سالمة كل الحاالت المشتبه بإصابتها بـ “كورونا”
المنامة  -بنا

أكـــدت وزارة الصحـــة بأنهـــا تضـــع

نتائـــج الفحـــص كلهـــا ســـلبية ،وللـــه

وضمان سالمتهم من فيروس كورونا

وأوضحـــت أن الـــوزارة وكل الجهات

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين
كوفيـــد  19أولويـــة قصوى ،وتســـعى

بالتعاون مـــع الجميع للحفـــاظ عليها.
ومن هذا المنطلق تنـــوه الوزارة بأنها
تواصـــل إجراء الفحوصـــات للحاالت
المشـــتبه بإصابتهـــا بفيـــروس كورونا
كوفيد  ،19والتي أثبتت جميع نتائج
الفحوصـــات ســـامتها ،حيـــث جاءت

الحمد.

ذات العالقة تقوم على مدار الســـاعة
بتطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة

والوقائية من فيروس كورونا كوفيد
 19بحســـب المعاييـــر الدوليـــة والتي

أوصت بهـــا منظمة الصحـــة العالمية،
ً
وفقـــا لخطـــة التأهـــب واالســـتجابة
االستراتيجية للفيروس.
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نظام طهران يغامر بحياة المواطنين
انتخابــات إيــران ..أقل إقبــال وبرلمان متشــدد وأزمة شــرعية

أبوظبي ،دبي  -سكاي نيوز عربية ،العربية .نت

إجراءات لتعزيز األمن البحري
إبراهيم النهام

دعـــا قائد خفـــر الســـواحل اللواء

الجهـــات ذات العالقـــة فيمـــا

البحـــارة للتعـــاون فـــي إنفـــاذ

القانون في البحر .وقال ردا على

ركن بحري عالء عبدهللا سيادي،

قبـــل يومين من االنتخابـــات البرلمانية في إيران،

القوانيـــن والتوقـــف للتعريف عن

عن “بعض” اإلصابات بفيروس كورونا في مدينة

للخطـــر نتيجـــة االشـــتباه فـــي

بدأ الحديث الرســـمي في طهران بشكل مقتضب

هوياتهـــم؛ حتـــى ال يتعرضـــون

قـــم ،جنوب طهـــران ،األمر الذي اعتبـــره مراقبون

تحـــركات قواربهـــم .وقـــال فـــي

مؤتمر صحافي عقد مساء أمس

إخفـــاء للحقيقـــة لغايـــة سياســـية ،خصوصـــا مـــع
ً

بمقـــر قيـــادة خفـــر الســـواحل إنه

ارتفـــاع الكبيـــر فـــي اإلصابـــات بعـــد انتهـــاء يـــوم

تـــم اتخـــاذ جملة مـــن اإلجراءات

االنتخابات.

لتعزيـــز األمـــن البحـــري تضمنـــت

وتعتبر نســـبة المشاركة في االنتخابات األقل في

آليـــات للتعـــاون والتنســـيق مـــع

تاريـــخ الجمهورية اإلســـامية الـــذي يمتد إلى 41
عامـــا منـــذ أن أســـقطت الثورة العام  1979الشـــاه

محمد رضا بهلوي.

ويبدو أن الغاية السياســـية من وراء التكتم على

 106ماليين دوالر

انتشـــار الفيـــروس أدت إلـــى تفشـــيه علـــى نطاق

أوسع ،في أحدث أخطاء النظام اإليراني.

أرباح “البركة”

وبحســـب أرقـــام رســـمية إيرانيـــة أعلنـــت أمـــس،

في 2019

ارتفـــع عـــدد الوفيـــات إلى  8من جـــراء الفيروس،

فيما وصل عدد اإلصابات إلى .43

()١٢

معارضو النظام اإليراني يحتجون أمام سفارة طهران في الهاي في  21فبراير الجاري (أ ف ب)
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ﻋﺰﻳﺰي اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﻘﻴﻢ

ﻓﻲ ﺣﺎل ﺷﻌﻮرك ﺑﺎﻷﻋﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻔﻴﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19

وﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﻔﺮك ﻷﺣﺪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس أو اﺧﺘﻼﻃﻚ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
إﻟﻴﻬﺎ ،أو اﺧﺘﻼﻃﻚ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس
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يخص إجراءات العمليات وإنفاذ
ســـؤال لـ “البالد” عـــن آلية الرقابة
علـــى الحـــدود البحريـــة القطرية

فـــي ظـــل المقاطعـــة السياســـية
الراهنـــة ،إن هنالـــك حـــدودا

مشتركة ودوريات تقوم بواجبها
فـــي كل ضفـــة تخصهـــا ،مبينًا أن

هناك قوانين دولية بحرية تنظم
آليـــة عمـــل هـــذه الحـــدوث ومـــا

يجري على ضفافها.

()٠٦

جاللة الملك

البحرين تهنئ بعيد ميالد إمبراطور اليابان

يهنئ رئيسة
استونيا

المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

بعث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك

بعث عاهل البالد صاحب

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ورئيـــس

الــــجــــالــــة الـ ــمـ ــلـ ــك حــمــد

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

بـ ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة،

خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة وولي العهد

برقية تهنئة إلــى رئيسة

نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس

جــــمــــهــــوريــــة اســـتـــونـــيـــا

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي

ك ــي ــرس ــت ــي كـــالـــيـــواليـــد،

األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ،برقيات

بمناسبة ذكــرى استقالل

بالدها.

تهنئـــة إلـــى إمبراطـــور اليابـــان ناروهیتو؛
بمناســـبة ذكرى ميالد جاللته ،أعربوا فيها
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عن أطيـــب تهانيهم وتمنياتهـــم له موفور
الصحة والسعادة بهذه المناسبة.

جاللة الملك

سمو ولي العهد

سمو رئيس الوزراء

سمو الشيخ خليفة بن علي يحضر حفل السفارة اليابانية

نيـابــة عــن سـمــو رئـيــس الــوزراء بمنـاسبــة االحتفــال بعيــد مـيــالد إمبراطــور اليابــان

المنامة  -بنا

أناب رئيس الوزراء صاحب الســـمو
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان
آل خليفـــة ،محافظ الجنوبية ســـمو

الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بـــن خليفة
آل خليفة ،لحضور حفل االســـتقبال

الـــذي أقامـــه ســـفير اليابـــان لـــدى
البحريـــن هيديكـــي ايتـــو ،مســـاء

أمـــس ،بفنـــدق الريتـــز كارلتـــون،
بمناســـبة االحتفـــال بعيـــد ميـــاد

جاللـــة إمبراطـــور اليابـــان ،بحضور

عدد مـــن كبار المســـؤولين وأعضاء
الســـلك الدبلوماسي المعتمدين لدى

المملكة والمدعوين.

سمو الشيخ خليفة بن علي يحضر حفل السفارة اليابانية بمناسبة االحتفال بعيد ميالد إمبراطور اليابان

ونقل ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي
بن خليفـــة آل خليفة تهاني صاحب

توطيـــد عـــرى التعـــاون الثنائـــي بما

جاللـــة إمبراطـــور اليابـــان بهـــذه

والشعبين الصديقين.

الصحة والســـعادة ،ولشـــعب اليابان

لـــدى مملكة البحريـــن بالجهود التي

وأكـــد ســـموه أن العالقـــات بيـــن

رئيـــس الـــوزراء على صعيـــد تنمية

الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء إلى

يخـــدم المصالح المشـــتركة للبلدين

المناسبة ،وتمنيات سموه له بموفور

مـــن ناحيته؛ أشـــاد الســـفير الياباني

الصديق بدوام الرفعة والتقدم.

يقـــوم بهـــا صاحـــب الســـمو الملكـــي

مملكـــة البحرين واليابـــان الصديقة

العالقـــات الثنائيـــة بيـــن البلديـــن
ً
مشـــيدا بمـــا يربـــط بين
الصديقيـــن،

البلدين الصديقين من روابط تفاهم
ً
منوها ســـموه إلى
واحترام متبادل،

وثيقة وحرص متبادل على توسيع

تتميـــز بقوتهـــا وتنـــوع مجاالتها في

ظل مـــا يربط بين قيادتي وشـــعبي

أن مملكـــة البحريـــن حريصـــة علـــى

البلدين من عالقات تعاون وصداقة
أطـــر التعـــاون واالرتقـــاء بهـــا فـــي
مختلف القطاعات.

سمو محافظ الجنوبية يبحث احتياجات مدينة خليفة
المنامة  -وزارة الداخلية

ترأس محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ
خليفـــة بـــن علـــي آل خليفـــة ،اجتمـــاع

المجلـــس التنســـيقي بحضـــور ممثلـــي

الجهات الحكومية.

ورحـــب ســـمو المحافـــظ باألعضـــاء،

الترويج للوجه الحضاري للمملكة

مؤكـــدا أهميـــة دور المجلـــس فـــي

رصـــد احتياجـــات المواطنيـــن وتلبيـــة
تطلعاتهـــم ،مشـــي ًدا ســـموه فـــي الوقت
نفســـه بالجهـــود المبذولـــة فـــي تحقيق

المنامة  -هيئة البحرين للثقافة واآلثار

التعاون والتنســـيق لتنفيذ المشروعات

استقبلت رئيسة هيئة البحرين

جميـــع القطاعـــات بمـــا يســـاهم

المقامة بمختلف مناطق المحافظة.

بنـــت محمـــد آل خليفـــة فـــي

الثقافة الفعّ ال في هذا المجال.

دراســـة مقدمـــة مـــن إدارة الخدمـــات

واالقتصـــاد الوطنـــي بمشـــاريع

الجنوبيـــة بشـــأن أهـــم االحتياجـــات

الحـــراك

رصدها من خـــال الزيـــارات الميدانية

على الترويج للوجه الحضاري
للمملكة ،منوّ ً
ها بالتعاون القائم

توفيـــر أعمـــدة اإلنـــارة فـــي األحيـــاء

للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي

مكتبهـــا أمـــس وزيـــر الماليـــة

واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ

ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة.
ّ
وتوجهـــت الشـــيخة مـــي بنـــت

محمـــد آل خليفـــة بالشـــكر إلى

معالي الشيخ سلمان بن خليفة
آل خليفـــة لجهـــوده المســـتمرة

من أجل االرتقاء بمكانة مملكة
البحريـــن الثقافية واالســـتمرار
فـــي تحقيق النمـــو االقتصادي،
ً
مؤكـــدة أهميـــة تضافـــر جهـــود

في دفـــع عجلة االقتصاد ودور

واســـتعرض ســـموه خـــال االجتمـــاع،

من جانبه ،أشـــاد وزيـــر المالية

الهندســـية واالســـتثمار بالمحافظـــة

هيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثار

الخدميـــة في مدينـــة خليفـــة ،التي تم

الثقافـــي البحرينـــي وعملهـــا

للمدينـــة ،منوهـــا ســـموه إلـــى ضـــرورة

وجهودهـــا

لتعزيـــز

الســـكنية ،مثل حي النعيمات والمعاليم

بيـــن الـــوزارة والهيئـــة وأهمية

والمحادير واستكمال جميع مشروعات

المنجزات والمشـــاريع الثقافية

والتعليمية والصحية في هذه األحياء،
ً
تحقيقـــا للتنميـــة الشـــاملة إضافـــة إلى

مواصلـــة

المختلفة.

تعزيـــزه

لتحقيـــق

البنيـــة التحتيـــة والمرافـــق التنمويـــة

بحـــث مشـــروعات تجميـــل مداخـــل

ومخـــارج المدينـــة بالتعاون مـــع وزارة

بالجهـــود المبذولة والتعاون المشـــترك

لمرتادي هذا الشارع.

األشـــغال وشؤون البلديات والتخطيط

بيـــن المحافظـــة الجنوبيـــة ووزارة

واســـتمع سموه إليجاز مقدم من وزارة

العمراني ،مؤكدا سموه أهمية مواصلة

اإلسكان في سبيل االرتقاء بالخدمات

األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتطوير

الزيـــارات الميدانيـــة لجميـــع مناطـــق

التنموية.

العمرانـــي عن مشـــروع توســـعة شـــارع

المحافظـــة الجنوبيـــة؛ للوقـــوف علـــى

وبحث سمو المحافظ ،آخر مستجدات

الحنينية وربطه بشـــارع المعســـكر وما

أهـــم االحتياجات التنمويـــة والخدمية

مشروعات الطرق والبنية التحتية في

وصلت إليه مراحل المشـــروع ،إذ أشار

والعمـــل علـــى تنفيذهـــا تحقيقـــا لـــرؤى

منطقتـــي عســـكر وجـــو ،إذ أكد ســـموه

ســـموه إلـــى أهمية هـــذه المشـــروعات؛

وتطلعات أهالي المحافظة.

أهمية وضـــع الحلول لتقليـــل االزدحام

لما تشـــهده منطقة الحنينية من كثافة

واطلـــع ســـموه علـــى إيجـــاز مـــن وزارة

المروري في هذا الشـــارع الحيوي الذي

ســـكانية ومرورية؛ نظرًا لوجود العديد

اإلســـكان عـــن مشـــروع تركيـــب أعمدة

يخدم شـــريحة كبيرة من أهالي مدينة

من المنشـــآت الحكومية والمشروعات

اإلنـــارة فـــي مدينـــة خليفة ومـــا وصل

خليفة ومنطقتي عســـكر وجو وتطوير

التنمويـــة

واإلســـكانية

إجـــراءات الســـامة وتوفيـــر بيئة آمنة

والتعليمية في هذه المنطقة.

إليـــه هـــذا المشـــروع ،مشـــي ًدا ســـموه

والخدميـــة

local@albiladpress.com
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تــنــفــيــذًا ألمــــر ســمــو ولــــي الــعــهــد بـــتـــوزيـــع  5000وحـــدة

المنامة  -وزارة اإلسكان

ً
تنفيـــذا ألمر ولي العهـــد نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة
بتوزيـــع  5000وحـــدة ســـكنية فـــي

محاولة فاشلة إلشعال حريق بشقق إسكان بالبديع

إطار التوجيهات الملكية الســـامية،
أعلـــن وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمر
عـــن تســـليم مفاتيـــح مشـــروع حي

النعيمـــات “ريـــاض عســـكر” بمدينـــة
خليفـــة الواقعـــة فـــي المحافظـــة

الجنوبية.

وقـــال وزيـــر اإلســـكان إن مشـــروع

مدينة خليفة يعد أحد المشروعات
الرئيســـة المدرجـــة ضمـــن برنامـــج
الـــوزارة لتنفيـــذ أمـــر عاهـــل البـــاد
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن
عيســـى آل خليفـــة ببنـــاء  40ألـــف

وحدة ســـكنية ،إضافـــة إلى االلتزام
اإلســـكاني الـــوارد فـــي برنامـــج

الحكومة الحالي.

وأضـــاف الحمـــر أن مدينـــة خليفـــة

تعتبـــر مـــن المـــدن النموذجيـــة ،إذ

تتميز بوجود شـــواطئ ومســـاحات

وزير اإلسكان

مخصصـــة للحدائق العامة فيها ،كما

العـــام ،إضافـــة إلى توفيـــر محطات

كمـــا نـــوه الحمـــر إلـــى أن توزيـــع

تربط ما بين جزرها شـــبكة متطورة

كهربـــاء رئيســـة وفرعيـــة ،ومحطـــة

وحـــدات مدينـــة خليفـــة يعـــد مـــن

مـــن الطرق والجســـور ،مشـــيرة إلى

المشـــروعات اإلســـكانية التي تقوم

موصولة بعدد من المداخل الرئيسة

والمرافـــق

استكماالً لمسلســـل الرعب الذي يعيشه

انتقال إحدى األســـر إلى منزل أقاربهم.

قاطنـــو بنايـــة  1952التابعـــة لـــوزارة

اإلســـكان في البديع ،اســـتيقظت أســـرة

بحرينية أمس األحـــد على روائح مواد
قابلة لالشـــتعال تم ســـكبها علـــى الباب
الرئيـــس للشـــقة التـــي يقطنونهـــا فـــي

ميـــاه وأخرى لمعالجـــة مياه الصرف
ً
َّ
فضل عن وجود الخدمات
الصحي،

الوزارة بتوزيعها في إطار البرنامج

كالجوامـــع،

الزمنـــي للـــوزارة لتنفيـــذ أمـــر ســـمو

محاولـــة فاشـــلة إلشـــعال الحريـــق فـــي

الستيعاب الحركة المرورية لقاطني

وحضانـــات

األطفـــال،

ولـــي العهـــد بتوزيـــع  5000وحـــدة

الشـــقة حيـــث تبين وجود عـــود كبريت

المنطقـــة وزوارهـــا ،مـــع مراعـــاة

والمـــدارس ،وجامعـــة ،ومستشـــفى

ســـكنية ،موزعـــة علـــى مشـــروعات

أمام باب الشقة .وقالت إحدى قاطنات

توفيـــر مســـارات مخصصة للمشـــاة
والدراجـــات الهوائيـــة ،مـــع توفـــر

ومراكـــز صحيـــة وعيادات،
رئيســـي
ٍ

مدن البحرين الجديدة ومشروعات

البنايـــة لـ”البالد” إن الحرائق المســـتمرة

ومدينـــة رياضيـــة تضم اســـتاد كرة

المجمعات الســـكنية في محافظات

فـــي البنايـــة دفعتهـــا إلنهـــاء عقدهـــا مع

وزارة اإلســـكان واالنتقـــال إلـــى شـــقة

محطـــات توقـــف لســـيارات النقـــل

قدم ،إضافة إلى الحدائق المفتوحة.

المملكة.

أخـــرى ،وإن أســـرة أخـــرى انتقلـــت لدار

َّ
تـــم تصميـــم المدينـــة لتكـــون
أنـــه

الزياني :البحرين نموذج يحتذى بالحريات

المنامة  -وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي ،بمكتبـــه

بالديوان العام للوزارة ،رئيســـة المؤسسة الوطنية لحقوق

اإلنســـان ماريـــا خـــوري ،ونائـــب رئيـــس المؤسســـة خالـــد
الشـــاعر .وأعـــرب الوزير عن تقديره للدور المهم للمؤسســـة في

تعزيـــز ثقافـــة حقوق اإلنســـان والتي تعد ركيـــزة مهمة من ركائز
ً
نموذجا يحتذى
التنميـــة والتقدم في مملكة البحرين التي باتت
به في حماية الحقوق والحريات ،مؤك ًدا حرص وزارة الخارجية
علـــى دعـــم كل برامـــج المؤسســـة الوطنيـــة ،وتعزيـــز التعـــاون

المشترك معها.

من جانبها ،هنأت خوري وزير الخارجية بالثقة الملكية السامية

بتعيينه وزيرًا للخارجية.

الزياني :البحرين موقع استراتيجي لالستثمار

المنامة  -وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني مع

وزير التجـــارة والصناعة بجمهورية الصومـــال الفيدرالية
عبـــدهللا علي حســـن والوفد المرافق له؛ فـــي إطار الزيارة

الرســـمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين.وتم استعرض

العالقـــات الثنائيـــة التـــي تربط البلدين والســـبل الكفيلـــة بتعزيز

آليات التعاون بينهما في المجاالت كافة ،وتأكيد أهمية الزيارات
واللقـــاءات الثنائيـــة فـــي تعزيـــز وتطويـــر التعاون فـــي مختلف

المجـــاالت ،إضافة إلى بحث القضايا موضع االهتمام المشـــترك.
كمـــا أشـــار الوزير إلـــى اإلمكانات التـــي تمتلكها مملكـــة البحرين

اســـتراتيجيا لالســـتثمار في ظل وجـــود البيئة
التـــي تعد موقعً ا
ً

المالئمة والتسهيالت التي تتيحها الحكومة للمستثمرين والتي
إقليميا للعديد من
جعلت منها بوابة لألعمال في المنطقة ومقرًا
ً

الشركات العالمية.

تعزيز العمل لحماية حقوق الطفل

المنامة  -وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزيانـــي ،بمكتبه بالديوان
العـــام للـــوزارة ،أمـــس نائب رئيـــس لجنـــة حقوق الطفـــل باألمم

المتحدة أمل الدوسري.

وخـــال اللقـــاءّ ،
رحـــب وزيـــر الخارجيـــة بالدوســـري ،معربًـــا عن

تقديـــره للجهـــود الطيبـــة التـــي تبذلهـــا لحمايـــة حقـــوق الطفـــل،
ومـــا قدمتـــه من عطاء ملمـــوس في هذا المجـــال ،مؤك ًدا حرص

مملكـــة البحريـــن على تعزيز العمل المشـــترك مـــع األمم المتحدة
فـــي مختلـــف المجـــاالت ،وخاصـــة فيما يتعلـــق بحقـــوق الطفل

وحمايتها.

وأعربت الدوســـري عن اعتزازها بلقاء وزير الخارجية ،وخالص

تهانيهـــا لـــه بمناســـبة الثقـــة الملكيـــة الســـامية بتعيينـــه وزيـــرًا

للخارجيـــة ،منوّ هـــة باإلنجـــازات المتميـــزة للبحريـــن فـــي مجال

حقوق اإلنسان عامة وحقوق الطفل خاصة.

بدء تسليم مفاتيح مشروع حي النعيمات “رياض عسكر” بمدينة خليفة

ليلى مال اهلل

 10أيام ،كما اضطرت الحرائق المفتعلة

الرئيســـة
وريـــاض

إحـــدى بنايـــات البديـــع اإلســـكانية فـــي

الكرامة بعد تعرض شـــقتها للحريق قبل

مـــن جهته ،طالب العضـــو البلدي محمد
الدوســـري بحمايـــة أرواح المواطنيـــن
ً
ً
وقلقا عل أنفسهم
خوفا
الذين يعيشون
وأبنائهـــم وتثبيـــت الكاميـــرات األمنيـــة
وتطبيق القانون على المتسببين .وقال
إن البنايـــة المكونة من  4أدوار تســـكنها
 16أســـرة غادرتها إحدى األسر ،انتقلت
أســـرة ثانيـــة لـــدار الكرامـــة والبقية في
الطريـــق إذا بقـــي الحـــال علـــى مـــا هـــو
عليـــه .وتســـاءل الدوســـري عن ســـبب
تأخـــر اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة
واالحترازيـــة مـــن أجـــل حمايـــة ســـكان
البناية.
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سالمة كل الحاالت المشتبه بإصابتها بـ “كورونا”

“الصح ــة” :تخصي ــص مواق ــع للع ــزل تتواف ــق م ــع اش ــتراطات المنظم ــة العالمي ــة

المنامة  -بنا

العادية لليدين وغسلها بالماء والصابون

 19أولويـــة قصـــوى ،وتســـعى بالتعـــاون

وطمأنـــت الـــوزارة كل المواطنيـــن

الســـعال والعطـــاس ،وتجنـــب االتصـــال

الجهـــات المعنية بكافـــة المتطلبات التي
ً
حفاظـــا علـــى صحتهـــم
يتوجـــب عليهـــا

أعـــراض مـــرض الجهـــاز التنفســـي مثـــل

الســـعال والعطـــس ،وتجنـــب االتصـــال

الجهـــود فإنهـــا قامـــت بإحالـــة  20حالـــة

التهابات الجهاز التنفسي الحادة ،إضافة

ســـامتهم مـــن فيـــروس كورونـــا كوفيد
مـــع الجميـــع للحفـــاظ عليهـــا .ومـــن هذا

حملة توعوية لمكافحة التلوث

المنطلـــق تنـــوه الـــوزارة بأنهـــا تواصـــل

المنامة  -وزارة الداخلية

بإصابتهـــا بفيـــروس كورونـــا كوفيد ،19

إجـــراء الفحوصـــات للحـــاالت المشـــتبه

نظمـــت المـــوارد البشـــرية بـــوزارة

إلـــى رعايـــة البيئة والحفـــاظ عليها،

تسليط الضوء على أهمية مكافحة

الداخليـــة حملتهـــا البيئيـــة الهادفـــة
التـــي تمثلـــت فـــي توزيـــع أكيـــاس

صديقـــة للبيئـــة وكتيبات إرشـــادية
فـــي الصخيـــر بمنطقـــة شـــرق العمر

وشـــجرة الحيـــاة ،إحـــدى أهـــم

الواجهات البرية بالمملكة.

بيئيـــة في المجتمع يتـــم من خاللها
جميـــع أشـــكال التلـــوث ،والحفـــاظ
علـــى البيئـــة والحيـــاة الفطرية ،كما

ترمـــي الحملـــة إلـــى تفعيل شـــراكة

حقيقيـــة بيـــن المؤسســـات وجميـــع

باســـتمرار ،وتغطيـــة الفـــم واألنـــف عنـــد

وأهابـــت الـــوزارة بـــكل المواطنيـــن

أكـــدت وزارة الصحـــة بأنهـــا تضع صحة

الدوليـــة والتـــي أوصـــت بهـــا منظمـــة
الصحـــة العالميـــةً ،
وفقـــا لخطـــة التأهب

وســـامة المواطنين والمقيمين وضمان

وتهـــدف الحملة إلى ترســـيخ ثقافة

الوقايـــة والمتمثلـــة فـــي اتبـــاع النظافـــة

لألشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن أعراض

والتـــي أثبتت جميع نتائـــج الفحوصات
ســـامتها ،حيـــث جاءت نتائـــج الفحص
كلهـــا ســـلبية ،وللـــه الحمـــد ،موضحة أن

الـــوزارة وكل الجهات ذات العالقة تقوم
علـــى مدار الســـاعة بتطبيـــق اإلجراءات

االحترازيـــة والوقائيـــة مـــن فيـــروس
كورونـــا كوفيـــد  19بحســـب المعاييـــر

واالستجابة االستراتيجية للفيروس.

والمقيميـــن بأنهـــا تقـــوم إلـــى جانـــب

وسالمتهم ،ونوهت بأنه وفي إطار هذه
للعزل الصحي الذي تبلغ مدته  14يوما،
ً
مشيرة إلى أنه تم تخصيص عدة مواقع

للعـــزل تتوافـــق مـــع اشـــتراطات منظمة

الصحـــة العالميـــة لمنع انتشـــار األمراض

المعدية.

وجـــددت الـــوزارة التذكيـــر بتعليمـــات

الوثيـــق مـــع أي شـــخص تظهـــر عليـــه

الوثيق مع األشـــخاص الذين يعانون من
إلـــى تجنـــب االتصـــال غيـــر المحمـــي مع

حيوانات المزرعـــة أو الحيوانات البرية،

وضرورة الحفاظ على المسافة وتغطية
األنـــف والفـــم عنـــد الســـعال والعطـــس

باألنســـجة أو المالبـــس التـــي يمكـــن
التخلـــص منهـــا ،وغســـل اليديـــن بعدهـــا

العدوى التنفسية الحادة.

والمقيميـــن إلـــى أنـــه في حال شـــعورهم

باألعـــراض التاليـــة المرتبطـــة بفيـــروس
كورونـــا كوفيـــد  19مثـــل؛ ارتفـــاع فـــي

درجـــة الحـــرارة ،والســـعال ،وصعوبـــة
فـــي التنفـــس ،أو في حال ســـفرهم ألحد

البلدان المصابة بالفيروس أو اختالطهم

بأحد المسافرين إليها أو اختالطهم بأحد
المصابيـــن بالفيـــروس ،البقـــاء فـــي مقـــر
ســـكنهم فـــي غرفـــة منفصلـــة ،واالتصال

برقـــم  ،444واتبـــاع التعليمـــات التـــي

ســـتعطى لهم من قبل الفريق الطبي ،مع

ضرورة تجنب االختالط باآلخرين.

أطياف المجتمع المدني.

البحرين في المرتبة األولى لسعادة الزبائن

ضمــن اســتطالع عالمي شــمل أكثر من  16ألف شــخص فــي العالم

المنامة  -بنا

احتلـــت مملكـــة البحريـــن المرتبـــة األولى

لسعادة الزبائن ،في استطالع عالمي شمل
أكثر من  16ألف شـــخص حول العالم ،في

دراســـة أجرتها شـــركة “آفايا” لالتصاالت.
ومنحت الشـــركة مملكة البحريـــن المعيار
الذهبـــي ،تلتهـــا فـــي االســـتطالع الهنـــد

والكويـــت واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة

والواليات المتحدة األميركية.

وركز االستطالع على  7قطاعات مختلفة
هـــي :المصـــارف ،الطيـــران ،المرافـــق،
االتصـــاالت ،البيـــع بالتجزئـــة ،التجـــارة

اإللكترونيـــة ،والفنـــادق .واحتلت المملكة
المرتبـــة األولى فـــي  6من هذه القطاعات،

كمـــا احتلت المرتبة الثانيـــة بعد الهند في
قطاع الفنادق .وحصلت مملكة البحرين
علـــى نتيجـــة  71.3نقطـــة ضمـــن مؤشـــر

ســـعادة العمـــاء الـــذي تعتمـــده الشـــركة،

متقدمة بشـــكل كبير على متوســـط نتائج

بين الســـعادة والنمـــو االقتصـــادي ،والذي

فإن الزبائن في البحرين هم األكثر سعادة

فيمـــا تذيلـــت األرجنتيـــن ســـلم الترتيـــب

علـــى العوامـــل المحركـــة للســـعادة وإنمـــا

جـــرى اســـتطالعها ،كمـــا تكشـــف المملكـــة

االســـتطالع التي وصلت إلى  61.1نقطة،
بحصولهـــا على  50نقطة فقط .وســـجلت

المملكة أعلى نسبة رضا بين العمالء ضمن
الفئـــة العمريـــة مـــن مواليـــد  1946حتـــى

 ،1964بينمـــا حصـــدت الفئـــة العمريـــة من

مواليد منتصف الســـتينات حتى منتصف
الثمانينات النســـبة األدنى ،على الرغم من

وجود اختالف بسيط بين الفئتين.

وقالـــت مديـــر المبيعـــات اإلقليمـــي فـــي

شـــركة “آفايـــا” لالتصـــاالت فاتـــن حلبـــي
“يوفر مؤشـــر (أفايا) العالمي للسعادة ً
وفقا

مـــن خالله نأمـــل أال يقتصر على إرشـــادنا
ليتيـــح لنـــا خارطـــة طريـــق للوصـــول إلى

الحكومات والمؤسســـات وتعريفهم بسبل

تحسين الســـعادة والرضا لدى المواطنين
والمستهلكين”.

كما وتود “أفايا” أن تتقدم بأسمى التهاني
إلى دول مجلـــس التعاون الخليجية ومن
بينهـــا مملكـــة البحريـــن ودولـــة اإلمـــارات

العربيـــة المتحـــدة ،والتـــي بحســـب مـــا

المشـــمولة في المؤشر ،ونحن نسعى قدمً ا
لدعم المملكة في تحقيق مستويات أعلى

من السعادة في السنوات المقبلة.

بالنظـــر إلـــى قطاعـــات محـــددة ،أثنـــى
ّ
ســـهلت
العمـــاء علـــى دور البنـــوك التـــي

عليهـــم الحصول على مختلـــف المنتجات

إنشـــاء البيئة المثلى لجذب االســـتثمارات

ذلـــك ،تلتـــزم معظـــم شـــركات الطيـــران

والمواطنيـــن ،وهـــو جهـــد مكمـــل للمســـح

المباشـــرة ســـواء عبر تنميتهـــا في الداخل

مثل األمم المتحـــدة؛ للتعرف على الرابط

لـــدى المواطنيـــن فـــي مختلـــف الصناعات

كشـــف عنـــه التقريـــر ،وضعـــت المعيـــار
ً
وفقـــا لتجربـــة
الذهبـــي للســـعادة الكليـــة

الزبـــون .وحققت هذه الـــدول النجاح في

الـــذي تجريـــه المؤسســـات والمنظمـــات

عـــن تحقيـــق أعلـــى مســـتويات الســـعادة

دور مـــزودي الخدمـــات فـــي الحفـــاظ

لتجربة الزبون طريقة جديدة للحكومات
واألعمـــال لقيـــاس ســـعادة ورضـــا الزبائن

على مســـتوى العالم في نحـــو  7صناعات

أو اســـتقطابها من الخـــارج ،وهو ما يتيح
أفضل التجارب للزبائن ،وبحســـب التقرير

والخدمـــات التـــي يريدونهـــا ،إضافـــة إلى
علـــى العمـــاء المخلصيـــن .عـــاوة علـــى

العاملـــة فـــي المملكة بالمواعيـــد المحددة
إضافـــة إلـــى جـــودة منتجـــات وخدمـــات

االتصاالت.

توحيد الخطاب اإلعالمي
المنامة  -بنا

أكـــد المدير العـــام لمعهد اإلدارة

العامة (بيبا) رائد شمس ضرورة
االرتقـــاء بالكـــوادر الوطنيـــة

اإلعالمية ورفـــع جودة وكفاءة
عملهـــا ،بمـــا يحقـــق الخطـــط

اإلعالميـــة المنشـــودة ويحســـن
مخرجـــات العمـــل اإلعالمـــي،

ويعمل علـــى الخـــروج بخطاب

إعالمي موحد يواكب تطلعات
المواطنيـــن

فـــي

الحصـــول

علـــى مـــادة إعالميـــة تحاكـــي

احتياجاتهـــم فـــي معرفـــة آخـــر
المســـتجدات علـــى الســـاحة

المحليـــة ،وتالمـــس تطلعاتهـــم
فـــي الحصـــول علـــى العلـــوم

والمعرفـــة التي تواكـــب أحدث
المتغيـــرات

جـــاء لـــدى خـــال اجتماعـــه مع

المعنييـــن فـــي مركـــز االتصـــال

الوطني.

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
»
وأسرة دار «
بأحر التعازي وصادق المواساة
إلى السيد

مؤنس المردي
رئيس التحرير

لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

شقيقته

سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن
يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

والمســـتجدات.
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المعــرض يقــام علــى مســاحة  7000متــر وبشــعار “المــاء تجديــد الحيــاة”

عنفوان

لتســـويق المنتجـــات المختلفـــة مثـــل

بدور المالكي من المنامة

الزهـــور والشـــتالت واألدوات الزراعيـــة

أعلنـــت األمين العـــام للمبـــادرة الوطنية

واألصـــص وأثـــاث الحدائـــق ،ومعـــدات

لتنميـــة القطـــاع الزراعي الشـــيخة مرام

ِّ
“المتعطش”
الرجل

اإلضـــاءة وجميـــع المنتجـــات الغذائيـــة

بنت عيســـى آل خليفـــة أنه وبرعاية من

والخدمـــات الزراعية ،أمـــا القاعة رقم 2

عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد

Û Ûأتعلمون يا معشر الرجال ما سبب تفشي ظاهرة ما بات يعرف بالمرأة

فســـتضم الركن التوعـــوي الذي يتضمن

بن عيســـى آل خليفة وبدعـــم كريم من

العارضــة أو “الفاشينســتا” على منصات وســائل التواصل االجتماعي

كل من المؤسسات الرسمية والتعليمية

قرينـــة جاللـــة الملـــك رئيســـة المجلـــس

القطاع الزراعي صاحبة الســـمو الملكي

األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة،

شـــعارا مختلفا يالمـــس واقعنا الزراعي

الميـــاه فـــي البحريـــن وأهميـــة الســـعي

واألســـاليب وإيجـــاد الحلـــول والبدائـــل

الغذائـــي بصـــورة وثيقـــة ،ودور األفراد

ويحتم علينا العمل على تطوير األنظمة

ســـيقام االفتتـــاح الرســـمي لمعـــرض
البحريـــن الدولـــي للحدائـــق بتاريـــخ 3

التي تســـهم في االرتقاء بقطاع الزراعة

مـــارس ،موضحـــة أنه ســـيكون مفتوحا

فـــي البحريـــن ،منوهـــة إلـــى أنـــه يحمل

للجمهـــور فـــي الفترة مـــن  7 - 4مارس،

هذا العام شـــعار “الماء :تجديد الحياة”،

بمركـــز البحريـــن الدولـــي للمعـــارض.

وســـيركز علـــى أهميـــة المـــاء وكيفيـــة

جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي

المحافظة عليه لضمان اســـتدامته ،فهو

الـــذي عقدته المبـــادرة الوطنيـــة لتنمية

عصـــب الحيـــاة وأســـاس وجودها على

القطـــاع الزراعي صبـــاح أمس في قاعة

ســـطح األرض ،مبينـــة أنه مـــن المتوقع

المؤتمـــرات الصحفيـــة بمركـــز البحرين

أن يســـتمر ازدياد معدل استهالك الماء

الدولـــي للمعـــارض والمؤتمـــرات فـــي

بنســـبة  % 30 - 20مـــع حلـــول العـــام

المحلية والخليجية والدولية.

حلـــول مناســـبة مـــن اآلن وتنشـــر ثقافة

المنامة بحضور واســـع لوســـائل اإلعالم

 ،2050ما سيفاقم المشكلة ،ما لم توضع

وذكـــرت الشـــيخة مـــرام أن المعـــرض

الممارســـات الصحيحـــة في اســـتخدام

لتحقيـــق األمـــن المائـــي المرتبـــط األمن

في ترشـــيد اســـتهالك الماء في المنازل

والحدائق المنزلية” .وفي نفس الجناح

سيتم تخصيص مساحتي عرض األولى
الســـتضافة جامعـــة الخليـــج العربـــي؛

لعـــرض آخر األبحـــاث العلميـــة المتعلقة

بالمياه والتوصيات التي توصلت إليها،
والتي تخدم في رســـم السياسة العامة
إلدارة المـــوارد المائيـــة فـــي المملكـــة،
والمســـاحة الثانيـــة خصصـــت لمعهـــد
الكويـــت لألبحـــاث العلميـــة ،إذ ســـيتم

عرض أكثـــر من  20بحثـــا علميا محكما

من المشـــاريع البحثية الموجهة لترشيد

يعـــد مناســـبة فريـــدة؛ ألنـــه يجمـــع بين
ً
معرضـــا تجاريًـــا يســـهم في خلق
كونـــه

على مدى دوراته الســـابقة اســـتطاع أن

لتنمية أعمالها وتوســـيع نطاق أنشطتها

عالقات التعاون المثمر بين المؤسسات

النواحي التعليمية والمعرفية بما يوفره

ونظرائهـــا المحليين مـــن جهة أخرى ،ما

التجارب واآلراء واالطالع على أحدث

الراغبـــة فـــي دخـــول أســـواق المنطقـــة

والوســـائل في مجـــال العناية بالحدائق

وأوضحت “ســـيتم تســـليط الضوء في

ومنتجاتهـــم وتقنياتهـــم وابتكاراتهـــم

المتعلقـــة بالميـــاه ومنهـــا عـــرض لبعض

ســـيضم الركن التجاري في قاعة رقم 1

المـــوارد المائيـــة ،مؤكـــدة أن المعـــرض

فـــرص مهمـــة للمؤسســـات المشـــاركة

يشـــكل جســـرًا مهمً ـــا للتواصـــل وتعزيز

ودوليا ،وما يقدمه من
وإقليميـــا
محليا
ً
ً
ً

المشـــاركة اإلقليميـــة والدولية من جهة

مـــن معلومـــات ثريـــة وفـــرص لتبـــادل

مهـــد الطريق بصـــورة مثالية للشـــركات

المبتكـــرات والتوعيـــة بأفضـــل الطـــرق

وتعزيز مكانتها وحصتها فيها.

والمســـطحات الخضـــراء ورعاية البيئة

الجناح العلمـــي على عدد من المواضيع

وبينـــت أن “المعـــرض يتنـــاول ســـنويًا

اإلحصـــاءات المتعلقـــة بواقع اســـتهالك

وحمايتها.

جدا وتبغض المرأة التي
وخصوصا “االنســتغرام” ،هو لســبب بســيط ًّ
ً

ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي ،لعـــرض

خالل المؤتمر الصحافي

االستشـــاري للمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة

اســـتهالك المياه في التخضير والزراعة
المســـتدامة والحفـــاظ علـــى المصـــادر
الطبيعيـــة واســـتخدام ميـــاه األمطـــار

الموســـمية وجهـــود رصـــد المعلومـــات
التـــي تســـاعد متخـــذي القـــرار لوضـــع

الخطط واالســـتراتيجيات المســـتقبلية

في المجال الزراعي.

وكشـــفت عـــن مشـــاركة أكثـــر مـــن
ً
عارضـــا هـــذا العـــام ،بتصاميمهـــم
200
علـــى مســـاحة تبلغ  7000متـــر مربع ،إذ

العديد من الشركات والمشاتل الزراعية

شراكة استراتيجية مع “الفاو” لدعم األمن الغذائي بالبحرين

التوقيع على  4اتفاقات تختص بتطوير تنوع مصادر القطاع

بني جنســي من اســتمرار العبث أو لعلّي على أقل تقدير أبني جســرً ا

التـــي تقدمهـــا هـــذه الجهـــات إضافـــة

مــن الوعــي لهم ،يقودهم لمعرفة ما يحاك ضدهم من تضليل وتعتيم

إلـــى عـــرض االبتـــكارات واإلبداعـــات

إعالمي لتعزيز أجندات نسوية ضيّ قة.

والمشـــاريع الزراعيـــة .وأوضحـــت أن

Û Ûيا ســادتي الرجال ،الســر في ذلك أن ماكنة العرض لدى النســاء وبناء

معرض هـــذا العام ســـيضم عـــددا كبيرا

جيــش مــن المتابعيــن ( )followersال تقــوم إال علــى أكتــاف الرجــال

مـــن الشـــركات الزراعيـــة المتخصصـــة

المتعطشــين لرؤية أزرار قميص نوم مفتوحة هنا أو خصر عشــرينية

مـــن مختلـــف دول العالم مثـــل إيطاليا،

مفعمــة القــوام هنــاك ،فتضــج التعليقــات الذكوريــة فــي صفحاتهــن

إســـبانيا ،ألمانيا ،فرنسا ،روسيا ،هولندا،

مكبّرة ومهلّلة لهذا “الوجه والجســد المزيّ ف” المليء بعمليات الشفط

اليونـــان ،الواليـــات المتحـــدة ،اليابـــان،

والتكبير والتصغير ،معتقدين أنهم سيسعفهم الحظ في خطب ودِّ ها

بولندا ،تركيا ،الهند ،جمهورية باكســـتان

بعــد تــرك مئات القبــات والكلمــات المنمّ قة والتي سيحســدها عليهم

اإلســـامية ،إندونيســـيا ،ماليزيا ،تايلند،

نزار قباني لو كان حيًّ ا.

قرغيستان ،جمهورية إفريقيا الوسطى

 Û Ûالمــرأة بطبيعتهــا تشــتم رائحــة العطــش لــدى الرجــل مــن بُعــد أميال

مـــن دول إقليمية وعربيـــة مثل المملكة

لتواصل بناء امبراطوريتها من المال والشــهرة على حســاب عطشــه

إلـــى جانب عدد من الشـــركات الزراعية

وتضحــك كثيــرً ا وتبتهــل إلــى هللا أن يطيــل عمــر الرجــل “المغفّ ــل”

العربيـــة الســـعودية ،دولـــة اإلمـــارات

غيــر المقنــن والملــيء بأحــام اليقظة ،فليــس هناك أمر أدعــى للمرأة

العربية المتحدة ،دولة الكويت ،سلطنة

من فقد احترامها للرجل إال باتصافه بالليونة ومعاملتها كآلهة هطلت

عمـــان ،المملكـــة المغربيـــة ،المملكـــة

من السماء.

األردنيـــة الهاشـــمية ،دولـــة فلســـطين،
وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة .وقالـــت إن
المعرض وكعادته الســـنوية ســـيحتضن

“الصحفيين” تعزي المردي في وفاة شقيقته

جنـــاح لســـوق المزارعيـــن البحرينييـــن،
إذ تم تخصيص مســـاحات لـ  14مزارعً ا

الجفير  -جمعية الصحفيين

بحرينيـــا ممـــن تـــم اختيارهـــم بالقرعـــة
ً

تقدمـــت

لعـــرض متوجاتهـــم المحليـــة المتنوعـــة

البحرينيـــة

والمتميـــزة؛ بهـــدف تشـــجيع المزارعين

جمعيـــة

بخالـــص

الصحفييـــن
التعـــازي

والمواســـاة إلـــى الرئيـــس الســـابق

ودعـــم المنتـــج المحلـــي وإيجـــاد منافذ

لجمعيـــة الصحفيين رئيـــس تحرير

وقنوات تســـويقية مختلفة لهم؛ لضمان

صحيفـــة “البـــاد” مؤنـــس المـــردي

استمرارية المهنة.

وأشقائه في وفاة شقيقتهم الغالية

الفقيـــدة المغفور لها بإذن هللا تعالى

مواهب محمود المردي ،سائلين هللا
ســـبحانه وتعالـــى أن يتغمد الفقيدة

بواســـع رحمته ،وأن يسكنها فسيح

جناته مع الصديقين والشـــهداء .إنا

لله وإنا إليه راجعون.

تدريب  50بحرينيا من الباحثين عن عمل كرواد أعمال
حميدان :دعم مبادرات الشباب وإقبالهم على إنشاء “الصغيرة والمتوسطة”

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكـــد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

افتتـــح وزير العمـــل والتنمية االجتماعية

والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف،

جميـــل حميـــدان “مركـــز تدريـــب ريـــادة

اهتمـــام الـــوزارة بالدخـــول فـــي شـــراكة

األعمـــال” ،أمـــس األحـــد ،بمبنـــى غرفـــة

اســـتراتيجية مع منظمـــة األمم المتحدة

تجـــارة وصناعـــة البحريـــن ،بحضـــور

لألغذية والزراعة (الفـــاو) ،لدعم تحقيق

الرئيـــس الفخري لجمعية البحرين لتنمية

األمن الغذائي في البحرين.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فاروق

جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقباله فـــي مكتبه

تمارســه بتفنّــن شــديد أن يتــم الكشــف عنــه ،ولكنــي ســأتجرأ ألحمي

برامـــج التوعيـــة والتثقيـــف والخدمات

مدينة عيسى  -وزارة العمل

المؤيـــد ،والرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق

المديـــر العـــام المســـاعد لمنظمـــة األمـــم

وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في لقاء مع منظمة “الفاو”

المتحـــدة لألغذيـــة والزراعـــة (الفـــاو)

والزراعـــة (الفـــاو) ،علـــى صعيـــد مختلف

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني،

لمملكة البحرين ،وبحضور وكيل الزراعة

واســـتعرض الوزير خلف مع عبدالســـام

ضمـــن إطـــار الشـــراكة االســـتراتيجية

شـــؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد

االتفاقـــات الموقعـــة بيـــن البحريـــن

المتحدة.

خالد أحمد.

دراســـة الدعم الفني والتقنـــي المطلوب

عبدالســـام ولـــد أحمد؛ بمناســـبة زيارته

القطاعات المعنية باألمن الغذائي.

والثـــروة البحرية نبيل أبوالفتح ،ووكيل

ولـــد أحمـــد الخطـــوات الالزمـــة لوضـــع

آل خليفـــة ،ووكيـــل الثـــروة الحيوانيـــة

ومنظمة “الفاو” ،موضـــع التنفيذ ،كما تم

وجـــرى التباحـــث بشـــأن ســـبل تعزيـــز

لذلك.

ومنظمـــة األمـــم المتحـــدة لألغذيـــة

الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشغال

التعـــاون المشـــترك بين مملكـــة البحرين

جاسم اليوسف

jasim.abdulla@albiladpress.com

ووقعـــت البحريـــن ممثلـــة فـــي وكالـــة

مـــع منظمة (الفاو) 4 ،اتفاقات مشـــتركة،
بيـــن البحريـــن ووكاالت منظمـــة األمـــم

وأكـــد المديـــر العـــام المســـاعد لمنظمـــة

األمـــم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)

اســـتعداد المنظمة لتوفير مختلف أنواع
الدعـــم لتحقيق األهداف المنشـــودة من

االتفاقات الموقعة بين الطرفين.

العمـــل (تمكيـــن) إبراهيـــم جناحـــي ،إلـــى
جانب عدد من المســـؤولين بوزارة العمل
والتنمية االجتماعية والمعنيين.

وزير العمل والتنمية االجتماعية يفتتح مركز تدريب ريادة األعمال

أولـــى؛ ليكونـــوا أصحاب مشـــروعات

وأقـــام مركز تدريـــب ريـــادة األعمال

رياديـــة كخيـــار بديلعـــن التوظيف،

االجتماعيـــة أخيرا لقـــاءات تعريفية

إذ يشـــتمل التدريب على أساســـيات

عمـــل الراغبيـــن فـــي دخـــول مجـــال

وتســـويقية وتنمويـــة لمشـــروعاتهم؛

بالتعـــاون مـــع وزارة العمـــل والتنمية

بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)،

للبرنامـــج لعـــدد مـــن الباحثيـــن عـــن

ريـــادة األعمال من مهارات تشـــغيلية

ريـــادة األعمـــال ،إذ ســـيتم البـــدء
بتدريـــب  50مواطنًـــا باح ًثا عن عمل

مـــن أجـــل مســـاعدتهم علـــى دخـــول

من المســـجلين لدى الـــوزارة ،كدفعة

مشـــروعاتهم بصورة صحيحة.وأشاد

مجـــال ريـــادة األعمـــال وتأســـيس

وزيـــر العمل بمبادرات الشـــباب البحريني
وإقبالهـــم علـــى إنشـــاء المؤسســـات

الصغيـــرة

والمتوســـطة

وإدارتهـــم

لمشـــروعاتهم الخاصة بهم ،مؤك ًدا أهمية
دعـــم المبـــادرات ورعايتهـــا وتنميتهـــا بما

يحقق لهم االســـتدامة في إدارة أعمالهم

الناشـــئة؛ ليكونـــوا رواد أعمـــال متميزين
يســـهمون فـــي حركـــة عجلـــة التنميـــة

واالقتصاد في البحرين.

“المطار” و “البيك” توقعان اتفاقية منفذ للطعام والشراب

فــــي مــبــنــى الـــمـــســـافـــريـــن الــــجــــديــــد ..مـــدتـــهـــا  5ســـنـــوات

المحرق  -شركة المطار

هنـــا فإننا نتطلع إلى تقديم المســـتوى نفســـه

وقعـــت شـــركة مطـــار البحريـــن ،اتفاقيـــة

والمتميـــزة مع االهتمام
مـــن الخدمـــة الراقية
ّ

الفائـــق بـــأدق التفاصيـــل للوفـــاء باحتياجات

االمتيـــاز التجاري مع شـــركة “البيـــك” ،إحدى

مرتادي مبنى المسافرين الجديد”.

أشـــهر سالســـل مطاعم الخدمة السريعة في

وسعيا لتلبية الطلب على مزيد من الخيارات
ً

السعودية ،لتشغيل وإدارة مطعم “البيك” في

المتنوعة للطعام والشـــراب ،ســـتضم منطقتا

مبنى المســـافرين الجديد في مطار البحرين

الوصول والمغادرة بالمنشأة الجديدة العديد

الدولـــي ،إذ تفضل كل مـــن الرئيس التنفيذي

مـــن منافـــذ المأكـــوالت والمشـــروبات رفيعـــة

لشـــركة مطـــار البحريـــن محمـــد البنفـــاح

المســـتوى علـــى مســـاحة إجماليـــة تبلـــغ 899

والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة “البيـــك” عـــادل

مترًا مربعً ا.

بكر ،بتوقيع اتفاقية امتياز مدتها  5ســـنوات،

ومـــن المقـــرر أن يضـــم مبنـــى المســـافرين
ً
طيفـــا واســـعً ا مـــن أشـــهر مطاعـــم
الجديـــد

بحضور الرئيس التنفيذي للشـــؤون التجارية
في شـــركة مطـــار البحرين أيمـــن زينل وعدد

الخدمـــة الســـريعة والعالمـــات التجاريـــة

من أعضاء فريق إدارة الشؤون التجارية.
وقـــال البنفـــاح “يتبلـــور هدفنـــا األول حـــول
تقديم تجربة ســـفر متطورة ومتكاملة تتيح
والتميز دون أي عناء
أعلى معاييـــر الرفاهية
ّ
خـــال جميـــع مراحل تجربة الســـفر ،ومن ثم

فـــإن وجـــود مجموعـــة متنوعـــة مـــن منافـــذ
جـــزءا مهمً ـــا من هذه
ً
الطعـــام والشـــراب يعد

العمليـــة .ويُ مثـــل منفذ “البيـــك” داخل المطار
ثاني فرع للشـــركة خارج الســـعودية ،لذا فقد
اخترنـــا موقعـــه بعنايـــة في منطقـــة الوصول

أثناء توقيع االتفاقية

المحليـــة المفضلـــة ،إلـــى جانـــب عـــدد مـــن
ُ
ســـتطرح للمرة األولى
السالســـل البارزة التي

ً
متاحـــا للجمهـــور العام والمســـافرين
ليصبـــح

بدخـــول الســـوق البحرينيـــة المزدهـــرة وأن

علـــى حـــدٍ ســـواء ،ويســـرنا الترحيب بشـــركة

جـــزءا مـــن أحـــد أضخـــم المشـــاريع
ً
نكـــون

“البيـــك” في المنشـــأة الجديـــدة ،ونتطلع إلى

الوطنية التنموية وأهمها في تاريخ البحرين،

التعـــاون المثمر معها لطرح سلســـلة المطاعم

وممـــا ال شـــك فيه أن مســـيرة نجـــاح مطاعم

الســـعودية المفضلـــة لمرتادي مطـــار البحرين

“البيك” تســـتند إلى العمل الجاد والتفاني في

فـــي المنطقة ،وأول مطعـــم “جيميز ديلي أند

الدولي من ش ّتى أنحاء العالم”.

تقديم وجبات عالية الجودة بسرعة وكفاءة

بيتزاريـــا” في الشـــرق األوســـط ،الذي يشـــكل
ً
مشتركا في عالم المطاعم من ابتكار
مفهومً ا

ومـــن جانبـــه قـــال عـــادل بكـــر “نحن ســـعداء

ألجيال عديدة مـــن العمالء المخلصين ،ومن

الطاهي األشهر جيمي أوليفر.

فـــي المنطقـــة ،بما فـــي ذلـــك أول مطعم “تي
جـــي آي فرايديز” يتم افتتاحه في مطار في
منطقـــة الخليـــج ،وأول مطعم “إيـــت” ()EAT

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس الشورى
واألمين العام
وكافة منتسبي األمانة العامة
بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى

علي أحمد حاتم أحمد
الموظف بقسم الخدمات العامة
لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

والده
سائلين المولى عز وجل
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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تحقيق مشترك يكشف عن شبكة تتاجر باألشخاص
محرر الشؤون المحلية

بدأت المحكمـــة الكبرى الجنائية األولى
النظـــر فـــي قضيـــة اتجـــار باألشـــخاص،
تضم  8متهمين غالبيتهم نســـاء ،أبلغت
ضدهـــم إحـــدى الســـفارات اآلســـيوية
والتي كانت تحقق فيها سلطات بالدها
بشـــأن  6مـــن رعاياهـــا أنهـــم يســـتغلون

والذيـــن يعملون على اســـتغالل فتاتين
مـــن رعاياهـــا ً
أيضا فـــي ارتـــكاب أعمال
الدعـــارة ،والتكســـب مـــن ورائهمـــا ،إذ

إنهـــم يحتجزونهما في شـــقة مخصصة
للدعـــارة وال يســـمحون لهمـــا بالعـــودة
إلـــى بالدهمـــا ويحجـــزون جـــوازات

ســـفرهما؛ وذلك إلخضاعهما وإجبارهما
على ممارســـة البغـــاء ،حيـــث يعتمدون

وتبين
مواطناتهـــم في أعمال الدعـــارة،
ّ

فـــي كســـب رزقهـــم علـــى مـــا تكســـبه

من ضمن تلك الشـــبكة ،وقرّرت تأجيلها

ّ
وتوصلـــت التحريات إلـــى أن المتهمين

والرد مع التصريح بنســـخة من األوراق

بالفعـــل الجريمة المســـندة إليهم ،وأنهم

وإلعـــان المتهميـــن األول والثامـــن

على ممارسة الدعارة باستخدام وسائل

شـــعبة مكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص
بـــإدارة المباحـــث الجنائية ّ
ً
بالغا
تلقـــت

باالعتـــداء عليهـــم بالضرب تـــارة وتارة

مـــن الســـلطات األمنيـــة إلحـــدى الـــدول

باســـتخدام أســـاليب الترهيـــب التـــي

البلديـــن ،تضمّ ـــن أن ســـلطات بالدهـــم

بالدهمـــا وحجز جـــوازات ســـفرهم ،كما

وأن المتـــورط فيهـــا عدد مـــن رعاياهم،

العملية التي استمرت ألكثر من سنة.

أن مواطنين بحرينيين -رجل وســـيدة-

المجنـــي عليهما مـــن ممارســـة الدعارة.

لجلســـة  1مارس المقبل؛ وذلك لالطالع

مـــن األول وحتـــى الســـادس يرتكبـــون

ولنـــدب محامين للدفاع عـــن المتهمين،

يســـتغلون المجني عليهمـــا ويجبرونهما

بأمـــر اإلحالـــة .وجاء فـــي التفاصيل أن

القوة والتهديد من خالل اإلكراه المادي
أخـــرى عـــن طريـــق اإلكـــراه المعنـــوي

اآلســـيوية عبـــر القنـــوات الرســـمية بين

تتمثـــل بعدم الســـماح لهمـــا بالعودة إلى

تحقـــق فـــي جريمـــة االتجـــار بالبشـــر،

تبين أن بحريني وبحرينية يديران تلك

إجراءات حيال تأجير شقق يوميا دون ترخيص
المنامة  -وزارة الداخلية

تأجير الشـــقق بنظـــام التأجيـــر اليومي،

صـــرح المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة

مـــن دون ترخيـــص ســـياحي .وأوضـــح

للمباحـــث واألدلـــة الجنائية بأن شـــرطة
مكافحة االتجار بالبشر وحماية اآلداب
العامـــة ،بالتنســـيق مـــع إدارة المرافـــق
والخدمـــات بهيئـــة البحريـــن للســـياحة
والمعـــارض ،قامـــت باتخـــاذ اإلجراءات
القانونيـــة المقـــررة تجـــاه مبنييـــن
مخالفيـــن ،عمـــد القائمـــون عليهمـــا على

أنه بعد ورود معلومات في هذا الشـــأن،
تـــم مباشـــرة أعمـــال البحـــث والتحري،
وإجـــراء المعاينـــات الالزمـــة ،التـــي

حجـــزت المحكمة الكبرى الجنائية األولى
النظـــر فـــي واقعـــة إخفـــاء مواطـــن آلخر
مطلـــوب علـــى ذمـــة عـــدة قضايـــا وصدر

انخفـــاض مخالفـــات الصيـــد إلـــى  180مقارنـــة بـــ  341فـــي 2018
الميـــاه المحيطة بمملكـــة البحرين والتي

المنامة  -وزارة الداخلية

تبلـــغ  9أضعـــاف اليابســـة ،ممـــا يضاعـــف

دعـــا قائـــد خفـــر الســـواحل اللـــواء ركـــن

داعيـــا
مســـؤوليات خفـــر الســـواحل
ً

بحـــري عـــاء ســـيادي ،البحـــارة للتعـــاون

الصياديـــن للتعـــاون وااللتـــزام بالقوانين

فـــي إنفـــاذ القوانيـــن والتوقـــف للتعريف

والتوقـــف للتعريـــف عـــن الهويـــة ،وقـــال

عـــن هوياتهم ،حتـــى ال يتعرضون للخطر

إن لـــدى خفـــر الســـواحل نظـــام رادارات

نتيجـــة االشـــتباه في تحـــركات قواربهم.

ســـاحلية وكاميـــرات بعيـــدة ومتوســـطة

وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافي عقد مســـاء
أمـــس بمقـــر قيادة خفر الســـواحل إنه قد
تـــم اتخـــاذ جملة مـــن اإلجـــراءات لتعزيز
األمـــن البحـــري تضمنـــت آليـــات للتعاون
والتنســـيق مـــع الجهـــات ذات العالقـــة
فيمـــا يخص إجـــراءات العمليـــات وإنفاذ
القانـــون في البحـــر .وأوضح ســـيادي أن
تلـــك اإلجراءات تتعلـــق بالحد من الصيد
الجائر والصيد غير القانوني والصيد غير
المنظـــم للمحافظة على الثروة الســـمكية
باعتبارهـــا إحـــدى الثـــروات األساســـية
والتـــي يعـــول عليهـــا فـــي تحقيـــق األمن
الغذائـــي لمملكـــة البحريـــن ،الف ًتـــا إلى أن

االســـتراتيجية المتبعة قد اشتملت على
إصـــدار حزمـــة مـــن القوانين والقـــرارات
المنظمـــة لهـــا بمـــا يخـــص تنظيـــم الصيد
البحـــري ،حيـــث قامـــت خفـــر الســـواحل
باعتبارهـــا إحدى الجهات األساســـية في

برنامـــج المراقبـــة البحريـــة ومنـــع الصيد
الجائر باتخـــاذ كافة األســـاليب القانونية

التهريـــب .وذكـــر أن إجـــراءات الدوريات

المتاحـــة .وأكـــد أن الصيد غيـــر القانوني

البحريـــة فـــي التعامـــل مـــع القـــوارب

وغيـــر المنظـــم يعتبـــر إحـــدى الجرائـــم

الســـريعة والتي يتم إنذارهـــا وال تتوقف

البحريـــة التـــي يجـــب مكافحتهـــا ،وذلك

وال يســـمح مســـتخدميها لرجـــال األمـــن

عبـــر جملة مـــن اإلجـــراءات لتعزيز األمن

بممارســـة واجبهـــم وال يوجـــد مـــا يعرفها

البحري تضمنت آليات للتعاون والتنسيق

علـــى المنظومـــة الراداريـــة ،ســـتعتبرها
ً
ً
عدائيا وســـيتم
وهدفا
هدفا غير معروف
ًّ

مـــع الجهـــات ذات العالقـــة فيمـــا يخـــص

وثمّ ـــن تعـــاون الصياديـــن فـــي إنفـــاذ

القرارات الخاصة بحظر الصيد واألدوات
غير القانونية المستخدمة ،مؤك ًدا أن هذا
التعاون قد أثمـــر بتعافي الثروة البحرية
وهو مـــا أظهرته اإلحصائيـــات بانخفاض
مخالفـــات الصيـــد خـــال عامـــي 2019

عـــن  .2018وأظهـــرت اإلحصائيات التي
ً
انخفاضـــا
عرضهـــا قائـــد خفـــر الســـواحل

إجـــراءات العمليـــات وإنفـــاذ القانون في
البحـــر ،وقال إن الوضـــع األمني في مياه

والتـــي قـــد تعـــرض مرتكبيهـــا للخطـــر

مملكة البحرين متغير ،حيث يقوم مهربو

وخصوصا في فترة الليل.
ً

عـــن ســـابقتها  ،2018والتـــي بلغـــت 341

الســـاح والمخـــدرات باســـتغالل جميـــع

وأشـــار ســـيادي إلى دور خفر الســـواحل

 2019إلى  180مخالفة فقط ،بينما ارتفع

فـــي جرائم مخالفات الصيد لســـنة 2019

مخالفـــة صيد ،بينمـــا انخفضت في العام

في المحافظة على الثروة البحرية ،الف ًتا

خفر الســـواحل في مكافحـــة الصيد غير

إلـــى التنســـيق المباشـــر مـــع دول مجلس

حجـــم الروبيـــان المضبـــوط خـــال فترة

القانونـــي واســـتعمال طراريـــد صيـــد 27

التعـــاون ومواصلة التنســـيق الدولي في

بالمقارنة مع  11طنًّا خالل العام السابق.

الفـــرص ،ومـــن أبرزهـــا انشـــغال دوريات

الحظر في عـــام  2019إلى قرابة  13طنًّا

سيادي لــ “^” :القوانين الدولية تنظم آلية حدوث أي تجاوزات حدودية بحرية مع قطر
إبراهيم النهام

قـــال قائـــد خفـــر الســـواحل اللـــواء ركـــن بحـــري عالء

والمعـــارض ســـتقوم بدورهـــا باتخـــاذ

المقاطعـــة السياســـية الراهنـــة ،إن هنالـــك حـــدودا

الرقابـــة علـــى الحـــدود البحريـــة القطريـــة فـــي ظـــل

اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن.

مشـــتركة ودوريـــات تقـــوم بواجبهـــا فـــي كل ضفـــة

فـــي جلســـة  15مـــارس المقبل ،مـــع األمر

تم تركيبه في أكثر من  7آالف طراد.

التعامل معه ضمـــن اإلجراءات القانونية

منوها إلـــى أن هيئة البحرين للســـياحة

إلـــى  13عامً ـــا؛ للنطـــق بالحكـــم عليهمـــا

للتعريف بالســـفن ،والنظام الوطني الذي

قدمً ـــا و 29قدمً ـــا و 31قدمً ـــا في عمليات

عبـــدهللا ســـيادي ،ردا على ســـؤال لــــ “البالد” عـــن آلية

ضـــده حكمان بالســـجن وصـــل إجماليهما

المـــدى باإلضافـــة إلـــى النظـــام الدولـــي

جانب من المؤتمر

أشارت إلى ثبوت المخالفات المذكورة،

حجز قضية مواطن أخفى مطلوبا للحكم
محرر الشؤون المحلية

خفر السواحل :المهربون يستغلون قوارب الصيد للتخفي

تخصهـــا ،مبينًـــا أن هنـــاك قوانين دوليـــة بحرية تنظم

آلية عمل هذه الحدوث وما يجري على ضفافها.

وأوضح سيادي أنه ال يوجد هنالك تعاون ،لكن هنالك
اتصـــال لخدمة الناس ومســـاعدتهم ،والتنســـيق فيما

خليجيا ،والكل
يتعلـــق بتجاوزات الحدود متفق عليه
ً

يتعامـــل بها .وفيما يتعلـــق بتعافي البيئة البحرية بعد
خصوصا علـــى صعيد صيد
ً
حزمـــة القوانيـــن األخيرة

الروبيـــان قال “الروبيـــان موجود اليوم فـــي كل بحار

السواحل لمنع المطلوبين من الفرار خارج الدولة”.

المملكـــة ،وبـــات يصـــل لكل الحظـــور بل والشـــواطئ،

وعن إمكان اســـتخدام طائرات “الـــدرون” في مراقبة

واألســـماك بكل أنواعها باتت متوافرة بشتى أنواعها،

الحدود البحرية ،وتتبع القوارب المشبوه ،قال “هنالك

والكراف وسيلة صيد أعدمت البيئة البحرية وبمنعها

تكنولوجيـــا جديدة نحـــاول أن نواكبهـــا ،ودعم قوات

البحـــر تعافـــى ،وعاد إلى ســـابق عهـــده” .وفيما يتعلق

خفر السواحل بها ،وهنالك تطور ملحوظ بفضل دعم

بحـــاالت هـــروب بعـــض المطلوبيـــن مـــن البحرين عبر

الحكومـــة الرشـــيدة ،واهتمام ســـيدي وزيـــر الداخلية

البحـــر ،وخطـــة ضبـــط الحدود لمنـــع تكـــرار مثل هذه

الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة” .وزاد “المنظومة

الحـــاالت ،قـــال ســـيادي “لدينـــا  3قضايـــا تـــم ضبطهم

األمنيـــة الموجـــودة فـــي خفـــر الســـواحل متطـــورة

عبـــر قـــوات خفر الســـواحل ،ونحن نســـمع عن حاالت

وفريـــدة ،والخطـــر الـــذي نواجـــه هـــو فـــي القـــوارب

موجودة بالخـــارج بدولة أخرى ،وتمكنـــوا من الهرب،

خصوصـــا مع كثرتها وتحركهـــا من جوانب
ً
الصغيـــرة،

هروبهـــم ال يعني أنهم بالضرورة عن طريق البحر ،بل

مختلفة عدة بآن واحد ،وهو أمر يتطلب استيقافهم،

عـــن طريق منفـــذ آخر ،وهـــذا ال يمنع بأن نعيـــد النظر

والوقـــوف علـــى ما لديهـــم ،وضرورة التجـــاوب منهم

فـــي آليـــة مفهـــوم العمليـــات ،ودراســـة إمـــكان إحكام

للوقوف حين يطلب منهم رجال خفر السواحل”.

باستمرار حبسهما لحين الجلسة المقبلة.

إلزام شركة بدفع  61ألف دينار لموظف فصلته العتراضه على تكرار نقله
أربكت استقرار عائلته لمخالفتها بنود العقد

ولفت إلى أن موكله طالب المحكمة بصرف

استلم خطاب من المدعى عليها يفيد بإنهاء

وقد تمت زيادته قبل فصله من العمل حتى

راتب  12شهرًا ،كون أنه عمل لديها لمدة 15

خدماتـــه بدعـــوى مخالفته للعقـــد .وأوضح

وصل إلى  2125دينارًا.

أن موكله كان قد التحق بالعمل لدى شـــركة

وأشـــار إلـــى أن موكلـــه تفاجـــأ فـــي العـــام

كمـــا طالب بصـــرف مقابل نقـــدي عن رصيد

عباس إبراهيم

قـــال المحامي محمد الـــذوادي إن المحكمة
الكبـــرى العماليـــة األولـــى ألزمـــت إحـــدى

الشـــركات المتخصصة في قطاع االتصاالت

تعسفيا من
أن تدفع لصالح موكله المفصول
ًّ
عمله بعـــد خدمتها لمدة تجـــاوزت  15عامً ا،
مبلغ  61ألف دينار؛ إذ كان يعمل لدى الشركة

األم المالكـــة لها في إحدى الدول الخليجية،
ومـــن ثـــم نقلتـــه األخيـــرة لمملكـــة البحريـــن

بوظيفـــة مديـــر مشـــروع براتـــب أساســـي

يصل ألكثر من  2100دينار ،وبعد استقراره
وتنظيـــم أمـــور عائلته ودراســـة أبنائـــه فيها

قـــرّرت إعادتـــه مجـــد ًدا للعمل لدى الشـــركة

األم ،وهو ما لم يقبل به ،ورفض تكرار نقله،
خصوصـــا وأنـــه ملـــزم بالعـــودة خـــال فترة
ً

تعجيزيـــة قدرت بـ 24ســـاعة فقط ،وبالفعل

تجـــارة ومقـــاوالت -الشـــركة األم المالكـــة

عن هذا الفصل التعسفي جبرًا لألضرار.

تعويـــض له نظيـــر الفصل التعســـفي بمقدار
عامً ـــا و 5شـــهور ،وذلك بمبلـــغ  25500دينار،

إجازاتـــه االعتياديـــة ،والتـــي لم يســـتنفدها

 2019وتحديـــ ًدا فـــي  3نوفمبر ،برســـالة من

بواقـــع  120يومً ـــا أي ما يعادل أجر  4أشـــهر
وبإجمالـــي وقـــدره  8500دينـــار ،فضـــاً عن

للشـــركة للمدعـــى عليهـــا -في إحـــدى الدول

الشـــركة تخطـــره بصـــدور قـــرار نقـــل موقع
ً
ســـابقا،
عمله إلى ذات الدولة التي كان فيها

ثـــم نقلته في العـــام  2012للعمل في مملكة

لكنـــه اعترض علـــى هذا القرار نظـــرًا إلى أن

البحرين لدى الشركة المدعى عليها ،وأكدت

العقـــد الجديد ّ
نـــص صراحة علـــى أن يكون

محمد الذوادي

فـــي العقد المبرم بينهم أن عالقة العمل هي

مقـــر عملـــه هـــو البحريـــن وليـــس خارجهـــا،

وبشـــكل سريع خالل  24ســـاعة فقط ،وقبل

اســـتمرار للعقد المبرم مع الشـــركة األم كون

خصوصـــا وأن األمـــر صعـــب عليـــه وعائلته
ً

ثانيا
انقضاء المدة التعجيزية استلم خطابًا ً

 29368دينارًا.

الخليجيـــة في منتصـــف العـــام  ،2004ومن

أجـــر شـــهر كامـــل بمبلـــغ  2125دينـــارًا كبدل

لالخطـــار ،إضافة إلـــى صرف مكافـــأة نهاية
الخدمـــة لـــه عـــن مـــدة العمـــل المذكـــور لدى

المدعـــى عليها ،وذلك بمبلـــغ إجمالي وقدره

أنـــه لم يســـتلم أيًّا مـــن مســـتحقاته العمالية

التي اســـتقرت برفقته فـــي مملكة البحرين،

توضح فيه إنهائها لخدماته زاعمة مخالفته

هنـــاك عـــن فتـــرة عملـــه الســـابقة ،ليضمـــن
حقوقـــه ً
وفقـــا لذلك ،وفي العـــام  2017أبرم

ولصعوبـــة ترتيـــب االنتقـــال المفاجـــئ أو
تركهـــم وحيدين في المملكـــة ،فضالً عن أن

لعقد العمل وعدم تنفيذه للتعليمات اإلدارية

وأضـــاف أنـــه وخالل مدة عملـــه في مملكة

مطالبـــة إيـــاه بالتوقف عن العمـــل في نفس

البحريـــن منـــذ العـــام  2012لـــم يســـتلم أي

عقـــد عمل جديـــدا مع المدعـــى عليها ولمدة

أحد أبنائه مريض وبحاجة لرعايته ومتابعة

اليوم المرســـل فيه الخطاب وبدون تصفية

مقابـــل لتذاكـــر الطيـــران ،إذ نـــص عقد عمله

غيـــر محـــددة بوظيفـــة مدير مشـــروع لقاء

عالجـــه .لكنـــه تفاجأ بـــرد الشـــركة بخطاب

حســـاباته معها أو استالمه لحقوقه العمالية

علـــى أن تصـــرف لـــه تذاكـــر ســـياحية كل

راتب أساســـي مقداره  1875دينارًا شـــهريًّا،

أرســـلته إليه ،تطلب فيه تنفيذ قرارها بنقله

أو حتى إجراء تسوية ودية معه وتعويضه

ســـنتين ذهابًـــا وإيابًا ،ويطالـــب بمبلغ 1000

دينـــار بواقـــع  250دينارًا عـــن كل تذكرة عن

المـــدة الماضية .وتابع :أن المدعى عليها لم
تكتـــف بتلك المخالفات ،بـــل إنها لم توفر له
سكنًا حسبما جاء في االتفاق بالعقد المبرم،
مما اضطره الســـتئجار شـــقة بأجرة شـــهرية

مقدارهـــا  180دينـــارًا ،يســـ ّددها مـــن راتبـــه
الخـــاص فضالً عـــن فواتير الكهربـــاء والماء
والتـــي يصـــل متوســـط فواتيـــره الشـــهرية
عليهـــا مبلـــغ  100دينـــار ،لـــذا فإنـــه طالـــب
المحكمـــة بمبلغ  7840دينـــارًا عن مدة أجرة
وفواتير  28شـــهرًا منذ توقيـــع العقد األخير
فـــي عـــام  .2017فلهـــذه األســـباب قضـــت
المحكمـــة العماليـــة بإلـــزام الشـــركة المدعى
ً
مبلغا وقدره 61062
عليها أن تدفع للمدعي
فلســـا والفائـــدة التأخيريـــة
دينـــارًا و521
ً
بواقـــع  % 1ســـنويًّا محســـوبة مـــن تاريـــخ

رفع الدعوى حتى الســـداد التام ،مع شـــهادة
الخدمة وتذكرة العودة أو ما يعادل قيمتها،
ورفضت مـــا عدا ذلك من طلبـــات ،وألزمتها
بمبلغ  20دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.

خادمــة هاربــة ُتج َبر على ممارســة الرذيـلـة بـ 5دنانيــر
محرر الشؤون المحلية

أمـــرت المحكمة الكبرى الجنائية األولى،
تأجيـــل محاكمـــة وافديـــن متهميـــن
بالمتاجرة في البشـــر بحق خادمة هربت
مـــن منـــزل كفيلـــة بتحريض مـــن المتهم
األول وأخرى مجهولة ،والتي باعتها في
وقت الحـــق لصالح المتهم الثاني ،حيث

بغـــرض اســـتغاللها في ممارســـة الدعارة
بطريـــق الحيلـــة وذلـــك بـــأن قـــام المتهم

استوقفت

األول وآخـــر مجهـــول بإيهامهـــا بتوفيـــر

“تاكسي” وطلبت

المتهـــم الثانـــي الذي قام بحجـــز حريتها

منه توصيلها

الفتاة إلى المتهم الثاني “سمسار دعارة”

فـــرص عمل لها فتم نقلهـــا ثم بيعها على
وإجبارهـــا علـــى ممارســـة الدعـــارة حال

كونهـــا فـــي حالـــة ظرفيـــة وشـــخصية ال

في غرفة وقفل عليها األبواب ،وأجبرها

يمكن االعتداد برضاها واختيارها.

القضية وأمرت باستمرار حبسهما لحين

بغير وجه قانوني بغرض الكسب.
ثال ًثا :المتهم الثاني:

بالغ المجني عليها اآلســـيوية الجنسية،

وكانت أحالتهمـــا النيابة العامة للمحكمة

الدعارة عن طريق اإلكراه.

ارتكبا اآلتي:

مـــا تكســـبه المجنـــي عليها من ممارســـة

المجنـــي عليهـــا وحرموهـــا مـــن حريتهـــا

 5دنانيـــر لكل ممارســـة ويعاونه في ذلك
المتهم األول.

إدارة المباحـــث الجنائيـــة ،والمتضمـــن
إذ قـــرّرت أنهـــا حضرت لمملكـــة البحرين

 - 1حمـــل المجنـــي عليهـــا علـــى ارتـــكاب

قبل حوالي شـــهر؛ وذلـــك للعمل كخادمة

على اعتبار أنهما في غضون عام ،2019

 - 2اعتمـــد في حياته بصفة جزئية على

األيـــدي العاملـــة تحـــت كفالـــة شـــخص،

أوال :اتجـــرا وآخرين مجهولين بشـــخص

الدعـــارة .وي ّتضـــح مـــن أوراق القضيـــة
ً
بالغـــا كان قـــد ورد للنيابة العامة من
أن

 25يومً ـــا ،وأنـــه وأثنـــاء تواجدهـــا فـــي

المجنـــي عليها بـــأن قاما بنقلهـــا وإيوائها

بمبلـــغ  350دينـــارًا ،والـــذي حجز حريتها

على ممارســـة الدعارة مـــع الزبائن مقابل

اســـتغلوها في ارتـــكاب أعمـــال الدعارة؛

األول من مارس المقبل.

الزبائـــن مقابل أموال ،حتـــى باعتها تلك

ألقرب مركز شرطة

ثانيـــا :حجـــزا وآخرين مجهوليـــن حرية
ً

الجلسة القادمة المقرر انعقادها في يوم

تفاجـــأت بهـــا تخبرهـــا أن طبيعـــة عملها

ســـوف تكـــون في ممارســـة الدعـــارة مع

شـــعبة مكافحة االتجار باألشـــخاص في

وذلـــك باســـتدعاء شـــاهدي اإلثبـــات في

توجهت برفقتها إلى مقر ســـكنها ،وهناك

منزلية عن طريق أحد مكاتب اســـتقدام
إذ عملـــت فـــي منـــزل األخيـــر لمـــدة

مملكـــة البحريـــن تعرفت علـــى فتاة من

وفـــي يـــوم  22نوفمبـــر ّ ،2019
تمكنـــت

المجني عليها من الفرار من تلك الغرفة،

ذات جنســـيتها عبـــر برنامـــج التواصـــل

وبالفعـــل حضـــر لهـــا ،فـــي يـــوم الفـــرار

االجتماعي “واتـــس آب” ،فعرضت عليها

مـــن منـــزل كفيلهـــا ،شـــخصان آســـيويان

ووصلـــت للشـــارع العـــام واســـتوقفت

األخيرة العمل براتب شـــهري أفضل لدى

بواسطة ســـيارة أحدهما ،واللذان نقالها

كفيـــل آخـــر ،وأبلغتهـــا أنهـــا ســـوف تقوم

إلـــى مواقـــف أحـــد المجمعـــات التجارية

توصيلهـــا ألقـــرب مركـــز شـــرطة لتقديم

بترتيـــب الوســـيلة لخروجهـــا مـــن منزل

فـــي منطقـــة المنامـــة ،وهنـــاك التقـــت

بـــاغ بشـــأن الواقعـــة ،فتم القبـــض على

كفيلها ،فوافقت على ذلك العرض.

بتلـــك الفتاة التي تواصلـــت معها ،والتي

الضحية لمكان حجزها.

ســـيارة أجـــرة ،وطلبـــت مـــن قائدهـــا

المتهمين األول والثاني بناء على وصف

صب إيرادات البلديات بالخزانة العامة ..مرفوض

يـــتـــعـــارض مــــع اســـتـــقـــال الـــهـــيـــئـــات الــبــلــديــة

رفــض مجلس الــشــورى قانو ًنا

ينص على إدراج جميع إيرادات
الــبــلــديــات مــن رسـ ــوم وأمـ ــوال

تقوم بتحصيلها فــي الحساب

العمومي للدولة.

يهدف التشريع إلى بسط رقابة

تصوير :رسول الحجيري

زيــادة حصيلة الميزانية العامة
للدولة بــدالً من إيــداع إيــرادات
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ال ــدول ــة عــلــى إيــراداتــهــا بهدف

البلديات فــي صــنــدوق مشترك

وت ــوزي ــع ه ــذه اإليــــــرادات على
الــبــلــديــات فــي نــهــايــة كــل سنة

مالية.

وبينت اللجنة المختصة عبر
ّ

تــقــريــرهــا أن مــشــروع الــقــانــون

07

local@albiladpress.com
العصفور ومحمد علي حسن

خالد المسقطي

الــــــمــــــعــــــروض يـــــتـــــعـــــارض مــع

بالخدمات التي تؤديها وإنشاء

يستلزم وجــود إيراداتها لديها

واســتــقــالــهــا ب ــه ــدف االرتـــقـــاء

وتــحــســيــن الــخــدمــات ،وه ــو ما

أنشئت من أجله.

إنــشــاء هيئات اإلدارة البلدية

الـــــمـــــشـــــروعـــــات وتـ ــطـ ــويـ ــرهـ ــا

بــغــيــة تــحــقــيــق الـ ــهـ ــدف الـ ــذي

“الشورى” ردًّا على “العفو” :معلوماتكم مغلوطة

استقاء المعلومات من مصادر غير نزيهة وأخــبــار قنوات متحيزة

تــا األمــيــن الــعــام لمجلس الــشــورى

ذات الصلة بــالــشــأن الــحــقــوقــي ،بــدالً

بــشــأن تقرير منظمة العفو الــدولــيــة،

والنزاهة.

أسـ ــامـ ــة ال ــع ــص ــف ــور ب ــي ــان الــمــجــلــس

من إعــداد تقارير تفتقد للموضوعية

بين المجلس بأنه تابع التقرير
حيث ّ
الــصــادر عــن منظمة الــعــفــو الــدولــيــة،

الوقت الذي يعرب فيه عن استنكاره

وبــيــانــات غــيــر صــحــيــحــة ،ال تستند

الحقوقي المشرف لمملكة البحرين،

تعيشه مملكة البحرين وجهودها في

ف ــي حــمــايــة ح ــق ــوق اإلنـ ــسـ ــان ،وهــو

وأضاف البيان “إن مجلس الشورى في

ومــا تضمّ نه مــن معلومات مغلوطة

لما ورد في التقرير ،ليشيد بالسجل

لــلــحــقــائــق وال تــعــكــس الـــواقـــع ال ــذي

والمنجزات والنجاحات التي حققتها

ضمان حقوق اإلنسان والحريات ،وهو

مــا يعكس ح ــرص المملكة بمختلف

األمر الذي يعكس ابتعاد التقرير عن

مؤسساتها على االلتزام بمبادئ حقوق

أسس ومبادئ المهنية والموضوعية

اإلنسان ،واحترام وتفعيل االتفاقيات

والشفافية ،الــتــي يجب اتباعها في

إع ــداد التقارير الحقوقية ،حيث تم

استقاء المعلومات الواردة في التقرير
من مصادر غير نزيهة ،وأخبار قنوات
إعالمية متحيزة ،ويُ عرف عنها عدم
مصداقيتها.

والمعاهدات الدولية ،وعملها المستمر

أبل والرميحي

وأعرب مجلس الشورى عن أسفه لما

ورد في تقرير منظمة العفو الدولية
من مغالطات ومعلومات غير صحيحة

تمس مسيرة الديمقراطية وحقوق

مع المنظمات الدولية لترسيخ نهجها

اإلنــســان في مملكة البحرين ،مؤك ًدا

الــحــقــوقــي الــمــتــقــدم ،وإبـــــراز دوره ــا

اعتماد مــصــادر مــوثــوقــة ،والتواصل

والعدالة ،والمساواة بين جميع فئات

أن ــه مــن واجـ ــب الــمــنــظــمــات الــدولــيــة

ورعايتها لقيم التسامح والتعايش

م ــع الــمــؤســســات الــمــعــنــيــة والــجــهــات

وأطياف المجتمع”.

كبير المستشارين :ال يحق للحكومة طلب تأجيل اقتراح بقانون

رئيس دائرة أمراض النساء والوالدة بوزارة الصحة نعيمة أحمد

إجهاض اقتراح العريض

الزايد :اإلرجاء لمدة وسبب ..المسقطي :ال لألعراف الخاطئة ..والرميحي يطعن
وق ـ ــال :م ــع تــقــديــري الجــتــهــاد وزيـ ــرة

راشد الغائب

الصحة فإن المادة بالالئحة الداخلية ال
تستقيم سن ًدا لمنحها هذا الحق بطلب

أثناء مناقشة مجلس الشورى تعديالً

التأجيل.

يـــوســـع مـــن حـــــاالت جـــواز
تــشــريــعـ ًّـيــا
ّ
إجهاض المرأة الحامل شهد المجلس
جدالً
قانونيا حول مدى قانونية طلب
ًّ

وبــعــد رأي كبير المستشارين شهدت
ً
قانونيا وعت ًبا شــوريًّ ــا
نقاشا
الجلسة
ًّ

التعديل لمدة شهر بسبب قــرب ورود

بمرئياته .وقالت الشورية جهاد الفاضل

رفـ ــض مــجــلــس ال ــش ــورى اقــتــراح

 3أشــهــر فــي تقديم مرئياته ،ونتمنى

العريض.

على تأخر الحكومة في تزويد المجلس

وزيرة الصحة فائقة الصالح تأجيل نظر

قانون حكومي للسلطة التشريعية.

وسـ ــبـ ــب الــــجــــدل تــــســــاؤل عــــن حــق

الحكومة في طلب تأجيل نظر اقتراح

المستشار نوفل غربال

الصالح والدالل

بـ ــأن الــمــجــلــس األع ــل ــى لــلــصــحــة تــأخــر

مــن الحكومة عند طلب مرئياتهم أال

يوسع من حاالت
واقتراح العريض
ّ

سيصاب به بحيث ال يرجى المرء

وي ــن ــص االق ـ ــت ـ ــراح ع ــل ــى جـ ــواز

يضر بصحة األم ضررًا جسيمً ا.

يتأخروا.

بقانون ،وهو أمر ليس من صالحياتها
ً
وفقا لالئحة الداخلية لمجلس الشورى.
طلب الــوزيــرة .وق ــال“ :ال يــجــوز ذلــك،

وجـــوب أن تــسـ ّـبــب اللجنة المختصة

طلبها بتوصية التقرير ،ويجب تحديد

والتأجيل يجب أن يــكــون بطلب من

المدة الزمنية لإلرجاء وسبب ذلك.

مقدم المقترح”.

وذك ــر وزي ــر ش ــؤون المجلسين غانم

وأكد الرئيس علي الصالح“ :أرجو التأكد

البوعينين أن طلب الــوزيــرة الصالح
ً
مطلقا للتأجيل.
ليس طل ًبا

من خطواتنا ،ونلجأ للوائح الداخلية،
ومـ ــا يــحــكــم اإلج ـ ـ ـ ــراءات بــالــمــجــلــس،

وأوضح الشوري خالد المسقطي أنه ال

وصاحب المقترح يجب أن يوافق على
أي تعديل بمقترحه ،وإذا أصــرّ يق ّدم

غربال.

وأوضــح المستشار غربال بــأن المادة

 94م ــن الــائــحــة الــداخــلــيــة للمجلس

تنص على أن “يحيل الرئيس االقتراح
بــقــانــون إلــى اللجنة المختصة إلبــداء

الــــرأي فــي فــكــرتــه ،ولــلــجــنــة أن تأخذ

رأي مقدم االقتراح قبل وضع تقريرها

بشأنه .وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على

جواز إجهاض المرأة الحامل.

تشوهات بدنية جسيمة أو قصور
عقلي جسيم يثبت ب ــأن الجنين

منه ،وحالة كــون استمرار الحمل

الالئحة الداخلية للمجلس تنص على

وطعن الشوري خميس الرميحي في

وطلب رأي المستشار القانوني نوفل

اإلجــــــهــــــاض فـــــي ح ـ ــال ـ ــة وجـــــود

بقانون قدمه العضو أحمد سالم

وأوض ــح ــت الــشــوريــة دالل ال ــزاي ــد أن

مــقــتــرحــه ،وال ـ ــرأي األخــيــر للمجلس”.

الجالهمة والعريض

يمكن إمضاء أعراف غير صحيحة ،وال
دالل الزايد

جهاد الفاضل

الئحيا إرجاء نظر اقتراح بقانون
يمكن
ًّ

المجلس متضمّ نًا الــرأي في جــواز نظر

صالحية اإلرجاء هي اللجنة المختصة،

اللجنة المعنية استرداد التقرير ،ولكن

أن تشير على المجلس برفض االقتراح

باالقتراح أو رفضه أو إرجائه.

االقتراح ،أو رفضه ،أو إرجائه .وللجنة
ألسـ ــبـ ــاب تــتــعــلــق ب ــال ــم ــوض ــوع بــصــفــة

عامة .فإذا ما وافق المجلس على نظر
االق ــت ــراح أحــالــه إل ــى الــحــكــومــة لتضع

صيغة مشروع القانون (.”)...

وذكر أن مؤ ّدى هذه المادة أن من لديه

عــنــد طــلــب الــحــكــومــة ،وأتــفــهــم طلب

وتــوصــيــات الــلــجــنــة ه ــي جـ ــواز النظر

ال يمكن طلب اإلرجاء.

وت ــاب ــع :واليــــة إرج ـ ــاء نــظــر االق ــت ــراح

األعضاء التصويت على توصية رفض

يتعلق بــحــق صــاحــب االق ــت ــراح فذلك

حاضرًا ،صوّ ت  ،22ورفضه  ،20ووافق

تقريرها.

الخياط .وسقط االقتراح بقانون.

وفي نهاية النقاش ،طلب الرئيس من

بقانون منعقدة للجنة فقط ،أمــا فيما

االقتراح بقانون ،ومن بين  30شوريًّ ا

مــرتــبــط بــقــبــل أن تــنــتــهــي الــلــجــنــة من

عليه محمد الــخــزاعــي ،وامــتــنــع جــواد

استمرار حظر االستنساخ الجذعي
رفـ ــض مــجــلــس الـــشـــورى تــعــديــاً
قانونيا يهدف مشروع القانون إلى
ًّ

استثناء الخاليا الجذعية من حظر

االستنساخ الوارد بقانون استخدام
التقنيات الطبية المساعدة على

التلقيح االصطناعي واإلخصاب.

ويـ ـ ــهـ ـ ــدف الـ ــتـ ــشـ ــريـ ــع إلتـ ــاحـ ــة

االســتــنــســاخ الــعــاجــي ،وه ــو نــوع

من االستنساخ يستهدف استعمال
م ــادة جينية مــن خــايــا المريض
نــفــســه إلن ــت ــاج خــايــا الــبــنــكــريــاس

لــعــاج الــســكــر أو خــايــا عصبية

إلصالح العمود الفقري التالف.

ورأت اللجنة المختصة أن تقنية

الجلسة بعدسة الدوسري

االستنساخ العالجي ما تــزال قيد
البحث في األوس ــاط العلمية ولم
يثب ْ
ت كفاءتها وســامــة تطبيقها
ُ

حيث إنها مــا زالــت مــثــارًا للجدل

العلمي واألخالقي والديني.

البيان الختامي لـ “العشرين”
يشير لتغير المناخ

تدشين الحاضنة “ذ كولكتف هاب” بكلفة  500ألف دوالر

الرياض  -رويترز

قـــال مــصــدر دبــلــومــاســي م ــن دول

مجموعة العشرين إن المسؤولين

تتسع لـ  25مؤسسة وتدمج الشراكة بين رواد األعمال والمستثمرين

الماليين لدول المجموعة اتفقوا في
اجتماعهم بــالــريــاض أمــس األحــد،
على صياغة بيان ختامي يتضمن

اإلشارة إلى تغير المناخ.

أمل الحامد

وجـ ــاء االت ــف ــاق بــعــد الــتــوصــل إلــى
ص ــي ــاغ ــة ت ــواف ــق ــي ــة لــلــتــغــلــب عــلــى

قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة

ومـــن جانبـــه ،أعـــرب الشـــريك

العريـــض ،إن مشـــروع حاضنـــة

 upsفـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال

والمســ�تثمر في شــ�رك ة Start� 500

والســـياحة لشؤون الصناعة ،أسامة

اعـــتـــراضـــات الــــواليــــات الــمــتــحــدة
عــلــى مــســودة ســابــقــة أشــــارت إلــى

”مخاطر االقتصاد الكلي المتعلقة

أفريقيـــا ،حســـن حيدر ،عن أشـــادته

ومســـرعة األعمال “ذ كولكتف هاب

باالستدامة البيئية“.

لتوفيـــر هـــذه المســـاحة للشـــركات

 ،”The Collective Hubيصـــب في

الناشـــئة وعـــن تطلعاتـــه ليكـــون لها

األول واألخير على تشجيع الشباب
واألفكار الجيـــدة ،وأن يكون لديهم
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تأثيـــر كبيـــر علـــى ازدهـــار قطـــاع

التكنولوجيا في البحرين.

مـــكان يحتويهم وبنفـــس الوقت أن

business@albiladpress.com

يكـــون هنـــاك مجـــال بينهـــم للتعلـــم

تفقد حاضنة األعمال

واالســـتفادة مـــن بعـــض ،كمـــا أنـــه

جديـــدة لدعـــم الشـــركات الناشـــئة

التـــي تقـــدم لهـــم أي مســـاعدة فنية

المحليـــة بفرص نمـــو أفضل وربطها

وما شابه ذلك.

بفـــرص تمويـــل متنوعـــة ،متمن ًّيا أن

وأضـــاف العريض أن هدف الوزارة

تنشـــئ هذه المنصة مجتمعً ا وشبكة
ّ
تعـــزز وتســـهل الشـــراكات وتوفـــر

تشـــجيع رواد األعمـــال وتنميـــة
أفكارهـــم الجيـــدة والمبدعـــة والتي

المزيـــد مـــن تدفق فرص االســـتثمار

مـــن الممكـــن أن تكـــون كـ”مشـــروع

في قطاع التكنولوجيا.

عمل” يخـــدم البلد ويخلـــق وظائف

وبنفـــس الوقت يصـــب في مصلحة
تدعـــم مبـــادرات القطـــاع الخـــاص

الفتتـــاح المزيـــد مـــن الحاضنـــات،

الف ًتا إلى أن هناك مشاريع حاضنات

“طيران الخليج” الناقل الرسمي لـ “المهرجان السينمائي”
المحرق  -طيران الخليج

المستوى العربي والدولي.

أعلنت “طيران الخليج” عن رعايتها

ســـتقوم بنقـــل ضيـــوف المهرجـــان

تتميـــز باحتوائهـــا للمســـتثمرين
وأصحـــاب المشـــاريع فـــي وقـــت

واحد.

وأوضح العلوي أن “طيران الخليج”

كراع
لمهرجـــان البحرين الســـينمائي
ٍ
رسمي للطيران ،في دورة المهرجان

الســـينمائية المميـــزة .ومـــن جهتـــه،

 4إلـــى  8مارس المقبـــل ،بتنظيم من

نادر المســـقطي الدعم الـــذي قدمته

من جانبـــه ،قال الرئيـــس التنفيذي

لـ”تنمـــو” ،نـــواف الكوهجـــي ،إن

للمشـــاركة فـــي هـــذه التظاهـــرة

األولى المزمع إقامتها في الفترة من

ثمّ ـــن رئيس نـــادي البحرين للســـينما

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة

شـــركة “طيـــران الخليـــج” لمهرجـــان
ً
مؤكـــدا علـــى
البحريـــن الســـينمائي،

نادي البحرين للسينما.

متشـــابهة ولكـــن “ذ كولكتـــف هاب”

وليد العلـــوي أن هـــذه الرعاية تمثل
ً
امتـــدادا لجهـــود الشـــركة فـــي دعـــم

األهداف المنشودة.

فـــي تعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحرين

بوصفها الناقلة الوطنية في ترسيخ

مشـــروع الحاضنـــات “ذ كـــو لكتـــف
هـــاب” فريـــد مـــن نوعـــه حيـــث

إنـــه يدمـــج الشـــراكة بيـــن رواد

األعمـــال والمســـتثمرين لمســـاعدة
بعضهـــم واالســـتفادة مـــن خبراتهم،

فالمســـتثمرون

أهميـــة هـــذه الشـــراكة لتحقيـــق

مختلـــف الفعاليـــات التـــي تصـــب

وأشـــاد المســـقطي بجهـــود الشـــركة

الثقافيـــة والفنيـــة والســـياحية على

مختلف نجاحات البحرين.

يســـتطيعون

االســـتثمار فـــي الشـــركات الناشـــئة

والـــرواد يســـتفيدون مـــن الدعـــم

واالستثمار.

وأوضح أن الحاضنة تتسع إلى 25

شركة ناشـــئة ويبلغ عدد المسجلين

لشـــركة تنمـــو نـــواف الكوهجـــي أن

شـــركة تنمو تعمل على إيجاد فرص

يمكنهم االســـتفادة من إدارة المكان

االقتصـــاد الوطني ،مبينًا أن الوزارة

وفـــي المقابل ،أكد الرئيس التنفيذي

الحضور في حفل االفتتاح

حاليـــا  ،7وبلغت ميزانية المشـــروع
ًّ

حوالـــي  500ألـــف دوالر ،مبينًـــا أن

“تنمـــو” تســـعى للتوســـع وافتتـــاح
حاضنـــات أخـــرى ،الف ًتـــا إلـــى أن
الشركة اســـتثمرت في شركتين من
الشـــركات الناشـــئة العـــام الماضـــي
وتنـــوي االســـتثمار فـــي  4شـــركات
خالل العام الجاري.
جـــاء ذلـــك ،لـــدى افتتـــاح حاضنـــة
ومســ�رعة األعمــ�ال“  “�The Collec
 ،”tive Hubأمس تحت رعاية وزير

تسهيل بيئة األعمال الداعمة لـ”الريادة”
وخـــال حفل االفتتاح أشـــار الوزير
الزيانـــي إلـــى “أن حكومـــة البحرين
تسعى دائمً ا إلى تطوير قطاع ريادة
األعمـــال ونموه ،حيـــث أصبح اليوم
وبفضل المبادرات الحكومية عنصرًا
مهمًّ ا للعملية التنموية واالقتصادية
الذي تشهدها المملكة ،كما أن وزارة
الصناعة والتجارة والســـياحة تقوم
بدور محوري لتســـهيل بيئة األعمال

بعدهـــا ،قـــام الوزيـــر بجولـــة فـــي

أنحـــاء الحاضنة ومســـرعة األعمال

اطلع فيها على بيئـــة العمل المتاحة
العمـــل

ومســـاحات

والمرافق األخرى.

المشـــتركة

يذكـــر أن حاضنة ومســـرعة األعمال
“ ”The Collective Hubتعمـــل
فـــي المملكـــة بدعم من شـــركة تنمو
والتـــي ُتعد أول شـــركة في البحرين

تعمل بمفهوم “،”Business Angels
وتهـــدف إلـــى دعـــم رواد األعمـــال
القيمة
حيـــث توفـــر لهـــم المســـاعدة ّ
فـــي مجـــال األعمـــال ،بمـــا فـــي ذلك

الداعمة لرواد األعمال والمؤسسات

االستثمار المالي واإلشراف وتقديم

الزيانـــي ،بتنظيـــم مـــن شـــركة تنمو

ســـعيا منهـــا إلـــى تحقيـــق األهـــداف
ً

المؤسســـات الصغيـــرة وتقديم عدد

بحضـــور وزيـــر التجـــارة والصناعـــة

وال نغفل عن الدور الكبير لحاضنات

بيئـــة ريـــادة األعمـــال وتوفير فرص

الصناعـــة والتجارة والســـياحة زايد
وبشـــراكة “ ”Startups 500وذلـــك
بجمهوريـــة الصومـــال الفيدراليـــة

الناشـــئة والصغيـــرة والمتوســـطة
الســـامية للرؤية االقتصادية ،2030

من البرامج التي تســـعى إلى تطوير

ومســـرعات األعمـــال في دعـــم رواد

التمويـــل عبـــر تشـــجيع التفاعـــل

عبدهللا علي حســـن والوفد المرافق

األعمال وتحقيـــق أهدافهم وضمان

لـــه وذلك في إطار الزيارة الرســـمية

وصولهـــا إلـــى األســـواق المحليـــة
والعالمية ً
أيضا”.

التي يقوم بها إلى البحرين.

المشـــورة واإلرشـــاد ،وإلى احتضان

المباشـــر بين الشركات والمؤسسات
الناشـــئة والمســـتثمرين فـــي بيئـــة

مفتوحة ومتعاونة.

 46قيمة إرساء  68مناقصة بنوفمبر
مليون دينار

شــــــــراء وحــــــــــدات ســـكـــنـــيـــة بــــمــــشــــروع شــــــــارع الـــنـــخـــيـــل بــــــ  10مــــايــــيــــن ديــــنــــار
المحرر االقتصادي

أرســى مجلــس المناقصــات والمزايــدات  68مناقصة ومزايــدة ( 67مناقصة

ومزايــدة واحــدة) تابعــة لـ  24جهــة حكومية بقيمة إجماليــة تجاوزت 46.13

مليون دينار ،وذلك خالل نوفمبر الماضي.
وشـــهد شـــهر نوفمبـــر اســـتحواذ قطـــاع

مليـــون دينـــار ،ومناقصة لوزارة اإلســـكان

 % 61.2مـــن إجمالـــي قيمـــة المناقصـــات

النخيـــل فـــي المحافظـــة الشـــمالية بقيمة

اإلنشاءات واالستشـــارات الهندسية على
والمزايـــدات ،أي نحـــو  28.2مليـــون دينار
تمثل  12مناقصـــة ،وكان أبرزها :مناقصة
لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء ،أولهمـــا لربـــط

محطـــة إنتاج الكهرباء عـــن طريق الطاقة

الشمســـية ( )MW 100بشـــبكة الكهربـــاء
عبـــر بنـــاء محطة نقـــل كهربـــاء جهد 220

كيلوفولـــت في منطقـــة عســـكر المرتبطة

بمشـــروع األمـــازون ( )AWSبنحـــو 12.4

لشـــراء وحدات ســـكنية بمشـــروع شـــارع

 10ماليين دينار ،فازت بها شـــركة حسين
مهـــدي المســـقطي وأوالده ،ومناقصـــة

لـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

لتشـــغيل وصيانـــة محطـــة معالجـــة ميـــاه

الصرف الصحي بمدينة ســـلمان بنحو 4.3

مليـــون دينـــار ،ومناقصة لوزارة األشـــغال
لتشـــغيل شـــبكة ميـــاه الصـــرف الصحـــي

المعالجـــة بقيمة  430ألف دينار ،فازت بها

شركة الكوهجي للخدمات الفنية.

“الصحة” 4.8 :مليون دينار للشراء
الموحد
كما استحوذ قطاع المواد والمعدات على

 % 17.7مـــن إجمالـــي قيمـــة المناقصـــات
والمزايـــدات ،أي نحـــو  8.2مليـــون دينـــار
تمثـــل  16مناقصـــة ،وكان أبرزهـــا3 :

مناقصـــات لـــوزارة الصحة ،الجـــزء األول

للشـــراء الموحد لمناقصة لوازم تجهيزات
المستشـــفيات مـــن خالل مجلـــس الصحة
لـــدول مجلس التعـــاون بنحـــو  2.5مليون

دينـــار ،والثانية للشـــراء الموحد لمناقصي
األمصـــال واللقاحـــات مـــن خـــال مجلس

الصحة لـــدول مجلس التعـــاون بنحو 2.3

مليـــون دينار ،ومناقصة لشـــركة ممتلكات

بنحو  1.1مليون دينار.

مليـــون دينـــار ،والثالثـــة لشـــراء محاليـــل

البحرين القابضة للمراجعة االستراتيجية

إضافة إلى ذلك ،اســـتحوذ قطاع الطيران

ولوازم التشـــغيل للمختبر الرئيســـي بنحو

لألعمال االســـتثمارية والتشغيلية لشركة

على  % 3.9من إجمالي قيمة المناقصات

ممتلـــكات ضمـــن مرحلتهـــا األولـــى بقيمة

والمزايـــدات ،أي نحـــو  1.8مليـــون دينـــار

 1.1مليون دينار.
وكذلـــك اســـتحوذ قطـــاع الخدمـــات

 452ألف دينار.

تمثـــل  6مناقصـــات ،واســـتحوذ قطـــاع

والمزايدات واالســـتثمار علـــى  % 9.8من

مشـــروعات المطار علـــى  % 1من إجمالي

إجمالـــي قيمة المناقصات والمزايدات ،أي

قيمـــة المناقصـــات والمزايـــدات ،أي نحـــو

نحـــو  4.5مليون دينار تمثـــل  20مناقصة
ومزايـــدة ( 19مناقصة ومزايـــدة واحدة)،
وكان أبرزهـــا :مناقصـــة لهيئـــة الكهربـــاء

واستحوذ قطاع النفط ً
أيضا على % 6.5
من إجمالي قيمة المناقصات والمزايدات،
أي نحـــو  3مالييـــن دينـــار تمثـــل 10

 439.481ألف دينار تمثل  4مناقصات،
وكان أبرزهـــا :مناقصتـــان لشـــركة مطـــار
البحريـــن ،أولهمـــا لتوريد عربـــات األمتعة

والمـــاء لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء لتوفيـــر

مناقصـــات ،وكان أبرزها :مناقصة لشـــركة

احتياجـــات الهيئـــة مـــن المـــواد الحيويـــة

نفـــط البحريـــن “بابكـــو” لتوقيـــع اتفاقيـــة

 270.3ألف دينار ،والثانية لتوريد معدات

إلدارة توزيـــع الكهربـــاء بأســـلوب التعاقـــد

شـــراء لتوفيـــر رخصـــة أوراكل لـــإدارة

ومستلزمات إدارة طوابير االنتظار للمطار

الزمنـــي للفتـــرة ( )2021 - 2020بنحو 1.8

اإللكترونية للمشـــروعات لمدة  5ســـنوات

بنحو  101.3ألف دينار.

وتحميلهـــا لمطـــار البحريـــن الدولـــي بنحو

مناقشة المعايير الفنية للمناقصات وتقييم العطاءات
مـــطـــالـــبـــات بــفــصــل الــمــخــصــصــة لـــــ “الـــصـــغـــيـــرة” عــــن الــمــتــعــلــقــة بـــــ “الـــكـــبـــيـــرة”

المنامة  -مجلس المناقصات والمزايدات

الحكومية. 

اســتقبل األميــن العــام لمجلــس المناقصات والمزايــدات محمد بهزاد،رئيــس جمعية البحرين لتنمية المؤسســات

واتفـــق

الصغيرةوالمتوسطة النائب أحمد السلوم ،والوفد المرافق بمقر مجلس المناقصات والمزايدات صباح الخميس

المشـــترك لرفـــع الوعي لدى المؤسســـات

ي.
الموافق  20فبراير الجار 

وأشـــاد بهـــزاد بـــدور قطـــاع المؤسســـات

الصغيرة والمتوسطةفي تنويع القاعدة

اإلنتاجية والتجارية لالقتصاد الوطني.

ً
اعتبارا من  15ديســـمبر
التي تم طرحها

الصغيرة عن تلك المخصصةللكبيرة.

ً
عـــددا من
واســـتعرض رئيـــس الجمعيـــة

علـــى تحقيـــق العدالـــة والتنافســـية بمـــا

الصغيـــرةوالمتوســـطة واآللية المعتمدة

الفنـــي للمناقصـــات وتطبيقهـــا بالصـــورة

2019. 

وأثناء االجتماع ،تمت مناقشـــة عدد من

المواضيـــع المتعلقـــة بدعـــم المؤسســـات

لتطبيـــق قـــرار مجلـــس الـــوزراء بشـــأن

مـــن قبـــل مجلـــس المناقصـــات لتطبيقه

األمـــور المتعلقة باإلجـــراءات التنفيذية
تخصيـــص حصـــة نســـبتها  20%مـــن

المشـــتريات والمناقصـــات الحكوميـــة

للمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة
وإعطاؤهـــا أفضليـــة بنســـبة  10%فـــي

المناقصـــات الحكوميـــة ومزايـــدات
المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات
الحكوميـــة ،وتطبيقها علـــى المناقصات

ونقـــل تطلعـــات أصحـــاب المؤسســـات

الصغيـــرة والمتوســـطة لفاعليـــة آليـــة
تطبيـــق األفضليـــة ،خصوصـــا األمـــور

المتعلقـــة بالمعاييـــر الفنيـــة للمناقصـــات
والتقييـــم الفنـــي للعطـــاءات ،وطالـــب

رئيـــس الجمعيـــةبأهميـــة دراســـة فصل
المناقصـــات المخصصـــة للمؤسســـات

الصغيـــرة

المناقصـــات

وأكـــد األميـــن العـــام حـــرص المجلـــس

والمتطلبـــات

الالزمـــة

العـــام للمجلـــس ،المؤسســـات الصغيـــرة

جانب من االجتماع

الصحيحـــة؛ للتأكـــد مـــن تنفيـــذ قـــرار

من تقديم عطـــاءات متكاملة ومتوافقة

الوصول للنسبة المرجوة. 

ويؤهلهم لمشاركة والمنافسة بل والفوز

األفضليـــة بالصـــورة الســـليمة بغيـــت

مـــع شـــروط ومتطلبـــات المناقصـــات

وبيـــن بهـــزاد أهميـــة مشـــاركة أكبـــر

بالمناقصـــات وهـــو الهـــدف الـــذي يتطلع

والمتوســـطة في المناقصات الحكومية،

وتوافـــق الجانبـــان علـــى أهميـــة قيـــام

الممكـــن لهـــذهالمؤسســـات ،بمـــا يمكنهم

مؤسســـاتهم فـــي كل مـــن ســـجل

إذ يعكـــف المجلـــس علـــى تقديـــم الدعم

والمتوســـطة بإجـــراءات

وحقوق المشـــاركين فيهـــا ،ودعا األمين

فـــي ذلـــك مراجعـــة معاييـــر التقييـــم

عـــدد ممكـــن مـــن المؤسســـات الصغيـــرة

الجانبـــان

علـــى

التنســـيق

الى تحقيقه الجميع. 
المؤسســـات

الصغيـــرة

بتســـجيل

المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة التابع
لـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة

والمتوســـطة للمشـــاركة فـــي الـــورش
والـــدوراتالتدريبيـــة المتخصصـــة فـــي
المناقصـــات الحكوميـــة التـــي ســـيتم

اإلعـــان عنهـــا فـــي المســـتقبلالقريـــب؛

للحصـــول علـــى شـــهادة تصنيـــف

بغرض توضيـــح اإلجـــراءات والعمليات

ونظـــام المناقصـــات اإللكترونـــي التابـــع

المقدمـــة للمناقصـــات بما يضمـــن تقديم

أســـاس للحصول علىاألفضلية المقررة

والمتطلبـــات،ومـــن ثـــم االســـتفادة مـــن

المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة،

لمجلس المناقصات والمزايدات ،كإجراء
والتمكن من المشـــاركة فـــي المناقصات

ذات العالقـــة ،ورفـــع جـــودة عطاءاتهـــم

عطاءات متكاملة ومســـتوفية الشروط
األفضلية المقرة.

انطالق “مينتكون  22 ”2020نوفمبر بحضور  1500مشارك
المنامة  -الوطنية للنفط والغاز

اســتقبل وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة ،بمكتبــه بالهيئــة الوطنية للنفــط والغاز ،نائــب رئيــس الخدمات الصناعية بشــركة
“أرامكــو” الســعودية رئيــس اللجنــة االستشــارية العليــا لمؤتمر ومعرض الشــرق األوســط الســادس للصيانــة واالعتماديــة  ،2020عبدالحكيم
القوحي ،يرافقه رئيس الجمعية الخليجية للصيانة واالعتمادية نزار الشماسي ورئيس جمعية المهندسين البحرينية ضياء توفيقي.

وأشـــاد الوزيـــر بالجهـــود المبذولـــة التي

سلســـلة مؤتمـــرات ومعـــارض الشـــرق

ســـنوات على انطالق هذا المؤتمر ،الذي

للمؤتمـــرات والفعاليـــات التـــي تنظمهـــا

تستضيفها البحرين كل عامين.

 2020بفنـــدق الخليج ،بمســـاحة تتجاوز

ســـاهمت فـــي تحقيـــق النجـــاح المُ مَ ّيـــز

إدارة الجمعيـــة الخليجيـــة للصيانـــة

واالعتماديـــة بالتعـــاون مـــع جمعيـــة
البحريـــن للمهندســـين ،وعلـــى رأســـها

األوســـط للصيانـــة واالعتماديـــة الـــذي

ســـيعقد فـــي الفتـــرة  25 – 22نوفمبـــر

وتـــم أثنـــاء االجتمـــاع اســـتعراض

 3000متـــر مربـــع ،أي مـــا يفوق مســـاحة

العالمـــي وبرنامج احتفاليه مـــرور الـ 10

المتوقـــع حضور أكثر من  1500مشـــارك

الترتيبـــات والتحضيـــرات لهـــذا الحـــدث

المؤتمرات الســـابقة بنســـبة  ،% 40ومن

وزير النفط مستقبال اللجنة العليا للمؤتمر

مـــن جميع دول الشـــرق األوســـط ودول

المميزة التي يسعى إليها الجميع.

الزمنـــي للتحضيـــر واإلعـــداد والتنظيـــم

المصاحبـــة للمؤتمـــر ،والتـــي ستشـــتمل

العالـــم كافـــة ،وتـــم اســـتعراض البرنامج

واســـتمع الوزيـــر إلـــى أهـــم الفعاليـــات

للمؤتمـــر والمعـــرض؛ مـــن أجـــل تحقيـــق

األهـــداف

االســـتراتيجية

علـــى فعاليـــة جائـــزة االمتيـــاز للجمعيـــة

والنتائـــج

الخليجية للصيانـــة واالعتمادية ،فعالية

المـــرأة فـــي مجـــال الصناعـــة وإدارة

األصـــول ،فعالية جائزة االبتـــكار المميز،
إضافة لعقـــد االجتماع النصف الســـنوي
للمنتـــدى العالمـــي للصيانـــة وإدارة

األصول.

االثنين  24فبراير  30 - 2020جمادى اآلخرة  - 1441العدد 4150

business@albiladpress.com

09

 106أرباح “البركة المصرفية” للعام 2019

ماليين دوالر

بــانــخــفــاض  % 18عــلــى أســــاس ســـنـــوي ...واألصـــــول تــتــجــاوز  26مــلــيــار دوالر
المنامة  -مجموعة البركة المصرفية

حققــت مجموعــة البركــة المصرفيــة صافــي دخــل عائد لمســاهمي الشــركة األم قدره
ً
مقارنة مع  30.9مليون دوالر لنفس الفترة 2018
 21.9مليون دوالر للربع الرابع ،2019

ً
مقارنة مع 53.5
وبانخفــاض قــدره  .% 29فيمــا بلغ مجموع الدخــل  48.4مليون دوالر

مليــون دوالر وبانخفــاض قــدره  .% 9وبلــغ النصيــب األســاس والمخفض للســهم في

أميركيا لنفس
أميركيا للربع الرابع  2019بالمقارنة مع  1.65ســن ًتا
األرباح  0.73ســن ًتا
ً
ً

الفترة من العام الماضي.

وتأثـــرت النتائـــج الربحيـــة للربـــع الرابـــع

فيمـــا بلـــغ مجمـــوع الحقـــوق  2.32مليـــار
ً
مقارنـــة مـــع  2.26مليـــار دوالر و
دوالر

المجموعـــة ،عـــاوة على قيـــام المجموعة

األصول بنســـبة  % 10ليبلـــغ  26.26مليار

بالتطـــورات

النقديـــة

والجيوسياســـية

فـــي البلـــدان التـــي تعمـــل بعـــض وحـــدات

برصـــد مخصصات تحوطية أكبر لوحدتها

المصرفية في تركيا؛ بغرض تعزيز سالمة
أوضاعهـــا الماليـــة وتمكينهـــا مـــن مواصلة
االنطـــاق والنمو في الســـوق التركي الذي

يعتبر أحد األسواق الرئيسة للمجموعة.

بزيـــادة قدرهـــا  .% 3وارتفـــع مجمـــوع
دوالر فـــي نهاية العـــام  2019بالمقارنة مع
مـــا كان عليـــه فـــي نهايـــة ديســـمبر 2018

والبالغ  23.83مليار دوالر.

وتحافظ المجموعة على نســـبة كبيرة من

هذه األصول في شكل أصول سائلة.

وفيمـــا يتعلـــق بنتائـــج العـــام  ،2019فقـــد

وبلغت األصول المدرة للدخل (التمويالت

لمســـاهمي الشـــركة األم  105.7مليـــون

ديســـمبر  2019بالمقارنة مـــع  17.86مليار

حققـــت المجموعـــة صافـــي دخـــل عائـــد

دوالر بالمقارنـــة مـــع  129.1مليـــون دوالر

وبانخفاض قدره .% 18

واالســـتثمارات)  19.75مليار دوالر بنهاية

دوالر فـــي نهايـــة ديســـمبر  ،2018بارتفاع
نســـبته  .% 11كذلـــك الحـــال بالنســـبة
ً
متضمنـــة ودائع البنوك
لحســـابات العمالء

وبلغ مجموع صافي الدخل  180.2مليون
ً
مقارنة مع  216.7مليون دوالر للعام
دوالر

التـــي بلغت فـــي نهاية  2019مـــا مجموعه

وتأثـــرت النتائـــج الربحيـــة بالتطـــورات

بالمقارنـــة مـــع المســـتوى الـــذي كانت عليه

التـــي تعمل بعض وحـــدات المجموعة في

وهـــي تمثـــل  % 86من مجمـــوع األصول،

 2018وبانخفاض قدره .% 17

النقديـــة والجيوسياســـية فـــي البلـــدان

معظم أشهر العام  ،2019عالوة على قيام
المجموعـــة برصـــد مخصصـــات تحوطيـــة

أكبر لوحدتهـــا المصرفية في تركيا بغرض
تعزيـــز ســـامة أوضاعها الماليـــة وتمكينها
مـــن مواصلة االنطالق والنمو في الســـوق

التركي الذي يعتبر أحد األســـواق الرئيسة
للمجموعة.

وبلغ النصيب األساســـي والمخفض للسهم
أميركيا للعام 2019
في األرباح  6.01سن ًتا
ً
أميركيـــا للعـــام
بالمقارنـــة مـــع  7.91ســـن ًتا
ً

.2018

وفيما يتعلـــق ببنود الميزانية ،بلغ مجموع
الحقـــوق العائـــد لمســـاهمي الشـــركة األم
والصكـــوك  1.47مليـــار دوالر بنهاية 2019

بالمقارنـــة مـــع  1.55مليـــار دوالر بنهايـــة

 2018وبانخفاض قدره  % 5؛ بســـبب دفع

أرباح رأس المال فئة  1والتغير في نســـبة

االمتالك في وحدتنا في تركيا في العام.

الشيخ صالح كامل

 22.46مليـــار دوالر ،مرتفعة بنســـبة % 14
في نهاية  2018والبالغ  19.63مليار دوالر،
ما يشـــير إلى مواصلة ثقة والتزام العمالء
بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.

توزيع أرباح  % 2من القيمة االسمية
للسهم
وأوصى مجلس اإلدارة للجمعية العمومية
بتوزيـــع أربـــاح قدرهـــا  % 2مـــن القيمـــة

االســـمية للســـهم خاضعة لموافقة الجهات

الرقابية والجمعية العمومية.

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة

البركـــة المصرفيـــة الشـــيخ صالـــح كامـــل

“بحكـــم التزامنـــا بتقديم نمـــوذج الصيرفة

التشـــاركية الحقـــة فـــي المجتمعـــات التي

نعمل فيها والتي تنتشـــر في  17بلدا ،نحن

مدركـــون لطبيعة التعرضات التي نواجهها
ونعتبرهـــا جـــزءا مـــن نمـــوذج أعمالنـــا في
خدمـــة هذه المجتمعـــات ،لذلـــك ننظر إلى

جيدة للغاية ،خصوصـــا ان جميع وحداتنا
المصرفيـــة ســـاهمت فـــي تحقيقهـــا؛ نظـــرا

لتمتعها برســـوخ قوي في األســـواق وأداء
مالي سليم ومتنام”.

من جهته ،قال نائب رئيس مجلس اإلدارة

السليمة من حيث سالمة األوضاع المالية
فـــي أســـواقها المحليـــة ،وهـــو مـــا يمكنهـــا

الفروع  703فرع في نهاية ديسمبر .2019

واإليـــرادات ،والتـــي يتأثـــر حجمهـــا فـــي

 12,662موظفـــا ،مـــا يعكـــس دور وحداتنا

والمالية المحيطة بهذه األسواق.

مجتمعاتها.

والموارد الفنية والبشرية والخبرة العريقة
تحقيـــق النمـــو المســـتدام فـــي األعمـــال

بعض األحيان بالتطورات الجيوسياســـية

الواضح في خلـــق وظائف للمواطنين في

وقـــال عضـــو مجلـــس اإلدارة والرئيـــس

كمـــا أن سياســـة التفريـــع تشـــكل أحـــد

عدنان يوسف “شـــهد العام  2019مواصلة

النمو في األعمال والربحية”.

المالئمـــة مثـــل الحـــروب التجاريـــة وعدم

للخدمات المصرفية المسؤولة ليصبح أول

الماليـــة والجيوسياســـية فـــي عـــدد مـــن

علـــى هـــذه المبادئ ،التي تـــم تطويرها من

جميعهـــا شـــكلت تحديا كبيـــرا لنـــا ،إال أننا

ومبـــادرة تمويـــل برنامـــج األمـــم المتحدة

قوي في أدائنا وأعمالنا خالل الفصل الرابع

وتم توقيع مذكرة التفاهم بين المجموعة

التنفيـــذي لمجموعـــة البركـــة المصرفيـــة

التطـــورات االقتصاديـــة العالميـــة غيـــر
اســـتقرار أســـعار النفط ،وكذلك التطورات

رســـميا
بنـــك في منطقة غرب آســـيا يوقع
ً

البلـــدان التي تعمل فيهـــا المجموعة ،وهي

خـــال شـــراكة عالمية مبتكرة بيـــن البنوك

اســـتطعنا وللـــه الحمد من تحقيـــق ارتفاع

للبيئة (.)UNEP FI

مـــن العام ،لكن نتائـــج المجموعة في العام
 2019ككل ظلـــت متأثـــرة بتلك التطورات

الســـهم الواحد ،تاريخ االســـتحقاق ،آخر

الرئيســـة لإلطار الزمني المتعلق بمقترح

بهـــدف تعزيـــز الممارســـات المعمـــول بها

التعديـــات إلى إتاحـــة المرونة والوقت

لبس فيمـــا يتعلق بآلية الجـــدول الزمني

بيـــع أو شـــراء األســـهم بعـــد الموافقـــة

المنحـــة إن وجـــدت ،كمـــا وتتماشـــى

التعديـــات التـــي تمـــت علـــى التواريـــخ

باإلطـــار الزمنـــي إلجـــراءات الشـــركات؛

التوصية بتوزيـــع األرباح ،إذ تهدف هذه

حاليـــا وتفادي احتماليـــة وجود تكرار أو
ً

الكافـــي للمســـاهمين في اتخـــاذ قرارات

إلعـــان ودفـــع أربـــاح األســـهم وأســـهم

علـــى المقتـــرح عنـــد انعقـــاد اجتمـــاع

هـــذه التعديالت مـــع أفضل الممارســـات
ً
تحقيقا للتوافق بين المتعاملين
العالمية

كمـــا يجـــب علـــى المصدريـــن التأكـــد من

ســـوق رأس المـــال وفيما يتعلـــق بقواعد

وتوفـــر هـــذه التعديـــات أطـــرًا زمنيـــة

المســـجلة أســـماؤهم في ســـجل الشركة

 ،2020والتحديثـــات التـــي تمـــت أخيـــرا

التوصيـــة بتوزيـــع األرباح (بمـــا في ذلك

أقصاهـــا  10أيـــام تـــداول مـــن تاريـــخ

وفق معاييـــر مصرف البحريـــن المركزي

أســـهم المنحة إن وجدت) ،معدل وقيمة

تـــداول الســـهم بـــدون اســـتحقاق ،ويوم
ودخلـــت هـــذه التعديـــات حيـــز التنفيذ

اعتبارًا من ديسمبر  ،2019التي تضمنت

في بعـــض أجزائها وجوب أن يقع تاريخ

آخر يوم تداول الستحقاق األرباح خالل
يـــوم تداول واحد على األقل (باســـتثناء
تاريـــخ اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة) بعـــد

تاريخ اجتماع الجمعية العامة.

دفـــع األربـــاح المقترحة إلى المســـاهمين
يـــوم االســـتحقاق ،وذلـــك خـــال مـــدة

االستحقاق.

المرتكـــزات الرئيســـة للمجموعـــة لتحقيق

ووقعـــت المجموعة على المبادئ الجديدة

بشـــأن

اإلدراج الصـــادرة بتاريـــخ  13ينايـــر

 5فـــروع فـــي العـــام  ،2019ليبلـــغ مجموع

وتوظـــف فـــروع وحـــدات المجموعـــة

تحديثـــات المصـــرف المركـــزي المتعلقة

محـــددة فيمـــا يتعلـــق بتاريـــخ إعـــان

وحـــدات

تـــم افتتاحها من قبل وحـــدات المجموعة

الدفع.

المســـتمرة التي تبذلهـــا البورصة لتطوير

عدنـــان

تمويالت  197مليون دوالر لدعم مشـــاريع
الطاقـــة المتجـــددة وكفـــاءة اســـتخدام
الطاقـــة فـــي البلـــدان التـــي تعمـــل فيهـــا

وســـورية والعراق والســـعودية من منطقة

العـــام  2019تؤكد أنها تمتلك األساســـيات

أصـــدرت بورصـــة البحريـــن إشـــعارا

في السوق.

 5فروع جديدة 2019
“واصلـــت

التـــي تعهدت المجموعـــة بموجبها بتقديم

المجموعة ،بما فـــي ذلك األردن والبحرين

والمتأني وبلغ عـــدد الفروع الجديدة التي

بتاريـــخ  13ينايـــر  ،2020بالتزامـــن مـــع

الجمعية العامة،وذلـــك في إطار الجهود

التحوطية بصورة أقوى”.

المجموعـــة ووحداتهـــا المصرفيـــة خـــال

وتـــم تطبيـــق قواعـــد اإلدراج الصـــادرة

للمســـاهمين

عـــاوة علـــى مواصلـــة بنـــاء المخصصات

المجموعـــة برامـــج التوســـع المـــدروس

يوم تـــداول الســـتحقاق األربـــاح ،تاريخ

والمســـتثمرين

في التوسع في األعمال في تلك الوحدات،

عبد هللا السعودي :إن النتائج التي حققتها

إلتاحة المرونة للمساهمين في بيع أو شراء األسهم

المنامة  -بورصة البحرين

التي فرضت علينا اتباع سياســـة حصيفة

وأضـــاف

“البورصة” :تحديث اإلطار الزمني إلجراءات الشركات
لإلفصاح.

عدنان يوسف

نتائـــج المجموعـــة فـــي العـــام  2019بأنهـــا

عبدالله السعودي

ومكتب غرب آســـيا في مايو  ،2019وذلك
كجزء من أهـــداف البركة (،)2020 - 2016

غرب آسيا في الفترة .2020 - 2019

واســـتطرد يوســـف “واصلنـــا خـــال العـــام

 2019التركيـــز علـــى تنفيـــذ اســـتراتيجية

التحـــول الرقمي على مســـتوى المجموعة

والوحدات المصرفية ،ونعتزم إطالق عدد
مـــن المبـــادرات التـــي تبـــرز الـــدور الريادي
للمجموعـــة فـــي تجســـيد هـــذا التحـــول،

وفـــي هـــذا اإلطـــار ،نظمـــت المجموعـــة
بالشـــراكة مـــع “ ،”FinTech Galaxyوهـــي

أول منصـــة للحلـــول الرقميـــة فـــي منطقة

الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا ،تحدي

االبتـــكار في مســـابقة تعـــرف “بالهاكاثون”

للتكنولوجيا المالية إلى جانب بنوك أخرى
في المنطقة.

وتـــم اختيار  5شـــركات تكنولوجيـــا مالية
ضمـــن قائمـــة المرشـــحين للمشـــاركة فـــي

تحـــدي البركة لالبتـــكار ،وهم من الواليات
المتحـــدة األميركيـــة ومصـــر وســـريالنكا

وتركيا واإلمارات العربية المتحدة.

وأعلن عن فوز شـــركة التكنولوجيا المالية
“الجمعيـــة” مـــن جمهوريـــة مصـــر العربيـــة
كفائـــز بجائـــزة البركة ،إذ تم منـــح الجائزة

من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وضع نظام إحصائي لقطاع السياحة

 11.1مــلــيــون زائــــر لــلــبــحــريــن بــالــعــام 2019

المنامة  -السياحة والمعارض

وقعت هيئة البحرين للســـياحة والمعـــارض اتفاقية تعاون
مشـــترك مع هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية لتنفيذ
المرحلة الرابعة من مشروع إحصاءات السياحة ،الذي يأتي
ضمن مســـاعي جميـــع األطـــراف المعنية لتوحيـــد مرجعية
اإلحصـــاءات الخاصـــة بقطـــاع الســـياحة ،واســـتخالص
مؤشـــرات مساهمة الســـياحة في تحقيق األهداف األممية
للتنمية المســـتدامة ،وتحســـين التصنيـــف الدولي للبحرين
ضمن مؤشـــر الرقم القياســـي لتنافســـية مؤشرات السياحة
والسفر الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي.

وتقدمت المملكة ( )31مرك ًزا في تقرير العام  ،2019بالنسبة

لشمولية البيانات السنوية للسياحة والسفر.

عقب توقيع اتفاقية التعاون المشترك

التـــي قامت بتنفيذ هذه الحســـابات بشـــكل كامل وشـــامل
يعكس الصورة الحقيقة ألداء قطاع السياحة في االقتصاد

وتـــم تركيـــب جـــداول حســـاب الســـياحة الفرعـــي للعـــام

الوطني.

المرجعـــي  2017بالشـــكل المتوافق مـــع التوصيات الدولية
الصادرة عن منظمة السياحة العالمية.

وبينـــت النتائج الســـنوية لعام  2019لمشـــروع المؤشـــرات
ّ

اإلحصائيـــة للســـياحة الوافـــدة أن عـــدد زوار الوافدين بلغ

وتعد البحرين من أوائل الدول في منطقة الشرق األوسط

 11.1مليون زائر.
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عرض وطلب
17111504

+973

38344464

+973
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وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة ￼ ￼

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة

￼تاريخ١٨/2/2020￼:

إدارة￼التسجيل

+973

إدارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼(￼)CR2020-27171

إعالن￼رقم￼(￼)٠٠٠لسنة￼￼٢٠٢٠

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة ￼ ￼

￼تاريخ٢٣/2/2020￼:

إدارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼(￼￼)CR2020-19070لسنة￼￼٢٠٢٠

تسجيل￼اسم￼تجاري

بشأن￼إشهار￼انتهاء￼أعمال￼تصفية￼￼￼
شركة￼المعادن￼الحرفية￼ذ.م.م

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه :نهلة عبدالرحمن ابو الفتح ابو الفتح بطلب

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم
إليها السيد  ZAMEER MAIDAMEENTAVIDAباعتباره المصفي القانوني
لشــركة المعــادن الحرفيــة ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٢٠٧٣٢
طالبيــن إشــهار انتهــاء اعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها
مــن الســجل التجاري وذلك وفقا الحــكام قانون الشــركات التجارية الصادر

تســجيل اســم تجــاري ،فعلــى كل من لديــه أي اعتراض قانونــي التقدم إلى
اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز
اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر  :نهلة عبدالرحمن ابوالفتح ابو الفتح
االسم التجاري الحالي  :قصة فرشاه

قيد￼رقم٧٨٣٧٠-٤￼:

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
اعالن￼بحل￼وتصفية￼￼
شركة￼صالون￼ظل￼القمر￼النسائي
سجل￼تجاري￼رقم￼٤٧٤٠٠

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
الســيد ســفنفمكس ســانتوش كومــار كانتشــارال باعتبــاره المصفــي القانوني
لشركةفيغا انفوتك ش.ش.و المسجلة بموجب القيد رقم  1-97096طالبين
إشــهار انتهاء اعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل
التجــاري وذلــك وفقــا الحــكام قانــون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم

االســـــم التجـــاري الجديد  :كان لونا للفنون

بالمرسوم بقانون رقم( )21لسنة .2001

بشأن￼إشهار￼انتهاء￼أعمال￼تصفية￼￼￼

شركةفيغا￼انفوتك￼ش.ش.و￼لمالكها￼سفنفمكس￼سانتوش￼كومار￼كانتشارال

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

بقانون رقم( )21لسنة .2001

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة

￼تاريخ18/02/2019￼:

إدارة￼التسجيل

￼إعالن￼رقم￼CR￼2020-29430

إعالن￼رقم￼()CR2020-26653

بناء على قرار الشــركاء في شــركة صالون ضل القمر النســائي المسجلة بموجب القيد
رقــم  ،٤٧٤٠٠بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد /فائز مهدي عبدالنبي حســن
خلف مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة  325من قانون
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم ( )21لعــام  ،2001وعمال
بنص المادة  335من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم
مطالباتهــم إليــه ،مدعومــة بالمســتندات الالزمــة ،خــالل  15يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا
اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
رقم الموبايل)+973( ٣٩٦٩٢٣٩٦ :
info@delmena.com

￼تنازل￼أو￼بيع￼–￼عن￼المحل￼التجاري

تنازل￼￼-عن￼المحل￼التجاري

تقــدم إلينــا فاطمــة اميــر ضيــاء البحراني بطلــب تحويل المحــل التجــاري التالي :إلى

تقــدم إلينــا المعلــن أدناه  :ورثة المرحوم  /خليفة راشــد ســالم العبســي بطلب تحويل
المحل التجاري التالي :إلى السيد  /عهود خليفة راشد سالم العبسي

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

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

نادية ابراهيم عبدهللا
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم￼القيد

االسم￼التجاري

رقم￼القيد

االسم￼التجاري

1-111943

فنتج دريس لتجارة الملبوسات ومستخضرات التجميل

13941-3

مطعم الطور

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة

اعالن￼بحل￼وتصفية￼￼شركة
شركة￼ريفايننج￼كونسبت￼ذ.م.م
سجل￼تجاري￼رقم￼75363-1

￼تاريخ20/02/2019￼:

إدارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼CR2020-29570

￼تنازل￼أو￼بيع￼–￼عن￼المحل￼التجاري

بناء على قرار الشــركاء في شــركة ريفايننج كونســبت ذ.م.م المســجلة بموجب القيد
رقــم  ،75363-1بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد /جاســم حســن يوســف
عبدالعال (عبدالعال الخليج للتدقيق مكاتب محترفة) مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة  325من قانون
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم ( )21لعــام  ،2001وعمال
بنص المادة  335من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم
مطالباتهــم إليــه ،مدعومــة بالمســتندات الالزمــة ،خــالل  15يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا
اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :جاسم حسن يوسف عبدالعال
رقم الموبايل)+973( ١٧٥٠٠١٥٠ :
Qassim.mahamed@bh.gt.com

تقدم إلينا المعلن أدناه  :ورثة المرحوم  /حبيب صالح الصالح الشداخ بطلب تحويل
المحل التجاري التالي :إلى السيد  /علي حبيب صالح الصالح الشداخ
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم￼القيد

االسم￼التجاري

20029-1

كراج الدانة لتصليح السيارات

20029-2

خدمات ديانا للسيارات

C
ً

C

*١٧,٩٩٥

٥

r

١٧٧٨٥٤٥٤

اﻟﻤﺒﻨـﻰ ﺟﺪﻳـﺪ
New building

ﻏﺮﻓﺔ

أو ﻏـﺮﻓــﺘﻴﻦ )(BD 470

Room

ﺻﺎﻟﺔ
Hall

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ

ﻣـﻄـﺒـﺦ

81

m2

or 2 Rooms

ﺗﺸﻄﻴﺒﺎت راﻗﻴﺔ ،ﻋﻮازل ﺣﺮارﻳﺔ

Kitchen

High quality of ﬁnishing
Thermal insulation

ﺣﻤﺎﻣﻴﻦ

2 Bathrooms

وﺣﺮاﺳﺔ  24ﺳﺎﻋﺔ

ﺗﻜـﻴـﻴـﻒ

24 hour security

Air Condition

36184000
ﺑﺎراث

www.grnata.com

39696598
ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﻞ

17555593
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

Property Manager's license No. 23

Broker's license No. 3

Call.

ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻺﻳﺠﺎر
Oﬃce for Rent

اﻟﺴﻴﻒ

Seef

r

w

marketing@alhaddad-mer

ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ
BD

350

.000
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عرض وطلب
17111504

+973

38344464

+973

17580939

+973

38344464
مخطط لحسي
شمال البا للبيع

م
سعر القدريني
ار بح
 ١دين
٣

للبيع فلل

بـمساحة  650قدم مربعو بسعر  260الف دينار
غرف نوم عدد 7
مجلس

اراضي و بنايات

مطبخ داخلي وخارجي

كل بناية تتكون من ١٦

صالة داخلية في الطابق األرضي
صالة كبيرة في الطابق األول

شقة غرفتين نوم ٦ +
محالت ١٠٠متر مربع

بركة سباحة
مصعد
مرافق سيارات

بيع او ايجار

تشطيب راقي

شقق و فلل لإليجار

لمزيد من المعلومات
34369999

إبتداء من  220دينار شامل
ً
للكهرباء والماء

38344464

38344464-
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نظام طهران يغامر بحياة المواطنين لمصالحه السياسية

مقتل متظاهر
وإصابة  7في بغداد
بغداد  -رويترز

انتخابــات إيران ..أقل إقبال وبرلمان متشــدد وأزمة شــرعية

ق ــال ــت مـــصـــادر أمــنــيــة وطــبــيــة إن

قوات األمن العراقية قتلت شخصا
وأصابت  7أمس األحد عندما فتحت

النار على محتجين في بغداد.

أبوظبي ،دبي  -سكاي نيوز عربية ،العربية.نت

ويــواجــه الــعــراق أزم ــة داخلية غير
عادية حيث ُقتل نحو  500شخص

قبل يومين من االنتخابات البرلمانية في إيران ،الجمعة ،بدأ الحديث الرســمي في البالد بشــكل مقتضب عن “بعض” اإلصابات بفيروس كورونا

وي ــط ــال ــب الــمــحــتــجــون بــاإلطــاحــة

االنتخابات.

وإنهاء التدخل األجنبي في البالد .

ويبـــدو أن الغايـــة السياســـية مـــن

ً
إخفاء للحقيقة لغاية سياســية ،خاصة مع ارتفاع الكبير في اإلصابات بعد انتهاء يوم
في مدينة قم ،جنوب طهران ،األمر الذي اعتبره مراقبون

أول أكتوبر.

بالنخبة الحاكمة التي يرونها فاسدة

وراء التكتم على انتشار الفيروس
أدت إلى تفشـــيه على نطاق أوسع،
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في أحدث أخطاء النظام اإليراني.
وبينمـــا اتهـــم النظـــام اإليرانـــي على
لســـان مرشـــده ،علـــي خامنئـــي ،مـــن

وصفهـــم بـ”أعـــداء إيـــران” بالمبالغـــة

في أخبار تفشي فيروس كورونا في

البالد ،قال مواطنون ومعارضون إن
الســـلطات أخفـــت حقيقـــة مـــا يجري
حتـــى انتهـــاء االقتـــراع ألهـــداف

سياسية.

وبعـــد انتهـــاء التصويـــت ،الجمعـــة،
أخـــذت أرقـــام الجرحـــى والوفيـــات

فـــي التصاعـــد بإيـــران بشـــكل كبيـــر
للغايـــة وفـــي مناطـــق عـــدة بالبـــاد

منهـــا العاصمـــة طهـــران ،فيمـــا يقول

نسبة قليلة من اإليرانيين اتخذت إجرءات الوقاية في االنتخابات (أ ف ب)

مراقبـــون أن األرقـــام الحقيقيـــة أكبر

بكثير.

وبحســـب أرقـــام رســـمية إيرانيـــة

أعلنـــت أمس ،فقد ارتفـــع إلى  8عدد

السعودية تطلق تمرينا بحريا بمشاركة أميركية

الوفيـــات من جراء فيـــروس كورونا،

الرياض  -العربية.نت

وفق “رويترز”.

فيمـــا وصل عـــدد اإلصابـــات إلى ،43

انطلـــق أمـــس التمريـــن البحـــري

األســـطول األميركـــي الخامـــس

وإيـــران باتـــت اليـــوم الدولـــة التـــي

بحضـــور قائـــد القـــوات البحريـــة

متكامـــل عـــن الـــزورق األميركـــي

الوباء بعد الصين.

ويهـــدف تمرين “المدافـــع البحري”

لإلعـــام والدراســـات االســـتراتيجية

الميـــاه اإلقليمية وتعزيـــز التعاون

غامـــر بحيـــاة النـــاس فـــي ســـبيل

بيـــن القـــوات البحريـــة الملكيـــة

ويشـــير المحلـــل السياســـي إلـــى أن

وزار قائـــد القـــوات البحريـــة

ويســـتمر لمـــدة أســـبوع فـــي

أماكـــن بعينهـــا واختالطهـــم ربمـــا

األميركـــي ( )MKVIيرافقـــه قائـــد

العربي.

مـــع عدم إطـــاق تحذيـــرات صحية.

المختلـــط “المدافـــع البحـــري”،

الملكيـــة الســـعودية الفريـــق الركن
فهـــد بـــن عبـــدهللا الغفيلـــي ،وقائد
األســـطول

البحـــري

الخامـــس

بالقيـــادة المركزيـــة األميركيـــة

الفريـــق جيمس مالـــوي ،وذلك في
قاعدة الملـــك عبدالعزيـــز البحرية

باألسطول الشرقي بالجبيل.

الملكيـــة الســـعودية زورق الدورية

الفريـــق ،مســـتمعا إلـــى إيجـــاز

ُســـجل فيهـــا أكبر عدد وفيـــات جراء

وقدراته البحرية المختلفة.

واعتبـــر مديـــر المركـــز األحـــوازي

إلـــى تعزيز األمـــن البحري وحماية

حســـن راضـــي أن النظـــام اإليرانـــي

العسكري وتبادل الخبرات القتالية

مصالحه السياسية.

الســـعودية والبحريـــة األميركيـــة،

حضـــور أعـــداد مـــن اإليرانييـــن فـــي

األسطول الشـــرقي ومياه الخليج

ســـاهم في انتشـــار الفيروس ،خاصة

صحف إسرائيلية :رئيس الموساد زار قطر سرًّا

اتهامات فلسطينية للدوحة بمساعدة إسرائيل على ضم القدس

وقـــال إن الحديـــث يـــدور عـــن آالف

بينمـــا ادعت وكالـــة “فـــارس” التابعة

فـــي االنتخابـــات .وكمـــا كان متوقعا،

وســـط دعـــوات لفـــرض قيـــود علـــى

المشـــاركة فـــي االنتخابـــات النيابيـــة

قائمـــة األصولييـــن المتشـــددين فـــي

اإلصابـــات ووفيات أكثـــر من المعلن،
مدينتـــي قـــم وطهـــران لمنـــع تفشـــي

الفيـــروس القاتـــل ،لكـــن النظام ينفي
هـــذه األخبـــار .ولفـــت إلـــى أن األزمة

أظهرت عدم وجـــود خطط لمواجهة
هـــذا الفيـــروس الوبائـــي ،وتقاعـــس

النظـــام عـــن توفيـــر األدوات الالزمة

مـــن الوقاية .إلى ذلك ،غيرت النتائج
األوليـــة النتخابات مجلس الشـــورى
اإليرانـــي (البرلمـــان) المشـــهد بشـــكل
غيـــر مســـبوق ،حيث أظهـــرت هيمنة

األصولييـــن المتشـــددين على أغلبية
المقاعـــد ،في حين لم تعلن الحكومة
بعـــد عـــن أيـــة أرقـــام رســـمية حـــول

مســـتوى اإلقبـــال ونســـب المشـــاركة

والعـــدد اإلجمالـــي لألصـــوات .هـــذا

للحـــرس الثـــوري اإليراني ،أن نســـبة

التي جرت الجمعة بلغت  % 42بينما
يرجح نشـــطاء ومراقبـــون أن تكون
النســـبة أقـــل من ذلـــك بكثير في ظل

المقاطعـــة الكبيـــرة للناخبيـــن خاصة

في العاصمة طهران.

النظام يخسر
وبالمحصلة النهائية يعتبر المراقبون

اإلســـامية الـــذي يمتد إلـــى  41عاما

تدنـــي نســـبة المشـــاركة والمقاطعـــة

الشاه محمد رضا بهلوي.

المنافســـة ولعبـــة تبـــادل األدوار بين

مشـــاركة فـــي تاريـــخ الجمهوريـــة

فـــي هـــذه االنتخابـــات مـــن خـــال

منـــذ أن أســـقطت الثورة عـــام 1979

الواســـعة وفقـــدان البـــاد أجـــواء

وأكـــد الدكتـــور صـــادق زيبـــا كالم،

اإلصالحيين والمتشددين التي لعب

الشـــخصيات الداعمة للرئيس حسن

خالل مفاوضاته مع المجتمع الدولي

المـــدن الكبـــرى  80%لـــم يشـــاركوا

الملفات المثيرة للجدل.

أســـتاذ العلـــوم السياســـية وهـــو مـــن

بهـــا النظـــام كورقـــة رابحـــة وخادعة

روحاني ،أن  70%من الســـكان وفي

ســـواء حول البرنامج النووي وسائر

عملية نوعية للتحالف العربي ضد ميليشيات الحوثي

تدميــر قــدرات تخزين وتركيــب الصواريــخ الباليســتية والطائــرات دون طيار

أفـــادت وســـائل إعـــام إســـرائيلية،

أعلـــن تحالـــف دعم الشـــرعية اســـتهداف وتدمير مواقع

االســـتخبارات الخارجيـــة اإلســـرائيلية

“نفذنـــا عمليـــة نوعيـــة لتدمير قـــدرات تخزيـــن وتركيب

لتخزيـــن الصواريـــخ الباليســـتية فـــي صنعـــاء ،وأضـــاف

ليـــل الســـبت األحـــد ،بـــأن رئيـــس جهـــاز

الصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي”.

(الموساد) ،يوسي كوهين ،وقائد المنطقة

وذكـــرت قيـــادة القوات المشـــتركة للتحالف “اســـتهداف

الجنوبيـــة فـــي الجيـــش ،اللواء هرتســـي

وتدميـــر مواقـــع لتخزيـــن وتركيـــب إطـــاق الصواريـــخ

هليفـــي ،زارا قطـــر ســـرًّا مطلـــع فبرايـــر

الباليســـتية ومرافـــق لوجســـتية لتخزيـــن الطائـــرات من

الجاري.

وأجـــرى الرجـــان مباحثـــات مـــع كبـــار

زيارة كوهين لقطر تمت بتعليمات من نتنياهو

المســـؤولين القطرييـــن فـــي مســـعى إلى

الوصـــول إلـــى صفقـــة مع حركـــة حماس

أنبـــاء عن الزيارة ،فيما قـــال حزبه إنه لم

مـــا قـــال زعيـــم حـــزب “إســـرائيل بيتنـــا”،

الشأن.

الفلســـطينية إلى قضية مساعدات غذاء

التـــي تســـيطر علـــى قطـــاع غـــزة ،وفـــق

يكـــن يعلـــم بوجـــود أمـــر حظر نشـــر بهذا

أفيغـــدور ليبرمـــان لموقع “والال” الواســـع

ويقول فلســـطينيون إن المال هو وسيلة

الفلســـطيني وآالف الليتـــرات من الوقود

وقالـــت صحيفـــة “جيروزليـــم بوســـت”

قيـــادات فلســـطينية لتحقيـــق مهمة قطر

بمنطقـــة صناعيـــة ،وهـــو مـــا نجحـــت بـــه

تصريحات ليبرمان تخـــرق أوامر الرقابة

وتهويدهـــا والتهام االســـتيطان لألراضي
وصـــوالً إلـــى تحويـــل القضيـــة الوطنيـــة

العســـكرية اإلســـرائيلية التي تحظر نشـــر

الحادية عشرة.

ومـــع هـــذا ،تعتبـــر هـــذه أقـــل نســـبة

القدس المحتلة ـ وكاالت

اإلســـرائيلية الناطقـــة باإلنجليزيـــة إن

االنتخابـــات التشـــريعية فـــي دورتها

أن النظـــام برمتـــه هو الخاســـر األكبر

دبي  -العربية.نت

االنتشار في إسرائيل.

فازت في العاصمـــة اإليرانية طهران

الدوحـــة للضغط على حماس وغيرها من
بتمرير قضيتين رئيســـيتين :ضم القدس

ودواء يسهل التعامل معها بتقديم منحة
مئة دوالر للعائالت التي أفقرها االنقسام
يوميا ووعود
لبضع ســـاعات من الكهرباء
ًّ
حتـــى اللحظـــة بإخضاع حـــركات تصنف

نفسها على أنها حركات مقاومة وقيادات
من بعض الفصائل للمال القطري.

أعمدة الدخان تتصاعد بعد قصف التحالف موقعا حوثيا قرب صنعاء

دون طيـــار بالعاصمـــة صنعاء تتبـــع للميليشـــيا الحوثية

اإلرهابية المدعومة من إيران”.

وصرح المتحدث الرســـمي باســـم قوات التحالف العقيد
ً
وإلحاقـــا للبيان الصـــادر من
الركـــن تركـــي المالكي بأنـــه

قيـــادة القـــوات المشـــتركة للتحالـــف يوم الجمعة بشـــأن

إطـــاق الميليشـــيا الحوثيـــة صواريخ باليســـتية باتجاه
المملكة تســـتهدف المـــدن والمدنيين ،فقد نفذت القيادة

المشـــتركة للتحالف أمس األحد عملية عســـكرية نوعية
لتدميـــر أهـــداف عســـكرية مشـــروعة لقـــدرات تخزيـــن

وتركيـــب وإطـــاق الصواريـــخ الباليســـتية اإليرانيـــة

والطائرات من دون طيار في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضـــح العقيـــد المالكـــي أن عملية االســـتهداف جاءت
بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء مكا ًنا لتخزين وتركيب
وإطـــاق الصواريـــخ الباليســـتية والطائـــرات دون طيار
لمهاجمة المـــدن والمدنيين بطريقـــة متعمدة وممنهجة،
وشـــملت األهداف المدمـــرة مواقع التخزيـــن والتركيب
واإلطـــاق بفـــج عطان ومعســـكر العمد وجبـــل النهدين.
وكانـــت مصـــادر مطلعة أفادت أن طائـــرات تحالف دعم
الشرعية قصفت معسكرا تابعا للحرس الجمهوري سابقا
في منطقة الصباحة غرب صنعاء.

حسني مبارك في العناية المركزة

سلطان عمان :بالدنا ستبقى ناشرة للسالم

“القاعدة” يؤكد مقتل زعيمه في اليمن

القاهرة ـ وكاالت

مسقط ـ وكاالت

دبي  -العربية.نت

كشـــف عـــاء مبـــارك نجـــل الرئيـــس

أجـــرى جراحـــة فـــي ينايـــر الماضـــي

حاليـــا داخـــل غرفة
والـــده يتواجـــد
ًّ

األمعـــاء الناجمـــة عـــن فتـــاق قديم،
مؤكـــ ًدا أن حالـــة مبـــارك تتحســـن،

المصري األســـبق حســـني مبـــارك أن

العناية المركزة بأحد المستشـــفيات،

للتخلـــص مـــن بعض المشـــكالت في

نتيجة إصابته بوعكة صحية.
وقـــال فـــي ِّ
رده علـــى أحـــد متابعيه

األســـبق بـــورم فـــي المعـــدة .وكان

البـــراءة فـــي قضيـــة التالعـــب فـــي

مـــن قبـــل أن الرئيس األســـبق أجرى

علـــى “تويتـــر” بعـــد حصولـــه علـــى

ونافيـــا ما تـــردد عن إصابـــة الرئيس
ً

فريـــد الديب محامي مبـــارك قد أكد

ّ
وجه سلطان عمان هيثم بن طارق

آل س ــع ــي ــد ،خ ــط ــا ًب ــا إل ـ ــى الــشــعــب
الــعــمــانــي ،أم ــس األحـ ــد ،مــؤكــ ًدا أن

ومستقبلها ،وس ــوف نــحــرص على

الــحــكــومــة لــاســتــفــادة مــن الــمــوارد

هـ ــم ثـ ـ ــروة األمـ ـ ــم وحـ ــاضـ ــر األمـ ــة

االســتــمــاع لهم وتلمس تطلعاتهم،
كــاشـ ًـفــا ع ــن إع ـ ــادة هــيــكــلــة الــجــهــاز

بالتنســـيق مـــع األطبـــاء المصرييـــن،
مشـــ ّد ًدا علـــى أن حالتـــه الصحيـــة

المستشفيات العسكرية.

وأجهزتـــه الحيويـــة تعمـــل بشـــكل

الـ ــازمـ ــة إلع ـ ـ ــادة هــيــكــلــة الــجــهــاز

مـــازال بالعنايـــة المركـــزة بأحـــد
من جانبه ،كشف مصدر مقرب

من أسرة الرئيس المصري
األســـبق،

حســـني

مبـــارك ،تفاصيـــل
الحالـــة الصحيـــة

وقـــال إن مبـــارك

جيـــد .وفـــي  26ديســـمبر ،2018
ظهـــر علـــى شاشـــات التلفزيون
للمـــرة األخيرة أمـــام محكمة
الجنايـــات خـــال إدالئـــه
بشـــهادته فـــي قضيـــة
اقتحام السجون.

االنسجام التام مع متطلبات رؤيتنا

رسالة سلطنة عمان هي نشر السالم
في العالم ،مشد ًدا على أن الشباب

وأشـــــار ســلــطــان عــمــان إلـ ــى أنــهــم

مســـتقرة ،ودرجة وعيـــه كبيرة ج ًّدا،

وأهــدافــنــا .وأضـــاف سلطان عمان

الــريــمــي الـ ــذي أعــلــنــت الــواليــات

فــي جــزيــرة الــعــرب تحت قيادة
ً
قدرا هائال من العنف ضد
الريمي

التوظيف فــي الــقــطــاع الحكومي،

البورصـــة :دعائـــي اآلن أن يشـــفي
ّ
ّ
وجـــل والـــدي ويعـــود
عـــز
المولـــى
ً
مضيفـــا أن حســـني مبـــارك
لمنزلـــه،

جراحـــة تحت إشـــراف خبير أجنبي

اإلجـ ـ ـ ــراءات والــمــحــاســبــة لــضــمــان

أكد تنظيم القاعدة ،أمس األحد،

وأضــاف“ :مــارس تنظيم القاعدة

اإلداري للسلطنة.

ع ــازم ــون عــلــى اتــخــاذ اإلجـــــراءات
لــلــســلــطــنــة وت ــح ــدي ــث أنــظــمــة

الـــتـــشـــريـــعـــات وآلـ ــيـ ــات
العمل ،وتبني أحدث

األساليب وتبسيط
اإلجـــــــــــــــــــــــــراءات

وحـــــــــــوكـــــــــــمـــــــــــة

في كلمته “نعمل على مراجعة نظم
وتــبــنــي س ــي ــاس ــات ج ــدي ــدة لــدعــم

مــقــتــل زعــيــمــه فــي الــيــمــن قاسم

المتحدة قتله في وقت سابق من

األسبوع الماضي.

وكــان الرئيس األميركي دونالد
تــــرامــــب ،قـ ــد أكـــــد أن الـــقـــوات

البشرية واستيعاب أكــبــر قــدر من

األمــيــركــيــة قتلت زعــيــم تنظيم

بــن طـ ــارق آل ســعــيــد ،أدى القسم
سلطا ًنا لعمان فــي يناير الماضي،

خالل عملية في اليمن.

وقال ترامب في بيان نشره البيت

الــوطــنــي فــي سلطنة عــمــان ،وذلــك

“أجــرت عملية لمكافحة اإلرهاب

الشباب” .يذكر أن السلطان هيثم

حــســب م ــا أع ــل ــن مــجــلــس ال ــدف ــاع
بعد فتح الــرســالــة التي أوصــى
بها السلطان الراحل قابوس
بن سعيد ،بحضور مجلس
الــعــائــلــة وك ــب ــار قــيــادات
الــدولــة مــن المدنيين
والعسكريين.

القاعدة في شبه الجزيرة العربية

األبــيــض إن ال ــوالي ــات المتحدة

في اليمن نجحت في القضاء

على قاسم الريمي ،أحد
م ــؤس ــس ــي وزع ــي ــم
تــنــظــيــم ال ــق ــاع ــدة

في شبه الجزيرة

العربية”.

المدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ
واإليــعــاز بتنفيذ هجمات عديدة
ضد الواليات المتحدة وقواتنا”.
ولم يشر ترامب إلى تاريخ مقتل
الريمي ،إال أن مــصــادر كانت قد
أكدت لقناتي “العربية” و”الحدث”
أن طــــائــــرة م ــس ــي ــرة أمــيــركــيــة
اســتــهــدفــت م ــس ــاء الــجــمــعــة 31
يناير الماضي منزال في مديرية
“وادعــي عبيدة” شرق مدينة
مــــــأرب ال ــي ــم ــن ــي ــة ،يــســكــن
فيه عناصر مــن تنظيم
“ال ــق ــاع ــدة” ،وق ــد أدت
الغارة لمقتل قاسم
الريمي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قد تموت كفاءات كثيرة إذا لم تلق الرعاية والدعم
قد تنطفئ الكثير من الكفاءات الفنية التي جرفتها زحمة الحياة،

قـــد تمـــوت مواهـــب كثيرة متفتحـــة إذا لـــم تلق الرعايـــة والدعم،

أســـماء تمتلـــك مواهـــب ولكنهـــا بحاجـــة إلـــى االهتمـــام والرعاية

الحضـــارة وازدهارهـــا ،وكلمـــا تمتـــع الفنانـــون والمبدعون بقســـط

وشغلها البحث عن الرزق عن االستمرار في اإلنتاج الفني ،وأعرف
لمواصلـــة اإلبـــداع ،ومـــن باب التذكيـــر وعودة للتاريـــخ ،لقد عرف
اإلســـام رعايـــة المبدعين في القرن الســـادس للهجـــرة ،ففي ذلك
الزمـــن طبـــق نظاما شـــبيها بنظام التفـــرغ ،فكان ينفـــق على العلم

واألدب والفقـــه والفـــن على مدى واســـع ،فكان العلمـــاء والفنانون

فـــي أمان من الفقر والحرمان ،ويذكر تاريخ الحضارة اإلســـامية

المرتب الكبير الذي كان يصرف للشـــاعر عمر الخيام ،فانقطع هذا
الشـــاعر إلى خلوة فكرية ســـجل فيها رباعياتـــه وآراءه في الفلك
والرياضيـــات ،لكن مع األســـف انقلب كل شـــيء مع مـــرور الوقت

وتحـــول الفـــن إلى ســـلعة كما يقولـــون ،فقرأنا أن فـــان جوخ مات
معدمـــا رغـــم كل أعمالـــه الخالـــدة ومـــا أضافـــه إلـــى فـــن التصوير

الزيتـــي ،كمـــا رحل جوجان إلى جزر تاهيتي تـــاركا باريس وراءه،

وتورط هنري روسو في عملية اختالس وحوكم بسببها.

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

فتقـــدم الفـــن ومـــا يلقاه مـــن تقدير هـــو المقيـــاس الدقيـــق لتقدم

وافـــر مـــن االهتمام ،كلما تقدم المجتمع ،ومع تقديرنا لكل ما تقوم
بـــه الجهـــات المســـؤولة ،إال أن هناك مواهب بحرينيـــة بحاجة إلى
الرعايـــة وااللتفـــات ،وتشـــجيعها علـــى التفـــوق والتميـــز وإبعادها

للتواصل17111483 :

عـــن العوائق المادية واالجتماعية وشـــتى صنـــوف المعاناة ،هناك
رســـامون يحلمـــون بعـــرض لوحاتهم فـــي أي مكان ،وهنـــاك كتاب
طرقـــوا أبـــواب المســـتحيل لنشـــر نتاجهـــم ،ومطربـــون ال يجدون
فرصـــة فـــي اإلذاعـــة والتلفزيـــون ويكتفـــون بنشـــر أغانيهـــم على

قنوات “اليوتيوب” وكأن الدولة ال تعرفهم والمسؤولين يزيدونهم
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» »من المهم االهتمام ببذرة اإلبداع وتكوينها وصفتها حتى تنتج وتثمر،
وأرض البحرين والدة للمبدعين في شتى المجاالت ،ويا حبذا لو تم
التمسك بهم ليشقوا طريقهم.

محمد المحفوظ

sm.adnan56@hotmail.com

إنه زمن التفاهة
في أربعينات القرن الفائت جســـد شارلي شابلن في الفيلم الذائع

والســـاخر الذي يحمل اسم “األزمنة الحديثة” دور العامل بنمطية
بمعنى وظيفة لالســـترزاق وسبب للبقاء ليس أكثر ،ما أوقعه في
مقالـــب مضحكـــة ومحزنـــة ..وهو الموضـــوع الـــذي عالجه كتاب

صدر حديثا بعنوان “نظام التفاهة” ،والمجال الذي يبحثه المؤلف
يتلخص في أسباب سيطرة التافهين على المواقع.

طبعا ليست المسألة مقتصرة على مجال دون آخر ،فكما هي في
المواقـــع االقتصادية فإنها بالقدر ذاتـــه على كل األصعدة األخرى
وخصوصا االجتماعية ،ولكي تكون ناجحا في هذا العصر – طبقا
للكاتب  -فإنك لســـت بحاجة إلى بـــذل الجهود الكبيرة وال قراءة

الكتب المعقدة ،فقط عليك وباختصار شديد أن “تجيد اللعبة”.

ّ
أما في العالم الثالث أو ما يسمى بالنامي يتجسد مفهوم التفاهة

بصـــورة أشـــد مـــرارة ،يـــروي أســـتاذ جامعـــي قصة تفيـــض باأللم
والمـــرارة قائـــاً :فـــي رحلـــة عودتـــي من الخـــارج صادفنـــي على

الطائـــرة أحد المغنين المشـــهورين وبدافع الفضول قررت مراقبة

الموقـــف ألرى كيـــف يقابلـــه الـــركاب ،وأدهشـــني أن أغلـــب ركاب

الطائـــرة أقبلوا على التقاط الصور الخاصة وحتى طاقم الطائرة،
أن الرجل لم يقـــل ألحد ال ..لكن ما إن نزلنا في المطار
والحقيقـــة ّ

وكأن الزعيـــم عبدالناصر عاد إلى الحيـــاة فقد تجمع الناس وترك

موظفـــوا المطـــار أشـــغالهم لكي يصافحـــوه ،والمدهـــش هو ختم
جـــوازه قبـــل كل الذين وصلـــوا قبله بل أحضـــروا حقائبه قبل كل
الـــركاب وخـــرج الفنان دون تفتيش ،وعندما جاء دوري – أســـتاذ

الجامعة – بادروا باألسئلة من أين أتيت؟ وكم يوما أقمت؟ وماذا
jasim.almahari
@hotmail.com

د .جاسم المحاري

ُ
“عرش” الوافدين في المدارس الخاصة!
تـــرددت فـــي أكثر من مناســـبة في طرح هـــذا الموضوع  -الذي يـــكاد يكون
أن فاضت عليه الســـاحة المحلية
أكثـــر حيوية في هذا الظـــرف بالذات بعد ْ
بكوادرهـــا التربوية والتعليميـــة واإلدارية والفنية ذات الخبرة عبر “طوفان”

ُ
أن تالشت فيها “التغذية
الوطني واألجنبي -
تشرع إلى حالة االنحسار بعد ْ
ً
ممثلة فـــي كوادرها الريادية التي تزخر بها بحريننا بصنوف ذوي
الوطنيـــة”

التقاعد االختياري من حقل التعليم الرسمي الذي فاقت نسبته  % 40بواقع
يزيد عن ثالثة آالف موظف وموظفة  -إال أن تِعداد ما وردني من اتصاالت
وما تســـلمته من رســـائل عبر البريد اإللكتروني ســـواء من فئـــة العاملين أو

ومتخـــذي القرار بأن البحرين مليئة بالطاقات القادرة على أن تتبوأ بجدارة
ً
خصوصـــا في اإلدارات
هـــذه المواقـــع الريادية في ميـــدان التعليم الخاص،

وطني مسؤول على تناول هذا الواقع المغلوط بشيء من اإليجاز من جهة،

وأقلهـــا  -في شـــق المدارس األجنبية التي تضـــم أبناءنا في متنوع مراحلها

جلية للمعنيين من جهة أخرى.
وألجل أن تصل الرسالة
ّ

إن التربية – بمجمل األفعال واآلثار التي يُ سبغها فرد على آخر
دونما ريبّ ،
ً
ً
مهما في بناء
دورا
بغية خلق استعدادات ُتمكنه من تحقيق غاياته – تلعب

اإلنسان المدرك لواقعه ومستقبله الذي يُ مكنه من تحمّ ل مسؤولياته وتقدم
مجتمعه وتطوره ورفعة وطنه ورقيه من جانب ،وتأدية أدواره األساســـية
في حياته باعتبارها سياسة وطنية ودعامة أساسية في بناء المجتمع الذي
ً
عضـــوا فاعالً فيه من
يرتكـــز على تنمية شـــخصية المتعلـــم وإعداده ليكون
جانب آخر.
ً
غير أن هذه األدوار وســـواها – مثاال ال حصرا في المدارس الخاصة بشقيها

يعامل الفنان كاآلخرين؟ جاءت اإلجابة المقنعة بأنه فنان ويتمتع

بجماهيرية كاسحة وليس فردا مغمورا!

فإن السؤال الذي يفرض نفسه
ّ
» » وإزاء هذه المفارقة الصارخة
علينا جميعا على من يقع اللوم؟ هل على من كابد وشقي
طوال سنوات شبابه واستمع لنصيحة والده بدخوله المعترك
الجامعي ومن ثم حصوله على الماجستير والدكتوراه لكي يتعين
في النهاية أستاذا في إحدى الكليات؟ هل يعض على يديه ندما
كونه لم يصبح مغنيا أو العب كرة قدم مشهورا؟.

العطاء الممتد والخبرات الالمحدودة في حقل التربية والتعليم ،وإشـــارتنا
هـــذه ال تنتقـــص من عطـــاءات المقيمين بقدر ما هي جـــرس تنبيه للمعنيين

بحس
أوليـــاء األمور أو من المعنيين بهم الشـــأن التربوي والتعليمي؛ حثني
ّ

كنـــت تفعل؟ ولـــم يجد أســـتاذ الجامعة مفرا من الســـؤال لماذا ال

واألقســـام التـــي ُتعنى بتدريـــس مادتي اللغـــة العربية والتربيـــة للمواطنة –
التعليمية الثالث.

أميرة صليبيخ

Ameerasulaibeekh@gmail.com

»»

نافلة:

» »يؤكد الكاتب اإلنجليزي “ويلز” أن المدنية سباق بين التربية والدمار! ما يعني
أن التربية السبيل الوحيد لتقدم المجتمع وازدهاره ،وبطبيعة الحال سيكون

لماذا علي أن أكتب! ()1

ت
وض ْ
الفوز حليف مدنيتنا البحرينية الخالصة في ذاك السباق إذا ما “قُ َ

بمجهود تشريعي أو مرسوم تنفيذي” سطوة عروش الوافدين الذين تربعوا

لسنين على رأس الهرم اإلداري والتعليمي في غالبية مدارسنا الخاصة التي

أن حصر قراره
فاق عددها  70مدرسة ،ولنا في ولي عهد إمارة عجمان أسوة بعد ْ
األخير الوظائف القيادية واإلشرافية على المواطنين.

لم يحدث أن كتبت ذات مرة وأنا مجبرة على الكتابة ،ألن الكتابة
فعـــل حـــب بالدرجة األولى ،فـــا قوة على ســـطح األرض ترغمك
ُ
علـــى الجلوس أمـــام الورق فقط ألنـــك أمرت بالكتابـــة ،فوضعية

الجبر هذه تفسد الكلمات وتشوهها .أحذر أن تكتب على عجالة،

كمن يطهو ليسد جوعه فقط وليس من أجل االستمتاع بالوجبة،
القـــارئ الذكـــي سيستشـــعر ذلـــك وســـتفوح مـــن أوراقـــك رائحـــة
ً
ســـريعا ،اكتـــب بتمهل وعمـــق ،فما يخرج مـــن األعماق
الالمبـــاالة

عبدعلي الغسرة

العـدالة االجتماعية
تنطلـــق العدالـــة االجتماعية من مبدأ تحقيق المســـاواة بين البشـــر وبين

الجنســـين وتعزيز حقوق الشـــعوب مـــن غير تفـــاوت أو إقصاء وتهميش

وحده قادر على مالمسة األعماق.

عندمـــا أجلـــس للكتابة أشـــعر وكأنني فـــي موعد غرامـــي مع هذا

البياض الممتد أمام ناظري ،أبتعد عن الرسميات العقيمة وأرخي
العنان لنفســـي للغرق فيه دون محاولة التشبث باألفكار المسبقة،
والتجديف ضد رغبة القلم ،هكذا تحدث الكتابة ..بحب وبساطة
وتلقائية.

“جســـر هوة التفاوت لتحقيـــق العدالة االجتماعية” شـــعار االحتفاء بيوم

ً
مرغمـــا نفســـك على ذلـــك ألن الـــورق ســـترعبه محاولة
ال تكتـــب

الصعب تحقيق العدالة االجتماعية ،ففي كل عام تزداد الحروب ويرتفع

المشـــتاق حتـــى تؤتي الكلمات أكلها كما يـــراد لها ،ال تراود الورقة
وأنت تحمل النية الصادقة للكتابة من أجل نفسك قبل اآلخرين،

العدالة االجتماعية في 2020م ،ومع استمرار االحتفاء السنوي إال أنه من

االغتصـــاب هذه ولن يُ ظهر أفضل ما عنـــدك ،اذهب للورقة برغبة

ثقافة المواطنة اإلنسانية بينهم ،والدول العادلة هي التي تضمن حصول

عدد القتلى والجرحى والمشـــوهين والالجئين ،وفي كل عام يزداد عدد

وهـــي مـــن مبادئ حقـــوق اإلنســـان ،حيـــث تنص المـــادة ( )1مـــن اإلعالن

األثريـــاء في مقابل زيـــادة الفقراء ،وفي كل عام تنتكـــس التنمية ويكثر
عـــدد العاطليـــن الباح ًثين عن العمـــل والرزق الكريـــم ،ويتمنى الناس في

عـــن نفســـها ،ال تهجم بعنف ،وال تتـــردد بخجل ،أقبـــل على الورق

لآلخـــر ،وتبتغـــي العدالـــة االجتماعيـــة إزالـــة الحواجز بين البشـــر وغرس

جميـــع مواطنيها على حصة عادلة من ثمار العدالة والحماية االجتماعية
العالمي لحقوق اإلنســـان على المبدأ الخاص بالمســـاواة في الحقوق بين
كل الناس.

وألهميـــة العدالة االجتماعيـــة ودورها في التنميـــة االجتماعية وتحقيق
الســـام واألمن وتحقيق مســـتوى معيشـــي للجميع ،أعلنت منظمة األمم
عالميا للعدالـــة االجتماعية من كل عام في شـــهر فبراير،
المتحـــدة يومـــا
ً

ويتذكـــر العالـــم ودولـــه ومنظماتـــه في هذا اليـــوم أهمية العدالـــة للناس،

هذه المناســـبة تحقيـــق أحالمهم في الرخـــاء والبلدان فـــي النماء ،وبدال
مـــن ذلـــك يتحقق تراجـــع اقتصادي واجتماعـــي وإنســـاني ،التراجع الذي
يضعف اإلنســـان ودوله ،وال يســـتطيع الناس تحقيق بعض أحالمهم لقلة
إمكانياتهم التي تكاد تسد رمقهم المعيشي.
» »كثيرة هي السياسات الموضوعة والمواثيق المصفوفة للحد من عدم

المساواة ولحث الدول على تحقيق العدالة االجتماعية التي تتطلب التنفيذ،

خصوصـــا في المجتمعات ذات األزمات االقتصادية واالجتماعية الحادة

وتنفيذها يتطلب اإلرادة والرغبة اإلنسانية لبناء حياة أفضل للناس .إن

اآلخر يعيش في حالة من الفقر المعتدل أو المقذع والبطالة.

الحياة.

والتـــي ينعـــدم فيها األمن والمســـاواة ويزداد فيها ثـــراء البعض والبعض

العدالة االجتماعية تحقق الكثير من األمنيات التي يتمناها اإلنسان في

ال تكتب من أجل أحد ،ال تربك القلم بهذه المسؤولية الثقيلة ،عش
ً
متحررا من وهم اآلخرين وما يريدونه منك وتذكر :اآلخرون هم
الجحيم! فال ترهق نفسك بالتركيز عليهم.

علي فعله بطوابير
ّ
» »بالنسبة لي ...أنا أكتب ألنني ال أعلم ما الذي
الكلمات التي تقف في حنجرتي منذ زمن ويكاد يأكلها الصدأ،

ال في الظالم،
وأيض ًا ألن الكلمات البائتة يزعجها البقاء مطو ً

فتتدافع للخروج لرؤية النور ،الكلمة مثلنا نحن البشر ،تتوق

لعين تقرأها وتربت على رأسها الموجوع ،وتهدهد جرحها .أكتب

ألن الكتابة وجبة جيدة لصحة العقل.

ناصر بن حمد يهنئ الهاجري والكتبي بالفوز بسيف النخبة

سموه يشيد بتطور المستويات الالفتة للصقارين البحرينيين
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الكتبي خالل تتويجه بسيف النخبة الدولي

Sports@albiladpress.com

رياضات الموروث الشعبي  -المركز اإلعالمي

هنـــأ ممثل جاللة الملك المفدى لألعمال
الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب مستشـــار

علي العيناتي

األمـــن الوطني رئيـــس المجلس األعلى

alaynati82@gmail.com

للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر
بـــن حمـــد آل خليفة ،الصقـــار البحريني

محمـــد الهاجـــري والصقـــار اإلماراتـــي

حمـــدان الكتبي بالفوز بشـــوطي ســـيف

الكورونا والبرقية المساعدة

النخبة الدولي على كأس ســـموه وذلك

ضمن إطار النسخة السادسة من موسم

* أصــدر رئيــس الــوزراء اإليطالــي جوزيبي كونتــي قرارً ا يقضي بتأجيــل بعض مباريات

ناصر بن حمد للصقور والصيد.

الــدوري اإليطالــي بســبب انتشــار فيــروس كورونــا فــي إيطاليــا وتحديــدً ا فــي إقليــم

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد

لومبارديــا وفينيتــو القريبيــن مــن المناطق التي ســتلعب فيها المباريــات المؤجلة ..علمً ا

آل خليفـــة بالمســـتوى الالفـــت الـــذي

أنه بحســب اإلحصائيات الرســمية العالمية قد تم تصنيف إيطاليا في المرتبة الخامســة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الهاجري يرفع سيف النخبة

أظهـــره صقـــارو مملكـــة البحرين خالل

البطولة على المستوى الخليجي والتي

وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل

مســـتوياتهم ،مؤكـــ ًدا ســـموه أن إحـــراز

وأثنـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد

ناصر بـــن حمـــد للصقـــور والصيد حقق

هـــذا التجمـــع الخليجـــي بعـــد تطـــور

الهاجري لســـيف النخبة وكســـر احتكار
صقـــاري اإلمـــارات فـــي هـــذه البطولـــة
يـــدل علـــى نجـــاح الخطـــط والبرامـــج

التي وضعـــت لالرتقاء برياضة الصقور
ومستوى الصقارين في البحرين.

كما نوّ ه ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل

خليفة بالمشاركة الخليجية الكبيرة في
ً
موضحا
بطولة ســـموه الدولية للصقور،

سموه أن هذه المشاركة الكبيرة تعطي
دالالت واضحـــة علـــى أهميـــة هـــذه

حظيت باهتمام إعالمي غير مسبوق.

آل خليفـــة علـــى التنظيـــم المميـــز الذي

شـــهده موســـم ناصر بـــن حمـــد للصقور

والســـيد فـــي نســـخته السادســـة ،مبينًا
ســـموه أنهـــم ماضـــون فـــي تطويـــر

واالرتقـــاء

بالرياضـــات

التراثيـــة

بمختلـــف أنواعهـــا كجـــزء مـــن خطـــة

وطنيـــة شـــاملة الســـتقطاب الشـــباب

البحرينـــي وتشـــجيعهم علـــى ممارســـة

هوايات مفيدة تسهم في الحفاظ على

الموروث األصيل والهوية الوطنية.

خليفة أن النســـخة السادسة من موسم
ً
ملموســـا ،مثمّ نًـــا ســـموه جهـــود
نجاحـــا
ً
اللجـــان المنظمـــة للموســـم فـــي ســـبيل

إظهار هذه المنافسات بأبهى حلة.

وكان الصقـــار البحرينـــي محمـــد

عبدالوهـــاب الهاجـــري قـــد تـــوج بلقـــب

ســـيف النخبـــة الدولـــي عـــن شـــوط

الحرار والشـــواهين للمـــرة األولى ،فيما
تـــوج الصقـــار اإلماراتي حمدان ســـعيد

الكندي الكتبي بالشوط المخصص لفئة
الجيرات.

على قائمة أكثر الدول المسجلة فيها حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في العالم.

شــخصا في إيطاليا ربما ينتشــر بشــكل أوســع
ً
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البوعينين يستقبل األمين العام التحاد طاجيكستان

أشــخاصا أكثر ..حينئــذٍ ربما يضطر رئيس الوزراء
ً
فــي باقــي األقاليم اإليطالية ويصيب

اإليطالي إلى إيقاف جميع المســابقات المحلية حتى إشــعار آخر ..بل األدهى واألمر من
كل ذلك أنه لو فقدت إيطاليا الســيطرة على فيروس كورونا ..ســيجد االتحاد األوروبي
نفســه مجبــرً ا على إلغــاء جميع المباريات األوروبية التي ســتقام في المالعب اإليطالية

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

وهذا ما سيؤثر على المسابقات األوروبية بشكل مؤكد!

فيروســا عابــرً ا مثل فيروس انفلونزا الطيور أو فيروس الســارس ..بل إن
ً
كورونــا ليــس

استقبل األمين العام لالتحاد البحريني

باالتحـــاد اآلســـيوي لكرة القـــدم ،معربًا

العام التحاد طاجيكســـتان لكرة القدم

االتحاد الطاجيكي لكرة القدم.

لكرة القدم ،إبراهيم البوعينين ،األمين

قاتل وفتّ اك..قد يتسبّب بالقضاء على أمم
ٌ
كورونا سالح بيولوجي عابر للقارات ..خطيرٌ
وليس فقط إيقاف بضع مباريات!

 ،davlatmand islomovوالـــذي يقوم

يحصننا بحصنه الحصين.
ّ
نسأل هللا العظيم أن

احتســب حكــم المبــاراة ركلة جزاء لســبال بعد الرجــوع إلى تقنية الـــ  ..VARبيد أنه في
الحقيقــة لــم يكــن هنــاك  VARفالحكــم عندمــا ذهــب ليشــاهد الفيديــو وجد أن الشاشــة

متواجــدً ا فــي أرجــاء الملعــب من األســاس ..ثم عــاد للملعب وأشــار بيديه إلــى حركة الـ

إبراهيـــم البوعينين بأميـــن عام اتحاد

معطلة واضطر حينها للتحدث مع شــخص ما بجهاز البرقية الالســلكي وربما كان ليس
ّ

لالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم

 VARالمعروفة قبل أن يقرّ ر منح ســبال ركلة الجزاء ..وبحســب القوانين واللوائح فإنه

طاجيكســـتان لكـــرة القـــدم فـــي بيـــت

ال يجــوز للحكــم اســتخدام أي وســيلة مســاعدة خارجيــة غيــر تقنيــة الـــ VARوفي حال

الكرة البحرينية.

تعطلها يعتمد في قراراته على التقدير ..لكن حكمنا المعني يبدو أنه ابتكر تقنية جديدة

واســـتعرض الجانبـــان ســـبل التعـــاون

تدعى تقنية البرقية المساعدة وهي صالحة للتخلص من جميع المآزق!

لقاء مفترق طرق للشباب والتضامن

افتتــــــاح الجولـــــة العاشــــــرة لتمهيـــدي دوري اليـــد
علي مجيد

برصيد ( 14نقطـــة) من  8مباريات،
والتضامن في المركـــز الثامن لديه
( 12نقطة) من  8مباريات ،وكالهما
لديـــه مباراة إضافيـــة غير مواجهة

لكـــرة القـــدم حريـــص علـــى تعزيـــز

في البلدين الصديقين.

وعلى الخصـــوص االتحادات األعضاء

العالقة ضمـــن إطار خدمة كـــرة القدم

وأكـــد البوعينين أن االتحاد البحريني

وأعـــرب عـــن فخـــره واعتـــزازه بزيارة

الشـــراكات مـــع االتحـــادات المختلفـــة،

لمسؤولي االتحاد على حسن الضيافة

بيـــت الكـــرة البحرينيـــة ،مقدمً ا شـــكره

واالستقبال.

يد الناشئين تحقق المركز الخامس في بطولة اليونان

األحمر يفوز علـــى المنتخب المصـــري بالرميات الجزائية

اليونان بمشاركة العديد من المنتخبات
األوربيـــة واإلفريقيـــة بعـــد فـــوزه فـــي
مبـــاراة تحديـــد المركزيـــن الخامـــس

مســـاء علـــى صالة
ً
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الموقعة وهو يحتل المركز الســـابع

المشـــترك بين االتحـــاد البحريني لكرة
القـــدم واتحاد طاجيكســـتان ،بما يع ّزز

والمالعب الخارجية التابعة لالتحاد.

المتوســـط التـــي اختتمـــت مؤخـــرًا في

الدرجة األولى لكرة اليد وذلك في

مـــن عدمـــه ،فالشـــباب يدخـــل هذه

جانب من اللقاء

المركـــز الخامـــس فـــي بطولـــة البحـــر

الـــدور التمهيـــدي لـــدوري أنديـــة

المنافســـة علـــى التأهل للسداســـي

مـــن خـــال زيارتـــه للمبانـــي اإلداريـــة

حقـــق منتخـــب الناشـــئين لكـــرة اليـــد

فريقي الشـــباب والتضامن
مبـــاراة
ّ
فـــي افتتـــاح الجولـــة العاشـــرة من

لهمـــا في تحديد بقائهمـــا في دائرة

االتحـــاد البحرينـــي لكرة القـــدم ،وذلك

اللجنة اإلعالمية

تسلط األضواء اليوم (اإلثنين) على

تعتبـــر مفصليـــة ومفتـــرق طـــرق

طاجيكســـتان لكرة القـــدم على مرافق

عمل رسمية.

وخـــال اللقـــاءّ ،
رحـــب األميـــن العـــام

اتحاد اللعبة بأم الحصم.

واطلـــع األميـــن العـــام التحـــاد

بزيارة إلى مملكة البحرين ضمن مهمة

* جــدل كبيــر صاحــب مبــاراة يوفنتــوس وســبال األخيــرة فــي الــدوري اإليطالــي عندما

وتكمـــن أهميـــة المواجهـــة التـــي

عن الفخر واالعتزاز بطيب العالقة مع

والســـادس علـــى المنتخـــب المصـــري

اليوم.

والوصـــول للنقطـــة ( )15لكي يبقي

بالرميات الجزائية.

لقطة من البطولة

وتعتبر هذه البطولة من أبرز البطوالت

الماروني يســـعى للفـــوز والوصول

حظوظه قائمة مع الجولة األخيرة.

للنقطـــة ( )17التي تبقيه في صميم

مواجهة الشـــباب والتضامن يتوقع

المنافســـة علـــى البطاقـــة األخيـــرة

باعهـــا الطويل فـــي لعبة كـــرة اليد مثل

حاليـــا الديـــر (16
يتنافـــس فيـــه
ًّ

للعناصـــر الشـــبابية المندفعـــة فـــي

ومقدونيا والجبل األسود باإلضافة إلى

ســـجل العـــب منتخبنـــا جاســـم خميس

زمن المباراة ليحتكم فيها الطرفان إلى

العالميـــة علـــى مســـتوى الناشـــئين،

لتصفيات كأس آســـيا المؤهلة لنهائيات

الرميـــات الجزائية والتـــي رجحت كفة

واحتـــاج منتخبنا إلـــى الوقت اإلضافي

وجاء تأهـــل المنتخب إلى الدور الثاني

لهـــا اإلثـــارة والقـــوة لمـــا لهـــا مـــن
ً
وأيضـــا
حســـابات خاصـــة ومهمـــة

وتشـــهد مشـــاركة منتخبـــات عالمية لها

كأس العالم القادمة.

منتخبـــات أســـبانيا ،كرواتيـــا ،صربيـــا

لحســـم المركـــز الخامـــس بعـــد مبـــاراة

صفـــوف كليهمـــا ،وهـــذا يعطـــي

مباراتـــه األخيرة يوم األربعاء أمام

مؤشرً ا بلقاء صعب للغاية سيكون

منتخبي مصر وتونس واليونان ،حيث

االتفاق ،والتضامن هو اآلخر يمنّي

مفتـــوح علـــى صراعيـــه مـــن أجـــل

تأتـــي مشـــاركة منتخبنـــا تلبيـــة للدعوة

أحـــد أبرز المنتخبات في البطولة حيث

الرســـمية التـــي تلقاها من قبـــل االتحاد

النفس بتحقيق الفوز على الشباب

انتزاع النقاط الثالث.

اليونانـــي وضمـــن برنامـــج اإلعـــداد

هدف التعـــادل في الثواني األخيرة من

للسداسي “المركز السادس” ،والذي
نقطة) من  9مباريات ،وســـيخوض

داركليب والنبيه صالح يفتتحان القسم الثاني “ألغلى الكؤوس”
تــــــأجــــــيــــــل مــــــــــبــــــــــاراة عـــــــالـــــــي والـــــنـــــجـــــمـــــة

قوية ومثيـــرة أمام المنتخـــب المصري

األحمر في حسم األمور لصالحه.

بعـــد حصولـــه علـــى المركـــز الرابـــع فـــي

المجموعة األولى وفي األدوار النهائية
التقـــى مـــع المنتخب األســـباني وخســـر
نتيجـــة اللقـــاء ثـــم فـــاز علـــى المنتخب

التونســـي قبـــل مالقاتـــه المنتخـــب

المصري في آخر مبارياته.

تكليف آسيوي لخالد العالن
اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

ّ
كلـــف االتحـــاد اآلســـيوي لكرة القـــدم ،عضو
لجنـــة الحـــكام باالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة

القدم ومقيم الحكام اآلسيوي خالد العالن،

حسن علي

لإلشـــراف على تقييم طاقـــم تحكيم مباراة

تبدأ اليوم االثنين منافسات القسم الثاني لمسابقة

وعلـــى الطـــرف اآلخـــر فـــإن النبيـــه صالـــح بقيـــادة

فريقي “ســـفي رينغ” الكمبودي و”ثان كوانغ

داركليـــب والنبيـــه صالـــح الســـاعة  7مســـاء ،علـــى

تقديـــم أفضل ما لديه من مســـتوى ،وســـيلعب من

مـــارس المقبل ،ضمن منافســـات المجموعة

صالح مهدي ومحمد جاسم في االرتكاز مع وجود

وتلعـــب المبـــاراة فـــي كمبوديـــا ،وســـيكون

داركليـــب “وصيـــف بطـــل الخليج” بقيـــادة المدرب

الفريـــق ،فيمـــا يغيب عن النبيه صالـــح العبه األبرز

للمبـــاراة ،والمكـــون مـــن حكـــم الســـاحة

فـــي تخطـــي عقبـــة النبيـــه صالـــح الهابـــط لـــدوري

السعودي.

مواطنه أشـــرف أبو زبيدة والمساعد الثاني

كأس ســـمو ولي العهد للكرة الطائرة ،عندما يلتقي

المدرب محمد القطان ،ســـيرمي بكل ثقله من أجل

نيمـــه” الفيتنامـــي ،والتـــي ســـتقام يـــوم 11

دون أي ضغوط تذكر ،إذ يعول المدرب على خبرة

 Gبكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

صانـــع األلعاب ســـيد هاشـــم علـــوي وبقيـــة عناصر

خالـــد العالن مقيما لطاقـــم التحكيم الدولي

فـــي كافـــة االســـتحقاقات والبطـــوالت

بمركـــز  4علي مرهون الحترافه مع نادي االبتســـام

الفلســـطيني بـــراء أبـــو عيشـــة ،ويعاونـــه

جميـــع األصعـــدة المحليـــة واإلقليميـــة

الدرجـــة الثانيـــة ،إذ يضـــم الفريـــق صانـــع األلعـــاب

داركليب والنبيه صالح

والخاسر سيودع المنافسة ،فيما سيواصل الفريق

اإلماراتي علي راشـــد ،والحكم الرابع choe

له بالكفاءة.

علـــي ابراهيم ضـــارب مركز  ،2باعتبـــاره األبرز في

وحســـن العرب ،اللذان ســـيتحمالن عـــبء حوائط

وعلى صعيد متصل ،قـــرر االتحاد البحريني للكرة

المباراة  goutamمن الهند.

العديد من األطقم التحكيمية خالل الموسم

الفريـــق صانـــع األلعـــاب حســـين عبـــدهللا لتأميـــن

تقام يوم الثالثاء  25فبراير  ،2020لتقام بتاريخ 1

لسلســـلة النجاحـــات التي تحققهـــا الصافرة

صالـــة االتحاد بمدينة عيســـى الرياضية ،إذ يتطلع
كال الفريقيـــن لمواصلـــة المشـــوار والمنافســـة على
لقب “أغلى الكؤوس”.

البرازيلـــي “راميريـــز” ،يعتبـــر صاحـــب األفضليـــة

الخبيـــر محمـــود حســـن ،الـــذي ســـيوجه كراته إلى

تخليـــص الكـــرات الهجوميـــة ،مـــع وجـــود كل مـــن

محمـــود عبدالواحـــد والكوبي “روميـــرو” في مركز
 ،4ويضـــم الفريـــق ضاربـــي االرتـــكاز ايمن عيســـى

الفائز مشواره في بطولة أغلى الكؤوس.

مـــن كوريا الشـــمالية ،فيما ســـيكون مراقب

الصد وتنفيذ الكرات الهجومية الساحقة ،وسيضم

الطائرة تأجيل مباراة عالي والنجمة ،المقرر لها أن

والتكليـــف اآلســـيوي للعالن يأتـــي تواصالً

االستقبال والتغطية الدفاعية.

مارس  2020الساعة  5:30عصرا.

البحرينيـــة ،عبـــر تواجد كوادرهـــا المختلفة

خالد العالن

والكبـــرى ،نظيـــر ما اكتســـبته مـــن ثقة على

والقارية والدولية بأدائها المميز والمشـــهود
وســـبق لخالد العالن أن أشـــرف على تقييم

الماضي  2018-2019في مسابقات االتحاد
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم ،علما أنـــه اعتمد في

عام  2018كمقيم حكام آسيوي.

إيقاف النشاط الرياضي بالكويت أثناء “األولمبياد الخليجي”
حسن علي

قـــررت اللجنـــة األولمبيـــة الكويتيـــة إيقـــاف

ويأتـــي قرار اللجنة بإيقاف النشـــاط الرياضي؛

ودولة قطر وســـلطنة عمـــان ومملكة البحرين،

و 6برونزيات.

 14إبريـــل المقبل ،التي ستشـــهد فيها الكويت

نجاحهـــا بمـــا يليـــق بدولـــة الكويـــت ودورهـــا

وأكدت اللجنة األولمبية أنها ستعمل بالتعاون

أقيمـــت فـــي الدمـــام  ،2015وأنهـــت البحريـــن

وتتضمن الدورة  12لعبة ،هي :كرة القدم ،كرة

بالشـــكل الالئق ،إلى جانب توفير سبل الراحة

ميدالية متنوعـــة ،بينها  7ذهبيات و 20فضية

القوى ( 6ألعاب أساســـية) ،إضافة إلى  6لعبات

والود والترابط.

النشـــاط الرياضـــي فـــي الفتـــرة مـــن  4ولغايـــة

اســـتضافة الـــدورة الثالثـــة لأللعـــاب الرياضية
الخليجيـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون العربـــي
(األولمبيـــاد الخليجـــي) ،إذ أخطـــرت اللجنـــة

جميـــع االتحـــادات الرياضيـــة المنضوية تحت
مظلتهـــا بإيقاف النشـــاط الرياضـــي في الفترة

المذكورة.

مـــن أجل التركيـــز علـــى الـــدورة ،والعمل على

الريادي في المنطقة.

الطائرة ،كرة الســـلة ،كرة اليد ،السباحة ،ألعاب
أخـــرى ســـتحدد فيمـــا بعـــد ،بمشـــاركة المملكة

العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة

إلى جانب الكويت البلد المستضيف.

وفـــازت الســـعودية بالنســـخة الثانيـــة التـــي

مـــع الهيئـــة العامـــة للرياضـــة؛ إلخـــراج الدورة

كافة لألشـــقاء وســـط أجواء تســـودها المحبة
وفـــازت الكويـــت بالمركـــز األول في النســـخة

األولى مـــن الدورة التي اســـتضافتها البحرين

مشـــاركتها بالمركـــز الرابـــع بحصولهـــا على 43

العـــام  ،2011بعـــد تحقيقهـــا  41ميداليـــة ،مـــن

و 16برونزيـــة ،لتتفـــوق علـــى حصادهـــا فـــي

بينمـــا احتلت البحرين المركز الثالث بحصولها

ملونـــة ،لكنهـــا تأخرت فـــي الترتيـــب العام من

بينهـــا  22ذهبيـــة و 11فضيـــة و 8برونزيـــات،

النســـخة األولـــى الـــذي انتهـــى بــــ  23ميداليـــة

على  23ميدالية بينها  10ذهبيات و 7فضيات

الثالث إلى الرابع.
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حلبـة البحريـن الدوليـة تعلـن عـن عرضهـا المغـري

تــذكــرة “ســبــاق األضــــواء” تدخلك السحب لــربــح تــذكــرة “الـــبـــادوك لــلــفــورمــوال ”1

الصخير  -حلبة البحرين الدولية

مـــع العـــد التنازلـــي الســـتضافة حلبـــة

وســـتمكن تذاكـــر نـــادي البـــادوك

والمكـــون مـــن  22ســـباق علـــى تقويم

األولـــى ليوم واحد وهو يـــوم الجمعة

البحريـــن الدوليـــة “موطـــن رياضـــة

للفورموال  1والتي ستتيح لرابحها من

االتحـــاد الدولـــي للســـيارات ،ليكـــون

من الســـباق حيث يبلغ السعر للتذكرة

الســـيارات فـــي الشـــرق األوســـط” لــــ

الدخول الحصري للنادي واالســـتمتاع

الســـباق الليلي األول للموســـم ،والذي

“سباق األضواء” سباق الـFORMULA

بالخدمـــات والضيافـــة ذات الدرجـــة

يشـــهد الذكرى الــــ  70لكل مـــن بطولة

بحرينيـــا ،النـــوع اآلخر من
 60دينـــارًا
ًّ
التذاكر هو ليومين من السباق السبت

 1جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران

األولـــى التـــي يقدمهـــا نـــادي البـــادوك

العالم للفورموال  1وطيران الخليج.

واألحد وتبلغ سعر التذكرة  100دينار

الخليـــج  ،2020وذلك فـــي الفترة من

وذلـــك في الفتـــرة مـــن  19وحتى 22

وتوفـــر جميع أســـعار التذاكر الدخول

بحرينـــي ،فـــا تفوتـــوا هـــذا العـــرض

 19وحتـــى  22مـــارس المقبل ،أعلنت

مـــارس المقبـــل ،إلـــى جانـــب خدمات

أليـــام الســـباق األربعـــة وذلـــك للعـــام

المغري.

الحلبـــة عـــن عرضهـــا المغـــري لفرصـــة

الضيافـــة طـــول أيام الســـباق وفرصة

الثاني على التوالي ،والتي تشـــهد إلى

أما منصـــة المنعطف األول  100دينار

الفـــوز بتذاكر نادي البـــادوك للفورموال

االلتقاء بكبار الشـــخصيات وبســـائقي

جانـــب ســـباق الفورمـــوال ،1ســـباقات

بحرينـــي ،تذاكـــر منصـــات الجامعـــة

.1
جميـــع حالمي تذاكر ســـباق األضواء

الفورمـــوال  1الســـابقين والحالييـــن
ً
أيضا.

عالميـــة رئيســـية أخـــرى وبطـــوالت
إقليميـــة .هـــذا إضافـــة إلـــى حزمـــة

بحرينيـــا،
والفـــوز تبلـــغ  60دينـــارًا
ًّ
كمـــا يوجـــد هنـــاك عـــدد مـــن العروض

للمنصـــة الرئيســـية ســـيتمكنون مـــن

فقط حاملي تذاكر المنصة الرئيســـية

الفعاليـــات الترفيهيـــة للحلبـــة والتـــي

المخفضة على تذاكر سباق الفورموال

دخـــول ســـحب ومـــن فرصـــة ربـــح

ســـيتمكنون من دخول الســـحب لربح

تشـــمل مجموعـــة مختـــارة من أشـــهر

العد التنازلي لسباق األضواء

تذكرتين لنـــادي البـــادوك للفورموال 1

تذكرتيـــن لنـــادي البـــادوك وســـيتم

الفنانين الموســـيقيين فـــي العالم إلى

والتي يبلغ ســـعرهم لــــ  10آالف دوالر

اإلعالن عن الفائز المحظوظ األسبوع

جانـــب نخبة من نجوم الغناء وأبرزها

الثانـــي والذي ســـينطلق يوم الســـبت

وتتوفـــر تذاكـــر المنصـــة الرئيســـية

 21مـــارس المقبل وذلـــك للفنان الدي

أميركـــي ،لـــذا ســـارع لشـــراء تذاكـــرك

الذي يلي  7مارس.

حفل الفنـــان وهي للدي جـــي العالمي

جي العالمي  ،Don Diabloإلى جانب

بحرينيـــا
والتـــي تبلـــغ  150دينـــارًا
ًّ

ألربعـــة أيـــام الســـباق ،بينمـــا منصـــة

 1وأبرزهـــا حصـــول طـــاب المدارس
مـــن  3وحتـــى  12عـــام علـــى خصـــم
يصـــل إلـــى  ،% 50مـــن  13وحتى 17
عـــام يحصلـــون علـــى خصـــم ،% 25

للمنصـــة الرئيســـية لفرصـــة ربـــح هذه

وجدير بالذكر جائزة البحرين الكبرى

الشـــهير  ،Afrojackويقام الحفل يوم

جـــدول حافـــل مـــن فعاليـــات الترفيه

الجائزة القيمة ،وذلك من اآلن وحتى

كثانـــي جولـــة فـــي تقويـــم الموســـم

الجمعـــة الموافـــق  20مـــارس المقبل،

العائليـــة علـــى مـــدار عطلـــة نهايـــة

جانـــب عـــروض خاصـــة علـــى تذاكـــر

بحرينيا ،إلى
بتكلـــو تبلـــغ  120دينـــارًا
ًّ

 %أصحـــاب الهمم  ،% 25كبار الســـن

 7مارس المقبل.

الجديـــد للفورمـــوال 1للعـــام 2020

كمـــا تـــم اإلعـــان مؤخـــرًا عـــن الحفل

األسبوع.

منصـــة بتلكو وذلك بنوعيـــن ،التذكرة

من  60عامً ا وأكثر .% 25

طـــاب الجامعة خصم يصـــل إلى 10

سلمان بن محمد يشيد بدعم خالد بن حمد للنهوض باأللعاب القتالية

تــتــويــج الــفــائــزيــن بــالــمــراكــز األولـــــى بــبــطــولــة الــبــحــريــن الــمــفــتــوحــة لــــ “”MMA

المجلس البحريني لأللعاب القتالية  -المركز اإلعالمي

ثمـــن رئيس المجلـــس البحريني لأللعاب

المطلوب ،ونشـــيد بدعم ســـموه لأللعاب

آل خليفـــة ،رعايـــة النائـــب األول لرئيس

علـــى الشـــكل الـــذي ينعكس علـــى تطور

القتالية ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة

ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة،

لبطولـــة البحرين المفتوحة لفنون القتال

المختلطة ،التي نظمها االتحاد البحريني
لفنون القتـــال المختلطة ،تحت إشـــراف

المجلـــس البحريني لأللعاب القتالية يوم
الجمعـــة الموافق  21فبرايـــر ،على صالة

االتحاد البحريني للكرة الطاولة.

القتالية مـــن أجل النهوض بمســـتوياتها،
مستوى الالعبين والفرق ،بالصورة التي
يواصلـــون من خاللهـــا الظهور المشـــرف

في المشاركات الخارجية القادمة”.

وتابـــع ســـموه “إن المجلـــس البحرينـــي

لأللعـــاب القتالية وضع آليات العمل التي
اســـتمدها مـــن رؤية ســـمو الشـــيخ خالد
بـــن حمـــد آل خليفة في تطوير مســـتوى

األلعـــاب القتاليـــة ،والتي تشـــكل خارطة
الطريق نحـــو إبراز تلك األلعـــاب وتعزيز

وقال ســـمو الشيخ ســـلمان بن محمد آل

حضورها على المســـتوى المحلي ،ودعم

حمـــد آل خليفة لهـــذه البطولة ،التي كان

مســـتوى الفـــرق والمنتخبـــات الوطنيـــة

خليفة “نثمن رعاية سمو الشيخ خالد بن
لها األثر الواضح في ظهورها بالمســـتوى
الفنـــي المميـــز وتحقيقهـــا للنجـــاح

وتشـــجيع الالعبين الممارســـين لها ورفع
مـــن خـــال المشـــاركات المختلفـــة؛ مـــن
أجـــل تحقيـــق المزيـــد مـــن النجاحـــات

التـــي تضـــاف لسلســـلة اإلنجـــازات التي

اللجان العاملة ،فـــي اإلعداد المميز الذي

البحرينية”.

رائع” ،مشـــيدا ســـموه كذلك بالمستويات

حققتهـــا هذه األلعـــاب القتاليـــة للرياضة
وأضاف ســـمو الشيخ ســـلمان بن محمد

آل خليفـــة “نقـــدر الجهـــود الكبيـــرة التي
بذلهـــا االتحـــاد البحرينـــي لفنـــون القتال

المختلطـــة برئاســـة محمد قمبـــر وجميع

أســـهم فـــي ظهـــور هـــذه البطولة بشـــكل

الكبيرة التي قدمها الالعبون المشاركون

هـــذه البطولة ،ومتمنيا ســـموه حظا أوفر

لبقية المشاركين في البطوالت القادمة.

تتويج أصحاب المراكز األولى

في منافسات هذه البطولة ،التي عكست

وتوّ ج رئيـــس المجلس البحريني لأللعاب

مهنئا سموه الفائزين بالمراكز األولى في

خليفـــة الالعبيـــن الحاصلين علـــى المراكز

تحضيراتهـــم القويـــة لهـــذه المشـــاركة،

القتالية ســـمو الشيخ سلمان بن محمد آل

األولى في منافسات هذه البطولة.

وشـــارك في التتويج رئيس لجنة شـــؤون
الشـــباب بمجلـــس الشـــورى رضـــا إبراهيم
منفـــردي ،وأميـــن عـــام اللجنـــة األولمبيـــة

البحرينيـــة محمد النصف ورئيس االتحاد
البحريني لفنون القتـــال المختلطة محمد

قمبر.

المؤيـد يكـرم متميـزي نادي سـار في حفـل “إنجـاز”
ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

رعـــى وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة

المركـــز األول لبطولـــة الـــدوري لكـــرة

والرياضـــي “إنجاز” ،الـــذي تم فيه تكريم

ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد لكـــرة القدم

أيمـــن المؤيـــد حفـــل نـــادي ســـار الثقافي
منجـــزي النـــادي مـــن مختلـــف المجاالت

من قرية سار ،بحضور محافظ الشمالية
علـــي العصفـــور ،وعضـــو مجلـــس إدارة
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة رئيـــس

الطاولـــة ،وأبطـــال المركـــز األول لـــدوري
الصـــاالت ،والمركـــز األول لجائـــزة ســـمو

الشـــيخ خالد بن حمد للمســـرح الشبابي،
وأبطـــال المركـــز الثانـــي لبطولـــة غـــرب

عبدالوهاب:
حريصون على
تمكين الشباب في

برامـــج وفعاليـــات النـــادي واالســـتفادة

وفـــي تصريـــح لوزيـــر شـــؤون الشـــباب

وحرصهم على تقديـــم المميز ،ولنحتفل

وكـــرم وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضة

جـــاءت مبـــادرة نادي ســـار بإطـــاق هذا

واإلنتـــاج والتميـــز والمثابـــرة فـــي العمل

المتقدمـــة فـــي العديـــد مـــن البطـــوالت

مـــن أبنـــاء منطقـــة ســـار ليؤكـــد تفاعـــل

ولفيـــف مـــن منتســـبي النـــادي وعدد من

أهالي المنطقة.

المتميزيـــن الحاصليـــن علـــى المراكـــز
والجوائـــز والمشـــاركات ،منهـــا أبطـــال

الرياضية النادي.

آســـيا لكرة الطاولة ،وتم تكريم القائمين

الخـــط العربـــي ،وأعلـــن في نهايـــة حفل

البلـــدي وأعضـــاء مجلـــس إدارة النـــادي

منها ،واإلسهام بشكل فاعل في األنشطة
وأكـــد عبدالوهـــاب حـــرص نـــادي ســـار

عاليـــا الجهود
فـــي هـــذه المبـــادرة لنثمن ً

مـــن أعضـــاء مجلـــس النـــواب والمجلس

بجهـــود الشـــباب فـــي حضـــور مختلـــف

جميع الجوانب

علـــى الفـــرق التاليـــة فريـــق تعليـــم اللغة

حيـــاة بنـــت عبدالعزيـــز آل خليفة ،وعدد

ســـاهمت في تحقيق النـــادي للعديد من

اإلنجازات الشـــبابية والرياضية ،مشي ًدا

للبرامج واألنشـــطة المختلفة إلى جانب

االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشـــيخة

من ممارســـي األنشـــطة المختلفـــة ،التي

اإلنجليـــزي ،فريق نـــادي الخطابة ،فريق
التكريم عن تدشين مركز الموهوبين.

والرياضـــة بهـــذه المناســـبة قـــال “لقـــد

البرنامـــج لتكريـــم المميزيـــن والمبدعين
النـــادي مـــع مجتمعـــه المحلـــي وتقديمه

علـــى مواصلـــة عملـــه مـــن أجـــل تمكيـــن

الشـــباب في جميع الجوانب االجتماعية

األنشـــطة الرياضيـــة ،كمـــا نحتفل جميعا
المخلصـــة ألبنـــاء منطقة ســـار وتفانيهم

معً ـــا بتكريـــم خيـــرة مـــن نمـــاذج العمـــل

والمتمثلـــة فـــي الســـواعد المعطـــاء فـــي

شـــتى المجاالت والتي ساهمت وال تزال
فـــي بناء ورفعة وطننا العزيز في أركانه

جانب من التكريم

المتعددة”.

ومتابعته الحتياجات النادي ،بما يتالءم

وفي ســـياق متصل شكر رئيس مجلس

مع رؤية ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل

والثقافيـــة والرياضيـــة ،والتركيـــز علـــى
المهـــارات الالزمـــة لدخول ســـوق العمل،

تماشـــيا مـــع رؤيـــة البحريـــن ،2030
ً
ً
وتنفيذا لبرنامج “اســـتجابة” الذي دشنه

إدارة نـــادي ســـار الثقافـــي والرياضـــي

خليفة ومبادرة استجابة.

عبـــاس عبدالوهـــاب نيابـــة عـــن أهالـــي

وأوضـــح رئيس النادي أن هـــذا التكريم

ســـار وأعضاء مجلس اإلدارة ومنتسبي

يأتـــي فـــي إطار حـــرص نادي ســـار على

ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة،
ً
وانطالقـــا مـــن رغبـــة النـــادي النهـــوض

وجمهـــور النـــادي أيمـــن المؤيـــد لدعمـــه

التواصـــل الدائـــم والفعـــال مع منتســـبيه

األصعدة.

بمســـتوى شـــباب المنطقة علـــى مختلف
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 3825حالــة وفـــاة للرياضييـــن خالل  5سنـــوات
بدور المالكي من المحرق

الوفيات المفاجأة

أعلنــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح ،عــن انطــاق المؤتمــر األول لطــب القلب
الرياضــي “قلــب الرياضييــن ،والــذي ّ
ينظــم للمــرة األولــى فــي الشــرق األوســط

» » وحول الرياضيين وحاالت الوفاة
المفاجئة تبين أن هناك مجموعة
من أمراض القلب واألوعية
الدموية التي قد تؤدي إلى حاالت
الوفيات المفاجأة لدي الرياضيين
الشباب “أقل من  35عامً ا” ،إال
أن الغالبية العظمي من هذه
الوفيات في المجال الرياضي
تحدث أثناء المجهود الشاق في
سياق التدريب أو المنافسة،
ويكون السبب الرئيسي لحاالت
الوفيات هو تضخم القلب وهناك
أسباب أقل انتشارًا مثل اعتالل
عضلة القلب التمددي ،متالزمة
مارفان ،خلل التنسج البطيني
األيمن ،تشوهات الشرايين
التاجية الخلقية وأمراض القنوات
القلبية.

برعاية كريمة من لدن ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك
لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب ومستشــار األمــن الوطني ورئيــس المجلس

األعلى للشباب والرياضة ،مبينة أن المؤتمر سيستضيف خبراء في هذا المجال
من مختلف دول العالم.

جـــاء ذلـــك خـــال المؤتمـــر الصحفـــي

الـــذي عقد ظهر يوم أمس األحد بفندق

أرت روتانا أمواج ،وشـــاركت بحضوره
وزيـــرة الصحة ،والدكتـــور عادل خليفة

رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

ورحبت وزيرة الصحة بالحضور معبرة

عـــن تقديرهـــا وشـــكرها لســـمو الشـــيخ

ناصـــر بن حمـــد آل خليفة علـــى اهتمام
ســـموه بالملتقيـــات العلميـــة ،ودعمـــه
ألنشـــطة وفعاليـــات القطـــاع الصحـــي
ً
مشـــيدة بالجهـــود المبذولة
بالبحريـــن،

برعاية ناصر بن حمد ...
انطالق المؤتمر األول
لطب القلب الرياضي
“قلب الرياضيين”
مؤكدة أن ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد

تجـــاه تنظيـــم وعقـــد هـــذه المؤتمـــرات

مملكـــة البحريـــن علـــى خارطـــة تنظيم

ومن جانبه ،أكـــد الدكتور عادل خليفة

واســـتضافة أهـــم المؤتمـــرات الدوليـــة
التـــي يشـــارك فـــي أعمالهـــا عـــدد مـــن

المشـــاركين والشـــخصيات البـــارزة من

مختلف دول العالم.

للمؤتمر.

استشـــاري أمـــراض القلـــب وكهربـــاء
القلـــب ورئيـــس قســـم كهربـــاء القلـــب

بمركـــز محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة
التخصصـــي للقلـــب ،ورئيـــس اللجنـــة

جانب من الحضور

وأكـــدت الوزيـــرة الصالـــح ،أن فكـــرة

المنظمـــة للمؤتمـــر ،بـــأن فكـــرة مؤتمـــر

لدراســـة حاالت الوفيات في المماشـــي

تشـــكيل لجنة لدراســـة حاالت الوفيات

رفعت إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد

مملكـــة البحريـــن في الصيـــف الماضي،

جميـــع بنود هـــذه التوصيـــات كما تكرم

ناصر بن حمد آل خليفة بتشـــكيل لجنة

وبين رئيـــس اللجنة المنظمـــة للمؤتمر،

الرياضيـــة .وأكد أن هـــذه اللجنة ضمت

متخصـــص فـــي علـــم دراســـة أمـــراض

وأشـــار االستشـــاري خليفـــة ،إلـــى أنـــه

للرياضييـــن واألفـــراد الناشـــطين الذين

اللجنة بمجموعة من التوصيات والتي

الدمويـــة المعروفـــة أو التـــي لـــم يتـــم

ومختص بطب القلب الرياضي بعنوان

مـــن التخصصـــات الفرعيـــة للقلب مثل

المؤتمـــر جـــاءت بعـــد تشـــكيل لجنـــة

والصـــاالت الرياضيـــة فـــي البحريـــن
فـــي الصيـــف الماضـــي ،وبتوجيـــه مـــن

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد ،لتشـــكيل
لجنـــة حـــاالت الوفيـــات فـــي المماشـــي

والصـــاالت الرياضيـــة ،والتـــي ضمـــت
خبراء ومختصيـــن من وزارات الصحة

والمواصـــات واالتصـــاالت والشـــباب

والرياضة وشئون البلديات والتخطيط
العمراني وهيئة الكهرباء ومركز محمد
بـــن خليفـــة للقلـــب واللجنـــة األولمبية،

والتي خرجت بمجموعة من التوصيات
ومـــن أهمها أقامـــة هذا المؤتمـــر المهم،

طـــب القلـــب الرياضـــي جـــاءت بعـــد

“قلـــب الرياضييـــن” هـــذه التوصيـــات

التصوير القلبي ،كهرباء القلب ،أمراض

الكويتيـــة مستشـــفى وادي النيل للطب

في المماشـــي والصـــاالت الرياضية في

آل خليفـــة والتـــي وافـــق ســـموه علـــى

الخلقيـــة ،أمـــراض عضلـــة القلـــب وعلم

انـــه األول في منطقة الشـــرق األوســـط

وذلك بتوجيه ســـامي من ســـمو الشيخ

بالموافقـــة علـــى رعايـــة هـــذا المؤتمـــر.

حاالت الوفيات في المماشي والصاالت

بـــأن طـــب القلـــب الرياضـــي هـــو مجال

نخبة من الخبراء والمختصين.

القلب ويهتم بتقديـــم الرعاية الصحية

وبعـــد دراســـة هـــذه الحـــاالت خرجـــت

يعانـــون مـــن أمـــراض القلـــب واألوعية

مـــن ضمنهـــا إقامـــة مؤتمر طبي شـــامل

تشـــخيصها مـــن قبـــل ويشـــمل العديـــد

أحمـر الشبـاب إلـى ربـع النهائـي

هــزم جيبوتــي بختــام مجموعــات كأس العــرب تحــت  20ســنة

شـــرايين القلـــب ،أمـــراض التشـــوهات
وظائـــف األعضـــاء وعلـــى هـــذا النحـــو

هـــذا التخصـــص البـــد أن يشـــتمل هـــذا
التخصـــص علـــى أطبـــاء لديهـــم معرفة

واسعة في هذه المجاالت.

وأوضـــح رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة

للمؤتمر ،أن مؤتمر طب القلب الرياضي
ســـوف يعقـــد بيـــن الفتـــرة مـــا بيـــن 24

إلـــى  26ســـبتمبر 2020م بالتعـــاون مـــع

جمعيات ومؤسســـات خليجية وعربية

وعالمية مثل جمعيـــة القلب الخليجية

جمعية القلـــب اإلماراتية جمعية القلب

بنتيجـــة ( ،)2-1في المبـــاراة التي جمعت

الثانـــي فـــي المجموعة األولـــى لكأس

مهمـــا علـــى حســـاب نظيـــره جيبوتـــي

محمد بن خليفة للقلب ومن مستشـــفى
الســـلمانية الطبي باإلضافة إلى أعضاء
مـــن وزارة الصحـــة والمجلـــس األعلـــى

للشـــباب والرياضـــة ووزارة شـــؤون
الشـــباب والرياضـــة ووزارة التربيـــة

والتعليم ووزارة شئون اإلعالم.

استاد مدينة خليفة الرياضية.

ســـنة ،المقامة حاليا فـــي المملكة العربية

وكان المنامـــة قـــد تعـــادل فـــي الجولة

السعودية وتستمر حتى  5مارس المقبل.

األولى أمام الجيش السوري سلبا ،في

وبذلـــك تأهـــل منتخبنـــا إلى ربـــع النهائي،

من لقاء منتخبنا وجيبوتي

وســـيلعب يوم الخميس المقبل أمام أول

الشوط الثاني.

وهـــذه اللجنة تشـــمل أعضـــاء من مركز

يســـتضيف فريق العهـــد اللبناني ،على

للمجموعة الثانية لكأس العرب تحت 20

اســـتقبل منتخبنـــا الهـــدف الوحيـــد فـــي

التخصصـــي للقلـــب ووزارة الصحـــة

االتحـــاد اآلســـيوي لكرة القـــدم ،حينما

النصـــر ،ضمـــن منافســـات الجولـــة الثالثة

الشـــوط األول مـــن زمـــن المبـــاراة ،فيمـــا

قبل مركـــز محمد بن خليفـــة آل خليفة

المنامة عند  6من مســـاء اليوم ،لقاءه

الطرفيـــن أمـــس ،علـــى اســـتاد نـــادي

جـــواد حيـــدر وحســـين عبدالكريـــم فـــي

الرياضـــي .وقـــد تـــم تشـــكيل لجنة من

سبورت

حقـــق منتخب الشـــباب لكرة القـــدم فوزا

السنغال.

كمؤتمـــر متخصـــص فـــي طـــب القلـــب

الجولــة الثانية لكأس االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم اليوم

يخـــوض ممثـــل المملكـــة فريـــق نـــادي

وســـجل أهداف منتخبنا يوم أمس ســـيد

الرياضي ،مؤكدا أن ما يميز هذا المؤتمر

» »ال توجد إحصائيات دقيقة لحاالت
الوفيات المفاجأة عند الرياضيين
في منطقة الخليج أو الشرق
األوسط ككل ولكن لو أخذنا بعض
الدراسات العالمية نجد ان في
دراسة من كندا بينت أن من سنة
 2009إلى  2014حدثت  3825حالة
وفاة بين الرياضيين من سن 12
إلى  45فتم تقدير نسبة الوفيات
المفاجأة بحوالي  0,4لكل
 100,000رياضي وفي دراسات
أخري من الواليات المتحدة
األميركية بينت أن هذه النسبة
بين  1كل  50,000إلى  1لكل
 100,000رياضي أقل من  35سنة
وهذه النسبة أعلى عند الرياضين
فوق الـ  35سنة.

المنامة يستضيف العهد اللبناني

أحمد مهدي

المجموعـــة الرابعة وهـــو منتخب ليبيا أو

» » وحاالت الوفيات عند الرياضيين
أكثر عند الذكور مقارنة باإلناث
وعند العبي كرة السلة مقارنة
باأللعاب األخرى .حيث بينت
بعض الدراسات أن احتماالت
الوفيات المفاجأة عند العبي
كرة السلة اكثر ب  10أضعاف
مقارنة بالالعبين اآلخرين وتأتي
في المرتبة الثانية كرة القدم
األميركية ومن ثم كرة القدم
العالمية.

آل خليفـــة ،وافـــق علـــى جميـــع بنـــود

البنـــود ،وعلـــى الرعاية الكريمة لســـموه

الطبيـــة التي تســـاهم في تعزيـــز موقع

جانب من المؤتمر

وبـــدأ المـــدرب الوطني لمنتخبنا للشـــباب

إســـماعيل كرامـــي ،المبـــاراة بتشـــكيلة
مكونـــة مـــن الحـــارس ســـلمان عـــادل،

والالعبين :دعيج الذوادي ،سالم حسين،
عبدالرحمـــن العبيدلـــي ،حســـن عيســـى،
إبراهيـــم شـــريدة ،محمـــد عبدالقيـــوم،

حســـين عبدالكريم ،ســـيد جـــوادر حيدر،

عادل الرميحي وعيسى عبدهللا.

وفـــي لقـــاء آخـــر ،فـــازت المغـــرب علـــى

مدغشقر بنتيجة (.)2-1

وبنـــاء عليـــه ،فـــإن المغـــرب تصـــدرت

المجموعة بـ  9نقاط ،ثم منتخبنا  6نقاط،
مدغشـــقر  3نقـــاط فـــي المركـــز الثالـــث،

وجيبوتي أخيرة بال نقاط.

المجموعة التي تضم أيضا نادي هالل

فريق المنامة

القدس الفلسطيني.

واختتـــم المنامـــة سلســـلة تدريباتـــه
للمبـــاراة بخوضـــه مرانـــا أخيـــرا أمس
علـــى اســـتاد خليفـــة ،تحـــت قيـــادة

المـــدرب التونســـي للفريـــق محمـــد

المكشر.

ويســـعى المنامة لتسجيل فوزه األول

في المسابقة اآلسيوية.

وعقـــد يـــوم أمـــس االجتمـــاع الفنـــي

التنســـيقي الـــذي يســـبق المبـــاراة
وحضـــره مـــن جانـــب المنامـــة مديـــر

الفريـــق مســـعود قمبـــر واإلداري علـــي
فينـــي والمنســـق اإلعالمـــي محمـــود

تقـــوي ،إضافة إلـــى المؤتمر الصحافي

الذي حضره من جانب المنامة المدرب

المكشر والالعب كميل عبدهللا.

وســـيرتدي المنامة اللون األزرق ،فيما
العهد اللون األصفر.

وســـيدير المباراة طاقـــم تحكيمي من
تايـــوان مكـــون مـــن حكم الســـاحة yu

 ،mingويعاونه مواطناه  kuo chanو

 ،chen jiaوالحكم الرابع .lee

عيسى بن عبداهلل :االتحاد الملكي جاهز لتنظيم سباقات مميزة
تغطية  -المكتب اإلعالمي

باشر االتحاد الملكي للفروسية وسباقات

عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة رئيـــس

آل خليفة عـــن تقديره البالـــغ والتام إلى

عبدهللا آل خليفة تنفيذ توجيهات ســـمو

القدرة على أهمية ســـباقات جاللة الملك

علـــى دعمه للســـباق وحرصـــه الموصول

القدرة برئاســـة ســـمو الشـــيخ عيسى بن

الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة ممثل
جاللـــة الملـــك لألعمال الخيرية وشـــئون

الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة
الرئيـــس الفخـــري لالتحـــاد الملكـــي

للفروسية وســـباقات القدرة ،باالستعداد

المثالي لتنظيم مهرجان حضرة صاحب

الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة
عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه،
للقـــدرة ،برعايـــة مجموعـــة  gfhالماليـــة

الذي ســـيقام خالل الفترة من  26فبراير
الحالـــي حتى  1مارس القـــادم في قرية

البحرين الدولية للقدرة.

وفـــي هـــذا الصـــدد ،أكـــد ســـمو الشـــيخ

االتحـــاد الملكـــي للفروســـية وســـباقات
للقـــدرة لمـــا يحملـــه من اســـم غـــال على

الجميـــع باعتبـــار جاللـــة الملـــك الفـــارس

األول والداعـــم األكبـــر واألبـــرز لرياضـــة
القـــدرة فـــي المملكـــة والتـــي حققـــت

إنجازات كبيـــرة على المســـتوى العالمي
بفضـــل الرعايـــة الملكيـــة الفائقـــة التـــي

تحظى بها رياضة القدرة من قبل جاللة
الملك ،مشـــيرًا سموه إلى حرص االتحاد
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القـــدرة

على توفيـــر المناخات المناســـبة إلنجاح

الســـباق والخروج باألهداف الفنية الذي

وجد من أجلها في تطوير رياضة القدرة
في المملكة.

وأعرب ســـمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا

ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة
على توفير األجواء المثالية التي تحقق
النجاح لهذا الســـباق الكبير ،مبينًا سموه

إلـــى أن دعـــم ومتابعـــة واهتمـــام ســـمو

الفحـــص البيطـــري لســـباق جاللـــة الملك

متابعة ودعم ناصر

لإلســـطبالت الخليجيـــة لمســـافة 120

بن حمد حافز لنجاح

كم ،حيث ســـيقام الفحـــص يوم األربعاء

مهرجان جاللة

يقـــام الســـباق يـــوم الخميـــس  27فبراير

الموافـــق  26فبرايـــر الحالـــي ،علـــى أن
بمشـــاركة واســـعة مـــن اإلســـطبالت

الملك للقدرة

والفرسان من الدول الخليجية.

وســـتحتضن قرية البحريـــن للقدرة يوم

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ساهمت
بوصـــول االتحـــاد إلـــى كامـــل الجهوزية

االتحـــاد الملكـــي للفروســـية وســـباقات

لتنظيـــم المهرجـــان بأفضـــل صـــورة،

القـــدرة فـــي هـــذا الموســـم الحافـــل
ً
مضيفـــا ســـموه بـــأن النجـــاح
والمميـــز،

تنظيمية بإذن هللا تعالى.

مشـــاركة نخبة من فرســـان اإلســـطبالت

ً
موضحـــا إلـــى أن دعـــم ســـموه ســـيثري
المهرجـــان وســـيخرج بأفضـــل صـــورة

الحقيقي لهذا السباق سيتحقق في ظل

وأوضح ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا

البحرينية المحلية والعديد من الفرسان

للقـــدرة تعـــد ضمـــن البطـــوالت المهمـــة

ســـباق اإلســـطبالت الخليجيـــة ،كمـــا أن

آل خليفة أن ســـباق جاللة الملك المفدى

والمتميزة في هذا الموســـم ،والتي تأتي
ضمـــن سلســـلة البطـــوالت التـــي ينظمها

الجمعـــة  28فبرايـــر الحالـــي منافســـات

المعروفيـــن مـــن الـــدول الخليجيـــة فـــي

ً
ناجحا من
الســـباق يتوقـــع لـــه أن يكـــون

خالل الســـرعة التـــي اعتمدها الفرســـان

ســـباق كأس جاللـــة الملك لمســـافة 120

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

كم للفرسان الناشئين والشباب.

ويـــوم الســـبت  29فبراير  2020ســـيقام

منـــذ انطـــاق منافســـات ســـباقات هـــذا

ســـباق كأس جاللـــة الملك لمســـافة 100

مستوى مثير وجيد من الفرسان.

فيما سيشـــهد يوم األحد  1مارس 2020

الموســـم ،والتـــي ســـاهمت فـــي تقديـــم

برنامج المهرجان
وســـيبدأ برنامـــج المهرجـــان بإقامـــة

كم دولي.

إقامـــة الســـباق الرئيســـي ســـباق كأس

حضـــرة صاحـــب الجاللة الملك لمســـافة

 160كم للعموم.

مجمع الواحة يستضيف سوق المزارعين

حــــتــــى نــــهــــايــــة شــــهــــر مــــــــــارس الـــمـــقـــبـــل

إعداد :هبة محسن
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يستضيف مجمع الــواحــة في الرفاع،
ســوق المزارعين حتى مــارس ،2020
إذ ت ــم افــتــتــاح ال ــس ــوق تــحــت رعــايــة

“سامسونج” تطلق “ ”Galaxy A71بالبحرين

عضو مجلس اإلدارة لمجموعة الراشد
الشيخة هــنــد بــنــت ســلــمــان محمد آل

أع ـ ـ ــل ـ ـ ــن ـ ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة
سـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــج
ل ـ ــإل ـ ــك ـ ــت ـ ــرون ـ ــي ـ ــات،
أم ـ ـ ــس ،عــــن إطــــاق
هاتف Galaxy A71
ال ـ ــذي يــعــتــبــر أح ــدث
إضافات الشركة إلى
سلسلة هوات ف �Gal
 axy Aفي البحرين.
وت ــم تصميم الجهاز
ال ـ ـ ــج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ل ــم ــن ــح
الـ ــمـ ــسـ ــتـ ــخـ ــدمـ ــيـ ــن
اب ـ ــت ـ ــك ـ ــارات ه ــادف ــة
وت ــج ــرب ــة اســتــخــدام
رائــعــة ،حيث تــم تــزويــده بتقنيات
ـســنــة تــشــمــل بــطــاريــة
وم ــي ــزات مــحـ ّ
تــدوم طــويــاً بما يتناسب مــع نمط
الحياة المزدحم إضافة إلى كاميرا
أكثر ذكــاءً لمساعدتك على التقاط
العالم كما تــراه .ويأتي هاتف A71
مــع شاشة عــرض ال متناهية تمنح
الــمــســتــخــدمــيــن ت ــج ــارب مــشــاهــدة
غامرة خالية من أي عيوب.
وف ــي مــعــرض حــديــثــه عــن إطــاق
الــهــاتــف الــجــديــد ،قــال رئــيــس قسم

خليفة ،أمس  23فبراير .2020

وتــم إنــشــاء ســوق المزارعين كمفهوم

لتشجيع المزارعين المحليين وخلق

شعور المجتمع بالوعي تجاه الزراعة.

وخطط لهذه السوق تمشيا مع أهداف

المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية.

وات ــخ ــذ مــجــمــع واحـ ــة ه ــذه الــمــبــادرة
االســتــثــنــائــيــة ل ــدع ــم وتــوفــيــر فــرصــة

للمزارعين المحليين؛ لمساعدتهم على
جعل الزراعة مربحة.

وستعقد ســوق المزارعين كل أسبوع
يــومــي السبت واألحـــد مــن الــســاعــة 8

صــبـ ً
ـاحــا حتى الــســاعــة  12:30مــســاءً ،

وســتــبــيــع الــســوق اإلف ــط ــار البحريني

وتــضــم س ــوق الــمــزارعــيــن حــوالــي 15

سكان البحرين القدوم ودعم المزارعين

حتى  29مارس .2020

بائعً ا سيبيعون الخضروات الطازجة

والفواكه والتوابل المحلية ..إلخ.

الــطــازج لجميع ال ــزوار .ويمكن لجميع
المحليين عبر زيــارة ســوق المزارعين
في مجمع الواحة في الرفاع.

انطالق “ ”Cars & Coffeeفي “مودا مول”

تش ــكيلة مذهل ــة م ــن الس ــيارات الفاره ــة والكالس ــيكية

إطالق حملة مذهلة على “جاكوار ”E-PACE

بـــســـعـــر يــــبــــدأ مـــــن  16.5ألـــــــف ديــــنــــار

انطلقت فعالية “Cars

أعلنت شركة السيارات األوروبــيــة

عـ ــالـ ــمـ ـ ًـيـ ــا بــمــوســمــهــا

حملتها المذهلة على سيارة “جاكوار

 ”& Coffeeالشهيرة

الــهــواتــف النقالة في
ســامــســونــج الخليج
لإللكترونيات ،عثمان
الــبــورا “نحن سعداء
ب ـ ــإض ـ ــاف ـ ــة ه ــات ــف ــن ــا
الجديد Galaxy A71
إلــى محفظة هواتف
 Galaxy Aف ــي
البحرين ،التي حققت
نـ ـ ــجـ ـ ــاحـ ـ ــات الفـ ــتـ ــة
وأصــبــحــت مــن أكثر
الهواتف تفضيالً من
جــانــب المستهلكين
حــــول ال ــع ــال ــم .وقــد
تم تصميم الهاتف الجديد لمواصلة
ت ــزوي ــد الــمــســتــخــدمــيــن بــمــزيــد من
االبتكارات التي يحبونها وتتيح لهم
الــتــواصــل واالســتــمــتــاع إلــى أقصى
حد .نحن نعلم أن المستهلكين اليوم
يرغبون بهواتف ذات تصميم أنيق
مع أداء متقدم وبطارية تدوم لفترة
أط ــول إضــافــة إلــى كاميرا محسنة
تتيح لــهــم الــتــقــاط ص ــور للتجارب
اليومية ،لــذا قـرّرنــا منحهم هواتف
فائقة تلبي جميع متطلباتهم”.

“جـ ــاكـ ــوار النـ ــد روﭬر” ع ــن إط ــاق

 ،”E-PACEبسعر يبدأ من 16,500

ال ــج ــدي ــد فـ ــي “م ـ ــودا

دينار.

مــول” ،وجهة التسوق

ومــن خــال هــذه الحملة ،سيحصل

األرق ــى فــي البحرين،

الــعــمــيــل عــنــد شـ ــراء س ــي ــارة الــدفــع

يــوم الجمعة الموافق

ال ــرب ــاع ــي الــمــتــألــقــة عــلــى عـ ــدد من

 21فبراير  ،2020بعد
ً
نجاحا باهرًا
حصدها

المزايا تشمل:

ضمان مجاني لمدة  5سنوات ،إلى

في موسم .2019

واستقطبت المناسبة

جانب خدمة صيانة مجانية لمدة

من مجموعات خاصة

من دون رســوم فائدة على مــدى 5

 5ســنــوات ،مــن دون دفعة مقدمة،

أكــثــر مــن  100سيارة
لعشاق الــســيــارات ،وتــراوحــت الــطــرازات المعروضة بين

سنوات.

واستقطبت الفعالية محبي الــســيــارات مــن جميع أنحاء

األوروبــــيــــة “جــــاكــــوار النــــد روﭬر”

وشرب القهوة من متجر “ ”Seven Fridayوالمقاهي األخرى

بتقديم أفضل العروض والخدمات

وقال المدير العام لشركة السيارات

الكالسيكية والسيارات الرياضية الفاخرة.

ستيفن الي “اس ــت ــم ــرارًا لمساعينا

المملكة؛ لالستمتاع بمعاينة أنــاقــة الــطــرازات المعروضة

لــعــمــائــنــا الـــكـــرام ،يــســعــدنــا الــقــيــام

في المجمع.

بهذه الحملة الحصرية على إحدى

السيارات المتعددة االستخدامات

ً
تألقا ،وهــي ســيــارة “جــاكــوار
األكــثــر
.”E-PACE

“التطبيقية” تحتفل بميثاق العمل الوطني
شاركت جامعة العلوم التطبيقية في

احتفاالت وزارة التربية والتعليم
بــالــذكــرى الــســنــويــة لــمــيــثــاق العمل

الوطني ،إذ تمثلت مشاركة الجامعة
فـــي مــســيــرة ال ــم ــرك ــب ــات الــخــاصــة

تأكيدا للعهد
ً
والوفاء والبيعة
للقيادة الحكيمة

لمؤسسات التعليم العالي والمدارس
الــحــكــومــيــة بــالــمــمــلــكــة ،والــمــعــرض

المصاحب الحتفاالت الــوزارة بهذه

المناسبة ،ترسيخا وتــأكــيــدا للعهد
والــوفــاء والبيعة لصاحب الجاللة

الملك والقيادة الحكيمة.

وتـــأتـــي م ــش ــارك ــة الــجــامــعــة بــهــذه

االحتفالية المهمة في تاريخ المملكة
للتعبير عن الوالء للقيادة الرشيدة،
وتــأكــيــد اع ــت ــزازه ــا ب ــذك ــرى ميثاق
الــعــمــل الــوطــنــي ،وبــمــا ج ــاء بــه من

قيم ومعان كبيرة ،ومــا جسده من
ثوابت جامعة ألبناء البحرين ،وما

غرسه في عقول ونفوس األجيال

الــجــديــدة مــن قــيــم الــــوالء للوطن

والوفاء للقيادة ،والتمسك بالثوابت

الوطنية الجامعة.

وتـ ــقـ ــدم رئ ــي ــس ال ــج ــام ــع ــة غــســان
عواد باسمه وباسم جميع منتسبي

الــجــامــعــة بــأســمــى آيـــــات الــتــهــنــئــة

والــتــبــريــكــات إل ــى الــمــقــام الــســامــي

لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة ،ورئيس
الـــــــوزراء ص ــاح ــب الــســمــو الــمــلــكــي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
وولـ ــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي األمير سلمان
ب ــن حــمــد آل خــلــيــفــة ،مــثــمــنـ ًـا بكل

التقدير واالعــتــزاز الجهود الكبيرة
لــجــالــة الــمــلــك وخــطــواتــه الــرائــدة؛

مـــن أجــــل تــعــزيــز وت ــط ــوي ــر الــبــاد

وترسيخ مواقف المملكة المشرفة
فـ ــي مــخــتــلــف ال ــم ــح ــاف ــل وتــعــزيــز

مكانتها ودورها في المحيط العربي

والدولي.

وت ــق ــدم رئ ــي ــس الــجــامــعــة بــالــشــكــر
والــتــقــديــر لــوزيــر التربية والتعليم

ماجد النعيمي ،على منح مؤسسات

التعليم العالي الفرصة للمشاركة في

إحياء هذه الذكرى العزيزة وتجديد
الــعــهــد والــــــوالء لــصــاحــب الــجــالــة

الملك.

ومن جانبها أعلنت مديرة التسويق

والعالقات العامة رقية محسن ،أن

مشاركة الجامعة جاءت كتعبير عن
اعتزازها ومنتسبيها بذكرى ميثاق
الــعــمــل الــوطــنــي ،الـــذي يــعــد وثيقة

العهد والمستقبل ،ويشكل العنوان

األول للنهضة الحديثة في البحرين،
واالنـ ــطـ ــاقـ ــة الـــــبـــــارزة لــلــمــشــروع

التنموي الكبير.

مهرجان السينما التونسية بـ “المتحف الوطني”

أفــام شــكلت نقلــة فــي الحــراك الســينمائي اإلفريقــي
محرر مسافات

حددت الشركة المنتجة
النصف الثاني من شهر
رمضان ،موعدً ا مبدئيً ا

تنظم سفارة الجمهورية التونسية لدى

الخاص ،ويمكن تشبيهها بالفانوس الذي

البحرين للثقافة واآلثــار ،في الفترة من

من األفــام القوية المؤثرة عبر تاريخها

مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن ،بــال ـت ـعــاون م ــع هيئة

النطالق تصوير فيلم
“حبيبي” ،من بطولة

 26فبراير ولغاية  14م ــارس ،مهرجان

الفنانة المصرية شيرين

األفـ ــام التونسية بـقــاعــة الـمـحــاضــرات

عبدالوهاب ،التي تعود إلى
السينما المصرية.

بمتحف البحرين الوطني.
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ن ــظ ــم ــت “م ـ ــب ـ ــادرة
بــــريــــمــــيــــر” ضــمــن
فــعــالــيــات مهرجان
ت ـ ــاء ال ــش ــب ــاب فــي
ن ــس ــخ ــت ــه الـــــــ ،11
أمــســيــة سينمائية
يــــوم أمــــس األول
السبت.
وعــــــــــــــــــــــرض ف ـ ــي
ال ــف ــع ــال ــي ــة الــفــيــلــم
السينمائي الطويل “البحث عن أم كلثوم” ،الذي يسلط الضوء على
مسيرة كوكب الــشــرق الراحلة أم كلثوم وشيرين نشأت مخرجة
الفيلم .ويعرض هذا الفيلم ألول مرة في مملكة البحرين ،وجاءت
الفعالية بالتعاون ما بين مبادرتي “بريمير” المعنية بصناعة السينما،
ومــبــادرة “هــارمــونــي” المعنية بالموسيقى ،وهــمــا مــبــادرتــان ضمن
المهرجان الشبابي.
وذكــر رئيس “مبادرة بريمير” أحمد الكويتي أن فكرة التعاون بين
المبادرتين جاءت؛ بهدف صناعة ليلة تليق بأم كلثوم وتدمج فيها
السينما والموسيقى بشكل مميز.
وأشار رئيس مبادرة “هارموني” وسام ُ
الخزاعي أن العرض الموسيقي
الذي تال الفيلم كان ِبمثابة تحد كبير ،خصوصا وأن المشاركين من
الشباب البحرينيين الذين يطمحون ألداء التراث الموسيقي العريق
ألم كلثوم بطريقة صحيحة .وعبرت مخرجة الفيلم شيرين عن
سعادتها العميقة بعرض فيلمها ألول مرة البحرين عبر مهرجان تاء
الشباب.

شخصية عنود

ال ـطــويــل ،م ـثــل “ظ ــل األرض” للمخرج

الطيب الوحيشي“ ،الــذاكــرة الموشومة”
للمخرج رضا الباهي“ ،حلو ومر” للمخرج

وسيعرض بتاريخ  26فبراير فيلم “ولدي”

الـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاري

مارس سيعرض فيلم “عالسكة” للمخرجة

ل ـ ـل ـ ـم ـ ـخـ ــرجـ ــة مـ ـفـ ـي ــدة

أريـ ــج ال ـس ـح ـيــري ،ويـخـتـتــم الـمـهــرجــان

ب ـعــرض فيلم “ال ــزي ــارة” لـلـمـخــرج نوفل

صاحب الطابع.

والمعروف أن للسينما التونسية طابعها

“تاء الشباب” يعرض “البحث عن أم كلثوم”

يضيء كل االتجاهات ،وقدمت مجموعة

و”مـ ـ ــوسـ ـ ــم ال ـ ــرج ـ ــال”
التالتلي” ،وغيرها من
األفـ ـ ــام الـ ـت ــي شكلت
ن ـ ـق ـ ـلـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــراك

السينمائي اإلفريقي.

بالمروجين والحماة”
“المسافرين :الثقافات تثق
ّ
محاضــرة فــي “بيــت الزايــد” لتــراث البحريــن الصحافــي

يــنــظــم بــيــت عــبــدهللا ال ــزاي ــد ل ــت ــراث الــبــحــريــن

“كوليت” في “البحرين للسينما”

الــصــحــافــي ،مــحــاضــرة عــنــوانــهــا “الــمــســافــريــن:

الثقافات تثق بالمروّ جين والحماة” ،لمستشار

األمــيــن الــعــام لمنظمة السياحة العالمية أنيتا

يعرض نادي البحرين للسينما،

منديراتا ،إذ تسلط الضوء على استراتيجيات

ضــمــن بــرنــامــجــه األســبــوعــي

السياحة المستدامة ،وآفــاق صناعة السياحة

يــوم األربــعــاء المقبل ،الفيلم

على القطاعات األخرى.

(الـ ــبـ ــريـ ــطـ ــانـ ــي ،األمـ ــيـ ــركـ ــي،

وستكون المحاضرة في الموسم الثقافي “ولي

الفرنسي ،الهنغاري والهولندي

جبل ملقى على الغيم يدعوني ألرفعه” لمركز

المشترك) “كــولــيــت” ،للمخرج

الشيخ إبــراهــيــم بــن محمد آل خليفة للثقافة

واش ويستمورد ،ومن بطولة

والبحوث ،تزامنا مع فعاليات ربيع الثقافة في
نسخته الـــ  ،15يــوم االثنين  24فبراير ،2020

عند الـ  8مساءً  ،في بيت الزايد لتراث البحرين

الصحافي.

يذكر أن مندريتا ،تمتلك تجربة عملية دولية
عــابــرة لــلــثــقــافــات تمتد ألكــثــر مــن عــقــديــن في

القطاعين العام والخاص ،وتمتاز بقدرة فطرية
عــلــى تــلــمــس نــبــض الــمــجــتــمــعــات ،بــمــا فــي ذلــك

الديناميات االقتصادية واالجتماعية والسياسية

كـ ــيـ ــرا ن ــاي ــت ــل ــي ودوم ــي ــن ــي ــك

والثقافية والبيئية التي تؤثر على الــدول التي

ويست.

ـاص ــا لــأمــيــن
وتــعــمــل مــنــديــراتــا مــســتــشــارًا خ ـ ً

على تسجيل الروايات التي تكتبها تحت اسمه ،لكن

استراتيجيا لشبكة “سي ان ان انترناشيونال”
ً

العالم بموهبتها اإلبداعية ،خصوصا بعد كتابة رواية

في طور التغيير ومواجهة التحديات.

الــعــام لمنظمة السياحة العالمية ،ومستشارًا
في مجال السياحة والتنمية االقتصادية ،إضافة
استراتيجيا للبنك الــدولــي
إلــى كونها مـ ــور ًدا
ً
وشركات دولية أخرى.

وتدور قصة الفيلم حول كوليت التي يجبرها زوجها
بعد تحقيق هــذه الــروايــات للنجاح تسعى لتعريف

“كــولــديــن” ،إذ يشتهر زوجــهــا ويــلــي على انــه كاتب

ويصبح هو وزوجته مشهورين.

حلمي يستعد

أسود فاتح

كشــفت الفنانة الســورية مريم علي أنها ستؤدي في مسلسل

حدد القائمون على مسلسل “أسود فاتح” ،للنجمة اللبنانية

عمل الفنان أحمد حلمي على اختيار فكرة فيلم كوميدي جديد؛

حقهــا وحــق وعائلتها ،وتواجه بســبب شــيخ القبيلــة نتيجة

العمل ،إذ يســتعد األبطال للســفر إلى هناك في األسابيع

السينمائية بموســم عيد األضحى المقبل ،بعد اختالف اآلراء

“صقار” شــخصية عنود ،وهــي المرأة القوية التــي تدافع عن

الظــروف الصعبــة التي تعيشــها بعد وفاة زوجهــا ،ومن هنا

بدأت تعيــش صراعا كبيــرا نتيجة الظلم الــذي تتعرض له مع

أســرتها .وعن مضمون “صقار” قالت :العمل يجســد حياة البداوة

فــي الصحــراء التي يعيشــها البدو ،يســودها الثــأر واالنتقــام التي تنشــب على رمال

الصحراء؛ نتيجة الحب والثأر واالنتقام ،وتدور أحداثه في مضارب البادية.

لتقديمه في الفترة المقبلة ،إذ يرغب في دخول المنافســات

هيفاء وهبي ،اليونان لتصوير المشــاهد الخارجية ألحداث

حــول فيلمه األخيــر “خيــال مآتة” ،وعــدم تحقيقــه النجاح

القليلة المقبلة ،بعــد االنتهاء من تصوير جزء من األحداث

على مدار األســابيع الثالثة الماضية فــي العاصمة اللبنانية

خصوصا على مستوى شباك التذاكر.
ً
المتوقع،

ومسلسل “أسود فاتح” ،من تأليف أمين جمال ،وإخراج كريم العدل ،وبطولة :هيفاء

مآتة” أثناء لقاء ســريع ومختصر مع أحد البرامج الفنية العربية ،وقال :هناك إشادات

بيروت ،التي تدور فيها  % 90من المشاهد.

وهبي ،سالمة ،روجينا ،أحمد فهمي ،معتصم النهار ،صبري فواز وعمر السعيد.

 24فبراير
1942

وكان حلمي قد علَّق على اآلراء السلبية حول فيلمه األخير “خيال
بدوري في الفيلم.

1966
الجيش الغيني يخلع الرئيس نكروما ،وجوزيف آرثر أنكراه يتولى رئاسة الدولة.

1971
الرئيس الجزائري بومدين يعلن تأميم قطاع المحروقات من الشركات األجنبية.

نشوب معركة لوس أنجلوس بين

1980

الجيش األميركي وأجسام طائرة
مــجــهــولــة الــهــويــة فـ ــوق الــســاحــل

الغربي في لوس أنجلوس ،يُ حتمل

وصول أول سفير مصري في إسرائيل سعد مرتضى إلى تل أبيب.

2008

أنها مركبات من خارج األرض.

رئيسا لكوبا بعد استقالة كاسترو.
البرلمان الكوبي ينتخب راؤول كاسترو
ً

1500
مولد ملك إسبانيا وإمبراطور اإلمبراطورية الرومانية المقدسة كارلوس الخامس.

الميزان

الحمل

رياضة المشي مناسبة جدا لحالتك الصحية.

أنت بحاجة إلى االعتماد على نظام غذائي صحي.

العقرب

الثور

اهتم بنفسك وال تقترب من الدهون والبهارات.

عليك أن تتعلم أال تثق في أي شخص ثقة مطلقة.

القوس

الجوزاء
ال تتسرع في إصدار أحكام على زمالء العمل.

السرطان

يحاول صديق أن يعرقلك عن تنفيذ بعض الخطوات.

الجدي

ليس كل من حولك يتمنون الخير لك ،لذا كن حذراً.

األسد

حاول أن تستمتع بحياتك أثناء هذه الفترة بالتنزه.

الدلو
عليك ممارسة الرياضة بصورة مستمرة.

العذراء

اليوم مناسب جدا لبدء مشروع ما في العمل.

الحوت
التزم بالقرارات الصحيحة وال عليك من التشويش.

الحياة قصيرة جدا ،فال تضع الدقائق في الحزن.

tariq_albahhar
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“البحر األحمر السينمائي” يعقد شراكة استراتيجية مع “”MBC
أعلــن مهرجــان البحــر األحمــر الســينمائي الدولي عن شــراكة رئيســة مــع مجموعة
“ ،”MBCوســيتم بــث حفــل االفتتاح مباشــرة يــوم  12مارس حصريــا على “MBC

 ،”TVوتتزامن هذه الخطوة مع مبادرات عدة أخرى ،إذ تقوم “ ”MBCاألمل ،ذراع

الخدمــة المجتمعيــة التابــع لمجموعــة “ ،”MBCوالمهتمــة بتمكيــن وتنميــة قــدرات

الشباب العربي ،بعقد مسابقة أفالم البحر األحمر القصيرة.
وســـيتم اختيـــار  10مشـــاريع لألفـــام

الرئيـــس فـــي تنظيـــم النســـخة األولـــى

األوســـط ،إضافـــة إلـــى تقديـــم منـــح

المهرجـــان ،عملنـــا يـــد بيـــد مع مؤسســـة

القصيرة من الســـعودية ومنطقة الشـــرق
لصنـــاع األفالم وورشـــة عمل ليوم واحد

للتحضير لجلسة عرض األفالم.

إعالميـــة كبـــرى إلطـــاق عدد مـــن ورش

العمل والجلســـات النقاشية على هامش

وســـيقوم المخـــرج والمنتـــج اإليطالـــي

المهرجان”.

بهدف تقوية مهاراتهم ومنحهم النصائح

“ ”MBCبيتـــر ســـميث قائـــا “شـــراكتنا

ســـتيفانو تيلـــدي بتدريـــب المرشـــحين؛

الخاصـــة بكيفيـــة تقديم عـــروض أفضل

» »حددت النجمة أديل موعدً ا لطرح ألبومها الغنائي الجديد في شهر
سبتمبر المقبل ،بعد غيابها عن الجمهور فترة ،ومن المقرر أن تعود
بقوة لتحتل الصدارة بأغنياتها كما في السابق .وفاجأت أديل متابعيها
أخيرًا في أحدث ظهور لها بعد اختفائها فترة ،وانتشرت على مواقع
التواصل مجموعة صور للفنانة البالغة من العمر  31عامً ا ،ظهرت
فيها إلى جانب بابا نويل ،وبدت رشيقة ونحيفة.

مـــن المهرجـــان ،وإلى جانب بث أنشـــطة

وذلـــك قبل موعـــد التقديم في الســـوق.
ومـــع نهايـــة المســـابقة ،ســـتقوم “”MBC

بمنح  4من المشاريع المشا ِركة جوائز.
وفـــي الســـياق ذاتـــه ،أكد مديـــر مهرجان
البحـــر األحمر الســـينمائي محمود صباغ
قائـــاً “يســـرنا عقدنـــا لهـــذه الشـــراكة مع
مجموعـــة “ ”MBCلتصبـــح شـــريكنا

ومـــن جانبـــه ،أكـــد مديـــر اســـتوديوهات
مـــع مهرجـــان البحـــر األحمـــر الســـينمائي

الدولـــي تأتي انطالقا من التزام “،”MBC
وإيمانهـــا الراســـخ في الموهبـــة واإلبداع

التي يتمتع بها الشـــباب السعودي ،فنحن
نؤمـــن أن هـــذا الجيل الجديـــد الموهوب

له دور محوري مؤثـــر في تغيير خريطة
المحتـــوى اإلعالمـــي والترفيهـــي فـــي

المنطقة والتي تتضمن األفالم المستقلة

والسينما التجارية”.

ً
يوميـــا فـــي األيـــام الخاصـــة بالموهوبين

وسيســـتضيف المهرجـــان ومجموعـــة

فـــي يومـــي  17و 18مـــارس؛ بهدف منح
ُك ّتاب السيناريو والمخرجين والمنتجين

مستقبل صناعة الفيلم في الفترة ما بين

الســـعوديين الفرصـــة للحصـــول علـــى

 13إلـــى  18مارس ،تضـــم خبراء دوليين

جلســـات ثنائيـــة مـــع تيلدي لمســـاعدتهم

و محلييـــن ،إضافـــة إلى ذلـــك وعبر هذه

فـــي الحصـــول علـــى تقييـــم تفصيلـــي

الشـــراكة ،ســـيتم عقـــد  3ورش عمـــل

وخاص بأعمالهم.

“ ”MBCاألمـــل  3جلســـات نقاشـــية عـــن

أيــــــن نجلـــس أم أيـــن تجلـــــس؟
هندسة الالوعي وعالج رهاب الذاكرة باأللوان

اإليهــام والمراوغــة التشــكيلية الواعيــة فــي بعــض اللوحــات والالواعيــة فــي لوحات أخرى ،والرعشــة
علــى مســامات األلــوان والريشــة التــي تزحــف علــى تقاطيــع األشــكال ومالمح الشــخوص التــي تعيش

كرسي وجودها؛ فتظهر شفافة رغم معمودية اللون وكثافة الضباب الذي يغطي
صراعها الذاتي حول
ّ

التفاصيل ،وبكثير من اليقين وقليل من الشك بأنها أجساد أنثوية المالمح؛ إذ نراها في كل لوحة تتخذ
ً
ً
ً
مختلفا في صراعه حول الكرســي ،فتارة نراها تتأمل في كرســي كينونتها،
ونمطا
متغيرًا
شــكل
لذاتها
ّ
وتارة أخرى نلمحها مســتلقية على رمل هواجســها ُ
تحلم في شــكل صيرورتها ،وهذا التأويل الســريالي
المتخيــل قادنــي بالالوعــي إلــى اســتنباط عنوان آخر هــو “أين تجلــس؟” ،فقد َّ
أنثوي
تجلى لي كفســتان
ّ
ّ
ً
تغير من شكل حضورها وتتجسد بأكثر من هيئة.
الطراز ،أو ربما مجازا ،لمحت طيف امرأة ّ

أراها امرأة تمشـــي في قاعة الوجود ،تبحث وسط

أي إنســـان يعتريه برد الفضول وصقيع التســـاؤالت
ّ

المكبوتة والمخبأة في ســـراديب الالوعي وبشـــغف

قاعة الوجود؟

الزحام الكبير وصخب األحالم وضجيج هواجسها

جامـــح واضطـــراب وريبـــة ،تفتـــش عـــن كرســـي
ً
شكل والالموجود
وجودها وعن وجودها الموجود
مجا ًزا.

بشـــأن مكانته في هذا الوجود وأين هو كرسيه في

يقلـــب طاولـــة الذكريـــات الموجعـــة بوجـــه عقلـــه

الالواعـــي ،الذكريـــات التي يســـتغلها العقـــل الباطن

إشعال فتيل الدهشة وقنديل الفضول

ليســـتفز فيـــه رهـــاب الذاكـــرة ،فيغير مـــن جغرافية
مزاجـــه ويعبث بمنـــاخ أفكاره ويحـــرك فيه ناعورة

الفنانـــة الشـــيخة هـــا آل خليفـــة ،بدءً ا مـــن عنوان

المخـــاوف والهواجـــس إلـــى حـــد الرهـــاب والفـــزع

محمـــد آل خليفة ،الذي رفعت عنه ســـتائر الدهشـــة

حالـــة من الفضول ،حتى قبل أن ترفع الســـتائر عن

ويكســـر أصفـــاد الرهاب هـــو يتبنّى هندســـة الفراغ،

والمهيمـــن حـــول عنوان المعرض “أيـــن نجلس؟” أو

فلســـفي ،أن تفـــرط أمـــام بصـــر وبصيـــرة المتلقـــي

وهواجـــس الماضـــي الدفيـــن ويفرغها إما يســـردها
ً
ً
ً
وأشكال
خطوطا
حروفا أو يرســـمها
كالمً ا أويكتبها

التســـاؤالت؛ ليبحث معها عن مكانته وعن كرســـيه،

الـــروح ،فيجســـدها فـــي عمـــل فنـــي مُ لهـــم ومحفـــز

الصارخة “أين تجلس؟”.

الفلســـفي العميق ،قد جســـدته الفنانة الشـــيخة هال

هندسة الفراغ وعالج الذاكرة باأللوان

الذاكـــرة ،إذ تقـــول فـــي تقديمها لمضمـــون المعرض

فـــي معـــرض الفنانـــة التشـــكيلية الشـــيخة هال بنت

معرضهـــا “أيـــن نجلـــس؟” خلقت في ذهـــن المتلقي

وعيـــه من عبوديـــة الالوعي
ولكـــي يحرر اإلنســـان ّ

يـــوم  15فبرايـــر ،ومـــن خـــال الغمـــوض المحيـــط

مالمـــح لوحاتهـــا واســـتطاعت بذكاء ســـيكولوجي

عندما يســـتحضر من تلقاء نفســـه ذكرياته المؤرقة

كما سبق وأوردت في المقدمة وعلى حسب تقويم
المتخيلـــة وليس
حدســـي ككاتـــب مادتـــه الصـــورة
ّ
كناقـــد تشـــكيلي ،فالنقد التشـــكيلي ليـــس محرابي

وال أعرف حتى طقوســـه وال أجيد فك رموزه؛ إنما
ظهـــر لـــي كطيـــف عابر وكومضـــة خاطفـــة أن أصل

العنـــوان المحفور علـــى ألواح العقـــل الالواعي كان
“أين تجلس”؟

فلو تأملنا لبرهة من الســـريالية وجلســـنا على عتبة
المجـــاز والتأويـــل ،نجـــد أن العنـــوان “أيـــن تجلس”
يصلح أن يكون ثوبًا لغويًا مشاعً ا يأتي على مقاس

طوق التساؤالت واســـتدرجته لتجعله ينغمس في

فن التأويل وفلسفة المعنى
الفنـــان ،شاســـع الـــذكاء والفطنـــة هـــو من يقـــدر أن
ً
صديقا حميمً ا للمتلقي؛ عندما يجســـد عمله
يصبـــح

نســـيج لوحاتهـــا ،ومن ثم أشـــعلت في رأســـه فتيل

متداخلـــة ،حتـــى تفـــرغ منهـــا ذاكرتـــه وتفـــرغ منها

إذ بـــدأت ســـؤالها بالخطـــوط المتشـــابكة وباأللوان

لآلخريـــن ،إنه عالج الذاكرة من رهابها وهذا العالج

ويعطـــي لنفســـه حق التفـــرد واالنفراد فـــي صياغة

آل خليفـــة في معرضهـــا باأللوان كعـــاج من رهاب

مـــن حق المتلقي ،هو يمنحه مســـاحة حرة ومطلقة

هندســـة العقـــل الالواعي ،ملكة عظيمـــة يحظى بها
من تفوق على نفســـه وبسط ســـطوة وعيه الواعي

لمـــا يحدث فـــي دهاليـــز الالوعي ،فهـــو يعرف متى

الفني يقسم األدوار ما بينه وما بين المتلقي.

المضمـــون ،ويتـــرك بـــاب التأويـــل وفلســـفة المعنى
في تأويل المعنى على حســـب نظرته لمضمون فنه

“تتكلـــم هـــذه المجموعـــة مـــن األعمـــال عـــن حاالت
مختلفـــة للبشـــر تحاكـــي شـــي ًئا دفينًـــا فـــي الذاكرة

وعلى حســـب مزاجه الجمالي وذائقته الفنية وكلما

الفنانـــة هـــا آل خليفـــة وبفطنـــة منهـــا تركـــت باب
التأويـــل مفتوح الفضـــاء والحـــدود للمتلقي عندما
انتقـــت لمعرضها عنوا ًنـــا مفتوح التأويـــل والمعنى،
يحمـــل مـــا بيـــن طياته أكثـــر مـــن معنـــى وأكثر من
تأويـــل “أين نجلس؟” ،وبهذا تكون الفنانة الشـــيخة
هـــا آل خليفـــة اســـتطاعت أن تســـتدرج المتلقـــي
ً
شـــريكا مع لوحاتها في الصراع والقلق؛ كي
لتجعله
يســـتنبط منها المعنى ويشـــاركها فـــي اإلجابة على
سؤال ألوانها “أين نجلس؟”؟ أو “أين تجلس؟”

ً
مفتوحا كلما اتســـعت
تـــرك للمتلقـــي بـــاب التأويـــل

الكاتب والشاعر :لؤي طه

مساحة األلفة والتناغم ما بينهما.

واستعادتها يكون جزءً ا من العالج”.

الشهابي يستعرض أغرب ما شاهد في جوالته حول العالم
عُ قدت مؤخـــرًا ندوة للرحالـــة البحريني

األماكـــن التـــي قـــام بزيارتهـــا ،وأغـــرب

فـــي أدب الرحـــات (ممـــا رأيـــت) .حيث

ّ
غطـــى الجـــزء
ومونتينيغـــرو) .فيمـــا

سلســـلة كتـــب (ممـــا رأيـــت) فـــي أدب

األكالت التـــي قـــام بتجربتهـــا ،وأغـــرب

دول الهنـــد الصينية (كمبوديـــا ،وفيتنام،

والســـويد)،

الدكتـــور فهـــد إبراهيم الشـــهابي ،مؤلف
الرحـــات ،بعنـــوان (أغرب مـــا رأيت في
 100دولـــة حول العالـــم) ،وذلك بحضور
جمـــع مـــن المشـــرعين والدبلوماســـيين

واإلعالمييـــن والمهتميـــن ،بمركـــز ال

فونتين للفن المعاصر بالمنامة.

واســـتعرض الشـــهابي بعـــض أغـــرب

عادات الشـــعوب التي صادفهـــا ،وأغرب
القوانيـــن المتبعـــة فـــي مختلـــف دول
العالـــم .وقـــد اختتمـــت النـــدوة بحفـــل

توقيع علـــى مجموعة إصدارات الرحالة
البحريني.

والجديـــر بالذكـــر بـــأن الدكتـــور فهد قد

أصـــدر أربعـــة أجـــزاء مـــن سلســـلة كتبه

غطى الجـــزء األول منها رحلته لكل من

والوس ،وتايالند) ،ودول شـــرق أفريقيا
(كينيـــا ،وتنزانيـــا وزنجبار ،ومدغشـــقر).

بينمـــا غطى الجزء الثاني منطقة أمريكا

الالتينية (بيرو ،وفنزويال ،وبنما ،وكوبا)،
ودول البحـــر األدرياتيكـــي (ســـلوفينيا،

وكرواتيـــا،

والبوســـنة

والهرســـك،

الثالث دول الشـــمال (آيســـلندا ،وفنلندا،
والدنمـــارك،

والنرويـــج،

ودول طريـــق الحريـــر (أوزبكســـتان،

وطاجيكســـتان،

وكازاخســـتان،

وقيرغيزســـتان ،ومنغوليـــا) .أمـــا الجـــزء
الرابـــع فقـــد أطلـــق عليـــه الكاتـــب اســـم

(محبوبتـــي البحرين) ،وخصصه بالكامل

لمملكة البحرين.
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لصحيفة “وول ستريت جورنال” إنه يرثي حال طبيعة السياسة “المشاكسة” البشعة

وإيستوود ،البالغ  89عامً ا ،والذي نال عد ًدا من جوائز األوسكار خالل مسيرته ،قال

االثنين

albiladpress.com

أسطورة السينما األميركية يتخلى عن ترامب

تأسست سنة2008 :
17580939

+973

فــي الواليــات المتحــدة هذه األيــام ،رغم تقديره لبعض األمور الحســنة التي قام بها
رقيا ،ودون
ترامب .ولفت إيســتوود إلى أنه على ترامب أن يتصرّف “بطريقة أكثر ًّ

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع

17111432

االشتراكات والتوزيع:

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

إطالق تغريدات ونعوت على أشخاص” ،مع أنه كان من أشد الداعمين لترامب عام

 2016ضد هيالري كلينتون ،التي كان يخشى أن “تسير على خطى باراك أوباما” في
حال فازت ،وفق ما قال حينذاك.

أحمد البحر

ahmed.bahar@albiladpress.com

المغفور له بإذن هللا أمير البالد الراحل سمو الشيخ
عيسى بن سلمان آل خليفة ،يستعرض حرس
الشرف في العام 1961

للخلف ُدر..
Û Ûمــن المواقــف الطريفــة التــي ترفــض مغــادرة ذاكرتــي رغــم مــرور الزمــن الطويــل
عليهــا هــذا الموقــف الــذي أعرضــه أمامك ،ســيدي القــارئ ،وهو مشــهد طريف كما

أسلفت ولكنه  -في ذات الوقت  -من الواقع ،فقد عشت فصوله وشاهدت نهايته

المتوقعة .هكذا بدأ محدّ ثي روايته للموقف ثم تابع:

Û Ûكنــت أراقــب وبشــغف ســلوكيات أحــد “المســؤولين” الغريبــة ،والتــي أظنّهــا كانت
قريبة من المسرحية الكوميدية .كان هذا المسؤول يأتي في الصباح الباكر وقبل
ويتوجه مباشــرة إلى جهاز البصمــة ليثبت حضوره ثم
ّ
بــدء وقــت الــدوام بدقائق

يعود مســرعً ا إلى ســيارته التي عادة ما يوقفها مقابل المدخل الرئيس للمؤسســة
ثم يختفي ليعود قبل نهاية الدوام بســاعتين على األكثر ويدخل مقر العمل دون

المرور طبعً ا بجهاز البصمة.

Û Ûاألكثــر طرافــة فــي األمــر ،كمــا يقــول محدّ ثي ،هو حــرص هذا الشــخص الذي كان
يشغل وظيفة رئيس وحدة على وجوده في مقدمة المغادرين عند نهاية الدوام.
ويتابــع محدّ ثــي قائالً :كنت أتســلّى بهذا المشــهد الطريف الــذي كان يتكرّ ر أمامي

كثيرً ا وأحرص على أال يفوتني.

Û Ûبعــد فتــرة قرّ رت المؤسســة إعادة هيكلة اســتراتيجيتها لتتماشــى مــع المتغيّ رات
فــي أســواق العمل المحلية والخارجية ،ونتيجــة لذلك أصبحت تلك الوحدة التي

كان يرأسها ذاك المسؤول إدارة كبيرة تتمتّ ع بكيان مستقل لها ميزانيتها الخاصة
ومجلــس إدارة وتقــرّ ر أن يكــون مــن يديرهــا فــي منصــب رئيــس تنفيــذي .وتابــع
محدثي:

Û Ûعاش صاحبنا فترة في انتظار القرار بتعيينه في ذاك المنصب واستطاع أن يقنع
نفســه بأنــه األكفــأ واألجــدر بالمنصب وأنها مســألة وقــت حتى يصدر ذلــك القرار؛

خصوصــا أنــه تــم إلغــاء وظيفتــه الحاليــة نتيجــة إلنشــاء تلــك اإلدارة .مــرّ أمامــه
شريط انضباطه وسلوكه (للخلف دُ ر) ،أي ابصم وعد من حيث أتيت ،ولكنه اعتقد

أن ذلــك كان بعيــدً ا عــن علــم اإلدارة العليا .لم يطــل االنتظار فقد تســلّم إخطارً ا...
يقــول نوفاليــس فــي هذا الســياق’’ :يســتطيع جميع النــاس أن يكونــوا نوابغ لو لم

يكونوا كسالى‘‘.

ما رأيك سيدي القارئ؟

“غوغل” تحذف

 600تطبيق من

هاري وميغان“ :ملكي” ليست ملك الملكة

متجرها اإللكتروني

قــال األمير هاري وزوجته ميغان ماركل ،إنهما لن يســتخدما

حظــرت شــركة “غوغــل” األميركيــة
عــد ًدا من اإلعالنات المخالفة للقواعد

جديــدة في كندا ،مشــددين علــى أن الملكة إليزابيث ال تملك

والتــي كانــت منتشــرة حتــى علــى

تطبيقــات ال يتــم اســتخدامها ،كمــا
حظــرت عــد ًدا مــن محــركات البحــث

التي تستخدم هذه اإلعالنات.

ذكــرت “غوغــل” فــي بيــان لهــا علــى

اإلنترنــت أنهــا حذفــت  600تطبيــق

مــن متجرهــا اإللكتروني بســبب هذه
القاعــدة .مؤكــدة أن ســبب الحــذف

يعود ألســباب تتعلق بسياسة الشركة
بشأن اإلعالنات ،كما تم حظرهم على

منصــات مثل “آد مــوب” و”آد مانيجر”

التابعتين للشــركة .وبحســب الشركة
فإنهــا تصنــف اإلعالنــات المزعجــة

بأنهــا تلــك التــي تظهــر للمســتخدمين

بطرق غيــر متوقعة بما في ذلك التي

تتداخــل أو تؤثر علــى قابلية وظائف
الجهاز لالستخدام.

مجــددا كلمــة “ملكــي” في عالمتهمــا التجارية بعــد بدء حياة

اإلفطار “الكبير” يساعد على حرق الدهون
كشــفت دراســة جديــدة عــن أهميــة

أعلــى بكثيــر عند تنــاول وجبــة اإلفطار

وإنقــاص الــوزن ،ونوّ هــت إلــى أن

وأشــارت الدراســة أن مفتاح الفائدة هو

وجبــة اإلفطــار ،فــي حــرق الدهــون
وجبــة اإلفطــار “الكبيــرة” ،تعــود

عمليــة تســمى التوليــد الحــراري الناتــج

ووجدت الدراســة الجديدة التي نشرت

إلــى كميــة الطاقــة (الســعرات الحرارية)

بالفائــدة أكثر مــن الوجبة الصغيرة.

كلمة “ملكي”.

واتفــق الزوجــان ،الشــهر الماضي ،مــع الملكــة إليزابيث (جدة

فــي دوريــة “جورنــال أوف كلينيــكال

هــاري) علــى أنهمــا لــن يواصــا عملهمــا كفرديــن فــي العائلــة

إيندوكرينولوجــي آنــد ميتابوليســم”

المالكــة بعــد إعالنهما المفاجــئ عن رغبتها في الســعي “لدور

المختصــة أن حــرق الســعرات الحرارية

تقدمي جديد” ،يأمالن بتمويل نفسيهما من خالله.

مقارنة بالعشاء.

عــن النظام الغذائي ( ،)DITوالتي تشــير

التــي يســتخدمها الجســم عنــد هضــم
ً
وفقــا
الطعــام ونقــل المــواد الغذائيــة،

لموقع “سالش غير”.

ونقــل موقــع “فوكــس نيــوز” عــن المتحدثــة باســم الزوجيــن

قولها “لن يســتخدم الزوجان كلمة ملكي أو ساســكس رويال
مســتقبال ،لمــا تفرضــه قواعــد معينــة فــي حكومــة المملكــة

األمير هاري وزوجته ميغان ماركل

المتحدة”.

وفــي منشــور مفصــل علــى موقعهمــا الرســمي ،أكــد الزوجان

ويأتــي هــذا التوضيــح ،بعدمــا ذكــر مصــدر ملكــي ،فــي وقت

إليزابيث ال تملك كلمة “ملكي”.

“ملكي” ،مشيرا إلى أن المناقشات ال تزال جارية.

مــا جــاء على لســان المتحدثــة بهما ،مشــيرين إلــى أن الملكة

وأضافــا “رغــم أن الملكــة ومكتــب مجلس الــوزراء ال يملكان
أي وصايــة علــى كلمــة ملكــي فــي الخــارج ،إال أننــا ال نعتــزم

ســابق ،أن العائلة الملكية تناقش منع الزوجين من استخدام
» »واألسبوع الماضي ،أعلن األمير هاري وميغان أنهما

سيتنحيان رسميا عن دورهما في العائلة المالكة في

اســتخدام هــذا اللقب مجددا ســواء داخل أو خــارج المملكة

نهاية شهر مارس .ويعيش هاري وميغان وابنهما

العائلة المالكة”.

المستقلة ماديا.

المتحــدة ،وذلــك بعــد ربيــع  ،2020أي بعد تنحينا رســميا عن

أكملوا تعليمكم الجامعي ..فالدراسة تطيل العمر

الرضيع آرتشي ،في كندا اآلن ،حيث يبدآن حياتهما

“معركة حقيقية” بين الشرطة و 40ألف نحلة
تعرّ ض مجموعة من رجال اإلطفاء

والشــرطة ،الذين كانوا يســتجيبون
لنداء استغاثة من مواطنين بوجود
لدغــات مــن النحــل ،لهجوم أســراب
مــن النحــل اإلفريقــي فــي أحــد

شــوارع مدينة باســادينا األميركية.

وهاجمــت أســراب من النحــل األفريقي

رجال الشــرطة واإلطفاء أثنــاء قيامهم

بمحاولــة حــل المشــكلة ،لتتطــور األمور

حملة فرنسية

وتتحــول إلــى معركــة حقيقيــة بيــن
الطرفين.

وهاجمــت حوالــي  40ألــف نحلــة رجال

اإلطفاء والشرطة ،وتم نقل  3منهم إلى
المستشفى بحالة حرجة.

وقالت الســلطات إن النحل هاجم ولدغ
 7أشــخاص ،اثنيــن منهــم نقلــوا إلــى

المستشــفى ،لكــن أول رجــل إطفاء كان

األسوأ حظا ،ألنه لدغ أكثر من  17مرة.

مقتل  8أتراك جراء

أجــرت كليــة الطــب بجامعة ييــل وجامعة

الباحثــون بعــد جمــع البيانــات أن الذيــن

لمكافحة بق

أظهــرت أن االلتحــاق بالجامعــة من شــأنه

ومعلــوم أن عــدد ســنوات حيــاة الشــخص

إلى العيش حياة أطول.

أطلقت الحكومة الفرنســية حملة

بمــا فــي ذلــك المــكان الــذي يعيــش فيــه،

مــن جديــد بيــن الســكان ،ليشــكل

إن هنــاك آخريــن محاصريــن تحــت

وكانــت فرنســا قــد تخلصــت مــن

أمــس األحــد بعــد أن ضــرب زلــزال

كامــل في الخمســينات مــن القرن

الحــدود مع إيــران ،بينما وصلت فرق

أالبامــا فــي برمنغهــام ،دراســة حديثــة

أن يضيــف ســنوات إلــى عمــر اإلنســان ،إذ
إن كل تطــوّ ر شــخصي إضافــي في مجال

اســتمروا فــي التعليــم مــن بينهــم ،يميلون

يرتبــط بقائمــة طويلــة مــن العوامــل،

التعليــم يزيــد متوســط العمــر المتوقــع
بنحــو  1.3ســنة .وأجريــت ال ّدراســة التــي

والعــرق وفرص العمل .ويعد التفكير بهذه

شــخص فــي  4مــدن أميركيــة ،واســتنتج

صعبة للغاية.

بــدأت منــذ  30عامً ا ،علــى أكثر من  5آالف

المتغيــرات وتقييم تأثيرها النســبي مهمة

زلزال غرب إيران

الفراش

أعلنــت الداخليــة التركيــة مقتــل 8
أشــخاص إثــر زلزال قــرب الحدود مع

إيران.

لمحاربــة بق الفراش بعد انتشــاره

وقال وزير الداخلية ســليمان صويلو،

مشكلة حقيقية في البالد.

مبــان في جنوب شــرق تركيا
أنقــاض
ٍ

مشــكلة “بــق الفــراش” بشــكل

قوتــه  5.7درجــة المنطقة القريبة من

الماضــي ،لكنهــا عــادت للظهــور
ّ
ً
إزعاجا للسكان.
شكل
اليوم ،ما

اإلنقاذ إلى القرى المتضررة.

وأضــاف صويلــو أن مــن بيــن ضحايا

وأطلقــت الحكومــة الفرنســية،

الزلزال ،الذي ال يبعد مركزه كثيرًا عن

لمحاربــة انتشــاره ،وخصصــت

بإصابة  5أشخاص.

بحســب موقع “ســي إن إن” حملة

الســطح 3 ،أطفــال ،وأن أنبــاء أفــادت

إلكترونيا لتقديم النصائح،
موقعً ا
ًّ
ًّ
للمعلومــات
ســاخنًا
وخطــا

وقــال إن الزلــزال أدى النهيــار نحــو

 1066مبنى.

واالتصال.

وكان مركــز رصــد الــزالزل األوروبــي
المتوســطي ،قــال إن زلــزاالً قوته 5.7

وأشــار الموقــع إلــى مجموعــة من
التدابيــر الصارمــة التــي يجــب

ال قد تزيد
إن درجة الماجيستير مث ً
قال فريق الباحثين في “ّ ”American Journal of Public Health
أن العرق والمال لم يثبتا أي تأثير على متوسط العمر.
نحو سنة و 4أشهر ،مؤكدين ّ

اتباعهــا لمنــع انتشــاره مــع عبــارة

“يمكننا أن نتأثر جميعً ا”.

من عروض أزياء ميسوني وومن لخريف وشتاء  2020في ميالنو (أ ف ب)

درجــة ضرب المنطقــة الحدودية بين
تركيــا وإيــران فــي وقــت مبكــر مــن

صباح األحد.

