اختيار سمو رئيس الوزراء قائدا عالميا إضافة للعالم العربي
المنامة  -بنا

قالــت شــركة طيــران الخليــج إنهــا مــع
شــركة محليــة لنقــل طاقمهــا الجــوي

وقالــت“ :لــم تحــدث تأخيــرات فــي

بأمــان مــن وإلــى مقــر طيــران الخليــج

الرحــات الجويــة بســبب هــذا األمــر

إلــى المبنى الرئيس فــي مطار البحرين

وطاقــم الشــركة الــدؤوب والمخلــص

الدولــي فــي حافــات كبيــرة مريحــة

لعملــه عثــر علــى طــرق بديلــة للوصول

ومكيفــة ،لكــن إشــكاال داخــل الشــركة

إلى المطار لضمان عدم تأخر الرحالت”.

قصر األمم المتحدة بجنيف بحضور رؤســاء دول

المتعاقــدة تســبب فــي إيقــاف خدمات

وواصلت “تم حل هذا األمر في غضون

النقل لطاقمها لمدة ساعة تقري ًبا أمس.

ســاعة واحــدة من خالل تدخــل اإلدارة

المنظمة والبالغ عددها  194دولة هو إضافة للعالم

وأضافــت شــركة طيــران الخليــج ،فــي

لضمــان اســتمرار العمليــات السلســة

بيــان مســاء أمــس ،أن هــذا حصــل مــن

كالمعتاد”.

اهتمام وتغطية صحافية عربية
لتكريم سموه من “الصحة العالمية”

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة قائدا عالميا من
قبل منظمة الصحة العالمية باهتمام كبير وتغطية
سمو رئيس
الوزراء

فقد نشــرت صحيفة “الجمهورية” المصرية تقريرا
تحــت عنــوان “بعد اختيــاره قائدا عالميــا ...رئيس
الوزراء البحريني ونظرية النجوم الالمعة” ،أكدت
فيــه أن إعــان منظمــة الصحــة العالميــة ،تكريــم
واختيــار األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة كقائد
عالمــي فــي  20مــن شــهر مايــو الجاري في ســابقة

المحرق  -طيران الخليج

دون علم ومسؤولية الشركة.

حظي اختيار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

موسعة في الصحف والمواقع اإلخبارية العربية.

“طيران الخليج” :ال تأخير في الرحالت

هــي األولــى مــن نوعهــا فــي تاريــخ المنظمــة ،فــي
حــدث رفيــع المســتوى ســيعقد بمقــر المنظمــة في
وحكومات ووزراء الصحة من الدول األعضاء في
العربي كله ،وليس للبحرينيين فقط.
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العاهل السعودي :قمتان طارئتان  30مايو

تكريس ثقافة اإلبداع واالبتكار

البحريــن تدعــو المواطنيــن لمغــادرة إيــران والعــراق فــورا

عواصم  -وكاالت

دعــا العاهــل الســعودي ،الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز،
مســاء أمــس إلى عقد قمتين خليجيــة وعربية طارئتين
فــي  30مايــو لبحث االعتداءات األخيرة في الســعودية
واإلمارات.وأهابــت وزارة خارجيــة مملكــة البحريــن
بالمواطنيــن عــدم الســفر إلــى كل مــن الجمهوريــة
اإلســامية اإليرانيــة وجمهوريــة العــراق فــي الوقــت
الراهــن؛ نظــرًا لألوضــاع غيــر المســتقرة التــي تشــهدها
المنطقــة والتطــورات الخطيرة والتهديــدات القائمة وما

سمو ولي العهد يفتتح مجلس عائلة البوعينين

تحمله من مخاطر كبيرة على األمن واالستقرار ،مشددة

المنامة  -بنا

على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
ودعــت الــوزارة فــي بيــان أمــس جميــع الموجوديــن في
الجمهوريــة اإلســامية اإليرانية وجمهوريــة العراق إلى
ضــرورة المغــادرة فــورًا؛ وذلــك ضما ًنــا ألمنهــم وحفاظــا
على سالمتهم.

خادم الحرمين الشريفين

وكشــف مايــكل ماكــول ،أحــد أبــرز النــواب الجمهوريين
ونائب والية تكســاس ،في حديث لصحيفة “يو إس آي

حــزب هللا رســالة يطلــب فيهــا خطــف األميركييــن

تــوداي” ،عن معلومات حصلت عليها واشــنطن تفيد بأن
ّ
ســلم ميليشــيات
قائــد الحــرس الثوري قاســم ســليماني

وقتلهــم .وكان وزيــر الخارجيــة اإليرانــي ،محمد جواد

ً
مفاخرا“ :ال
فــي المنطقــة ،ألن طهــران ال تريــد الصــراع،
ً
وهمــا بــأن بإمكانهــا مواجهــة إيــران” ،وفق
تملــك دولــة

ظريــف ،قــد أعلــن أمس ،أنه يعتقد أن الحــرب لن تندلع

وكالة األنباء الرسمية اإليرانية.

توظيف  300مواطن في “الفطيم”

مفاوضات لالستثمار
في “الغاز العميق”
أمل الحامد من المنامة

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميــة

ذلــك فــي لقــاء القائــم بأعمــال الوكيل

االجتماعيــة خطــة تنفيذيــة لتوظيف

المساعد لشؤون العمل بالوزارة أحمد

بحثــت

وزارة

العمــل

 300باحث عن عمل ضمن المسجلين

الحايكــي ،بالمديــر اإلقليمــي للثروات

فــي البرنامــج الوطنــي للتوظيــف

البشــرية بشــركة ماجــد الفطيــم

فــي شــركة ماجــد الفطيــم للتجزئــة

للتجزئــة زياد ياســين ،وبحضور مدير

فــي العــام  ،2019بوظائــف متنوعــة

خدمــات الثــروات البشــرية بالشــركة

فــي مختلــف فــروع الشــركة.جاء

رأفت الشناعة.
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“الخليجي” أول مصرف في الشرق األوسط

يعلن جاهزيته للخدمات المفتوحة
المنامة  -الخليجي التجاري

الجديــدة “الوطنــي للتــداول” ،والتــي تعتبر

أول مصــرف فــي البحريــن والشــرق األوســط

منصــة تــداول إلكترونــي متطــورة تســمح

يقدم هذه الخدمات امتثاال لتوجيهات مصرف

()10
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» »أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة
المعلومات والحكومة اإللكترونية
محمد القائد عن تعميم إصدار
بطاقة الهوية الجديدة لتشمل كل
البحرينيين سواء للخدمات المقدمة
إلكترونيا أو من خالل مراكز تقديم
الخدمة بمدينة عيسى والمحرق.

المنامة  -فينمارك

توسعة خدماته الرقمية مع إطالق الخدمة

للخدمــات المصرفيــة المفتوحــة ،ليكــون بذلــك

تعميم إصدار “الهوية المطورة”

إطالق منصة “الوطني
للتداول” المتطورة
أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي ،أمــس ،عــن

أعلن المصرف الخليجي التجاري عن جاهزيته

البحرين المركزي.

كشــف وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن
خليفــة آل خليفــة عــن وجــود مفاوضــات
مــع شــركات لالســتثمار فــي مكمــن الغــاز
العميــق بحقــل خليــج البحرين .جــاء ذلك
فــي الغبقــة الرمضانية التــي أقيمت الليلة
قبــل الماضيــة لموظفــي الهيئــة الوطنيــة
للنفــط والغــاز وتدشــين التقريــر الســنوي
اإللكتروني  2018للهيئة.
()11

سطام القصيبي

للعمــاء بتــداول باألســهم وغيرهــا مــن
ً
مباشــرة فــي البورصــة
األوراق الماليــة
باستخدام األجهزة الذكية.

 173مليون دينار أرباح  38شركة

10

» »أظهرت بيانات جمعتها “البالد” أن
ربحية  38شركة بحرينية مدرجة
بالبورصة قد تراجعت في الربع
األول من العام الجاري بنسبة 23
 %لتبلغ  173.1مليون دينار مقارنة
مع مقارنة بـ  224.2مليون دينار
في الفترة نفسها .2018

()11

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

اســتنادا إلــى مبــادئ رؤيــة البحريــن

صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن

االقتصادية  ،2030وتواصل العمل على

حمــد آل خليفــة لــدى زيارتــه أمس لعدد

تكريــس ثقافــة اإلبــداع واالبتــكار فــي

مــن المجالــس الرمضانيــة أن “المملكــة

جميــع البرامــج والمبــادرات الحكوميــة

خطــت خطــوات متقدمــة علــى صعيــد

لزيــادة اإلنتاجيــة ورفع كفــاءة وفاعلية

تطويــر وتحديث البرامج التنموية التي

الجهات الحكومية وأدائها”.

()04
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بدء التسجيل لـ “المربية والمعلمة الوطنية”

“األعلى للمرأة :مشــاركة أكثر من  50مؤسسة في البرنامج

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

بدأ استقبال الدفعة األولى من مؤسسات
التعليــم المبكــر التــي أبــدت رغبتهــا فــي
االنضمــام إلــى “برنامج المربيــة والمعلمة
الوطنيــة” المخصــص لتطويــر العمــل
فــي دور الحضانــة وريــاض األطفــال
بمشــاركة أكثــر مــن  50مؤسســة ،والــذي
يأتي بمبادرة مــن المجلس األعلى للمرأة

اإلعالن عن فتح باب االنضمام لبرنامج المربية والمعلمة الوطنية

بالشــراكة مــع صنــدوق العمــل “تمكيــن”
وجامعة البحرين.

المؤسســات مــن االرتقــاء ببيئــة العمــل

قائلــة ،بأن تفعيــل البرنامج الجديد يأتي

وطبيعــة الخدمــات المقدمــة لتوفيــر

بإخــراج مختلــف هذه المــرة ،ولن يقتصر

البيئــة اآلمنة لرعايــة األطفال ،وبما يعدد

فقــط علــى دعــم األجــور الــذي يعــد حــا

الخيــارات أمــام األســر العاملــة ويراعــي

مؤقتــا إذا لــم يــأت فــي ســياق حلــول

التزاماتهــن بإتاحــة تلــك المؤسســات

إضافيــة تعمل على إيجــاد حلول جذرية

خدمــات نوعيــة وســاعات رعايــة مرنــة

للعامــات بعقــود مؤقتــة ،إذ سيشــمل

وممتدة ألطفالهم.

البرنامــج علــى بنــود أساســية تمكــن

علــى جانبيــن مهميــن ،وهمــا تنميــة

وبهــذه المناســبة ،علقــت األميــن العــام

مؤسســة العمــل مــن االســتفادة مــن دعم

قــدرات العامــات فــي القطــاع ،وتمكيــن

للمجلــس األعلــى للمــرأة هالــة األنصــاري

األجور لفترة زمنية محددة.

ويهــدف البرنامــج الــذي يطبــق فــي
مرحلتــه األولــى بشــكل تجريبــي ،إلــى
تعزيــز مشــاركة المــرأة البحرينيــة فــي
القطــاع التعليمــي فــي مراحلــة المبكــرة
كــدور الحضانــة وريــاض األطفــال ،مــن
خــال تحســين ظــروف عملهــا وضمــان
اســتقرارها وترقيها المهنــي ،عبر التركيز

القبض على زعيم “داعش” في تعز

14

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى

تصــب فــي صالــح الوطــن والمواطــن،

»»أعلن الجيش اليمني ،أمس
(السبت) ،القبض على
المطلوب دوليا ضمن قائمة
اإلرهاب بالل الوافي ،والمكنى
أبوالوليد زعيم تنظيم
“داعش” في تعز ،جنوب غرب
البالد.

“قرقاعون الرميثي” يجمع المشاهير

23

» »أقام الفنان خليل الرميثي
أمام الساحة المقابلة لمنزلهم
“قرقاعون عيال الرميثي” حضره
عدد كبير من نجون الفن في
البحرين وشخصيات معروفة
منهم الفنان الكوميدي علي
الغرير.
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كأس السوبر يدشن موسم كرة السلة الجديد

16

» »كشف االتحاد البحريني لكرة السلة عن موعد
انطالق الموسم الرياضي الجديد لكرة السلة
.2019/2020وقال عضو مجلس إدارة االتحاد
رئيس لجنة المسابقات سيد أنور شرف ،إن
بداية الموسم ستكون بكأس السوبر بين بطل
الدوري فريق المحرق وبطل كأس خليفة بن
سلمان فريق الرفاع ،في  1أغسطس المقبل.

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

التكريم العالمي جاء
كثمرة طيبة لجهود

02
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مباركة ورائدة قدمها

مكانة عالمية لسمو رئيس الوزراء في مضمار العمل اإلنساني

سموه يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بمناسبة اختياره قائدا عالميا من “الصحة العالمية”

سمو رئيس الوزراء
على مدار عقود

المنامة  -بنا

تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

إسهامات ورؤى

مزيــدا مــن برقيــات التهانــي مــن عــدد مــن

وأفكار ومبادرات

بمناســبة اختيــار ســموه قائــدا عالميــا مــن

سموه حققت نجاحات

المولى العلي القدير أن يحفظ سمو رئيس

وإنجازات كبيرة في

ويســدد خطاه لما فيــه خير وصالح مملكة

المســؤولين والمواطنيــن فــي المملكــة
قبــل منظمــة الصحــة العالميــة ،ســائلين

الوزراء وأن يمتعه بوافر الصحة والسعادة
البحرين.

مجال الصحة
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فقــد تلقــى ســمو رئيــس الــوزراء برقيــات

التهانــي مــن كل مــن :مستشــار صاحــب

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء للشــؤون

االقتصاديــة عبــدهللا ســيف ،ورئيس غرفة
تجــارة وصناعــة البحريــن ســمير نــاس،

وماجــد جواد الجشــي ،والرئيــس التنفيذي
للمجلــس األعلــى للصحــة محمــد بــن دينه،

والرئيــس التنفيــذي لهيئــة المعلومــات
والحكومــة اإللكترونيــة محمــد القائــد،
ومحمــد صــاح الديــن وأوالده وعلــي

حســين يتيــم ،ومحمــد حســين يتيــم،

وعبدالنبي الشــعلة ،ورئيس مجلس اإلدارة

بشــركة الفنــار لالســتثمار القابضــة مشــعل
عبدالنبــي الشــعلة ،ورئيس مجلــس اإلدارة
بجمعيــة البحريــن الخيريــة فــوزي أحمــد

كانــو وأعضاء المجلــس واإلدارة التنفيذية
وكافة منتســبي الجمعية ،وحســن إبراهيم
كمــال وعمــوم عائلــة المرحــوم الحــاج

إبراهيــم حســن كمــال ،وعضــو المجلــس

األعلــى للمــرأة وداد الموســوي ،ونبيــل
عبــدهللا الزيــن وعائلتــه وأفنــان الزيانــي،

ووكيــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية
صباح الدوسري ،وسامر ماجد الجشي،

بقلم :الدكتور عبداهلل الحواج

وعبــدهللا عبدالملــك الكوهجــي وعائلتــه،

وأبنــاء المرحــوم عبــدهللا حســن الــدرازي،

قائد عالمي

ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمنطقة
الجنوبية،

ومنتســبو مجلــس إدارة مســرح اوال،

بمناســبة اختيــار ســموه قائــدا عالميــا مــن

نصها:

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن

سلمان آل خليفة حفظه هللا

رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،

منظمة الصحة العالمية ،وهذا نصها:
سلمان آل خليفة حفظه هللا

والتبريــكات بمناســبة تكريــم ســموكم
مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة كقائــد
ومبــادرات حققــت نجاحــات وإنجــازات

الذي ســيعقد بمقــر المنظمة في قصر األمم

عالمــي له إســهامات عظيمــة ورؤى وأفكار
كبيرة في مجال الصحة.

سمو رئيس الوزراء

هللا هــو تكريــم لمملكــة البحريــن ،وتقديــر

الــوزراء برقيــة تهنئــة مــن وكيــل وزارة

األعضــاء فــي المنظمة والبالــغ عددها 194

مختلــف المجــاالت بقيادة حضــرة صاحب

قائــدا عالميــا من منظمــة الصحــة العالمية،

القرارات.

عاهــل البــاد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه،

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن

ســموكم الرائــد في قيادة العمــل الحكومي

رئيس الوزراء الموقر

إن تكريم ســموكم من قبــل منظمة الصحة
العالميــة هو انجا ٌز للبحرين على المســتوى

تعالــى أن يحفــظ ســموكم ويســدد خطاكم

يطيــب لنــا أن لســموكم أطيــب وأســمى

ســموكم إذ إنكــم حرصتــم كل الحــرص مذ

سميع مجيب.

الختيــار ســموكم حفظكــم هللا ورعاكــم

توليكم رئاســة مجلس الوزراء على تطوير
ً
جليــا لــدى
الصحــة والتعليــم ،ولقــد كان

والمثابــرة الحثيثــة مــن لــدن ســموكم فــي

إن هذا التكريم المســتحق لســموكم رعاكم
عالمــي لمــا حققته مــن نجاحــات الفتة في

الصحة وليد المانع ،بمناســبة اختيار سموه

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة

وهذا نصها:

كمــا أنه يعكس التقدير الدولي الرفيع لدور

سلمان آل خليفة حفظه هللا

والتنمــوي بحكمــة واقتــدار ،ســائلين هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ويديم عليكم موفور الصحة والعافية ،إنه

آيــات التهاني والتبريــكات لمقامكم الكريم

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

للتكريــم مــن قبل منظمــة الصحــة العالمية

عبدالرحمن بن محمد بن راشد آ ل خليفة

رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية
وتلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة؛
برقيــة تهنئــة مــن رئيــس مجلــس إدارة

جمعيــة مصــارف البحريــن عدنان يوســف،

وذلك بمناسبة اختيار سموه للتكريم كقائد
عالمي من قبل منظمة الصحة العالمية.
وفيما يلي نص البرقية:

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن

ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر

عقــود ،لكنــه التقديــر الدولي الكبيــر الذي يذهب لمســتحقيه،

واألميــن العــام المســاعد لشــؤون العالقات

الثاقب وأدوارهم اإلنسانية الرائعة ،فزادوه جماال على جمال

فوزيــة الجيــب ،وناديــة عبدالرحمــن العمر،

ســموكم كقائــد عالمــي مــن منظمــة الصحة

مجلــس اإلدارة بجمعيــة المحــرق الخيريــة

فــي تاريــخ المنظمــة ،ممــا يجســد المكانــة

فــارس مقــدام يفهــم فــي قوانيــن االســتدامة وإدارة معــارك

والمشــاريع التربويــة بــوزارة التربيــة

في مضمار العمل اإلنساني واالجتماعي.

يكتبه إال المخلصون ،وإن األمم المتحضرة ال تبني حضاراتها

ونائــب الرئيــس التنفيــذي وكل منتســبي

طيبــة لجهــود مباركــة ورائــدة قدمتموهــا

حمادة وعموم عائلة حمادة،

صــرح الدولــة المدنية العصريــة في مملكة

حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

فيضعهم في ذمة التاريخ قادة عالميين أثروا الكون بفكرهم

واإلعــام والبحــوث بمجلــس الشــورى

والتبريــكات بمناســبة اختيــار تكريــم

وفهيمــة عبــدهللا محمــد وعائلتهــا ،ورئيس

العالميــة ،في ســابقة هي األولــى من نوعها

 Û Ûإنــه خليفــة بــن ســلمان دايمــا وأبــدا قائد فــوق العــادة متوج،

صــاح بوحســن ،ومديــر إدارة التخطيــط

العالميــة البــارزة التي بات ســموكم يحتلها

الحياة بفطنة العباقرة األوائل ،ويدرك أن التاريخ المشرف ال

والتعليم شــيخة مفيــز ،والرئيس التنفيذي

إن هــذا التكريــم العالمــي جــاء كثمــرة

شــركة طيــران الخليــج ،ومحمــد جاســم

علــى مدار عقــود من الزمن شــيدتم خاللها

والوكيــل المســاعد للصحــة العامــة بــوزارة

البحرين ،وخطيتم وفقا الرؤى وإســهامات

وحســن عبداللطيــف بوخمــاس البوعينيــن

في كافــة المجاالت ،ومنها القطاع الصحي

جمعية األطبــاء البحرينية ،وعضو مجلس

أجمــع ،كمــا يعكــس هــذا اإلنجــاز اعتــراف

الصحيــة فــي مختلــف أرجاء المعمورة ،هو خليفة بن ســلمان

البنفــاح ،والرئيــس التنفيــذي لشــركة

فــي تفعيل جهود المنظمة الرامية لتحقيق

خطــة المنظمــة للصحــة العالميــة مــن قبــل أيــة دولــة اخــرى،

العريض وكافة منتســبي الشــركة ،والوكيل

والوظائف التي تؤديها.

الصحة محمد العوضي.

بإشــادة مــن منظمــة الصحــة العالمية ،وهو

يســرني بــكل فخــر واعتــزاز أن أرفــع إلــى

 Û Ûمــن هنــا وفي ســابقة هــي األولى فــي تاريخ منظمــة الصحة

الصحــة مريــم الهاجــري ،وحســن العريض،

ومبــادرات رائــدة معالــم النهضــة الحديثــة

الدولية بجنيف في العشــرين من الشــهر الجاري وســط لفيف

وعائلتــه ،ورئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة

لتكون مملكة البحرين نموذجا لدول العالم

إدارة مصــرف البحريــن المركــزي محمــد

المنظمة بدور سموكم حفظكم هللا ورعاكم

دائمــا وأبــدا قائــد عالمــي؛ نظــرا لنجــاح حكومته فــي تحقيق

البحريــن لالســتثمار العقــاري (إدامــة) أمين

أهدافهــا وإنجاز الرســالة التي تســعى اليها

مــا يثبــت أن ســموه بإدارتــه الحكيمــة ووعيــه االســتباقي قد

المســاعد لشــئون المستشــفيات بــوزارة

إنــه لشــرف عظيــم أن تحظــى البحريــن

واألميــن العــام للمجلــس األعلــى للصحــة

األمــر الــذي لــم يكــن ليتحقــق لــوال إيمانكم

وفقا لحاجات اإلنســان وتطابقا مــع بيئته المعقدة والتزاماته

لبنك اإلبداع خالد الغزاوي ،ورئيس جمعية

المنظمــة وتوجيهاتكم الكريمة والمســتمرة

التــي يتربــع علــى عرشــها خليفــة بــن ســلمان ،لكنهــا جــاءت

وخليفــة عبــدهللا الرميحــي وعائلته ،وندى

علــى المســتوى العالمــي ،كذلــك فــي مجال

وشــوقي عبــدهللا اميــن ،وعمــوم عائلــة

خطــط طموحــة لتطويــر القطــاع الصحــي

وضحــى براحته في ســبيل أن تمر بالده مــن مختلف اإلنفاق

وكافة منتسبيه،

خدمات صحية ذات جودة عالية.

لضرورات اللحظة.

وجمال علي العريفي وعائلته،

تمكن من الوصول بالخدمات الصحية إلى أرقى المســتويات
العالميــة وأكمل االعتبارات والمعاييــر الممنهجة والموضوعة
المتصاعدة .لم يكن ذلك اإلنجاز في نظري هو القمة الوحيدة
كامتداد طبيعي ،وانتصار حقيقي لإلنسان على قوي الطبيعة
متجسدة في قرارات مواقف زعيم وهب حياته ونذر أوقاته،
الوعــرة وتخــرج منهــا أكثــر قــوة وصالبــة .وقدرة واســتجابة
Û Ûخليفــة بــن ســلمان قائــد عالمــي متــوج باعتــراف المنظمــات
الدولية والمحافل العلمية والمواقع االســتباقية ما يجعلنا أن

إبراهيــم النواخــذة ،والرئيــس التنفيــذي

بالرســالة السامية واإلنســانية التي تحملها

النســائية الدوليــة وعضواتهــا ومنتســبيها،

فــي مجال دعــم الجهــود الصحيــة الدولية

حفاظ،

تنفيــذ توصيــات المنظمــة الدوليــة وفــق

البلوشــي ،ومجلــس إدارة نــادي البلوشــي

وتعزيــز صحــة الفــرد والمجتمــع وتوفيــر

وعبدالرحمن محمد راشــد الماجــد وابنائه،

وختامً ــا يطيــب لنا أن ندعــو هللا أن يحفظ

وعبدهللا عبدالوهاب حسن مدن.

البحرين وشــعبها ،وأن يمتع ســموكم بوافر

وتلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس

خيــر وصــاح مملكــة البحريــن الحبيبــة

نفخــر ونحمد هللا ونشــكر فضله بأنه حبانــا بقائد يعرف كيف

الــوزراء برقيــة تهنئــة مــن رئيــس المجلس

وأسمى يذهب بسفينته المؤمنة وبشعبها المؤمن.

عبدالرحمــن بن محمد بن راشــد آل خليفة،

يحــب شــعبه ومتى يذود عن مكتســباته وإلــى أي مرفأ أرقى

األعلــى للشــؤون اإلســامية

الشــيخ

العالميــة ،خــال الحــدث الرفيــع المســتوى
المتحــدة بجنيــف بحضــور رؤســاء دول

ســموكم الكريــم أســمى آيــات التهانــي

من قادة العالم ورؤساء حكوماتها والمسئولين عن المنظومة

وجميــع مرضــى الســكلر وأهاليهــم الختيار
ً
ً
عالميا في سابقة تعد
قائدا
سموكم الكريم

األولى من نوعها في تاريخ منظمة الصحة

محنك ،خدم وطنه ،ودافع عن قضايا شــعبه ،ألكثر من أربعة

العالمية يتم اختيار قائد عربي وتكريمه في عقر دار المنظمة

وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة

إلــى ســموكم الكريــم أســمى آيــات التهانــي

لمطاحــن الدقيــق عبداللطيــف العوجــان،

األوطان.

أتشــرف أن أهنــئ ســموكم الكريــم باســمي

يطيــب لنــا ببالــغ الفخــر واالعتــزاز أن نرفع

يــأت ذلك مصادفــة أو من دواعي االعتــراف بأفضال قائد
ِ
Û Ûلــم

إال بالعلــم واإليمــان ،والصــدق والصبــر ولــذود عــن مكاســب

رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،

ورئيــس مجلــس إدارة شــركة البحريــن

واكتفاء على اكتفاء.
ً
ونماء على نماء،
ً

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن

ســموكم ويرعاكــم ويديمكــم عــزا لمملكــة

الصحة والســعادة ويســدد خطاكــم لما فيه
وتفضلــوا ســموكم بقبــول وافــر التحيــة

والتقدير واالحترام.

وتلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس

كقائــد عالمــي ،وهــي الســابقة األولــى مــن

نوعهــا فــي تاريخ منظمة الصحــة العالمية،
خــال الحــدث الرفيــع المســتوى والــذي

ســيعقد بمقــر المنظمــة فــي قصــر األمــم

المتحــدة بجنيــف بحضــور رؤســاء دول
وحكومــات ووزراء الصحــة مــن الــدول

األعضاء في المنظمة.

سيدي صاحب السمو،،

وحكومــات ووزراء الصحــة مــن الــدول

دولة وتمثل الهيئة األعلى بالمنظمة التخاذ
صاحب السمو،،،

العالمــي ،واإلنجــاز ليــس بالغريــب علــى

الجميــع التطــور الواضــح واإلهتمــام البالــغ

رعايــة المرضــى من المواطنيــن والمقيمين
على حدٍ ســواء من خالل ســعيكم الدؤوب

في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة في
المجال الصحي.

لقد جهدتم يا صاحب الســمو على تحسين
صحــة األفــراد مــن مواطنيــن ومقيميــن
عبــر سياســات مختلفــة ومتنوعة ،وســاهم

اســتثمار ســموكم الســخي فــي المجــال

إن تكريم ســموكم من قبــل منظمة الصحة

الصحــي بمملكــة البحريــن إلــى تحفيــز

عالميــة بمــا حققتــه مملكــة البحرين بفضل

والجامعــات البحثيــة إلــى اســتحداث

العالميــة هــو اعتــراف دولــي مهم وشــهادة
نهــج ســموكم مــن إنجــازات فــي المجــال

الصحــي ،وحــرص ســموكم علــى ضمــان

تطبيــق أفضــل المعاييــر الصحيــة وتقديــم

مســتويات عاليــة ومســتدامة مــن الرعايــة

الصحية للمواطنين والمقيمين.

واســمحوا لــي يــا صاحــب الســمو فــي هــذا
المقــام أن أعبــر عــن فخرنــا بهــذا اإلنجــاز

الدولــي الجديــد الــذي يعكــس التأثيــر

والصــدى العالمــي الواســع إلســهامات
ً
حدثا فري ًدا في تاريخ
ســموكم ،والذي يعد
المنظمــة ،وفخــرا للقطــاع الصحــي بمملكة

البحريــن بســموكم الكريــم كقائــد عالمي له
إســهامات عظيمــة فــي مجــال الصحة ،وما

تمتلكه سموكم من رؤى وأفكار وسياسات
ومبــادرات حققــت نجاحــات وإنجــازات

لتكون نماذج لدول العالم أجمع.
سيدي صاحب السمو،،

ان هــذا التقديــر الدولــي الرفيــع يعكــس

اعترافــا مــن قبــل منظمــة الصحــة العالمية
بــدور ســموكم الرفيــع فــي تفعيــل جهــود

المنظمــة الراميــة لتحقيق أهدافهــا وإنجاز

الرســالة التي تســعى إليهــا والوظائف التي
تؤديها.

وختامــا؛ نكــرر تهانينــا وتقديرنــا لــدور
ســموكم الرائــد ومــا أخذتــم علــى عانقكــم

مــن تطويــر مملكــة البحريــن وحمل رســالة

تطويــر الحكومــة باهتمــام ومتابعــة
وخصوصــا فــي المجــال الصحــي ،وتطوير

المنظومــة الصحيــة ووضــع اســتراتيجية

إلصــاح وتطوير النظــام الصحي بالتوافق
مــع أهــداف منظمــة الصحــة العالميــة.
حفظكــم هللا ورعاكــم وأبقاكــم عــزا وفخرا
لمملكــة البحريــن فــي ظــل العهــد الزاهــر

لصاحب الجاللة ملك مملكة البحرين.
الدكتور وليد بن خليفة المانع

وكيل وزارة الصحة

شــركات الدواء ومختلــف المدارس الطبية
وتطويــر كثيــر مــن الوســائل والعقاقيــر

العالجيــة لألمــراض الوراثيــة التــي تعانــي
ً
ً
ملموســا فــي
أثــرا
منهــا المنطقــة ،وتركــت
صحــة االفــراد فــي العالــم ،محققيــن بذلك

منزلة رفيعة للبحرين في هذا المجال.

ولقــد حــرص ســموكم علــى زيــادة حصــة

وزارة الصحــة من الميزانية العامة للمملكة
ً
واضعــا في اإلعتبار المتغيرات والتحديات

العالمية وأهمية التدريب وضمان استمراره
لتقديــم أفضــل الممارســات العالجيــة دون
إهمــال اإللتــزام بأعلــى مقاييــس الجــودة

واإللتزام بالمُّ ثل األخالقية الطبية.
صاحب السمو،،،

ان مــا يملكــه ســموكم مــن بصيــرة نافــذة

ورؤية ثاقبة تركت أثرا كبيرا في تحســين
المجــال الصحــة علــى المســتوى العالمــي؛

فحينمــا قام ســموكم بتحفيز صناع الدواء
فــي العالــم نحــو زيــادة المشــاريع البحثيــة

والدوائيــة لصالــح مرضــى الســكلر مــن
خــال ما قدمتــه المنظومــة الصحية لدول

الخليــج والقــوة الشــرائية الضخمــة فــي
القطــاع الصحــي ،أدى إلــى تغييــر جــذري

فــي العالجــات المقدمــة لمرضــى الســكلر

وغيرهــا مــن أمــراض الدم الوراثيــة لصالح

أبنــاء البحريــن بشــكل خــاص وإلــى العالــم
ً
ً
فريدا
منهجا
بشكل عام ،إذ أحدث سموكم

ً
مســتعينا بالحكمــة والمــوارد التــي أنعمهــا

هللا علــى البحريــن والتــي قادت اإلنســانية

خاللهــا إلى أيام مثلى وتركت بصماتها في
تطوير المنظومة العالجية في البحرين.
ً
ختاما ،ال يســعني إال أن أتقدم لكم بالشــكر
الكبيــر لكــم على ما تولونه مــن اهتمام بالغ

لمرضــى الســكلر فــي البحريــن ،ولجميــع
المرضــى مــن مواطنيــن ومقيميــن ســائالً

هللا العلــي القديــر أن يطيل في عمركم في
صحــة وعافية ،وأن يديــم عطاءاتكم على

وتلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس

البحرين وأهلها.

لجمعيــة البحريــن لرعايــة مرضــى الســكلر

زكريا بن إبراهيم الكاظم

الــوزراء برقيــة تهنئــة مــن األميــن العــام

زكريا الكاظم ،بمناســبة اختيار سموه قائدا
عالميــا مــن منظمــة الصحة العالميــة ،وهذا

الداعي لكم بالخير

األميــن العــام لجمعيــة البحريــن لرعايــة
مرضى السكلر

اهتمام وتغطية صحافية عربية باختيار سموه قائدا عالميا من “الصحة العالمية”
المنامة  -بنا

حظــي اختيــار رئيس الــوزراء صاحب الســمو
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة

قائــدا عالميــا من قبل منظمــة الصحة العالمية
باهتمــام كبيــر وتغطيــة موســعة فــي الصحف
والمواقــع اإلخباريــة العربيــة ،فقــد نشــرت

صحيفــة الجمهوريــة المصريــة تقريــرا تحــت

عنــوان “بعــد اختيــاره قائــدا عالميــا ...رئيــس
الــوزراء البحرينــي ونظريــة النجــوم الالمعة”،

أكــدت فيه أن إعالن منظمــة الصحة العالمية،
تكريــم واختيــار األميــر خليفــة بن ســلمان آل
خليفــة كقائــد عالمــي فــي  20مــن شــهر مايــو

الجــاري في ســابقة هي األولى مــن نوعها في
تاريــخ المنظمــة ،فــي حــدث رفيــع المســتوى

سيعقد بمقر المنظمة في قصر األمم المتحدة
بجنيــف بحضــور رؤســاء دول وحكومــات

ووزراء الصحــة مــن الــدول األعضــاء فــي

المنظمــة والبالــغ عددها  194دولــة هو إضافة
للعالــم العربــي كلــه ،وليــس للبحرينييــن فقط،

كما أنه مؤشر عام على التحول الذي جرى في

بقادة السياســة ،كالســادات ونيلســون مانديال

المرشــحين في االنتخابــات األمريكية قديما،

العقــل العــام الجمعــي للعالــم من حيــث إيمانه

كالصحــة والتعليــم والثقافــة ،علــى االهتمــام

وتشرشــل ،لينتهــي القــرن الماضــي وزعمــاء

العديد من الجوائز والتكريمات”.

فــي وقت كانت القوة هي المعيار الوحيد في

للمــرة األولــى بأهميــة دور القــادة المعنييــن

بالسياســة وحتى االقتصاد ،فقد تغيرت نظرة

السياسة هم نجوم المرحلة الذين توافقوا مع

وأكــدت الجمهوريــة المصريــة أنــه مــع تغيــر

عالــم تحكمــه شــريعة الغــاب ،فوجئنــا بــزوال

بتحقيــق رفاهيــة اإلنســان باعتبــار هــذا الدور

المواطــن علــى مســتوى العالــم لــدور الزعماء،

المرحلة الزمنية والظرف العالمي.

العالــم ،أصبحــت الشــعوب تنتظر مــن حكامها

كل هــذا مــع تصــدر مشــروع التأميــن الصحي

أكثر مناسبة لعالم يتكامل من أجل اإلنسانية،

الذين أصبحت الشعوب تنتظر منهم االهتمام

وأضافت الجمهورية المصرية أنه مع الدخول

أن يحققــوا مفهوم “القائــد األب” وليس القائد

برنامــج الرئيــس أوبامــا فــي واليتــه الثانيــة،

بعــد انتهــاء عصــر الحــروب العالميــة واتجــاه

أكثــر برفاهيــة اإلنســان مــن صحــة وتعليــم

فــي األلفيــة الثالثــة بــدا أن العالــم علــى موعد

الرئيــس أو الملــك أو األميــر ،فقــد أصبحــت

بــل ونجاحــه بفتــرة واليــة ثانيــة بســبب هــذا

جميــع الــدول إلــى إحــال الســام العالمــي

بأكثــر مــن اإلنفــاق علــى التســليح واســتنزاف

مــع إحــال وتجديــد علــى كافــة المســتويات

أبــوة الحاكــم أكثــر تناغما مع معطيــات العصر

المشــروع ،وهــو ما حــدث في مصــر أيضا فما

لتحقيــق رفاهيــة وطموحــات مواطنيهــا.

مقــدرات البالد فــي الحــروب .وقدمت مملكة

فتغيــرت مبــادئ السياســة واالقتصــاد واألهم

الجديــد ،قائلة”:لعــل هــذا هــو مــا لخصــه أحــد

كان للشــعب المصــري تحمــل فاتــورة وعــبء

وأشــارت الصحيفــة إلــى نظرية عصــر النجوم

البحريــن بقيــادة عاهل البــاد صاحب الجاللة

تغيــرت أولويــات العالــم تماما ،فبعــد  3عقود،

أعضــاء مجلــس النواب البحرينــي في تعليقه

اإلصالحــات االقتصادية ،بدون وجود برنامج

الالمعة التــي أطلقها الكاتب الصحافي محمد

الملك حمد بن عيسى ال خليفة والنهج القائم

بــدا كما لــو كانت نظرية النجــوم الالمعة تعيد

علــى لقــاءات النــواب بصاحــب الســمو عندمــا

إنســاني معنــي بصحــة اإلنســان ،الــذي أطلقــه

حســنين هيــكل فــي كتابــه “خريــف الغضــب”،

علــى االهتمــام بالمواطــن من جميــع الجوانب

إنتــاج نفســها من جديد ،ليختفــي قادة العصر

أشــار إليــه بوصــف “األب الــذي التقــى بأبنائه”

الرئيــس السيســي بالتــوازي مــع اإلصالحــات

الصادر في ثمانينات القرن الماضي ،وتنبأ فيه

نموذجا مهما وقالت الصحيفة ”:تأسيســا على

الماضــي أو نجــوم القــوى الصلبــة إن صــح

وهــو مــا يشــهد لــه فــي هــذا اإلطــار مواقفــه

االقتصاديــة ،وكانت أهم ثمــاره حملة القضاء

بظهــور زعامــات جديــدة تختلــف تماما عن ما

ما سبق فإن اختيار صاحب السمو كأول قائد

التعبيــر ،ويظهــر بــدال منهــم ألول مــرة قــادة

فــي ترســيخ روح التكامليــة بيــن الســلطة

علــى فيروس ســي واألمراض الســارية “ 100

يعرف بنجوم منتصف القرن الماضي ،أو قادة

عالمــي بمعطيــات النظريــة نفســها ،لــم يأت إال

العصــر الحديــث أو بتعبيــر آخــر نجــوم القوى

التشــريعية ،الممثلــة فــي البرلمــان بغرفتيــه،

مليون صحة” وهي المبادرة التي تعاطى معها

الحــروب والمقاومــة الشــعبية كنهــرو وشــارل

بعــد نجــاح ســموه في تحقيــق معاييــر العصر

الناعمــة ،وهو ما يؤكده إعالن منظمة الصحة

والســلطة التنفيذيــة التــي يأتــي علــى رأســها،

المواطــن بإيجابيــة وصــارت مرتبطــة باســم

ديجــول وعبــد الناصــر وجيفــارا وماوتســي

الجديــد في البحريــن أوال باعتباره على رأس

العالميــة ،تكريــم واختيــار األميــر خليفــة بــن

ويشــهد لــه فــي هــذا اإلطار مســارعة رئيســي

الرئيــس السيســي ،ولعل إعــادة انتخابه لفترة

تونج ،حيث ظل المصطلح مقصورا على قادة

الســلطة التنفيذيــة ،ومن ناحية أخرى بســبب

سلمان آل خليفة كقائد عالمي.

مجلســي النــواب والشــورى فــي تهنئــة ســموه

جديــدة وموافقــة الشــعب علــى التعديــات

السياســة والحروب ،حتى مــع تحقق النظرية

إســهاماته في دعم مشــروعات القوى الناعمة

وأوضحــت الصحيفــة أنــه حين كانــت الوعود

على اختياره كقائد عالمي تصديقا منهما على

الدســتورية ،خير دليل علــى تفضيل المواطن

فــي اســتبدال زعمــاء الحــروب والمقاومــة،

وتنميــة ورفاهيــة اإلنســان علــى الصعيــد

العســكرية واالقتصاديــة تتصــدر برامــج

هــذا التكريــم ،الذي اســتحقه بســبب إنجازاته

اســتثمار الحكومــة فــي القطاعــات الناعمــة

العالمي ،وهي اإلســهامات التي استحق عليها

في بناء اإلنسان البحريني أوال”.
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تكريس ثقافة اإلبداع واالبتكار في البرامج الحكومية
ســمــو ولـــي الــعــهــد :اســتــمــراريــة تــطــويــر الــخــدمــات بــجــودة وكـــفـــاءة عالية

		
 ...وسموه يزور مجلس عائلة الرميحي

سمو ولي العهد يزور مجلس عائلة الفضالة

 ...وسموه يزور مجلس عائلة الكعبي

 ...وسموه يزور مجلس عائلة البوعينين
المنامة  -بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب

متقدمــة علــى صعيــد تطويــر وتحديــث

والتشــجيع علــى االســتثمار فــي القطاعــات

يرافقــه ســمو الشــيخ عيســى بــن ســلمان بن

أهمية الحفاظ على الروابط االجتماعية بين

التنافســية ،والتميــز فــي جــودة الخدمــات

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو

البرامــج التنمويــة التــي تصــب فــي صالــح

الحديثة كافة” .وأشــار سموه إلى “أن مملكة

حمــد آل خليفــة ،وســمو الشــيخ محمــد بــن

أبنــاء المجتمــع وحمايتها وتنميتهــا ،وهو ما

الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة

الوطــن والمواطن ،اســتنادا إلى مبادئ رؤية

البحريــن عــززت مــن منظومــة خدماتهــا

ســلمان بن حمد آل خليفة إلى مجلس عائلة

يتجلــى في مجالس أهالــي البحرين الكرام.

وتقديمها بســرعة وفاعليــة ،وهو ما ينعكس

اســتمرارية تطويــر الخدمــات الحكوميــة

البحريــن االقتصادية  ،2030وتواصل العمل

الحكوميــة بتوفيــر البيئــة المحفــزة لتقديــم

الفضالــة ،ومجلس عائلة الرميحي ،ومجلس

وأضــاف ســموه أن “المملكــة وفــرت البنيــة

بجــودة وكفــاءة عاليــة تلبــي احتياجــات

علــى تكريــس ثقافــة اإلبــداع واالبتــكار فــي

الخدمــات بطريقة مبتكــرة من خالل إطالق

عائلــة البوعينيــن الــذي تفضــل ســموه

التحتيــة التقنيــة الالزمــة لتطويــر الخدمات

المواطنيــن مــن تلــك الخدمــات ،وتدعــم

جميــع البرامج والمبادرات الحكومية لزيادة

العديــد مــن المبــادرات الراميــة إلــى تطويــر

بافتتاحــه ،ومجلــس عائلــة الكعبــي ،حيــث

الحكوميــة وتحســين جودتهــا وكفاءتهــا،

أهــداف التنميــة المســتدامة المنشــودة ،بمــا

اإلنتاجيــة ورفــع كفــاءة وفاعليــة الجهــات

يتماشــى مــع رؤى وتوجيهــات عاهــل البــاد

الحكوميــة وأدائهــا” ،وقــال ســموه “إننــا

األداء والعمــل الحكومــي باســتخدام أفضل
ً
مواكبة لعملية التطوير
الممارســات الحديثة

نــوّ ه ســموه بمــا تشــهده األجــواء الرمضانية

وتســهيل إجراءاتهــا وتحديــث آلياتهــا بمــا

مــن التــزام بمواصلــة نهــج التواصــل الــذي

يخــدم المواطنيــن فــي مختلــف القطاعات”،

صاحب الجاللة الملك الوالد حمد بن عيسى

ســنواصل الجهــود لتحقيــق أهــداف التنمية

فــي القطــاع العام ،بما يخــدم تطلعات العمل

يميــز مجتمعنا البحريني بما يعكس الترابط

مشــيرا ســموه إلــى أن “العمــل مســتمر علــى

آل خليفة.

المنشــودة مــن خالل تحفيز مقومــات البنية

الحكومــي ويســهم فــي رفــع مســتوى العمل

ولفت سموه إلى أن “المملكة خطت خطوات

االقتصاديــة ومواصلــة تعزيــز تنافســيتها،

واإلنجاز” .جاء ذلك لدى زيارة سموه ،أمس،

القــوي والمتين بين مكونــات المجتمع كافة،
ً
مؤكدا ســموه
التي تجتمع على حب الوطن.

تحفيــز القطاع العام ليواكب عملية التطوير
وتفعيل دوره كمنظم بما يســهم في تحقيق

أثره على المواطنين والمقيمين”.
مــن جانبهــم ،أعــرب أصحــاب المجالــس عن
شــكرهم وتقديرهــم لصاحب الســمو الملكي
ولــي العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه ســموه
من اهتمام بزيارة المجالس وااللتقاء بأهالي
البحريــن وتواصلــه معهــم ،مشــيدين بالرؤى
التي يحملها سموه لنماء الوطن وازدهاره.

“الحراك الدولي” :خدمات صحية مجانية بالبحرين فاقت دوال متقدمة

المركز يهنئ سمو رئيس الوزراء الختياره قائدا عالميا من منظمة الصحة العالمية

المنامة  -المركز البحريني للحراك الدولي

الســلمانية الطبــي الــذي حــوّ ل حيــاة الكثيرين

أكــد رئيــس مجلــس إدارة المركــز البحرينــي

وســاعدهم علــى ممارســة حياتهــم بشــكل
أفضــل ممــا كانوا عليه بعد أن فقدوا أطرافهم،

للحراك الدولي عادل سلطان أن اختيار رئيس

ســواء بســبب بترها لمرض الســكري أو بســبب

الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة

إعاقــات وحــوادث أثنــاء العمل ،إذ يتــم توفير

بن ســلمان آل خليفة ،كقائد عالمي من منظمة

األطــراف الصناعيــة بشــتى أشــكالها لألطراف

الصحــة العالميــة تترجــم مــا حققــه كرئيــس

الســفلية والعلويــة وتقديــم األجهــزة الخاصــة

لحكومــة البحرين من إنجازات على المســتوى

بتأهيــل المرضــى وأجهــزة الكســور وتقويــم

الصحــي وتقدم البحرين علــى كثير من الدول
علــى مســتوى الرعايــة الصحيــة المجانيــة
وحصــول كل مــن يعيــش علــى أرض مملكــة
البحريــن علــى الخدمــات العالجيــة بسواســية
وتوفر العالج على مدار  24ســاعة يتم خاللها
الســهر على صحة المواطن مــن أطباء وطاقم
تمريض وإداريين.

عادل سلطان

وأشار إلى أن لذوي اإلعاقة خدمات ال تحصل

العظــام وخدمــات القــدم الســكرية والتســطح
لــدى األطفال والتشــوهات الخلقيــة ،وكل هذه
الخدمــات مجانية وتعبر عن اإلرادة الحقيقية

عليهــا كثيــر مــن الــدول المتقدمــة مجانــا كمــا

لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن تصل

يحصل عليها ذوو اإلعاقة في مملكة البحرين

الخدمــة الصحيــة لكل مواطن مهمــا بلغ تكلفة

ومنهــا قســم األطــراف الصناعيــة فــي مجمــع

العالج.

العسومي :تكريم رئيس الوزراء نجاح لكل العرب

ســموه وضع إســتراتيجية إلصالح وتطوير النظام الصحي

المنامة  -مكتب البرلمان العربي

الشــخصية األولى عربية ،فــإن هذا يعد إنجازا

قــ ّدم نائــب رئيــس البرلمــان العربــي عــادل

وبين أن اإلنجاز يحسب للعرب،
كبيرا للعرب”ّ .

العســومي أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات

ويحســب لرجــل ســاهم في بنــاء بلــده ونهض

لرئيــس الوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير

بهــا وأخــذ على عاتقــه تطوير بلــده على جميع

خليفــة بــن ســلمان آل خليفة؛ بمناســبة اختيار

األصعــدة ،ومنهــا الصعيــد الصحــي ،حيــث إنه

سموّ ه قائدا عالميا من منظمة الصحة العالمية،

ســعى وتابع تطوير المنظومة الصحية ووضع

والــذي يعــد ســابقة أولى من نوعهــا في تاريخ

إســتراتيجية إلصــاح وتطوير النظام الصحي

منظمــة الصحــة العالميــة .وقــال العســومي
إن التكريــم يعتبــر نجاحــا كبيــرا لــكل العــرب
ورصيــدا جديدا لمملكــة البحرين ،ويأتي داللة

ﺳﺆال اﻟﻴﻮم  ١٤ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ أﺳﻮاق ﻣﻴﺪوي و ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد
أﻳﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻷﺳﻮاق ﻣﻴﺪوي؟

ﺗﻮﺑﲇ
ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ

اﻟﺰﻻق
أﻣﺎم اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.

بالتوافــق مــع أهداف منظمة الصحــة العالمية،
عادل العسومي

على إنجازات سمو رئيس الوزراء الجليلة في

العالميــة .وقــال إن تكريــم شــخصية عربيــة

المجــال الصحــي فــي مملكــة البحريــن ،حيــث
إنــه وبفضــل إســهاماته الجليلــة فــي المجــال

الســيما
يعــد حدثــا عظيما فــي تاريخ المنظمة
ّ
وبعــد مــرور  70عامــا على إنشــائها ،حيــث إنها

الصحــي ،فقــد ارتقــى المجال بشــكل كبير في

تمنــح هــذا التكريم ألول مرة وألول شــخصية

المملكــة ليتــوّ ج بتكريمــه فــي منظمــة الصحــة

علــى مســتوى العالــم ،واســتكمل “وأن تكــون

وهــو األمــر الذي يؤكد اســتحقاقه لهذا اإلنجاز
بكل جدارة .وأكد أن البحرين تسير نحو نهضة
مســتمرة وذلــك بقيــادة عاهــل البــاد صاحــب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ودعم
جاللتــه المســتمر فــي تطويــر البحريــن نحــو
مزيد من التطور واالزدهار والنماء.

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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انعكاسات الحرب التجارية الدائرة اآلن على اقتصادنا

ÛÛنتذكــر العــام 1914م بأنــه العــام الــذي اندلعت

خســرنا الحــرب منــذ ســنوات عــدة ،بســبب

ÛÛإن هــذه الحــرب ســتعود بالضــرر والخســارة

طالــب صربــي قــام باغتيــال ولــي عهد النمســا

يمثلــون الواليات المتحــدة ...وأصبحنا نعاني

الســبب الرئيــس لحالــة الركــود التــي ســتطال

فيه الحرب العالمية األولى التي أوقد شرارتها
وزوجتــه أثنــاء زيارتهمــا لمدينــة ســراييفو.
راح ضحيــة تلــك الحــرب أكثــر مــن  37مليون

شــخص مــن مدنييــن وعســكريين بيــن قتيــل

وجريح ومفقود.

الســفهاء والنــاس غيــر الكفوئيــن الذيــن كانوا
مــن عجــز تجــاري يبلــغ  500مليــار دوالر فــي

الســنة مــع عجــز آخــر يبلــغ  300مليــار دوالر

بســبب ســرقة الملكيــة الفكريــة ،وال يمكننــا

السماح لهذا باالستمرار”.

أول دون شــك ،لكنهــا ســتكون
ً
علــى أطرافهــا

اقتصــادات كل دول العالــم ،وفــي مقدمتهــا

اقتصــادات دول مجلــس التعــاون ،وإذا
اســتمرت الحرب أو تصاعد وطيسها فإن ذلك
ســيؤثر ســلبًا علــى النظام االقتصــادي العالمي

ÛÛونتذكر العام  1939بأنه العام الذي نشبت فيه

ÛÛوكرر ترامب مطالبته الصين بإجراء تغييرات

الحــر ،وقــد يفضي إلــى تراجع حركــة التجارة

المستشــار األلمانــي أدولــف هتلــر ،وبلــغ العــدد

سياســاتها الصناعية ووقــف دعمها للصادرات

وتفاقــم األزمات االقتصادية من بطالة وغالء

الحــرب العالميــة الثانيــة التــي أشــعل نيرانهــا
اإلجمالــي للخســائر البشــرية فــي تلــك الحرب

وعسكري.
ّ
مدني
ّ
أكثر من  61مليون قتيل بين

ÛÛفهــل ســنتذكر فــي المســتقبل العــام 2018
بأنــه العــام الــذي نشــبت فيــه الحــرب العالمية

التجارية التي أشعل فتيلها الرئيس األميركي
دونالد ترامب؟ مع العلم أن الحروب التجارية
ال تختلــف أضرارهــا كثيــرً ا عــن الحــروب

العســكرية التقليديــة ،والفــرق األساســي بيــن
االثنيــن هــو أن القنابــل والصواريــخ التــي
تســتخدم فــي النزاعــات العســكرية تســتبدل

بالرسوم والتعاريف الجمركية.

جوهرية في سياساتها وأساليبها ،مثل تعديل
ورفــع قيمــة عملتهــا والكف عن ســرقة حقوق

الملكية الفكرية.

ÛÛوواصل ترامــب قصفه للهدف الصيني بزيادة
الرســوم الجمركيــة مــن  % 10إلى  % 25على
مــا قيمتــه  200مليــار دوالر أميركــي أخــرى

مــن الســلع الصينيــة المســتوردة ،ثم توســعت

الجبهــة لتشــمل دول االتحــاد األوروبي وكندا
والمكســيك عندمــا قــرر ترامب فــي األول من

يونيو من العام الماضي فرض رسوم ضريبية
على واردات الصلب بنســبة  % 25واأللمنيوم
بنســبة  % 10مــن دول االتحــاد األوروبــي

الدوليــة وإصابــة االقتصــاد العالمــي بالركــود
وتدنــي مســتويات المعيشــة وإفــاس الكثيــر
من الشــركات والمؤسســات فــي مختلف دول
العالم.

وسينخفض إلى  % 1.7في العام .2020

ÛÛوحول من يشعر بآالم تلك الحرب ومن يجني
مكاسبها؟ وماذا يعني الجدل المستمر بالنسبة
للبلدان النامية؟

األميركيــة وجعلهــا منصفــة أو عادلــة لبــاده،
حتــى لــو كان ذلــك يهدد العــرف الدبلوماســي

بيــن الــدول ،وحتى لــو كان تنفيذ هذه الوعود
يجــر الواليــات المتحــدة إلــى حــروب تجاريــة

قــد تكــون آثارهــا بعيــدة المــدى وذات تأثيــر

عميــق مثلهــا مثــل الحــروب التقليديــة ،وذلك

ردً ا علــى ما تتعرض له الواليات المتحدة ،كما
يقــول ،من ممارســات تجارية غيــر عادلة على
مــدى ســنوات مــن جانــب الصيــن وغيرها من

الدول ،بما في ذلك اتهام هذه الدول بالســرقة
واالعتــداء علــى رصيــد الملكيــة الفكريــة

األميركية واالختراق والتجسس التكنولوجي
تهديــدا
ً
والصناعــي والســيبراني مــا يشــكل

ألمنها القومي.

ÛÛولذلــك ،وبعــد فــوزه فــي االنتخابــات وتوليــه
الســلطة اشتعلت الحرب التجارية بالفعل بين
أكبــر قوتيــن اقتصاديتيــن فــي العالــم ،عندمــا

فتــح ترامب جبهة الصيــن كأول الجبهات في

معركته األولى في هذه الحرب ،وقتها اتهمت
الصيــن الواليــات المتحــدة ببــدء أكبــر حــرب

تجارية فى التاريخ.

ÛÛوباختصــار شــديد فقــد بــدأت هــذه المعركــة
بجــوالت عدة مــن الرســوم الجمركية فرضتها
الواليــات المتحــدة علــى المنتجــات الصينيــة

الــواردة ،وردت الصيــن هــي األخــرى برســوم

انتقامية على الواردات األميركية .في الجولة
األولى فرضت الواليات المتحدة رســوما على
 5000منتــج صينــى بقيمــة  250بليون دوالر،
وهــى تمثــل نصــف المنتجــات الــواردة مــن

الصين ،وردّ ت الصين بالمثل وفرضت رســوما
على  5000منتج أميركي.

ÛÛوكان ترامــب قــد نفــى فــي بدايــة المعــارك أن
يكــون الخــاف مــع الصيــن عبــارة عــن حــرب

تجاريــة؛ حيــث صــرَّ ح علــى تويتر قائــا“ :لقد

وإجهاضا لتلك الجهود.
ً
تمثل تقويضا

ÛÛكما إن معدن األلمنيوم من المواد التي طالتها
القــرارات األميركيــة بفــرض ضريبــة اســتيراد
قدرهــا  ،% 10ودول مجلــس التعــاون مــن

أكبــر الدول المنتجة والمصــدرة لأللمنيوم في

العالــم ،حيــث تبلغ طاقتهــا اإلنتاجيــة الحالية
طــن ســنويا بحلــول العــام  ،2020تســتهلك

األلومنيــوم ،وتصدر الباقي إلــى أكثر من 100
دولــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم فــي أوروبــا
وآســيا ومنطقــة الشــرق األوســط إلــى جانــب

الواليات المتحدة األميركية.

أن التراجــع االقتصــادي غالبــا مــا تصاحبــه

كندا وروسيا ،وأن السوق األميركية تستحوذ

وتسهيل التجارة العالمية؛ ولذلك فإن زيادات

“المنتــج األميركــي أوال” ،ووعــد بدعم التجارة

البحرين.

ÛÛفقــد أكــدت دراســة نشــرها مؤخــرً ا مؤتمــر

لــه تداعيــات مهمــة علــى البلــدان الناميــة.

باستعادة العظمة األميركية ،وركّ ز على مقولة

التــي تربــط عمالتهــا بالــدوالر مثــل مملكــة

ÛÛإن دول مجلــس التعــاون تقــف كثالــث أكبــر

هيــأ لهــا الشــعب األميركــي والعالــم مســبقً ا

الرســوم الجمركية من قِ بَل دول تجارية كبرى

أســعار الفائدة ،مما قد يؤثر على دول الخليج

تباطــؤ نمــو االقتصــاد العالمــي ليبلــغ % 2.9

ÛÛلقــد بُذلــت جهــود مضنيــة منــذ نهايــة الحــرب

أثنــاء حملتــه االنتخابيــة عندمــا وعــد فيهــا

( االحتياطــي الفيدرالــي األميركــي) إلــى رفــع

منــه  % 40محليً ــا لصناعاتهــا التحويليــة مــن

والصيــن في مرحلتها األولــى وحتى اآلن إلى

اضطرابــات فــي أســعار الســلع األساســية

العالميــة الثانيــة إلزالــة الحواجــز التجاريــة

كبيــرة ،وقــد يتجــه البنــك المركــزي األميركــي

ÛÛوقــد أدت الحــرب بيــن الواليــات المتحــدة

ÛÛففــي بداية العام المذكور ،وهو العام الماضي،
شــن ترامــب أول معــارك هــذه الحــرب التــي

التجاريــة فــإن األســواق ســتعاني مــن تقلبات

 5.3مليــون طــن وســترتفع إلــى  6مالييــن

وكندا ومعظم دول العالم ،بما في ذلك حلفاء
الواليات المتحدة.

العجز المالي في الموازنات الخليجية.

ÛÛومــع تصاعــد واتســاع التوتــرات والمنازعــات

األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة (األونكتاد)

واألسواق المالية والعمالت ،وكل ذلك ستكون
ويتمثــل أحد المخاوف الرئيســية في احتمال

أن تتصاعد التوترات التجارية لتصبح حروب

ُمصــدر لأللمنيــوم إلــى الواليات المتحــدة بعد
على  18%من إجمالي إنتاج “شــركة اإلمارات
لأللمنيــوم” بواقــع  450ألــف طــن ســنويا علــى

سبيل المثال.

ÛÛوسيســبب فــرض الرســوم األميركيــة ،لحماية
المنتجــات المماثلة المصنعة من األلمنيوم في

ÛÛفمنــذ بــدء ســريان االتفــاق العــام بشــأن

عمــات ،مما يجعل من الصعوبة بمكان ســداد

العام  ،1947انخفض متوسط قيمة التعريفات

ÛÛوثمــة قلق آخر تشــير إليــه دراســة “األونكتاد”

يدفــع نحو خفض أســعارها لتســجيل مبيعات

النــزاع ،وأن السياســات الحمائيــة يمكــن أن

ÛÛومــن المتوقع أن يكون تأثيــر القرار األميركي

التعريفــات الجمركيــة والتجــارة (الجــات) فــي
المعمــول بهــا فــي مختلــف أنحاء العالَــم بنحو

 % 85نتيجــة للتعــاون المتعــدد األطــراف

ونتيجــة لثمان جوالت من مفاوضات التجارة
العالميــة بموجــب اتفاقية الجات فــي البداية،
ثــم بموجــب منظمــة التجــارة العالميــة التــي

خلفتهــا .وكان خفــض التعريفــات الجمركيــة،
إلى جانب التقدم التكنولوجي ،ســببًا في دفع

التوســع الملحــوظ في التجــارة العالمية حيث
ارتفعــت حصــة التجــارة مــن الناتــج المحلــي

الديون بالدوالر.

وهــو أن مزيــدا مــن البلــدان قــد تنضــم إلــى

تتصاعد إلى مستوى عالمي.

الواليــات المتحــدة ،زيــادة فــي معــروض هذه

الســلع داخل األســواق اإلقليمية والعالمية ،ما
جديدة.

علــى صناعــة األلمنيوم في الخليج كبيرً ا حال

ÛÛوهنــاك مثــل أفريقــي قديــم يقــول“ :عندمــا

اكتمــال مشــاريع زيــادة الطاقــة اإلنتاجية في

هــي التــي تعانــي” .وينطبق القول نفســه على

لتكــون األكبــر فــي المنطقــة ،والتــي بدورهــا

تتقاتــل األفيــال فــإن الحشــائش واألعشــاب
الحــروب التجاريــة الكاملــة النطــاق؛ فعندمــا

تتصــادم االقتصــادات الكبــرى ،تكــون البلــدان

النامية بين االقتصادات األشد تضررا.

خطــط لهــا
المملكــة العربيــة الســعودية التــي ُ
وضعــت فــي حســاباتها الرهان علــى التصدير

للسوق األميركية التي تستورد أكثر من % 90
مــن احتياجاتها من منتجــات األلمنيوم والتي

اإلجمالــي العالمــي ووصلــت اليــوم إلى % 60

ÛÛوبالنســبة إلينــا فــي دول مجلــس التعــاون

تقــدر بحدود  5.8مليون طن ســنويً ا في حين

ÛÛوقــد أدى توســع التجــارة إلــى إنعــاش النمــو

جــزءا ال يتجــزأ مــن االقتصــاد العالمــي ،بل إن
ً

علــى منتجــي األلمنيــوم الخليجيين التنســيق

وزيــادة دخــول األســر فــي مختلــف أنحــاء

واندماجا في االقتصاد الدولي.
ً
العالم تماهيً ا

مقارنة بنسبة  % 24في العام .1960

االقتصــادي ،وخلــق مزيــد مــن فــرص العمــل،

العالَــم .وشــهدت العشــرات من الــدول النامية

نمــوا اقتصاديــا مؤثــرً ا وتغيــرات اجتماعيــة
إيجابيــة ،كمــا أتــاح توســع التجــارة تحقيــق

واحــد مــن أكبر اإلنجازات في تاريخ البشــرية

وهو انتشــال مليار إنســان من براثن الفقر في
غضون عشرين عاما فقط.

ÛÛإن الحرب التجارية التي بدأت رحاها بالدوران
اآلن بيــن عمالقة االقتصاد في العالم ســيكون
لها دون شــك تأثير ســلبي على القوة الشرائية
لــدى األســرة الدوليــة ككل ،فمنتجــات أطراف

النزاع بعد إضافة الرســوم الجمركية الجديدة
ســترتفع أســعارها بالنســبة للمســتهلكين حول
العالــم ،ولذلــك فــإن التأثير الســلبي على النمو
لــن ينحصــر فــى الــدول المتحاربــة تجاريً ا بل

إنه ســيتمدد وينســحب على الصعيد التجارى

العالمى أيضا.

الخليجــي ،فــإن اقتصــادات دولنــا أصبحــت

االقتصــاد الخليجــي يعــد من أكثــر اقتصادات

إنهــا تنتــج مليــون طن فقــط ،وعليــه فقد بات

فيمــا بينهــم وتوحيــد جهودهــم وتكثيفها في

سعي جاد للحصول على استثناءات أميركية

ÛÛولذلــك ،فإننــا لن نكون فــي معزل أو مأمن من

مــن زيــادة الرســوم علــى واردات األلمنيــوم

العالمــي جــراء هذه الحرب ،على الرغم من أن

الشــراكة اإلســتراتيجية التــي تربــط الواليات

اآلثــار الســلبية التــي ســيتعرض لهــا االقتصــاد

ميــزان الفائــض التجــاري بيننا وبيــن الواليات

المتحــدة يميــل لصالــح األخيــرة ،مــا يعني أن

دول الخليج تستورد من أميركا من المنتجات
أكثر مما تصدره لها.

التــي فرضتهــا الواليــات المتحــدة ،بحكــم

المتحــدة بدول مجلس التعاون في المجاالت

االقتصادية والتجارية والسياسية وغيرها.

ÛÛوتســعى مملكــة البحريــن جاهــدة ،بشــكل
خــاص ،لصــون مكانتهــا كمركــز مالــي إقليمــي

ÛÛوبمــا أن اقتصــاد دول مجلس التعــاون يعتمد

والمحافظة على مكتسباتها في هذا المضمار،

فإنــه علــى المــدى الطويل ،إذا اســتمر وتوســع

المخــاوف التــي يبديها الخبــراء المعنيون من

بشــكل رئيــس علــى النفــط كمصــدر للدخــل

تبــادل اإلجــراءات الوقائيــة واالنتقاميــة بيــن

أطــراف الحــرب التجاريــة ،فــإن ذلك ســيؤدي

إلى انخفاض حجم التجارة العالمية واإلنتاج،
وبالتالي تراجع الطلب على الطاقة وانخفاض
أســعار النفــط ،وبالنتيجة تدني إيــرادات دول
المجلــس ،وهــذا ما ســيدفع بــدوره إلــى زيادة

وهو أمر يســتوجب في هــذه الظروف متابعة
حــدوث أزمــة ماليــة نتيجــة للحــرب التجارية
شــبيهة بأزمــة العــام  2008علــى الرغــم مــن

اختــاف الظروف التــي خلقت األزمــة المالية

السابقة واستعداد المصارف المركزية العالمية
للتعامل مع أي هزة مســتفيدة من دروس تلك
األزمة.

“العقوبات البديلة” يسهم في إصالح المحكومين

مدير “المرور” يشيد بدعم “كريدي ماكس” لـ “شكرا”

المنامة  -وزارة الداخلية

المنامة  -وزارة الداخلية

عبــر محافــظ الشــمالية علــي العصفــور عــن

اســتقبل المديــر العــام لــإدارة العامــة

صادق مشــاعر الوالء واالنتماء لعاهل البالد

للمــرور العميــد الشــيخ عبدالرحمــن بن

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل
ً
مؤكدا االلتــزام بالتوجيهات الملكية
خليفة،

عبدالوهــاب آل خليفــة ،مســاعد المدير

الســامية الرامية لحفظ أمن الوطن والدفاع
عــن مكتســباته ،وأن التضحيــة تحــت رايــة
جاللتــه شــرف عظيم وكلنــا جنــود بأرواحنا
نفدي الوطن.
وأشــار إلــى أن التواصــل وتبــادل الزيــارات
فــي هــذا الشــهر الفضيل ،ســمة عودنــا عليها
اآلبــاء واألجــداد وحــكام آل خليفــة الكــرام
ويحــرص عليهــا جاللــة الملك وســمو رئيس
الــوزراء وســمو ولــي العهد ،كما يؤكــد عليها
وزير الداخلية ،األمر الذي يشكل سدا منيعا،

العــام لدائــرة تطويــر األعمــال بشــركة
جانب من المجلس الرمضاني للمحافظة الشمالية

“قانــون العقوبــات والتدابيــر البديلــة بيــن

والشراكة المجتمعية في مسؤولية التطبيق

الواقــع والتطبيــق” بمشــاركة النائب الســابق

مــن أجــل إصــاح وتأهيــل المحكــوم عليــه

المحامــي فريد غــازي وإدارة تنفيذ األحكام

ودمجه في المجتمع.

وإدارة الوقايــة مــن الجريمــة وبرنامج تمام

وبيــن المشــاركون آليــة ومراحــل تطبيــق

بوزارة الداخلية ،لتوضيح محتوى وأهداف

القانــون والفئات المســتهدفة منــه ،معتبرين

قانون العقوبات والتدابير البديلة.

أن القانــون يســهم فــي إصــاح وتأهيــل

وفي هذا الســياق ،ثمن المحافظ ،توجيهات

المحكوميــن ودمجهــم اجتماعيــا ،وأن

جاللــة الملــك بشــأن التطبيق الفعــال لقانون

للقانــون أبعادا إنســانية واجتماعية تنعكس

كريدي ماكس أحمد سيادي.
وفــي اللقــاء ،رحــب مديــر عــام المــرور
بســيادي ،معربــا عــن شــكره وتقديــره
لشــركة كريــدي ماكــس علــى دورهــا
المتميــز وإســهاماتها الطيبة في مجال
خدمــة المجتمــع ،وحرصهــا علــى دعــم
اســتراتيجية اإلدارة العامــة للمــرور
مــن خالل المشــاركة في حملة “شــكرا”

المدير العام لإلدارة العامة للمرور مستقبال مساعد المدير العام لدائرة تطوير األعمال بشركة كريدي ماكس

وتهــدف إلــى توعيــة مســتخدمي

لدائــرة تطويــر األعمال بشــركة كريدي

المروريــة للجمهــور ،مضيفــا أن شــركة

ماكــس عن شــكره وتقديــره لمدير عام
ً
منوها بجهود وإنجازات اإلدارة
المرور،

كريــدي ماكس ملتزمة بدعم الفعاليات
التــي تســهم فــي خدمــة المجتمع ومن
بينهــا الحفــاظ علــى الســامة المرورية
للجميع.

التــي تنظمهــا إدارة الثقافــة المروريــة،
الطريــق وتكريــم الســائقين الملتزميــن

وقــوة وتالحــم الوطــن ضــد كل مــن يريــد

العقوبــات والتدابيــر البديلــة وحــرص

إيجابيــا علــى المجتمــع بشــكل عــام وأســرة

النيل منه أو إحداث شرخ فيه.

ومتابعــة وزيــر الداخليــة ووزيــر العــدل

المحكوميــن بشــكل خــاص ،ويســهم فــي

باألنظمــة والقواعــد المروريــة علــى

جاء ذلك في المجلس الرمضاني للمحافظة،

والشــؤون اإلســامية واألوقــاف لوضع آلية

الحد من عودة المحكوم عليهم للســلوكيات

الطريق.

العامــة للمــرور في مجال رفع مســتوى

الــذي اســتضاف جلســة حواريــة بعنــوان

تنفيــذ القانــون وتطبيقــه علــى أرض الواقع،

اإلجرامية والغير مرغوب فيها.

مــن جانبــه ،أعرب مســاعد المدير العام

الســامة المروريــة وتقديــم الخدمــات
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تنظيم “قرقاعونكم في الجنوبية” بالزالق

ضمن فعاليات إحياء العادات والتقاليد البحرينية
المنامة  -وزارة الداخلية

انطالقــا مــن حــرص المحافظــة الجنوبيــة على
إحيــاء العــادات والتقاليــد البحرينيــة ،نظمــت
المحافظــة ،مســاء أمــس ،فعاليــة “قرقاعونكــم
فــي الجنوبيــة” بمشــروع زالق ســبرنقز بمنطقة

الزالق ،وبحضور مئات من أهالي المحافظة.

واشتملت الفعالية على عروض تراثية وشعبية،
قدمتها الفرق الشــعبية التــي أحيت الموروثات
الشــعبية بأناشــيدهم وأغانيهــم ،حيث اســتمتع

األطفــال واألهالــي بالفعاليــات المتنوعــة التــي

والبرامــج التــي تنظمهــا المحافظــة تأكيدا على

احتفــال بهيــج يلتقــي النــاس خاللــه ليزيــد من

المأكــوالت الشــعبية وإقامــة مهرجــان ترفيهــي

ويأتــي تنظيــم المحافظــة الجنوبيــة لـــ

المجتمع الواحد.

المقدمة من شــركة الجنوب للســياحة ،وشــركة

التــي تعتبر جزءا من التراث البحريني األصيل

والمبــادرات بالمحافظة الشــيخ أحمد بن حمود

وذلك في إطار حرص المحافظة الجنوبية على

خالل شهر رمضان المبارك ،وتحمل بين طياتها

تضمنتهــا هــذه الليلــة الرمضانيــة ،كعــرض

مبدأ الشراكة المجتمعية.

لألطفــال باإلضافــة إلــى المســابقات والجوائــز

“قرقاعونكم في الجنوبية” ،احتفاء بهذه الليلة

البحريــن للســينما ،وشــركة كوكاكــوال البحرين،

وهــي مــن الليالــي المحببــة لــدى البحرينييــن

إشــراك القطــاع الخــاص فــي إنجــاح الفعاليــات

العديــد مــن المعانــي والذكريــات الجميلــة ،فهو

الترابــط والتآخي والفرحة بيــن جميع مكونات
حضــر الفعاليــة ،رئيــس لجنــة المشــاريع

آل خليفــة ،ومديــر إدارة البرامــج وشــؤون

المجتمــع فاطمــة الغتــم وعــدد مــن المســؤولين
بالمحافظة الجنوبية.

ميرزا يبحث تمويل المشاريع مع “اليابان الدولي”

أشــــــاد بـــعـــاقـــات الـــصـــداقـــة بـــيـــن الــبــلــديــن

“األشغال” :تتلقى  1514شكوى ومقترحا عبر “تواصل”

خــــــال الــــربــــع األول مــــن الــــعــــام الــــجــــاري

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

قال وكيل الوزارة لشــؤون البلديات نبيل أبو الفتح إن شــؤون البلديات تلقت  1514شــكوى ومالحظة خالل الربع األول من العام الجاري ذلك

عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) ،مشيرا إلى أن شؤون البلديات تستثمر مالحظات ومقترحات المواطنين والمقيمين بشكل
مستمر وتقوم بتحويلها إلى مبادرات عملية؛ لزيادة جودة الخدمات البلدية.
وأوضــح أنه “بلــغ عدد الشــكاوى والمالحظات

فــي أمانة العاصمــة  ،412وبلدية المحرق ،261

وبلدية المنطقة الشمالية  ،537وبلدية المنطقة
الجنوبيــة  ،304مشــيرا إلــى أن البلديات قامت

بمعالجــة معظــم هذه الشــكاوى وبنســبة % 90

باســتثناء الشــكاوي التــي ليــس لهــا عالقــة أو

الشكاوى المرتبطة بجهات خدمية أخرى”.

صورة من اللقاء

وأضــاف “معظــم الشــكاوى الــوارد كانــت

متعلقــة بخدمات النظافــة وبخدمات التفتيش

المنامة  -هيئة شؤون الكهرباء والماء

اســتقبل وزير شــؤون الكهرباء والماء عبدالحســين ميرزا بمكتبه  ،Masaaki Yamadaوهو المدير اإلقليمي لبنك اليابان للتعاون الدولي JBIC
لشؤون الطاقة المتجددة والثروات الطبيعية في الشرق األوسط ،يرافقه عدد من كبار المسؤولين بالبنك.

والرقابــة ،حيــث تــم التعامــل مــع معظــم هــذه

الشكاوى واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها”.

وواصــل “هنــاك  10%مــن الشــكاوى مرتبطــة

نبيل أبو الفتح

بجهــات خدميــة أخــرى ،حيــث يتــم التعامــل

وفــي بدايــة اللقــاء ،رحــب الوزيــر بالحضــور،

واســتعرض الوزيــر معهــم آخــر المشــاريع فــي

برنامج  JBICالجديد التي تتيح لها المساهمة

مشــيدا بعالقــات الصداقــة التــي تربــط مملكة

قطــاع الكهربــاء والمــاء والطاقــة المتجــددة

في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة إذا كانت

البحريــن واليابــان ،والتــي عززتهــا الزيــارة

والفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي إمــكان

أيــة شــركة يابانيــة تســاهم بنســبة صغيرة في

الميمونــة التــي قــام بهــا عاهــل البــاد صاحــب

تمويــل مشــاريع الطاقــة المتجــددة التــي يتــم

الطاقــة المتجــددة مــن دون الحاجــة لتوريــد

الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة إلى

تنفيذها في مملكة البحرين.

المعدات واألجهزة من اليابان.

اليابان قبل عدة أعوام ،وأشــاد الوزير بأنشطة

مــن جانبــه ،أعــرب  Yamadaعــن رغبتــه فــي

وفــي ختــام اللقــاء تقــدم وفــد بنــك اليابــان

وبرامــج البنــك اليابانــي فــي تعزيــز التنميــة

تفعيــل المزيــد مــن التعــاون بين مركــز الطاقة

بجزيــل شــكره وتقديــره إلــى الوزيــر ميــرزا

المســتدامة في البلدان المتقدمة والنامية عن

المســتدامة التابع لوزيــر الكهرباء والماء وبين

والمســؤولين على حسن االســتقبال والحفاوة

طريــق تمويله لمختلف المشــاريع التنموية بما

بنك اليابان للتعاون الدولي في المجاالت ذات

والترحيب بتعزيــز التعاون في المجاالت ذات

موضحــا أن برنامــج (تواصــل) بــات مــن أهــم
ِّ
تمكــن المواطنيــن مــن إرســال
القنــوات التــي

يتوافق مع األنظمة والمعايير البيئية السليمة،

االهتمــام المشــترك خصوصــا االســتفادة مــن

االهتمام المشترك.

الجهات الحكومية بكل شفافية.

معها ومعالجتها بصورة مشــتركة ،كما أن هناك
شــكاوى ليــس لهــا عالقة بعمــل البلديــات ويتم

تحويلها على الجهات ذات العالقة”.

وقال أبو الفتح “نولي اهتماما كبيرا بالتواصل

مــع المواطنيــن والمقيميــن للحصــول علــى
مالحظاتهــم ومقترحاتهــم بأســهل الطــرق،

مقترحاتهــم ومالحظاتهــم للمســؤولين فــي

وأوضــح أن “برنامــج تواصــل زاد مــن نســبة

التفاعــل والتواصــل اإليجابيين مــع المواطنين
ومعرفــة آرائهــم ومقترحاتهــم بمختلــف
ً
إيجابيــا برفــع
الخدمــات البلديــة ،كمــا ســاهم

ثقتهم بالخدمات الحكومية عن طريق تحسين

جودتها وفق أفضل الممارسات العالمية”.

وأوضــح “أن البلديــات حققــت نتائــج إيجابية

مــن خــال النظــام الوطنــي للمقترحــات

والشكاوى (تواصل) ،حيث أوجد سهولة كبيرة

فــي الــرد علــى جميــع الشــكاوى والمالحظــات

المقدمــة مــن جانــب المواطنيــن والمقيميــن،
مشــيرا إلــى أن مــن أهم اإليجابيــات ان يضفى

مزيــدا مــن المرونــة علــى آليــات التواصــل بين

البلدية والمواطنين.

ودعــا أبــو الفتــح المواطنيــن إلــى إرســال

مالحظاتهــم حــول أداء البلديــات عــن برنامــج

تواصــل ،مؤكــدا فــي الوقــت ذاتــه مــن أن
شــؤون البلديات ســتتابع الشكاوى ومالحظات
المواطنيــن عبــر النظــام؛ التخــاذ جميــع

اإلجراءات الالزمة لمعالجتها.

الدوسري يشيد بنسبة البحرنة لدى “مجموعة الراشد”

تــــــــــدريــــــــــب  10مــــــوظــــــفــــــيــــــن وتــــــرقــــــيــــــتــــــهــــــم لــــــــــدرجــــــــــة مـــــديـــــر
مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية صباح الدوسري دعم وزارة العمل والتنمية
االجتماعيــة للمنشــآت العاملــة بالقطــاع الخــاص التــي ترفــع نســب البحرنــة فــي مختلف
إداراتهــا وأقســامها ،وترتقــي بالقــوى العاملــة الوطنية وتعــزز قدراتها المهنيــة ،وتأهيلها
لتتبــوأ مواقــع قياديــة فــي عمليــة اإلنتــاج ،خصوصــا فــي قطــاع التجزئــة الــذي يعــد من
القطاعات الواعدة في سوق العمل.
جــاء ذلــك فــي تصريــح للدوســري ،بعــد
لقائــه فــي مكتبــه بالــوزارة ،مديــر المــوارد
البشــرية بمجموعــة الراشــد ،جــول باتريــك
ديفيــد ،الــذي قــدم لــه مجموعــة مــن
الموظفيــن البحرينييــن ممــن تــم تدريبهــم
ضمــن إســتراتيجية مجموعــة الراشــد فــي
مجــال تأهيــل وتدريــب كوادرهــا اإلداريــة
مــن العمالــة الوطنيــة لتأخــذ دورهــا فــي
تســلم المهــام والمناصــب القياديــة .واطلــع
وكيــل الــوزارة علــى البرنامــج التدريبــي

الخــاص لمجموعة الراشــد لتأهيل وتدريب
المديريــن ،في إطار تنفيذها إلســتراتيجية
دعم بحرنة الوظائف لديها ،حيث اســتغرق
هذا البرنامج ستة أشهر ،بعد أن تم إخضاع
( )10موظفين بحرينيين لهذا البرنامج وتم
ترقيتهــم إلــى درجــة مديــر ،وهــي الدفعــة
األولــى ضمن أربع دفعات تعتزم المجموعة
تدريبهــم لشــغل منصــب مديــر ،مــا يؤكــد
الحــرص علــى تزويــد العامليــن بمختلــف
المهــارات الوظيفيــة؛ من أجــل االرتقاء بهم

وكيل وزارة العمل في لقاء مع مدير الموارد البشرية بمجموعة الراشد

مهنيــا ،وبمــا يحقــق االســتقرار الوظيفــي
ً
مشــيدا بالعامــل البحرينــي وإخــاص
لهــم،
ومثابرته في مواقع اإلنتاج المختلفة.
وأشــاد الدوســري ببرنامج مجموعة الراشد
ً
معتبــرا انــه
لتأهيــل وتدريــب المديريــن،
مــن البرامــج النوعيــة ،حيــث يعكــس هــذا
البرنامــج اهتمــام المجموعــة بالموظفيــن

ومنحهــم فــرص الترقــي الوظيفــي ممــا
يشــجعهم علــى مزيــد مــن اإلنتاجيــة فــي
العمــل ،داعيــا الموظفيــن إلى اســتثمار هذه
الفــرص إلثبات قدرتهم وتميزهم في قيادة
مختلــف المواقــع اإلنتاجيــة ،وهــم بذلــك
يعيدون تسجيل قصص النجاح التي طالما
عرفت به العمالة الوطنية.

“العمل” تبحث توظيف  300مواطن في “الفطيم”

األجور بين  300إلى  600دينار دعما ألهداف “الوطني للتوظيف”

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

دعمــا لتحقيــق أهــداف البرنامج الوطنــي للتوظيف ،الــذي أطلقه رئيس الــوزراء صاحب
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،وولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة،
بحثــت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة خطــة تنفيذية لتوظيــف  300باحث عن عمل
ضمن المســجلين في البرنامج الوطني للتوظيف في شــركة ماجد الفطيم للتجزئة خالل
العام  ،2019بوظائف متنوعة في مختلف فروع الشركة.
جــاء ذلك خالل لقاء القائــم بأعمال الوكيل

فــي مختلــف أقســام الشــركة ،وخصوصــا

المســاعد لشــؤون العمــل بــوزارة العمــل

فــي مجــال المحاســبة والتســويق ،فــي

والتنميــة االجتماعيــة أحمــد الحايكــي،

حيــن تتــراوح األجــور بيــن  300إلــى 600

بالمديــر اإلقليمي للثروات البشــرية بشــركة

دينــار شــهريا ،وذلك بحســب نــوع الوظيفة

ماجــد الفطيــم للتجزئــة زيــاد ياســين،

والمؤهــل والخبــرة التــي يمتلكهــا الباحــث

وبحضــور مديــر خدمــات الثروات البشــرية

عن عمل.

بالشــركة رأفــت الشــناعة ،وعــدد مــن

وفي هذا الســياق ،أشــاد الحايكــي بتعاون

المسؤولين بالوزارة.

الشــركة إلنجــاح كافــة المشــاريع والبرامج

وتتضمــن الخطــة التنفيذيــة توظيــف

التي تســتهدف إدماج العمالة الوطنية في

المواطنيــن فــي الوظائــف اإلداريــة والفنية

سوق العمل ،حيث قامت بتوظيف العديد

القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون العمل ملتقيا المدير اإلقليمي بشركة الفطيم

مــن الكــوادر الوطنيــة ،ومنهــم مجموعــة

وتطويرهــم مهنيــا ،خصوصــا مــن يتــم

مــن ذوي العزيمة في وظائف تتناســب مع

توظيفهــم عبــر البرنامــج ،واالســتفادة

قدراتهــم ،منوها في هذا الجانب بالتعاون

مــن مميــزات البرنامــج ،ســواء فــي مجــال

البنــاء والمثمــر مــن جانب أصحــاب العمل

التوظيــف أو التدريــب ،حيــث يقــدم

ومشــاركتهم اإليجابيــة فــي البرنامــج

البرنامــج ما يزيد عن  500برنامج تدريبي

الوطنــي للتوظيــف ،خصوصــا مــع وجــود

احترافي بالتعاون مع (تمكين) للمســجلين

مبــادرات طوعيــة للتوظيــف الجماعي من

فــي البرنامــج وتأهيلهــم مهنيــا ضمــن

جانــب العديد من المنشــآت الوطنية ،التي

برامــج تنتهــي بتوظيفهــم فــي المنشــآت

أبــدت حرصهــا على اســتقطاب المواطنين

المستهدفة.

فتح باب االنضمام لـ “المربية والمعلمة الوطنية”
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الــــبــــرنــــامــــج بــــمــــشــــاركــــة أكــــثــــر مـــــن  50مـــؤســـســـة

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

تنظيف
المدخنة ()14

بدأ استقبال الدفعة األولى من مؤسسات
التعليــم المبكــر التــي أبــدت رغبتهــا فــي
االنضمــام إلى “برنامــج المربية والمعلمة
الوطنيــة” المخصــص لتطويــر العمــل

سيد ضياء الموسوي

فــي دور الحضانــة وريــاض األطفــال
بمشــاركة أكثــر مــن  50مؤسســة ،والــذي

ÛÛستعطيه قلبك سيمنحك خنجر النسيان .كل هدية (تقدمها او تقدمينها) انت تشري له رصاصة

بالشــراكة مــع صنــدوق العمــل “تمكيــن”

فــي توقيــت أكثــر األيــام إيالمــا .يــوم الحصاد! انه قــادر على اختيــار افضل االيام حصــادا لأللم،

يأتــي بمبادرة من المجلس األعلى للمرأة

غدر لمسدس خيانته ليختار توقيت انتحار حبه الكاذب .قد يكون غبيا طيلة العام اال انه ذكي

وجامعة البحرين.

وال أجمــل مــن يــوم عيد ميالدك لتســديد ضربة قــد ال تفوق منها ،او زراعــة خنجر في الخاصرة.

ويهــدف البرنامــج الــذي يطبــق فــي

إبراهيم جناحي

مرحلتــه األولــى بشــكل تجريبــي ،إلــى

هالة األنصاري

ســيطول انتظــارك ..فــي انتظــار رنة هاتف ،يــا لغبائك وحماقتــك في الحب! كيف غــاب عنك أنه

رياض حمزة

يمتلــك هاتفيــن؟ هاتفــا يخصــك ،وهو مغلــق ،وهاتفا مفتوحا الســتقبال المدعويــن للحفلة .أنت

مجرد ســيارة إســعاف في حياته ،ورقمك للطوارئ ولزيارة المقبرة .أنت مدعو فقط للبكائيات،

تعزيــز مشــاركة المــرأة البحرينيــة فــي

ومنســي ســاعة الفرح واالحتفــال وتوزيع الدعوات .أقــول للمعطوبين عاطفيا :فكروا
ّ
واألزمــات،

القطــاع التعليمــي فــي مراحلــة المبكــرة

فــي مــن يمــأ كأســكم عنــد الفــرح ال من يفرغــه دائما في الحزن ،فــي من يحبكم بال شــروط ،في

كــدور الحضانــة وريــاض األطفــال ،مــن

من يربت على كتفكم ليزيل شــيئا من ثقل القدر دون النظر أو االنتظار إلى صفقة مخفية خلف

خــال تحســين ظــروف عملهــا وضمــان

الثوب أو المعطف.

اســتقرارها وترقيها المهنــي ،عبر التركيز

ÛÛشدوا الرحال مع النوارس ،صادقوها واتركوا حيونة اإلنسان .افتحوا النافذة ،وألقوا هذا الحب

علــى جانبيــن مهميــن ،وهمــا تنميــة

البائس من الطابق العاشــر ،إن لم يســقط في عربة القمامة أو على أطرافها ،فيكنســه الكناســون،

قــدرات العامــات فــي القطــاع ،وتمكيــن

سيسقط محطما على األرض بال رجعة .كن حبيب ذاتك ،وانطلق في الحياة ،نحن نصنع تعاستنا

وطبيعــة الخدمــات المقدمــة لتوفيــر

وســتيف جوبــز ،وكل تعســاء الحــب والمناصــب والشــهرة .نتخــم ضبــاع الحــب مــن مشــاعرنا

الخيــارات أمــام األســر العاملــة ويراعــي

يمــوت أبــدا مــن التجويع ،بل إنه غالبا يموت من التخمة” .البشــر غــدارون ،والوفي ينتظر فرصة

المؤسســات مــن االرتقــاء ببيئــة العمــل

بأيدينا كبيتهوفن وبودلير وديدرو وفلوبير وديكينز وهمنجواي وولف ونيتشــه ومارلين مونرو

البيئــة اآلمنة لرعاية األطفال ،وبما يعدد

فيتفجرون تخمة وأنيابا  .تقول غانية القرن الســابع عشــر الفرنســية نينودي لينكلو “إن الحب ال

إال قلــة كالكبريــت األحمــر نــدرة  .إذا أدار الحــظ لك ظهرك تنكروا لك .خفض أهمية األشــياء ،وال

التزاماتهــن بإتاحــة تلــك المؤسســات

تمنــح األشــياء أهميــةً عاليــة فتخنقك .ذات يوم أرســل نيتشــه لحبيبته اللعوب ســالومي رســالة

اإلعالن عن فتح باب االنضمام لبرنامج المربية والمعلمة الوطنية

خدمــات نوعيــة وســاعات رعايــة مرنــة
وممتدة ألطفالهم.

بعض العامالت فيه.

وبهــذه المناســبة ،علقــت األميــن العــام
للمجلــس األعلــى للمــرأة هالــة األنصــاري
قائلــة ،بــأن تفعيــل البرنامــج الجديــد
يأتــي بإخــراج مختلــف هــذه المــرة ،ولن
يقتصــر فقــط على دعم األجور الذي يعد
حــا مؤقتــا إذا لم يأت في ســياق حلول
إضافيــة تعمل علــى إيجاد حلول جذرية
للعامــات بعقــود مؤقتــة ،إذ سيشــمل
البرنامــج علــى بنــود أساســية تمكــن
مؤسســة العمــل من االســتفادة مــن دعم
األجور لفترة زمنية محددة.
واسترســلت قائلــة ،بــأن البرنامــج

قائــا“ :أنــت بــا إحســاس ،وال مشــاعر وال ضميــر ..عاجزة عن الحــب ..أنت حيــوان يرتدي ثياب

وتعزيــز خبراتهن؛ بهــدف رفع كفاءتهن”،

المديــرات والمربيــات والمعلمــات فــي

هرة منزلية” .وكان يقول لطبيبه :إن حب امراة كهذه يعني كره الحياة” ..جنتكم هي الجحيم.

وأوضحــت أن برنامــج “المربيــة

وســتكون هذه المبــادرة ضمن المبادرات

والمعلمــة الوطنية” ،يأتي في ظل حاجة

المتعددة التي يشــملها البرنامج الوطني

قطــاع ريــاض األطفــال ودور الحضانــة،
ً
وفقــا للمعاييــر العالميــة والمرتكــزات

(فــرزاي) مــن ســم دس لــه .أبدأ من هنا كما ســماها نيتشــه بـ “تنظيــف المدخنة” ،واغســل الجراح

األســرة البحرينيــة لمؤسســات تعليميــة

لدعــم تقــدم المــرأة البحرينية في ســوق

التربويــة المعتمــدة ،وتأتــي مســاهمة

تأخــذ فــي االعتبار احتياجات األســر بما

العمل الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا تحت

الجامعة في البرنامج في سياق ما تقوم

يراعــي التزاماتهم العمليــة و المجتمعية

الرعايــة الكريمــة لقرينــة العاهــل رئيســة

بــه فــي هــذا الشــأن ،وبمــا يدعــم القطاع

وتأميــن أطفالهم في بيئة تربوية مؤهلة

المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو

التعليمي والتربوي في مملكة البحرين.

بالكوادر والخدمات المناسبة .من جانبه،

الملكــي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل

ويشــترط لالســتفادة مــن البرنامــج

أشــاد الرئيــس التنفيذي لصنــدوق العمل

خليفة.

الــذي ســيخدم العامــات البحرينيــات

المجد مع الحب مؤلمة ،فالفيلسوف ديكارت كانت له عالقة مع خادمته!! أما الفيلسوف سبينوزا

“تمكيــن” إبراهيــم جناحــي بالشــراكة

وبهــذه المناســبة ،فــإن جامعــة البحريــن

المســجالت فــي الهيئــة العامــة للتأميــن

فرفضــه أهلهــا ،فظــل يتغــذى علــى جــراح ذكراهــا إلى آخــر يوم مــن عمره .وأنــا أعتبــر ذلك خطأ

كبيــرا فــي ســبينوزا .أمــا روســو فقــد عــاش مــع امــراة ال يحبهــا ،ومــن أحبها لــم يعش معهــا يوما

المســتمرة مع المجلس األعلى للمرأة في

بتوجيهــات مــن رئيــس جامعــة البحرين

االجتماعــي ووزارة العمــل والتنميــة

واحــدا ،ولــم يمنحهــا حتى قبلة خاطفة .أنا أعتبر الحبيبة كما هو رأي نتشــه فخ نصبته الطبيعة،

ســبيل تقديــم كافــة أوجــه الدعــم للمرأة

ريــاض حمــزة ،ومــن منطلــق اهتمامهــا

تقيــد
ّ

االجتماعيــة

فقــط،

ضــرورة

ÛÛكان العــاج بالــكالم حــا جميــا ،بــأن تتقيــأ ذكرياتــك المرة كما يتقيأ بطل مســموم في مسلســل
المكبوتــة بداخلــك .عقــم عقلــك مــن لــوث الذكريــات .شــاهدت فيلما عن حيــاة نيتشــه ،كنت أرى

أفعــى الحــب وهــي تلتف حــول رقبة هذا العبقري العظيم .لســتم بدعا ..كلنا فاشــلون في الحب،
تختلــف الدرامــا ،والخنجــر واحــد .فالحــب الفاشــل هو أكثــر أنواع الحــب نجاحا فــي التاريخ .ال

شيء يبقى حتى الصداقة قد تغدر بك فخفض أهمية األشياء .ذهب الفيلسوفان ديدرو وجان
جــاك روســو إلــى باريــس صديقين صغيريــن وخرجا منها فيلســوفين عدوين .إن مآســي عظماء

فــا أؤمــن بــه ،وكثيــر مــن الفالســفة أو الكبــار لم يحبوا ،بــل بعضهم لــم يتزوجوا أصــا من قبيل

جبران ،الشابي ،شوبنهاور ،جين اوستن ،بيتهوفن ،نيوتن ،موتسارت ،آدم سميث ،كانت ،فولتير،

بالتدريب والشراكة المجتمعية ،وتأكي ًدا

المؤسسة بساعات العمل المطلوبة بواقع

مختلــف القطاعــات ،وتقديــم المبــادرات

علــى أهميــة تطويــر كفايــات المــرأة

الخاصــة فــي ســبيل زيــادة مشــاركتها
ودعم تق ّدمها في سوق العمل.

البحرينيــة العاملــة فــي قطــاع ريــاض

يوميا ،والتزام المؤسسة بدفع
 8ساعات
ً
األجــر للعامــات خــال فتــرة الصيــف،

األطفــال ودور الحضانــة ،تقــدم العديــد

وســداد مســتحقات الهيئــة العامــة

“إن هــذه الشــراكة مــع المجلــس
وقــالّ :

مــن المبــادرات التدريبيــة المتخصصــة

للـــتأمين االجتماعــي ومنــح إجــازات

فــي تطوير العمل في مؤسســات القطاع

الوضــع وســاعات الرعايــة المدفوعــة

قصاصــك المســتقبلي ،وأن تدخــل الحــب بقلب من “تيفــال” ال يعلق بجدرانه شــيء من الماضي،

إلى زيادة أجور البحرينيات العامالت في

المذكــور؛ بهــدف االرتقــاء بالمخرجــات

األجر ،واحتســاب األجر للعمل اإلضافي،

وأقــول :خطــؤك عندمــا تبيــع نفســك كلوحــة زيتية في مزادات الحب ،ســتباع وتشــترى كســلعة

ارتبــط بمســألة العقــود المؤقتــة وحالــة

قطاع ريــاض األطفال ،وتقديم التدريب

التدريبيــة وتطويــر أدائهــن ،مــن خــال

وانتــداب كوادرهــن لاللتحــاق بالبرامــج

خالية اإلحساس ،سيكون نصيبك كنصيب فان جوخ مات جائعا ،ولوحاته تباع بالماليين .أقول:

صفرهم جميعا ،وابحث عن كوكتيل الحياة .ال أحد يستحق العشق إال هللا.

عــدم االســتقرار الوظيفــي التــي تواجــه

المتخصــص لهــن وصقــل مهاراتهــن

تقديم حزمة تدريبية متكاملة تستهدف

التدريبية المطلوبة.

البحرينيــة علــى مختلــف األصعــدة وفي

ســيتدرج فــي تقديــم حلول للمؤسســات
لتطويــر

بعــض

الجوانــب

اإلداريــة

والتدريبيــة التــي ســتنظم بيئــة العمــل
وستسهم في االرتقاء بأوضاع العامالت
وضمان حقوقهن الوظيفية بما يتفق مع

األعلــى للمــرأة وجامعــة البحريــن تهدف

قوانيــن الدولة ومــا تتضمنه من نصوص
يســتوجب تفعيلهــا وخصوصــا إذا مــا

إيميلــي ديكنســون ،نيتشــه ،كانط ،ســتيوارت ميــل ،األفغاني،العقــاد ،النووي ،الزمخشــري ،اإلمام

الطبــري ،عبدالرحمــن بــدوي ،فــدوى طوقان ،مي زيادة ،مايكل أنجلو ،إبســون ،ســتندال ،ســارتر،

نيكــوال تيســا .توصــي أحــام مســتغانمي بأن ال تســلم كلــك إلى الحــب مهما كان حجــم احتالل
اآلخــر لقلبــك ،والبــد أن تقــوي عضلــة القلــب بتماريــن يومية على الصبــر ،وتحذر مــن ذاكرة فيها
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تعميم إصدار بطاقة الهوية المطورة للبحرينيين بكل القنوات

الـــقـــائـــد :تــحــديــث األنـــظـــمـــة والـــبـــرامـــج بــمــا يــضــمــن ســـاســـة وســـرعـــة الــطــبــاعــة

المنامة  -هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

إنجــاز طلبــات المواطنيــن كافــة والمقدمة

 bhفي صفحة خدمات بطاقة الهوية.

عبــر مختلــف قنــوات الخدمــة ســواء مــن

يذكــر أن هيئــة المعلومــات والحكومــة

خــال الخدمات اإللكترونية أو عبر خدمة

اإللكترونيــة أعلنــت فــي ينايــر الماضــي

حجز المواعيد أو الحضور الشخصي.
ً
وانطالقــا مــن حرصهــا
وفــي اإلطــار ذاتــه

عــن تفاصيــل بطاقــة الهويــة الجديــدة
والمطــورة مــن حيــث الشــكل الخارجــي

علــى نشــر التوعيــة ،جــرى التنســيق مــع

والفنــي ،والتــي روعــي فيهــا ضمــان

استيديوهات التصوير وتوجيهها بضرورة

مواكبتهــا ألحــدث التقنيــات العالميــة

مراعــاة المتطلبات الجديدة لصورة بطاقة

وتوافقهــا مــع المعاييــر الدولية ،وشــملت

الهويــة ،مــع تأكيدهــا بضــرورة االلتــزام

تحسينا في جودة تصنيع البطاقة لتقاوم

بتطبيقهــا ،والتــي تشــتمل علــى األبعــاد

وتقلــل مــن التلــف ،مــع سالســة أكبــر فــي

القياســية للصــورة ،والمواصفــات المتعلقة

التصميــم العام ووضــوح للبيانات كتغيير

بخلفيتهــا الرماديــة التــي تحمــل الدرجــة

خــط االســم وموقع تاريخ انتهاء ســريان

( ،RGB) 168,168,168وبقيــة المعاييــر

البطاقــة ،هــذا وجرى إضافــة حقل جديد

بمــا يمكــن الهيئة مــن انجاز طلبــات بطاقة

معني بذوي االحتياجات الخاصة ،عوضا

الطلبــات للتحــول للطباعــة علــى البطاقــة

الهوية لمراجعيها بســهولة ويســر ،علما بأن

عــن البطاقــة الســابقة التــي كانــت تصــدر

المعايير المطلوبة للصورة الجديدة متاحة

لهــم مــن جانــب وزارة العمــل والتنميــة

الجديدة ،مؤكدا بأن الفترة الحالية تشــمل

أيضا للعامة عبر البوابة الوطنية bahrain.

االجتماعية.

اســتكماال لمراحــل التنفيــذ المعلــن عنهــا في وقت ســابق ،أعلــن الرئيس التنفيذي لهيئــة المعلومات والحكومــة اإللكترونية محمــد القائد عن تعميم
إصدار بطاقة الهوية الجديدة لتشــمل المواطنين البحرينيين كافة ســواء للخدمات المقدمة إلكترونيا أو من خالل مراكز تقديم الخدمة بمدينة
عيســى والمحرق ،بعد نجاح المرحلة األولى من المشــروع التي اقتصرت على المواليد البحرينيين الجدد ،وشــمل مرحلته الثانية اإلصدار ألعداد
كبيــرة مــن المواطنيــن البحرينييــن عبــر الطلبــات اإللكترونيــة والمســار الســريع وفرعــي المحــرق ومدينــة عيســى؛ للتأكد مــن جاهزيــة اإلجراءات
باستخدام جميع أنواع الطابعات في جميع الفروع دون إحداث خلل باإلصدار اليومي للبطاقة وإرباك الجمهور.
وبهــذه المناســبة ،أكد القائــد أن ما اتخذته

الهيئة إلطالق هذه المرحلة من المشــروع،

وأوضــح القائــد أن عمليــة تنفيــذ المرحلــة

الهيئــة مــن إجــراءات بهــذا الصــدد يأتــي

كانــت هناك متابعة وإطالع مســتمرين من

الثالثــة جــاءت بعد االنتهاء مــن الترتيبات

تماشيا مع توجيهات ودعم وزير الداخلية

جانب الفريق الفني المعني ببطاقة الهوية

الفنيــة والتقنيــة المتمثلــة فــي تحديــث

الفريق أول ركن الشــيخ راشــد بن عبد هللا

فــي الهيئــة لمرحلتهــا الثانيــة ،وبنجــاح

األنظمــة ذات الصلــة كنظــام إدارة الطباعة

آل خليفــة؛ لتطويــر اإلجــراءات الهادفــة

تمكنــوا مــن التغلب على جميــع الصعوبات

والنظام المركزي للســجل الســكاني ونظام

إلى تســهيل الخدمــات المقدمة للمواطنين

التــي طــرأت خــال عمليــة إصــدار بطاقــة

تحديــث البطاقــة فضال عن تهيئــة برنامج

وتقديمهــا بجودة عاليــة وكفاءة تنال رضا

الهويــة الجديــدة؛ نظــرا الختــاف عــدد

قارئ بطاقة الهوية اإللكتروني ،إلى جانب

المستخدمين عبر مواكبة أحدث التقنيات

مــن خصائصهــا عــن النســخة الســابقة مــن

تحققها من أجهزة الطباعة ،بما ال يؤثر على

والنظــم الحديثــة وبمــا يتوافــق والمعاييــر

حيــث اللــون ومواصفــات الصــورة والخط

اإلنجــاز اليومــي مــن إصــدار البطاقــة فــي

الدولية.

المطبوع والمســافة المســموح بهــا وغيرها

مراكز الخدمة ،األمر الذي اقتضى بموجبه

وحــول االســتعدادات التــي قامــت بهــا

من الخصائص.

أن يكــون اإلصــدار علــى عــدة مراحــل،

محمد القائد

كان آخرهــا االقتصــار علــى انجــاز طلبــات
المواطنيــن المقدمــة إلكترونيــا؛ للتأكــد
مــن ســامة اإلجــراءات وانســيابية تقديم

في معرض حمام “البخارى” الثاني :الطيور “فاشينيستات” تنافست بالجمال واألناقة
محرر الشؤون المحلية من السنابس
تنافســت أكثــر مــن  100حمامــة مــن فصيلــة
“البخــارى” الشــهيرة فــي معــرض مجموعــة
الربيــع لمربي الحمام وســط حضــور كبير من
عشــاق هــذا النــوع مــن الحمــام ،فيمــا حرص
المشــاركون مــن البحريــن ودول الخليــج
ً
جمال
العربــي علــى تقديم أفضــل “حمامهــم”
وأناقــة تطابــق معاييــر المســابقة ،وهــو األمر
الــذي وصفــه بعــض الحضــور بــأن الحمــام
“فاشينيستات” تنافسن بمقاييس الجمال.
وقــد توافــد العشــرات مــن عشــاق حمــام
“البخــارى” إلــى صالــة مركز شــباب الســنابس

أحد الحكام يقدم حمام مشا ركة للجنة وللحضور

تكريم “البالد”

معرض حمام البخارى

وعلــي ضيــف علــى تقييــم أفضل مســتويات

شــهد المعــرض حضــورًا فــاق  300زائــر مــن

اللجنــة المنظمــة الســيد عبــاس العلــوي ،أن

المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويت

وســط الجمجمــة ،والتــاج حــول الــرأس،

المعــرض الذي نظمتــه مجموعــة “الربيع” من

الحمام المشارك.

مختلــف األعمار ،وتم تصنيف الحمام إلى 8

الحــكام يتبعون معايير عالميــة في التقييم

وســلطنة عمــان باإلضافــة إلــى البحرين في

والجســم ،واألجنحــة والذيــل ،والســراويل

محترفي وهواة تربية هذا النوع من الحمام،

وقــال عضو اللجنــة المنظمة أحمد ميرزا إن

فئات من ذكور وأناث وكذلك “فئة األلوان”،

للجســم ،الســروال ،الــوردة والشــال “طــوق

هــذا المعرض.وتتــرواح أســعار هــذا النــوع

أو “الشــرابات” التــي تكــون طويلــة وغزيــرة

فيمــا أشــرفت لجنــة تحكيــم مــن الحــكام

معــرض هــذا العــام شــهد مشــاركة أكبــر مــن
ً
مشــاركا
معــرض العــام الماضــي ،فهنــاك 36

ومــن كل فئــة يتــم اختيــار المراكــز الثالثــة

العنــق” ،وتم اعتمــاد هذه المقاييس العالمية

مــن حمــام الزينــة المعروف بالجمــال ما بين

الريــش ،والمنقــار ،وكذلــك العيــون واللــون،

األولــى ،واألوائل يتم توزيعهــم إلى “البطل،

ممــا جعل مملكة البحرين متميزة في تربية

 50إلــى  1000دينــار ألفضــل األنــواع ،وفــق

وتــم تكريــم “البالد” من قبل اللجنة المنظمة

البحرينييــن وهم :خليل أكبر وخالد الهتيمي

أحضروا أفضل حمــام “البخارى” لديهم ،كما

ثم الوصيف ووصيف الوصيف ،وقال عضو

حمــام “البخــارى” ،كمــا شــارك مربــون مــن

جمــال الــوردة ،وهــي مجموعــة الريــش في

لدعمها المعرض.

مســاء الجمعــة  17مايــو  2019لحضــور
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ترحب “البالد” برسائل
ومساهمات القراء ،وتنشر
منها ما ال يتعارض مع قوانين
النشر ،مع االحتفاظ بحق تنقيح
الرسائل واختصارها.

readers

@albiladpress.com

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد
اإللكتروني أعاله متضمنة االسم
والعنوان ورقم الهاتف.
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غـاب األب فضاع طلب األسـرة اإلسكانـي

المسؤول

الــــــــوزارة تـــرفـــض إعــــــادة طــلــبــهــا الـــــذي يـــعـــود لــــ  19عــامــا

“الفتان”!

سعيد محمد

“Û Ûيكســرون الخاطــر” ،وفــي ذات الوقــت يثيــرون فــي نفســك الغضب ،تلك
الفئــة مــن الموظفيــن الذيــن يعملــون فــي وظيفــة “قــروص” ،فمــن جهــة،

يكســرون خاطرك ألنهم ال حول لهم وال قوة في التخلص مما وقعوا فيه،

ويثيــرون الغضــب ،ألنهــم يقومــون بعمــل “دنيء” بال شــك ،حيــن يتركون
مهامهــم الوظيفيــة وينشــغلون بالتصيــد والتنصــت لنقــل “ســالفة هنــا” أو

“عقــرة هنــاك” للمســؤول حتــى يرضــى عنهــم ،بــل هو مــن نوع “المســؤول

الفتان” الذي يحب “نقل الكالم”.

Û Ûالكثيــر مــن المشــاكل وقعت لبعــض الموظفين؛ بســبب “نقل الــكالم” .ذات

قريب األسرة شاكيا لموفد “البالد”

مقال عن هذا الموضوع تناولت فيه توظيف بعض المسؤولين
ً
مرة ،كتبت

بعض مقتنيات األسرة

“بعض” ..إمكانات “بعض” موظفيهم ال من أجل المزيد من اإلنتاج وتطوير

غرفة األبناء

قطعت عنهم عالوة اإلسكان وال مصدر دخل لها

العمــل ،ولكــن مــن أجل المراقبــة والترصد ونقل الكالم ،حتــى أننا أصبحنا
نســمع كثيــرا مصطلــح “مخابــرات المديــر” ،وهــم مجموعة مــن الموظفين

يبدأون يوم عملهم بحمد هللا والثناء عليه وقراءة بعض األذكار واألدعية

 3أبناء يعانون أمراضا مزمنة ورابعهم

الصباحيــة المأثــورة ،ويرجــون مــن هللا الخيــر الكثيــر والــرزق الحالل ،ثم
يتوجهون على بركة هللا ،لتشغيل آذانهم جيدً ا ،فيصغون حتى للمكالمات

يشكو تخلفا عقليا

الهاتفية لزمالئهم ،وينقلون ما صح وما لم يصح ،للســيد المدير ،ويا ويله
يــا ســواد ليلــه ذلــك الموظــف أو تلك الموظفة مــن “ال تشــتهيهم مخابرات

جانب من الصالة

المدير وال يواطنونهم في عيشة”.

سيدعلي المحافظة | تصوير خليل إبراهيم

Û Ûوليس مســتغربًا أن تســتمتع لقصص مؤلمة راح ضحيتها بعض الموظفين
الذين وقعوا تحت نيران وقصف “مســؤولهم” بســبب نقل “الوشاية” ،وفي
كثيــر مــن األحيان ،يضيــف عليها الواشــون بهارات متنوعــة؛ حتى تكتمل
الطبخــة ،ومــع شــديد األســف ،قــد يكــون الضحيــة موظــف مــن المقربيــن

للموظــف الــذي أوقعهــم فــي الوشــاية ،ودون النظر إلى حقــوق الموظفين
واللوائــح المعمــول بهــا في العمل ،قد يصل الخطر إلــى التنكيل بالضحايا،

وإذا لــم يتــم فصلهم تعســفيً ا ،ســيقضون بعض الوقت تحت االســتهداف،

إلى أن يفرج هللا عنهم بوظيفة أخرى ،أو “ينقشع المسؤول المحترم”..

بدل
Û Ûأصعــب مــا فــي األمــر ،أن المتهم هنا هو مــن يلزم عليه تقديــم البينةً ،
مــن القاعــدة الشــهيرة“ :البينة علــى من ادعى” ..وعلى أيــة حال ،فإن هذه

السلوكيات ال تصدر إال من أصحاب الضمائر الميتة.

saeed.mohamed
@albiladpress.com

مــع تســارع وتيــرة التوزيعــات اإلســكانية،

االجتماعيــة التــي تخصصهــا الدولــة لألســر

وارتفــاع منســوب األمل لدى أصحــاب الطلبات

المتعففــة مــن جهــة ،والتــي تحصــل عليهــا مــن

القديمــة ،شــكت إحــدى األســر لـــ “البــاد” إلغــاء

الجمعيات الخيرية وأصحاب األيادي البيضاء.

طلبهــا اإلســكاني الــذي يعــود للعــام  2000بعــد

“البالد” زارت األســرة في شــقتها الكائنة بإحدى

تورط الزوج في قضية عنف أســري ،واشــتراط

البنايــات بقريــة الــدراز ،حيــث تتحمــل الزوجــة

الــوزارة على الزوجة القبــول بفتح طلب جديد

دفــع مبلغ إيجار شــهري وقــدره  130دينارا ،في

تكدس حاجيات األسرة

التوثيــق لهــا بالقيــام نيابــة عــن زوجهــا بجميــع

الوقت الذي ال ينطبق فيها على األســرة أي من

اإلجــراءات بشــأن تحديــث البيانات والســحب

الحــاالت التي يلغى فيهــا التخصيص باالنتفاع

على القرعة واســتالم الوحدة السكنية وتمثيله

بالمســكن التــي نصت عليها المادة العاشــرة من

أمــام وزارة اإلســكان وبنــك اإلســكان وإدارة

القرار رقم  909لسنة .2015

التوثيــق .وأقــرت اإلدارة لهــا بالحــق باســتالم

ورأت أن إلغــاء طلبهــم اإلســكاني وقطــع

المفاتيــح والتوقيــع علــى اإلقــرارات ،ومنهــا

العــاوة عنهــم كلــف األســرة الكثيــر ،وزاد مــن

شــهادة الدخــل والتعهــدات وعقــد التمليــك،

حجــم معاناتهــا في ظل غيــاب األب واألوضاع

والحــق فــي اســتخراج التقريــر االئتمانــي لــدى

المعيشــية والصحيــة والنفســية التــي يعانيهــا

الجهــات المختصــة ،والتوقيــع علــى مــا يلــزم

األبنــاء .وناشــدت األســرة المســؤولين فــي

توقيعه من أوراق متعلقة بذلك.

وزارة اإلســكان إعادة طلبها اإلســكاني السابق،

واســتغربت األســرة مــن اشــتراط الــوزارة

وشــمولهم فــي التوزيعــات اإلســكانية المقبلــة،
ومراعــاة وضعهــا اإلنســاني وطــول فتــرة
انتظارها لالنتفاع بحقها في المسكن الالئق.

في حال أرادت االنتفاع بخدماتها.

الوقــت الذي ترعى فيــه  3أبناء يعانون أمراضا

وتعيــش األســرة المكونــة مــن  4أبنــاء وتقطــن

مزمنــة تتطلــب متابعــة لصيقــة ،فيمــا يشــكو

شــقة باإليجــار أوضاعــا معيشــية قاســية بعــد

االبــن الرابــع تخلفا عقليا كما أقــره تقرير الحالة

تــورط األب ،حيــث تعتمــد فــي دخلهــا علــى

االجتماعية الصادر عن وزارة الصحة.

عليهــم فتــح طلب جديــد إلعادة إحيــاء طلبهم

مــا يصــرف لهــا مــن اإلعانــات والمســاعدات

وآخر ما حصلت عليه الزوجة توكيل من إدارة

اإلســكاني وصــرف عــاوة الســكن لهــم ،فــي

المستشارون الوافدون

استقطاع بدون سابق إنذار

ُ
منذ زمن طويل من
ما حكاية المستشــارين الوافدين في القطاع الحكومي؟ ما هي مؤهالتهم األكاديمية؟ بماذا يتميزون عن الطاقات الوطنية؟ أســئلة تتردد في خاطري
ُ
تظل ُتل ُ
ِح على البال كثيرا ،خصوصا بعد حضور بعض اللقاءات والندوات التي يشارك فيها وافدون يحملون مثل هذه المسميات الوظيفية.
دون أن أعرف لها إجابات،

معهم حتى  2016مدة  5سنوات .في سنة  2015اضطررت أن أجدد القرض مع البنك

حكوميــة ،ويــكاد يصــل األمر إلــى التأثير

صيــت ســيء
غيــر معتــرف بهــا وذات
ٍ

خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس

فأصبح لزاما علي أن أسدد القروض ومنه لصندوق التقاعد ،وتم عمل تسويه ودفعت

ُ
عكفــت أنا
األداء الســنوية الخاصــة بهــم.

هــؤالء المستشــارون علــى امتيــازات

المستشــارين الوافديــن فــي القطــاع

مســميات وظيفيــة فضفاضــة وكبيــرة،
أكا ُد أجــزم أنهــا أكبر من حجــم المؤهالت

علــى تجديــد عقودهــم وكتابــة تقاريــر

األمــر أن لــدى البعض صالحيات واســعة،

وزميلــي على التدقيق في الســير الذاتية

التــي يحملهــا بعضهــم ،واألغــرب فــي
فتراهــم يتدخلــون في أمــور خارج نطاق
عملهــم وهــو مــا رواه لــي أحــد الموظفين

حين أســرني بحكاية مستشــار في إحدى

الــوزارات الحكوميــة وهــو مــن جنســية
عربيــة تخطــى عمــره ســتين عامــا ،يقــومُ

لبعــض المستشــارين فــي إحــدى الوزارت
من خالل اســتخدام البرامــج اإللكترونية

الحديثــة المتخصصــة فــي نشــر الســير

الذاتيــة الوظيفية ،وكانــت المفاجأة أنهم
يتقصــدون إخفــاء العديــد مــن التفاصيل

بالتوســط للجاليــات مــن بلــده فــي كل

فيمــا يخــص الجامعة التــي تخرجوا منها

الوظيفي (مستشار وكيل وزارة) .بل أكثر

وسنوات الخبرة.

دائــرة حكومية ،وذلك باســتغالل مســماه

من ذلك ،يتحدى المواطنين بعبارات فجة

أن ال شيء يصعب عليه في أية مؤسسة

والمؤهل العلمي وأماكن أعمالهم السابقة
األكثر من ذلك ،بعد التحقق من مؤهالت

بعضهــم تبيــن لنــا أنهــم خريجــو جامعات

أكاديميــا ،بالرغــم مــن كل ذلك ،يســتحوذ
عديــدة ال يتحصــل عليهــا المواطــن .فــي

دولــة الكويــت الشــقيقة تــم االلتفــات إلى
هــذا األمــر جيــدا وشــهد العــام الماضــي

تحــركا كبيــرا لفحــص وتدقيــق مؤهــات

المستشــارين الوافديــن وإنهــاء عقــود
المئــات بعــد الكشــف عــن عــدم مطابقــة

الشــهادات األكاديميــة معاييــر الجــودة

واالعتمــاد ،ووضعت حينهــا خطة وطنية
إلحــال المواطنين الشــباب في وظائفهم

األمر الذي أثلج صدور الجميع هناك.

مناشــدة لصاحــب الســمو الملكــي األميــر

الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه ،ملــف

ونحــن إذ
الحكومــي ملــف ذو شــجون
ُ
نعمل على إيصال هموم الناس من خالل
مقاالتنــا ،نرجو أن يتــم إحالل المواطنين
الشــباب فــي كل الوظائــف االستشــارية
فــي المؤسســات الحكوميــة ،ولدينــا

طاقــات بحرينيــة متمكنــة جاهــزة لمثــل
هــذه المناصــب ،حرصتــم علــى تمكينهــا

وتدريبهــا فــي برامجكــم الكثيــرة التــي
تحظــى بمتابعــة وعناية فائقــة من لدنكم

أطال هللا في عمركم.

عباس ناصر

اشتريت سنوات خدمة من صندوق التقاعد في العام  ،2011ومن المفترض أن أكمل

لهم باقي المبلغ في  ،2015وهكذا ينتهى القرض.
وبعد  3سنوات وتحديدا شهر مارس 2019

ســؤالي كيف لم يحتســب وتم دفع الشــيك

فوجئــت باســتقطاع مبلــغ وقــدرة 76.991

بتاريــخ  2/9/2015أي قبــل موعــد نــزول

باســم شــراء ســنوات بدون أي إشــعار أو أو

الراتــب؟ كيف يتم االســتقطاع دون ســابق

توضيح.
وعندمــا راجعــت وزارة التربيــة خبروني أن
هــذا مــن اختصــاص صنــدوق التقاعــد وأن
حالتي ليست األولى.
راجعــت صندوق التقاعــد اخبرني الموظف
أن هنــاك خطــأ فــي احتســاب مــا تبقــى مــن
قــرض شــراء ســنوات خدمــة وهــو ان شــهر
سبتمبر  2015لم يحسب من ضمن القرض.

إنذار أو توضيح؟
واألهــم مــن ذلــك ،إذا كان هنــاك أكثــر مــن
حالــة ،والخطــأ متكــرر .لمــاذا لم يتــم تدارك
الموضــوع ومعالجــة الخطــأ قبل التســوية؟
كل ذلــك كان حســاب إرهــاق ميزانيتــي ،مع
العلم تمت مراجعة وزارة التربية وإعطائهم
األدلة ،لكن إلى هذه اللحظة لم يتم الرد.

البيانات لدى المحرر

التقاعد االختياري ومهارات الموظفين المفقودة ..التحديات والفرص
تصــور أنــك تتجه إلــى إنهاء بعــض المعامالت

توجيهها إلى أماكن أخرى بحيث يتم استفادة

نتوقــع أنــه ســوف تواجــه الــوزارات والهيئات

المتوافــرة فــي كل جهــة حكوميــة لجميــع

نقل لمهارات التعامل مع الجمهور األساسية.

الوقــت ال يجيــد الموظــف كيفيــة إنهــاء

ويقســم العالمــان اليابانيــان نوناكا وتاكوشــي

فراغــا فــي قــدرات ومعارف الموظفيــن الذين

يتــم خلــق مصفوفــة تربــط بيــن المعرفــة

ينقلــون المعرفــة والقــدرات بشــكل فعــال في

فــي جهــة حكوميــة معينــة مــا وفــي النفــس

المعاملــة؛ ألن ســابقه لــم ينقــل لــه المهــارات

والقدرات والمعرفة الالزمة في العمل ،فكيف
سيكون تقييمك للمؤسسة الحكومية؟

أكبــر عــدد مــن األعضــاء مــن هــذه العمليــة.

المعرفــة إلى نوعين .النــوع األول هو المعرفة
الضمنيــة ( )Tacitوالتــي تكــون مخزنــة فــي

عقــول البشــر وال يمكــن نقلهــا بســهولة مثــل

والمؤسســات الحكوميــة فــي مملكــة البحرين
انضمــوا للتقاعــد االختيــاري الحالــي ،إذ
إنهــم يملكــون كنــزا مــن المعــارف والمهــارات

والقــدرات ال يمكــن تعويضهــا بيــن ليلــة

وضحاها مهما كانت نوعية الوظيفة.

تخيــل أنــك تتجــه إلــى مركــز صحــي ،وأثنــاء

الخبــرة العمليــة ،التفكيــر ،القــدرات الفرديــة.

استخدام الجهاز الطبي ،فما هو رد فعلك؟

 ،)plicitوالتي تكون موثقة أو مخزنة خارجيا

ويعــرف دهاليــز العمــل والعمليات فــي اإلدارة

ســتتعامل الــوزارات والهيئــات والمؤسســات

إلــى األجيــال القادمــة منــذ فتــرة ال تقــل عــن

الفحــص تكتشــف أن المعالــج ال يجيــد

أمـ�ا النـ�وع الثانـ�ي فهـ�و المعرفة الظاهـ�رة( )�Ex

هــل ســتركب طائــرة وستســافر إذا عرفــت

مثــل الملفــات ،الكتيبــات ،الوثائــق .إذن كيــف

هنــا تأتــي الحلقة المفقــودة فــي التدريب في

الحكوميــة مــع عملية نقل المعرفــة؟ ال يخفى

أن الطيــار ال توجــد عنــده مهــارة الطيــران؟

جميــع أنحــاء العالم وهي عمليــة نقل المعرفة
والمهـ�ارات والقـ�درات(  )�Knowledge Trans

علــى الجميــع أن هنــاك بعــض المؤسســات

لديهــا برامــج نقل معرفة معينــة ،لكن هل هي

 )ferبيــن الموظفيــن فــي أي مؤسســة ،إذ إن

جاهــزة للمرحلة الجديــدة مع هيكلة الحكومة

يكــون هنــاك فــراغ فــي المؤسســة وبالتالــي

على الخدمات المرموقة التي تقدمها؟

كثيــرا من المؤسســات ال يلتفــت إليها إال حين
يحتــاج أفراد المؤسســة إلى وقــت لجمع هذه

المهارات تحت سقف واحد.

إن عملية نقل المعرفة هي القدرة على تحديد
المعرفــة فــي المؤسســة ومــن ثم القــدرة على

المقبلة؟ وهل ســوف تحافظ هذه المؤسسات

الموظفيــن الحالــي؛ لتكــون خارطــة طريــق
لبرنامــج نقــل المعرفــة .مثــا ،يتــم تســجيل

بالتفصيــل الخطــوات الالزمــة لتشــغيل جهــاز

إن الموظــف الــذي يملــك كنــزا مــن المعلومات
كان مــن المفــروض أن ينقــل هــذه المعلومــات

موثقة وتعتمد على الخبرة اليومية.

ســنة كاملــة ،إذ إنهــا غيــر مكتوبــة وفــي نفس
الوقــت يمكــن تفــادي الوضــع الــذي قــد تصلــه

المؤسســة ال ســمح هللا من هذا الفراغ ســواء

على مستوى العمل أو الجمهور.

اســتخدامها ،إذ إن بعض الخطوات تكون غير

المؤسســة مــن خــال التقييــم الــدوري لعملية

د .رائد ناصر المبارك

 .5تدريــب الموجهيــن ( )Mentorsبشــكل

 .7يقــال إن أهــل مكة أدرى بشــعابها ،وبالتالي

نقل المعرفة.

مســتمر علــى عمليــة نقــل المعرفــة للموظفين
اآلخريــن فــي المؤسســة بأســلوب علمــي وذي

مقاييــس عالمية ،إذ إن هناك بعض الموجهين
يملكــون قــدرات معينــة مثــل تشــغيل اآلالت

 .2تكويــن فريــق عمــل دائــم فــي المؤسســة

ولكــن ال يجيــدون كيفيــة نقــل المعرفــة إلــى

وهــذا الفريــق يجب أن يمثل جميع من يهمهم

كبير للبرامج التدريبية في هذا المجال.

لإلشــراف الــدوري علــى برامــج نقــل المعرفة،

األمر لتحســين التعاون والمعرفة بين األفراد،

إذ إن التعاون بين أفراد المؤسســة هو أســاس

المشــغلين اآلخريــن وبالتالي يكــون هناك دور
 .6اســتحداث برنامــج حكومــي موحــد لنقــل

المعرفة ويكون هذا البرنامج جزءا من العمل
اليومــي للموظــف .وال يخفــى علــى أحــد بــأن

ومــن هنــا ،ومــن خــال االطــاع علــى تجارب

عمليــة نقــل المعرفــة الفعالــة كمــا يشــير إليهــا

والمؤسســات

 .3ربــط عمليــة التقييــم الســنوي للموظــف

اإلحــال ،التــي تتطلــب عمليــة نقــل معرفــة

خــال ســنة كاملــة .فمثــا ،يوجــه المشــرف

المجــال ولكــن مــع التقاعــد االختيــاري كيــف

الســابقين فــي هذا المجــال والخبــرة المتبقية

من خالل التجارب السابقة لبعض المؤسسات
الموظفيــن فــي الواليــات المتحــدة األميركية

على تحدي نقص المعرفة والمهارات:

(مثــل شــركة الفضــاء األميركيــة “ناســا”)،

الموجــودة والفــراغ أو النقــص الحالــي عنــد

طبي معين ومن ثم توجيه الصف الثاني على

فــي

الخاصــة فــي مجــال فــراغ المعرفــة عنــد

الوظائــف دون اســتثناء .ومــن ثــم بعــد ذلــك

 .4وضــع مزايا ومكافــآت معينة لألفراد الذين

الــوزارات

والهيئــات

الحكوميــة ،نســتعرض بعــض الفــرص للتغلــب

 .1خلق قاعدة بيانات عن القدرات والمهارات

العالمان اوديل وهوبارت.

الخبير بعدد ساعات التوجيه لألجيال القادمة
الموظف بشــكل يومي أو أســبوعي في عملية

أحــد بنــود عمــل برنامــج الحكومة هــو برامج
دقيقــة وبالتالــي كان هنــاك جهــد فــي هــذا

سيكون الوضع؟

من األفضل أن يدير عملية نقل المعرفة أفراد
المؤسسة بأنفسهم لعلمهم بخفايا األمور وفي
نفــس الوقــت العمليــة تكــون مســتمرة بشــكل
يومــي ،فعنــد إيفــاد الشــركات لهــذه العمليــة

فــإن المبالغ ســوف تكون كبيــرة ،وهذا ال يمنع
مــن البدء مع الشــركات لفترة محــدودة ولكن

العمــل اليومــي لعمليــة نقــل المعرفــة يقــوم
بهــا أفــراد المؤسســة أنفســهم ومــن هنــا يجب

تحويــل تحدي الفراغ فــي المعارف والقدرات
والمهــارات فــي المؤسســات إلــى فــرص تفتح

بها آفاق التدريب والتطوير والتوجيه بشــكل
مســتمر خصوصا مع إعادة هيكلة المؤسسات
الحكوميــة والــذي صرحــت بــه الحكومــة

الموقرة للبرلمان قبل فترة وجيزة.

د .رائد ناصر المبارك

“^” تنشر توصيات “الحقوق العربية” على تقرير البحرين
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خــطــوات جـــادة إلعــــداد خــطــة وطــنــيــة لتعزيز حــقــوق اإلنــســان

ماذا أنتم
فاعلون يا
أصحاب
الفضائح؟

محرر الشؤون المحلية
حثــت لجنة حقوق اإلنســان العربيــة التابعة لجامعة الــدول العربية مملكة
البحريــن علــى مواصلــة جهــود دمــج مفاهيــم التســامح واحتــرام التنــوع
الدينــي وعدم مشــروعية التمييز القائم على أســاس الديــن أو المعتقد في
المناهج الدراسية.

األحد
 19مايو 2019
 14رمضان 1440

إبراهيم النهام

ودعــت فــي مالحظاتهــا وتوصياتهــا

لتعويــض

أو

الختاميــة علــى التقريــر الــدوري

المعاملــة القاســية أو المهينــة أو

ÛÛمَ ْن ستر على مؤمن ،ستر هللا عليه في الدنيا واآلخرة ،وليس هناك
أفضل من الرســول محمد (صلى هللا عليه وســلم) ،الذي قال لرجل

األول لمملكــة البحرين ،إلى مواصلة

الحاطــة بالكرامــة أو غير اإلنســانية،

التصــدي لخطــاب التحريــض علــى

وتدعيــم اســتقاللية وفعاليــة عمــل

أتــاه ليخبــره عــن فعلــة مشــينة اقترفهــا أحدهــم ،فقال له الرســول

الكراهيــة والعنــف والتمييــز علــى

المؤسسات الوطنية العاملة في هذا

أســاس الديــن والمعتقــد ،الســيما

المجال على نحو أكبر.

فــي ســائل اإلعــام والمنابــر الدينية

وحضــت اللجنة على إجراء مراجعة

المختلفة.
وأكــدت اللجنــة توصيتهــا الســابقة
بســرعة

تعديــل

قانــون

وإقــرار

جديــد للمنظمــات والمؤسســات غير
الحكومية ،على أن يضمن الحق في
حريــة تكوين الجمعيــات واالنضمام
إليها طبقا ألحكام الميثاق.
ودعــت إلــى تعزيــز الجهــود الراميــة
لتوفيــر

البيئــة

المناســبة

لعمــل

مؤسســات المجتمع المدنــي ،بما في
ذلــك العاملــة فــي مجال الدفــاع عن
حقــوق اإلنســان ،واتخــاذ التدابيــر
كافــة؛ لضمــان عــدم منــع أي شــخص
مــن الســفر بشــكل تعســفي أو غيــر
قانوني.
وأوصــت اللجنــة بــأن تتســق جميــع
المتعلقــة

اإلجــراءات

بإســقاط

الجنســية مــع الميثــاق الــذي يحظــر
إســقاط الجنســية عــن أي شــخص
بشكل تعسفي أو غير قانوني.

ضحايــا

التعذيــب

شــاملة للمــواد القانونيــة التــي تنص
علــى الحكم بعقوبــة اإلعدام؛ لضمان
توافقهــا مــع أحــكام المــادة  6مــن
الميثــاق ،ووضــع آليــة تضمــن لــكل
محكــوم عليه بهــذه العقوبة بموجب
حكــم قضائي نهائــي الحق في طلب
العفو أو استبدالها بعقوبة أخف.

االتجار باألشخاص
التي تبذلها المملكة لمكافحة االتجار
باألشخاص وتقدمها المحرز في هذا
الشأن ،داعية إلى إعداد إستراتيجية
وطنية لمكافحة االتجار باألشخاص،
وتوعيــة الموظفيــن المكلفيــن بإنفاذ
القانــون حول صــور جريمــة االتجار
باألشــخاص والتفرقــة بينهــا وبيــن
غيرها من الجرائم المشابهة.
ونوهــت

بالتعديــات

التشــريعية التــي خفضــت مــدة
الحبس االحتياطــي ومنحت المتهم

الخطة الوطنية

حــق التظلــم مــن القــرار الصــادر مــن

ووجــدت اللجنــة أن هنــاك خطــوات

النيابــة العامــة ،داعية إلــى وضع حد

جــادة إلعــداد خطــة وطنيــة شــاملة
لتعزيــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا
فــي مملكــة البحريــن ،داعيــة إلــى
إشــراك أصحــاب المصلحــة المعنيين
فــي المشــاورات ذات الصلــة ،ووضع
مؤشــرات لقيــاس التقدم المحرز في
تنفيذ الخطة.
ورحبــت اللجنــة بالتدابيــر التــي
اتخذتها المملكة في سياق الحق في
المساواة وعدم التمييز ،والذي يظهر
جليــا مــن خــال ارتفــاع عــدد لجــان
تكافــؤ الفرص في القطــاع العام ،مع
مالحظــة عــدم وجــود تشــريع يجرم
ممارسات التمييز بشكل صريح.
وأوصــت اللجنــة بضــرورة اإلســراع
فــي إقــرار مشــروع القانــون المحــال
إلــى

الســلطة

التشــريعية

منــذ

العــام  ،2014والمتعلــق بالســماح
ألبنــاء المــرأة البحرينيــة المتزوجــة
مــن أجنبــي باكتســاب الجنســية
البحرينيــة ،مســاواة مع أبنــاء الرجل
البحرينــي المتزوج من أجنبية ،وفق
الشروط والضوابط القانونية.
والحظت اللجنة غياب تشريع ينظم

أقصــى لالحتجــاز رهــن المحاكمــة،
ووضــع ضمانات لإلفــراج عن المتهم
تكفل حضوره المحاكمة.
ووجــدت اللجنــة أن المدة المســموح
بها لمأمور الضبط القضائي الحتجاز
المشــتبه بارتكابهــم إحــدى الجرائــم
اإلرهابيــة دون عرضــه علــى النيابــة
العامــة أو أي جهة قضائية والمقدرة
بعدد  28يوما مدة طويلة.

الجنائيــة

للمســؤولية

لألحــداث؛

ليصبح  12عاما.

الرأي والتعبير
حضت اللجنة المملكة على اإلســراع
فــي اعتماد مشــروع القانون الجديد
لإلعالم واالتصال على نحو يعزز من
حريــة واســتقاللية وســائل اإلعــام
بجميــع أنواعهــا ،ويضمــن الحــق في
الحصول على المعلومات وتداولها.
ورحبت اللجنة بعدم صدور أي حكم
بحبــس صحافي خــال الفتــرة التي
يغطيهــا التقريــر ،ومجــددة دعوتهــا
إللغــاء عقوبــة الحبــس فــي قضايــا
النشر.
ونوهــت اللجنــة فيما بتعلــق بحماية
األســرة بصــدور قانــون األســرة
الموحد ،وإحالــة عدد من التعديالت
إلــى الســلطة التشــريعية التــي كفــل
أحدها إعفاء الجاني من العقوبة في
جريمــة االغتصــاب في حالــة زواجه
من الضحية.

حق العمل
ورحبــت اللجنــة بالمبــادرات التــي
نفذتهــا المملكة للقضــاء على البطالة
والتدريــب ورصــد ســوق العمــل،

ودعت إلى مواءمة التشريعات التي

وعــادت اللجنــة لترحــب بمبــادرات

تضمن عدم حبس أي شــخص يثبت

دعم زيادة األجور ،وتشجيع أصحاب

قضائيــا إعســاره عــن الوفــاء بديــن

األعمــال على رفع مســتويات رواتب

ناتج عن التزام تعاقدي.

العامليــن ،وتحمــل تكاليــف تدريــب

والجرائــم اإلرهابيــة ،قــد ال يضمــن

المنظــم للحقــوق والحريــات التــي ال
يجــوز تعطيلهــا أو تقييدها في حالة
الطوارئ االستثنائية.

متهم أمام قاضيه الطبيعي.

وفــي الوقت الذي رحبت فيه اللجنة

وذكرت اللجنة أنها الحظت من بعض

باإلطــار القانوني لحماية حق الحياة

التقاريــر وجــود بعــض المشــكالت

فــي المملكــة ،دعــت إلــى ســن مــادة

المتعلقــة باالكتظــاظ الشــديد فــي
عدد من الســجون ومراكز االحتجاز،
فيمــا أبــدت ترحيبهــا بالجهــود التــي
تبذلها المملكة لتجنب االكتظاظ في
أماكــن االحتجــاز ومراكــز اإلصــاح
والتأهيل.
وفــي ســياق ذي صلــة ،دعــت اللجنة

العمالة الوطنية.
ودعــت إلــى تعزيــز الجهــود الراميــة
إلــى التأكد من التزام أصحاب العمل
بتنفيــذ قانــون العمــل ،وذلــك بزيــادة
قــدرة وأعــداد المفتشــين وتفعيــل
دورهــم الرقابــي فــي التفتيــش على
أماكــن العمــل ورصــد ظــروف العمــل
بشــكل منظم ،،بما في ذلك ما يتعلق
بســاعات العمل واألجــور واإلجازات
وتشغيل األطفال دون سن  15عاما.
وحثت على تطوير القواعد المنظمة
لعمــل العمــال الوافديــن بمــا يحفــظ
حقوقهــم

ويحميهــم

مــن

ســوء

المعاملــة ويحظــر أشــكال العمــل
القســري كافــة ،وبحــث إمــكان ســن
تشــريع شــامل ومتخصــص ينظــم
العمل المنزلي.

وبــدأت يتحــدث بغــرور كيــف أنهــن (يمتــن بدباديبه) وال يســتطعن
التخلــي عنــه ،ذاكــرا أســماءهن ،وأماكــن عملهــن ،ومتطرقــا ألدق
التفاصيــل عــن حياتهــن ،ويومياتهــن ،دون أي ذرة مــن الخجــل ،أو

للبيئــة

الثقافــة

لنشــر

الحياء ،أو للثقة التي منحنها إياه.

البيئيــة،

ÛÛويتابــع :لــم أتمالــك نفســي ســاعتها ،فهاجمتــه بشــدة ،وطلبــت منه

وتحديــث نظــم رصــد المخالفــات

أن يســتر عليهــن ،وذكرتــه بــأن فعلتــه هذه جريمــة شــنيعة ،و(دَ ين)

البيئية وتحســين آليــات تقييم األثر

فاتورته باهظة ،وختمت حديثي له بــ (روح هللا يحسن خاتمتك).

البيئي للمشــاريع الجديدة واألنشطة

ÛÛصديــق آخــر ذكر لي واقعة غريبة ،عن شــاب عشــريني اســتغل ثقة

االقتصاديــة؛ لكشــف التجــاوزات
المتعلقــة بالتخلــص مــن المخلفــات

فتــاة جميلــة ويتيمــة ،حيــث تعرف إليهــا عن طريق أحــد تطبيقات

الصناعية والنفايات.

الهاتف الشــهيرة ،وبعد أن تواصل معها لفترة ،ورمى شــباكه عليها،

علــى

وحضــت

اإلســتراتيجية
المــدى

ســرعة

إقــرار

الوطنيــة

بعيــدة

فــي

للميــاه

تمكن من اغتنام بعض الصور لها ،وبعد أن فشل بلقائها ،بدأ يهددها
بنشر هذه الصور ،دون أن يلتفت لرجائها وبكائها.

البحريــن؛

ÛÛويزيــد :لــوال ســتر هللا بــأن تحــدث هــذا الشــاب الوقح باألمــر ألحد

لضمــان االســتخدام األمثــل للميــاه

أصدقائــه ،والــذي ســارع بــدوره فــورا إلطــاع األب عــن التصرفات

واســتدامتها وتوفيــر ميــاه صالحــة

المشينة البنه ،ألخذت األمور منحى قد ال تحمد عقباه.

للشرب للجميع.

ÛÛومــا بيــن هذه القصــة وتلك ،تخرج لنــا صفحات المحاكــم بالجرائد

الحياة الكريمة

اليوميــة ،بأخبــار ابتــزاز الفتيــات ،وفضحهــن ،والتشــهير واالنتقــام

منهن ،سواء بالصور ،أو المحادثات المسجلة ،أو غيرها.

إلــى ذلــك ،أوصــت اللجنــة فيمــا

ÛÛهــذه الوقائــع والتــي يتحملهــا (ظاهريً ــا) أصحــاب الفضائــح ،تذكرنا

يتعلــق بحــق توفيــر الحيــاة الكريمة

بالفشل في التربية ،والتي يتحملها الوالدان ،والمجتمع ،والمدرسة،

وكل األطــراف األخــرى ،فشــل يلزمنــا أن نُراقــب ونُصاحــب أبناءنا،
وبناتنا ،فالزمن تغير ،وأصول التربية يجب أن تتغير أيضا.

بشــأن حقــوق األفــراد ذوي اإلعاقــة
ً
ً
ومحققــا
حقوقــا أشــمال
متضمنًــا

ebrahim.alnahham

للضمانات األساسية المقررة لهم.

@albiladpress.com

ودعــت إلــى تعزيــز جهــود إعــداد
الكــوادر الفنيــة المتخصصــة فــي

التمسك بالثوابت الدستورية والوطنية أمر ال نقاش فيه

العمــل في مجــال تأهيل األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،وتهيئــة وســائل النقل
العــام بمــا يلبــي احتياجــان حقــوق
هؤالء األشخاص.
وأكــدت أهميــة اســتكمال توفيــر
بيانــات إحصائيــة متعلقــة بوضعيــة
األشــخاص ذوي اإلعاقة لكي تسمح
برســم السياســات والبرامج المالئمة
ذات الصلة.

كفاءة التعليم
مــن جانــب آخــر ،رحبت اللجنــة بوصول
معــدل القيــد اإلجمالــي فــي التعليــم
االبتدائــي والثانــوي  % 100للعــام

محرر الشؤون المحلية

األكاديمي  2016و.2017
وحثــت علــى مواصلــة جهــود تدريــب

ثمــن النائب محمد بوحمــود التوجيهات
الســامية التــي جــاءت فــي كلمــة جاللــة
الملك خالل اإلجتماع المشــترك لمجلس
الــوزراء والمجلــس األعلــى للدفــاع،
مؤكــدا أن وحــدة الصــف خلــف عاهــل
البــاد والتمســك بالثوابــت الدســتورية
والوطنية أمر ال نقاش فيه.
وقــال بوحمــود إن االلتــزام بالثوابــت
الوطنيــة والتــي أقرهــا دســتور مملكــة
البحريــن وميثــاق العمــل الوطنــي تأتــي
مــن خــال الممارســة العمليــة فــي نبــذ
التفرقــة ورفــض االعمــال اإلرهابيــة،
ورفــض شــق الصــف الوطني ســواء من
خالل المنابر الدينية أو وسائل التواصل
اإلجتماعي.

وتطويــر الكــوادر التعليميــة ورفــع
كفاءاتهــم وقدراتهم بمــا ينعكس إيجابا
علــى العملية التعليميــة ،وتكثيف جهود
تطويــر المناهــج التعليميــة ودمــج
مبــادئ حقوق اإلنســان بها ،ونشــر ثقافة
التسامح ونبذ الكراهية والعنف.
ودعــت إلــى زيــادة موازنــة األنشــطة
والفعاليــات الثقافيــة التــي تعكس تعدد
الثقافــات واإلثنيات والمذاهب واألديان
والطوائــف فــي المملكة ،وتتيــح للجميع

وأكدت اللجنة فيما يتعلق بالحق في

الثقافية والمشاركة والمساهمة فيها.

محرر الشؤون المحلية

وأشــار إلــى أن رســالة جاللــة الملــك
لألشــقاء في المملكة العربية الســعودية
واإلمــارات العربيــة المتحــدة تجــاه مــا
تعرضوا له من أعمال إرهابية وتخريبية
يؤكــد عمــق العالقــات ووحــدة المصيــر
المشــترك مع أشــقائنا وأن أمــن البحرين
هو من أمن أشقائها.
ولفــت النائــب إلــى ان مســؤولية حفــظ
األمن في الوطن هي مسؤولية مشتركة
بيــن الجميع وذلك من خالل دعم جهود
رجال األمن ،وإظهار المواقف الصريحة
والواضحــة الرافضــة ألي أعمــال
إرهابيــة ،ورفــض أي تدخــات خارجيــة
أو تصريحــات مســيئة لمملكــة البحريــن
وقيادتها.

الحزم ضد مثيري الفتن يحفظ تماسك المجتمع

القاضي :ال محل ألي أصوات شــاذة تدعو إلى نشر الفوضى

محرر الشؤون المحلية

ّ
أكــد النائــب غــازي آل رحمــة أن شــعب

األمنيــة والمدنيــة والتأكــد مــن المخــزون

البحريــن بجميــع مكوّ ناتــه يعيــش حالــة

اللوجســتي فــي ظــل مــا تشــهده األوضــاع

التالحــم الوطنــي واالنســجام االجتماعــي،
ّ
كافــة المحــاوالت
بمــا مــن شــأنه إفشــال

فــي المنطقــة مــن مســتجدات متســارعة
وتطورات خطيرة.

ّ
وأكــد آل رحمــة ضــرورة تكاتــف جميــع

الراميــة إلى شــق الصف وإضعــاف الوحدة
الوطنيــة ،مشــيرا إلــى أن شــعب البحريــن
أثبــت فــي ّ
ّ
المحطــات المفصليــة فــي
كافــة

المجتمــع المدنــي والجمعيــات السياســية

تاريخنــا المجيــد التفافــه حــول قيادتــه

والمؤسســات الرســمية؛ مــن أجــل ترســيخ

وتمسكه الدائم بالوحدة الوطنية
الرشــيدة
ّ

لمواجهة كافة المخططات والتهديدات.

وأشــاد آل رحمة في هذا الســياق بالخطاب
ّ
تــرؤس جاللته
الســامي لعاهــل البــاد لــدى
اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس
لبحــث

مســتجدات

األوضــاع الراهنــة على الســاحتين المحلية
والدوليــة ،مؤكــدا أن الخطاب جــاء مواكبا
لمتطلبــات المرحلــة والظروف االســتثنائية
التــي تعيشــها المنطقــة ،ومــا تتطلبــه مــن
استعدادات كبيرة.

مجموعــة مــن الصور بهاتفه النقال ،لعدد من الفتيات التي يعرفهن،

وتكثيــف جهــود المجلــس األعلــى

دون تمييــز االســتفادة مــن الحيــاة

آل رحمة :خطاب جاللة الملك جاء مواكبا لمتطلبات المرحلة

األعلــى

وقواعد تخصيص وحدات اإلســكان

المستوى المعيشي

بث الفرقة لن تنجح بفضل تالحمنا الوطني
محاوالت ّ

للدفــاع؛

ÛÛويقــول :قــام أحدهــم وهو شــاب وســيم ،مــن عائلة مترفــة ،بعرض

ضمان كفايــة البنية التحتية وعدالة

باإلســراع فــي إصــدار قانــون جديــد

براءته بموجب حكم بات.

القضاء العســكري في بعض الحاالت

والنواب ،وما إلى ذلك.

لذوي اإلعاقات النفســية والجســدية

أدنى لألجور.

القاضــي بمحاكمــة مدنييــن أمــام

بحديث عن نتائج المباريات الرياضية ،وأخبار الفنانين ،والسياسة،

مشــروع قانــون البيئــة الجديــد،

أو غيــر القانونــي ،ولــكل مــن تثبــت

ورأت اللجنة أن التعديل الدســتوري

الماضــي ،حيــث اجتمــع مــع بعضهــم فــي أحــد المجالــس الشــبابية،

ودعــت إلــى اإلســراع فــي إصــدار

الجنســي في العمــل وعدم وضع حد

القضاء العسكري

ÛÛوكان أحــد األصدقــاء قــد ذكــر لــي واقعة حدثــت بموســم التخييم

المدعوم.

التوقيــف أو االعتقــال التعســفي

للمملكــة بشــكل كامــل محاكمــة أي

اســتحداث قواعــد قانونيــة خاصــة

قانــون األحــداث ،ورفــع الســن الدنيا

القانــون مــن حظــر صريــح للتحرش

المعلومــات عــن اإلطــار القانونــي

وحثــت مــن جهــة أخــرى علــى

الجنائيــة بحيــث يكــون  18عاما في

المدعومــة بمختلــف المحافظات مع

يضمــن الحــق فــي التعويــض عــن

يكفــل النظــام الدســتوري والقانوني

أحد من حياته على نحو تعسفي.

تحديــد الســن القصــوى للمســؤولية

فــي توفيــر الوحــدات الســكنية

حقــوق العمــال ،مــع مالحظــة خلــو

بموجــب الميثــاق ،داعيــة إلــى أن

لــكل شــخص ،وعــدم جــواز حرمــان

الطفــل وقانون األحداث فيما يخص

وبيئة ســليمة على أهمية االســتمرار

وأكــدت أهمية إصدار تشــريع خاص

حاالت الطوارئ االستثنائية ،ونقص

علــى أن الحق في الحياة حق مالزم

إلــى إزالــة التعــارض بيــن قانــون

التنمية وفي مســتوى معيشــي كاف

والمســاواة فــي األجــور ،وحفــظ

اســتيفاء ضمانات المحاكمــة العادلة

جديــدة في الدســتور تنــص صراحة

الغضب كانت بادية على وجهه الكريم.

وفيمــا يخــص حريــة الــرأي والتعبير

إلــى ذلــك ،رحبــت اللجنــة بالجهــود

اللجنــة

(صلى هللا عليه وسلم) :هال سترت عليه ،وكررها  3مرات ،ومالمح

الجهــود الوطنيــة علــى صعيــد مؤسســات

غازي آل رحمة

ً
مثنيا في الوقت ذاته على الجاهزية عالية
المســتوى في قوة دفاع البحرين واألجهزة
األمنيــة فــي حمايــة الوطن وشــعبه والذود
عــن مقدراتــه وحمايــة مصالحــه ومنشــآته
الحيويــة وفــي التعامل بجديــة وردع كافة
التهديدات والمخاطر.
كما أشــار النائب إلى االجتماع الذي عقدته
اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث؛ للوقوف
علــى الجاهزيــة العامــة مــن الناحيتيــن

الوحــدة الوطنية وتقويــة الجبهة الداخلية
فــي مثــل هــذه الظــروف االســتثنائية
التــي تعيشــها المنطقــة ،مؤكــدا رفــض أي
محــاوالت للخــروج على الثوابــت الوطنية
ّ
وبث الفتن.
أو إثارة نعرات طائفية
منوهــا إلــى ضــرورة اتخــاذ كافــة درجــات
الحيطــة والحــذر واليقظــة الدائمة للحفاظ
علــى أمــن هــذا الوطــن العزيــز واســتقراره
وااللتفــاف حــول قيادتــه الرشــيدة بمــا من
شــأنه مواجهة كافــة الظــروف والمتغيرات
بحكمة وحنكة.

قــال النائــب عيســى القاضــي إن االســتقرار فــي البحريــن والحفــاظ علــى األمن واألمان مســؤولية مشــتركة بين األجهــزة األمنية
المعنيــة والمجتمــع؛ لمنــع أي دولــة أو جهة أو منظمة أن تخترق الصفــوف الوطنية؛ بهدف الحفاظ على ما تنعم به المملكة بفضل
قيــادة عاهــل البــاد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة للمســيرة اإلصالحية والوطنيــة؛ لتحقيق مزيد من المنجزات
والحفاظ على حياض الوطن.
وأشــاد القاضــي بكلمــة جاللــة الملــك

يحبــط أي مخططــات خارجيــة تصنع

خالل االجتماع المشــترك بين مجلس

ظروفا سلبية من خالل إثارة النزعات

الوزراء والمجلــس األعلى للدفاع وما

والفتنــة بيــن المواطنيــن لخدمــة

تضمنتــه مــن كلمــات تؤكــد المنجزات

أجنداتهــم التــي دائمــا مــا يحبطهــا

الوطنيــة التــي تحققــت فــي دور

البحرينيــون بتكاتفهــم ومشــاركتهم

االنعقــاد األول مــن الفصل التشــريعي

الفاعلــة في بنــاء الوطــن والدفاع عن

الخامــس

بفضــل

التعــاون

بيــن

مكتسباته.

الســلطتين التنفيذية والتشريعية وما

وذكــر أنــه ال محــل ألي أصوات شــاذة

وصفــه جاللته بأنه نموذجي بالتعاون

تدعــو إلــى نشــر الفوضــى واألعمــال
عــن

إطــار

المجتمــع،

المثمر.

الخارجــة

وأشــار إلــى أن وحــدة المجتمــع

وتوجيهــات جاللــة الملــك واضحــة

ســتنعكس علــى رفاهيــة الشــعب

فــي التصدي لكل من يحــاول أن يثير

وتوجيــه موازنته لخدمتــه ،والوقوف

الفتنــة أو شــق الصــف أو الخــروج عن

ضــد أي فرقــة أو فتنــة ،مــن شــأنه أن

الثوابت الوطنية ومواجهته بحزم.

عيسى القاضي

“إكسون موبيل”

تجلي موظفيها
من البصرة
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مليون دينار

بتراجــع قــدره  % 23فــي الربــع األول مــن العــام الجــاري

دبي  -العربية.نت

أفادت مصادر أمس أن شركة إكسون
موبيل أجلت جميع موظفيها األجانب
مــن حقــل غــرب القرنــة  1النفطي في

علي الفردان

العراق ،لنقلهم إلى دبي.

أظهرت بيانات جمعتها “البالد” أن ربحية  38شركة بحرينية

وتــم اإلخــاء علــى عــدة مراحــل فــي

مدرجــة بالبورصــة قــد تراجعــت فــي الربــع األول مــن العــام
ً
متأثــرة بأداء بعض الشــركات المؤثرة
الجــاري بنســبة ،% 23

وقــت متأخر الجمعة وفي وقت مبكر
أمس الســبت إلى دبي مباشــرة أو إلى

مثــل شــركة ألمنيــوم البحريــن (ألبــا) إلــى جانــب تراجــع فــي

المخيــم الرئيــس لموظفــي الشــركة

ربحيــة عــدد مــن الشــركات .وبلغــت األربــاح المجمعــة لـــ 38

األجانب في محافظة البصرة.

شركة مدرجة في بورصة البحرين في الربع األول من 2018

وفي المقابل ،أكد مسؤولون عراقيون

نحــو  173.1مليــون دينــار مقارنة بـــ  224.2مليــون دينار في

أن اإلنتــاج فــي الحقــل لــم يتأثــر

الفتــرة نفســها مــن العــام الســابق  .2018وســيطرت البنــوك

باإلخــاء ،وأضافــوا أن العمــل يســير
بوتيــرة طبيعيــة ويتولــى مســؤوليته
مهندسون عراقيون.

 173أرباح  38شركة ببورصة البحرين

األحد

 19مايو 2019
 14رمضان 1440

نمو في ربحية

اللون األخضر

العربيــة المصرفيــة بأربــاح قدرهــا  20.7مليــون دينــار ،ثــم

 21شركة

يغطي

في االستثمار

وتراجع  13أخرى

قطاع البنوك

والخدمات

بنــك البحريــن والكويــت بأربــاح قدرهــا  20مليــون دينــار ،ثم

وخسارة ألربع

والفنادق

والصناعة

التجارية وشــركات االســتثمار على قائمة أكبر عشــر شــركات
مــن ناحيــة الربحية ،إذ جاء البنك األهلي المتحد في المرتبة
األولــى بأربــاح قدرهــا  72.7مليــون دينــار ،تلتــه المؤسســة
بنــك البحريــن الوطنــي بأرباح قدرهــا  20.4مليــون دينار ،ثم
مجموعة البركة بأرباح قدرها  9ماليين دينار ،تلتها مجموعة

الفالح :ارتفاع بمخزونات النفط

البحريــن للتســهيالت التجاريــة بأربــاح قدرهــا  5.52مليــون

جدة  -رويترز

دينار ،يليها مصرف الســام بأرباح قدرها  5.51مليون دينار،

احتياجــات ســوق النفــط ،مســتدركا أنه
غيــر متأكــد ممــا إذا كان هنــاك نقــص
فــي النفــط؛ ألن البيانــات خاصة الواردة
مــن الواليــات المتحــدة مازالــت تظهــر
ارتفــاع المخزونــات .وقــال الفالــح فــي
وزاريــة يــوم األحــد لكبــار منتجــي
النفــط مــن أوبــك وخارجها ،ومــن بينهم
الســعودية وروســيا إن أوبــك لــن تتخــذ
قــرارا بشــأن اإلنتــاج قبــل أواخــر يونيــو
موعد اجتماع المنظمة.
واتفقــت منظمــة البلــدان المصــدرة
للبتــرول (أوبــك) ومنتجــون مســتقلون
منهــم روســيا علــى خفــض إنتــاج النفط
بمقــدار  1.2مليــون برميــل يوميــا منــذ
األول مــن ينايــر الماضــي ولمــدة ســتة
أشــهر ،وهــو اتفــاق يهــدف لوقــف تراكم
المخزونات وانخفاض األسعار.
وقــال الفالــح ”ســنكون مرنين وســنفعل
الصواب كما هو شــأننا دائما“ في إشــارة
ألي قــرار قــد يتخــذ فــي اجتمــاع يونيو
بشأن مواصلة تخفيضات اإلنتاج.

مــرات متتاليــة ،ومــن أبرز هذه الشــركات التي نمــت ربحيتها

بنسبة  ،% 81شركة البحرين للسينما بنسبة  ،% 79مجموعة

بنســبة كبيرة ،أرباح شــركة اإلثمار ،حيث أحرزت نســبة 329

جــي اف اتــش المالية بنســبة  ، % 41مجموعة البركة بنســبة

 ،%وأريج بنسبة  ،% 249والفنادق الوطنية بنسبة ،% 161

 ،% 31.4الشــركة البحرينية الكويتية للتأمين بنســبة ،% 23

وشــركة البحريــن الوطنيــة القابضــة بنســبة  ،% 120وشــركة

مجموعــة فنــادق الخليج بنســبة  % 20واي بــي ام تيرمينالز

الشركات التي نمت أو تراجعت ربحيتها

زين البحرين بنسبة  ،% 55.4وشركة بي ام ام اي بنسبة 31

البحرين بنسبة % 18؟

 .%كمــا أظهــرت األرقــام أن  12شــركة قد تراجعــت ربحيتها

كما أشارت األرقام إلى أن  4شركات قد منيت بخسارة خالل

وأشــارت البيانــات الماليــة للشــركات المدرجــة فــي بورصــة

خالل الربع األول من العام الجاري ،من بينها شــركات حققت

الربع األول  ،2019وهي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بخسارة

البحرين إلى أن  21شركة استطاعت تحقيق نمو في ربحيتها

تراجعــا فــي ربحيتهــا بمقــدار أكثر مــن  ،% 90ومــن أبرز تلك

 15.8مليــون دينــار ،شــركة البنادر للفنادق بخســارة  757ألف

منهــا شــركة خرجت من الخســارة للربح خــال النصف األول

الشــركات التــي تراجعــت ربحيتهــا خــال هذه الفترة ،شــركة

دينــار ،الشــركة الخليجيــة المتحدة لالســتثمار بخســارة 786

 ،2109إذ حققــت بعــض الشــركات نمــوا فــي الربحيــة لثــاث

دلمــون للدواجــن بنســبة  ،% 91المصــرف الخليجي التجاري

ألف دينار ،وشركة ناس بمبلغ  711ألف دينار.

شركة اإلثمار بأرباح تقدر بنحو  2.61مليون دينار.

أمــس الســبت إن أوبــك ســتتجاوب مــع

تصريحــات بجــدة قبــل اجتمــاع لجنــة

جي اف اتش المالية بأرباح قدرها  8ماليين دينار ،ثم شركة

ثــم شــركة “إنوفســت” بأربــاح قدرها  3ماليين دينــار ،وأخيرا

قــال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح

خالد الفالح

وقــال الفالــح إن مبدأيــن يوجهــان
أوبــك ”أحدهمــا الحفــاظ علــى الســوق
فــي اتجاههــا صــوب التــوازن وعــودة
المخزونــات إلــى المســتوى الطبيعــي.
والثانــي أن نكــون متجاوبيــن مــع
احتياجــات الســوق .إننــي متأكــد أننــا
سنحقق التوازن السليم“.
وحصــة أوبــك المتفــق عليهــا فــي
تخفيضــات اإلنتاج هي  800ألف برميل
يوميــا لكــن التخفيضــات الفعليــة أكثــر
مــن ذلــك بكثيــر بســبب اإلنتــاج المفقود
مــن إيــران وفنزويــا .ويخضــع البلــدان
لعقوبــات أميركيــة وهمــا مســتثنيان من
تخفيضــات اإلنتــاج الطوعيــة بموجــب
االتفاق الذي تقوده أوبك.

اللون األحمر يشع

“بنفت” تتيح للزبائن فرصة الفوز بـ  300دينار يوميا

من خالل اســتخدام تطبيــق  BenefitPayأو “فــوري بالس”
 1000دينار نقدا جائزة عيد الفطر السعيد.

تالقــي الحملــة إقبــاال كبيــرا ،مؤكــدا فــي

وســتمكن الشــركة العمــاء مــن خــال

الوقت نفســه التزام الشركة بتقديم الجديد

االشــتراك فــي هــذه الحملــة الترويجيــة،

والحصــري مــن الجوائــز والمفاجــآت التــي

الفرصــة للفوز بالجائزة اليومية خالل شــهر

يســتحقها زبائننــا” .وقــال الجناحــي ،إن

رمضـ�ان من خـلال اسـ�تخدام تطبي ق �Ben

 BenefitPayيعتبــر نظامــا شــامال يخــدم

خدمــة فــوري بــاس ،والتــي تســتمر طــوال

 efitPayأثناء المعامالت الشرائية أو خدمة

كل مــن العمــاء والتجــار ،ويتيــح للتجــار

فوري بالس.
ً
وتعليقــا على ذلــك ،توقع الرئيــس التنفيذي

إدارة الفــروع وتتبع عمليات الدفع وتحميل
التقاريــر علــى مــدار الســاعة بشــكل ســهل

الفــوز بـــ  300دينــار نقــدا يوميا ،إلــى جانب

لشــركة “بنفــت” عبدالواحــد الجناحــي أن

وآمن.

المنامة  -بنفت

أطلقــت “بنفــت” ،الشــركة الرائــدة فــي
التعامــات الماليــة اإللكترونيــة ،حملتهــا
الرمضانيـ�ة عبر اسـ�تخدام تطبيـ�ق“ “�Benef
 ”itPayوذلــك أثناء المعامالت الشــرائية أو
شــهر رمضــان ،بحيــث تتيــح للزبائــن فرصة

السلوم :التركيز على قوانين التجارة لمواكبة “اإللكترونية”

 24شــهــرا لــمــراجــعــة الـــديـــون كــافــيــة لجميع مــؤســســات الــدولــة
المحرر االقتصادي

عبدالواحد الجناحي

“كريدي مكس” :منتج جديد خالل شهرين
هبة محسن
صرح الرئيس التنفيذي لكريدي مكس يوسف ميرزا على هامش الغبقة الرمضانية
التي نظمتها الشــركة للعمالء واإلعالميين وكبار الشــخصيات ،بأن كريدي مكس
بصــدد اإلعــان عــن منتــج جديــد خــال شــهرين ،وســيخدم فئــات مختلفــة مــن
المواطنين والمقيمين .وبالنســبة لقاعدة العمالء أكد ميرزا أنها تزيد بنســبة كبيرة

قــال عضــو مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن ،عضــو مجلــس النواب،أحمــد

الــوزارات .وأضــاف أن المنتــدى االقتصــادي
الــذي عقــده مجلــس النــواب صــدر منــه 21

الســلوم ،إن النــواب ســيركزون في الفتــرة المقبلة على قوانين التجــارة البحرينية ومعالجة

توصية لمشــاكل الســوق أهمهــا كيفية تفعيل

الشــق الناقــص أو اإللكترونــي لتكون جميع القوانين مناســبة للتجــارة اإللكترونية ألنها هي

 % 20من المناقصات الحكومية للمؤسســات

المستقبل.
وأضــاف أن توجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء

وزارات الدولة وإعادة جدولة الحسابات.

بشــأن دعــم صغــار التجــار جــاءت بعد دراســة

واســتطرد بالقــول إن جدولــة الحســابات

قامــت بهــا الغرفــة وقدمتهــا لمجلــس الــوزراء

تفتــح جميــع المعامــات وكان فــي الســابق

وتــم تطبيــق بعــض القــرارات بشــكل فــوري

بعــد الجدولــة واالنتهــاء منها جميعــا يتم فتح

وأخرى في القرار الذي صدر مؤخرا.

الحســابات واالســتمرارية بأنشــطة أخــرى،

وتابــع الســلوم  ،فــي تصريــح للصحافــة علــى

والجدولة الحالية بعد دفع المبلغ المتفق عليه

هامــش مجلس الغرفة الرمضاني ،أن أهم تلك

تنفتح جميع الحســابات بنفس الوقت في كل

القــرارات هــو مراجعــة إعــادة الديون لســنتين

الجهــات والــوزارات ،وهــي خطــوة ممتازة من

حيــث إن الــوزارات ســابقا ال تعطي أكثر من 6

المؤكــد أنهــا ستســاعد الكثيــر من المؤسســات

أشــهر وهــي فترة غير كافية وتســبب مشــاكل

التي لديها مخالفات ومتأخرات.

أخرى حيث ســيكون هناك تعثر آخر ،لذا تمت

وقــال الســلوم إن هنــاك نقــاط أخــرى ال زال

الدراســة أن  24شــهرا ســتكون كافيــة لجميــع

البعــض منهــا قيــد الدراســة مثــل تأثيــر تملــك

الصغيــرة ،حيث أن القانون لــم يعالجها حتى
اآلن وقانونيا ال يســتطيع مجلس المناقصات
ترســية  % 20من مناقصاته بشكل مباشر إال
بعد تعديل القانون نفسه.
وأضــاف أنــه من أولويات النــواب تعديل هذا
أحمد السلوم

األجنبــي للســجالت ،وتأثيــر ترخيــص العمــل
المــرن ،وأيضــا إعــادة تقييــم رســوم البنيــة
التحتيــة لالســتثمارات العقاريــة ،وســتكون
هناك قريبا لجنة مشــتركة بين الغرفة والوزير
المعني.وأشــار إلــى أن حجــم المديونيــات بلــغ
حوالــي  20مليون دينار بشــكل عام في جميع

القانــون ليتماشــى مــع قــرار مجلــس الــوزراء
وهــو تخصيــص  % 20مــن المناقصــات
الحكوميــة للشــركات الصغيــرة ومتناهيــة
الصغر والمتوسطة،إضافة إلى تملك األجنبي
للســجالت وتأثيراتــه وقانــون للشــيكات مــن
غيــر رصيــد ،وقانــون للمســتثمرين األجانــب
لتكــون رؤوس أموالهــم كضمانــات ،وجميعها
مرئيات يتم مراجعتها.

“الخليجي التجاري” يعلن جهوزيته للخدمات المفتوحة

أول مــصــرف بالبحرين والــشــرق األوســــط ...وامــتــثــاال لـــ “الــمــركــزي”

هــذا العــام وحتى اآلن شــهدت كريدي مكس نموا في عدد البطاقات المســتخدمة
والمتوقع زيادة هذا النمو بعد شهر رمضان المبارك.
وتســعى كريــدي مكــس مــن خــال
إصداراتها إلى استقطاب شريحة كبيرة
مــن مختلــف القطاعــات االقتصاديــة
باختالف أنشطتها .كما ستدشن الشركة
خدمــة جديــدة خــال الفتــرة المقبلــة،
والتي تم دراســتها بشكل جيد ليستفيد
منها القطاع االقتصادي بشكل كبير .كما
تســعى كريــدي مكــس إلــى تحويــل كل
خدماتهــا إلى الديجتال بالتفورم ليكون
نقلــة نوعية ،حيث “إننا كنا ســباقين في
مجال الديجتال ،وكنا أول شركة تدشن

يوسف ميرزا

الموبايــل فــون والبي والــت وغيرها من
الخدمــات اإللكترونيــة” ،وفقــا لتصريــح

ننافــس أحــدا ،ونتمنى أال ينافســنا أحد،

ميرزا.

فالسوق مفتوحة لنا ولغيرنا” ،نافيا عدم

وعــن المنافســة قــال ميــرزا “نحــن ال

اندماج كريدي مكس مع أي كيان آخر.

“داو جونز” يسجل أطول موجة خسائر
نيويورك  -مباشر

تراجعــت مؤشــرات األســهم األميركية في تعامــات نهاية األســبوع ،مع حالة
عدم اليقين بشأن التجارة ،ليسجل “داو جونز” أطول موجة خسائر أسبوعية
منذ .2016

المنامة  -الخليجي التجاري

أعلــن المصــرف الخليجــي التجــاري عــن

شــركة “بوابة ترابط” التابعة لشــركة المؤيد

اســتيفائه المعاييــر الرقابيــة المطلوبــة،

جاهزيتــه للخدمــات المصرفيــة المفتوحــة،

للتكنولوجيــا والحاصلــة علــى ترخيــص

أصبــح بإمكان المصــرف الخليجي التجاري

ليكــون بذلــك أول مصــرف فــي البحريــن

مصرف البحرين المركزي.

اآلن التركيــز علــى كيفيــة االســتفادة مــن

والشــرق األوســط يقــدم هــذه الخدمــات

وقــال الرئيــس التنفيــذي للمصــرف ،ســطام

كونــه أول مصرف يقدم هذه الخدمات في

امتثــاال لتوجيهــات مصــرف البحريــن

القصيبــي “نحن ســعيدون للغايــة بأن نكون

السوق من خالل تطوير منتجات وخدمات

المركزي .وبموجب ذلك ســيتمكن المصرف

أول مــن يعلــن جاهزيته لتطبيــق الخدمات

جديدة”.

الخليجــي التجــاري مــن قبــول أي طلبــات

المصرفية المفتوحة على المستوى المحلي

ومن خالل تطبيقه لنظام شركة ،Token.io

خاصــة لمشــاركة معلومــات الحســابات

واإلقليمــي ،إن هــذه الريــادة تؤكــد ســعي

أرســى المصرف الخليجي التجاري األسس

المصرفيــة وإجــراء عمليــات الدفــع مــع

المصــرف الحثيــث نحــو تطويــر خدماتــه

الالزمــة لتطويــر الخدمــات المصرفيــة

المصــارف والمؤسســات األخــرى فــي إطــار

المصرفيــة في إطــار توجهاته نحو التحول

قوانيــن الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة.

الرقمــي وســرعة التقــدم فــي هــذا المجــال

وقــد قــام المصــرف بتهيئــة البنيــة التحتية

األمــر الــذي ســيمهد الطريــق لمنــح عمالئنــا

اآلمنــة والمطلوبــة لتقديــم هــذه الخدمــات

تجربــة مصرفيــة متطورة ،مقدرين لشــركة

مــن خــال اعتمــاده لنظــام شــركة توكــن”

توكــن “ ”Token.ioتعاونهــا معنــا لتحقيــق

 ،”Token.ioوهــي إحــدى مــزودي منصــة

هذه الخطوة اإلستراتيجية المهمة”.

الخدمات المصرفيــة المفتوحة التي تمثلها

مــن جانبــه ،قــال الرئيــس التنفيذي لشــركة

سطام القصيبي

المؤيــد للتكنولوجيــا عبدهللا المؤيــد ُ
“تظهر
هــذه الشــراكة مــع المصــرف الخليجــي
التجــاري مــدى ســرعة اســتجابة المصــارف
فــي البحريــن علــى التكيــف مــع المتطلبات
التنظيميــة لتقديــم الخدمــات المصرفيــة
المفتوحــة التــي أثبتــت جدواهــا .وبعــد

المفتوحــة ،والتــي ســتمكنه مــن التواصــل
مــع مجموعة واســعة من الشــركات الدولية
العاملــة فــي مجــال التقنيــات الماليــة،
وتدشــين باقــة جديــدة مــن الخدمــات منها
تجميــع الحســابات المصرفيــة ،وتوفيــر
أدوات
وغيرها.

إدارة

الحســابات

الشــخصية،

وينظــر المســتثمرون باهتمــام إلــى

االتحــاد األوروبــي واليابــان ودول

التطــورات التجاريــة ،حيث ذكر تقرير

أخرى.

أن المناقشــات بيــن الصيــن والواليات

وبالنســبة للبيانــات االقتصاديــة ،فقــد

المتحدة تعثرت بســبب قرار واشنطن

ارتفعت ثقة المستهلكين في الواليات

الذي يستهدف شركة “هواوي.

المتحــدة ألعلى مســتوى فــي  15عاما

وكانــت صحيفــة تابعــة للحكومــة

خالل الشهر الجاري.

الصينيــة قــد ألمحــت إلــى تراجــع

وعنــد إغــاق الجلســة ،تراجــع مؤشــر

فرص اســتئناف المحادثــات التجارية

“داو جونز” بنسبة  % 0.4أو ما يعادل

بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن مــع

 98نقطــة تقريبــا ،مســجال 25764

استمرار التهديدات األميركية.

نقطــة ،ليســجل خســائر بنحــو % 0.7

ويأتــي الهبــوط فــي وول ســتريت

لألســبوع الرابــع علــى التوالــي فــي

بالتزامــن مع إعــان الرئيس األميركي

أطــول موجــة هبــوط أســبوعية منــذ

دونالــد ترامــب قــرارا بتأجيــل فــرض

 .2016كمــا هبط مؤشــر “ســتاندرد آند

رســوما علــى الســيارات الــواردة

بــورز  ”500بنحــو  % 0.6ليتراجــع إلى

للواليات المتحدة لمدة  6أشــهر قادمة

 2859.5نقطــة ،لينخفــض بنســبة 0.8

مــن اآلن لحيــن عقــد مفاوضــات مــع

 %خالل األسبوع.

يروج للمناطق السياحية بالبحرين
“الخليج للسفر ّ ”2019

المنامة  -البحرين للسياحة والمعارض

تحــت رعايــة الرئيــس التنفيــذي لهيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض ،الشــيخ خالد بن حمــود آل خليفــة ،يقام
في البحرين “ملتقى الخليج للســفر والســياحة  ،”2019والذي تنظمه جمعية “ألواني” البحرين ،وشــركة “وورك
سمارت” للمعارض والمؤتمرات في الفترة من  23إلى  25أكتوبر في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج -البحرين.
ويعمــل “ملتقــى الخليــج للســفر

للبحريــن ودول الخليــج العربــي،

ورجــال األعمــال ومســتثمرين فــي

والســياحة  ”2019الــذي يقــام ألول

إضافــة لعــدد مــن الــدول المشــاركة

مجــاالت الســفر وصناعــة الســياحة

مرة في المملكة على تسويق مناطق

كأفضــل الوجهات الســياحية ،حيث

وتطويرهــا جملــة القضايــا ذات

الجذب السياحي في البحرين أمام

يناقــش الملتقــى والــذي ســيحظي

العالقة بصناعة السياحة المحلية و

والترويــج

بمشــاركة دوليــة ومحليــة لخبــراء

الخليجيــة ضمن المؤتمر المصاحب

المشــاركين

والــزوار،

للملتقــى ،والــذي سيشــهد جلســات

السياحية.

نقاشــية يقدمها خبــراء ومتحدثون

ويتوقــع أن يشــهد المعــرض إقبــاال

محليون ودوليون.
كمــا

سيشــارك

المصاحــب

عــدد

كبيــرا
فــي
مــن

المعــرض

مــن

المهتميــن

وباالســتثمارات

بالقطــاع

الســياحة

فــي

الجهــات

المنطقــة ،كمــا وســيجمع الملتقــى

الحكومية والشركات الخاصة التي

وكاالت الســفر ومنظمــي الرحــات

تعنى بتطوير القطاع الســياحي في

الســياحية وشركات إدارة الوجهات

المملكة والتواصل مع المســتثمرين

مــن أكثــر مــن عشــرين دولــة حــول

والمشــغليين للمنشــأة والخدمــات

العالم.

خالد بن حمود
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وزير النفط  :مفاوضات مع شركات لالستثمار بالغاز العميق
مـــســـح  % 60مــــن الـــقـــواطـــع الـــبـــحـــريـــة األربــــعــــة فــــي وقـــــت قــيــاســي
أمل الحامد من المنامة
كشــف وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة عن وجــود مفاوضــات مع
شــركات لالســتثمار في مكمن الغــاز العميق بحقل خليــج البحرين.وأوضح الوزير -
في كلمته بالغبقة الرمضانية لموظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتدشين التقرير
الســنوي االلكتروني  - 2018أن شــركة تطوير للبترول تعمل على زيادة اإلنتاج في
حقــل البحريــن ،وكذلــك يتم العمل فــي الغاز العميق بحقل خليــج البحرين ،وهنالك

مفاوضات مع شركات للدخول معها في استثمار بهذا المكمن ،مؤك ًدا ضرورة توفر
ً
عوضا عن االعتماد على مصدر واحد ،نظرًا الن
مصــادر متعــددة للغاز في البحرين

ً
خصوصا أن االســتهالك في تزايــد للكهرباء والماء
المخــزون ينضب بســرعة كبيرة
وزيادة االستهالك الصناعي.
وأكد أن فريق عمل الهيئة الوطنية للنفط

اإلنتــاج مع شــركة إينــي اإليطالية ،وهذا

والغــاز والشــركة القابضــة للنفــط والغــاز

المســح للقطــاع البحــري رقــم  1شــمالي

والشــركات النفطية التابعــة للهيئة تمكن

البحريــن ســوف يعــزز مــن المعلومــات

خــال فتــرة وجيــزة مــن إنتــاج مشــاريع

المتوفــرة لــدى الهيئــة ،ويزيــد من فرص

كبــرى بمليــارات الــدوالرات دون التأثيــر

وزير النفط متحدثا في حفل الغبقة الرمضانية

اســتقطاب شــركات للقواطــع األخــرى،
ً
مضيفــا أن الهيئــة وقعــت مــع الشــركة

البحريــن اســتثمرت فــي مشــاريع كبيــرة

مصنــع الغاز الثالث لشــركة غــاز البحرين

تعــد األســعار لمــا كانت عليه ،مشــيرًا إلى

وســعر النفــط هــو المؤشــر الرئيســي

علــى العكــس الن إيرادات الدولــة تعتمد

االيطاليــة منــذ حوالي  3أســابيع ،وبدأت

علــى النفط والغاز وعلى أرباح الشــركات

الشركة في تقييم المعلومات ،كما بدؤوا

فــي وقــت واحد منهــا مشــروع المصفاة،

الوطنيــة “بناغــاز” فــي زمــن قياســي ،مع

أن العجلــة االقتصاديــة بيــن االرتفــاع

بالنســبة لنــا ،مشــيرًا إلــى أن العجلــة

التابعة للهيئة.

الحفــر فــي جزء من القاطع )...( ،الشــركة

ومشــروع خــط الصهــر الســادس لشــركة

تحقيق وفر في ميزانية المشــروع ،نظرًا

واالنخفاض ،ولذا يتم محاولة االستثمار

االقتصاديــة تمــر كل  7ســنوات تقري ًبــا

ولفــت الوزيــر إلــى أن الهيئــة والشــركات

اإليطاليــة تعتبر أنجح شــركة فــي العالم

ألمنيــوم البحريــن “ألبا” المتوقــع االنتهاء

ألن أســعار الســوق أقــل ممــا كانــت عليــه

وقــت انخفــاض األســعار ،الفتًــا إلــى أن

علــى جميــع المشــاريع والبنــوك والقطاع

التابعــة للهيئــة لديهــا خطــط لمواجهــة

اليــوم ،ونأمــل أن يســتمر وضعهــا علــى

منه في العام الجاري ،وتدشــين مشــروع

أيــام الطفــرة االقتصاديــة ،وإلــى اآلن لم

العجلــة االقتصاديــة بــدأت فــي االرتفاع

العقاري والنفط والغاز.

الكــوارث واســتمرار العمــل تحــت أي

ذات المنوال بالبحرين”.

ظرف ،ويجب تجديد هذه الخطط دائمً ا

وأضاف أن الهيئة وقعت مذكرات تفاهم

كما أن الشــركات والجهــاز التنفيذي على

للتعــاون فــي تطويــر فــرص استكشــاف

خصوصا مع
ً
اتصــال مع بعضهــم البعــض

النفــط والغــاز ،ومــن بينهــا شــركة توتــال

الجهــات األمنية ،مشــيرًا إلــى أن الخطط

الفرنســية ،فــي حيــن أن االتفاقيــة

يتــم مراجعتهــا باســتمرار حتــى ال يتأثــر

مــع الشــركة اإليطاليــة لالستكشــاف

نشــاط العمل في مجال المالحة البحرية

والمشاركة في اإلنتاج.

في دول الخليج.

وأوضــح الوزيــر إكمــال إغــاق تمويــل

وذكر أن شــركة الخليــج للبتروكيماويات

مشــروع تحديــث مصفــاة البحريــن منــذ

أو إيجــاد عــبء علــى موازنــة الدولة ،بل

وشــركة نفــط البحريــن “بابكــو” وشــركة

تدشين التقرير اإللكتروني لـ “النفط والغاز” 2018

قرابــة األســبوعين ،والــذي يعــد إنجــا ًزا

بناغــاز ،وهــي الشــركات الثــاث المحلية

خصوصــا أن العمــل على تفاصيل
ً
كبيــرًا،

التــي تعمــل بالتصديــر ،بــدأت الخطــوات

المشــروع استغرق  10أعوام على األقل،

االحترازيــة ،للتأكــد مــن أن المخــزون

وحجــم االســتثمار فيــه يعــد األكبــر فــي

متوفــر حتــى نتمكــن مــن االســتمرار

تاريــخ البحرين ،والتمويــل دون أي دعم

باإلنتــاج ،وعــدم خســارة أيــام مــن

مباشــر مــن الحكومــة )...( ،اســتطاعت

اإلنتــاج التــي هي بال شــك تمثل خســارة

شــركة نفــط البحريــن “بابكــو” إغــاق

اقتصادية.

التمويــل فــي وقت مناســب ،مشــيرًا إلى

وأوضح أن “الهيئة الوطنية للنفط والغاز

أن مقاول المشــروع شرع في العمل فيه

تركز على مشــايع االستكشــاف في العام

منذ  15شهرًا لدى توقيع العقد ،وخالل 4

الجــاري ،وقــد تمكنــت الشــركة الروســية

أعــوام ســتصبح مصفاة “بابكــو” من أكثر

مــن االنتهــاء مــن عمليــة مســح % 60

المصافــي فــي المنطقة تطــورًا ،الفتًا إلى

مــن القواطــع البحريــة األربعــة في وقت

أن المشــروع ســيوفر العديــد مــن فــرص

قياســي ،وهذا يســاعدنا على اســتقطاب

العمــل للشــباب والشــابات البحرينييــن،

الشــركات للقواطــع األخــرى ،مشــيرًا إلــى

وسوف يدر أرباح كبيرة للبحرين.

توقيــع اتفاقيــة استكشــاف ومشــاركة

وأضــاف الشــيخ محمــد بــن خليفــة أن

وزير النفط متوسطا الحضور بالغبقة الرمضانية

» »أقامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز حفل الغبقة الرمضانية وتدشين التقرير

التوجهات العامة لحكومة البحرين الموقرة للتحول الرقمي ،إذ تحرص الهيئة

آل خليفة ،بحضور جميع مسؤولي وموظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز

لتساهم في تحقيق أفضل ممارسات التطور والتحديث في القطاع النفطي،

السنوي اإللكتروني  ،2018تحت رعاية وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة
والشركة القابضة للنفط والغاز والرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية

التابعة للهيئة وعدد من اإلعالميين؛ بهدف ترسيخ العالقة ودعم أواصر

الترابط والمحبة والتعاون بين جميع العاملين في القطاع النفطي ،وذلك

في يوم األربعاء  15مايو  2019بفندق الخليج .و دشن الوزير ضمن برامج

الحفل التقرير السنوي اإللكتروني للهيئة الوطنية للنفط والغاز للعام ،2018
حيث قال الشيخ محمد بن خليفة إن هذا التقرير اإللكتروني جاء مواكبا مع

الوطنية للنفط والغاز على تقديم ما هو جديد واستثمار مختلف الفرص

مشيراُ الوزير إلى أن هذا التقرير يدون فيه اإلحصاءات النفطية والمشاريع

النفطية والتعاون الدولي مع مختلف الجهات والمنظمات والشركات

ذات العالقة؛ بهدف تعزيز القدرات الوطنية وتمكينها في رسم السياسات

العامة للقطاع النفطي وذلك من خالل المشاركة في االجتماعات والدورات

والمؤتمرات والمعارض.

إطالق منصة التداول المتطورة “الوطني للتداول”
المنامة  -فينمارك

أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي أمس عن توســعة خدماته الرقمية مع إطالق الخدمــة الجديدة “الوطني للتداول” ،والــذي يعتبر منصة تداول
ً
مباشرة في بورصة البحرين باستخدام األجهزة الذكية.
إلكتروني متطورة تسمح للعمالء بالتداول باألسهم وغيرها من األوراق المالية
وتــم تدشــين “الوطنــي للتــداول” فــي مقــر

أبــرز مميــزات “الوطنــي للتــداول” اآلتــي:

وإدارة الثــروات فــي بنــك البحريــن الوطني

بورصــة البحريــن مع بدء جلســة التداوالت،

تنبيهــات مخصصــة لألســهم وقوائــم مراقبة

حســين الحســيني “نحــن ســعداء باإلعــان

من خالل احتفالية حضرها عدد من مديري

ذكيــة لتتبــع األســهم المفضلــة لديك،عــرض

عــن إطالق (الوطني للتداول)؛ لتوفير منصة

وموظفــي بنــك البحريــن الوطنــي .وقــد

معلومــات القــوة الشــرائية بضغطــة زر،

تــداوالت إلكترونية مطــوّ رة لعمالئنا الكرام.

تــم تطويــر المنصــة اإللكترونيــة الجديــدة

مراجعــة وتقييــم المحفظــة الموحــدة/

ويعتبــر االبتــكار الرقمــي والقيــام بتــداوالت

بالتعاون مع “مباشــر” للخدمات المالية ،وبما

المجمعــة ،ســجل بالمعامــات الســابقة،

أكثــر مرونــة وســهولة لعمالئنــا أولويــة

ينســجم مــع جهــود بنــك البحريــن الوطنــي

توفــر أدوات ومــوارد التحليــل االســتثماري،

بالنســبة لبنــك البحريــن الوطنــي وتحولنــا

المتضافــرة لقيــادة دفة االبتكار الرقمي على

إشــعارات آنيــة لفــرص االســتثمار المحتملــة

الرقمــي ،ونحــن متحمســون لجلــب منصــة

مســتوى البنــك ،وابتــكار منتجــات وخدمات

فــي الســوق ،ملخــص عــن األســواق العالمية

جديــدة للســوق ســتنقلنا الــى آفــاق أرحــب

رقميــة تجعــل العمــل المصرفــي وإدارة

الرئيســية لمراقبــة حركــة األســعار وتتبــع

فــي هــذا الســياق .لــدى “الوطنــي للتــداول”

أثناء تدشين “الوطني للتداول” ببورصة البحرين

الموافقات بســهولة ،إضافة الى توفر سلسلة

للتـ�داول) ،والتي تنضـ�وي تحت مظل ة �Bah

ً
كليــا تتيــح للمســتثمرين إدارة محفظتهــم

الثروات أكثر سهولة وأمانا ويسرا للعمالء.

مؤشــرات السوق الرئيسة والسلع والعمالت،

وتقدم “الوطني للتداول” للعمالء استثمارات

إرســال تنبيهــات وإشــعارات التــداول عبــر

عــدة مميــزات تجعــل التــداول بــاألوراق
ً
رقميــا عمليــة أســهل وأكثــر مرونــة،
الماليــة

واســعة مــن األدوات تســاعد فــي دعم نجاح

 ،rain Tradeإلى تعزيز وصول المســتثمرين

االســتثمارية عبــر اإلنترنــت بســهولة ســواء؛

عمليــات التــداول .من جانبها ،قالت الرئيس

األفراد إلى الســوق ،حيث توفر للمستثمرين

مــن أجــل التــداول أو تنفيــذ الصفقــات علــى

متدنية التكلفة وطريقة أســهل وأكثر مرونة

الرســائل النصية والبريد اإللكتروني .وقال

وذلك يشــمل فتح الحسابات المالية لتداول

التنفيــذي للعمليــات فــي بورصــة البحريــن،

السهولة والمرونة للتداول في البورصة ،كما

حــد ســواء ممــا يســاهم فــي زيــادة فعاليــة

لدخــول الســوق الماليــة مــن أي مــكان .ومن

الرئيــس التنفيــذي للخزينــة وأســواق المــال

األســهم المدرجة فــي بورصة البحرين ونيل

نرجــس جمــال “تهــدف منصــة (الوطنــي

تهدف إلى توفير تجربة اســتثمارية جديدة

أسواق رأس المال”.
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تأجيل رحالت الخطوط

العراقية إلى دمشق
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أبوظبي  -وكاالت

قالت وزارة النقل السورية إن

ظريــف :ليــس هنــاك أي إمكانية إلجــراء حوار مع واشــنطن

رحالت الخطوط الجوية العراقية
إلى دمشق التي كانت أعلنت
استئنافها ألول مرة منذ اندالع

دبي  -العربية.نت

الحرب في عام  2011قد تم تأجيلها

ً
مفاخرا“ :ال تملك دولة
أعلــن وزيــر الخارجيــة اإليرانــي ،محمــد جــواد ظريف ،أمس الســبت ،أنه يعتقد أن الحرب لن تندلــع في المنطقة ،ألن طهران ال تريد الصــراع،
ً
وهمــا بــأن بإمكانهــا مواجهــة إيــران” ،وفق وكالة األنباء الرســمية اإليرانية .وكان ظريف قد صرح ،الخميس ،أنه “ليس هنــاك أي إمكانية” إلجراء حوار مع الواليات

إلى أجل غير مسمى.
وأضافت الوزارة إن الرحلتين اللتين

المتحدة لخفض التوتر المتصاعد بين الطرفين ،وفق وكالة كيودو اليابانية لألنباء.

كانتا من المقرر إجراؤهما السبت
قد تأجلتا بسبب مشاكل إدارية بين
الطيران المدني السوري والخطوط
الجوية العراقية.
ولم تقدم الوزارة المزيد من
التفاصيل .إال أن السفارة العراقية
في دمشق أصدرت بيانا يفيد
بمعلومة التأجيل.

إيران :ال نريد الحرب

األحد
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العاهل السعودي يدعو إلى قمتين طارئتين خليجية وعربية

ونقلــت الوكالة عن الوزيــر اإليراني قوله

المخولــة بإبــداء الــرأي بــكل مــا يتعلــق

لصحافييــن فــي طوكيــو ،حيــث التقــى

بالقضايا الخارجية واالســتراتيجية ،وال

مســؤولين يابانييــن“ :ال ،ليــس هنــاك أي

اعتبــار ألي رأي خارجه .فــي المقابل ،رد
ً
مجــددا وعبر حســابه علــى تويتر
بيشــه

إمكانية لمفاوضات”.
ً
ردا علــى ســؤال
وجــاءت تصريحاتــه
ً
منفتحــا أمــام إجــراء
بشــأن مــا إذا كان

باســم مجلــس األمــن القومــي ،إال أن

محادثــات ثنائيــة مــع واشــنطن بهــدف

مجلس األمن القومي مسؤول عن اتخاذ

خفــض التصعيــد .وكان ظريــف ،الــذي

القــرارات في القضايا العامة للسياســات

التقــى رئيــس الــوزراء اليابانــي ،شــينزو

الخارجيــة ،وال يمتلــك صالحيــة منــع

آبــي ،الخميــس ،قــد اتهــم واشــنطن
ً
الفتا إلى
بتصعيــد “غيــر مقبول” للتوتــر،

إعــان وجهــات النظــر!” .يأتــي هــذا فــي
وقــت يتصاعــد التوتــر بيــن الواليــات

أن طهــران تتصــرف “بأقصــى درجــات

المتحــدة وإيــران ،منــذ انســحاب أميركا

ضبــط النفــس” .إلــى ذلك أشــعلت دعوة

العــام الماضــي من االتفاق النــووي الذي
ً
مرورا بتشديد العقوبات
أبرم في ،2015

قائــاً“ :مــع احترامــي لــكالم المتحــدث

رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسیاســة

ً
االقتصاديــة علــى إيران ،وصــوالً
مؤخرا

الخارجیة في البرلمان اإليراني حشــمت

وكاالت  -أبوظبي

وجــه العاهــل الســعودي الملــك ســلمان

التشــاور والتنســيق في كل ما من شأنه

بــن عبدالعزيز ،أمس الســبت ،دعوة إلى

تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة”.

قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول

وأضــاف المصــدر أن الدعــوة تأتي “في

العربيــة ،ألجــل عقــد قمتيــن طارئتيــن،

ظــل الهجــوم علــى ســفن تجاريــة قرب

خليجيــة وعربية ،في مكة المكرمة في

المياه اإلقليمية لدولة اإلمارات العربية

 30مايــو الجاري .وأوردت وكالة األنباء

المتحــدة ،ومــا قامــت بــه مليشــيات

الســعودية ،نقــا عــن مصــدر مســؤول

الحوثــي اإلرهابيــة المدعومة من إيران

فــي خارجيــة المملكــة ،أن الدعــوة إلــى

مــن الهجــوم علــى محطتــي ضــخ نفــط

القمتيــن جاءت من “بــاب الحرص على

بالمملكة”.

الجيش اليمني يطيح بزعيم “داعش” بتعز

هللا بیشــة لحــوار أميركــي إيرانــي
تســتضيفه قطــر أو العــراق ســجاالً بيــن

محمد جواد ظريف في العاصمة اليابانية طوكيو يوم  16مايو (رويترز)

مسؤولين في إيران .فبعد أن غرد بيشه

أعلــن الجيــش اليمنــي ،أمس الســبت،

قائمــة اإلرهــاب العالميــة منذ ســنوات

القبــض علــى المطلــوب دوليــا ضمــن

المدعــو بــال الوافــي الملقــب “أبــو

قائمة اإلرهاب بــال الوافي ،والمكنى

الوليــد” فــي إحــدى البيــوت القديمــة

أبــو الوليــد زعيــم تنظيــم داعــش فــي

بقريــة وهــر بــاد الوافــي بالريــف

تعز ،جنوب غرب البالد.

الغربــي للمدينــة .وأوضــح “إن عمليــة

وقــال ناطق الجيــش الوطني في تعز

القبض جاءت بعد حصار المنزل لعدة

العقيــد عبدالباســط البحــر ،إن قــوة

ساعات ،بعد أن رفض التسليم خاللها

عســكرية تمكنــت مــن إلقــاء القبــض

وقــاوم الســلطات حتــى جــرى القبض

علــى المطلــوب أمنيــا والمصنــف على

عليه ،ومعه عدد من المقذوفات”.

عســكرية إلــى الخليــج العربــي ،وإعــان
الســعودية ودول خليجيــة الموافقــة

عصــر الجمعة على حســابه الرســمي في
ً
مقترحا إجراء حوار مع الواليات
تويتر،

المحادثــات المباشــرة قطــر أو العــراق،

الجمعة دعوة رئيس لجنة األمن القومي

علــى طلــب أميركــي بإعادة نشــر قواتها

أتــاه الــرد مــن قبــل المتحــدث باســم

المتحــدة فــي ظــل التصعيــد الحاصــل

المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني،

فــي البرلمان لعقد مفاوضــات مع أميركا
ً
مؤكدا أن مجلس
“وجهة نظر شخصية”،

بميــاه الخليــج لمواجهــة إيران ،بحســب
ما ذكرت صحيفة “الشرق األوسط” ،في

بيــن البلديــن ،علــى أن تســتضيف تلــك

كيوان خســروي .واعتبر خسروي مساء

األمــن القومــي هــو الجهــة الوحيــدة

ساعة مبكرة أمس السبت.

مسؤول أميركي :سليماني كلف حزب اهلل باستهداف مواطنينا
كشــف مايــكل ماكــول ،أحــد أبــرز النــواب الجمهوريين

األميركيــة إلــى تعزيــز التواجــد العســكري فــي الشــرق

قــال “نحن نســتعد لخــوض حرب بالوكالة واســتهداف

ونائــب واليــة تكســاس ،فــي حديث لصحيفــة (يو إس

األوســط .وأضــاف ماكــول أن قائــد الحــرس الثــوري
ّ
ســلم ميليشــيات حــزب هللا رســالة
قاســم ســليماني

األميركييــن” .وقــال إن “ســليماني ســلم رســالة -

اســتهداف األميركييــن  -إلى حــزب هللا ،وتحدي ًدا إلى

تفيــد بوجــود مخطــط لخطف وقتــل جنــود أميركيين

يطلــب فيها خطف األميركيين وقتلهم .وأشــار إلى أن

إحــدى خاليــاه المعروفــة بعمليات االختطــاف والقتل،

فــي الشــرق األوســط .وبحســب ماكــول فــإن هــذه

مســؤولي االســتخبارات األميركية علموا أن ســليماني

ونصــت التوجيهــات علــى قتــل الجنــود األميركييــن

المعلومــات االســتخباراتية دفعــت وزارة الدفــاع

قابــل الميليشــيات التــي تعمــل لمصلحــة إيــران ،حيث

واختطافهم”.

آي تــوداي) ،عــن معلومــات حصلــت عليهــا واشــنطن

دبي  -العربية.نت

إلــى إرســال الواليات المتحــدة تعزيزات

الحرس الثوري :أميركا تنهار بضربة واحدة كبرجي التجارة
قال قائد الحرس الثوري اإليراني حسين سالمي إن بالده

الثــوري أن أميــركا أشــبه ببرجــي التجــارة العالمييــن ،تنهار

أي رســائل بعــد تشــير الســتعدادها لقبــول مقترحــات بعقد

تخــوض حربــا اســتخباراتية كاملــة مــع الواليــات المتحدة

بضربــة واحدة مفاجئــة” ،مضيفا أن “األميركيين يواجهون

محادثــات مباشــرة .وأضــاف المســؤول لمجموعــة صغيرة

مزيــج
ٌ
وأعــداء إيــران .وأضــاف ســامي أن هــذه الحــرب

نطاقــا واســعا مــن األخطــار التــي ال يعرفونهــا” .والجمعــة،

مــن الصحافييــن “نجلــس بجانب الهاتف ولــم نتلق ردا من

مــن الحــرب النفســية والعمليــات اإللكترونيــة والعســكرية

قــال مســؤول كبيــر فــي إدارة الرئيــس األميركــي دونالــد

إيران على محادثات مباشرة” .وأضاف “نعتقد أن علينا أن

والدبلوماســية والخوف والترهيــب .وأوضح قائد الحرس

ترمــب ،إن أميــركا فــي انتظار تواصل إيــران لكنها لم تتلق

نخفض التصعيد والدخول في مفاوضات”.

أسلحة وآليات تصل ميناء طرابلس

تــركــيــا تـــواصـــل دعــــم الــمــيــلــيــشــيــات فـــي ليبيا

مصر تتضامن مع السعودية

السيسي :ننسق مع الرياض لمواجهة التهديدات اإلقليمية

طرابلس  -وكاالت

القاهرة  -وكاالت

وصلت ســفينة محملة بأســلحة وآليات عســكرية إلى ميناء طرابلس

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الروابط األخوية والعالقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية متينة ،وأن التحديات الراهنة

فــي ليبيــا الخاضع لســيطرة الميليشــيات ،قادمة من ميناء سامســون

المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة التهديدات كافة التي تستهدف األمن القومي العربي واالستقرار اإلقليمي.

التركــي ،أمس الســبت .والســفنية التي تحمل اســم “أمــازون” خرجت

وشــدد خــال اســتقباله ،أمــس الســبت ،ســفير

مــن مينــاء سامســون فــي التاســع مــن مايــو ،وهــي محملــة بآليــات

المملكة العربية الســعودية بالقاهرة أســامة بن

عســكرية وأســلحة متنوعــة ،حســبما أظهــرت صور التقطــت من على

أحمــد نقلــي ،علــى تضامن مصر مع الســعودية
ً
ً
وشــعبا في التصــدي لكافة المحاوالت
حكومة

متنها.
وتأتــي شــحنة الســاح التركيــة بعدمــا أعلــن الرئيــس التركــي رجــب

الســاعية للنيــل مــن أمــن واســتقرار المملكــة

طيب أردوغان رفضه للعملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني

وأمن الخليج بوجه عام .وصرح الســفير بسام

الليبــي لتحريــر العاصمــة طرابلس من الميليشــيات .وتمثل األســلحة

راضي ،المتحدث الرســمي باســم رئاسة مصر،

التركيــة أبــرز عالمــة علــى الدعــم التركــي للميليشــيات المتطرفة في

بأن الســفير السعودي نقل إلى الرئيس تحيات

طرابلس .وكان وزير الداخلية في حكومة فايز الســراج ،فتحي باشــا
آغا و القيادي في تنظيم اإلخوان خالد المشري زارا تركيا مطلع مايو.

السفينة محملة باآلليات العسكرية التركية

» »تعرض حاجز أمني قرب حقل
نفطي في جنوب ليبيا ،صباح
أمس ،لهجوم تبناه تنظيم
داعش اإلرهابي وأدى إلى مقتل

العزيــز ،وولــي العهــد األميــر محمد بن ســلمان،
كمــا ســلم الرئيس الدعــوة الموجهة مــن الملك

هجوم لـ “داعش” جنوبي ليبيا ..ذبح وخطف عناصر أمن
حارسين وخطف  ،4في ثالث
هجوم من نوعه للتنظيم خالل
أسبوعين .ونقلت فرانس برس
عن مصدر في الجيش الوطني

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد

الليبي أن “الهجوم اإلرهابي في
زلة التي تبعد  150كيلومترا عن
بلدة الجفرة ،ذبح فيه اثنان من
الحراس فيما خطف . ”4

للمشــاركة فــي الــدورة الرابعــة عشــرة لمنظمــة

الرئيس المصري مستقبال السفير السعودي في القاهرة أمس

التعاون اإلسالمي على مستوى القمة ،والمقرر
عقدها نهاية الشهر الجاري بمكة المكرمة.
ونقل السفير السعودي تقدير السعودية العميق

ضخ للبترول بمنطقة الرياض .وأضاف السفير

ً
مؤكدا تضامن مصر مع السعودية في
ســلمان،

للموقــف المصري القــوي والداعم للمملكة إزاء
ً
مؤخــرا محطتي
إدانــة االســتهداف الذي طال

بسام راضي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى

التصــدي للمحــاوالت الســاعية للنيــل مــن أمــن

الملــك ســلمان وولــي عهــده األميــر محمــد بــن

واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجه عام.

مفاوضات بين العسكريين والمحتجين في السودان

النظام السوري يتصدى لهجوم على حميميم

تحذير شركات الطيران األميركية أثناء التحليق فوق الخليج

الخرطوم  -أ ف ب

دمشق  -وكاالت

واشنطن  -أ ف ب

أعلن المجلس العســكري االنتقالي في الســودان ،أمس الســبت اســتئناف مفاوضاته مع

أعلن النظام السوري أن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الجوية تصدت

قادة االحتجاج األحد بشأن تسليم السلطة للمدنيين ،فيما تظاهر مئات اإلسالميين في

لقذائف صاروخية وطائرات مسيرة أطلقتها مجموعات مسلحة.

ّ
حضــت إدارة الطيــران الفدراليــة فــي الواليــات المتحــدة شــركات الطيــران
ّ
ّ
توخي الحــذر “نظــرا لزيادة
األميركيــة التــي تحلــق رحالتهــا فــوق الخليــج علــى

الخرطوم أمس رفضا لـ”تجاهل الشريعة اإلسالمية”.
وأشــار بيــان للمجلــس العســكري االنتقالــي

وتحالف “قوى الحرية والتغيير” الذي يقود

إلــى “اســتئناف التفــاوض مــع إعــان قــوى

حركــة االحتجــاج فــي وســط الخرطــوم،

الحريــة والتغييــر األحــد ( )...بالقصــر

بحجــة أنــه “اتفــاق اقصائــي” و”يتجاهــل

الجمهــوري” .مــن جهــة أخــرى قــال مراســل
إن مئــات مــن االســاميين
فرانــس بــرس ّ

تجمعــوا فــي حدائق القصــر الجمهوري في
الخرطــوم .وهتــف المتظاهــرون شــعارات
إســامية ،مثــل “الحــل فــي الديــن” و”ال
شــيوعية وال الحــاد ...اإلســام بالمرصــاد”

تطبيــق الشــريعة اإلســامية” ،وفــق ما قال
قياديان إسالميان.
» »وقال الطيب مصطفى ،رئيس تحالف

 2020الذي يضم عدّ ة أحزاب وحركات

تؤيد اعتماد الشريعة في القانون

وتناهض األفكار العلمانية وبينها حزب

و”ثوار احرار لن تحكمنا قوى اليسار”.
ً
وفقــا
كمــا شــاركت فــي التظاهــرة نســاء،

المؤتمر الشعبي الذي كان في الماضي

لمراســل فرانــس بــرس ،ارتــدى بعضهــن

متحالفا مع الرئيس المعزول عمر

النقــاب ورفعــن الفتــات “مؤيــدة للحكــم

البشير ،إن “السبب الرئيسي لرفض

اإلســامي” .وكانت مجموعــة من األحزاب

االتفاق أنه تجاهل تطبيق الشريعة

والحــركات اإلســامية دعــت إلــى التظاهــر

االسالمية ...منتهى الالمسؤولية (،)...

ضــد االتفــاق بيــن المجلــس العســكري

واذا تم تطبيقه سيفتح أبواب جهنم
على السودان”.

وأفاد التلفزيون السوري التابع للنظام،
أمــس الســبت ،أن هــذه الجماعــات

“ســمع
اإلنســان ،رامــي عبــد الرحمــنُ :

دوي انفجــارات عنيفــة فــي محيــط

أطلقــت “قذائــف صاروخيــة وطائرات

العاصمــة دمشــق ناجم عن اســتهداف

مســيرة على قاعــدة حميميــم ،وريفي

محيطهــا بعــدة صواريــخ إســرائيلية”.

جبلــة والقرداحــة” ،قــرب مدينــة

“سمعت أصوات  3انفجارات
وأضافُ :
ّ
األقل في جنوب وجنوب
شديدة على

شخص وإصابة آخرين في جبلة.

غربــي العاصمــة .أحــد االنفجــارات
ُ
ميضهــا غــرب جرمانــا ،وال
شــوهِ د وَ

الالذقية الساحلية ،مما أدى إلى مقتل
يأتي هذا بعد ساعات من إعالن وكالة
األنباء السورية “ســانا” ،التابعة للنظام
أن الدفاعــات الجويــة اســتهدفت
ً
“أجســاما مضيئــة” مصدرهــا إســرائيل

ً
عددا منها مساء الجمعة.
وأسقطت
ً
كمــا ذكــرت ،نقال عــن مصدر عســكري،
أن “وســائط الدفــاع الجــوي اكتشــفت
ً
أهدافــا معاديــة قادمــة مــن اتجــاه
القنيطــرة وتصــدت لهــا” .مــن جهتــه،
قــال مديــر المرصــد الســوري لحقــوق

يُ علــم مــا إذا كانــت ناجمــة عــن تص ّدي
الدفاعات الجوّ ية”.
» »إلى ذلك قال مسؤول من المعارضة
المسلحة في إدلب إن “النظام
يحاول منذ أيام التقدّ م على جبهة
ميدان غزال ومحور الحويس وهو
يستخدم سياسة األرض المحرّ وقة
من خالل شنّه مئات الغارات
الجوية والقذائف الصاروخية”.

األنشطة العسكرية وارتفاع منسوب التوترات السياسية في المنطقة”.
ويأتــي التحذيــر الــذي يشــمل كذلــك

بولتــون ّ
التخــاذ موقــف متشــدد حيــال

األجــواء فــوق خليــج عمــان علــى وقــع

إيــران ،لكــن آخرين فــي اإلدارة يعارضون

ازدياد حــدة التوتر بين الواليات المتحدة

ذلك.

وإيــران .وجــاء فــي التحذيــر الــذي صدر

وتعــرّض

ليــل الخميــس الجمعة أن ارتفاع منســوب

والبنتاغــون لضغــوط لعــرض األســباب

التوتــرات فــي المنطقــة “يشــكل خطــرا

التــي دفعتهــم لتعزيز تواجدهم العســكري

متزايدا غير متعمّ د على عمليات الطيران

فــي المنطقة وتشــديد خطابهــم عى مدى

المدنــي األميركيــة نظرا الحتمــال حدوث

األسبوعين الماضيين.

أمر غير محسوب أو لبس ما”.
ّ
وحــذرت الهيئــة كذلــك مــن أن الطائــرات
ّ
تحلــق فــي المنطقــة قــد تواجــه
التــي

“تشويشــا غيــر متعمــد فــي نظــام تحديــد
المواقع واالتصــاالت ،وهو أمر قد يترافق
مع تحذير ضئيل أو يحصل دون تحذير”.
ووفــق تقاريــر إعالميــة أميركيــة ،يضغط
مستشــار ترامــب لألمــن القومــي جــون

مســؤولو

البيــت

األبيــض

» »وأشارت الدول المشاركة في
التحالف األميركي في العراق في
وقت سابق هذا األسبوع إلى أن
مستوى التهديد لم يرتفع بشكل
كبير بينما طالب أعضاء في
الكونغرس باالطالع على المعلومات
التي تقف خلف استعداد اإلدارة
الواضح للدخول في نزاع محتمل.

Osama.almajed@albiladpress.com
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كلمة جاللة الملك...

الدرع الذي تتحطم عليه
آمال أعدائنا

أسامة الماجد

أكــد ســيدي جاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة عاهــل البالد المفــدى حفظه

األميــن لهــذا الوطــن ومنجزاتــه ولــن يقصــر فــي أداء واجبــه ،كمــا أشــاد جاللتــه

هللا ورعاه في االجتماع المشــترك لمجلســي الوزراء والدفاع األعلى التزام مملكة

بالجاهزيــة عاليــة المســتوى لقــوة دفــاع البحريــن واألجهــزة األمنيــة فــي حماية

البحرين بدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم والوقوف صفا واحدا مع شقيقاتها

الوطــن وشــعبه ،وحيــن نتحــدث عن األجهزة األمنيــة في البحريــن فإننا نتحدث

فــي وجــه أيــة قــوى ظالميــة ال تريــد الخيــر للمنطقــة وهــو التــزام ثابت وراســخ.

عن طاقات ضخمة وصالبة وتصميم وقدرات اســتثنائية وأهداف مرســومة ،إنه

فالكلمــة الســامية التــي ألقاها جاللته حفظه هللا ورعــاه حملت الكثير من المعاني
والدالالت للمحافظة على أمننا واســتقرارنا ومنجزاتنا ومكاسبنا وحشد الطاقات
كل في موقعه إلحباط كل مشاريع العدوان الرامية إلى زعزعة األمن واالستقرار.
فاأليادي الخارجية التي تريد العبث بأمن البحرين ودول الخليج تظهر واضحة
وجليــة للعيــان ،وأمــام هــذا الواقــع والتطــور الخطيــر فإننــا ال يمكــن أن نقف في
موقــف المتفــرج حتــى تختلــط األجــواء ويتمكــن أعــداء البحريــن مــن تنفيــذ
المخططات.

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

جيــش أبــي على أهبة االســتعداد دائما لنصرة الحق وهو الــدرع الواقي للبحرين
وكل األشقاء.
إن الواقــع الــذي أمامنــا يفــرض علينــا الحيطــة والحــذر ،وبالتالــي فــإن الحاجــة
الحقيقيــة اليــوم هــي االلتفــاف حــول قيادتنــا والتمســك بوحدتنــا الوطنيــة ألن
المواطن يتحمل قسطا كبيرا من مسؤولية المرحلة المقبلة بحكم وعيه وثقافته
وممارســاته ،وعلــى مر التاريخ أثبت الشــعب البحريني صالبــة مواقفه وتجاوبه
التلقائي الكبير مع قيادته ونجاحه الرائد في مختلف الميادين وانتصاره.

األحد
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للتواصل17111483 :

كلمــة ســيدي جاللــة الملك حفظــه هللا ورعاه تجعلنــا متحفزين لصــد أي عدوان،
والتصــدي للفئــات والعناصــر التــي تريــد شــق الصــف الوطنــي وضــرب الجبهــة
الداخليــة ،وانطالقــا مــن قناعاتنــا بذلــك وإحساســا بالمســؤولية فــإن كل شــعب
البحريــن بــكل طاقاتــه وإمكانياتــه ســيكون ســدا منيعا وســيبقى دائمــا الحارس

» »إن الكلمة السامية لجاللة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ،الخطوة
المنهجية الكبرى للحفاظ على أمننا واستقرارنا والدرع الذي تتحطم
عليه آمال أعدائنا وأعداء األمة العربية.

عبدعلي الغسرة

اإلرهاب واألمن القومي العربي ()1
أصبــح األمــن القومــي العربــي اليــوم ضــرورة حياتية مــن أجل الحفــاظ على
ثانيــا،
ســيادة أقطارنــا العربيــة أوال ومــن أجــل مواجهــة اإلرهــاب وتداعياتــه
ً

حيــث بلغــت تأثيراتــه الكبيرة أراضينــا وثرواتها ،خصوصا فــي عصر العولمة
العســكرية والميدانية بتمكن الصواريخ البالســتية بعيدة المدى أن تصل إلينا
حاملــة رؤوســا حربيــة إلصابــة أهدافهــا بغــض النظــر عــن بُعدها عنــا ،وكذلك

مــن خالل نشــر األفكار الطائفيــة والمُ تعصبة التي تهدد أمننا القومي وشــعبنا
العربي.

ومــا حــدث مــن اعتداء إرهابــي حوثي على مضخات شــركة أرامكــو النفطية
بالمملكــة العربيــة الســعودية وقبلــه االعتداء على ُســفن الشــارقة يتطلب من

أقطارنا العربية أن تعمل جاهدة على حماية األمة العربية من خطر التدخالت
اإلقليميــة وميليشــياتها ،مــن أجــل حمايــة وجودنا وشــعبنا وثرواتنــا ،كون ما
يفعلــه األعداء يســتهدف وجودنا الجغرافي واإلنســاني والديموغرافي ،وهو

ما يعني تهدي ً
دا ألمننا القومي السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي،
دا منذُ
ومســتمرة ،وتحدي ً
وفــي الحقيقــة ليســت تهديــدات جديدة بل قديمــة ُ
ســقوط الخالفــة العربيــة وتربــع الخالفــة العثمانيــة والهيمنــة الغربيــة علــى
الوطن العربي وتقاسم أقطاره باتفاقية سايس بيكو.

ً
وتحقيقــا للحمايــة القوميــة لســيادة أراضينــا البــد مــن توفيــر مظلــة
لذلــك

حمايــة فعالــة ومؤثــرة ضــد التهديــدات اإلقليميــة واألجنبية مــن خالل وضع
ahmedjuma44@yahoo.com

استراتيجية أمنية بإدارة تنفيذية عربية وعدم تعارضها مع حقوق وواجبات
الشــعب العربــي فــي أقطــاره بمــا يضمــن الحفــاظ علــى النســيج االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهــاب ال تختلــف دوافعــه وأهدافــه مــن بلــد عربــي إلــى آخــر،
فالوطــن العربــي يقــع في موقــع جغرافي حيــوي ويمتلك ثروات كثيــرة ،وأيً ا
كانــت هــذه الدوافــع واألهــداف البــد أن تعمــل الدولة علــى تحديــد مصادرها

والتدريــب علــى وضــع ســيناريوهات ُمحتملــة للتهديــدات والتدريــب علــى

كرامة البحريني أوال

مواجهتهــا ،والعمــل علــى تحســين مصــادر أنظمتهــا الدفاعيــة وتنويعهــا ،ومــا
ً
حدث للشــارقة والســعودية وكل األقطار العربية األخرى يُ مثل تهدي ً
شــامل
دا

أحمد جمعة

لألمــة العربيــة ،فجميــع األقطــار العربيــة وطن واحــد وتحاصرهــا التهديدات

ً
ً
ً
صحافيا يســتدعي الضحك والسخرية،
ســبقا
عيبا أو فضيحة ،وال
الفقر ليس

وأســتغرب كيف مر هذا التبرير ،يزيد الطين بلة حينما يكون المقصود بذوي

ثم إن الحجة والتبرير بأن الفقير يختلف عن ذوي الدخل المحدود وأن عبارة

الدخــل المحــدود دون الفقيــر ،وكأن الفقيــر ال يســتحق ســيارة ،وكأن الفقيــر

خــوش فقيــر كان المقصود بها أصحاب الدخــل المحدود فهي الطامة الكبرى،

يستحق بدل السيارة نكتة عليه.

ألن المبــرر هنــا أفــدح من الزلة ذاتها ،فــإذا كان يقصد رئيس المجلس وأكن له

أرجــو مــن رئيــس مجلــس الشــورى أن يعيــد قــراءة تبريره وســيجد فيــه زلة

االحترام والتقدير ،الفقير المعدم الذي ال يستطيع شراء سيارة ،فالضحك من

أخرى أشــنع حتى لو اســتند على العضو بالمجلس المؤيد ،فأنا أستغرب حتى

هــذا الفقيــر معنــاه أن له ما يبرره ،وهنا زلة أدهى من األولى ،بمعنى أن الفقير

اعتذارهــا ألنــه ال مــكان لــه فــي خطأ الرئيــس إال إذا أرادت دعــم الرئيس فهذا

يستحق الضحك والسخرية عكس ذوي الدخل المحدود وهذا ليس تفسيري
ً
حرفيا فيما جاء بلسان الرئيس وهو يقول بالحرف
بل ما تفصح عنه العبارة

أمر آخر.
شــعب البحريــن شــعب كريــم وعزيــز نفــس ،وهــو شــعب حضــارات وتواريــخ

إنهــا أخطــأت التعبيــر ،والمفــروض كمــا قالــت يجــب أن تقــول “ذوي الدخــول

متشــعبة بالكفــاح مــن أجــل الحيــاة الكريمــة ،ومنذ تأسســت هــذه الدولة عبر

المحــدودة” بــدل الفقيــر حتى لــو كان المقصود ذوي الدخــل المحدود ما الذي

القرون والعقود ،عرفت البحرين بثقافة شــعبها ووعيه وعزته وكرامته ،وكل

يستدعي النكتة والضحك على كلمة الفقير؟ وهل صار الفقر مدعاة للضحك؟

من حاول إهانة فرد أو النيل من أي من أفراد هذه الشعب تصدى له الجميع،

ال معنــى علــى اإلطــاق للتبريــر وكان األجــدى بالرئيــس صالــح أن يعتــذر من

ألن مكانة البحريني فوق كل اعتبار ،ومن المؤسف اليوم بعد كل هذا التاريخ

البدايــة دون تبريــر ودون االســتناد العتــذار النائبــة المؤيــد ألنهــا ليســت فــي

الطويــل الحضــاري أن تســتدعي كلمــة فقيــر الضحــك! أعتقد أنــه كان األجدر

وارد تحمــل وزر الخطــأ الجســيم الذي وقع به رئيــس المجلس ،أنا أعرف األخ

بالرئيس االعتذار بدل التبرير.

عربيا على صد ومواجهة هذه التهديدات ضمن
والحروب ،لذلك يجب العمل
ً

الحدود الوطنية والقومية العربية ،فبيانات االســتنكار والشجب اإلعالمية ال
تعمل على حماية أمننا العربي ،بل تتم الحماية عبر بناء قوة عســكرية فعالة
وقــوة اقتصاديــة جادة تمكننا من صد هــذه التهديدات بما يحفظ حقنا وحق
وجودنا وما نملكه من ثروات.
» » ما حدث يتم بأمر إرادة الدولة األجنبية التي عملت على تأسيس
وتمويل وتدريب الميليشيات المُ نفذة من أجل تحقيق أجندتها السياسية
والطائفية ولقتل النسيج الوطني العربي.

علــي الصالــح ،هــو رجل صالح ودمث األخالق ،لكن ال يجــب المرور على هذه
الزلة ،بل ال يجب التبرير بحجج أوهى من الخطأ ذاته ،فما جاء في تفســيره

» »تنويرة :أغلبنا يقتبس األخطاء ألنها األسهل.

tariq@cogir.org

سمر األبيوكي

غبقة رمضانية وكثير من األلفة
تعد الغبقة أشــهر مظاهر رمضان ،خصوصا في منطقة الخليج العربي ،وهي مشــابهة

الشعوبيون الجدد...
تزوير التاريخ

لوجبــة الســحور ،إال أنهــا تتميز عنها بأنها مبكرة نوعا ما وتســبق أذان الفجر بســاعات

د .طارق آل شيخان

أكبــر مــزور بالتاريخ هو التاريخ نفســه ،فمن يكتــب التاريخ ليس إله أو أحد المالئكة،

الطورانيين ،أحفاد القوقازيين الوثنيين.

بــل مــن يكتبــه البشــر أنفســهم ،فالمنتصــر يكتــب مــا يشــاء مــن أكاذيــب وأســاطير

فكما أن هناك مستعربين ومستخلجين خونة باعوا شرفهم العربي للشعوبيين الجدد

ومبالغــات مــن دون أن يردعــه أحد ،فال كتاب أعمــدة وال محللو فضائيات وال ندوات

كصنم فارس الخامنئي والمقبور الخميني ،هناك أيضا مستعربون ومستخلجون باعوا

في ذلك الوقت الغابر تحلل وتنتقد وتفند هذا التاريخ المزور ،وكذلك الخاسر يكتب

أنفســهم وشــرفهم العربــي للشــعوبيين الجــدد كالفرعــون الطوراني وعرقــه القوقازي

مظلوميتــه كيفمــا يشــاء ،ويســرد ظلم وغــدر وخيانة اآلخرين لــه ،وال يوجد من يفند

الوثنــي ،فقامــوا بتقديــس وتمجيــد كل أفعالــه وسياســاته وقدمــوا العــذر لــه بأعماله

ويحلل وينتقد ما كتبه.

المشــينة ،مــن دعمــه الشــذوذ الجنســي وحمايتــه بيــوت الهــوى ،وعالقاته العســكرية

وهكــذا ،فالمنتصــر كتــب أكاذيبــه ثــم جــاء بعــده مؤيــدوه ليزيــدوا تلــك األكاذيــب

والسياســية والتجارية مع إســرائيل ،بما فيها عشــر رحالت يومية بين تل أبيب وبين

واألســاطير ،واألمــر كذلــك بالنســبة للمهــزوم ،حيــث تــزداد أســاطير مظلوميتــه مــن

بلــده ،فــي الوقــت الذي ســخر فيــه هــؤالء المســتعربين والمســتخلجين ،كل طاقاتهم

قبــل خلفائــه وســالته وتــزداد معهــا المبالغــة بغــدر وظلــم اآلخــر ،ولعل بكذبــة العرق

لشــتم العرب المســلمين وتخوينهم ،بل فرشــوا أجســادهم له فوق األرض حتى يعيد

الفارســي خير دليل ،فالعرب المســلمون أبادوا الفرس المجوس وأنهوا امبراطوريتهم

االحتالل الطوراني القذر ،كونه سليل ما يسمى بالخالفة العثمانية والعرق العثماني،

وهويتهم ،وما نراه اآلن من تبجح إيران وتفاخرها بأن عرقها الفارســي يســيطر على

وســط تطــاول مــن هــذا الفرعــون الطورانــي وزمرتــه علــى أســياده العرب المســلمين

أربع عواصم ،فهو تزوير للتاريخ .فهؤالء الذين يقولون عن أنفسهم اآلن إنهم فرس،

وتدخله بشــؤون بالد العالم العربي المســلم ،معتقدا أن العرب المســلمين أذلة وخونة

ما هم إال لقطاء ومشــردين من شــعوب وقبائل قوقازية ومغولية ،أتى بهم إســماعيل

كاإلخوان والمستخلجين قبل أن يصدم هذا الفرعون الطوراني بحقيقة أن في العالم

الصفــوي ونشــر بينهــم فتــات الهويــة المجوســية ،مــن أجــل إيجــاد شــعب يقــول عــن

العربــي المســلم رجــاال ســيقومون بحــرق ذلك التاريــخ المــزور .فانتظر أيهــا الفرعون

نفســه إنــه حفيد الفــرس المقبورين ،خدمة لمملكته وفصال للهوية العربية اإلســامية

الطورانــي مــا سنكشــفه عــن حقيقــة أجــدادك القوقــاز الوثنييــن ،جــراء تطاولــك على

المبراطوريــة عربســتان العظمــى التي تســمى اليوم إيــران ،واألمر أيضــا ينطبق على

أسيادك العرب المسلمين .وللحديث بقية.

عدة ،حيث يتناول الجموع ما لذ وطاب من بعد صالة التراويح إلى منتصف الليل أو
هكذا ُج ِبل العُ رف على إقامة الغبقات في تلك الفترة الزمنية.
ونتجــت مفــردة غبقــة من فعل ( َ
غ َب َق) أي تناوله ليال أو ما يُ شــرب ليال أو ما يُ حلب من

الماشــية ليال وهو في أصل اللغة قد حدد الفعل والتوقيت وهو ما يتماشــى جليا مع
ما نقوم به في الغبقة من تناول المشروبات والمأكوالت.
ومــن أجمــل مــا يحــدث فــي الغبقــات الرمضانية التجمــع الحــادث على ســفرة الطعام
ســواء فــي البيــت الواحــد أو حتــى علــى صعيد اللقــاء في مجالــس النســاء والرجال،
ففكرة الغبقة تشــعبت وأصبحت في مضمونها أكبر من تناول الطعام والشــراب ،ففي
الغبقــة النســائية تهتــم الســيدات بالثيــاب والزينــة وتســتطيع الغالبيــة اســتنتاج خــط
الموضــة الحديث وأجمل اكسســوارات الشــعر واليد وغيرها ويكثــر التعارف والتودد
وتنتج الصداقات.
األمــر قــد يكــون مختلفــا نوعا ما فــي مجالس الرجــال التي تعم بهــم ويصبح التالقي
مجاال لزوال الخالفات إن وجدت والسؤال عن الصحة واألهل وفي كثير من األحوال
تعقد بعض الصفقات المهمة أو أنها تبدأ على أقل تقدير.
» »ومضة :كلما مضى العمر تستكشف حالوة رمضان ومعاني الصيام
واإلحساس بالغير وتستكشف أمورا اجتماعية مهمة ينسجها بسالسة شهر
الصيام والقيام والعبادة والحب والمودة ...فهنيئا لنا ولكم رمضان.
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ســجل كيليــان مبابــي رقمً ــا مميــ ًزا،
بعدما أحرز هدفين في شباك ديجون،

كأس السوبر يدشن موسم السلة الجديد

االنطالقــة بدايــة أغســطس والختــام نهايــة مــارس

أمــس ،ضمــن مباريــات الجولــة 37
للدوري الفرنسي.

ً
ووفقــا لشــبكة “أوبتــا” لإلحصائيــات،

فــإن مبابــي بــات أول العــب فرنســي
ً
هدفا في موســم واحد
يصــل إلــى 32

 اتحاد السلة

كشــف االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة عــن موعــد انطــاق الموســم الرياضــي

بتاريــخ مســابقة الــدوري ،منذ فيليبي

الجديد لكرة السلة .٢٠٢٠/٢٠١٩

جونديه العب نانت ،والذي سجل 36
ً
هدفا بموسم (.)1965/1966
ويســعى مبابــي للمنافســة علــى لقــب
الحــذاء الذهبــي ألفضــل هــداف فــي
أوروبــا ،حيــث يتصــدر األرجنتينــي
ليونيــل ميســي نجــم برشــلونة قائمــة
ً
هدفا.
الهدافين برصيد 34

األحد

 19مايو 2019
 14رمضان 1440

رئيس الحرس الوطني يهنئ محمد بن زايد ومنصور بن زايد

وقــال عضــو مجلــس إدارة االتحــاد

بشــكل مبكــر؛ حتى يتســنى لالتحاد

البحرينــي لكــرة الســلة رئيــس لجنــة

مناقشــتها واعتمادها ،على أن تعمم

المســابقات ســيد أنور شــرف ،إن بداية

على االندية في أعقاب ذلك.

الموســم الجديد ستكون بكأس السوبر

وقال إن اتحاد كرة الســلة يهدف إلى

التــي ســتقام بيــن بطــل الــدوري فريــق

إنهاء الموسم مبكرا ،وتحديدا مع نهاية

المحــرق وبطل كأس خليفة بن ســلمان

شــهر مــارس مــن العــام المقبــل؛ تفاديــا

فريق الرفاع ،وذلك في األول من شهر

للتأخيــر نهايــة الموســم ،عــاوة علــى

أغســطس المقبل ،مضيفا أن منافســات

إعطــاء الفرصــة الكافية لبطــل الدوري

دوري زيــن البحريــن ســتنطلق فــي

العــام لالســتعداد التــام للمشــاركة فــي

األسبوع األول من شهر أغسطس.

البطولــة الخليجيــة األربعيــن لألنديــة

وأكــد أنور شــرف أن االتحــاد عمل بجد

األبطال خالل شهر أبريل .2020

فــي اآلونــة األخيــرة بعقــد العديــد مــن
ً
رغبــة منــه
االجتماعــات التنســيقية،

وبيــن رئيــس لجنــة المســابقات أن
منتخبنــا الوطنــي للرجــال تنتظــره

فــي إقــرار رزنامــة المســابقات المحلية

مشــاركتين خــال الموســم الجديــد،

واحــدة منهــا خليجيــة متمثلــة ببطولة
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج التــي
ســتقام خــال شــهر أكتوبــر المقبــل،
والثانيــة

بمنافســات

التصفيــات

اآلســيوية المؤهلــة لكأس آســيا ،٢٠٢٠
والتــي سيشــارك فيهــا منتخبنــا علــى
مرحلتيــن ،إذ ســتقام المرحلــة األولــى

أنور شرف

مــن  ٢٥نوفمبــر حتــى  ٥ديســمبر
المقبلين ،فيما ســتلعب المرحلة الثانية
مــن  ١٧حتــى  ٢٥فبرايــر مــن العــام
المقبــل ،وهــو الوضــع الذي جعــل بداية
الموسم مبكرة هذا العام.

المحرق والحد إلى نهائي كأس النخبة

رئيس الحرس الوطني

ولي عهد أبوظبي

تخطيــا الرفــاع الشــرقي والمنامــة فــي المربــع الذهبــي

نائب رئيس الوزراء اإلماراتي

أحمد مهدي

المنامة  -بنا

رفع رئيس الحرس الوطني الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
التهاني والتبريكات إلى ولي عهد أبوظبي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل
نهيــان ،وإلــى نائــب رئيس مجلس الوزراء بدولــة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة
مالــك نــادي مانشســتر ســيتي االنجليــزي صاحــب الســمو الشــيخ منصور بــن زايد آل
نهيــان ،بمناســبة حصــول النــادي االنجليــزي علــى الثالثيــة التاريخيــة ليصبــح أول
نــادي انجليــزي يظفــر بالثالثيــة المحليــة ،متمثلة في لقــب الدوري للموســم الرياضي
 ،2018/2019وكأس االتحــاد و كأس رابطــة المحترفيــن ،حيث أعرب ســموه عن بالغ
ً
خصوصــا ان النادي االنجليزي
ســعادته بهذه المناســبة التــي يفتخر العرب بتحقيقها،
يمتلكه أبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأكد الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن تحقيق مانشستر
ســيتي الثالثيــة التاريخيــة يؤكــد الرؤية الثاقبــة والحنكة ،التي يمتلكهــا مالك النادي
صاحــب الســمو الشــيخ منصــور بن زايــد آل نهيان والــذي ضــرب أروع األمثلة بالعمل
الــدؤوب والرائــع طــوال الموســم ،الــذي أثمــر عــن تحقيــق لقــب الــدوري بــكل جــدارة
ً
مشــيرا ســموه إلــى أن نــادي مانشســتر ســيتي حقــق طفــرة نوعيــة منــذ
واســتحقاق،
امتــاك صاحــب الســمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان للنــادي ،وهو ما يؤكد رؤيته
الثاقبة نحو تحقيق األمجاد وتحقيق المزيد من النجاحات.

تأهــل فريقــا المحرق والحد إلــى المباراة النهائية لــكأس النخبة لكرة القدم
للموســم الرياضي  ،2018-2019وذلك بعد تخطيهما فريقي الرفاع الشرقي
والمنامــة علــى التوالــي ،فــي مباريــات نصــف النهائــي ،والتــي أقيمت أمس
السبت  18مايو الجاري.
وســيضرب المحــرق مع الحــد موعدا

من ركلة جزاء.

مرتقبــا فــي المبــاراة النهائيــة يــوم

أدار المبــاراة الحكــم عبــدهللا قاســم،

الثلثاء المقبل  21مايو الجاري.

وعاونه عبدهللا صالح وســيد فيصل

فــي المبــاراة األولــى أمــس ،حقــق

علوي ،والحكم الرابع عيسى عبدهللا.

المحــرق فــوزا علــى الرفــاع الشــرقي

وفي المباراة الثانية ،حقق الحد فوزا

بثالثــة أهــداف دون مقابــل ،وذلــك

على المنامة بهدفين دون مقابل ،في

على االستاد الوطني.

لقاء احتضنه اســتاد الشــيخ علي بن

وســجل للمحــرق فيصــل إبراهيــم

محمد آل خليفة.

من لقاء المحرق والرفاع الشرقي (تصوير أحمد علي)

فــي الدقيقــة ( ،)20وعيســى موســى

وســجل هدفي الحد:سعد العامر في

أدار المبــاراة الحكــم عبدالعزيــز

وصــاح جناحي ،والحكم الرابع علي

“هدفيــن” فــي الدقيقتين ( )70و ()81

الدقيقة ( )32وأحمد ميرزا (.)80

شــريدة ،وعاونــه نــواف شــاهين

السماهيجي.

األهلي يجدد مع الصيرفي

وجــوده ركيزة أســاس لطائرة النسور بالموسم المقبل

حسن علي مدربا للنصر

بــــــانــــــتــــــظــــــار اإلعـــــــــــــــــان الـــــرســـــمـــــي
سبورت

حسن علي
بقي قائد الفريق األول للكرة الطائرة بالنادي األهلي علي الصيرفي وفيا لقميص “النســور” بعدما جدد تعاقده رســميا مع النادي؛

اقتــرب المــدرب الوطنــي حســن علــي مــن العــودة إلــى ناديــه األم النصــر لقيادة

ليواصل رحلة العطاء ويقود الكتيبة الصفراء في الموسم المقبل .2020 - 2019

الفريــق األول للكــرة الطائــرة في الموســم المقبــل  2020 - 2019بدال من المدرب
التونسي فوزي الهواري.

وجرت مراسم توقيع العقد الرسمي بين النادي والالعب بحضور
أمين ســر النادي عالء الحلواجي الذي أشــرف على إبرام الصفقة
وتجديد العقد مع الصيرفي الذي يعتبر أحد ركائز النجاح لطائرة
األهلي في المواسم الماضية.
وجاء توقيع العقد نظرا لوصول الالعب إلى سن الـ  30وامتالكه
ورقة االستغناء لالنتقال إلى ناد آخر ،بيد أن الالعب فضل البقاء
في ناديه األم الذي ترعرع فيه وكسب قلوب جماهيره ومحبيه.
ويعتبــر الالعــب الدولــي علــي الصيرفــي أحــد أعمــدة الفريــق إذ
يشغل مركز االرتكاز ويتميز بطوله وإمكاناته المتميزة في الصد
والهجوم السريع وكان له دور بارز في تحقيق بطولة كأس سمو
ولي العهد في الموسم المنصرم ،إضافة إلى دوره في تحقيق 11
بطولة من بينها بطولة أغلى الكؤوس  5مرات ،وبطولة الدوري 3
مرات ،وبطولة كأس االتحاد مرة واحدة ،وبطولة األندية العربية

الصيرفي يوقع تجديد العقد رسميا

ويشكل الصيرفي قوة ضاربة في صفوف األهلي ،وبوجوده فإنه

العهد والمنافسة على بطولة الدوري باإلضافة إلى بطولة األندية

ســيدعم كتيبــة النســور للمحافظــة علــى بطولــة كأس ســمو ولــي

العربية التي سيشارك فيها الفريق بصفته بطال ألغلى الكؤوس.

مرتين.

تكليف آسيوي للحكم خالد العالن
اتحاد الكرة

الحــكام اآلســيوي خالــد العــان؛ باإلشــراف على

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

كوريا الجنوبية.

ويأتــي التكليــف الصــادر مــن االتحــاد اآلســيوي
لكــرة القــدم تأكيــدا علــى المكانة المتميــزة التي

تتســم بهــا الكــوادر التحكيميــة البحرينيــة،

خصوصــا عبــر حصولهــا علــى الثقــة علــى جميع

األصعدة المحلية واإلقليمية والقارية والدولية.
ويعد خالد العالن من مقيمي الحكام اآلسيويين

لإلعالن عن الصفقة.

بــدوري الدرجــة األولــى كمــا ســبق لــه

وكان مديــر النشــاط الرياضــي أســامة

قيــادة فريــق النصر والعمل فــي الجهاز

حمــاد قــد أكــد لـــ “البــاد ســبورت” قبــل

الفنــي لمواســم عديــدة اســتطاع أن

أيــام أن النــادي لــن يجــدد تعاقــده مــع

يحقــق خاللهــا العديــد مــن اإلنجــازات

المــدرب فــوزي الهــواري ،كاشــفا عن أن

المحلية.

المــدرب حســن علــي هــو الخيــار األول

ومن المتوقع أن يتم اإلعالن عن صفقة

بالنســبة لنادي النصر مــن دون أن يقدم

النصر وحســن علي خالل األيام القليلة

أي تفاصيــل عــن وجــود مفاوضــات أو

المقبلة في حال ســارت الظروف بشكل

أي اتفــاق نهائــي بيــن الطرفيــن ،إال أن

طبيعي بين الطرفين.

حسن علي

سلوى عيد تسجل انطالقة قوية بالدوري الماسي
يشرف على تنظيمه االتحاد الدولي أللعاب القوى (.)IAAF

وســتقام المبــاراة يــوم  26يونيــو المقبــل فــي

من إندونيسيا ،سيكون مراقب المباراة “لي” من

وبانتظــار اكتمــال اإلجــراءات الرســمية

واســتطاع أن يثبــت أقــدام الفريــق

مســافة الســباق بزمن  50:65ثانية لتحرز أول  8نقاط في منافســات الدوري الماسي الذي

ضمــن إطــار منافســات دور المجموعــات لــكأس

أحمــد ومــازن زازفون ،فيما الحكم الرابع thoriq

مــع المــدرب وتوصال إلى اتفــاق مبدئي

جمــرة الموســم الماضــي 2019 - 2018

الــدوري ،التــي أقيمــت بمدينــة شــنغهاي الصينيــة ظهــر أمس األول (الســبت) عندمــا أنهت

هونــج كونــج و “ 25أبريــل” من كوريا الشــمالية،

الســاحة حنــا حطــاب ،ويســاعده مواطنــاه علــي

لـــ “البــاد ســبورت” أن النــادي تفــاوض

وكان حســن علــي قــد قــاد فريــق بنــي

القــوى عندمــا حققــت المركــز األول فــي ســباق  400متــر للســيدات بالجولــة الثانيــة مــن

تقييم طاقم تحكيم مباراة فريقي “كيتشي” من

تحكيــم دولــي ســوري للمبــاراة ،مكــون من حكم

حســن علي بعدما أكدت مصادر مطلعة

مسألة وقت ال أكثر.

ســجلت البطلــة العالميــة ســلوى عيــد ناصــر انطالقة متميــزة في الــدوري الماســي أللعاب

الحــكام باالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم ومقيم

هونج كونج.

قيــادة الفريــق األول إلــى ابــن النــادي

المتاحــة يؤكــد أن التعاقــد معــه بــات

اتحاد ألعاب القوى

كلــف االتحــاد اآلســيوي لكرة القــدم ،عضو لجنة

وسيشــرف خالــد العــان علــى تقييــم طاقــم

وبــات في حكم المؤكد أن يســند النصر

وجود حســن علــي على رأس الخيارات

خالد العالن

المعتمدين في العام ( ،)2018وسبق له اإلشراف
علــى مهمــات مشــابهة فــي عــدد مــن البطــوالت

اآلسيوية المختلفة.

ويعتبــر خالــد العــان مــن األســماء البحرينيــة

المعتمــدة علــى مســتوى مقيمــي الحــكام
اآلســيويين ،عــاوة علــى تواجــد  3مقيميــن
بحرينييــن للحــكام الدولييــن معتمديــن لــدى

االتحاد اآلســيوي ،وهم :مقيما ومكتشفا الحكام
اآلســيويين عبدالرحمــن عبدالخالــق وجاســم

محمــود ،عــاوة علــى مقيــم ومكتشــف الحــكام

اآلسيوي للصاالت عبدالرحمن عبدالقادر.

وتمكنــت البطلــة ســلوى عيــد الحائــزة علــى

سباق  400متر للسيدات على مستوى العالم

لقــب الــدوري الماســي فــي نســخة العــام

وتفــرض هيمنتهــا المطلقــة .وتعتبــر ســلوى

الماضــي  2018من الفــوز بالمركز األول بكل

عيــد صاحبــة الميدالية الفضية لســباق 400

جــدارة واقتدار بعدما تفوقــت على العداءة

متــر فــي بطولــة العالــم أللعــاب القــوى التــي

SYDNEY

أقيمــت فــي لنــدن  2017ولهــا ســجل حافــل

األميركيــة

MCLAUGHLIN

التــي جاءت في المركــز الثاني بزمن 50:78

بالميداليات الذهبية على المستوى القاري.

ثانيــة لتحصــد  7نقــاط ،وعــداءة بوتســاوانا

وفــي ســباق  3آالف متــر موانــع ،أحــرزت

 CHRISTINE BOTLOGETSWEالتــي

العــداءة وينفــرد المركــز الخامــس فــي

جــاءت في المركز الثالث بزمن  51:29ثانية

الترتيــب بعدمــا أنهت مســافة الســباق بزمن

لتحصــد  6نقــاط .وبتلــك البدايــة الجيــدة

 9:19:63دقيقــة لتحصــد  5نقــاط ،فيمــا كان

للعــداءة البحرينيــة ســلوى عيــد ناصــر فإنها

المركــز األول والثانــي مــن نصيــب عداءتين

أثبتــت نواياهــا الجــادة فــي تكــرار اإلنجــاز

كينيتيــن ،والمركز الثالــث من نصيب عداءة

الذي حققته العام الماضي بالدوري الماسي،

أوغندية.

عندما حققت  7انتصارات لتتربع على عرش

وفي ســباق  5آالف متر للرجال ،جاء العداء

محمد بن جالل

سلوى عيد خالل احتفالها بالبطولة

“بيرهانــو بيــاو” فــي المركــز الخامــس فــي

إدارة االتحاد البحريني أللعاب القوى محمد

الترتيــب العــام للســباق ضمــن ذات الجولــة

عبداللطيــف بــن جــال عــن ســعادته الكبيرة

عندما أنهى المسافة بزمن  13:05:04دقيقة

باإلنجــاز الرائــع الــذي حققته العداءة ســلوى

ليحصــد  5نقــاط ،فيمــا اســتحوذ عــداؤو

عيــد في بدايــة انطالقتها بالدوري الماســي،

اثيوبيا على المراكز الثالثة األولى.

مشــيرا إلــى أن حصولهــا علــى المركــز األول

وستقام الجولة الثالثة من منافسات الدوري

يعكــس مــدى إصرارهــا وعزيمتهــا علــى

الماسي بمدينة ستوكهولم السويدية بتاريخ

تحقيق إنجاز مماثل لما حققته في النســخة

 30مايــو الجاري .وعبــر نائب رئيس مجلس

الماضية من الدوري الماسي.

اليوم نصف نهائي بطولة النسر الذهبي

بطولة دمستان الرمضانية لكرة القدم

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

يتحــدد اليــوم األحــد الفريقــان المتأهالن للمبــاراة النهائية لبطولة نادي النســر الذهبي
الرمضانية الرابعة لكرة القدم والتي ُتقام برعاية رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم

تأهــل فريقــا التحــدي والنصــر للمبــاراة النهائيــة لبطولــة سداســيات
دمســتان الرمضانية التاســعة لكرة القدم ،والتي ينظمها مركز شــباب

الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة ،إذ ســ ُتلعب مباراتا الدور نصف النهائي عند الســاعة

دمستان الثقافي والرياضي برعاية النائب أحمد الدمستاني.

التاســعة ،إحداهــا علــى الملعــب رقم واحد في مالعب نادي التنســر الذهبي بســلماباد،

وجــاء تأهــل فريــق التحدي بعد فوزه فــي مباراة نصــف النهائي على

واألخرى على الملعب رقم ،2علما بأن أطراف المباراتين كانوا قد تحددوا مساء أمس

فريــق الوحــدة بنتيجة كاســحة قوامها أربعة أهداف مقابل ال شــيء،

الســبت ،إذ أقيمــت مباريــات دور الثمانية األربع ،والتــي كان قد التقى فيها الحرم ضد

فيما جاء تأهل فريق النصر بفوزه على فريق القوة بركالت الترجيح

التعــاون ،عــذاري مــع مركــز الحجــر والقــدم ،إثمــار ضــد بلوغرانا،وكذلــك خدمــات لؤي
للسيارات مع نظارات عمار حامل اللقب .وتشهد البطولة هذا العام تنافسا كبيرا للغاية

فــي اللحظــات األخيــرة .يُذكــر أن البطولــة تقام هذا العام بمشــاركة 8

ّ
وينظــم مركــز شــباب دمســتان
العزيمــة والنصــر والوحــدة والتفــوق.

حيــث شــهدت المبــاراة إثــارة ونديــة أحرز فيهــا فريق النصــر التعادل

بين الفرق المشاركة فيها ،وصوال لتحديد ثمانية متأهلين لربع النهائي ،قبل أن تتأهل
أربــع فــرق لنصــف النهائي الذي ســيقام اليوم ،علما بأن المباراة النهائية ســتقام مســاء
يوم الخميس المقبل  23مايو الجاري.

بعــد انتهــاء الوقــت األصلــي مــن المبــاراة بالتعــادل اإليجيابــي ،1-1

جانب من البطولة

أعضاء اللجنة المنظمة مع كأس البطولة

فــرق موزعــة علــى مجموعتين ،حيــث ضمّ ت المجموعــة األولى فرق

سداسيات القدم بطولة كرة الطاولة ،وبطولة كرة الطائرة ،والمسابقة

القوة والتحدي واإلصرار والروح ،فيما ضمت المجموعة الثانية فرق

الثقافية ضمن أهداف المركز في إبراز المواهب بمختلف المجاالت.
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اليوم ختام بطولة األندية والشركات للسنوكر

الــــــــكــــــــأس بــــــيــــــن طـــــــمـــــــوح بــــــنــــــاغــــــاز وخــــــــبــــــــرة بـــــــاربـــــــار
اتحاد البليارد

تختتــم اليــوم (األحد) منافســات بطولة األندية والشــركات للســنوكر 2019
التــي ينظمهــا االتحــاد البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتس مــن  5مايو
الجاري.
وســيلتقي في المباراة النهائية فريقا

واجتازه بنتيجة ( )1/2أيضا.

بناغاز “ب” مع باربار في تمام الساعة

والفريقــان ســبق وأن التقيــا فــي

 8مســاء على صالــة كيو إن بالمنامة،

البطولــة الحاليــة بعدمــا كانــا فــي

التي كانت مسرحا لمنافسات البطولة

مجموعــة واحــدة ،وتمكــن باربار من

على مدى األسبوعين الماضيين.

تحقيق االنتصار بنتيجة كبيرة ()0/3

وســتحظى المبــاراة واليوم الختامي

وهــي الخســارة األولــى والوحيــدة

بحضــور رئيــس اتحــاد اللعبــة ســعيد

التــي تكبدهــا بناغاز .ومن دون شــك

اليمانــي وأعضــاء مجلــس اإلدارة

مباراة الليلة لن تكون كسابقها وذلك

لتتويج أصحاب المراكز األولى.

كونهــا المبــاراة النهائيــة واألخيــرة

وتأهــل باربــار لهــذه المرحلــة بعدمــا

وال توجــد فرصــة أخــرى للتعويــض،

تصــدر مجموعتــه بفــارق األشــواط

والفــوز وحــده ســيتوجه بالكأس في

عــن بناغــاز بـــ  3انتصــارات وخســارة

نسخته .2019

واحدة لكل منهما.

بناغــاز يعــول علــى طمــوح العبيــه

ولعب بناغاز في النصف النهائي أمام

الشــباب المتألقيــن وهــم فهــد خلــف

الداخليــة “ب” فــي أقــوى مواجهــات

وخليــل إبراهيــم وعبــدهللا مجيــران

البطولــة وفــاز بهــا بناغــاز ( ،)1/2أمــا

فــي ترجيــح كفتــه وصعــود منصــة

باربــار فواجــه نــادي الخريجيــن

األول،

التتويــج

وإحــراز

المركــز

فريق بناغاز “ب”

فريق باربار

وباربــار يعتمــد علــى عنصــر الخبــرة

الظفــر باللقــب إثــر مشــاركته األولــى

قــوة فــي المواجهــات الثــاث التــي

مسك الختام بسهرة رمضانية مميزة

المتمثلة في علي العالي وعبدالمنعم

في هذه البطولة.

ســتقع بحسب القرعة كما هو معمول

يشــهدها حضور جماهيري كثيف من

الشــويخ والشــاب يحيــى حســن فــي

لقــاء متوقــع لــه اإلثــارة والندية بكل

بــه منــذ بدايــة البطولــة ،وأن يكــون

عشاق ومحبي هذه اللعبة.

القادسية و “سانس” يتأهالن لنهائي بطولة القادسية

تفوقا على “ذتــن شــوب” و ”تلغراف” بنصف النهائي

دورة لحكام ولقضاة المالكمة

إعـــداد الكـــوادر الوطنيـــة لالرتقـــاء برياضـــة المالكمـــة

اتحاد المالكمة

ينظــم االتحاد البحرينــي للمالكمة الــدورة الوطنية للحكام
والقضاة في رياضة المالكمة ،والتي ستقام في شهر يونيو
المقبل.
ويدعــو االتحــاد الراغبيــن فــي المشــاركة التســجيل عبــر
الرابــط الموجــود فــي البايــو بحســاب االتحاد الرســمي عبر
االنســتغرام @ ،BAHRAINBOXINGحيــث تبلــغ رســوم
االشــتراك لهــذه الــدورة  40دينــارا .وقــد اعتمــد االتحــاد
جــدول إقامــة الدورة على  3فترات ،األولى في الفترة 14-
 15يونيــو ،والثانيــة فــي الفترة  22 21-يونيــو والثالثة في
فريق مركز شباب القادسية

سبورت
تأهــل فريقــا مركــز شــباب القادســية و
“ســيكس ســانس” إلــى نهائــي بطولــة مركــز
شــباب القادســية الرمضانيــة الســابعة لكــرة
السلة.
ونجح فريقا مركز شــباب القادســية وفريق
“ســيكس ســانس” فــي التأهــل إلــى المبــاراة

فريق سيكس سانس

النهائية بعد أن قدما مستويات جيدة خالل

دراغــون ،شــباب البحريــن ،فيمــا ضمــت

منافســات الــدور التمهيــدي مــن البطولــة،

المجموعــة الثانيــة فــرق :تلغــراف ،هوبــس،

إضافــة إلــى تفوقهمــا فــي مواجهــات الــدور

فريق سيكس سانس وفريق بانك سموراو.

نصف النهائي.

وتــم إطــاق اســم المرحــوم عبدالرحمــن

ويشارك في البطولة التي تقام للعام السابع

اللظــي على البطولــة تخليدا لذكراه ولدعمه

علــى التوالــي ،نحــو  8فــرق وزعــت علــى

نادي القادسية ،كما تم اطالق اسم المرحوم

مجموعتيــن ،وتضم المجموعة األولى فرق:

علــى الصالــة الرياضيــة للنــادي ،ومجلــس

مركــز القادســية ،صقــور البحريــن ،المحــرق

النادي.

انطالق األدوار النهائية لبطولة يوسف المؤيد للتنس

 4مــبــاريــات مــهــمــة وحــاســمــة فــي ربـــع النهائي

الفترة  29 28-يونيو.
وتأتــي إقامــة هــذه الــدورة ضمــن برامــج وخطــط االتحــاد
للنهــوض برياضــة المالكمــة البحرينيــة عبــر إعــداد الكــوادر
الوطنيــة التــي تســاهم فــي تطويــر وارتقــاء هــذه الرياضة،
بمــا يخــدم تحقيــق األهــداف والتطلعــات لتعزيــز التواجــد
البحرينــي فــي المشــاركات القاريــة والدوليــة ،عبر مشــاركة
الفــرق والمنتخبــات الوطنيــة وكذلــك الحــكام والقضــاة
البحرينييــن فــي مختلــف الفعاليــات والبطــوالت ،والظهــور
بالمســتوى المشــرف الذي يؤكــد الجهود المتواصلــة لمملكة
البحريــن فــي احتضــان ودعــم مختلــف الرياضات وســعيها

تنطلق مســاء اليــوم مباريــات الدور ربع

بعــد التعادل اإليجابــي بهدفين لكل منهما،

النهائــي لبطولــة المرحوم يوســف خليل

أكد فريقا سالح البحرية الملكي البحريني

المؤيــد الرمضانية لزوجــي التنس ،التي

والكتيبة الخاصة تأهلهما إلى الدور الثاني

ينظمهــا نــادي البحريــن للتنــس ضمــن

برصيد  7نقاط لكل منهما وبفارق األهداف

أنشــطته الرمضانية المتعددة هذا العام،

لصالــح البحريــة ،وذلــك خــال لقائهمــا في

وتقام  4مباريات مهمة وحاســمة ،أهمها

مباريــات الجولة الثالثــة للمجموعة الثانية

لقاء حامل لقب البطولة الثنائي حســين

ضمــن منافســات البطولــة الرمضانية لكرة

المخــرق ومحمــد بــو حســن مــع صاحب

القــدم للضبــاط الرابعــة والمقامــة تحــت

المركــز الثالث ( )2ولقاء بطل المجموعة

رعايــة ســمو النقيــب الشــيخ محمــد بــن

(ب) الثنائــي إيمانويــل بيشــاي واســام

ســلمان آل خليفــة بالمدفعيــة الملكيــة،

ويتأهــل الفائــزون مــن مباريــات اليــوم
مباشــرة للدور قبل النهائي ،الذي سيقام
يــوم الثالثــاء المقبــل ،وتختتــم البطولة
بالمبــاراة النهائيــة ،التــي ســتقام تحــت
رعايــة رئيــس مجلــس ادارة شــركة
يوســف خليــل المؤيــد وأوالده فــاروق
المؤيــد وذلــك يــوم الخميــس  23مايــو
الجاري.

وفــي بطولــة المرحــوم ماجــد الزيانــي

(ب) والــذي ســيتحدد فــي ضــوء نتيجة

لزوجي التنس الســوبر تقام غدا اإلثنين

اللقــاء الــذي يجمــع الثنائــي عبدالرحمن

مباراتــا الــدور قبــل النهائــي ،إذ يتقابــل

وأحمد جناحــي والثنائي عبدهللا محمد

الثنائــي أميــر أســيك وأفنيــت ســنك مــع

وخليفة رشــدان ،والدعــوة عامة لمحبي

صاحــب المركــز الثانــي مــن المجموعــة

لعبة التنس لالســتمتاع بمباريات التنس

(ب) بينمــا يتقابــل الثنائــي ناصــر خنجي

واألجــواء الرمضانيــة الجميلــة بنــادي

وســلمان حســن مــع بطــل المجموعــة

البحرين للتنس.

إحراز اإلنجازات التي تضاف لسجل الرياضة البحرينية.

ضمن بطولة الضباط الرمضانية الرابعة لكرة القدم

نادي التنس

أبــو علــم مــع صاحــب المركز الثالــث (،)1

األلعاب الرياضية وتطوير مستوياتهم ،ليكونوا قادرين على

سالح البحرية والكتيبة الخاصة يؤكدان تأهلهما
مديرية اإلعالم

جانب من المنافسات

الداعــم لتهيئــة المنــاخ المناســب للرياضييــن فــي ممارســة

والتــي جرت مســاء يــوم الجمعــة  17مايو
 2019علــى ملعب المدفعية الملكية ،حيث
أحرز هدفي فريق الكتيبة الخاصة الالعب
عبدهللا بن خليفة آل خليفة الذي تألق في
المبــاراة وحصــل بذلــك علــى لقــب أفضــل
العب في المباراة ،فيما أحرز هدفي فريق
ســاح البحريــة الملكــي البحرينــي الالعب
عبدالرحمن الدوسري.
وفــي المبــاراة الثانيــة حقــق فريــق القــوة

جانب من البطولة

الخاصــة الملكيــة أول انتصــار لــه فــي

المباراة.

البطولــة بعــد فــوزه علــى معســكر المحــرق

وبهــذه النتيجــة ،أصبــح فريــق ســاح

بنتيجة ثقيلة قوامها  5أهداف دون مقابل

البحريــة

متصــدر

حاصــدا أول ثــاث نقــاط مودعــا البطولــة

المجموعــة الثانــي يليــه فريــق الكتيبــة

مــع فريــق معســكر المحــرق ،وقــد احــرز

الخاصــة برصيــد  7نقاط لــكل منهما بفارق

العــب فريــق القــوة الخاصة الملكية باســم

األهــداف لصالــح البحرية ،فــي حين احتل

ســالم  3أهــداف ،والالعــب محمــد عيســى

فريق القــوة الخاصة المركز الثالث برصيد

هدفين ،وقد حصل العب معســكر المحرق

 3نقاط ،والرابع فريق معســكر المحرق من

علــي النعيمــي علــى لقب أفضــل العب في

دون نقاط.

الملكــي

البحرينــي

األحد
 19مايو 2019
 14رمضان 1440
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إخفاق سلة المنامة محليا وخليجيا سيدفع اإلدارة للتغيير

هــــــل تــــتــــجــــه بــــوصــــلــــة الـــــــنـــــــادي نــــحــــو الـــــــمـــــــدرب األجــــنــــبــــي؟
محمد الدرازي

المحــرق بثالثيــة نظيفــة ويتــوج بــدرع
الدوري.

أخفق زعيم كرة الســلة البحرينية فريق المنامة هذا الموســم في المحافظة على لقبيه

شــمعة ميــاد توهجــت مــع زعيــم الســلة

بطال لدوري زين وكأس خليفة بن سلمان ،مكتفيا بتحقيق كأس السوبر بداية الموسم.

البحرينية بالموســم الماضــي ،بعدما تمكن

إخفاق المنامة محليا لم يكن في عدم تحقيق الفريق لقبي الدوري والكأس ،بل لفشله

من حصد البطوالت الثالث “الســوبر ،كأس
ً
وصيفا
خليفة بن ســلمان ،والدوري” ،وحل

فــي الوصــول للمبــاراة النهائية للمســابقتين ،وابتعاده كليا عن منصة التتويج ،الســيما
بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة الدوري ،وهو أسوأ مركز يحققه المنامة منذ

لبطولــة الخليــج لألنديــة التــي أقيمت في

مواسم ماضية عدة ،خصوصا بعد أن دام لقب الدوري في عهدته لـ  6مواسم متتالية.
ولــم يتوقف إخفاق المنامة عند المســتوى

للفريق عقيل ميالد مساع ًدا للمدرب.

المحلــي فقط ،بل امتــد ليصل إلى البطولة

ولــم يفلــح اإلجــراء األول الــذي اتخذتــه

الخليجيــة التــي اســتضافها النــادي شــهر

إدارة المنامــة ،إذ تلقــى الفريــق الضربــة

أبريــل الماضــي ،والتــي حقــق فيهــا الفريق

الثانيــة مــن فريــق الرفــاع الــذي أقصــى

المركــز الثانــي عقــب خســارته بيــن أرضــه

المنامة من بطولة كأس خليفة بن ســلمان،

وجمهــوره أمــام فريــق الشــارقة اإلماراتــي

بعــد أن كــرر تفــوق عليــه فــي مواجهــات

الذي نجح في الحفاظ على اللقب للموسم

الدور نصف النهائي.

الثاني على التوالي وعلى حساب المنامة.

واتجهــت نــادي المنامــة نحــو االســتغناء

وأجــرت إدارة المنامــة تغييــرات عدة على

عــن خدمــات الليتوانــي لوكوســيوس ،بعد

مستوى الجهاز الفني بعد أن أخفق فريقها

خســارة الفريــق لبطولة الــكأس ،قبل قرابة

فــي بلوغ المبــاراة النهائي لبطولــة الدوري

أســبوع مــن بدايــة البطولــة الخليجيــة

إثــر الخســارة الغيــر متوقعــة أمــام فريــق

لألندية لكرة السلة.

الرفاع في المربع الذهبي.

ولجــأت إدارة المنامــة للتعاقد مــع المدرب

ولجــأت إدارة النــادي أوال لالســتعانة

الخبير “ابن النادي” ســلمان رمضان ليتولى

بالمــدرب الليتوانــي لوكوســيوس لقيــادة

قيــادة الفريــق فــي البطولــة الخليجيــة؛

تدريــب الفريــق فيمــا تبقــى من منافســات

بحكــم أنــه كان األقــرب واألجهــز لمباشــرة

الموســم الحالي وتفادي حرج الخروج من

عملــه وهــو علــى درايــة تامــة بالالعبيــن
ً
مســبقا
خصوصــا أنــه أشــرف عليهــم
ً
كافــة

بطولــة الــكأس ،وتعييــن المــدرب الســابق

عمــان مع اقتناع تام باســتمرار المدرب مع
الفريق.
الموســم الحالــي انطلــق بحصــد “الســوبر”،
وفــي مشــوار الــدوري وصــل بــه األمــر
لتتوقــف المحطــة عنــد “الوافــد الجديــد”
الرفــاع فــي الــدور قبــل النهائــي ،وســط
تذبــذب فــي المســتوى الفنــي بشــكل كبيــر
رغــم التدعيــم المحلــي واألجنبــي فــي
ً
فضل عن األســماء الخبرة المميزة
صفوفه
التي يمتلكها الفريق والتي تفوق أي فريق
آخــر ،مــا دعــا إدارة النــادي نحو االســتعانة
بالمــدرب الليتوانــي لوكوســيوس وتعييــن

فــي النــادي والمنتخب الوطني قبل أشــهر

على المستوى الفني للفريق.

وقــاد المــدرب الوطنــي عقيــل ميــاد ســلة

بسيطة.

ويــدرس نــادي المنامــة الخيــارات العديدة

المنامــة في الموســمين الحالــي والماضي،

خســارة المنامــة للقبــي الــدوري والــكأس

المطروحــة علــى طاولــة مجلــس اإلدارة

إذ بدأ مشــواره مع الفريق في شــهر مارس

وخروجــه المبكــر مــن البطولتيــن ،عــاوة

ومــن أهمهــا خيــار العــودة نحــو االســتعانة

 2017وتمكــن فــي تلــك الفترة مــن إرجاع

علــى خســارة البطولة الخليجيــة التي كان

بالمــدرب األجنبي لقيادة فريق كرة الســلة

الفريــق لصلــب المنافســة وقلــب الطاولــة

يعــوّ ل عليهــا الفريق كثيرا ،مــن المؤكد أنه

بالنــادي ،بعــد موســمين مــن االعتمــاد على

علــى الحالــة الــذي كان متقدمً ــا عليــه فــي

الجديــد ،أم تواصل اعتمادها على المدرب

ســيدفع إدارة النــادي إلى إجــراء تغييرات

المدرب الوطني.

المربــع الذهبــي؛ ليتأهــل للنهائي ويكتســح

الوطني؟

ميالد مساعدا له.
ويبقــى الســؤال مطروحــا حتــى تكشــف
إدارة النــادي عن التشــكيل الفني واإلداري
الجديــد لفريــق الســلة ،هــل تتجــه بوصلــة
النــادي نحــو المدرب األجنبي في الموســم

نعمانكو يتأهل لنهائي بطولة الهملة الكروية

أقــــصــــى فــــريــــق األيـــــــــام بـــمـــنـــافـــســـات مـــســـابـــقـــة دورة الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن
مركز الهملة

تمكن فريق نعمانكو بقيادة عبدالواحد محمد الســاعي لنيل بطولة دورة مركز شــباب الهملة لفئة
المتقاعديــن مــن الفــوز علــى حامل اللقب وغريمــه التقليدي فريق األيام بقيادة عيســى عبدالعال
بطل النسخة السابقة  2018وبنتيجة هدفين مقابل هدف.
وبدأ نعمانكو مباراته بنزعة هجومية كبيرة فيما

صفوفــه محــاوال تعديــل النتيجــة ،وحصل على

كان العبــو األيام متمســكين بخطتهــم الدفاعية

فرصة خطيرة تصدى لها حارس المرمى والتي

فــي ظل خطــورة هجوم ووســط نعمانكــو الذي

اعتبرهــا العبو األيام دخوال خاطئا من الحارس

ســيطر العبوه على وســط الملعب بفضل براعة

علــى هجومهــم حســين كاظــم وطالبــوا حكــم

قائد وســطهم ســيدعمران النجداوي ،وهو الذي

المبــاراة بضربــة جــزاء إال أنــه احتســبها ضربــة

صــال وجــال فــي وســط ملعــب األيــام وكان

حرة غير مباشــرة داخل منطقــة الجزاء لينتهي

مهنــدس جميــع الهجمــات ،فيمــا أجــرى نعمانكو

الشــوط األول بتقــدم نعمانكــو بهــدف مقابــل ال

تبديــا بإدخــال مايســترو الوســط حســن مهدي

شيء.

الذي تمكن من قيادة هجمات فريقه ،ليضع كرة

ويبدأ األيام الشوط الثاني مغايرا عما قدمه في

جميلــة ومن منتصــف الملعب على راس مهاجم

شــوطه األول وكثــف مــن هجماتــه علــى مرمــى

نعمانكو المخضرم جاســم عبــدهللا الذي أودعها

نعمانكــو وأضــاع الكثير من الفرص المحققة ،اال

رأســية وبشــكل جميــل وســط ذهــول مدافعــي

أن فريق نعمانكو زاد من وتيرة الدفاع وســيطر

وحــارس مرمــى األيــام؛ ليعــاود األيــام تنظيــم

على اندفاع العبي األيام ،وفي غفلة من العبي

جانب من المنافسات

األيــام تمكــن حســن مهــدي مايســترو الوســط

علــى مرمــى نعمانكــو وكان لــه تحقيــق هــدف

هدفيــن لهدف ويتأهــل لنهائي فئــة المتقاعدين

كثيــر مــن المتابعيــن أن مبــاراة الفريقيــن تعتبــر

مــن تمريــر كــرة جميلــة تقــدم لهــا قائــد الفريــق

ســجله مدافع نعمانكو في مرماه بسبب الضغط

وللمرة الثانية على التوالي ،حيث أقصى حامل

نهائيا مبكرا ،بعد ان قدم الفريقان مباراة جميلة

عبدالواحــد محمــد ليســجل هــدف نعمانكــو

المتواصل من العبي األيام على مرمى نعمانكو،

اللقــب األيــام ،وتعتبــر هــذه المبــاراة نســخة من

اســتمتع فيه الحضور من أعضــاء المركز وأبناء

الثانــي ،وســط حيــرة مــن العبــي األيــام بضياع

وتفنــن العبــو األيــام فــي إضاعــة الكثيــر مــن

نهائــي العام الماضي الذي فاز فيه األيام باللقب

القرية .صرح بذلك أمين الســر رئيس العالقات

المبــاراة ،وعليــه شــن األيــام هجومــا متواصــا

الفــرص لتنتهــي المبــاراة بفــوز نعمانكــو بنتيجة

وبنتيجــة هدفيــن مقابــل ال شــيء ،حيــث اعتبر

العامة بالمركز إبراهيم عبدهللا.

ختام بطولة وزير شؤون الدفاع الرمضانية
المنامة  -بنا

منافسات قوية
في البولينج
والبليارد
والسنوكر

أقيــم تحــت رعايــة وزير شــؤون الدفاع الفريــق الركن عبدهللا بن حســن النعيمي
مساء أمس ،حفل ختام بطولة وزير شؤون الدفاع الرمضانية للبولينج والبليارد
والســنوكر ،التي أقيمت على صاالت نادي ضباط قوة دفاع البحرين خالل شــهر
رمضان المبارك في الفترة من  30أبريل ولغاية  15مايو .2019
وبدأ الحفل بكلمة ترحيبية ألقيت بهذه

المناعــي فيمــا نال النقيــب علي عبدهللا

المناســبة ،بعدهــا تفضــل وزيــر شــؤون

المناعي جائزة أعلى  3أشواط.

الدفــاع بتوزيــع الكــؤوس علــى الضباط

وفــي منافســات لعبــة البليــارد حقــق

الفائزيــن بالمراكز األولى في منافســات

المركز األول الرائد علي حسين الجودر،

بطولــة البولنــج ،إذ حــاز علــى المركــز

وجاء في المركز الثاني النقيب إبراهيم

األول وجائــزة أعلــى معدل في البطولة

عيسى الشيخ بينما احتل المركز الثالث

الرائــد محمــد عبــدهللا المناعــي ،وجــاء

النقيب حمد نجيب الكواري.

في المركز الثاني النقيب يوسف عطية

وجاءت نتائج مســابقة السنوكر بأحراز

هللا الســعود ،فيمــا احتل المركــز الثالث

الشــيخ فــارس عبــدهللا آل خليفــة على

البطولة لحسن التنظيم.
وتخلــل االحتفــال بختــام البطولــة
عــروض ووصــات فنيــة مــن التــراث
الشــعبي البحرينــي (رقصــة الفريســة)
ضمــن حفل القرقاعون شــارك فيها عدد
كبيــر مــن أطفــال وعوائــل ضبــاط قــوة

جانب من حفل الختام

دفــاع البحرين باإلضافة إلى مســابقات

المقــدم الركــن صالــح محمــد البوفــاح،

المركــز األول ،والنقيب إبراهيم عيســى

محمد يوسف بوزيد.

البطولة.

والمشــاركين علــى المســتوى المتميــز

وكانــت جائزة أعلى معــدل في البطولة

الشــيخ المركز الثاني ،أما المركز الثالث

وقــام وزيــر شــؤون الدفــاع بعدهــا

وفــي ختــام الحفل هنأ الوزيــر الالعبين

الــذي ظهــروا بــه خــال مشــاركتهم،

مــن نصيــب الرائــد محمــد عبــدهللا

فقــد كان مــن نصيــب المقــدم الركــن

التــي نظمهــا نــادي ضبــاط قــوة دفــاع

بتكريم اللجان والمســاهمين في تنظيم

الفائزيــن بكــؤوس مســابقات البطولــة

وأعــرب عــن شــكره للقائميــن علــى

البحرين.

ثقافيــة ،كمــا أقيمــت الغبقــة الرمضانية
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فرحة ويننغ بالتأهل لنصف النهائي

فرحة فريق الصقر األبيض بالتأهل لنصف النهائي

األحد
 19مايو 2019
 14رمضان 1440

 3بطاقات حمراء واستبعادان من فريق النوايف في األدوار اإلقصائية

نصف نهائي “ناصر  ”12على صفيح ساخن اليوم

لقـــاء بيـــن فريقيـــن متمرســـين ...وآخـــر بيـــن فريقيـــن طامحيـــن بلقـــب أول

اللجنة اإلعالمية

تتجــه األنظــار اليــوم األحــد إلى اســتاد مدينة خليفــة ودورة ناصر بن حمــد الرمضانية
الخامســة لأللعاب الرياضية “ناصر  ،”12والتي تشــهد الليلة إقامة مباراتي الدور نصف
النهائــي؛ لمعرفــة طرفــي المواجهة الخاتمية في النســخة الثانية عشــرة للبطولة ،حيث
يلتقي في اللقاء األول فريقا فيكتوريوس وبتلكو جنرز يونايتد عند الســاعة التاســعة،
وتليها عند الساعة الحادية عشرة والربع مباراة فريقا ويننغ والصقر األبيض.
وبالعودة إلى المباراة األولى ،فإن المواجهة

بطولة ناصر  12علي الماجد ورئيس اللجنة

ســتجمع فريقيــن متمرســين فــي البطولــة

اإلعالميــة مــازن أنــور الحمــادي ،ورئيــس

ويمتلــكان الخبــرة ،ففريــق فيكتوريــوس

لجنــة المنظميــن شــكري القــاف والمنســق

ســبق وأن تــوج بلقــب البطولــة فــي ثــاث

العام لبطولة ناصر  12محمد طوق وممثل

مناســبات ســابقة ،ولكنــه ابتعــد عــن منصة

قنــاة البحرين الرياضية بتلفزيون البحرين

التتويــج فــي الســنوات األخيــرة ،ويتطلــع

حازم الشيخ.

اليــوم للعــودة إلــى المواجهــة الختاميــة،

وقــد بــدأ االجتمــاع ،بكلمــة ترحيبيــة مــن

ولكنه ســيصطدم بفريق منسجم ومتكامل

الرئيــس التنفيــذي للجنــة المنظمــة توفيــق

متمثــا في فريق بتلكو غنرز يونايتد الذي

الصالحي ،أشــاد فيهــا بجهود جميع أعضاء

أصبــح فــي النســخ األخيــرة متواجــدا فــي

الجنــة فــي اإلعــداد والتحضيــر المثالييــن

األدوار اإلقصائيــة ،بل هو وصيف النســخة

لمنافســات بطولــة ناصــر  12التــي وصلــت

األخيــرة وســبق لــه تحقيــق اللقــب فــي

ألمتارهــا النهائيــة ،مثمنــا حــرص الجميــع

مناسبة واحدة.

علــى إبراز وإنجاح هذا الحدث ،بما يعكس

ويضــم الفريقــان كوكبة من النجوم ولعلهم

تطلعــات اللجنــة لتنفيــذ توجيهــات ممثــل

بصــورة أكبر فــي فريق بتلكو غنرز يونايتد

جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون

الســيما مع اســتعانة الفريــق بهدافي دوري

الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب

الدرجــة األولــى (دوري ناصــر بــن حمــد

والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد

الممتاز لكرة القدم) السنغالي ممادو درامي

آل خليفــة فــي المضــي نحــو اســتمرار هذه

العب فريق النجمة وهداف الدرجة الثانية

البطولــة فــي تحقيــق المزيــد مــن أهدافهــا

(دوري الظــل) والعــب فريــق البســيتين

الداعمة لقطاع الشباب والرياضة.

عبــدهللا الحشــاش ،إضافــة لنجــوم المعــة

بعدهــا ،ناقــش االجتمــاع عــدد مــن

أمثــال الالعــب الدولــي الســابق محمــد

الموضوعــات علــى جــدول األعمــال ،حيث

حســين ومحمــود العجيمــي وأميــن بنعدي

تطــرق االجتماع لمناقشــة البروفة النهائية

وعبدهللا مشيمع في حراسة المرمى.

النطــاق فعاليــات مســابقة الســباحة التــي

وعلــى الجانــب اآلخــر يملــك فيكتوريــوس

ســتقام ضمن األلعاب الرياضيــة المصاحبة

العبيــن محترفين شــباب مميزين في خط

لبطولــة ناصر  ،12ومناقشــة االســتعدادات

الدفــاع محمــود مختــار وفي خط الوســط

األخيــرة إلقامة مســابقة األكاديميات التي

والمقدمــة هــزاع علــي وأحمــد يوســف،

تنطلــق منافســاتها يــوم الثالثــاء المقبــل

ويعول الفريق على مجموعة من الالعبين،

على ملعب اســتاد مدينة خليفة الرياضية،

ومــن بينهم يافعين أمثال عبدهللا الرفاعي

ومناقشــة التحضيــرات للمبــاراة الختاميــة

صاحب الــ  18عاما.

لبطولة ناصر  12التي ســتقام يوم األربعاء

أمــا المواجهــة الثانيــة ،فإنها لــن تقل أهمية

الموافــق  22مايــو الجــاري ،وجوائــز الفــرق

عــن األولــى ،بــل إنهــا مرتقبــة الســيما وأنها

وجوائز المباراة النهائية.

ســتجمع فريقيــن متعطشــين لخــوض

سحب قرعة بطولة األكاديميات

النهائــي للمــرة األولــى ،حيــن يلتقــي ويننــغ
والصقــر األبيــض ،ففريــق ويننــغ يشــارك
للمــرة األولــى والصقــر األبيــض يمتلــك
خبــرة بطولــة ناصــر  11عندمــا وصل لذات
الــدور (نصف النهائــي) ،ولكنه لم ينجح في
التأهــل للمبــاراة الختاميــة ،وبالتالــي كل
فريــق يطمــع فــي الوصــول للنهائــي األول،
ويضم الفريقان عناصر مميزة تبرز أســماء
المحتــرف ارنســت وبكــر هوســاوي ،وعلــي
يعقــوب فــي الصقــر األبيــض ،ومــن جانــب
ويننغ يوسف آل سالم ،ومحمد عبدالكريم،
والمدافع البرازيلي المحترف صامويل.
وكان ويننــغ قــد تأهــل لنصــف النهائــي بعد
أن تغلــب علــى النوايــف فــي الــدور ربــع
النهائــي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة تكفل
بتســجيلها يوســف آل ســالم (هاتريــك)،
ومحمــد عبدالكريــم ،فيمــا الصقــر األبيض،
فجــاء تأهلــه علــى حســاب فريــق الزعيــم
بثالثيــة نظيفــة ســجلها عبدالرحمــن علــي

والمنافسات الثالثاء
أجريــت يوم أمــس األول (الجمعة) باســتاد
مدينــة خليفــة الرياضيــة قرعــة مســابقة
األكاديميــات لكــرة القــدم ،والتي ســتنطلق
منافســاتها يــوم الثالثــاء الموافــق  21مايو
الجــاري علــى ملعــب اســتاد مدينــة خليفــة
الرياضيــة ،وتأتــي كفعاليــة مصاحبة ضمن
بطولــة ناصر بن حمد الرمضانية الخامســة
لأللعــاب الرياضيــة “ناصــر  .”12وقــد حضر
مراســم القرعــة رئيــس بطولــة ناصــر 12
علــي محمــد الماجــد ورئيس اللجنــة الفنية
ببطولــة ناصــر  12محمــد حســين وممثلــي
الفرق الستة المشاركة ،وقد أوقعت القرعة
فــرق أكاديميــة تيكــرز وأكاديميــة أولــي
وأكاديميــة يوفينتــوس فــي المجموعــة
األولــى ،فيمــا ضمــت المجموعــة الثانيــة
فرق أكاديمية تشــامبيون ،وأكاديمية تراك
وأكاديمية وونرز.

وعلي يعقوب والمحترف ارنست.

وســتقام المنافســات يــوم الثالثــاء علــى

اللجنة المنظمة تناقش الفعاليات

اســتاد مدينــة خليفــة بنظــام المجموعتيــن
بتأهل فريقين إلى نصف النهائي ،في حين

جانب من قرعة بطولة األكاديميات على هامش البطولة

جانب من قرعة بطولة األكاديميات على هامش ناصر 12

علي يعقوب حصل على جائزة أفضل العب في مباراة الصقر األبيض والزعيم

يوسف آل سالم حصل على جائزة أفضل العب في مباراة ويننغ والنوايف

الملعــب ،والــذي توجــه بتســجيل  3أهداف
(هاتريــك) ،وهــي مــن أصــل  4لفريقــه فــي
المبــاراة؛ ليؤكــد قدراته الهجوميــة المميزة
في تسجيل األهداف.
أمــا العــب فريــق الصقــر األبيــض علــي
يعقــوب ،فإنــه ســاهم فــي صناعــة الهــدف
األول لفريقــه كمــا وقع بنفســه على الهدف
الثانــي فــي مرمــى الزعيــم ،عــاوة علــى
تحركاتــه فــي منطقــة الوســط ،وهــي
التــي أدت الســتحقاقه نجوميــة المبــاراة؛
لترجيحــه كفــة فريقــه والوصــول بــه إلــى
حمد الدوسري حارس فريق ويننغ

البطاقة الحمراء أشهرت  3مرات في لقاء النوايف وويننغ

نصف النهائي.

قالوا بعد المباراة

شهدت تسجيل  80هدفا في مباريات دور

فريــق النوايــف .ويعتبــر الالعــب حمويــه

خصوصــا وأنــه قائــد الفريــق ،وســبق لهــذا

المجموعــات ،قبــل أن تلعب  4مباريات في

ليس غريبا على المالعب البحرينية ،حيث

الالعــب أن لعــب ألنديــة ســعودية بــارزة

ربع النهائي خالل يومي الخميس والجمعة

ســبق لــه أن مثــل فريــق نــادي البســيتين

كالهالل واالتفاق.

وفريــق نــادي المالكيــة ،ونجــح مــع فريــق

لنصــف النهائــي “بدايــة ،أهنــئ الفريــق بهذا

 3بطاقات حمراء في مباراة واحدة

الفوز والتأهل لمرحلة الدوري قبل النهائي.

ناصــر بــن حمــد الممتاز لكــرة القــدم “دوري

شــهدت مبــاراة فريقــي ويننــغ والنوايــف

الماضييــن ،واللذيــن شــهدا تســجيل 12
هدفا.
ويبلــغ معــدل التهديــف حاليــا  3.3أهــداف
تقريبــا لــكل مبــاراة ،وهــو معــدل مرتفــع
ومؤشر على المســتوى المرتفع والتنافسي
الكبيــر بيــن الفــرق نحــو الظفــر بمقعــد فــي
األدوار المتقدمة.
إلــى ذلــك ،مــازال محتــرف فريــق النوايــف
برنــس هدافــا للــدورة برصيــد  6أهــداف،
فــي حيــن لــم تشــهد مباريــات ربــع النهائــي
مشــاركة الالعــب؛ نظــرا إليقافــه؛ لحصولــه
علــى بطاقتيــن صفراويــن ،ومــع توديــع

فــارس الغربيــة مــن إحــراز لقــب مســابقة
الدرجــة األولــى بمســماه الســابق” ،قبــل أن
ينتقــل للعــب فــي صفــوف فريق القادســية
الكويتي مع بداية الموسم الكروي الحالي.
وقد تم اختياره لتمثيل المنتخب الســوري
ضمــن تصفيــات المرحلــة النهائيــة المؤهلة
لنهائيــات كأس العالــم  ،2018حيــث وصــل
مــع منتخــب بــاده إلــى مبــاراة الملحق ،إال
أنــه لــم يحالفــه الحظ فــي بلــوغ المونديال
الذي أقيم بروسيا صيف العام الماضي.

فريقه لمنافســات الدورة ،فإن لقب الهداف
ً
متاحــا أمــام العبيــن آخريــن ،وفــي
أصبــح

أول “هاتريك” في األدوار اإلقصائية

مقدمتهــم عبــدهللا الحشــاش مــع بتلكــو

شــهدت مباريات األدوار اإلقصائية ببطولة

جنــرز يونايتد وأرنســت مــع الصقر األبيض
ويوســف آل ســالم مع ويننغ الذين يملكون
في رصيدهم  4نقاط ،وجميعهم ســيلعبون
نصــف النهائــي ولهــم إمــكان اللعــب فــي

إشــهار  3بطاقــات حمــراء أخرجهــا الحكــم
الدولــي محمــد بونفــور ،وجميعهــا لالعبــي
فريق النوايف.
الحكــم الدولــي محمــد بونفــور طــرد أوال
الالعــب فهــد شــويطر؛ لحصولــه علــى
بطاقتين صفراوين ،كما تم طرد زميله في
الفريق بربوزا بشكل مباشر ،في حين تلقى
الالعــب حمــد علــي البطاقــة الحمــراء مــن
علــى دكة البدالء ،وكان قد شــارك أساســيا
فــي المبــاراة ،كما شــهدت المباراة اســتبعاد

قــال حــارس فريــق ويننــغ حمــد الدوســري
بعــد فــوز فريقــه علــى النوايــف وتأهلــه

فقد خــاض الفريق مباراة كؤوس ،وبالطبع
مباريــات الكؤوس تســتوجب الحذر وعدم
االســتعجال .فقــد نجــح الفريق فــي قراءة
الفريق المنافس ،واستطاع أن يتفوق عليه
في شــوط المباراة الثاني ونجح في زيارة
شباكه والخروج بنتيجة االنتصار .فالفريق
يســير خطــوة بخطوة وال تــزال األمور غير
واضحــة ،فقد تبقــى للفريق مبــاراة واحدة
قبــل الوصــول للنهائــي ،والتركيــز منصــب
على هــذه المباراة لتقديــم األفضل وإحراز
الفوز الذي ينقل الفريق للمباراة الختامية”.
قــال العــب فريــق الصقــر األبيــض أيمــن

مــدرب فريــق النوايــف حســين العنــزي،

الهاجــري بعــد فــوز فريقــه علــى الزعيــم

وإداري الفريــق خالــد التريكــي ،وودع

وتأهله لنصف النهائي “بداية ،أهنئ الفريق

باســم العب فريق ويننغ يوســف آل ســالم،

النوايــف الــدورة بعــد خســارته مــن ويننــغ

بهــذه النتيجــة والتأهل للــدور قبل النهائي.

بأربعة أهداف دون رد.

فالمبــاراة كانــت صعبــة ،ولكــن بتكاتــف

النوايف.

النجومية لـ “آل سالم وعالية”

ناصــر  12أول “هاتريــك” حتــى اآلن ،وذلك
والــذي ســجل  3أهــداف فــي مرمــى فريــق

الجميــع اســتطاع الفريــق تحقيــق الفــوز
عــن جــدارة واســتحقاق وبثالثيــة نظيفــة.

المصاحبة والمباراة النهائية

ســتلعب المبــاراة النهائية يوم األربعاء قبل

عقــدت اللجنــة المنظمــة لبطولــة ناصــر

انطالق المباراة النهائية لبطولة ناصر .12

بــن حمــد الرمضانيــة الخامســة لأللعــاب

ً
هدفا وبرنس هداف رغم الغياب
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والعب القادسية “حموية”

باســتاد مدينــة خليفــة الرياضيــة ،حيــث

مــع ختــام منافســات ربــع نهائــي دورة

شــهدت مبــاراة فريــق ويننــغ وفريــق

المربــع الذهبــي ،ويعتبــر يوســف آل ســالم

النوايف ،مشــاركة الالعب الدولي الســوري

مــن المهاجميــن البارزيــن فــي الــدورة ،كمــا

عليهــا فــي المبــاراة أمــام النوايــف؛ نظــرا

الذي يســاهم في المنافســة؛ إلحــراز نتيجة

إســراء عامــر حمويــه كالعــب محتــرف مع

يلعــب أدوار قيادية داخــل أرضية الملعب،

ألدائــه البــارز ،وتأثيره الكبيــر داخل أرضية

االنتصار والعبور للمباراة النهائية”.

الرياضيــة “ناصــر  ”12اجتماعهــا الثالــث
تــرأس االجتمــاع الرئيــس التنفيــذي للجنة
المنظمــة توفيق الصالحــي ،بحضور رئيس

“ناصــر ،”12فــإن عــدد األهــداف المســجلة
حتى اآلن يبلغ  92هدفا ،وكانت الدورة قد

الصقر األبيض ومحاولة جديدة للبحث عن تذكرة النهائي

المباراة النهائية أيضا.

يوســف آل ســالم نجــم خــط الهجــوم فــي

حصل العب فريق ويننغ يوســف آل ســالم

ناصر  12تستقطب السوري

فريــق ويننــغ لعــب دورا مهمــا فــي صفوف

والعــب فريــق الصقر األبيــض علي يعقوب

فريقــه ،ووقع على  3أهداف بطريقة رائعة

علــى نجوميــة مباريــات اليــوم الثانــي لربع

في المباراة التي أعلنت وصول فريقه إلى

النهائــي ،العــب وقائــد فريق ويننغ يوســف
آل ســالم اســتحق النجوميــة التــي حصــل

المثالــي للمبــاراة المقبلــة ،علــى الشــكل

فريق ويننغ يبحث عن الظهور األول في النهائي

فالمــدرب لعــب دورا كبيــرا فــي توجيــه
الالعبيــن وبــث روح المعنويــة ووضــع
الخطــة المناســبة لهــذه المبــاراة .والتركيــز
اآلن ســينصب علــى االســتعداد بالشــكل

بتلكو غنرز يونايتد المتخصص في النهائيات بالسنوات األخيرة

األحد
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مجلس أسرة الحواج الرمضاني يشهد حضورا كبيرا

شــهد المجلس الرمضاني أســرة يوسف عبدالوهاب الحواج وأوالده مساء أمس األول
حضور عدد كبير من الســفراء والشــخصيات العامة ،وكان في مقدمتهم ســمو الشــيخ
أحمد بن محمد آل خليفة ،الشيخ سلمان بن عبد هللا أل خليفة ،واألمين العام لمجلس
التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني.

غبقة جمعية الصحفيين

تصوير رسول الحجيري

فريق الفاضل ينظم التجمع السنوي للرجال

local@albiladpress.com

غــبــقـــة “^”
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هيونداي كونا الشبابية

مصابيح أمامية رفيعة وشبكة تهوية تجسد توقيع الشركة
طارق البحار

كشفت أودي عن SQ2

بقــوة دخلــت هيونــداي مــع كونا الشــبابية الجديــدة في فئــات الكروس

الرياضية الجديدة

أوفر الصغيرة ،فكونا هي شيء مختلف تماما عن شقيقتها األكبر قليال

وتمتلك السيارة بفئتها

كريتــا ،فهــي جريئــة بدرجــة كبيرة فــي تصميمها علــى غرار منافســاتها،

عالية األداء محرك

وهي رائعة في خطوطها الخارجية ،بدءا من التصميم العام االنسيابي،

 4سلندرات سعة 2.0

الخطوط الشرسة وحتى اللمسات المبتكرة.

لتر تيربو بقوة 296

تأتي كونا بشخصية متفردة عن

من السيارات .ويبدو بأن هيونداي

بــاقــي مجموعة ســيــارات الصانع

قد جلبت الشباب فقط في فريق

الكوري العمالق خصوصا المنتمية

الــتــصــمــيــم لــديــهــا وطــلــبــت منهم

إلى فئة سيارات الـ  SUVوكروس

الــعــمــل عــلــى رســــم كـــــروس أوف ــر

أوفـ ــر ،حــيــث تــكــون هــيــونــداي مع

صغيرة كيفما يشاؤون ومن دون

مولودتها الجديدة أعطتنا فكرة

أي تقييد ،ومــن ثم قامت بإغالق

عن توجهات التصميم المستقبلي

الــبــاب عــلــيــهــم ،لــيــخــرجــوا ومعهم

للجيل القادم من طرازات الـ SUV

شــيء مثير مــع مصابيح أمامية

حصان وناقل حركة
أوتوماتيكي مكون من 7
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سرعات.

الخاصة بها.

رفيعة ،شبكة تهوية التي تجسد

ويــتــســم تــصــمــيــم هــيــونــداي كــونــا

توقيع الــكــوريــة ،مصابيح أخــرى

بــالــتــمـ ّـيــز وال ــج ــاذب ــي ــة ،حــيــث إنــه

تبدو وكأنها لضباب لكنها األمامية

ينطوي على لمسات جمالية تشد

الرئيسة ،زوائــد بالستيكية تغطي

األنظار ،ويعد هذا التصميم واحدا

الــرفــارف وتــبــدو وكأنها عضالت،

من بين المزايا األساسية لسيارة

عمود ثالث  Cمبتكر بشكله الذي

كــونــا الــجــديــدة كليا ،الــتــي تمتزج

يــبــدو ،وكــأنــه ال يمتد ليصل إلــى

فــيــهــا الــرحــابــة وحــســن التصميم

الــســقــف ،مــصــابــيــح خــلــفــي رفيعة

وقوة األداء والكفاءة الديناميكية،

مشابهة لألمامية في لمسة مميزة

لترسي كونا من خالل هذه الميزات

للغاية ،وكل ذلك ضمن قالب صغير

مجتمعة مفاهيم جديدة

مدمج األبعاد بالكاد يتعدى طوله

ضـــــــــمـــــــــن

األمتار األربعة.

مـــن وجـــــود الــبــاســتــيــك الــصــلــب

ومن دون شك أيضا ،كونا موجهة

وبكثرة نسبيا كعادة هيونداي ،إال

لــلــشــبــاب بــخــطــوطــهــا الــخــارجــيــة

أن الشعور العام يوحي بالجودة

وكـ ــذلـ ــك األمــــــر فـ ــي مــقــصــورتــهــا

والــمــتــانــة ويــســر األعــيــن واأليـــدي

وحتى في عمالنيتها ،فالمقصورة

عندما تالمس المواد المستخدمة

الــتــي نــالــت جــائــزة كــإحــدى أفضل

ف ــي ال ــب ــن ــاء .كــمــا أن الــمــســاحــات

المقصورات للعام  ،2018جــاءت

الــمــحــيــطــة بــالــمــقــاعــد األم ــام ــي ــة

بتصميم بــإثــارة رائعة مع لمسات

مــرضــيــة لــلــغــايــة مــا لــم نــقــل بأنها

ملونة تحيط بكل من مقبض علبة

رحبة بتميز ،غير أن األمر مختلف

التروس ،فتحات التكييف وحتى

في المقاعد الخلفية التي يصعب

المقاعد ،مقود صغير محبب في
شكله ،وتصميم عام بسيط ومفيد
وجميل.

فئتها

مــســتــوى جــــودة التصنيع
في الداخل األكثر من
جيد جدا على
الــــــرغــــــم

عليها استقبال بالغين بطول فوق
الــوســط ،ولــكــن تــذكــروا ب ــأن كونا
موجهة للشباب وليس للعائالت؛
ل ــذا ال ب ــأس بــذلــك خــصــوصــا وأن
صــنــدوق األمــتــعــة بنفسه حجمه
جيد وتصل سعة استقباله لألمتعة
إلى  544ليترا ،والتي من الممكن
زيادتها حتى  1,300ليتراتقريبا

رينج روفر إيفوك 2020

عند طي المقعد .أما من ناحية
السالمة ،فهي حاضرة بقوة
في هيونداي كونا 2019

أزاحت شركة “الند روفر” الستار عن نسختها الجديدة في الشرق األوسط ”

وذلك عبر تزويدها بست

رينج روفر إيفوك“ ،والتي تأتي بتقنيات متطورة تجمع بين الرقي والمتعة

وســـائـــد ه ــوائ ــي ــة بغض

لعشاق هذا النوع من السيارات الفاخرة.

النظر عــن فئة التجهيز

وتأتي هذه السيارة ،التي تم الكشف عنها في حفل خاص باألردن ،بتقنيات

ونــيــلــهــا لــعــامــة خمس

مميزة ،من بينها تكنولوجيا الرؤية األرضية التي تجعل صاحبها قادرة على

نـــجـــوم فـ ــي اخ ــت ــب ــارات

رؤية أي تضاريس أسفل السيارة ،إضافة إلى تزويدها بمرآة رؤية خلفية

السالمة األوروبــيــة يورو

ذكية تتيح مشاهدة ما يوجد خلف السيارة بفضل تحولها إلى شاشة عرض

.NCAP

عالية الوضوح .وتتيح السيارة تجربة قيادة مريحة بفضل هيكلها الصلب
وتصميمها المميز الذي يحافظ على الطابع العريق لسيارات “رينج روفر”.

مرسيدس  AMGتقدم سيارة جديدة

 A 35 4MATICبمحرك تــوربــو اقــتــصــادي رائــع

داخلية تويوتا راف  4الذكية

يتسم الكونسول الوسطي بالمزيد من التنوع والعملية

بــعــد إطـ ــاق س ــي ــارة  A 35 4MATICمن

تــكــتــمــل ه ــوي ــة مــركــبــة تــويــوتــا راف 4

مــرســيــدس“ AMG-ه ــوت هــاتــش” ،تكشف

المميزة مــن خــال مقصورتها الداخلية
الرحبة والمريحة ،والتي ُتعبِّر عن الجودة

سيدان (إجمالي استهالك الوقود 7.3-7.2

االستثنائية واللمسات المتقنة في جميع

لتر 100/كم؛ إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد

أنحائها ،مــع التصميم الــداخــلــي األنــيــق،

الكربون  167-164غ/كم)[ ]1ذات المستوى

الذي يؤكد العناية الفائقة بأدق التفاصيل.

المتميز من أداء القيادة ،والتي تعد الطراز

وتمتاز لوحة عــدادات المركبة بتصميم

الثاني من مرسيدس  AMG -المستوحاة

أف ـ ــق ـ ــي يـــشـــغـــل ح ـ ــي ـ ــزا أص ـ ــغ ـ ــر وأقـــــل

مــن التصميم الــجــديــد للسيارة المدمجة،

ارتــفــاعــا مــن التصميم السابق مما يعزز
الــرؤيــة األمــامــيــةُ .
وتــعـ ِّبــر الــمــواد الصلبة

مرسيدس-بنز عن سيارة A 35 4MATIC

والــخــيــار األول لــلــعــمــاء ال ــذي ــن يبحثون
عن الــراحــة والرفاهية النموذجية للعالمة
الــتــجــاريــة .يضمن الــطــراز الجديد تحقيق
ديناميكيات القيادة االستثنائية في طراز
ســيــدان الــرشــيــق مــن خ ــال مــحــرك تــوربــو
سعة  2.0لتر ذي أربع أسطوانات بقوة 225
كــيــلــوواط ( 306أحــصــنــة) ،ونــاقــل الحركة
الــمــزدوج AMG SPEEDSHIFT DCT 7G
ونظام تعلي ق  AMGومحرك �AMG Perfor
 mance 4MATICمتعدد العجالت.
تعمل سيارة  A 35 4MATICسيدان الجديدة

على توسيع نطاق طــراز  AMGالحالي من

ثانية ورفع السرعة القصوى إلى  250كم/

خ ــال ابــتــكــار ط ــراز ج ــذاب ي ــروق للفئات
المستهدفة من الشباب الذين يبحثون عن

إلكترونيا).
ساعة (محدودة
ًّ

وفــي هــذا الــصــدد ،قــال الــرئــيــس التنفيذي

عال من األداء والمساحات المريحة
مستوى ٍ

لشركة مــرســيــدس AMG-توبياس مويرز:

للمسافرين واألمــتــعــة .وقــد لبت السيارة

“ب ــع ــد الــنــجــاح الــمــشــهــود إلط ـ ــاق نــمــوذج
الهاتشباك ،تسير األمــور بفاعلية بالغة في

المدمجة الجديدة طلبات هــؤالء العمالء
ً
قيادة
في الحصول على ديناميكيات تتيح

السيارات المدمجة من طراز  .AMGفسيارة

رفيعة المستوى من خــال الــوصــول بزمن

السيدان الرياضية هي أصــل المرسيدس-

التسارع من  0إلى  100كم/ساعة خالل 4.8

 AMGوجزء أصيل من العالمة التجارية.

الــمــســتــخــدمــة فـ ــي األجــــــــزاء الــعــلــويــة
والسفلية من لوحة الــعــدادات ،وبطانات
مقابض األبــواب عن القوة والمتانة ،في
حين تمت إضــافــة حــشــوات ناعمة إلى
المناطق التي يتعامل معها الركاب بشكل
متكرر ،بينما تضفي اللمسات التطريزية
المتصلة ما بين زخــارف األبــواب ولوحة
العدادات شعورا باالستمرارية والرحابة.
ويتسم الكونسول الوسطي األكثر اتساعا
بالمزيد من التنوع مقارنة بالطراز السابق،

مع زيادة مساحة التخزين .وعالوة على
ذلــك ،توفر المقاعد األمامية والخلفية
للمركبة الــمــزيــد مــن الــدعــم لــلــركــاب مع
إدخــال تحسينات على وساداتها لتقدم
المقصورة الجديدة مستويات ال تضاهى
من الراحة.
وبتصميم عصري أكثر تشويقا مع المزيد
من المالءمة والــراحــة ،تأتي المقصورة
الداخلية الجديدة واألكثر جــرأة مزودة
بطيف واسع من المزايا المتطورة ،بما في

ذلــك نظام اختيار التضاريس المتعددة
 ،MTSوشاحن السلكي للهواتف الذكية،
ونـــظـــام تــكــيــيــف أوت ــوم ــات ــي ــك ــي يشمل
منطقتين يمكن التحكم بــدرجــة حــرارة
كل منهما على حدة مع خاصية التحكم
ٍ
ال ــذك ــي  ،S-FLOWوال ــت ــي تــعــمــل على
تــوجــيــه ال ــه ــواء لــلــمــقــاعــد الــتــي يشغلها
ال ــرك ــاب فــقــط ،مــمــا يــحــقــق الــمــزيــد من
الراحة من جهة ،واالقتصاد في استهالك
الوقود من جهة أخرى.

جينيسيس  ..G70بمواصفات خيالية
قد تكون جينيسيس  G70بداية عهد جديد للشركة ،والرد األقوى
عــلــى الــشــركــات الــفــاخــرة الــمــنــافــســة ،فــقــد قــدمــت ســيــدان فــاخــرة
متوسطة الحجم ،بتصميم مميز جدا ،وبمواصفات عالية ،مقابل
سعر منافس فــي فئته .وال ننسى مــا حققته  G80و G90على
استحواذ لعمالء بعض الشركات الفاخرة ،لذلك  G70قد تحقق ما
لم تحققه سيارتيها األخرى الستهدافها لشريحة أكبر.

ّ
فضلت تمييز  G70بتصميم مختلف للداخلية ،بكونسول
جينيسيس

وسطي موجه للسائق إلضافة إحساس رياضي للسائق ،بشاشة
نظام ترفيهي بقياس  8إنــش تعمل باللمس ،تدعم أبــل كاربالي
تميزت  G70بمقود رياضي بتصميم جديد
وأندرويد أوتو ،كذلك
ّ

“طوارق” و “تيرامونت “ من فولكس واجن

قدمت بنجاح فولكس واجن السيارتين” طوارق” والجديدة ذات  7مقاعد “تيرامونت” في

البحرين ،وتتميز “طوارق” بالعديد من التكنولوجيات المتطورة ،وأنظمة االتصال والراحة
ونظام المعلومات والترفيه الحديث الذي يقود الطريق إلى المستقبل .وسيارة “تيرامونت”
الجديدة بالكامل تقدم نفسها بصفة السيارة العائلية الكاملة ذات االستخدامات المتعددة،
مع توزيع عملي لمقاعدها السبعة .وتتوفر طوارق في أربعة طرازات هي  Trendlineمع
محرك بسعة  2.0لتر Trendline ،مع محرك بسعة  3.6لتر ،و Comfortlineو.Highline
وتتوفر تيرامونت بأربعة طرازات هي تيرامونت  Sمع محرك بسعة  2.0لتر ،و Sمع محرك
بسعة  3.6لتر ،و SEو.SEL

والمزيد.

كيا تيلورايد 2019
جاءت كيا تيلورايد الجديدة كمركبة  SUVمتعددة االستخدام متوسطة الحجم
وجريئة ومتينة ومريحة ،ومزودة بكل جديد تماما ،كما أنها مؤهلة الرتياد كافة
الطرق داخــل وخــارج المدينة وارتــيــاد الطرق الــوعــرة والصحراوية والممرات
الجبلية والغابات والطرق السريعة المعبدة والطرق الساحلية الطويلة.
وتتميز كيا تيلورايد ،أكبر ســيــارات كيا على اإلط ــاق ،بوجود مقاعد مريحة
تستوعب مــا يصل إلــى ثمانية رك ــاب ،ومــحــرك  V6بــقــوة  291حصانا ،وسعة
 3.8ليترات ،ومحرك اختياري حسب الطلب ،وإطاللة وهيئة رائعة ومدهشة،
وباختصار ،توفر سيارة كيا تيلورايد إمكان االستكشاف والتمتع بالمغامرات
في كل عملية قيادة ،وتيلورايد أول  SUVمتعددة االستخدام مــزودة بأحدث
ابتكارات السالمة النشيطة للشركة.

tariq_albahhar
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تعكر المزاج والعصبية
إن مــن أســباب تعكــر مــزاج بعــض الصائميــن وانخفــاض معنوياتهــم عنــد
الصيــام وجــود قدر من القلق النفســي لديهم ،والخــوف الغامض من أن يعانوا
مــن امتناعهــم عــن الطعام والشــراب ،وأن عليهــم االنتظار إلى المغــرب ،وهذا

القلــق ال داعــي لــه طالما أن الصائم يســتطيع أن يفطر متى بلــغ به الجهد ح ًدا
ال يطيقه.
ولــه أن يفطــر إن أصابــه مــن األلــم أو المــرض مــا يســتلزم تناولــه لألدويــة،
سواء منها المسكنة لأللم أو المعالجة للداء ،والرخصة قائمة ،والصائم حر في

الفنان البحريني المبدع حمد عتيق

األخــذ بهــا ،طالمــا أن مرضه ال يشــكل فيه الصيام ضررًا علــى صحته ،فالله لم
يجعل علينا في ديننا أي نوع من أنواع الحرج ،أما إن أدى الصيام إلى الضرر

إعداد :علي حسين

بســبب المــرض الموجود صــار اإلفطار واج ًبا ،وليس مجــرد رخصة ،فعلينا أن
نســتعين باللــه ،ونصــوم ونحــن مرتاحــي البــال إلــى أننا لــو بلغــت معاناتنا من

صيامنا ح ًدا مؤلمً ا ،فإن هللا بنا رحيم ،ولنا في رخصته راحة ومخرجا.

وعــادة ال يبلــغ الجهــد بالصائــم حــ ًدا يضطــره إلــى اإلفطــار إال فــي حــاالت

ً
ً
ضعيفــا وفاتــه
عطشــا شــدي ًدا ،وكان
خاصــة ،كالــذي تعــرّ ض للحــر ،فيعطــش
الســحور ،وآذتــه عضــات الجــوع في معدته ،وما شــابه ذلك من حــاالت ،وحد
المشــقة والحــرج صعــب التحديــد ،إنما هي تقــوى المؤمن ،فاللــه عليم بخفايا
النفوس.
فــى شــهر رمضــان تزداد حدة العصبية والغضــب واالنفعال لدى العديد من
األشخاص بسبب الضغوط اليومية ،االمتناع عن األكل لفترات طويلة ،نقص
المياه في الجسم وغيرها من األسباب الكثيرة.
وثبــت علميــا أن نقــص نســبة الميــاه والجلوكــوز فــي الدمــاغ هــو ســبب مــن
األسباب التي تؤدى إلى العصبية ،ألنه عندما تقل نسبة الماء في الجسم يبدأ
االنسان بالشعور بالتوتر واالنفعال.
يعــد التدخيــن مــن العــادات الســلبية فــى رمضــان ،إذ يعتبــر التدخيــن أحد
أســباب العصبيــة فــي رمضــان ،خصــوص خــال النهار فــى فترة الصيــام؛ ألن
المدخــن عندمــا يعتــاد علــى وجــود نســبة النيكوتين فــي الــدم وينقطع فجأة
عــن التدخيــن لســاعات عــدة ،تبــدأ ظهــور أعــراض الحرمــان مــن النيكوتيــن،
فيشــعر بالعصبيــة واالنفعــال وضعــف التركيــز وأضطرابــات النوم؛ لــذا ينصح
المدخنــون بتقليل نســبة الســجائر تدريجيا؛ حتى ال يعانــوا من تلك األعراض
فــي شــهر رمضــان الكريم .واعتــاد البعض على المشــروبات التي تحتوى على
مــادة الكافييــن ،حيث يــؤدى االنقطاع المفاجئ لتناولها إلى الشــعور باألجهاد
والعصبية.

مع حلول شــهر رمضان المبارك ،ومن المتعارف في هذا الشــهر الكريم أن تكثر األعمال
التلفزيونيــة التــي يقــوم فيهــا الفنانــون بــأداء أدوار فــي الغالــب مــا تكــون بعيــدة عــن
شــخصياتهم الحقيقية ،إذ يجســدون أدوارا أخرى عديدة ،وفي العادة تدور في ذهن
المشــاهد تســاؤالت عن حياتهم الطبيعية وكيف يقضون أيامهم ،استطلعت “مسافات
البــاد“ مــع بعــض الفنانين البحرينييــن؛ للتعرف على حياتهم اليومية في شــهر رمضان
الكريم ،وعن كيفية قضاء الشــهر الكريم ،وما طقوســهم الخاصة التي يتبعونها خالل
الشهر الفضيل ،وما البرامج المفضلة لهم بعيدا عن أجواء العمل والروتين باقي أشهر
الســنة ،وهــل كانــت جديــدة أم إنها أتــت تواصال لعــادات قديمة تأصلت فــي وجدانهم
واستمروا في تأديتها على مرّ السنوات الماضية.

يعبــر الفنــان البحرينــي المبــدع حمــد

فــي شــهر رمضــان فغالبيتهــم ال يوجــد

عتيــق عن ذلك بقوله “نبارك لكم حلول

لهــم أي نشــاط باســتثناء البرامــج

شــهر رمضــان وكل عــام وأنتــم بخيــر،

الخفيفــة ،ومــن ناحيــة المسلســات

بالنســبة لــي أنا عضــو في مســرح أوال

التلفزيونيــة ،فالبحريــن لــم تنتــج أي

وعلــى مــا جــرت العــادة فــي رمضــان

عمــل لشــهر رمضــان وأغلــب األعمــال

نتجمــع فــي المقــر مــع باقــي الفنانيــن

خارجيــة .أتمنــى أن أشــاهد مسلســا

المباريــات

يكــون فيــه الممثلــون بحرينييــن ،وأن

وممارســة بعــض األلعــاب الخفيفــة،

يكــون عمــا بحرينيــا خالصــا ،وعلــى

وال يوجــد أي عمــل فــي العيــد ألعضاء

مســتوى المســرح ،فهو أيضا يعاني قلة

المسرح ،بالنســبة للممثلين البحرينيين

األعمال بسبب قلة اإلنتاج المحلي.

والمدعويــن

لمشــاهدة

“قرقاعون الرميثي” يجمع مشاهير ونجوم البحرين

فــــــــقــــــــرات فـــــلـــــكـــــلـــــوريـــــة وتـــــــــوزيـــــــــع مـــــــــأكـــــــــوالت شــــعــــبــــيــــة مــــــــع األطـــــــفـــــــال
محرر مسافات

تزامنا مع األحتفال بليلة “القرقاعون” والتي تصادف الليلة األحد الرابع عشــر من رمضان أقام الفنان خليل الرميثي أمام الســاحة
المقابلة لمنزلهم “ قرقاعون عيال الرميثي” حضره عدد كبير من نجون الفن في البحرين وشخصيات معروفة منهم الفنان الكوميدي
علــي الغريــر ،والفنــان أميــن الصايغ ،والمطرب المعروف باســل أحمد والعب منتخبنا الدولي الكابتن حمود ســلطان والفنان جمعان
الرويعــي وشــيخ المصوريــن فــي الخليــج عبدالرحمن المال صاحــب “ ان فوكس لإلنتــاج الفني” وعدد كبير مــن المدعوين ،وقد احي
الحفل فرقة قاللي بقيادة الفنان سالم ربيعة.
تضمــن الحفــل علــى وصــات غنائيــة شــعبية

مــن جانبــه قــال الفنــان علــي الغريــر :فــي كل

األيــام وإعــادة تركيــب الصورة ألطفالنــا وأبناء

إضافــة إلــى توزيــع الماكــوالت البحرينيــة

ســنة نتجمع أمام الســاحة المقابلــة لبيت الفنان

هــذا الجيــل .أمــا الفنــان جمعــان الرويعــي فقــد

الشــعبية مثــل الخنفــروش والقيمــات والكبــاب

ورفيــق دربــي خليــل الرميثــي الحيــاء مناســبة

أوضح من جانبه بأنه ســعيد بتواجده في هذه

وتوزيع أكيــاس القرقاعون على األطفال الذين

القرقاعــون واالســتمتاع مــع أطفالنــا باألجــواء

الليلــة المتميزة واالحتفال الرائــع “بالقرقاعون”

حضروا مع ذويهم.

الشعبية والفقرات المتنوعة ،ويحرص كل فنان

مــع شــقيقه الفنــان خليــل الرميثــي ،فمناســبة

وبهــذه المناســبة قــال الفنــان خليــل الرميثــي

بحريني على التواجد في هذا الليلة السترجاع

“القرقاعــون” مــن المناســبات الشــعبية المحببــة

فــي تصريــح خــاص لـ”البــاد” :أحــرص فــي كل

ذكرياتــه وأيــام “القرقاعون زمــان” ،فكما تعرف

عنــد الجميــع والســيما األطفــال ،كما أنهــا عودة

رمضــان علــى اقامــة حفــل “القرقاعــون” أمــام

الحياة اليوم تغيرت ولم يعد “ القرقاعون” مثل

أليام الطفولة واسترجاع حالوة زمن الطيبين.

منزلنــا ودعــوة أخوانــي الفنانيــن مــن داخــل

الســابق ،ففــي ذلــك الوقــت كان جميــع األطفال

وأضــاف الرويعــي ان خــروج األطفــال وهــم

البحريــن وخارجهــا ،فهــذه المناســبة الجميلــة

يخرجــون مــن بيوتهم لالحتفــال والطوف على

باألزيــاء الشــعبية وترديدهم األناشــيد الخاصة

مرتبطــة بطفولتنــا وبالرغم مــن تغيير الظروف

المنــازل “ بســال القرقاعــون” لتجميــع الحلــوى

بالقرقاعــون مثــل “ قرقاعون ..عادت عليكم ،أو

ورتــم الحيــاة إال أن روحهــا الزالــت باقية والبد

والمكســرات ،وتتبعهــم “ الفريســة” والفــرق

يــا الصيــام” لهــا وقع خــاص فــي اآلذان وتذكرنا

مــن تأصيــل هــذه الــروح والعــادات فــي نفوس

الشــعبية ،أمــا اآلن فاألمــر قــد أختلــف كثيــرا

بطفولتنــا ،واشــكر الفنــان خليــل الرميثــي علــى

أطفالنا.

ولكننــا نحرص على أقل تقدير الســترجاع تلك

حرصه بتنظيم حفل القرقاعون سنويا.

مطبخ

أعواد الثوم

المكونات

ضعي العجينة في الوعاء وامسحيها بطبقة من الزيت.

 2كوب طحين جميع االستعماالت

ثم غطيها بقطعة قماش مبللة واتركيها في مكان

 3مالعق صغيرة من الخميرة

دافئ حتى تتضاعف في الحجم حوالي ساعة واحدة.

ملعقة كبيرة من السكر

افردي العجين على سطح دقيق.

ملعقة صغيرة ملح

ثم لفيه في صينية فرن مستطيلة.

ملعقة صغيرة من التوابل اإليطالية

استخدمي سكينًا أو قاطعة بيتزا لتقطيع العجينة

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

بالطول إلى  10شرائح ،ثم قصيها إلى نصفين.

كوب جبنة البارميزان المبشور

في إناء صغير أضيفي ملعقة الزبدة المذابة مع ربع

ملعقة كبيرة زبدة مذابة

جيدا بالفرشاة .ثم
كوب جبنة البارميزان واخلطيها
ً

كوب ماء دافئ
كوب حليب
بيضة
كوب من الزبدة المذابة
كوب جبنة بارميزان مبشورة

أخرجي العجينة من الخالط واعجنيها لفترة وجيزة.

رشي الخليط على العجين وغطيه.

الخطوات
في الخالط الكهربائي ضعي دقيق الخبز
والخميرة والسكر والملح والتوابل اإليطالية والثوم
وربع كوب من البارميزان المبشور ونصف كوب

الزبدة المذابة واخلطي المزيج.

اتركيه يتضاعف لمدة  30دقيقة .في هذه األثناء،

في وعاء اخلطي الماء الدافئ والحليب والبيض.

سخني الفرن إلى  375درجة فهرنهايت ( 190درجة

ابدئي بتشغيل الخالط واسكبي مزيج الحليب

مئوية).

ببطء حتى تتشكل كرة .زيدي السرعة لمدة 30
ثانية حتى يعجن.

اخبزيه لمدة تتراوح بين  18و 23دقيقة ،وقدميها
ساخنة.
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جانب من احتفاء هيئة البحرين للثقافة واآلثار
بمناسبة “القرقاعون” أمس السبت في الساحة
األمامية لباب البحرين مع عرض للفنون الشعبية
قدمته فرقة “دار شباب الحد”.

قصيدة مرفوعة إلى مقام صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه؛ بمناسبة تكريم
سموه كأول قائد عالمي من قبل منظمة الصحة العالمية،
في قصر األمم المتحدة بجنيف  20مايو .2019

قائد اإلنجاز
فـــــــــي صـــــــــــدى واســــــــــــــع وتــــــــأثــــــــيــــــــ ٍر عـــظـــيـــم
أنــــــتــــــشــــــي واخـــــــــتـــــــــال فــــــــي قـــــــائـــــــد حـــكـــيـــم
عــــــــلّــــــــم

الـــــــدنـــــــيـــــــا

مــــــفــــــاهــــــيــــــم

ودروس

أســـــهـــــمـــــت فـــــــي نــــهــــضــــة الـــــشـــــعـــــب الــــكــــريــــم
ٍ
ـــــــــنـــــــــات زاخـــــــــــــــــرات
بـــــــــي
والــــــــــشــــــــــواهــــــــــد
ّ
بــــــــــ احــــــــتــــــــفــــــــاالت وكــــــــتــــــــابــــــــات ورنــــــيــــــم
فـــــــــي حـــــــــضـــــــــو ٍر عــــــالــــــمــــــي شــــــــــــــ ّرف جـــنـــيـــف
فــــــــي حـــــفـــــل تـــــكـــــريـــــم والـــــــــدنـــــــــا الــــحــــشــــيــــم
بــــــــو عــــــلــــــي رمـــــــــــز الــــــفــــــخــــــر والـــــتـــــضـــــحـــــيـــــات
قـــــــائـــــــد اإلنــــــــــجــــــــــاز والـــــــمـــــــجـــــــد الــــشــــمــــيــــم
يــــــــــا ســـــــــــــام اهلل عـــــــلـــــــى أفــــــــخــــــــم أمـــــيـــــر
مــــــــن رفـــــعـــــنـــــا وارتـــــــــفـــــــــع فــــــــــوق الـــــســـــديـــــم
فـــــــــي عـــــــــــطـــــــــــاءات ومـــــــــــــــــــــــروءات وشــــــمــــــوخ

من يحمي األطباء من اعتداءات المرضى ومرافقيهم؟

“فيسبوك” تحظر

أثــار حــادث اعتــداء بالضــرب علــى طبيبــة

حذفــت شــركة فيســبوك مئــات مــن

فــي األردن حفيظــة رواد مواقــع التواصــل

حســابات التواصــل االجتماعــي ،كمــا

االجتماعــي الذيــن أدانــوا الواقعــة وطالبــوا

حظرت شركة إسرائيلية جرّ اء “سلوك

بمحاســبة المعتدي .ورغــم أن الحادث ليس

وقالــت فيســبوك إن تلــك الحســابات

ســامي” كان الفتا بالنظر الى حقيقة أن تلك
ً
عادة مــا تطال أطباء ذكور .وكان
الحــوادث

الزائفــة دأبــت علــى نشــر أخبــار
سياســية ،منهــا ما يتعلــق باالنتخابات

شــخص مرافــق ألحــد المرضــى قــد اعتــدى

في دول مختلفة.

عليهــا بلكمــة فــي األنف ما أســفر عــن نزيف

صفحتها على فيســبوك .ونال المنشــور منذ
نشــره منتصــف الليــل وحتــى لحظــة اعــداد
هذا التقرير أكثر من  17ألف إعجاب وتمت
مشــاركته أكثــر مــن  3آالف مــرة فضــاً عــن
العدد الكبير من التعليقات التي طغى عليها
التعاطــف والتضامــن .وتحدثــت الطبيبــة
روان في منشــورها عن الطريق الشاق الذي
قطعتــه حتــى أصبحــت “جراحــة مقيمــة”
واختتمته بمناشــدة للجهات الرســمية وفي

ســـــــــيـــــــــدي تـــــحـــــكـــــي مـــــديـــــم
األمـــــــــــــــم فـــــــــي
ّ
فــــــــــي ثـــــــــنـــــــــاء واحـــــــــتـــــــــفـــــــــاء مـــــنـــــظـــــمـــــات
فــــــــي ســـــــيـــــــاق انــــــــجــــــــاز وإعــــــــــجــــــــــا ٍز هـــمـــيـــم

باألساس.

مــع حــادث االعتــداء علــى الطبيبــة “روان

لتلقــي العــاج .وكانــت الطبيبــة روان قــد
ً
ً
مؤثــرا بشــأن الواقعــة علــى
منشــورا
كتبــت

ســــــــيــــــــدي لــــــــو مــــــــا حـــكـــيـــت
فــــــــي خــــلــــيــــفــــة
ّ

منســق” يســتهدف إفريقيــا
زائــف
َّ

األول مــن نوعــه فــي األردن اال أن التفاعــل

وكدمــة اضطرتهــا للمكــوث في المستشــفى

شركة إسرائيلية

ٍ
شــــــــهــــــــم فـــهـــيـــم
قـــــــــائـــــــــد
وعـــــــبـــــــقـــــــريـــــــة
ٍ
ّ

وفــي تدوينــة ،قالــت فيســبوك إنهــا
صورة للطبيبة روان سامي في غرفة العمليات

كانــت أزالــت  265مــن حســابات
اجتماعــي

أنشــئت

فــي

تواصــل
ٍ
إسرائيل وركزت على كل من نيجيريا

مقدمتهــا الملــك األردنــي وعقيلتــه بالنظــر
فــي مــا آل اليــه حالها بعــد كل مــا عانته في

بحــل جــدي قائالً“ :الزم يكــون عن جد حل.
ٍ

مش كلمتين ورى المايك وتصوير”.

مشــوارها التعليمــي والمهنــي .وبخــاف

وتتكــرر حوادث االعتــداء على األطباء في

زمالئهــا وزميالتهــا فــي المهنــة ،انتصــر
للطبيبــة الشــابة عــدد من أبرز وجــوه مواقع

بشــكل الفــت ففــي الشــهر الماضــي
األردن
ٍ
وحــده تــم االعــان عــن حالتيــن منفصلتين

التواصل االجتماعي في األردن ومنهم عمر

احداهمــا فــي مستشــفى الرمثــة واألخــرى

زوربــا الــذي تحظــى صفحته على فيســبوك

فــي فــي مستشــفى األميرة عاليــة حيث تم

األمن اإللكتروني في فيسبوك

بمتابعة كثيفة في األردن وخارجها.

االعتــداء علــى طبيبيــن مــن قبــل مرافقيــن

ناثانيال غليتشر إن التحقيقات
توصلت إلى أن بعضا من تلك

ووبــخ زوربا في منشــوره المعتــدي وطالب

غاضبين لمريضين.

األنشطة ارتبط بمجموعة شركات

والســنغال وتوغــو وأنغــوال والنيجــر
وتونس ،فضال عن “بعض أنشطة” في
أميركا الالتينية وجنوب شرق آسيا.
» »وقال المسؤول عن سياسة

أرخميدس اإلسرائيلية”.

ذا

خـــــلـــــيـــــفـــــة

مــــــعــــــجــــــزة

أرض

الـــــخـــــلـــــود

واســـــــــــــع الـــــــهـــــــقـــــــوات والــــــفــــــكــــــر الــــســــلــــيــــم
ٍ
أمـــــــــــــــن وازدهــــــــــــــــــار
طـــــــــــــــوق الــــــبــــــحــــــريــــــن
ّ
لــــــيــــــن مـــــــــا أضـــــــحـــــــت لــــــنــــــا جـــــــنّـــــــة نـــعـــيـــم
وشـــــــــيـــــــــد صـــــــــروح
يـــــــــا كــــــثــــــر مـــــــــا أســــــــــــس
ّ
ويـــــــــــا الـــمـــقـــيـــم
تــــــخــــــدم الـــــشـــــعـــــب الـــــــوفـــــــي ّ
مــــــــن عــــــــــيــــــــــادات ومـــــــشـــــــافـــــــي وجــــــامــــــعــــــات
ٍ
ومــــــــنــــــــشــــــــآت أرهــــــــــــــت الــــــخــــــيــــــر الــــعــــمــــيــــم
والــــــنــــــتــــــائــــــج عــــــانــــــهــــــا شـــــــــــوف الـــــعـــــيـــــون
مـــــــــن فــــــضــــــل ربـــــــــــي ومـــــــــــن ثـــــــــم الـــــزعـــــيـــــم
ســـــــيـــــــدي أرقــــــــــــى الــــشــــعــــوب
تــــحــــتــــفــــي فـــــــي
ّ

كارداشيان

تسمي طفلها

الرابع سالم وست

قالــت كيم كارداشــيان نجمة تلفزيون
الواقــع يــوم الجمعة إنها أطلقت اســم
ســالم وســت علــى طفلهــا الرابــع الذي
وضعته أم بديلة األسبوع الماضي.
وقالــت كارداشــيان فــي تغريــدة
لمتابعيهــا علــى تويتــر والذيــن يبلــغ
عددهــم  60مليــون شــخص ”ســالم

“غوغل” يحتفي بذكرى ميالد عمر الخيام
فــي بــادرة عرفــان ،قام محرك البحث “غوغل” ،أمس الســبت ،بتخليــد ذكرى عيد ميالد
عمر الخيام ال  ،971من خالل وضع صورة للشاعر الشهير على الصفحة الرئيسة.
وعمــر الخيــام فيلســوف وشــاعر مســلم ،ولــد

العالمية .ويعد الخيام أول من اخترع طريقة

فــي مدينة نيســابور ،خراســان ،أي فــي إيران،

حســاب المثلثــات والمعــادالت الجبريــة مــن

مــا بيــن  1038و 1048للميــاد ،وتوفــي فيهــا

الدرجة الثالثة عن طريق قطع المخروط.

مــا بيــن  1123و .1124وتخصــص الخيــام

» »وتحول الخيام إلى شخصية شهيرة
في األدب المعاصر ،وكتب الروائي
الفرنسي اللبناني ،أمين معلوف ،روايته
“سمرقند” عن الشاعر.

فــي الرياضيــات ،والفلــك ،واللغــة ،والفقــه،
والتاريــخ ،وهو صاحب الرباعيات المشــهورة،
وتمــت ترجمة أشــعاره إلى العديــد من اللغات

قرعة بالعملة

المعدنية تحسم

انتخابات الفلبين
حســم مســؤولو االنتخابــات فــي الفلبيــن
تعــادال نــادرا فــي ســباق انتخابــي علــى
منصــب العمــدة عــن طريــق قرعــة بعملــة
معدنيــة .وأعلــن المســؤولون فــوز ســو
كوديــا ،بمنصــب عمــدة بلــدة أراكيلــي،
الواقعــة في مقاطعة باالوان غرب البالد،
بعدما انحازت لها قرعة العملة المعدنية.

وست“ ونشرت صورة لوليدها ملفوفا

وحصــل كل مــن كوديــا ،وهــي عمــدة

في بطانية في سريره.

ســابق للبلــدة ،ومنافســها العمــدة الحالي،

ولــدى كارداشــيان وزوجهــا المغنــي

نويــل بيرونيــو ،علــى  3495صوتــا فــي

كانــي وســت  3أطفــال آخــرون هــم

االنتخابات التي أجريت ،اإلثنين.

شــيكاجو التي ولدت فــي يناير 2018

ووافق كالهما على إجراء القرعة بالعملة

مــن أم بديلــة أيضا وســينت البالغ من

المعدنيــة للفصل فــي التعادل ،األمر الذي

العمــر  3أعــوام ونــورث وعمرهــا 5

قال مسؤولون إنه مقبول على الرغم من

سنوات.

أن لوائح محلية تحدد سحب القرعة.

» »وقالت كارداشيان إنها قررت

» »وقال المسؤول بلجنة االنتخابات،

االستعانة بأم بديلة بعد أن حذرها

لوي تيتو غويا ،إن قرعة العملة

األطباء من مشكالت صحية

خطيرة إذا حملت مرة أخرى بعد
والدة سينت في العام .2015

المعدنية فصلت أيضا في تعادل

عمر الخيام جمع بين عدة علوم

استثنائي آخر في انتخابات على

منصب العمدة العام .2016

والــــــــشــــــــواهــــــــد عـــــانـــــهـــــا تــــــضــــــوي الـــعـــتـــيـــم
الــــمــــهــــيــــب
فـــــــي حـــــفـــــل تـــــكـــــريـــــم قــــــائــــــدنــــــا
ُ
جـــــيـــــت أبــــــــــث الــــــــشــــــــوق والـــــــــــــــود الـــحـــمـــيـــم
فـــــــــي قــــــصــــــيــــــدة تـــــهـــــنـــــئـــــة ألغـــــــلـــــــى أمـــــيـــــر
الــــــرئــــــيــــــس الـــــــــوافـــــــــي الـــــشـــــهـــــم الــــحــــلــــيــــم
عــــــــمــــــــر حـــــــــضـــــــــارة تـــــايـــــلـــــوس
مـــــــــن لــــــنــــــا
ّ
رغــــــــــم كـــــيـــــد الـــــــضـــــــد وابــــــلــــــيــــــس الـــــرجـــــيـــــم
ســــــــيــــــــدي مـــــســـــك الـــــخـــــتـــــام
بــــــــو عـــــلـــــي يــــــــا
ّ
فــــــــي أرق مــــــــن الــــــمــــــشــــــاعــــــر والــــنــــســــيــــم
جـــــــاتـــــــك ابــــــــيــــــــات الــــــتــــــهــــــانــــــي كــــــالــــــزهــــــور
فـــــــــي تــــــهــــــايــــــا دانـــــــــــــــة الـــــــــــــــدر الــــنــــظــــيــــم
صـــــاغـــــهـــــا “ســــــلــــــمــــــان” فـــــــي أغــــــلــــــى احــــتــــفــــال
واســــــــــــــع الــــــتــــــأثــــــيــــــر فــــــــي قـــــــائـــــــد عـــظـــيـــم
شاعركم :سلمان بن حمد بن علي آل خليفة

