين مع قيادتهم،
ومعتزين بأدوارهم ومتطلعين للمستقبل الواعد.
تأتــي كلمات ســموه عبر تاريــخ هذا الوطن العظيم الذي تزخر محطاتــه بالمنجزات واالعتزاز
برجال البحرين الذين شــيدوا بســواعدهم الكريمة صروح النهضة والتطور فيحق للجميع أن
يفخــروا بمــا أنجــزوا ومــا يرونه اليوم من مكانة مرموقة شــامخة عالية للبحرين على خارطة
العالــم ،فتمضــي الدولــة في تحقيق تطلعــات المواطنيــن وتنفيذ الخطط التنمويــة التي تعزز
تلــك المكانــة ،وبهــذا ،يتمهد الطريق لألجيال القادمة بروح العطاء واإلصرار على إعالء شــأن
الوطن ،وبذلك ً
أيضا ،يستمر العطاء الحافل الممتد في عمق الحضارة اإلنسانية لوطن عريق
وشــعب كريم ،وأســمى مراتب الفخر واإليثار حينما أفاض ســموه في مجلســه على الحضور
بــدالالت تتجلــى فيهــا مراحــل المســيرة النهضويــة المباركة بقول ســموه“ :لقد ُســئلت منذ كم

يوم :من الذي معك؟” ،وفي هذا السؤال إجابة مرتقبة سامية المكانة ينتظرها الجميع فكانت
ملهمة حين أكمل سموه“ :معي جاللة الملك وسمو ولي العهد وشعب البحرين بأكمله”.
فــي قمــة الروعــة واإلجــال تلك المشــاعر من قائــد فذ يــدرك أن مكانته في قلوب شــعبه إنما
هــي مكانــة تقديــر وعرفــان واعتزاز بمــا قدمه لوطنه ،ولعلــي ال أبالغ حينما أقــول إن (معك يا
ســيدي هذه القيادة الرشــيدة الكريمة ..ومعك هذا الشعب الوفي الكريم ..ومعك أهل الخليج
الذين نســمع منهم دائمً ا عن ســموك ما يعبر عن مكنون حبهم واعتزازهم بأدوار ســموك التي
تركــت بصمــات حضارية في بناء األوطان ســواء على مســتوى دول الخليــج أو العالم العربي
واإلســامي ،وكذلــك الــدول الصديقــة ،وتشــهد على ذلك مســيرة األوســمة والجوائــز العالمية
ghassan.shihaby@gmail.com

تقديرًا لدور سموك في العطاء الحضاري اإلنساني الكريم).
هكــذا تتالقــى المشــاعر وتتحــد الصفــوف وتقوى بين قيادتنا الرشــيدة وشــعبنا ..أهــل البيت
البحريني الكرام ،فال شــيء أســمى وأقوى وأولى من أن نحافظ على منجزاتنا ونحافظ على
نسيجنا الوطني ونكون كجدار صد قوي لتأكيد التالحم الوطني واالمتثال لتوجيهات خليفة

الفقر ما يعيل :حكاية
“خمسة فلس”

بن سلمان الذي كما عهدناه يحمل الوطن في قلبه فينعكس ذلك على بذل وجهد وسهر سموه
من أجل أن يرى هذه البالد في أحلى حلة ،وفي أعلى مراتب التقدم على المستويات كافة.
وبالتأكيــد ،أمــام هــذه الــروح العظيمــة ،ال يمكن إلعالم مغــرض أو أحداث عارضة أو ممارســة

غسان الشهابي

سيئة في وسائل التواصل االجتماعي أو منصات اإلعالم اإللكتروني ،أو لظروف تهب رياحها
حينًــا وتمضــي حينًــا ..ال يمكــن أن تغيــر التوافــق والتالقــي علــى مواصلــة المســيرة ،فالنوايــا

ً
طبعــا ،ليــس لنــا كالم هــذه األيــام إال مســألة “خــوش فقيــر” ،ومــا تبعها من

ً
واقفا في إشارة
الموقف األدهى من هذا حدث قبل سنوات أبعد ،إذ كنت

تفســيرات وتأويــات ونــكات وملصقــات إلكترونيــة ،حتــى بعــد أن تــم

مروريــة فــإذا بأحــد المتســولين المعروفين في البحرين والــذي تبدو عليه

التوضيح ،فالكلمة رصاصة إن خرجت من فوهة الفم ال سبيل الستعادتها،

عالمــات المشــاكل العقليــة ،وحتى أســتغل الوقــت القصير قبــل أن تخضرّ

أتحيــن منــذ مــدة الكتابــة عــن موقفيــن شــهدتهما بنفســي،
وألننــي كنــت
ّ

لدي
اإلشارة في هجير شهر من شهور الصيف ،جمعت القطع النقدية التي
ّ
فــي الســيارة وأعطيتهــا إيــاه ...رأيته يتفحــص القطع ،يبقــي الفضية منها

رب كلمة قالت لصاحبها :دعني!
وصدق العرب إذ قالواّ :

فوجــدت أن موضــوع الحديث عن الفقر مناســب كمدخل للموضوع ،وهو
ً
خارجا
كما نقول في كالمنا المحلي“ :الفقر ما يعيل” أي ال يجور .فلقد كنت

فقــط ،أمــا القطــع البرونزية الصغيرة “أم خمســة فلــس” فيضعها على ظفر
ً
ً
وتحقيرا ،في
استصغارا لها
ويطوح بها وراء ظهره
يقوسه،
إبهامه بعد أن
ّ
ّ

فســمعت رنيــن قطعــة نقديــة معدنيــة وقعــت منــه ،فمــا كان منــي إال أن
ً
ضاحكا وقال“ :لقد أســقطتها
انحنيــت اللتقاطهــا وإعطائها إياه ،فشــكرني

رأينــا فيديــو يصــور هذا المتســول نفســه في أحــد فروع المصــارف يودع
ً
كيسا من القطع المعدنية ال يحمله إال ذو العزم من الرجال ...فال عجب أال

ّ
محــل تجــاري وإذا بشــاب بقــرب ســيارته يرتب نقــوده فــي المحفظة
مــن

الصادقــة والعمــل المخلــص الــدرس الــذي نتعلمــه من خليفــة بن ســلمان ،ولن يتحقــق النجاح
والتوفيــق مــن هللا ســبحانه وتعالــى إال باإلخالص لبيتنا البحريني بقيمه اإلســامية والعربية
واإلنسانية ،ودون ذلك ،مجرد سحابة صيف تعبر لتبقى جذور الوطن قوية متماسكة.

ً
ً
مــرارا ...بعد م ّ
دة
جــدا تشــير إلــى أنه يقــوم بهذا التصــرف
حركــة طبيعيــة

ً
عمدا ...ماذا عســاي أفعل بقطعة من فئة خمســة فلس؟” أي خمسة فلوس

يلتفت لصغائر األمور والنقود!

إن شئنا صحة اللغة .ال أعرف ما التعابير التي ارتسمت على وجهي حينها،

يقرّ في ثقافتنا أن التفريط بالنعم  -وإن صغرت  -يقود إلى الفقر.

fatin.hamza
@gmail.com

ولكننــي أخــذت القطعــة معي ،فهــي كالخبز فــي ثقافة الزمن الــذي تربّيت
فيه ،ال يجوز رميه في الشــارع ،إنها نعمة ،وإن صغرت ،ال تســمن وال تغني
مــن جــوع وتنتظــر  20قطعــة مثلهــا لتصبــح  100فلس ال تكاد تشــتري بها
ً
شيئا ،ومع ذلك ،رمي النعمة على األرض حرام!

» » ال أجد دعم ًا علمي ًا لهذا االعتقاد ،ولكنه اليقين أن عاقبة سيئة تحيق بمن
ال يشعر باالمتنان للقليل ،ألنه لن يرى الصورة الكلية التي تشكلت منه.

فاتن حمزة

“خوش فقير” ...بين الحقيقة والتفسير
B7747@hotmail.com

أثــار موضــوع الشــورية منــى المؤيــد ورد رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالح
جدالً على وســائل التواصل ،حيث قالت المؤيد إنه إذا قرر الفقير شــراء ســيارة
فإنه ملزم بســداد الضريبة بنســبة  ،% 5وكذلك بنسبة مساوية للغني الذي يملك
المالييــن .وأضافــت :تســاوي النســبتين بيــن الفقيــر والغنــي يخــل باإلنصــاف...
مشــيرة لتجــارب دول أوروبية وما تطبقــه من ضرائب مماثلة .ورد الرئيس علي

هل تكون إيران نصيب
ترامب من الحرب؟

الصالح متسائال ومستغربا “الفقير يشتري سيارة”“ ...خوش فقير”!
مــن وجهــة نظــري لــم أجــد أي اســتخفاف علــى الفقراء فــي كالم رئيــس مجلس

بثينة خليفة قاسم

العالــم كلــه فــي حالــة ترقب وتســاؤل حــول ما يمكــن أن تؤول إليــه األوضاع

فعمليــة تهديــد الجيــران وهــز اســتقرار المنطقــة واإلضــرار بســوق النفــط عن

فــي الخليــج بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران ،خصوصــا أن اللغــة تبدلــت بين

طريــق إغــاق مضيق هرمــز لم تعد تؤثر على الواليات المتحدة خصوصا في

الجانبيــن وازدادت حــدة التهديــدات المتبادلة بين الدولتيــن بعد أربعين عاما
من العالقات الرمادية غير الواضحة بينهما.
لكن هذه المرة األمور تبدو مختلفة وعوامل وأســباب تفجر الموقف واضحة
وضاغطة أكثر من أي وقت مضى ،حيث العقوبات األميركية قد فعلت فعلها
أكثر من ذي قبل خصوصا أن الكل انصاع للعقوبات األميركية بما فيها الدول
التــي كانــت تعتمد على البترول اإليراني .وهاهي إيران إذا قد تم وضعها في

ظل القيادة الترامبية التي ال تبالي بالعواقب.
البعض يقول إن التجارب الســيئة للواليات المتحدة في أفغانســتان والعراق
ســتمنع الواليات المتحدة من شــن حرب على إيران ،لكن هذه الفرضية ليس
لهــا مــا يضمنهــا في ظل إصــرار إدارة ترامب علــى محاصرة إيــران اقتصاديا،
األمــر الــذي قــد يجعل الشــعب اإليراني يتحــرك ضد نظام الماللــي وبالتالي ال
يصبــح أمام النظام اإليراني ســوى خيار شمشــون فيرتكــب حماقة تؤدي إلى

ركن ضيق وال ســبيل أمامها للخروج منه ،فقد أوشــك االقتصاد على االنهيار

تفجير الموقف وتأتي لحظة الحرب المخيفة بين الطرفين.

مــأزق مــع شــعبه الذي ســتزداد أوضاعــه االقتصاديــة واالجتماعية ســوءا مع

» »وبناء عليه فطريق النجاة الوحيد أمام النظام اإليراني هو التسليم بما تريده

وازدادت األســعار بشــكل لــم يحــدث مــن قبــل ،وأصبــح النظــام اإليرانــي فــي
مــرور األيــام ،والواضــح أيضــا أن محــاوالت االبتــزاز والتهديدات التــي طالما
اســتخدمتها إيــران لدفــع الواليــات المتحــدة إلــى التراجــع لــم يعــد لهــا تأثير،

إدارة ترامب التي يبدو أنها لن تتراجع ليجنب نفسه ويجنب المنطقة حربا
جديدة ال يعرف إال هللا ما قد يترتب عليها من خراب.

الشــورى علــي الصالــح ،كمــا يشــاع عند البعــض ،كل ما في األمر أنــه كان يصحح
كالم النائبــة المؤيــد مــن أن  % 80مــن دخــل القيمــة المضافــة مصدرهــا الفقراء،
ً
جدا ،حيث شكلت هذه النسبة،
وهذا يعني أن القدرة الشرائية لدى الفقير قوية
بينما الفقير الحقيقي عاجز عن تأمين قوت يومه ال أن يشتري سيارة.
القصة ذكرتني بنكتة قرأتها تقول “كان هناك فقير متزوج وزوجته فقيرة ولديه
ولــد فقيــر وابنــة فقيرة ،كمــا كان لديهم خادمــة فقيرة وطباخ فقيــر وزراع فقير
وسائق فقير وعامالن فقيران لغسل سياراتهم”.
إن مــا تــم تناقلــه والتعليقــات التي قرأتها عــن القصة تؤكد تصورات ســلبية يتم
تناقلها دون وعي أو تحليل عميق لألمور ،ما يشعل البلبلة والشائعات وقد يشعل
فتنة قد تطول ملوثة فضاءنا اإللكتروني والمجتمعي ،تمأل محيطنا بالشــحنات
الســلبية المؤثــرة علــى أبنائنــا وســلوكياتهم ،حيــث أصبــح البعض أكثــر عدوانية
وشراسة بسبب إساءة وسائل التواصل وتناقل األخبار والتحليالت الخاطئة.
» »نتمنى أن ال نتعجل في أحكامنا على اآلخرين وأن ال نتسرع في نشر
التحليالت ،علينا أن نكون أكثر مسؤولية وحذرا حتى نعيش في هدوء
وسالم ومحبة.

بطولة النسر الذهبي
اللجنة اإلعالمية

ُتختتــم اليــوم الخميــس منافســات الــدور
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التمهيــدي لبطولــة نــادي النســر الذهبــي
الرمضانيــة الرابعــة لكــرة القــدم ،والتــي ُتقــام

األلعاب اإللكترونية تشهد منافسات ساخنة

مشــاركة واســعة بمهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي

برعايــة رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم
الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة ،إذ ســتقام 4
مباريــات علــى مالعــب النــادي بســلماباد ،فعند

لجنة الموروث الشعبي

الســاعة  9ســتقام مباراتــان ســيلتقي فيهمــا

أكــد رئيــس لجنة األلعــاب اإللكترونية في مهرجان ناصر بــن حمد الرمضاني

شــباب المحــرق مــع فريــق الحجــر والقــدم،

الشعبي عماد مسلم بأن عدد المشاركين في األلعاب اإللكترونية يعد أكثر من

وكذلك فريق خدمات لؤي للسيارات مع النسر
الذهبــي ،Bبينمــا الســاعة  9:45ســيلعب فريــق
ً
وأيضــا الخليــج
النجــوم الذهبيــة مــع الحــرم

نصف عدد المشــاركين في المهرجان الذي يقام في مدينة عيســى الرياضية
بالقرب من استاد البحرين الوطني بالرفاع وذلك بتنظيم من لجنة رياضات

مــع التعــاون .وكانــت مباريــات أمــس األول

الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية.

أبوصيبــع ،بلوغرانــا علــى العكــر ،نظــارات عمار

وقـــال مســـلم إن عـــدد المشـــاركين

قــد أســفرت عــن فوز الحــرم على مركز شــباب

فـــي األلعـــاب اإللكترونيـــة الثـــاث

علــى شــباب المحــرق ،خدمــات لؤي للســيارات
علــى بابــا ســيتي ،الحجــر والقــدم علــى دروع
النجوم ،إثمار على النجوم الذهبية.

الخميس

يفـــوق
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لألجهـــزة الذكيـــة بخـــاف لعبـــة كـــرة
الس ــلة أو ك ــرة الق ــدم الت ــي تحت ــاج

مشـــارك،

جهـــاز بـــاي ستيشـــن ،كمـــا

منهـــم  1900مشـــارك

أن لعبـــة الببجـــي تمتـــاز

فـــي لعبـــة الببجـــي،
معلـــاً
األســـباب

بالجماعيـــة

يلعبهـــا فريـــق واحـــد

بالشــعبية الكبيــرة

مكـــون مـــن أربـــع

التـــي حظيـــت

بطولة “تأمين  ”11لكرة الصاالت

بهـــا
الببجـــي

أشـــخاص”.

لعبـــة

وأشـــار إلـــى أن

فـــي

المشـــاركين فـــي

الفت ــرة األخي ــرة بع ــد

األلعـــاب اإللكترونيـــة

ّ
تمكــن فريــق بيــت التمويــل الوطني مــن العبور للمبــاراة النهائية لبطولــة تأمين 11
لكــرة الصــاالت ،وذلــك بعــد فوزه العريض علــى فريق المتحدة للتأميــن بـ 7أهداف
مقابــل هــدف ،فــي المبــاراة التــي جمعتهما على صالة نادي الشــباب ،كما اســتطاع
فريق ميدجلف بـ 3أهداف مقابل هدف.

بعضهــم هــو ســر الفــوز ،وبــأن أي منافس
ً
فريقــا
ســيتواجد فــي النهائــي ســيكون

له عودة أقوى في العام المقبل بإذن هللا.
وقــال العــب فريــق ميدجلــف محمــود

قويًّــا ،وتمنــى بــأن يقــدم فريقــه نفــس

الــدرازي إن فريقه ارتكب بعض األخطاء

األداء في النهائي ليتوج مجهوده بالفوز

البســيطة والتي كان مــن الممكن تداركها

باللقــب .بينما صرح ســلمان الجابري من

وكلفتــه المبــاراة ،كمــا عبــر الــدرازي عــن

فريــق المتحــدة للتأميــن بــأن فريقه كان

ارتياحــه بشــكل عام مــن المســتوى الذي

يســعى لتحقيــق البطولــة ولكــن ظــروف

وخصوصــا
ً
قدمــه الفريــق فــي البطولــة

المبــاراة خانتــه ،وأكــد أن الفريــق كان

بأنهــا أول مشــاركة للفريــق مــن فتــرة

المحتــرف جســام صالــح ،والــذي أثــرت

في العام المقبل إن شاء هللا.

مســتع ًّدا وفــق تكتيــك معيــن بوجــود

بــأن العمليــة التنظيمية تســير بصورة

البطولــة التــي ال يمكــن إقامتهــا مــن

سلســلة دون أي عقبــات وذلــك بفضل

غير تراخيص من الجهات التي تملك

الكفــاءات

الشــابة

التــي

حقوقها.

وأض ــاف“ :لعب ــة الببج ــي م ــن األلع ــاب

مختلفـــة ،حيـــث عـــن أغلبهـــم مـــن

اإللكترونيــة يشــارك فــي تحكيمهــا 6

 25فريــق فــي مبــاراة واحــدة يتأهــل

القتاليـــة الجديـــدة ،والتـــي انتشـــرت

مملك ــة البحري ــن ،لك ــن هن ــاك ع ــدد م ــن

حــكام رئيســين و 30حكمً ــا موزعيــن

ً
موضحا
منهم عشرة لألدوار النهائية،

بش ــكل كبي ــر بس ــبب س ــهولة الحص ــول

المقيميـــن األجانـــب مـــن جنســـيات
ً
أيضـــا فـــي هـــذا
متعـــددة يشـــاركون

علــى األلعــاب الثــاث منهــم الفنييــن

أن طريقــة التأهــل هــي تجميــع نقاط

أي

بحيــث يتم تجميع نقاط في المراحل

المتاجــر اإللكترونيــة المختلفــة التابعــة

األلعـــاب

ينتمـــون إلـــى  15جنســـية

المهرجـــان

مـــن

خـــال

والمهندســين؛

لمنــع

حــدوث

ً
منوهــا بــأن
اختراقــات إلكترونيــة،

المختلفة من اللعبة.

مديرية اإلعالم

فريــق مصــرف البحريــن المركــزي أن يضــرب موعــ ًدا فــي النهائــي بعــد تفوقه على

عباس بأن مجهود الشــباب وتعاونهم مع

وعلــى مســتوى التنظيــم ،أكــد عمــاد

اإللكترونيــة

تشــرف

لتنظيــم

مثــل

هــذه

بطولة الضبـاط الرمضانيــة لكـرة القـدم

اللجنة اإلعالمية

وصرح العب بيت التمويل الوطني فالح

المهرجـــان.

مــن الشــركات المالكيــة لهــذه األلعاب

علــى التنظيــم ،مؤكــ ً
دا أن األلعــاب

عليهـــا مـــن خـــال تحميلهـــا عبـــر

كما صرح الجابري بأن اليونايتد ســتكون

اإللكترونيـــة الثـــاث التـــي يتضمنهـــا

اللجنــة طلبــت التراخيــص الرســمية

وأوضح مســلم أن لعبة الببجي يلعبها

انتشـــارها بشـــكل كبيـــر.

إصابتــه بشــكل كبير على خطــط الفريق،

بحيـــث

من منافسات األلعاب اإللكترونية

طويلــة ،مؤكــ ًدا أن الفريق ســيكون أقوى

تتواصــل منافســات الــدور التمهيــدي

الثالثــة ،فــي حين أكــدت الخدمــات الطبية

للبطولة الرمضانية لكرة القدم للضباط

الملكيــة علــى إمكانتهــا فــي التأهــل للــدور

الرابعــة والمقامــة تحــت رعايــة ســمو

المقبــل والمنافســة علــى لقــب البطولــة

النقيــب الشــيخ محمــد بــن ســلمان آل

الرابعــة بعــد أن أحــرز  4نقــاط مــن تعــادل

خليفــة بالمدفعيــة الملكيــة .وشــهدت

وفوز.

المجموعــة الثالثــة خــال مباريــات الجولة

وفــي المبــاراة الثانيــة ضمــن المجموعــة

الثانيــة ،التــي أجريــت أمــس الثالثــاء على

نفســها والتــي شــهدت ســيطرة مــن جانــب

ملعــب المدفعيــة الملكيــة ،فــوز فريــق

حامــل لقــب النســخة الثالثة فريــق الدروع

الخدمــات الطبيــة الملكيــة علــى فريــق

الملكيــة علــى مجريــات المبــاراة ،حيث فاز

وحدة الشــرطة العســكرية الملكية بنتيجة

علــى وحدة الصيانة الفنية الملكية بنتيجة

 5أهــداف مقابــل هدفيــن ،والــذي تبــددت

 5أهداف مقابل هدف واحد ،مما مكنه من

األخيــر آمالــه فــي التأهــل للــدور الثانــي

تصــدر المجموعــة الثالثــة برصيــد  6نقــاط

وأصبحــت مباراتــه األخيــر فــي الجولــة

مستحقة وعن جدارة ،مدافعا عن لقبه في

الثالثــة لتحديــد ترتيبــه ضمــن المجموعــة

النسخة الثالثة من البطولة.

عبدالعزيز الشيخ يجدد للبسيتين موسمين

س ــاهم ف ــي ع ــودة الس ــفينة الزرق ــاء إل ــى ال ــدوري الممت ــاز

جانب من البطولة

وبهــذه النتيجة بعد الجولــة الثانية يتصدر

المركــز الثالث فريق وحــدة الصيانة الفنية

فريــق الــدروع الملكيــة المجموعــة الثالثــة

الملكيــة برصيد نقطة واحــدة ،وفي المركز

برصيــد  6نقــاط ،ويليــه فريــق الخدمــات

الرابع فريق وحدة الشــرطة العســكرية من

الطبية الملكية برصيد  4نقاط ،فيما يحتل

دون نقاط.

نادي الشباب ينتخب مجلس اإلدارة الجديد

فــــي اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الـــيـــوم

نادي الشباب  -المركز اإلعالمي

أحمد مهدي

تعقــد الجمعيــة العموميــة بنادي الشــباب الرياضي اجتماعها في الســاعة

جــددت إدارة نــادي البســيتين مــع الالعــب عبدالعزيــز الشــيخ؛ ليواصــل تمثيــل

التاســعة والنصــف مــن مســاء اليــوم الخميــس ،فــي مقــر النــادي بمدينــة

الفريق األول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين مقبلين بدءا من الموسم 2019

جدحفــص ،وذلك لمناقشــة التقريريــن اإلداري والمالي ،وانتخاب مجلس

 .2020ووقــع الالعب عبدالعزيز الشــيخ عقده

وأبدت اإلدارة البسيتين رغبة التجديد

الجديــد مــع نــادي البســيتين ،الثالثــاء

مــع الالعــب عبدالعزيــز الشــيخ الــذي

 14مايــو الجــاري؛ ليواصــل تمثيــل

حصــل على عرض آخر أيضا ،لكنه بعد

فريق الســفينة الزرقاء في الموســمين

سلســلة مــن المفاوضــات اســتقر علــى

المقبلين.

خيار التجديد مع البسيتين.

وجــاء تجديــد التعاقــد مــع عبدالعزيــز

ويعتبر عبدالعزيز الشــيخ من الالعبين

الشــيخ بعــد حصولــه علــى ثقــة النادي

الشــباب الواعديــن ،والذيــن ســبق

إثــر تمثيلــه صفــوف الفريــق الموســم

لهــم تمثيــل منتخباتنــا الوطنيــة علــى

الماضــي ،إذ ســاهم مــع الفريــق األزرق

مستوى الفئات العمرية.

في عودته مرة

ويجيــد الشــيخ اللعــب فــي خطــي

أخــرى إلــى الــدوري الممتــاز ،بعــد أن

الدفــاع والوســط ،ويملــك إمكانــات

احتــل البســيتين المركــز الثانــي فــي

جيــدة ،ويعتبــر تواجده في البســيتين

دوري الدرجــة الثانيــة 2018-2019

مكســبا لـ”الســفينة الزرقــاء” الســاعية

خلــف األهلــي المتصــدر ،إذ تأهــا

لتثبيــت نفســها فــي دوري الكبــار

مباشرة إلى الدوري الممتاز.

الموسم المقبل.

إدارة النادي الجديد للدورة االنتخابية المقبلة من  2019حتى .2023

عبدالعزيز الشيخ يوقع عقده الجديد مع البسيتين

ودعــت إدارة النــادي أعضــاء

النادي عشــرة أعضــاء ،وهم :صادق

الجمعيــة العموميــة وهــم األعضــاء

عبدالعزيــز الزيمــور ،محمــود جعفــر

العامليــن المســددين الشــتراكاتهم

الكامــل ،إبراهيــم يوســف إبراهيــم،

والذيــن مضــت علــى عضويتهــم

عبــد هللا منصــور الموالنــي ،كفــاح

العاملة ســتة أشهر على األقل حتى

جاســم أحمــد عليــوي ،رضــا حمــاد

تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العموميــة،

عبــد هللا ،محمــد علــي حســين،

الحضــور والمســاهمة فــي إنجــاح

غســان أمير قاســم عبد هللا ،حبيب

عقــد الجمعيــة العموميــة فــي

أحمــد علي المطــوع ،وإبراهيم عبد

موعدها المحدد.

هللا الوطني.

وترشــح لرئاســة مجلس اإلدارة كال

ويهيــب مجلــس إدارة نــادي
األعضــاء

مــن رئيــس مجلــس إدارة النــادي

الشــباب

الحالــي ميــرزا أحمــد علــي وشــاكر

الذيــن يحــق لهــم الحضــور

جميــع

عبدالجليل سلمان.

والتصويــت بالمشــاركة الفاعلــة

وترشــح لعضويــة مجلــس إدارة

في اجتماع الجمعية العمومية.

منتخب ناشئي الطائرة يعسكر بمصر
حسن علي

القائمة تضـم
العبا وتكثيف
15
ً
االستعدادات بعد
العيد

يجــري منتخــب الناشــئين للكــرة الطائــرة تحضيراتــه؛ اســتعدا ًدا لخــوض
منافســات البطولــة العربيــة الخامســة عشــرة لمنتخبــات الناشــئين التــي
ستحتضنها المملكة األردنية الهاشمية في الفترة من  3لغاية  14سبتمبر.
وبــدأ المنتخــب تدريباتــه منــذ فتــرة

هــادي ،بــدر محمــد ناصــر (المحــرق)،

ليســت بالقصيــرة بقيــادة المــدرب

محمد جعفر (بني جمرة) ،علي محمد،

الوطنــي عبــدهللا عيســى ومســاعده

جعفر الحايكي ،حسين محمد عيسى

ياســين الميــل ،حيــث يتــدرب الفريق

(النصــر) ،محمــد عبدالعظيــم ،أحمــد

حاليا خالل شــهر رمضان بواقع فترة
ًّ

صــادق ،عبدالغنــي عبدالمجيــد ،علــي

واحــدة لمــدة ســاعتين ،علــى أن يتــم

زيادة الجرعة التدريبية على فترتين
صباحيــة ومســائية بعــد عيــد الفطــر

جعفر ،حســن ناصــر (داركليب) ،خليل

المبارك.

إبراهيم ،علي سلمان (اتحاد الريف).

حاليا على
ويجــري الفريق تدريباتــه
ًّ

وســيخوض المنتخــب دورة دوليــة

العبا،
صالــة االتحــاد بقائمة تضــم 15
ً

وهــم :حســين علــي حســين ،محمــد

ومســاعده الصربــي بروتــا ،حيــث إن

محمــد جــواد (النجمة) ،الســيد هاشــم
عيســى (النبيه صالح) ،عبدهللا محمد

صالــة النــادي األهلــي؛ نظــرً ا النشــغال

ذلــك بقيــادة المــدرب يوســف خليفــة
المنتخب هو ذاته منتخب المســتقبل
الــذي تتمحــور حولــه إســتراتيجية

منتخب الناشئين بطل العرب 2017

االتحــاد وغالبيــة عناصــره هــم مــن
الالعبيــن الشــباب الذين سيشــاركون

تقريبا
معســكر تدريبي لمــدة أســبوع
ً

المحليــة لحيــن المغــادرة إلــى األردن

المحافظة على اللقب الذي أحرزه في

مــن  19لغايــة  27أغســطس المقبــل

والمشاركة في البطولة العربية.

النسخة األخيرة رقم  14التي أقيمت

ّ
يتوجــه فيمــا بعــد
الجــاري علــى أن

علــى أن يعــود المنتخب فيما بعد إلى

ويشــارك منتخــب الناشــئين فــي

فــي األردن كذلــك بعــد فــوزه علــى

التي ســتقام على أرض المملكة بشهر

إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة؛ إلقامة

مملكــة البحريــن ويواصــل تدريباتــه

البطولــة العربيــة القادمــة؛ بهــدف

عمــان بنتيجــة  3/0في النهائي ،وكان

يوليو المقبل.

في تونس من  10لغاية  18أغسطس

فــي بطولــة العالــم تحــت  21عامً ــا

اليوم ختام بطولة ذا هوبرز “ ”3×3لكرة السلة
سبورت
تختتم مســاء اليوم الخميس منافســات بطولة ذا هوبرز لكرة الســلة الثالثية “ ،”3x3وذلك بإقامة األدوار النهائية للمســابقة التي تحتضنها
صالــة نــادي ســماهيج .وتقــام البطولــة فــي نســختها الجديدة التي تشــتمل علــى مســابقتي “ ”5x5و” ،”3x3برعايــة كريمة من رئيــس االتحاد
البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.
وســيلعب فــي الــدور ربــع النهائــي متصــدر

“ ”MBTمــع “ ”Dimondsوالفائــز منهمــا

الجمعــة منافســات مســابقة “ ،”5x5بإقامــة

الترتيب العام للدور التمهيدي فريق “”2PAC

سيلتقيان في نصف النهائي .ونجحت الفرق

المبــاراة النهائيــة التــي ســتنطلق فــي تمــام

مــع فريــق “ ،”Lord of the Streetsو””Rose

الثمانيــة مــن تخطي الــدور التمهيــدي وبلوغ

الســاعة  9:45مســاءً  ،علــى صالــة نــادي ألبــا.

مــع “ ”Worker Taimوالفائــز مــن اللقاءيــن

الــدور ربــع النهائــي بنجــاح بعــد أن تبــوأت
المراكز األولى على ّ
ســلم الترتيب العام ،فيما

وشــهدت مســابقتي البطولة مشاركة واسعة،
إذ بلــغ عــدد الفــرق المشــاركة فــي مســابقة

وفــي المجموعــة المقابلــة ،ســيلتقي “Joud

أنهت  4فرق مشوارها في البطولة بحصولها

“ ”3x3نحو  12فريقا ،فيما شارك في مسابقة

 ”Academyمــع “ ،”Lionsفــي حين ســيلتقي

علــى المراكــز مــن  9حتــى  .12وتختتــم غــدا

“ ”5x5نحو  6فرق وزعوا إلى مجموعتين.

سيلتقيان معا في نصف النهائي.

جانب من المنافسات (تصوير شهد إسحاق)
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 16مايو
 2019الخميس
 11رمضان 1440

الحد يكمل أضالع المربع الذهبي لكأس النخبة

الــمــنــامــة يــحــســم صـــــدارة الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة بتحقيقه الــعــامــة الــكــامــلــة

من لقاء المنامة والرفاع الشرقي

أحمد مهدي

من لقاء الحد والرفاع (تصوير سيد علي شبر)

أكمــل الحــد أضــاع المربع الذهبــي لكأس النخبة لكــرة القدم ،بعد خطفــه تعادال مثيرا
أمــام الرفــاع بثالثــة أهــداف لكليهما ،فــي المباراة التــي جمعتهما ،أمس ،على االســتاد
الوطني ،ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة األولى من المسابقة.

( )١٤و ( )٢١و ( ،)٤١فيما ســجل للحد:عيســى

نقــاط ،فيما الرفــاع بنقطة وحيدة في المركز

محمــد عبــدهللا مــن ركلة جــزاء فــي الدقيقة

وصيفــا برصيــد  ٣نقــاط ،وأخيــرا النجمة في

الدقائق ( )٢٧و ( )٦١و (.)٧٠

وفــي المبــاراة الثانيــة أمــس ،حســم المنامــة

جهاد وتياغو في الدقيقتين ( )٣٢و (.)٨٦

وبنــاء على ذلــك ،فإن مباريات نصف النهائي

الشــرقين بهدفين مقابــل واحد ،في مواجهة

أحمــد جابر وعبدهللا يعقــوب ،والحكم الرابع

غالــب ومحمد عبدالوهــاب وأحمد ميرزا في
أدار المبــاراة الحكــم محمــد بونفــور ،وعاونه

الرابع محمد خالد.

احتضنهــا اســتاد الشــيخ علــي بــن محمــد آل

ورغم تقدم الرفاع بفارق هدفين نظيفين ثم

المجموعــة األولــى ،كمــا ودع النجمــة فــي

محــرزا نقطــة كانــت تكفيــه إلعــان صعــوده

وســجل للرفــاع أمــس كل من:إيمانويــل

ووصــل رصيد الحــد إلى نقطتين وصيفا في

 ،١-٣إال أن الحــد عــاد وتعــادل فــي النتيجــة،

وصيفــا ،فيمــا ودع الرفــاع المســابقة عــن

ومهــدي عبدالجبار وعدنان فواز في الدقائق

الثالث.

صــدارة المجموعة الثانية بفوزه على الرفاع

ياســر تلفت وســيد جــال محفــوظ ،والحكم

الجولة الماضية لحساب المجموعة الثانية.

الحد خطف نقطة وتأهل لنصف النهائي

المجموعة خلــف المحرق المتصدر برصيد ٤

خليفة.

ورغــم تقــدم الرفــاع الشــرقي بهــدف لالعــب

( ،)٢٥إال أن المنامة سجل هدفين عبر عيسى
أدار المبــاراة الحكــم أحمــد خليــل ،وعاونــه

تحددت ،وســتجمع المحرق بالرفاع الشرقي

أسامة إدريس.

اســتاد الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة،

وذلــك يــوم الســبت المقبل الموافــق  ١٨مايو

صــدارة المجموعــة ،خلفــه الرفــاع الشــرقي

الجاري.

تركمانيا
حكما
عبدالقادر يكتشف
ً
ً
اتحاد الكرة

دارخــــشــــنــــده مــمــثــا لـــاتـــحـــاد الــــدولــــي لـــلـــكـــرة الـــطـــائـــرة

كلــف االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم،
عضــو

لجنــة

الحــكام

باالتحــاد

البحرينــي لكــرة القــدم ومقيــم

حسن علي

ومكتشــف الحــكام اآلســيوي لكــرة

حدد االتحاد البحريني للكرة الطائرة مكان إقامة قرعة بطولة العالم تحت

الصــاالت عبدالرحمــن عبدالقــادر،
الكتشــاف حكــم تركمانســتاني دولــي

 21عامــا والتــي ســتحتضنها مملكــة البحرين خالل الفترة مــن  18لغاية 27

لكــرة الصــاالت .وبنــاءً علــى التكليف

يوليو المقبل.
وستقام مراسم إجراء سحب القرعة

على االســتاد الوطنــي ،المنامة مع الحد على

ووصــل رصيــد المنامــة إلــى  ٦نقــاط فــي

جلف كورت يحتضن قرعة بطولة العالم

المملكــة خــال صيــف العــام الماضي

المركز الثالث بال نقاط.

اآلســيوي ،فإن عبدالرحمن عبدالقادر
ســيكون مقيمً ــا للحكــم التركمانــي

يوم االثنين المقبــل الموافق لبتاريخ

.2018

 20مايــو الجــاري وفقــا لقــرار اللجنــة

وســتقام القرعــة بحضــور رئيــس

التنفيذيــة برئاســة جهــاد خلفــان

اللجنــة المنظمــة العليــا للبطولــة،

 talyp sportو ،dayhanbankوالتــي

نائب رئيس االتحــاد البحريني للكرة

رئيــس االتحــاد البحرينــي للكــرة

ســتقام يــوم  31مايــو الجــاري ،ضمن

الطائــرة وبالتنســيق مــع االتحــاد

الطائــرة الشــيخ علــي بــن محمــد آل

الدولي (.)FIVB

خليفــة وبحضــور ممثلــي المنتخبات

الدولــي لكــرة الصــاالت “رامزانــواف
تيمــور” ،وذلــك خــال مبــاراة فريقــي

منافســات دوري تركمانســتان لكــرة

سعيد دارخشنده

شعار البطولة

وستجرى القرعة بفندق جلف كورت

المشاركة ومســئولي االتحاد والعبي

فــي كل مجموعة وســيكون منتخبنا

قــارة أميــركا الجنوبيــة ،التشــيك

في تمام الساعة  9:30مساء بحضور

منتخبنــا الوطنــي والجهازيــن الفنــي

علــى رأس مجموعــة ،والفــرق التــي

وبولنــدا (حامــل اللقــب) مــن قــارة

ممثل االتحاد الدولي اإليراني سعيد

واإلداري.

ستشــارك فــي البطولــة هــي كال مــن

أوروبــا باإلضافــة إلــى مشــاركة 7

دارخشــنده والذي تولى رئاســة لجنة

ويشــارك فــي بطولــة العالــم تحــت

مملكــة البحريــن ،كوريــا ،إيــران مــن

منتخبــات أخــرى بنــاء علــى تصنيف

االحتــكام فــي البطولــة اآلســيوية

 21عــام  16فريقــا موزعيــن علــى 4

قــارة آســيا ،تونــس ومصــر مــن قــارة

االتحــاد الدولي ســيتم اإلعالن عنهم

تحــت  20عــام والتــي اســتضافتها

مجموعــات بواقــع اربعــة منتخبــات

أفريقيــا ،البرازيــل واألرجنتيــن مــن

الحقا من قبل االتحاد الدولي.

الصــاالت ،علــى صالــة مجمــع “أفــازا”
الرياضــي بتركمانســتان .وســيكون
علــى عاتــق مقيــم ومكتشــف الحــكام
اآلســيوي لكــرة الصــاالت عبدالرحمن
عبدالقادر اكتشــاف الحكم التركماني
“رامزانــوف تيمــور” خــال إدارتــه

عبدالرحمن عبدالقادر

للمبــاراة المذكــورة ،وذلــك فــي زيــارة
تقييميــة هــي الثانيــة للحكــم ،وذلــك
قبــل اعتماده ضمن قائمة نخبة حكام
قــارة آســيا لكــرة الصــاالت .ويعــد
التكليــف القــاري لعضــو لجنــة الحكام
باتحــاد الكــرة عبدالرحمــن عبدالقــادر
تواصــا للتكليفات المتعددة لكوادرنا
التحكيميــة ،والتي تحصل على الثقة
بنــاءً علــى تميزها وكفاءتها المشــهود
لهــا علــى جميع األوســاط ،بمــا يعكس
تميز وريادة الصافرة البحرينية.

اليوم نصف نهائي بطولة األندية والشركات للسنوكر
اتحاد البليارد

حقــق فريــق الخريجين نتيجــة الفوز على فريق نيازي بنتيجة ( )1/2ضمن منافســات بطولة
األنديــة والشــركات للســنوكر الرمضانيــة  2019التــي ينظمهــا االتحــاد البحرينــي للبليــارد
والسنوكر والدارتس على صالة كيو إن بالمنامة.
وجــاء ذلــك ،بعدمــا فــاز العبــو الخريجيــن
كل مــن جعفــر الريــس علــى عمر شــريف 2/3
وناظــم أحمد علــى محمد جاســم  2/3وحمد
ريــاض فيمــا حقــق جــاء فــوز نيــازي الوحيد
عــن طريــق العبــه وقــاص نيــازي علــى حمــد
ريــاض  .2/3وجــاءت المواجهــات جميعهــا

“الخريجين” يكسب
مواجهة نيازي وكيو
إن يخسر أمام بوجيري

قويــة وحملــت معهــا النديــة والســجال بيــن
الالعبيــن الذيــن تالعبــوا بأعصــاب الجماهير
الحاضــرة في صالة المنافســات .وقدم أفراد
الفريقيــن مســتويات عاليــة ولــم تحســمها
إال بعــض األلعــاب التــي رجحــت كفــة الريس
وناظــم فــي صفوف الخريجيــن ووقاص في
صفوف نيازي.
وفــي اللقــاء اآلخــر ،واصــل فريــق كيــو إن

جانب من المنافسات

مسلســل هزائمــه فــي البطولــة وهــي الثالثــة
علــى التوالــي وهــذه المــرة أمــام بوجيــري
بعدمــا خســر أمامــه  ،3/0إثــر خســارة كل من

العنيــد بين العبيه والذي واجه محمد الصقر
حتى الرمق األخير من الشوط الثالث والذي
خسره بصعوبة .3/2

حســين العرادي أمام يوســف فاضــل وحميد

وقــدم العبــا بوجيــري يوســف فاضــل

الشــعلة أمــام عبدالباســط عبدالخالــق بنفــس

عاليــا وكانــا
وعبدالباســط عبدالخالــق أداءً
ً
األكثــر تركي ًزا في إحراز النقاط والذي أهلهم

النتيجــة  0/3فيمــا كان عــادل األنصــاري هــو

لكسب مباراتهما دون عناء.

اليوم دور نصف النهائي
تدخــل بطولــة األنديــة والشــركات للســنوكر
منعطفهــا األخير حينما تخــوض الفرق اليوم
(الخميــس) وغــ ًدا الجمعــة منافســات الــدور

صاحبــي المركزيــن
النصــف النهائــي بتأهــل
ّ
األول والثانــي مــن كل مجموعــة ليلعبــا

المقعديــن األخيرين فــي الدور نصف النهائي
ً
مســبقا فريقــي وزارة
بعدمــا ضمــن وتأهــل

بطريقة “المقص” وتحديد المتأهلين للمباراة

الداخليــة “ب” من المجموعــة األولى وبناغاز

النهائيــة فيمــا الخاســران ســيلعبان علــى

“ب” من المجموعة الثاني ،كون آخر مباريات

المركزين الثالث والرابع.

دور المجموعــات قــد اســتمرت حتــى وقــت

صاحبــي
مــع العلــم أنــه لــم تتضــح هويــة
ّ

متأخر من يوم أمس األربعاء.
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لقطة من مباراة النوايف والفرسان

فرحة العبي النوايف بالفوز على الفرسان والتأهل لدور الثمانية

فريق الصقر األبيض يؤكد بصمته على الصدارة والتأهل عن المجموعة الرابعة

“ناصر  ”12تدخل اليوم مرحلة خروج المغلوب بمواجهات دور الثمانية

اكــــتــــمــــال عــــقــــد الـــــفـــــرق الـــمـــتـــأهـــلـــة إلـــــــى الــــــــــدور ربـــــــع نـــهـــائـــي

اللجنة اإلعالمية

اكتملــت عقــد الفــرق الثمانيــة المتأهلــة إلــى الــدور ربــع نهائــي بــدورة ناصــر  ،12بعــد أن
اختتمــت يــوم أمــس األول الثالثــاء ،منافســات دور المجموعــات (الــدور التمهيــدي) ،وقد
تأهــل عــن المجموعة األولــى فريقا فيكتوريوس وصقور البحرين وهمــا صاحبا المركزين
األول والثانــي علــى التوالــي ،وفريقا بتلكو جنرز يونايتــد والفخار عن المجموعة الثانية،
والمجموعــة الثالثــة فريقــا ويننــغ والزعيــم ،والمجموعــة الرابعــة فريقــا الصقــر األبيــض
والنوايف.
وعلــى إثــر تأهــل الفــرق الثمانيــة ،شــهدت

بثالثــة أهداف مقابل اثنين ،في اللقاء الذي

بطولــة “ناصــر  ”12فتــرة توقف ليــوم واحد

جمعهما على استاد مدينة خليفة الرياضية،

أمــس األربعــاء ،علــى أن تســتأنف مباريــات

ضمــن مباريــات الجولــة الثالثــة واألخيــرة

دور الثمانية اليوم الخميس بإقامة مباراتين

لحساب المجموعة الرابعة.

على اســتاد مدينــة خليفــة الرياضية ،حيث

ســجل أهــداف النوايــف المحتــرف برنــس

يلعــب فريــق فيكتوريوس مــع فريق الفخار

فــي الدقيقــة  44من ركلة جزاء ،والمحترف

عند الســاعة التاســعة مســاء ،وعند الســاعة

البرازيلــي بربــوزا فــي الدقيقــة  57والبديــل

الحاديــة عشــرة والربــع مســاء يلعــب بتلكــو

موســى عبداألميــر فــي الدقيقــة  .64فيمــا

جنرز يونايتد مع صقور البحرين.

ســجل هدفــي الفرســان الالعــب علــي احمد

وتســتكمل مباريــات ربــع النهائــي يــوم غــد

فــي الدقيقــة  17وأحمد محمــد في الدقيقة

الجمعــة ،إذ يلعــب ويننــغ مــع النوايــف،

.65
أمــا فريــق الصقــر األبيــض فإنــه حقــق فوزاً
ثال ًثا على التوالي ،وهذه المرة على حســاب

المغلــوب ،وفــي حــال التعــادل فــي الوقــت

فريــق جرناس بهدفين مقابل واحد ،كســب

الــذي ســتتجه المواجهــات إلــى ركالت

من خالله صدارة المجموعة ،وسجل هدفي

والزعيم مع الصقر األبيض.
وتقــام مباريــات ربــع النهائــي بنظــام إخراج

الترجيح بشكل مباشر.

الصقــر األبيــض الالعــب أيمــن الهاجــري في

وتدرك الفرق أهمية المباريات وحساسيتها،

الدقيقــة  68والبديــل أحمــد عبدالرســول

خصوصــا مــع عدم وجــود مجــال للتعويض

فــي الدقيقة  ،77فيما ســجل هدف جرناس

مــن جهــة ،وفرصــة بلــوغ المربــع الذهبــي

العبه عبدالعزيز فيصل في الدقيقة .75

مــن جهــة أخــرى نحــو المنافســة علــى بلوغ

ووصل الصقر األبيض إلى النقطة التاســعة

المباراة النهائية.

أمــام النوايــف الذي كســب الوصافــة وتأهل

وبالعودة إلى مباريات اليوم ،فإن المواجهة

معــه برصيــد  6نقاط ،فيما الفرســان  3نقاط

األولــى تجمــع فيكتوريــوس مــع الفخار في

وأخيــرًا جرنــاس بــا نقــاط ،وكالهمــا ودع

لقــاء متكافــئ لــن يخلو مــن القــوة واإلثارة،

الدورة مبكرًا.

ويقــود فيكتوريوس المــدرب صديق زويد،

وســيلعب الصقر األبيض مع الزعيم في ربع

والفخار المدرب سيد عباس أمين.

النهائــي ،أمــا النوايــف فســيالقي ويننــغ في

يعــول صديــق زويــد علــى مجموعــة مــن

ذات الدور ،وذلك يوم غد الجمعة.

الالعبين أمثال فواز بوشقر ،عبدهللا صالح،

النجومية ألحمد والمرزوقي

وجــود محترفيــن بارزيــن كهــزاع علــي فــي

حصــل العب فريــق النوايف أحمــد إبراهيم

ســلمان المقهــوي ،ســلمان المال ،عــاوة على
خــط المقدمــة ومحمــود مختــار فــي خــط
الدفاع ،ومن خلفه الحارس علي نبيل.
أمــا ســيد عبــاس أمين فيعــول علــى تواجد
أســماء الخبــرة عبــر الالعبيــن الدولييــن
الســابقين حســين علــي “بيليــه” وحســين
ســلمان ،إضافــة لتواجــد إبراهيــم القصــاب
وأحمــد عبدالجليــل ،والحــارس المعــروف
محمود العجيمي ،عالوة على حسين أيوب
باعتباره مدافعً ا بار ًزا في صفوف الفريق.
وفــي المبــاراة الثانيــة ،يدخــل وصيــف
النســخة الســابقة وحامل لقب النســخة قبل
الســابقة فريــق بتلكــو جنــرز يونايتــد أمــام
فريق صقور البحرين.
الجنــرز اعتــاد علــى التواجــد فــي األدوار
المتقدمــة ،وبالتحديد في المبــاراة النهائية،
ويسعى لتكرار ما وصل إليه خالل المواسم

والعــب فريــق الصقــر األبيــض إبراهيــم
المرزوقــي علــى نجوميــة الجولــة الثالثــة
للمجموعة الرابعة.
العــب فريــق النوايــف أحمد إبراهيم ســاهم
كثيــرًا فــي بــروز فريقــه والفــوز المهــم علــى
حســاب فريق الفرســان ،إذ لعب دورًا مؤثرًا
فــي ترجيح كفة فريقه بالظفر بنقاط صعبة
أوصلــت النوايــف لربــع النهائــي؛ ليســتحق
بذلك نجومية المباراة.
أمــا العــب فريــق الصقــر األبيــض إبراهيــم
أداء مميــ ًزا مع فريقه
ً
المرزوقــي ،فإنــه قــ ّدم
خــال مواجهتــه مع فريق جرناس ،وســاهم
مــع فريقــه فــي تأكيد جــدارة الوصــول لربع
النهائي عبر الحصول على العالمة الكاملة بـ
 9نقاط من  3حاالت فوز متتالية.

صالح عبدالجليل مدرب فريق الفرسان

أحمد عبدالرسول العب فريق الصقر األبيض

مسعود قمبر العب فريق النوايف

الالعب برناس في صدارة الهدافين

قالوا بعد المباراة
»

» قال العب فريق النوايف مسعود قمبر

بعــد فوز فريقه على الفرســان “بداية ،نحمد
للــه علــى تحقيــق الفوز فــي آخــر مواجهات
الفريــق في المجموعة ،التي حســمت تأهلنا
للــدور الثانــي لمواصلة المشــوار فــي بطولة
ناصــر  .12فالمبــاراة انتهــت واآلن تركيزنــا
ســينصب علــى مباراتنــا المقبلــة أمــام فريق
ويننــغ .حيــث ســنبدأ مرحلــة جديــدة مــن
التركيــز العالــي الــذي يطغــى علــى عامــل
اللياقــة البدنيــة .فمنافســات دور الثمانية ال
تقبل القســمة على اثنين ،والمهم هو تقديم
األداء الــذي يمنــح النتيجــة لصالــح الفريق،
لمواصلة السير نحو أبعد نقطة في البطولة،
وهــي الهــدف الــذي وضعــه الفريــق قبــل
خــوض غمــار هذه البطولــة .أعتقد إن فريق
ويننــغ فريــق قــوي لديه عامــل لياقــة عالي،
ولكــن فريقنا يمتلــك عناصر مميزة وعناصر
خبرة ،والتي سنســعى من خاللها للمنافســة
على إحراز االنتصار”.
»

» قــال مــدرب فريــق الفرســان صــاح

عبدالجليــل بعد خســارة فريقــه من النوايف

فريق الغنرز األقوى هجوميًّا في الدور التمهيدي

ليــس العــذر لخســارة فريقنــا فــي هــذه

للتعويــض ،وعــادة مــا تكــون مباريــات هــذا

القائمــة دون منافســة شــديدة ،إذ يبعــد عــن

المواجهــة ،ولكــن الســبب الرئيســي هــو

الــدور قويــة وتشــهد اإلثــارة والنديــة بيــن

أقــرب المنافســين بـــ  3أهــداف ،ويملــك 3

عامــل اللياقــة الذي عانى منــه الفريق لفترة
اإلعــداد القصيــرة التــي خاضهــا الفريق ،من
أجــل الدخــول أجــواء المنافســة فــي هــذه
البطولــة .وأعتقــد إن فريقنــا قــد خســر لقاء
الصقــر األبيــض ولقــاء اليوم بــركالت الحظ
الترجيحيــة وليــس مــن جمــل تكتيكيــة.
وأشــيد بالمســتوى الذي قدمه العبو الفريق
طيلــة المباريــات الثالثــة ،وكانــوا علــى قــدر
كبير من المســئولية ،ولكن الحظ أدار وجهه
أمــام الفريــق وودع المنافســات مــن الــدور
األول ونأمــل بالتعويــض فــي المشــاركة
القادمة”.
»

»قــال العــب فريق الصقــر األبيض أحمد

عبدالرســول بعــد فــوز فريقــه علــى جرناس
“الحمــد للــه على الفوز والتأهــل ،والذي جاء
بفضــل تكاتــف الجهازيــن الفنــي واإلداري
والالعبين ،والذي يؤكد حرصهم على العمل
بــروح الفريــق الواحــد فــي هــذه البطولــة.
فالفريق اختتم مشوار الدور األول متصدرًا
للمجموعــة الرابعــة وهــو هــدف المرحلــة

الفــرق المتأهلة .فالفريق سيســعى أن يقدم
نفســه بالشكل المطلوب ،وعلى الشكل الذي
يمنحه نتيجة الفوز ،ومواصلة المشــوار في
هــذه البطولــة .فطمــوح المنافســة ليــس لــه
حــدود ،وفريقنا عازم علــى الدخول للمباراة
القادمة من أجل االنتصار”.
»

» قال العب فريق جرناس ناجي فتحي

بعــد خســارة فريقــه مــن الصقــر األبيض “إن
الفريــق اجتهــد وقــدم مســتوً ى واألداء فــي

مباراتــه األخيرة أمــام فريق الصقر األبيض،
ولكــن لــم يحالفــه الحــظ فــي إحــراز نتيجة
شــرفية في ختام مشــواره في هذه البطولة
وخــرج بنتيجــة الخســارة .ففتــرة اإلعــداد
القصيــرة التــي خضع لها الفريــق ،لم تخدمه
فــي مشــواره بهــذه النســخة مــن البطولــة،
أداء
ً
ولكــن بشــكل عــام فقــد قــدم الفريــق
مغايرًا عن النسخة  11من البطولة ،ويتطلع
أن يعــوّ ض هــذا الخــروج المبكــر مــن الــدور
األول ،في منافسات النسخة القادمة”.

برنس يواصل تصدر الهدافين

األولــى مــن المنافســات .والتفكيــر اآلن

واصــل محتــرف فريــق النوايــف برنــس

للــدور الثانــي ،فالنوايف فريق قوي ويمتلك

منصــب علــى المرحلة المقبلة ،والتي تشــهد

صــدارة قائمــة الهدافيــن في الــدورة ،وذلك

عناصــر جيــدة ولديهــا اإلمكانيــات ،وهــذا

مباريــات دور الثمانيــة ،فــا يوجــد مجــال

“بدايــة ،أبارك لفريــق النوايف الفوز والتأهل

ناجي فتحي العب فريق جرناس

برصيــد  6أهــداف ،ويغرد برنــس وحي ًدا في

حاليا في رصيدهــم  3أهداف ،وهم
العبيــن
ًّ
العــب فريــق بتلكــو جنــرز يونايتــد عبــدهللا
الحشــاش ،محتــرف فريــق الصقــر األبيــض
أرنست ،باإلضافة إلى العب فريق األساطير
طالل النعار ،لكن فريقه و ّدع الدورة.
وستشــتد المنافسة بين الهدافين خالل ربع
النهائــي ،فهــل يصــل أحــد إلــى الرقــم الــذي
ســجله أم برنــس؟ أم يزيــد األخيــر غلتــه
التهديفية ويحافظ على ريادته حتى ختام
منافسات الدورة؟.

الفخار بال بطاقات ملونة
يعتبــر فريــق الفخار هــو الوحيد بيــن الفرق
الـ  16المشــاركة في الدورة الذي لم يحصل
العبــوه علــى أي بطاقــة ســواء صفــراء أو
حمــراء حتــى اآلن خــال ثــاث مباريــات
بالدور التمهيدي.
ومــع

ختــام

الجــوالت

الثــاث

لــدور

المجموعــات فــي الدورة ،فــإن فريق الفخار
ً
نظيفا دون أي بطاقة في
حافظ على سجله

مفارقة مميزة بالمنافسات.
وبلــغ عدد البطاقــات الصفراء التي أشــهرها
الحكام  75بطاقة صفراء ،باإلضافة إلى 10
بطاقــات حمراء كانت من نصيب األســاطير

الماضية ،ويدرك بال شك عدم سهولة المهمة

( )3وبطاقــة حمراء واحــدة من نصيب فرق

أمام رغبة صقور البحرين نحو الوصول إلى
المربع الذهبي.

فييكتوريــوس ،دلمــون ،األحــام ،فــور ايفر،

يقــود الجنــرز المــدرب الشــيخ ســلمان بــن

الزعيم ،الصقر األبيض وجرناس.

عبدالرحمــن آل خليفــة ،فيمــا يقــود صقــور

ً
هدفا في دور المجموعات
80

البحرين المدرب محمد سعد.
يعــول الجنــرز علــى تواجــد قائــد الفريــق

مــع ختــام دور المجموعــات فــي دورة

إلــى أســماء محليــة بــارزة كالخبيــر محمــد

ناصــر ،12فــإن عــدد األهــداف المســجلة بلغ
ً
هدفــا فــي  24مبــاراة ،وذلــك
حتــى اآلن 80

الشــيخ خالد بن سلمان آل خليفة ،باإلضافة
حســين ،عبــدهللا دعيج باعتبــاره واح ًدا من

بمعــدل  3.3أهــداف لــكل مبــاراة ،وهــو رقــم

خيــارات خط المقدمة ،ومحمــود العجيمي،

مرتفع ومؤشر على مستوى الدورة المرتفع.

عالوة على تواجد أمين بن عدي في الدفاع

وســجلت المجموعــة الرابعــة تســجيل أكبر

والحارس عبدهللا مشيمع.

عــدد مــن األهــداف ،إذ اهتــزت شــباك الفرق

أما صقور البحرين فيعتمد على تواجد قائد

فــي  25مناســبة ،فيمــا المجموعــة الثالثــة
ً
هدفا فقط.
األقل عبر 13

الفريق الشــيخ ســعود بن فيصــل آل خليفة،
وتواجد الحارس جعفر الجســر ،عمر محمد،
جاسم طرادة ،باإلضافة إلى المحترف أيمن

شباك الزعيم وغنرز لم تستقبل أهدافً ا

 75بطاقة صفراء في الدور التمهيدي

عبداألميــر كونه واح ًدا من العناصر المؤثرة

همــا األكثــر تهديفــا ،إذ ســجل كل واحــد
منهمــا  10أهــداف ،فيمــا فريــق تايلــوس

خصوصــا فــي منطقــة
ً
بتشــكيلة الفريــق،

مــن المجموعــة الثانيــة هــو األقــل تســجيال

الوسط والربط مع الهجوم أو الدفاع.

لألهــداف ،بعــد أن اكتفــى بتســجيل هدفين

الصقر األبيض والنوايف يتأهالن

اثنين فقط.

عن المجموعة الرابعة

ويعــد فريقــا بتلكــو جنــرز يونايتــد والزعيم
همــا الوحيــدان اللذان لم يســتقبال أي هدف

أكمــل فريقــا الصقــر األبيــض والنوايــف

فــي دور المجموعات ،إذ حافظا على نظافة

فــرق الــدور ربــع النهائــي لمنافســات دورة

شــباك الحارســين عبدهللا مشــيمع مع بتلكو

“ناصر ،”12وذلك بعد تأهلهما عن المجموعة

جنرز يونايتد ومحمد يوسف مع الزعيم ،أما

الرابعــة ،فــي المبــاراة األولــى يــوم أمــس
األول (الثالثــاء) ،حقــق فريــق النوايف فو ًزا
ثمينًــا ومهمًّ ــا علــى حســاب فريــق الفرســان

ويعتبر فريقا بتلكو جنرز يونايتد والنوايف

فريق جرناس فهو األكثر استقباالً لألهداف
أحمد إبراهيم أفضل العب في مباراة النوايف والفرسان

إبراهيم المرزوقي أفضل العب في مباراة الصقر األبيض وجرناس

بعد أن استقبلت شباكه  10أهداف.

19

sports@albiladpress.com

أعلــن جنــوى أقــدم األنديــة االحترافية علــى صعيد

هيبي يقيل كولمان

الموسم.

كرة القدم اإليطالية في بيان أنه معروض للبيع.

واســتحوذ بريتســيوزي علــى النادي فــي  2003في

والنــادي الــذي تأســس عــام  1893مملــوك النريكــو

ظــل وجود الفريق في دوري الدرجة الثانية وصعد

بريتســيوزي وهــو رئيــس أكبــر شــركة مصنعة للعب

معــه لــدوري الدرجــة األولــى بعدهــا بأربــع ســنوات

األطفال في إيطاليا ،منذ  16عاما.

ورســخ مكانتــه منذ ذلــك الوقت كأحــد أندية دوري

وأضــاف البيــان ”يعلن نادي جنــوى للكريكيت وكرة
ً
تفويضا لمجموعة أسيتا وهي شركة
القدم أنه منح

األضواء.
ومــع ذلــك ،بــدت األمــور بعيــدة عــن أي قــدر مــن

استشــارات ماليــة متخصصــة في تمويل الشــركات

السالســة وعيــن المالك  14مدربا خــال تلك الفترة

للعمل كمستشار في عملية بيع الشركة“.

والبعض منهم تولى المهمة لعدة مرات.

وجــاء اإلعــان في ظــل ابتعــاد جنوى بفــارق نقطة

وحاول بريتســيوزي بيع النادي خالل عدة ســنوات

واحــدة ومركــز واحــد فوق منطقــة الهبــوط بدوري

بســبب ســوء النتائج التي تســببت في احتجاجات

الدرجــة األولــى اإليطالــي قبل مباراتيــن على نهاية

من قبل الجماهير.

جريزمان يغادر أتليتيكو

وكاالت

وكاالت

اقــال نــادي هيبي تشــاينا فورتشــون الصيني مدربه الويلــزي كريس كولمان،

قال أنطوان جريزمان مهاجم فرنســا ونادي أتليتيكو مدريد في فيديو نشــره

بسبب تراجع نتائجه والحملة الجماهيرية ضده.

على حساب النادي على تويتر إنه سيغادر الفريق في نهاية الموسم.

ولــم يفز فريق المدرب البالغ  48عاما

تنتظرك في المنزل على العشاء”.

ولــم يكشــف جريزمــان ( 28عامــا) عــن

الرحيل للبحث عن تحديات جديدة.

ســوى مــرة واحــدة فــي  9مباريــات

وكان كولمــان الــذي انــزل ســندرالند

الفريق الذي سيلعب له الموسم المقبل

وتابــع ”فــي الحقيقــة كان مــن الصعب

ضمــن الــدوري الصينــي لكــرة القــدم،

االنكليــزي الــى الدرجــة الثالثــة فــي

لكــن وســائل إعــام إســبانية تحدثــت

الوصــول إلــى هذه النقطة لكني أشــعر

ويحتل وصافة القاع في الترتيب.

وظيفتــه الســابقة ،قــد حــل بــدال مــن

على نطاق واسع عن احتمال انضمامه

انني أحتاج لهذا األمر .أشكركم جميعا

وخســر هيبــي فورتشــون الــذي يضم

التشــيلي مانويــل بيليغرينــي فــي

إلــى برشــلونة الــذي رفــض االنضمــام

علــى الدعــم والمســاندة خــال خمــس

االرجنتينــي خافييــر ماسشــيرانو،

حزيران/يونيــو الماضــي .وبعد بداية

لــه العــام الماضــي قبــل أن يوقــع عقدا

ســنوات قضيتهــا هنــا وفــزت خاللهــا

مدافــع برشــلونة اإلســباني الســابق،

مقبولــة ،بلــغ رصيــده  7انتصــارات

جديدا مع أتليتيكو حتى .2023

بأول ألقابي“.

علــى ارضــه امــام هينــان جيانيــي

فقط في  28مباراة.

وقــال جريزمــان الفائــز بــكأس العالــم

ورفــض جريزمان عرضا من برشــلونة

المتواضــع  2-3فــي نهايــة االســبوع

وجــاء على صفحة النــادي في موقع

مــع فرنســا والــذي وقــع عقــدا جديــدا

فــي يونيــو الماضــي ووثــق حيرتــه

الماضــي ،وطــرد لــه العــب للمــرة

“ويبو” الصيني “بعد مفاوضات ودية

لخمس ســنوات في يونيو الماضي إنه

الشــخصية فــي فيلــم وثائقــي يحمــل

الرابعــة فــي مختلف المســابقات هذا

واتفاق بين الطرفين ،لن يبقى السيد

أبلغ دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو

اســم ”القرار“ انتجته شــركة كوزموس

الموسم.

كريــس كولمــان مدربــا لنــادي هيبــي

والمدير التنفيذي ميجيل انخيل خيل

المملوكــة

مدافــع

وحملــت الجماهيــر الغاضبــة يافطــة

تشاينا فورتشون بمفعول فوري”.

ماريــن بقــراره ووجــه كالمــه لعشــاق

برشلونة.

كتــب عليهــا باالنجليزيــة “مرحبــا

وبــرز اســم كولمــان مــع نــادي فولهام

النادي في الفيديو.

وآخــر عقد وقعه رفع الشــرط الجزائي

ســيد كولمــان ،اذهــب الــى منزلــك لــو

االنكليــزي كمــا اشــرف علــى منتخب

وقــال ”بعــد مناقشــات مــع ســيميوني

إلى  200مليون يورو ( 224.06مليون

ســمحت! أنــت مطــرود!!!” .وكتبــت

ويلــز بيــن  2012و 2017وقــاده الــى

وميجيــل انخيــل والمســؤولين فــي

دوالر) لكــن العديد من وســائل االعالم

فوقهــا بالصينيــة “كولمــان ،والدتــك

نصف نهائي كأس أوروبا .2016

النــادي أرغب في ابالغ الجماهير التي

قالت إن هذا الرقم سيتقلص إلى 120

منحتنــي الحــب والمســاندة بقــراري

مليون يورو في األول من يوليو.

لجيــرار

بيكــي

أنطوان جريزمان

حلم ريال مهدد

تخفيض أسعار تذاكر منتخب مصر
وكاالت
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جنوى للبيع

وكاالت

انريكو بريتسيوزي مالك نادي جنوا

الخميس

ستيماتش

مدربا للهند

قــررت اللجنــة المنظمــة لبطولة األمم االفريقية ،برئاســة هاني أبو ريدة ،تخفيض

وكاالت

يخشــى البلجيكــي إيديــن هــازارد نجــم تشيلســي اإلنجليزي ،أن يتســبب حظــر “البلوز” من إتمــام االنتقاالت لفترتــي قيد ،في منع انتقالــه إلى ريال

وكاالت

أســعار تذاكــر الدرجــة الثالثــة لمباريــات منتخــب مصر فــي البطولة ،خــال دورها
جنيها ً
ً
بدل من  200جنيه.
األول إلى 150

مدريد خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

المــدرب الكرواتــي إيغــور ســتيامتش

وأكــدت اللجنــة عبــر بيــان رســمي أنهــا

صحيفة “صن” البريطانية نشرت تقريرًا أفادت

لالشــراف علــى المنتخــب الوطنــي خلفــا

قررت تخفيض األسعار لتخفيف العبء

من خالله أن تشيلسي قد يتراجع عن موافقته

المالــي عــن جماهير كرة القــدم المصرية

علــى انتقــال هــازارد لريــال مدريــد الصيــف

وزيادة تواجدها في المدرجات لتشجيع

المقبل ،في حال لم يتم إلغاء عقوبة الفيفا.

منتخــب بالدهــا واالســتمتاع بالبطولــة

وكان اإليطالــي ماوريســيو ســاري المدير الفني

التي تقام على أرض مصر.

لتشيلســي ،قــد أشــار فــي وقــت ســابق إلــى أن

وقــال البيــان “جاء هذا القرار بالتنســيق

رغبــة هــازارد هــي مــا ســتحدد بقــاء الدولــي

مــع الجهــات المعنيــة ،وبنــاء علــى

البلجيكــي مــن عدمــه داخــل قلعــة “ســتامفورد

الدراســات التــي أجريت في هذا الشــأن

بريــدج” .ورغــم ذلــك تشيلســي قــد يتمســك

وراعينــا فيهــا العوامل المحددة ألســعار

باســتمرار نجمه البلجيكي إذا لم تلغى العقوبة،

التذاكــر مقارنــة بالبطــوالت الســابقة،

إذ انــه مقبــل علــى المشــاركة فــي دوري أبطــال

وعــدد الســكان ومتوســط دخــل الفــرد

ســيعيد فيــه مهاجمه
أوروبــا ،فــي الوقــت الذي ُ

وتكاليــف تجهيــز االســتادات والقيمــة

لإلنكليــزي ســتيفن كونســتانتين الــذي
تــرك منصبــه بعــد نهائيــات كأس آســيا في
االمارات مطلع العام الحالي.
وأكــد رئيــس االتحاد الهنــدي برافول باتل
في بيان أن “إيغور هو المرشــح المناســب
لالشــراف علــى تدريــب النمــور الــزرق،
فتعيــش كــرة القدم الهندية فتــرة انتقالية
وأنا واثق من ان خبرته الواسعة ستقودنا
الى مستويات اعلى”.
وكان ســتيماتش قلــب الدفــاع الســابق
مــع منتخــب بــاده ،اشــرف علــى تدريــب
كرواتيــا خالل تصفيات مونديال البرازيل

جونزالــو هيجوايــن إلــى ناديــه يوفنتــوس بعد

التسويقية للبطولة”.

انتهــاء إعارتــه .جدير بالذكر أن تشيلســي كان

وأكــدت اللجنــة المنظمــة للبطولــة أنهــا

قــد تقــدم بتظلــم للمحكمــة الرياضيــة الدوليــة

 2014قبــل ان يقــال مــن منصبــه بعــد ان
حصــد نقطة واحدة في آخر أربع مباريات

إيدين هازارد

وتاهل الى الملحق بشق النفس.

كانت تود لو باستطاعتها تخفيض قيمة

حالت دون ذلك.

“كاس” ،وذلــك بعــد رفــض الفيفــا التظلــم الــذي

تذاكــر الدرجــة الثالثــة ألقــل مــن ذلك أو

وكانــت انتقــادات عنيفــة قــد وجهــت

تقــدم بــه النــادي اللندنــي .وكان تشيلســي قــد

وهــو مــا وافــق عليــه الريــال ،رغــم أن الالعــب

من أولويات ريال مدريد خالل الصيف المقبل،

جعلهــا مجانيــة ،إال أن عوامــل تحديــد

التحــاد الكــرة واللجنــة المنظمــة بســبب

حــدد  100مليــون جنيــه إســترليني مــن أجــل

أســعار التذاكــر فــي البطــوالت الكبيــرة

ارتفاع أسعار التذاكر.

الموافقــة علــى رحيــل هازارد إلى ريــال مدريد،

متبقــي فــي عقــده موســم واحــد وبإمكانــه
الرحيــل مجا ًنا في صيف  .2020ويعتبر هازارد

فــي إطار خطته إلعــادة بناء الفريق من جديد،

وكاالت

“درافت” نيواورليانز

ابتســمت قرعــة اختيــار الالعبين الجدد في دوري كرة الســلة االميركي للمحترفين “درافت” لنــادي نيو أورليانز بيليكانز
ما سيتيح له ضم الموهبة الصاعدة زيون وليامسون في يونيو.
وانهــى بيليكانــز موســم  2019فــي

و 129كلغ) ،جائزة “نايســميث” ألفضل

وقــال غريفيــن “هــذه انطالقــة جيــدة،

المركــز الثالــث عشــر ضمــن المنطقــة

العب في الموســم المنصرم في دوري

ينتظرنا عمل كبير”.

الغربية مع  33فوزا و 49خســارة ،ولم

الجامعــات االميركــي تحــت الــوان

وعــاد الخيــار الثاني فــي الدرافت الى

يكــن يملــك ســوى  % 6مــن حظــوظ

جامعة ديوك في كاروالينا الشمالية.

ممفيس غريزليز ( )33-49ثم نيويورك

الفــوز بعمليــة القرعــة ،مقابــل % 14

وبلغ معدل تســجيله  22,6نقطة و8,9

نيكــس ( )17-65صاحــب أســوأ رصيــد

لألنديــة الثالثــة األخيرة فــي الترتيب

متابعــات في المبــاراة واشــتهر بكراته

فــي هــذا الموســم ،ولــوس أنجليــس

نيويــورك نيكــس وكليفالنــد كافالييرز

الساحقة “دانك” االستعراضية.

ليكرز.

وفينيكس صنز.

ورفــض

المديــر

ويســمح نظــام الدرافــت لالنديــة الـ14

وباســتثناء ايــة مفاجــأة ،ســيختار

العــام فــي نيواورليانــز تأكيــد اختيــار

التــي لم تتأهل إلــى األدوار اإلقصائية

ديفيــد

غريفيــن

فريــق واليــة لويزيانــا فــي  20يونيــو

وليامســون ،لكن من الصعب ان يفوت

باختيــار الالعبين الجــدد ،في محاولة

فــي نيويــورك الالعب الصاعد بســرعة

بيليكانز فرصة ضم الالعب الموهوب.

لفــرض مزيد مــن التوازن بيــن األندية

صاروخية زيون وليامســون ( 18عاما)

فضــا عن ذلــك ،قد يســاهم هذا الضم

المشاركة في دوري المحترفين.

الذي بدأت المقارنات بينه وبين النجم

فــي اقنــاع نجمــه أنتونــي ديفيس في

ولتجنــب حلــول احــد األنديــة فــي

ليبرون جيمس.

البقــاء ،وذلــك بعــد طلبــه االنتقــال في

المركــز األخيــر عمــدا واختيــار افضــل

ونــال الجنــاح وليامســون ،صاحــب

فبرايــر الماضــي ،فيما يعتقــد أن ليكرز

الالعبيــن الصاعديــن ،يجــرى ســحب

البنيــة الجســدية القويــة ( 2,01م

سيكون وجهته المفضلة.

قرعة لتحديد خيارات االندية.

تعاقــد االتحــاد الهنــدي لكــرة القــدم مــع

وكاالت

بعد موسم صفري كارثي.

يذكر ان كونســتانتين اســتقال من منصبه
عندمــا خرجت الهند من الدور االول لدور
المجموعات في كأس آسيا.

وريورز يتقدم على بليزرز

تألق ســتيفن كوري في الرميات الثالثية
وأحــرز  36نقطــة ليقــود جولــدن ســتيت
وريــورز للفــوز  116-94علــى بورتالنــد
تريــل بليــزرز فــي المبــاراة االفتتاحيــة
لنهائــي القســم الغربي بدوري كرة الســلة
األميركي للمحترفين.
وبــات وريــورز حامــل اللقــب يتقــدم
1صفــر علــى بليــزرز فــي السلســلة التيتحســم علــى أســاس األفضــل فــي ســبع
مباريــات .وتقــام المبــاراة الثانيــة أيضــا

ستيفن كوري

في ملعب جولدن ستيت المصنف األول
اليوم الخميس.
وســاهم كالي طومســون أيضا بتســجيل
 26نقطــة ليحقــق وريــورز فــوزه الثانــي
علــى التوالــي رغــم غياب نجمــه العمالق
كيفن دورانت بسبب إصابة في الساق.
وســجل كــوري تســع رميــات ثالثيــة
وأضاف طومســون ثالث رميــات ثالثية

ليفــرض وريــورز ســيطرته التامــة علــى

النقــاط فــي بليــزرز برصيــد  19نقطــة

المبــاراة كلمــا نجــح بليــزرز فــي تقليــص

بينما أضاف زميله سي.جيه مكولوم 17

الفارق.

نقطة.

وكان جولــدن ســتيت تفــوق  4-1و4-

وظهرت الجاهزية البدنية لوريورز حيث

0على تريل بليزرز في مواجهات األدوار

حصــل علــى راحة لثالثة أيام بعد حســم

اإلقصائية في  2016و.2017

سلســلة الــدور قبــل النهائــي بعــد المباراة

وتصــدر داميــان ليــارد قائمــة مســجلي

السادسة أمام هيوستون روكتس.
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افتتاح معرض مودا اكسبو في “األفنيوز”
تفتتح اليوم معرض مودا إكسبو  13في حلته الجديدة ( )Moda Expoفي مجمع
ً
صباحا  ،ويساهم المعرض في تنشيط
االفنيوز وذلك من الساعة  ٧مساءً حتى ١
الحركة التجارية في مملكة البحرين.
خطــوط

شــراء كل مــا يحتجــون اليــه لشــهر

الموضــة مــن العبايــات واالجالبيــات

رمضــان مــن مــكان واحــد ممــا يجعــل

يضــم

المعــرض

احــدث

واالكسســوارت والمكيــاج واالحذيــة

عملية التسوق اكثر راحة ومتعة لهم.

والشنط والعديد من المنتجات األخرى.

يشــار الــى ان الدعــوة عامــة والحســاب

هــذا وسيشــارك فــي المعــرض نخبة من

المخصــص للفعالية في االنســتغرام هو:

المحــات التجارية حيــث يمكن للجميع

Moda.expo_bh

“داون تاون” تنظم إفطارا لإلعالميين

“زيـن” ترعـى خيمـة فنـدق الخليـج

منــح الضيــوف تجربتــي إفطــار وســحور مميزتيــن

ترعى شركة زين البحرين ،شركة االتصاالت الرائدة في مملكة البحرين ،خيمة فندق
الخليج الرمضانية للسنة الثانية على التوالي طيلة أيام شهر رمضان الفضيل ،وذلك
لتأكيد الشراكة بينهما .باإلضافة إلى توفير خدمة االتصال باإلنترنت “زين واي فاي”
لجميع زوار الخيمة الرمضانية كونها راعي االتصاالت الرسمي للخيمة.
وســتقدم خيمة الخليــج أجواء رمضانية

فريــدة ،تعطــي الضيــوف تجربتــي إفطار

“بنفت” تنظم غبقتها السنوية للموظفين

وسحور مميزة في وسط أجواء رمضانية
جميلــة ،كمــا أنهــا توفــر أماكــن مخصصــة
لألطفــال .تتماشــى رعايــة الخيمــة مــع
جهــود شــركة زيــن البحريــن الهادفــة إلــى
دعــم عــدد مــن المبــادرات الرمضانيــة في
كل عام.
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جيمس بوند المقبل
المصري رامي مالك يواجه العميل البريطاني دانيل كريج

الخميس

إعداد :طارق البحار

 16مايو 2019
 11رمضان 1440

للتواصل17111479 :

الكثير منا يحب أفالم العميل البريطاني البارد الوسيم متعدد القدرات والمهارات (جيمس بوند) .البعض يتابع أخبار
نجومها بشغف وحماسة ،والبعض اآلخر من عشاق أفالم الحركة والتشويق يعتبرها نوعا خاصا من أفالم الحركة
مميز بحبكاته المتقنة وأداء الممثلين المفخم باللغة اإلنجليزية البريطانية.
تنوعــت األخبــار التــي تتحــدث عن فيلــم جيمس

الكاتب اإلنجليزي أيان فيلمنج العام .1953

بوند القادم ،حتى أصدرت الشركة المنتجة أخيرا

وبونــد هــو عميــل بريطاني ســري يعمل لــدى الفــرع  M16ولقبه

فيديــو يحمــل الكثيــر مــن المفاجآت .ففــي فيديو

الرمــزي هــو  .007علــى مــدى أعــوام طويلــة قــام عــدة ممثليــن

خــاص أكد نجم األوســكار لهذا العــام (رامي مالك)

بالقيــام بشــخصية جيمــس بونــد فــي الســينما .كان أولهــم هــو

مشــاركته فــي الفيلــم القــادم ضمــن سلســلة أفــام

النجــم (شــون كونــري) الذي قام ببطولة ســتة أفــام أولهم فيلم

جيمــس بونــد .وأوضــح مالــك أنــه ســيكون الشــرير

(دكتــور نــو) العــام  ،1962وآخرهــم (المــاس لألبــد) العــام .1971

رقــم  25الــذي ســيقف فــي مواجهة رجــل المخابرات

بينما قام (جورج الزينبي) ببطولة فيلم واحد من أفالم جيمس

البريطانيــة جيمــس بونــد ،وذكــر أن المواجهــة هــذة

بونــد ،وهــو (فــي الخدمــة الســرية لجاللتهــا) العــام  .1969ويعد

المرة لن تكون سهلة على اإلطالق.

النجــم (روجــر مــوور) هــو أكثــر مــن قــام بــاداء شــخصية ،007

بعــد أشــهر طويلــة مــن التكهنات صــدر هــذا الفيديو

حيث قام ببطولة سبع أفالم أولهم (عش ودعهم يموتون) العام

علــى القنــاة الخاصــة بـــ 007علــى تويتــر ليؤكد خبر

 ،1973وآخرهــم هــو فيلــم (نظرة إلــى القتل) العــام  .1985بعده

انضمام مالك إلى فريق عمل الفيلم ،متضمنا أسماء

قــام الممثل (تيموثي دالتــون) ببطولة فيلمين فقط هما (أضواء

لنجــوم ينضمــون إلــى أفــام بونــد للمــرة األولــى.

النهار الحية) و(رخصة للقتل).

وحتــى اآلن لــم يتواجــد رامي مالك مــع فريق عمل

المرحلــة التالية من أفالم بوند قام ببطولتها (بيرس بروســنان)،

الفيلــم في جاميكا ،حيث تتم االســتعدادات األولى

والتــي تعــد نقلــة نوعيــة فــي أفــام السلســلة من حيــث النجاح

للفيلــم ،فقــد ذكر فــي الفيديو أنه ال يــزال عالقا في

واأليــرادات .قــام (بروســنان) ببطولــة  4أفــام مــن أشــهر أفــام

نيويــورك ،بينمــا ســبقه الجميع إلــى جاميكا للبدء

جيمس بوند ،وهم (العين الذهبية ) العام ( ،1995الغد ال يموت)

فــي العمــل ،لكنــه يعبــر عــن حماســه الشــديد

العــام ( ،1997العالــم ليــس كافيــا) العــام  ،1999و(مــت فــي يــوم

للبدء في التصوير ويتوعد بوند بمواجهة

آخر) العام .2002

صعبــة جــدا .كمــا ذكــر أن أســم الفيلــم

وأخيــرا نصــل إلــى بطــل سلســلة أفــام جيمــس بونــد الحالــي

ســيتم أعالنــه فــي وقــت الحــق ،وقــد

(دانيــال كريــج) ،وقام حتى اآلن ببطولة أربعة أفالم هم (كازينو

انضــم إلــى فريــق العمــل كل مــن رالــف

رويــال)( ،كــم من العزاء)( ،ســكاي فــول) ،و(الطيــف) .ومن المثير

فيينس ،وين ويتشو ،ونومي هاريس.

أن نعرف أن (كريج) نفى أن يكون فيلم جيمس بوند القادم هو

الفيلــم القــادم ســيكون الفيلــم رقم 25

آخــر أفالمــه ضمــن هذه السلســلة ،حيث كثــرت الشــائعات التي

ضمــن سلســلة أفــام جيمــس بونــد،

تــروج لهــذا األمر ،وأوضــح أن تجربته في أفالم بوند تعد ضمن

الشــخصية الخياليــة التــي ابتكرهــا

أكثر خبرات حياته إثارة ومتعة.

Extremely Wicked Shockingly Evil And Vile
القصــة الحقيقيــة للمجــرم األميركــي تيــد بنــدي في الســتينات

جني مصباح عالء الدين
قال ويل سميث إنه تردد في بادئ األمر قبل الموافقة على لعب شخصية
جني مصباح عالء الدين في فيلم سينمائي جديد يعيد تقديم قصة فيلم
الرســوم المتحركــة الناجــح ،بعد أن تفــوق النجم الكوميــدي الراحل روبن
وليامز في األداء الصوتي للشخصية العام .1992
وأضــاف ســميث الــذي لمــع نجمــه

الدين من المصباح السحري.

بفضــل مسلســل “ذا فريــش برينــس

وذكــر ســميث خــال المقابلــة التــي

أوف بل إير” في التســعينات ،لمســة

أجريــت تزامنــا مــع العــرض األول

شــخصية وبعــض الهيــب هــوب

للفيلــم فــي لنــدن ،الخميــس المقبل،

والراب إلى شــخصية الجني األزرق

إن أول رد فعــل لــه عندمــا عــرض

خفيــف الظــل الــذي يخــرج لعــاء

الدور عليه كان“ :ال ...ال يمكن”.

ميال تعاني صعوبة في السينما

قدمت العديد من األفالم مثل “  ”Date Nightو “”Black Swan

بعــد إطاللتــه فــي فيلــم ( ،)The Greatest Showmanيعــود الممثل والمغنــي األميركي زاك ايفرون بصحبة الممثلة ليلي كولينــز ،التي تقوم بتدوين كل

لم تعد النجمة ميال كونيس سلعة رابحة في هوليوود ،مشيرة إلى أنها تعاني صعوبة في

الجرائم التي يرتكبها في دفتر مذكرات ،ومن وجهة نظرها الخاصة ،والتي بنتها بناء على عالقتها به ،وترفض تصديق حقيقته طوال سنوات.

إيجاد أدوار سينمائية جيدة.

القصة الحقيقية للمجرم األميركي الشهير تيد

وقعــت النجمــة ميــا كونيــس ( 35عامــا)

آشــتون كوتشــر .كمــا ذكــر التقريــر ،أن ميــا

بنــدي ،الــذي ارتكــب أكثــر مــن  30جريمة قتل

ضحيــة جديــدة إلحــدى الشــائعات ،حيــث

تعانــي صعوبــة فــي إيجــاد أدوار ســينمائية

في عقدي الســتينات والســبعينات .يبدأ الفيلم

انتشــر أخيــرا تقرير زعــم أن نجمة هوليوود

جيــدة ،ويرجع ذلك إلى إهمالها الشــديد في

مــن منظــور متعاطــف مع رجل طيــب ،يحاول

أصبحــت تواجه مشــكلة فــي الحصول على

نفســها ،خصوصــا أنهــا تظــل ســاهرة أليــام،

كسب ود صديقته األم العازبة التي تعيش مع

أدوار باألعمــال الســينمائية؛ ألن منتجــي

وهو ما يجعل الكثير من المنتجين يشعرون

طفلتهــا ،ثــم يتحــول إلى ســيرك فــي المحكمة

هوليــوود يظنــون أنهــا “متعبــة جــدا” ،إال

بأنها مرهقة جدا ،فال تستطيع تقديم المزيد

نجمــه مجــرم ذكــي يطــرد محاميــه ويترافــع

أن تقاريــر إعالميــة عالميــة نفــت مــا يتــردد

مــن األدوار المميــزة .وأشــار مصــدر إلــى أن

بنفســه إلثبــات براءته .رغــم أن الفيلم يحاول

تمامــا ،وأكــدت أنهــا شــائعة جديــدة وقعــت

كوتشــر يشــعر باالرتياح؛ كون كونيس تهتم

كســب المنظوريــن ،وينجــح إلــى حــد مــا ،لكنه

ميــا ضحيتهــا .وذكــر المتحدث باســم ميال

بأطفالها اآلن ،إال أنه يرغب أن تهتم بنفسها،

يفقد التوازن في أحيان أخرى ويبقى ناقصا.

لوســائل اإلعــام أنهــا لــم تواجــه أي مشــكلة

فمــا جعلــه يحبها هــو بريقهــا وجمالهــا ،لكنه

يتجنــب الفيلــم بشــكل كامــل اســتغالل عامــل

فــي الحصــول علــى عمــل ،ويبــدو أن بعــض

اآلن يشــعر بأنها تغيرت تماما ،وهذا ما نفته

المواقــع اخترعــت قصــة مزيفــة ،لمجــرد أن

النجمة العالمية جملة وتفصيال.

العنــف المتمثــل فــي سلســلة الجرائــم البشــعة

يُ ذكــر أن كونيــس قدمــت عــددا كبيــرا مــن

التــي ارتكبهــا بنــدي ،ويركــز أكثر علــى عالقته

تمتــع بندي وهــو طالب حقوق وقتها بوســامة

وجــود ابنتهــا فــي حياتهــا ،وقــرر العيــش معها

الممثلة ليس لديها مشروع سينمائي قادم.

مــع ليــز كلويبفر (ليل كولينــز) صديقته التي لم

وخططــا للــزواج ،وكان ذلــك بيــن عامي 1970

وبدأت الشــائعة بنشــر بعــض المواقع تقريرا

األعمــال الفنية الناجحة ،مــن أبرزهاDate“ :

رهيبة ،إلى درجة أنه لم يكن بحاجة إلى النظر
ً
تلقائيا بمجرد
إلــى الفتيات ،فهن ينجذبــن إليه

و ،1974وهي فترة شــهدت موجة جرائم قتل

يزعــم أن الممثلــة الشــهيرة لــم تعــد ســلعة

 ”Nightو” ”Black Swanو”The Color

قصتــه مــن كتابهــا بعنــوان The Phantom

مــروره بجانبهــن فــي الشــوارع أو الحانــات.

غيــر عاديــة بحق شــابات صغيرات فــي مدينة

رابحــة في هوليوود ،بعد والدة ابنتها وايت

 ”of Timeeو” ”Blood Tiesو”�Jupiter As

.Prince

وعندمــا تعــرف بنــدي إلــى ليــز لــم يلتفــت إلى

سياتل.

وابنهــا ديمتــري مــع زوجهــا نجــم هوليــوود

 ،”cendingوغيرها.

يفكــر بنــدي في إيذائهــا ،والتي يقتبــس الفيلم

بينيلوبي كروز وجائزة فخرية
تنتظــر الممثلــة اإلســبانية بينيلوبــي كــروز تكريمهــا بجائــزة فخريــة عن مجمل مســيرتها

ً
أيضا.
الفنية في مهرجان سان سيباستيان السينمائي ،الذي ستكون نجمته
بينيلوبــي هــي “الممثلــة اإلســبانية األكثــر
شــهرة فــي العالــم” ،وفــق ما جــاء في
بيــان صادر عــن منظمي المهرجان،
الــذي ســيقام فــي الفتــرة من 20
ســبتمبر إلى  28منــه في مدينة
سان سيباستيان الواقعة شمال

ميل غيبسونFat man ...
يعــود النجــم ميــل غيبســون إلى الســينما عبر مشــاركته في بطولــة الفيلم
الكوميدي “ ،”Fat manوالذي سيعرض في مهرجان كان السينمائي.
ويظهــر غيبســون فــي الفيلــم بــدور
“ســانتا كلوز” غير تقليدي ،يستهدفه
قاتل مأجور من طفل عمره  12عاما
بعــد عثــوره علــى فحــم في شــرابه.
ومــن المقــرر إنتاج الفيلــم في بداية
العام المقبل ،حيث من يبدأ تصويره
فىي كندا أوائل العام .2020

» »يُذكر أن آخر ظهور لغيبسون

كان في“ “�Dragged Across Con
 ”creteالعام  ،2018كما حصل

على جائزة أفضل مخرج لجائزة
األوسكار في العام  ،2017عن

“ ”Hacksaw Ridgeالذي عرض
العام .2016

إسبانيا.
» »وكروز التي حازت جائزة
أوسكار عام  2008عن
دورها في فيلم “فيكي
كريستينا برشلونة”
للمخرج وودي ألن ،وجوائز
أخرى ،هي الشخصية اإلسبانية
الخامسة التي تحصل على
“جائزة دونوستيا” الفخرية
التي “تكرم مسيرة شخصيات
مهمة في عالم السينما
ومساهماتها فيه.

بيبر وشيران
بعــد أقــل مــن شــهرين من إبالغ معجبيه بأنه لن يقدم أعماال جديــدة ليتفرغ لبعض األمور
الشــخصية ،أطلــق مغنــي البــوب الكندي جاســتن بيبر ،أغنيــة جديدة مع المغنــي والكاتب
البريطاني إد شيران.
وشــارك شــيران مــن قبــل فــي كتابــة إحــدى

منهمــا فــي حفلــي زفــاف ســريين ،فضــول

أغاني بيبر ،لكن أغنيتهما الجديدة “ال أهتم”

المعجبين على وســائل التواصل االجتماعي

 ،هي أول “دويتو” يطلقه النجمان.

األسبوع الماضي حول الدويتو الذي يغنيان

وأثــار بيبــر وشــيران ،اللــذان احتــا عناويــن

فيــه عــن شــعورهما بالوحــدة فــي حفــل،

األخبــار العــام الماضــي ،بإعــان زواج كل

ولكنهما يجدان الدعم في شخص قريب.

22

tariq.albahar
@albiladpress.com

الشباب البحريني في رمضان

بين البعد عن األجواء الروحانية وبين الدراسة واالمتحانات

اللهم إني أسالك يا الله

علي حسين

بأنك الواحد األحد الصمد

يترقب المســلمون شــهر رمضان بكل شغف

الذي لم يلد ولم يولد،

فــي كل عــام ،ويســتقبلونه بلهفة ويتحرون

ولم يكن له كفواً أحد ،أن

أن يطــل هاللــه عليهــم ،ويعدون لــه عدتهم

تغفر لي ذنوبي ،إنك أنت

قبــل قدومــه ،وينشــطون خاللــه فــي أداء

الغفور الرحيم.

مختلــف العبــادات ويمتنعــون فيــه عــن
الطعــام والشــراب لغايــة إنســانية بحتــة
تتمثــل فــي تقديــر النعمــة واإلحســاس

الخميس
األحد

مايو 2019
16 15
2017
أكتوبر
الحجة1440
ذورمضان
11 15
1438

غدير جاسم

بالفقــراء والمحتاجيــن ويمتنعــون عــن

حسين عبدالله

احمد محمد

ً
جارحــا لصيامهــم
الشــهوات وكل مــا يعــد

حســب الديــن اإلســامي ،ولمــا لهذا الشــهر من خصوصية وتغييــر في نمط الحيــاة بالكامل
كان ل”مسافات البالد” وقفة مع مجموعة من الشباب لإلطالع على التأثير الذي يمثله شهر
الخير على روتين حياتهم:
احمــد محمــد عبــر عــن رأيــه بقولــه :أيــام

فــا يمكننــا ان نعمم هــذه الصفــة على جميع

رمضان تختلف عن ايام الســنة كونها تتســم

الشــباب فكثير من شــبابنا يستغلون أوقاتهم

بجــو مفعــم باإليمان من مــا يختلف عن نمط

فــي رمضــان خيــر اســتغالل فــي العبــادات

الحيــاة الطبيعــي ،اليــوم في رمضان ينشــغل

والطاعــات واألعمــال التطوعيــة” .فيمــا رات

فيــه الفــرد بالطاعــات مثــل قــراءة القــرآن

هــدى الشــهابي :ابــدأ يومــي فــي الصبــاح
ً
تبعــا لجدولــي بالجامعــة ،مــا ان انهيــه حتــى

بشــكل أكبــر عــن باقــي ايــام الســنة وفيمــا
ً
نهارا
يخص مقولة رمضان للسهر ليالً وللنوم

اعــود للمنــزل ألســاعد امــي بالمطبــخ وفــي
بعــض األيــام اشــارك فــي برامــج دينيــة فــي

يقــول“ :التعميــم لغــة الجهــاء كمــا يقولــون

المنطقــة لألطفــال ،امــا بعــد اإلفطــار احــاول

وحضور المجالس وتادية الصلوات والعبادة

رمضان بعض الشباب بين المجالس والقهاوي

ان ادرس وانجــز بعــض التقاريــر الدراســية

ان نكــون اعتدنــا علــى هــذا الوضــع لمرورنــا

ومــن ثــم اخصص وقتــا لقرآة القــرآن وبعض

فــي هــذه التجربــة ســابقا ،لكــن هــذا العــام

األدعية” .وفيما يخص مقولة رمضان للســهر
ً
نهــارا تقــول :نــادرا مــا تجد هذه
ليــاً وللنــوم

أشــد تعبــا مــن العــام الســابق بســبب تزامنــه
مــع الدوام الكامــل واالمتحانات والمشــاريع،

الفئــة ،بحيــث ان طالب المدارس منشــغلون

ومــن المحزن ان نقضي الشــهر بين الدراســة

باالمتحانــات ،امــا طــاب الجامعــة فمازالــت

وتجاهــل الجانــب الدينــي ،ومــن الصعــب

ايــام الفصــل الدراســي متواصلــة .يذكــر
ً
نهــارا
الشــاب حســين عبــدهللا :أغلــب وقتــي

تنظيــم الوقــت بيــن الصيــام والدراســة
والعبــادة ،لكــن مــع التنظيــم الجيــد نعتــاد
علــى مانحــن عليــه ،ليصبــح روتيــن الطالــب
ً
ً
ظهــرا،
صباحــا ،النــوم
الجامعــي هــو الــدوام

ومساء بعد المجالس
ً
في الفصول الدراســية
الرمضانيــة نتوجــه للدراســة ولالســتعداد
ً
مباشــرة
لالمتحانــات النهائيــة التي ســتكون

خبز الرقاق ..أقدم األكالت الشعبية
خبــز الرقــاق هــو عبــارة عن أقــراص ّ
هشــة ُخبزت علــى قرص حديدي يســمى
“التاوة” وهومن أقدم األكالت الشــعبية ومن التراث الرمضاني العريق ويتم
ً
مراعاة السرعة في تحضيره حتى ال يحترق فهو ّ
جدا.
هش
يمكــن أكل هــذا القــرص لوحــده أو

كمــا يفضل الكثيــرون تناوله مباشــرة

إضافته إلى أطباق معينة ،مثل مرقة

بعــد إضافــة بعــض المكونــات عليــه

اللحــم أو الدجــاج “الصالونــة” ،وهــو

أثنــاء الخبــز مثــل خلطــة البيــض ،أو

مــا يســمى “الثريــد” ،والــذي يعــد أحد

الســكر ،أو الجبــن ،أو “المهيــاوة” أو
الشــكوالته ،يتــم َخبــز وتجهيــز ُ
“خبــز

اإلفطــار فــي شــهر رمضــان الــذي ال

الرقاق” بكمية كبيرة قبل حلول شــهر

تستغني عنه غالبية األسر البحرينية.

رمضان وتخزينه بطريقة معينة.

األطبــاق الرئيســة علــى مائــدة طعــام

وبعد صالة المغرب يقضي وقتا قليالً للعبادة
ومن بعدها تبدأ مرحلة الدراسة والجهد .بين

بعــد عطلــة عيــد الفطــر ،وفيما يخــص مقولة
ً
نهــارا” .فــي
“رمضــان للســهر ليــاً وللنــوم
حسن علي

هدى الشهابي

امتحانات وصوم

الشــاب حســن علي بقوله“ :بالنسبة لنا كطلبة

ً
نومــا
اعتقــادي بــأن أيــام رمضــان مــن األقــل
ً
خصوصــا ابتــداء من
بيــن باقــي أيــام الســنة

بأجــواء مختلفــة بعــض الشــي ،كان رمضــان

العــام الماضي بدخول شــهر رمضــان المبارك

فــي األعوام الســابقة يأتي فــي نهاية الفصل

في أيام الدوام الدراســي للطلبة بعد سنوات

الدراســي فنكون غال ًبا أنهينا جميع مشاريعنا

مــن تزامنــه مــع أيــام اإلجــازة الصيفيــة .فــا
ً
نهــارا ولحضــور
نجــد الوقــت الكافــي للنــوم

ونســتعد المتحاناتنــا النهائيــة التــي تنتهــي

جامعييــن يأتــي شــهر رمضــان هــذه الســنة

قبــل نهايــة الشــهر الفضيــل ،ولكــن هــذا العام

المحاضــرات ليــاً لالنشــغال بالمجالــس

ياتــي رمضان في فترة العمل على المشــاريع

الرمضانية والدراسة.

النهائية األمر الذي يشكل صعوبة في تنظيم

فــي حيــن قالــت الشــابة غديــر جاســم :كوننا

ً
صباحا والعمل على
الوقــت بين المحاضرات

طلبــة نفتقــد االجواء الرمضانية بشــكل كبير

مســاء ،مما يتعارض مع
ً
المشــاريع الدراســية

بســبب انشــغالنا بالدراســة ،ومــن المفتــرض

االهتمام بالجانب الديني واالجتماعي”.

شخصية مفتاح

داوود سعيد بالعمل

تهنئة نانسي

عبر الفنان عبدالرحمن العقل عن سعادته من رد فعل الجمهور

ثمــن الفنــان داود حســين التفاعــل الجماهيــري الكبير مع

نفــذت إحــدى شــركات االتصــاالت المصرية خدمــة ترويجية

“الديرفة” المذاع في رمضان ،باإلضافة إلى مشــاركته نجوم ًا

الفضائيات حاليا ،من تأليف حمد شــمالن الرومي وإخراج

الماضيين حيث فوجِ ــئ اآلالف من عمالئها بهواتفهم ترن

على شــخصية “مفتاح” ،التي يجســدها من خالل مسلســل
كباراً أمثال محمد المنصور وهيفاء عادل وأســمهان توفيق

وغيرهــم من النجوم المتألقين .وأوضح أن المسلســل رغم

أنــه تراثــي ويناقش حقبــة زمنية تعــود إلى منتصــف القرن

الماضي في الخمسينيات والستينيات ،وهي فترة مختلفة تمام ًا
عن عصرنا الحالي على كل المستويات االجتماعية والثقافية.

مسلســل “موضــي قطعــة مــن ذهب” الــذي يبــث عبر

منيــر الزعبي ،ويشــهد مشــاركة نخبة من النجــوم ،وقال

داود :كنــت عوداً مــن حزمة لنخبــة من الفنانيــن بقيادة

مخــرج كبيــر ومتميز هــو منيــر الزعبي ،الذي اســتطاع ان

يقدمنا جميعا بصورة مختلفة ،كاميراته تنطق وكوادره تعكس

وعي ًا وذائقة عالية.

بصوت الفنانة اللبنانية نانســي عجرم علــى مدار اليومين
باســم الفنانة اللبنانية “نانســي عجرم تتصل بك” فظهر

اســمها وكأنه في ســجل هواتفهم التي رنت لمرةٍ واحدة،

المسجلة بصوت نانسي عجرم
ّ
وعند اإلجابة ،تلقوا الرســالة

تُهنئهــم فيها بحلول شــهر رمضان .يُذكر أنها شــاركت الفنان
تامر حسني في إعالن دعائي للشركة.

الخميس

للتواصل واإلضافة:
tariq.albahar@albiladpress.com

مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة بن سلمان بن عيسى آل خليفة

مجلس أحمد بن مبارك النعيمي 39676006الحد

وأبناءه 39366679

مجلس عائلة آل محمود  39676270الحد

مجلس الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة  39465800الرفاع

مجلس السادة  39665000الحد

الغربي

مجلس غانم بن فضل البوعين  17293339المحرق

مجلس الدكتور ماجد بن علي النعيمي (وزير التربية والتعليم)

مجلس المرحوم ابراهيم بن محمد حسن فخرو 39849842

 17680071الحجيات

المحرق

مجلس محمد يوسف محمد المعرفي  36911113الرفاع الشرقي
مجلس جاسم بن أحمد السعيدي  39460513الرفاع الشرقي
مجلس سالم يوسف البوعينين  39622499الرفاع الشرقي
مجلس بني يافع  39824466الرفاع الشرقي
مجلس المرحوم يوسف بن حمد الكواري  39419997مدينة
عيسى
مجلس عبدالرحمن بن عبداهلل شريدة الذوادي  39412812مدينة
عيسى
مجلس خليفة بن جمعه الذوادي  39413737مدينة عيسى
مجلس الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة 17744444
القضيبية
مجلس الشيخ عبدالحسين بن الشيخ خلف آل عصفور
 39615005العدلية
مجلس بني حماد  39407400ام الحصم
مجلس عائلة السواد  39905557سترة

مجلس المسلم  39672223الحد
مجلس الشروقي  39444043الحد
مجلس رياض إبراهيم الرشدان  39456170عراد
مجلس محمد سلمان الزياني  39603322البسيتين
مجلس الحسن (صالح محمد الحسن)  36667685البسيتين
مجلس الدكتور علي عيسى بو مزمن  39000353السماهيج
مجلس علي محمد السماهيجي وأخوانه  39689389قاللي
مجلس محمد بن علي الفرج  39976765قاللي
مجلس شباب قاللي 34337988 34337988
مجلس سيد جميل سيد كاظم العلوي  36397777جبلة حبشي
مجلس عبدالمهدي حسن البصري وأوالده  39645444بالد القديم
مجلس صادق وحسين وتقي البحارنة  39622322السهلة
مجلس السنان الدوسري  39688871البديع
مجلس اللحدان  39681199البديع
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وجبة إفطار مثالية
تتميــز وجبــة اإلفطــار في رمضــان بالكثير مــن الطقوس واألطبــاق الخاصة
ً
غالبــا مــا يوجــد التمــر،
بهــا ،والتــي يقــوم غالبيــة النــاس بتحضيرهــا ،حيــث
والسمبوســة ،والفتــوش ،والشــوربات بشــكل يومــي فــي موائــد اإلفطــار،
باإلضافــة إلــى األطبــاق الرئيســية األخرى ،ولكن قــد ال تعتبر وجبــة اإلفطار
التــي تحمــل جميــع هــذه األطباق وجبــة مثاليــة ،إذ يمكن أن ينتهــي الصائم
من هذه الوجبة بمعدة متخمة بعد تناول عدد كبير من الســعرات الحرارية،
والدهون ،والنشويات المكررة ،والتي يمكن أن تضر بالصحة ،وتسبب زيادة

الفنان المتميز أحمد مجلي

بالوزن.
للحصول على أفضل وجبة إفطار يجب أن تعوض هذه الوجبة الطاقة التي
يفقدها الصائم وأن تمنحه النشــاط ،كما يجب أن تعوض الســوائل وتشــعره
بالشبع ،وذلك دون أن تسبب الشعور بالتخمة ،وأن تمنح احتياجات الجسم
ً
ناقصا فيها
اليومية من العناصر الغذائية ،مع ضرورة استكمال ما قد يكون
من العناصر الغذائية في الوجبات التي تليها بين اإلفطار والســحور ووجبة
السحور.
ويمكــن أن تتمثــل وجبة اإلفطار المثالية بالبــدء بتناول ثالث تمرات ،حيث
يمنح التمر الطاقة السريعة للجسم بسبب ما يحتويه من سكريات بسيطة،
كمــا أنــه يحتــوي علــى األليــاف الغذائيــة التــي تســاهم فــي الشــعور بالشــبع،
ومحاربــة اإلمســاك ،كمــا أنــه يمنــح الفيتامينــات والعناصــر المعدنيــة التــي
يحتاج الصائم إلى تعويضها ،ال ســيما البوتاســيوم وبعد ذلك يســاهم تناول
ً
أيضــا ،وفــي تعويض نقص
كــوب مــن المــاء فــي اســتعادة النشــاط والطاقة
السوائل الذي يصيب الصائم ،كما أنه يساهم في شعوره بالشبع.

ً
ً
رئيسا في وجبة اإلفطار ،حيث تعوض السوائل التي
مكانا
وتحتل الشوربة

يحتاجها الجسم ،ومن أطباق الشوربة الصحية التي يمكن تناولها في وجبة
اإلفطــار :شــوربة العــدس أو شــوربة الخضــار المحضرة بكميات بســيطة من

علي حسين

الزيت ،حيث تمنح هذه الشــوربات األلياف الغذائية الهامة للشــعور بالشــبع،
والتي تمنح الكثير من الفوائد الصحية.

ً
أيضــا على الخضــراوات ،والتــي يمكن
كمــا تحتــوي وجبــة الفطــور الصحيــة

تناولهــا فــي الســلطات أو الشــوربات ،وهــي تمنــح الفيتامينــات والمعــادن
واألليــاف الغذائيــة ،كما أنها تحتــوي على مصادر صحيــة للبروتينات اللينة،
كالبقوليــات واللحــوم والدواجــن منخفضــة الدهن ،باإلضافة إلى النشــويات
ً
أيضا
الصحيــة ،كتلــك الموجودة في الحبوب الكاملــة والبقوليات ،كما يمكن
أن تحتوي على اللبن أو الحليب منخفض الدهن.

مــع حلــول شــهر رمضــان المبــارك ،ومــن المتعــارف في هذا الشــهر الكريــم أن تكثــر األعمال
التلفزيونية التي يقوم فيها الفنانون بأداء أدوار في الغالب ما تكون بعيدة عن شخصياتهم
الحقيقية ،إذ يجسدون أدوارا أخرى عديدة ،وفي العادة تدور في ذهن المشاهد تساؤالت
عن حياتهم الطبيعية وكيف يقضون أيامهم.
استطلعت “مسافات البالد“ مع بعض الفنانين

الكريــم وما طقوســهم الخاصة التي يتبعونها

البحرينيين للتعرف على حياتهم اليومية في

خــال الشــهر الفضيــل ومــا البرامــج المفضلة

شهر رمضان الكريم وعن كيفية قضاء الشهر

لهــم بعيــدا عــن أجــواء العمل والروتيــن باقي

علي ثامر يبدأ بروفات “السحر األسود”

عمل فانتازي فريد من نوعــه وجديد على الجمهور في عيد الفطر

أشــهر الســنة ،وهل كانت جديــدة أم أنها اتت

الفنانيــن فــي احــد االماكــن الهادئــة لمتابعتها

تواصــا لعادات قديمــة تأصلت في وجدانهم

وتقييمهــا ولتبــادل االراء فــي االعمــال ككل،

واســتمروا فــي تأديتهــا علــى مــرّ الســنوات

وانــا مــن عشــاق المسلســات البدويــة فهــي

الماضية.

المفضلــة لدي ولها االولوية في المتابعة على

يعبــر الفنــان البحرينــي المتميــز احمــد مجلي

بقيــة االعمــال الرمضانية ومن اشــد المحبين

عن ذلك بقوله“ :شهر رمضان اعاده هللا علينا

والمتابعيــن للفنــان الراحــل ياســر المصــري

من اجمل االشهر ،وبالنسبة لي دائما احب ان

وايضا الفنان عبدالمحســن النمر لتميزهم في

اعيشــه بشــكل طبيعي وبتحفــظ اكثر ،وعلى

المسلســات البدويــة ،وفي الوقــت الراهن انا

ماجــرت العــادة نجتمــع فــي المســاء مع وقت

اســتعد للمســرح وذلــك عبــر النظــر للعــروض

عرض االعمال الرمضانية مع بعض اصدقائي

المقدمة الختيار االفضل بالنسبة لي”.

مطبخ
قطع دجاج
البوبكورن
المكونات:
 3أكواب طحين المطاحن جميع االستعماالت
ملعقتا طعام مسحوق الثوم
ملعقة طعام ملح
ملعقة طعام فلفل أسود
بيضتان

جانب من البروفات

ملعقتا طعام عصير الليمون

محرر مسافات
بدأ المخرج والفنان والعب الخدع والسحر علي ثامر بروفات مسرحية الرعب والكوميديا “السحر األسود”

الخطوات:

على خشبة مسرح نادي طيران الخليج ،والمسرحية من تأليف الكاتب القدير حمد الشهابي ،وتمثيل نخبة
مــن الفنانيــن وهــم حســن الماجــد وفــاء مكي ونــورة الصايــغ وعقيــل الماجد وســمر الزاكي ونجم مســاعد،

اخلطي الطحين مع جميع المكونات الجافة.

وغيرهــم ،وتنفيــذ الموســيقى على ثامــر والديكور محمد الخياط والمالبس واإلكسســوارات زهرة الحمادي

في إناء آخر اخلطي البيض مع الليمون.

والمكيــاج عفــاف جــال ،واإلنتــاج لشــركة “ بروتيــك” لإلنتــاج الفني وســوف تعــرض خالل أيام عيــد الفطر

قطعي الدجاج إلى قطع صغيرة ( 3سنتيمترات).

المبارك.
تــدور أحــداث المســرحية فــي إطــار فانتــازي جميــل

أســباب منهــا تعــاون الجميــع وروح العطــاء وأيضــا

وهــي المــرة األولــى التي يعــرض فيها هــذا النوع من

وجود خطة وإســتراتيجية نســير عليها وكل ذلك من

المسرحيات في البحرين ،فموضوعها فريد من نوعه

اجل رفعة المسرح البحريني وتقدمه.

وجديد على الجمهور البحريني والخليجي.

ويضيــف :مســرحية “ الســحر األســود” مختلفــة جــدا

“البــاد” زارت بروفــات المســرحية وســجلت هــذه

عن بقية المســرحيات ســواء التجاريــة أم األكاديمية

الوقفة مع المخرج علي ثامر.

الجــادة مــن حيــث الفكــرة العامــة والطــرح ،فمعظــم

يقول ثامر :كان من المفترض ان نقدم هذه المسرحية

األعمــال التجاريــة التــي تقــدم وهذه حقيقــة بها نوع

قبــل نحو ثالث ســنوات ولكن بســبب تواجدي خارج

من التهريج في توصيل الرســالة للمتلقي وهذا األمر

البحريــن بشــكل مســتمر لــم نحصــل علــى الوقــت

فــي تصــوري ال يخدم العمل ،بينمــا لو تم تقديم عمل

المناســب ،الســيما وانا أريد تقديم مسرحية متكاملة

فانتــازي بصــور جماليــة ويحمل في مضمونه رســائل

مــن جميــع النواحــي ،خاصــة وان المســرح البحريني

هادفة للمتلقي ســيكون األمر مقبوال ونشدد هنا على

وخــال العشــر ســنوات الماضيــة وحســب خبرتــي “

أهمية ان يكون المخرج قويا وصاحب نظرة ورؤية،

غيــر ناجــح” رغــم العديد مــن المحــاوالت ،وبإذن هللا

الن من المهم في عالم المســرح التأثير على الجمهور

ســتكون مســرحيتنا “ الســحر األســود” متميــزة لعــدة

سمعيا وبصريا.

قلبي قطع الدجاج في خليط الطحين ثم اغمسيها في
المخرج علي ثامر يتابع البروفات

واختتــم ثامــر حديثــه بالقــول :نأمــل من تقديــم هذا
العمل والذي يعد األول من نوعه في الســاحة إضافة
شــيء للمســرح البحرينــي وانــأ على ثقــة ان الجمهور
ســيتذكر العمــل لســنوات طويلــة وال يفوتنــي إال ان
اشــكر جريــدة البــاد على هــذا االهتمام الكبيــر بالفن
البحريني ودعم الفنانين وتغطية مختلف فعالياتهم.
أمــا الفنانــة نــورة الصايغ فأوضحت أنها ســتؤدي في
المسرحية دور “وردة” حبيبة نايف ،مشيدة بالمخرج
علــي ثامــر ومعرفتــه بخبايــا الممثليــن واكتشــاف
طاقاتهــم وبــروح العمل الجماعــي ،وتمنت الصايغ أن
يســتمتع الجمهور بالمسرحية خاصة وأنها ذات طابع
ولون جديد كليا.

البيض ،بعدها قلبيها في الطحين مرة أخرى.
قلّي قطع الدجاج في زيت على حرارة متوسطة حتى
ذهبيا.
تكتسب لونًا
ً
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وجدت شرطة محافظة كركوك العراقية ،نفسها

الوثيقــة“ :يمنع ارتداء المالبس غير الالئقة من

فــي مواجهــة عاصفــة انتقادات بعدمــا أصدرت

قبل الشباب في األماكن العامة (برمودا)” .وقال

قــرارات عــدة لضبــط الســلوك العــام ،منهــا منــع

الناطــق باســم شــرطة كركوك ،أفراســياو كامل،

الشباب من ارتداء “البرمودا” .وجاء في وثيقة

فــي تصريحــات صحفية ،إن ”لبس الشــورت أو

صــادرة عن مديرية شــرطة كركوك ،موقعة من

البرمــودا ممنــوع فــي كركــوك وكل مــن يخالف

قائــد الشــرطة ،علــي كمــال عبدالــرازق“ :تمنــع

ســوف يحاســبه القانون“ ،مضيفا أن ”المنع جاء

حركــة الدراجــات النارية (ما عــدا الدليفري) من

وفــق أوامــر مــن قيــادة العمليــات المشــتركة”،

الساعة  7مساء إلى الساعة  5فجرا” .وأضافت

وفقا لموقع “إرم نيوز”.

أطفال أفغان يتلون ما تيسر من القرآن الكريم في
أحد المساجد في مدينة هرات (أ ف ب)

السفينة والحوت الهائل في
لقطة “الثانية القاتلة”
انتشــرت صــور مذهلة لقفزة حوت ضخم وســط البحر ،خلــف قارب صيد صغير،
على وسائل اإلعالم ،التقطها مراقب حيتان في اللحظة المرعبة.
وأظهر فيديو للحادثة حوتا أحدب وهو يقفز من تحت الماء ،بعد ثوان من مرور
قــارب صغير من فوقه ،على ســواحل مونتيري بــاي بوالية كاليفورنيا األميركية،
على المحيط الهادئ ،وفقا لموقع “ســكاي نيوز” .وتناقلت وســائل اإلعالم صورة
فوتوغرافيــة التقطها دوغــاس كروفت ،المختص بمراقبة الحيتان ،أثناء لحظة
قفــز الحــوت خلــف القــارب ،فــي لقطــة طبيعية ســاحرة ،تبيــن الفــارق الهائل في
الحجــم بيــن قــارب الصيــد والحــوت العمــاق .وقــال المصور دوغــاس كروفت،
الــذي التقــط الصورة الرائعة لقفــزة الحوت“ :أنه أمر مثير .تعود الحيتان في هذا
الوقت لسواحل مونتيري باي؛ لتناول الغذاء مع اقتراب الصيف”.
» »وأضاف“ :مع أن القارب أقرب للكاميرا في الصورة ،إال أنه ظل صغيرا
مقارنة بالحوت ،مما يدل على ضخامة الحول األحدب” .ويمكن أن يصل
طول الحوت األحدب إلى  18مترا ،ويصل وزنه لـ 40طنا ،ويوجد حاليا 60
ألف حوت من هذا النوع في محيطات العالم.

يتقـــدم

محمــد عبد الرحمـن العلـي وأوالده
بخالص العزاء وصادق المواساة إلى

أحمد عبدالرحمن راشد البستكي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة البحرين للسينما ش.م.ب

في وفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

زوجتــــه

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته

ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

