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مليارات دوالر

كلفة المشاريع الكبرى بقطاع النفط
المنامة  -بنا

استعرض مجلس الوزراء إنجازات الحكومة في قطاع

ترأس سمو
ولي العهد
الجلسة
االعتيادية
األسبوعية
لمجلس
الوزراء
بقصر
القضيبية
صباح أمس

النفــط والغــاز وســير العمــل فــي المشــاريع الرأســمالية
والتطويريــة الكبــرى التــي تعكــف علــى تنفيذهــا فــي
قطــاع النفــط والغاز في إطار نهج التحديث والتطوير
للمنشــآت الحيويــة في هــذا القطاع وضمان اســتدامة
تنافســيته فــي األســواق العالميــة .ويصــل مجمــوع
كلفة المشــاريع الرأســمالية التقديرية األكبر في تاريخ
البحريــن إلى  8مليارات دوالر ،وتأتي ضمن المشــاريع
التنمويــة الكبــرى ذات األولويــة قيد التنفيــذ التي تبلغ
قيمتها  32مليار دوالر.
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أكاديمية للدراسات الدبلوماسية باسم محمد بن مبارك

العاهل :البحرين
نجحت في بناء شبكة
قوية من التحالفات
والشراكات الدولية

جاللة الملك مستقبال كبار المسؤولين بوزارة الخارجية بمناسبة اليوبيل الذهبي للدبلوماسية البحرينية واليوم الدبلوماسي
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تخصيص  14يناير
من كل عام يوما
للسلك الدبلوماسي

ﻳﺘﺸﺮف وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
وﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻤﻰ
آﻳﺎت اﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن إﻟﻰ
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ﻋﺎﻫﻞ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﻔﺪى ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ورﻋﺎه

ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻞ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻮزارة

وﻣﺒﺎرﻛﺔ إﻋﻼن ﻳﻮم "اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ" ﻓﻲ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم
ﻣﺒﺘﻬﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ أن ﻳﺤﻔﻆ ﺟﻼﻟﺘﻪ وﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﻮاﺻﻞ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻌﻄﺎء
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺘﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ

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

سمو رئيس الوزراء

يتلقى شكر نظيره

الكمبودي
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المنامة  -بنا

تلقى رئيس الــوزراء صاحب السمو
الــمــلــكــي األم ــي ــر خــلــيــفــة ب ــن سلمان

آل خليفة برقية شكر جوابية من

رئيس مجلس وزراء مملكة كمبوديا
الصديقة هون سين؛ ر ًّدا على برقية
سموه المهنئة بذكرى استقالل بالده.

وأع ــرب رئيس وزراء كمبوديا في

برقيته عن خالص شكره وتقديره
لسمو رئــيــس الـ ــوزراء على مشاعر
متمنيا لسموه
سموه النبيلة الطيبة،
ًّ

موفور الصحة والسعادة ولمملكة

الــبــحــريــن اطــــراد الــتــقــدم والــرخــاء
واالزدهار.
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جاللة الملك مستقبال كبار المسؤولين بوزارة
الخارجية بمناسبة اليوبيل الذهبي للدبلوماسية
البحرينية واليوم الدبلوماسي

أكاديمية للدراسات الدبلوماسية باسم محمد بن مبارك

العاهــل :اســتطعنا إطــاع العالــم علــى الهويــة الرصينــة لسياســة البحريــن الخارجية

المنامة  -بنا

ً
نموذجــا
مجلــس الــوزراء حفظــه هللا ،أصبحــت

اســتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة في قصر الصخير أمس ،كبار المســؤولين بوزارة الخارجية،

للدبلوماســية المتفاعلــة النشــطة التــي تدافــع عن

ورؤســاء بعثــات مملكــة البحريــن في الخارج ،ورؤســاء البعثات الدبلوماســية المعتمدين لــدى المملكة؛ بمناســبة االحتفال باليوبيل

مصالــح مملكــة البحريــن فــي الخــارج وتســهم

الذهبي للدبلوماسية البحرينية واليوم الدبلوماسي الذي يصادف  14يناير  .2019وفي مستهل اللقاء ،تشرف الجميع بالسالم على

فــي ترســيخ وجههــا الحضــاري ،وتعزيــز مكانتهــا

جاللة الملك .وبهذه المناسبة ،تفضل عاهل البالد بإلقاء كلمة سامية فيما يلي نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

فيه بإنجازاتهم في خدمة البحرين ورفعة شــأنها.

الســامية هــي اليــوم مفخــرة لمملكــة البحرين في

أصحــاب الســمو والمعالــي ..أصحــاب الســعادة

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

عهدكــم الزاهــر بتلــك اإلنجــازات ،وحيازتها موقعا

نرحب بالجميع أجمل ترحيب ،ويسعدنا أن نفتتح

محمد بن مبارك :فخور بتسمية

السفراء..
عامنــا الجديــد ببلــوغ “الذكــرى الخمســين” لبــدء
العمــل الدبلوماســي المنظــم ،الــذي اســتطعنا مــن
خالل مســيرته الثرية أن ُنطلِع العالم على “الهوية
الرصينــة” لسياســة مملكــة البحريــن الخارجيــة،
الملتزمــة بتعزيــز التضامــن العالمــي واالرتقــاء
باألمن اإلنساني.
ولقــد أوضحــت تجاربنــا فــي هــذا المجــال ،قــدرة
الدبلوماســية البحرينيــة علــى التفهــم واإلدراك
التــام للمتطلبــات وللمتغيــرات الدوليــة بتحدياتها
ـن بالدنــا مــن التعاطــي
المختلفــة ،وهــو مــا مكـ ّ

الدبلوماســي المهنــي والموضوعــي فــي مختلــف
الظــروف ،وصياغة المواقــف الخارجية الحريصة
على الصالح العام التي تأخذ في االعتبار التوازن
بيــن أولوياتها اإلســتراتيجية والتزاماتها الدولية،
دون إغفــال ألهميــة النقــل الدقيق لجهــود تنميتنا
الوطنيــة المســتمرين فــي تطويرهــا ،والتــي توثق
نتائجها المتقدمة العديد من التقارير الدولية.
كما نجحت البحرين عبر نظام عملها الدبلوماســي
فــي بنــاء شــبكة قوية مــن التحالفات والشــراكات
الدوليــة القائمة على أســس احترام ســيادة الدول
وحســن الجــوار ،ومــد جســور التفاهــم وتقريــب
وجهــات النظــر فــي كافــة القضايا ،وهو أمــر يؤكد
بــأن نهج عالقاتنا الدبلوماســية القائم على حســن
النوايــا هو مــا اعتدنا عليه ولن نتخلى عنه ،بكونه
فطــرة حضاريــة نشــأت عليهــا الطبيعــة البحرينية
الودودة والمنفتحة على العالم.
وبهــذه المناســبة الطيبــة ،يســرنا أن نتوجــه
بالشــكر العميــق واالمتنان الكبير لمؤسســي العمل
الدبلوماســي الوطنــي ومــن يواصــل علــى دربهــم،
لجهودهــم الحثيثــة فــي إيصــال صــوت البحريــن
المجســد لصورتهــا اإليجابيــة ،والمرســخ
الواثــق
ّ

لسياســاتها الخارجيــة الداعمــة لخيــر العالــم
واســتقراره ،مــع تطلعنــا الســتمرار جهــود التطوير
وخصوصــا فــي مجــال تنمية الكفاءات واســتثمار
ً
الخبــرات ورفع مســتويات التخصصيــة في العمل
الدبلوماسي.
ونوجــه بهــذا الشــأن بــأن يتــم تطويــر المعهــد
الدبلوماســي بتحويلــه إلــى “أكاديميــة خاصــة
للدراســات الدبلوماســية“ ،وأن يطلــق عليهــا اســم
ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة ،رائــد
الدبلوماســية البحرينيــة وأحد مؤسســيها األوائل
الــذي يســجل لــه تاريخهــا العريــق اإلخــاص فــي
األداء والتميــز فــي العطاء ...وهي ســمة بحرينية
أصيلة نرفع شعارها ونفاخر بها في كل المحافل.
وختامً ــا ،ومــن منطلــق اعتزازنــا بمــا تحققــه
الدبلوماســية البحرينيــة وتقدي ـرًا للجهــود البارزة
لكوادرهــا ،برجالهــا ونســائها ،نعلــن بهذه المناســبة
عــن تخصيص “الرابع عشــر مــن يناير” من كل عام
خاصا للســلك الدبلوماســي ،ولنحتفي
ً
ليكون يومً ا

المعهد الدبلوماسي باسمي
ثــم ألقــى نائب رئيس الوزراء ســمو الشــيخ محمد
بن مبارك آل خليفة كلمة ،هذا نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم
صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة
حفظه هللا ورعاه،
يشــرفني بدايــة أن أعــرب عــن اعتــزازي الكبيــر
وامتنانــي البالــغ لألمــر الســامي من لــدن جاللتكم
بتســمية المعهد الدبلوماســي باســمي وذلك مبعث
فخر واعتزاز لي.
أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة ،الحضــور
الكريم..
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
برعايــة ســامية ومباركــة كريمــة مــن جاللتكــم،
نحتفــل اليــوم بمناســبة مــرور نصــف قــرن علــى
تأسيس وزارة الخارجية البحرينية وإنها لمناسبة
وطنيــة يحظــى فيهــا منتســبي وزارة الخارجيــة
بلقــاء جاللتكم واالســتماع لتوجيهاتكم الســديدة
فيمــا يخــص عملهــم وخدمــة وطنهــم ورعايــة
مصالحه ومواطنيه وبأن يكون هذا اللقاء مناسبة
ســنوية يحتفى فيهــا برعاية كريمة وتشــريف من
جاللتكم حفظكم هللا.
كما يشــرفني أن اســتعرض أمام جاللتكم مســيرة
دبلوماســيتنا الفتيــة منــذ صــدور المرســوم رقــم
( )1لســنة  1969مــن لــدن المغفــور لــه بــإذن هللا
تعالى ،صاحب العظمة الشــيخ عيســى بن ســلمان
آل خليفــة طيــب هللا ثــراه ،القاضي بإنشــاء دائرة
الخارجيــة التــي كانــت اللبنــة األولــى واألســاس
لصــرح وزارة الخارجيــة ،التــي شــرفني األميــر
الراحل ،بتولي أمر إدارتها بمقتضى المرسوم رقم
( )2في نفس العام.
وإذ أستذكر تلك اللحظة يغمرني االمتنان مجددا
لســموه ،فقــد أتــاح لــي أن أعيــش تجربة إنســانية
وإداريــة ال تنســى وال تفارقنــي صــور لحظــات
التأسيس والبناء.
صاحب الجاللة..
يرمــز ذلــك اليــوم المشــهود ،إلــى اســتكمال بنــاء
الســيادة الوطنيــة عندمــا قــررت البحريــن إنهــاء
اتفاقيــة الحمايــة القائمــة بينهــا وبيــن بريطانيــا
والــذي جــاء تزام ًنــا مع قرار انســحابها عــام 1968

مــن منطقــة شــرق الســويس ومــا كان ســينتج عن
ذلــك القــرار مــن فــراغ أمنــي وسياســي تســاؤالت
مقلقة طالت منطقة الخليج العربي برمتها.
ال يقاس عمر الدبلوماسية بالسنوات التي قطعتها،
وإنما باإلنجازات التي حققتها في خضم سياقات
وأوضــاع دوليــة وإقليميــة كانــت ســريعة التقلب.
وبهــذا المعنــى ،فإن عمــل وزارة الخارجيــة الفتية
وفــي ظل قيادتكم الحكيمــة وتوجيهات جاللتكم

اإلقليميــة والدوليــة وتقــوم بــدور مهم فــي نصرة
القضايــا والمصالح العربية واإلســامية ومواجهة
التحديــات التي تواجــه المجتمــع الدولي لصياغة

جديــرا بهــا بيــن األمــم علــى الصعيديــن اإلقليمــي

مستقبل أكثر أمنًا واستقرارا لإلنسانية.

والدولــي ،ويحــق لــي اإلشــادة فــي هــذا المقــام

ولقــد تمكنــت الدبلوماســية البحرينيــة فــي ظــل

بتوجيهــات وإدارة جاللتكــم الحكيمة في معالجة

القيــادة الحكيمــة لجاللتكــم مــن تحقيــق قفــزات

الخــاف الحــدودي بيــن البحريــن وقطــر وإصــدار

هائلــة وخطــوات واســعة فــي كل مناحــي التقــدم

محكمــة العــدل الدولية حكمهــا التاريخي القاضي

والريــادة ،اســتنا ًدا إلــى إرثهــا القائــم علــى مبــادئ

بتأكيــد تبعيــة جزر حوار كما كانــت دائمً ا للبحرين
ً
طبقــا للقانــون
وبســيادتها التامــة علــى الجــزر

التعايــش الوطنــي واالحتــرام المتبــادل والعمــل
الجماعي المشــترك وحســن الجوار وعدم التدخل

الدولي.

فــي الشــؤون الداخليــة للــدول األخــرى ،وتوثيــق

يعيــد ذلــك إلــى ذاكرتنــا ،التحديــات والتهديــدات

أواصــر الصداقــة والتعــاون مــع جميــع الــدول

المتمثلــة فــي االدعــاءات واألطمــاع التوســعية

والمجتمعــات ،وااللتــزام بميثــاق األمــم المتحــدة

اإليرانيــة فــي المنطقــة وفــي البحريــن تحدي ـ ًدا،

والتــي تــم التصــدي لهــا فــي وقتهــا ،بفضــل حكمة
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان
آل خليفــة التــي أدارت المفاوضــات ،بمــوازاة مــع
أطــراف إقليميــة ودوليــة توجــت بتأكيــد علــى
عروبة البحرين وسيادتها واستقاللها الناجز.
إن مملكــة البحريــن التــي اســتوحت مبادئهــا
ومرجعياتها المؤسســة من الخبرات الدبلوماســية
الدوليــة ومن حضارة وتقاليد شــعب البحرين ،قد
منحتها تلك العناصر المكانة المميزة في عالقاتها
علــى الصعيــد الخارجــي ،علــى امتــداد تاريــخ
البحرين المديد إن شاء هللا.
لقد اســتطاع جهازنا الدبلوماسي الحديث وبدعم
من صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليفــة رئيس الوزراء الموقر ،وصاحب الســمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس
الوزراء ،مواكبة التحوالت والتقلبات التي عرفتها
العالقــات الدوليــة ،فــي العقــود األخيــرة ،مســهما
وفاعــا إيجابيا على األصعدة الثنائية والمتعددة،
عارضــا وجهــات نظــر ومبــادرات تاريخيــة هامــة
لقيــت الترحيــب واإلشــادة ،مــن قبيــل الدعوة إلى
قيــام مجلــس التعــاون دول الخليــج العربية ،وهو
الصــرح الصامــد أمــام الصعوبــات الظرفيــة التــي
تواجه منطقة الخليج العربي.
صاحب الجاللة..
الحضور الكرام..
وفي إطار عملها ونشاطها على الساحتين العربية
والدوليــة فقد تكلــل ذلك باختيــار البحرين عضوً ا
فــي مجلــس األمــن الدولــي عــام ،1999 - 1998

وبترؤســها للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام

والقوانيــن واألعــراف الدوليــة ،والوقــوف بصالبة
للخارجيــة داخــل المملكــة وفي الخــارج ،ال يمنعنا

الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة مــن

مــن تحفيزهــم بــكل الوســائل لمضاعفــة الجهــد

جهود وما قام ويقوم به من دور مشهود في إدارة

والتضحيــة؛ نظرًا لما تمر بــه العالقات الدولية من
تعقيــدات وتحــوالت عميقــة ومباغتــة ومــا تفرزه
فــي الوقــت الراهــن مــن أزمــات وتوتــرات يصعب
التنبــؤ دائمــا بمداهــا .إن وزارة الخارجيــة فــي كل
البلــدان ،ليســت مكاتــب مريحــة وامتيــازات كمــا
يتوهــم البعــض ،بل هي فــي حقيقتها مثــل الثكنة
التي يرابط فيها جنود في أهبة االستعداد للدفاع

العزيز الذي نعمل لعزته ورفعة شــأنه ،مع تمنياتي

إن مــا تحقــق مــن نجاحــات على مــدى نصف قرن

لمعاليه بدوام التوفيق.

مــن الزمــان جــاء بفضــل مــا توفــر للدبلوماســية

إن تاريخ دبلوماسيتنا ،لجدير بالتدوين لتسترجع

البحرينيــة علــى امتــداد تاريخهــا مــن مقومــات

األجيال القادمة ،صفحات مجيدة من معركة بناء
الوطــن وتمكينه من مقومات الســيادة واالنخراط
في العصر بكل ثقة وتفاؤل وأمل.

أصحاب السمو والسعادة والمعالي..

وزير الخارجية :الدبلوماسية

والمملكــة تحتفــل اليــوم ،بانطــاق العمــل
الدبلوماســي ،يخامرنــا اليقيــن أن عالقاتنــا مــع
الخــارج األقــرب واألبعد ،اتســمت على مر العصور
باالعتــدال وحســن الجــوار والجنــوح إلــى حــل
المشــاكل بالوســائل الســلمية وفــي إطــار الحــوار
المتكافــئ تلــك هــي بعــض المقومــات الثابتــة
لسياســتنا الخارجيــة ،وهــي ليســت غريبــة علــى
شعب مملكة البحرين المضياف ،والمنفتح برحابة
على دول وشــعوب العالــم قاطبة دون تفريط في
المبادئ.
وإذ تدخــل وزارة خارجيتنــا ،النصــف الثانــي
مــن القــرن مــن عمرهــا ،فإننــا ننظــر إلى المســتقبل
بتفــاؤل وأمــل مــع مــا يلزم مــن الحيطــة واليقظة،
وســتظل المملكــة فــي عهــد جاللتكم ،وفيــة للقيم
الرفيعــة والتقاليــد العريقــة والتجــارب المضيئــة
التي أفرزها التراث الدبلوماســي العالمي باعتباره

 ،2008 - 2007عندمــا تبــوأت أول امــرأة عربيــة

وســيلة للتقــارب وفض النزاعات بالطرق الســلمية

بحرينية ذلك المنصب الدولي الهام.

والتعاون والتضامن بين الشعوب.

هــذه بعــض من المحطات الهامة في مســيرة عمل

قــد يبدو عمر دبلوماســيتنا قصيرا ،وهذا صحيح،

الــوزارة ومــا وجهته خاللها من تحديات عبر فترة

لكنــه عمــر حافل بمواجهــة تحديات فرضهــا علينا

قصيرة من الزمن.
لقــد بــذل جنــود أوفيــاء ،مــن بناتنــا ورجالنــا ،فــي

طموحنــا لنصبــح دولة حاضرة فــي النظام الدولي
واإلقليمــي ،وجــزءا فاعـ ًـا مــن األســرة العربيــة

وزارة الخارجيــة ،الجهد الكبيــر في تنظيم العديد

واإلسالمية.

مــن المؤتمــرات والملتقيــات ،العربيــة والدوليــة،

وفــي هــذه المناســبة فإنــه ليســعدني أن أعبــر عن

التــي اســتضافتها مملكــة البحريــن خــال العقــود

اعتــزازي البالــغ بــإدارة وزارة الخارجيــة لثالثــة

الماضيــة .غيــر أن ارتياحنــا ألداء المنتســبين

كفة الوزارة بكل اقتدار ونجاح لما فيه خير وطننا

عن حمى الوطن بكافة الوسائل.

الحضور الكريم..

عقــود ونصــف ،وأن أشــيد بمــا بذلــه معالــي األخ

كمنهاج عمل تلتزم به في كل مواقفها وخطواتها،
وتتمسك به في جميع أدوارها وتحركاتها.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

صاحب الجاللة..

إلــى جانــب الحــق ،والحــرص علــى نشــر الســام،

البحرينية حققت قفزات هائلة
ثم ألقى وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بن
محمد آل خليفة كلمة ،هذا نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم
ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن
عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى
حفظه هللا ورعاه..
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه..
أصحاب السمو..
أصحاب المعالي والسعادة..
الحضور الكرام..
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
أتشــرف يا صاحب الجاللة ،باســمي وباســم جميع
أعضــاء الســلك الدبلوماســي ،أن أرفــع إلــى مقــام
جاللتكم أسمى آيات الشكر واالمتنان على تفضل
جاللتكــم باســتقبال منتســبي وزارة الخارجيــة
وأعضاء الســلك الدبلوماســي ،لالحتفــال باليوبيل
الذهبي للدبلوماسية البحرينية.
فالدبلوماســية البحرينيــة ،بفضــل مــن هللا تعالــى،
ثم بفضل التوجيهات الســديدة والدعم الكبير من
لــدن جاللتكم حفظكم هللا ،والمســاندة المتواصلة
والمســتمرة مــن صاحــب الســمو الملكــي رئيــس
الوزراء الموقر حفظه هللا وصاحب السمو الملكي
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس

النجــاح مــن قــادة يضعــون المواطــن فــي قمــة
أولوياتهــم ويســعون بــكل جهدهــم لتعزيــز
النهضــة وتحقيــق التقــدم واالزدهــار ،ومــن شــعب
واع ومتحضــر يؤمــن بالتعايــش واالنفتــاح
والتواصــل مع جميع الشــعوب والثقافات ،ورجال
ونســاء مخلصيــن مدركيــن لعظــم المســؤولية،
ودبلوماسيين أكفاء استطاعوا وبكل اقتدار حمل
ً
ناطقا
الرســالة وأداء األمانــة فــي أن يكونوا لســانا
عن مملكة البحرين ومنجزاتها.
سيدي حضرة صاحب الجاللة..
أعــرب لجاللتكــم حفظكــم هللا عــن خالــص
شــكري وامتنانــي لتفضلكــم بإطــاق اســم ســمو
الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة علــى المعهــد
الدبلوماســي ،تقدي ـرًا لمكانــة ســموه العاليــة
وإنجازاتــه الكبيــرة فــي الميــدان الدبلوماســي
منــذ تأســيس وزارة الخارجيــة وإلــى يومنــا هــذا،
ومباركتكم السامية بأن يكون يوم الرابع عشر من
شــهر يناير من كل عام يومً ا للســلك الدبلوماســي،
مؤك ـ ًدا لجاللتكــم بأننا ســنواصل دورنا في تطوير
كــوادر العمل الدبلوماســي وتمكينهــم من مختلف
األدوات بمــا يتواكــب مــع التطــورات الراهنــة،
وإمدادهــم بالخبــرة والمعرفــة لضمان اســتمرارية
هذه النجاحات ،ولتواصل الدبلوماسية البحرينية
مســيرتها علــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة،
وتؤكــد نجاحهــا وتفوقها فــي أداء مهامها والعمل
وفق الثوابت الوطنية واألسس الراسخة لسياسة
مملكة البحرين وتنفيذ أهدافها.
حفــظ المولى جاللتكم ،وســدد علــى طريق الخير
خطاكم ،إنه سميع مجيب.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
ثم تشــرف وزير الخارجيــة بتقديم هدية تذكارية
إلى جاللة العاهل.

عالقات أخوية راسخة مع المغرب
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الــعــاهــل يــشــيــد بـــــدور مــحــمــد بـــن عــيــســى فـــي تــوثــيــق الـــتـــعـــاون الــثــقــافــي
المنامة  -بنا

اســتقبل عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة في قصــر الصخيــر أمس وزيــر الخارجية
والتعــاون األســبق األميــن العــام لمؤسســة منتــدى أصيلــة بالمملكــة المغربية الشــقيقة وعضــو لجنة تحكيــم جائزة
عيسى لخدمة اإلنسانية محمد بن عيسى بمناسبة زيارته البالد.
ورحــب جاللــة الملــك بمحمــد بــن

واالزدهار.

المجتمــع المدنــي وتعزيــز هويتــه

عيســى ،وأشــاد بعمــق العالقــات

كمــا نــوه جاللتــه بــدور محمــد بــن

الوطنيــة ودعــم إســهامات أفــراده

والروابــط

عيســى فــي توثيــق أواصــر التعــاون

ومؤسســاته فــي تحقيــق أهــداف

األخويــة

الراســخة

التاريخيــة الوثيقــة التــي تجمــع بيــن

الثقافــي بين المملكتين الشــقيقتين،

التنمية الشاملة.

البحريــن والمغرب ،معربًا عن تقديره

وبجهــوده مــن خــال عضويتــه فــي

ومــن جانبه ،أعرب محمد بن عيســى

واعتــزازه بجهــود أخيــه صاحــب

لجنــة تحكيــم جائزة عيســى لخدمة

عن الشكر واالمتنان لصاحب الجاللة

الجاللــة الملــك محمــد الســادس ملك

اإلنســانية فــي تحقيــق أهدافهــا

علــى حفــاوة االســتقبال ومــا تحظى

المملكــة المغربيــة الشــقيقة ودوره

اإلنسانية النبيلة.

الرائد فــي تعزيز العالقات البحرينية

وأكــد جاللتــه أن تنامــي دور الثقافــة

لدن جاللته ،مشي ً
دا بما يربط البلدين

متمنيــا للمغــرب وشــعبه
المغربيــة،
ً

فــي المجتمعــات الحديثــة يعــود؛ لما

الشقيقين من عالقات أخوية متميزة

تملكــه مــن قــدرة فاعلــة علــى بنــاء

وتعاون وثيق على كل الصعد.

الشــقيق

دوام

التقــدم

والرخــاء

بــه جهــوده مــن إشــادة وتقديــر مــن

جاللة الملك مستقبال وزير الخارجية والتعاون األسبق بالمملكة المغربية الشقيقة

استدامة النمو للحفاظ على مكتسبات المواطنين

يوجــه لمواصلــة العمــل علــى تعزيــز التعــاون بيــن الســلطتين
ســمو ولــي العهــد
ّ

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء

المنامة  -بنا

تــرأس ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس
الــوزراء وذلــك بقصــر القضيبيــة صباح أمس .وقــد أدلى األمين العــام لمجلس الوزراء
ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
ّ
وجــه صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد

البرلمانــي الحكومــي ومواصلــة العمــل علــى

نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس

تعزيــز التعــاون بيــن الســلطتين التنفيذيــة

مجلــس الــوزراء إلــى توطيــد التعــاون

والتشــريعية وما يجمعهما من رؤى مشتركة،

ًّ
حاثــا ســموه الفريــق الحكومــي إلــى التعــاون

رئيــس الــوزراء لمــا فيــه خير وصالــح الوطن

التــام مــع مجلــس النــواب فيمــا يختــص

والمواطن.

ببرنامــج عمــل الحكومــة الجــاري بحثــه فــي

مجلــس النــواب ،مؤكــ ًدا ســموه أهميــة العمل

وفــي إطــار متصــل ،فقد نــوّ ه صاحب الســمو
الملكــي ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب

على اســتدامة النمو االقتصادي للحفاظ على

األول لرئيــس مجلــس الــوزراء بأهمية قطاع

مكتسبات المواطنين والبناء عليها بما يخدم

ّ
مرح ًبا
النفــط والغــاز فــي االقتصــاد الوطنــي،

تطلعــات المســيرة التنمويــة الشــاملة بقيــادة

ســموه ضمــن هــذا الســياق بالتوقيــع علــى

صاحــب الجاللة عاهــل البالد ويحقق أهداف

مذكــرة التفاهــم بيــن الهيئــة الوطنيــة للنفــط

الحكومــة برئاســة صاحــب الســمو الملكــي

والغاز وشركة أيني اإليطالية.

 8مليارات دوالر كلفة

الترحيب بالتفاهم مع

المشاريع الرأسمالية

“أيني” اإليطالية وتأكيد

والتطويرية الكبرى

أهمية قطاع النفط

بقطاع النفط والغاز

والغاز في االقتصاد

قرارات المجلس

ياسر الناصر

بعدهــا ،نظــر المجلــس المذكــرات المدرجــة علــى

إلــى  8مليــارات دوالر التي تأتي ضمن المشــاريع

ومشروع خزانات الوقود ،بينما سينتهي مشروع

المناطق المختلفة في البالد.

ثال ًثــا :وافــق مجلس الوزراء على مشــروع قانون

جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أوالً :اســتعرض مجلــس الــوزراء إنجــازات

التنموية الكبرى ذات األولوية قيد التنفيذ والتي

تحديــث مصفــاة بابكــو فــي النصــف الثانــي مــن

تبلــغ قيمتهــا  32مليــار دوالر ،وتشــمل مشــاريع

 ،2021وقــد اطلــع وزير النفط المجلس من خالل

ثانيــا :وافــق مجلــس الــوزراء علــى اتفاقيــة
ً

بالتصديــق علــى اتفاقيــة الخدمــات الجويــة بين

الحكومة في قطاع النفط والغاز وسير العمل في

النفــط والغــاز التطويريــة ،مشــروع توســعة بنــا

هــذا العــرض على الموقــف التنفيذي لســير العمل

التأســيس والنظام األساســي لشــركة المدفوعات
ً
تنفيذا لقرار المجلس
الخليجيــة ،التي تم إبرامها

السالم الموقعة بين الجانبين في مملكة البحرين

المشــاريع الرأســمالية والتطويريــة الكبــرى التــي

غــاز ومشــروع مرفأ الغاز المســال ومشــروع خط

فــي هــذه المشــاريع وانعكاســاتها علــى التنميــة

األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في

بتاريــخ  14نوفمبــر  ،2018وقــرر إحالــة مشــروع

تعكــف علــى تنفيذها في قطــاع النفط والغاز في

أنابيب النفط ومشــروع توســعة بابكو ومشــروع

لصالح المواطنين وإســهامات الشركات والقطاع

دورته الـ ،37وتهدف الشركة التي تملكها وتمولها

القانــون أعــاه إلــى الســلطة التشــريعية ،وتهدف

إطار نهج التحديث والتطوير للمنشــآت الحيوية

خزانــات المطــار ،وقــد تــم االنتهــاء مؤخــرًا مــن

الخــاص فيهــا ،كما اطلع مجلس الوزراء على آخر

مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس

االتفاقيــة إلــى تعزيــز التعــاون بيــن البلديــن فــي

في هذا القطاع وضمان اســتدامة تنافســيته في

مشــروع خــط أنابيــب النفــط ومشــروع توســعة

المراحــل فــي مشــروع االستكشــافات النفطيــة

إلــى تعزيــز التكامــل االقتصادي وتقويــة التعاون

مجــال الخدمــات الجويــة باعتبارهمــا طرفيــن

األســواق العالمية وتصل مجموع كلفة المشــاريع

بنــا غــاز ،بينمــا ســيتم االنتهاء فــي هــذا العام من

بخصــوص النفط الصخري الخفيف واستكشــاف

المالــي بيــن دول الخليــج بمــا يســهم فــي تعزيــز

فــي معاهــدة الطيــران المدنــي الدولــي (معاهــدة

الرأســمالية التقديريــة األكبر فــي تاريخ البحرين

مشــروعين وهمــا مشــروع مرفــأ الغــاز المســال

الغــاز الطبيعــي والنفــط وغيرهــا الواقعــة فــي

واستقرار النظام المصرفي بين دول الخليج.

شيكاغو).

حكومــة مملكــة البحريــن وحكومــة برونــاي دار

تعزيز التعاون العسكري مع أميركا

تطور التنسيق العسكري مع فرنسا

الرفاع  -قوة الدفاع

الرفاع  -قوة الدفاع

اســتقبل قائــد الحــرس الملكي ســمو اللواء

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن

الركــن الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة

المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل

صبــاح أمــس بمكتــب ســموه فــي معســكر

خليفــة بالقيــادة العامــة صبــاح أمــس ،قائــد

الروضــة ،وبحضــور قائــد قــوة الحــرس

القــوات الفرنســية المتمركــزة فــي دولــة

الملكي الخاصة ســمو المقدم الركن الشــيخ

اإلمــارات العربية المتحدة والمحيط الهندي

خالــد بــن حمــد آل خليفــة ،قائــد العمليــات
الخاصــة بالقيــادة المركزيــة األميركيــة
اللــواء الركن البحري ويمــان هوارد والوفد
المرافق.
وخــال اللقــاء ،رحــب ســمو قائــد الحــرس
الملكــي بقائــد العمليــات الخاصــة بالقيــادة
المركزيــة األميركيــة والوفــد المرافق ،وقد
بحــث ســموه مــع الجانــب األميركــي تعزيز
التعــاون العســكري المشــترك بيــن البلديــن،
ً
مشــيدا ســموه ِبقــدم وعُ مــق العالقــات
التاريخيــة الوثيقــة التــي تربــط مملكــة

البحرين والواليات المتحدة األميركية في
جميع المجاالت وعلى كافة األصعدة.

سمو قائد الحرس الملكي مستقبال قائد العمليات الخاصة بالقيادة المركزية األميركية

قائد الحرس الملكي يبحث التعاون العسكري مع فرنسا
اســتقبل قائد الحرس الملكي ســمو اللواء الركن الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمكتب
ســموه فــي معســكر الروضــة صباح أمــس وبحضــور قائد قــوة الحرس الملكــي الخاصة
ســمو المقــدم الركــن الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة ،قائــد القوات الفرنســية المتمركزة
فــي دولــة اإلمارات العربية المتحدة والمحيط الهندي اللواء الركن بحري ديدير مالتري
والوفد المرافق له في زيارته البحرين .ورحب سموه بقائد القوات الفرنسية المتمركزة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمحيط الهندي والوفد المرافق ،وبحث سموه مع
الجانب الفرنسي إمكانات التعاون في المجاالت العسكرية بين البلدين وسبل تطويرها
في المستقبل ،كما قدم الركن بحري مالتري الشكر لسمو قائد الحرس الملكي وسمو قائد
قوة الحرس الملكي الخاصة على دورهم في تنمية العالقات وتعزيزها بين الجانبين.

اللــواء الركــن بحــري ديديــر مالتــري والوفد
المرافــق .ورحــب القائــد العــام لقــوة دفــاع
البحريــن بقائــد القوات الفرنســية المتمركزة
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
والمحيــط الهندي والوفــد المرافق له ،حيث
تــم اســتعراض عالقــات التعــاون والصداقة
القائمــة بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة
فرنســا وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور
على مختلف األصعدة خاصة ما يتعلق منها
بالتنســيق العســكري والتعاون الدفاعي بين
البلدين الصديقين.
حضــر اللقــاء مديــر ديــوان القيــادة العامــة
اللــواء الركــن حســن محمــد ســعد ،ومديــر

القائد العام مستقبال قائد القوات الفرنسية

التعاون العسكري اللواء الركن بحري محمد

البحريني العميد الركن بحري محمد يوسف

هاشم الســادة ،وقائد سالح البحرية الملكي

العسم.

القائد العام يشيد بالعالقات األخوية مع الكويت
اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد
آل خليفة بمكتبه في القيادة العامة صباح أمس ،ســفير دولة الكويت الشــقيقة
لدى مملكة البحرين الشيخ عزام بن مبارك الصباح.
وخــال اللقــاء ،رحــب القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن بســفير دولــة الكويت
ً
مشــيدا بالعالقــات األخوية الوطيــدة القائمة بين البلدين الشــقيقين،
الشــقيقة،
وما تتمتع به هذه العالقات من نمو مضطرد ،بفضل قيادتي البلدين الحكيمتين.
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تـــرؤس المـــرأة البرلمـــان محطـــة مضيئـــة
األميــرة ســبيكة تهنــئ زينــل بلقــب “أفضــل إنجــاز سياســي للمــرأة العربيــة”

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة السايح

للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة

المنامة  -بنا

عــن خالــص تهانيــه بمناســبة مغــادرة

بنــت إبراهيــم آل خليفــة بمقــر المجلــس صباح

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو

ســمو رئيس الــوزراء المستشــفى بعد

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان
آل خليفــة برقيــة تهنئــة مــن ســفير
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة
الشــعبية لــدى مملكــة البحرين قادري
السايح.
وأعــرب الســفير الجزائري في برقيته

أن من هللا على ســموه بنعمة الشفاء،
داعيــا المولى جلــت قدرته أن يحفظ
ســموه وأن يديــم عليــه وافــر الصحة
والســعادة ويبقيــه ذخــرا وســندا
لمواصلة مســيرة البنــاء والتنمية في
مملكة البحرين.

 ...وسموه يتلقى تهنئة قبيلة البوعينين
المنامة -بنا

شعب البحرين فور تلقيه

رفعــت قبيلــة البوعينيــن

خبر شــفاء ســموه يعكس
مــا يمثلــه ســمو رئيــس

اســمى ايــات التهانــي

الــوزراء مــن قيمة وطنية

والتبريــكات الــى رئيــس
الــوزراء صاحــب الســمو
الملكــي األميــر خليفــة بن

عالية لهــا مكانتها الكبيرة
عبداللطيف البوعينين

فــي قلــب كل بحرينــي،

ســلمان آل خليفــة علــى مــا أفــاء هللا

داعيــة المولى جلــت قدرته أن يحفظ

بــه على ســموه مــن الســامة والصحة

ســمو رئيس الوزراء لمواصلة مســيرة

والشــفاء ،مؤكــدة أن النهر المنهمر من

التقــدم واالزدهار التي يقودها ســموه

مشاعر المحبة الفياضة التي عبر عنها

في المملكة.

“الداخلية” ّ
أرقاما لتلقي بالغات “الصم والبكم”
تدشن ً

اســتقبلت قرينة عاهل رئيســة المجلس األعلى

أمس ،رئيسة مجلس النواب فوزية زينل.
وأشــادت ســموها في مســتهل اللقاء ،بإنجازات
المــرأة البحرينيــة علــى مختلــف األصعــدة
وباألداء المســؤول لها فــي كافة ميادين العمل،
ً
مؤخــرا فــي النتيجــة المشــرفة
والــذي تمثــل
بوصــول زينــل لرئاســة مجلــس النــواب ،منوهة
بالدعــم المتواصــل لصاحــب الجاللــة الملــك،
والــذي ينعكــس بشــكل مباشــر علــى االرتقــاء
بمضمون مشــاركة المرأة في اإلسهام في إدارة
الدولة وصنع القرار.

قرينة جاللة الملك لدى استقبالها فوزية زينل

ً
مؤخــرا علــى لقــب “أفضــل إنجــاز
حصولهــا

فــي البحريــن والتي جســدت الوجــه الحضاري

النوعيــة الهادفــة إلى إبراز الكفــاءة التي تتمتع

سياســي للمــرأة العربيــة فــي العــام ،”2018
ً
تقديــرا إلنجــازات المــرأة البحرينية
الــذي جــاء

لشــعب المملكــة األصيــل وأســس لها المشــروع

بهــا المــرأة البحرينيــة ،ولتعزيــز وعــي وثقــة

االصالحــي الديمقراطــي لصاحــب الجاللــة

المجتمــع بقدرتهــا علــى تمثيلــه والدفــاع عــن

وجهودهــا الواضحــة فــي مجــال المشــاركة

الملــك ،منوهــة بالــدور الكبيــر الــذي ينهــض بــه

مصالحه ومكتسباته.

السياســية ،مشــيرة ألهميــة مــا تتــواله رئاســة

المجلس األعلى للمرأة ،برئاســة صاحبة الســمو

كمــا أشــارت رئيســة مجلــس النــواب إلــى أن

التشــريعية لهــو محطــة مضيئــة فــي مســيرة

مجلــس النــواب من مســؤوليات وطنيــة كبيرة،

الملكــي ،مــن أجــل دعــم مســيرة تقــدم المــرأة

المرحلــة المقبلــة مــن عمــل المجلــس ستشــهد

معربة عن تمنياتها ألعضاء وعضوات المجلس

البحرينيــة وإدماجهــا في المســار العــام للتنمية

أوجــه جديــدة مــن التشــاور والتنســيق مــع

الوطن المباركة من شــأنها ان تســهم في تعزيز

بالتوفيــق والنجــاح فــي أداء مهــام عملهــم،

الوطنيــة ومشــاركتها فــي الحيــاة العامــة ،وهو

المجلــس األعلــى للمرأة بالبناء علــى النجاحات

المكتســبات التــي حققتها المــرأة البحرينية في

لتحقيــق المصلحــة العامــة للمواطنيــن وبمــا

ظل العهد الزاهر لجاللة الملك.

يتسق مع خطط الدولة وتوجهاتها القادمة.

ما أســهم بشــكل واضــح في وصولهــا إلى أعلى
ً
مؤكدا على ســامة توجه
المناصب ،ليأتي ذلك

التــي تحققــت ومعالجــة أية تحديــات ،للحفاظ
على التطور التشريعي والقانوني الداعم للمرأة

وهنأت ســموها رئيســة مجلس النواب بمناسبة

بدورهــا ،أشــادت زينــل بالمســيرة الديمقراطية

مؤسســة المجلس بخططه وبرامجه ومبادراته

واألسرة البحرينية.

وأكــدت صاحبــة الســمو الملكــي أن وصــول
المــرأة البحرينيــة لرئاســة أحد غرفتي الســلطة

األميرة سبيكة تشيد باإلنتاج الفكري لسميرة رجب

“العـــرب علـــى مفتـــرق طـــرق” حظـــي بصـــدى طيـــب مـــن المهتميـــن

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

اســتقبلت قرينــة عاهــل البــاد رئيســة المجلس
األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة
ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة بمقــر المجلس
صباح أمــس ،المبعوث الخاص بالديوان الملكي
ســميرة رجــب ،التــي قدمــت لســموها إهــداءً
لمؤلفهــا الصــادر مؤخــرًا بعنــوان “العــرب علــى
مفتــرق طــرق” .وأشــادت ســموها بجهود رجب
النابعــة مــن واقــع خبرتهــا اإلعالميــة الثريــة،
وحرصها على اإلسهام في إثراء الساحة الفكرية

أيمن يعقوب
ّ
دشــنت غرفة الطــوارئ والعمليات الرئيســية
بــوزارة الداخليــة أرقامً ــا للطــوارئ مخصصة
لذوي الصم والبكم .وذلك لتمكين المواطنين
مــن فئة الصم والبكــم التواصل واإلبالغ عن
أي مشــاكل أو حــوادث تواجههــم مــن خــال
االتصــال بالفيديــو ،وتأتــي البادرة اســتجابة

لتوجيهــات وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد

والثقافيــة ،المحلية والعربيــة ،باإلنتاج المعرفي

بــن عبــدهللا آل خليفــة فــي نوفمبــر الماضــي

الرصيــن والطــرح الموضوعــي المستشــرف

لتدشــين خــط للطــوارئ خــاص بفئــة الصــم

للمســتقبل ،وأوضحــت أن تكثيف حضور المرأة

والبكــم داخــل غرفــة العمليــات الرئيســية،
مــن خــال اســتخدام أحــدث التقنيــات التي

البحرينيــة وإبراز دورها فــي المجاالت الثقافية

تســمح بالتواصــل مع هــذه الفئــة كغيرها من

والفكريــة يؤكــد مكانــة البحريــن كمنبــر للــرأي
ً
منوهــة ســموها باألصــداء
والعلــم والمعرفــة.

39363999 - 39373999

فئــات المجتمع .واألرقــام هي- 39383999 :

قرينة جاللة الملك لدى استقبالها سميرة رجب

الدوليــة .من جانبها ،أعربــت رجب عن امتنانها

الســاحة المحليــة واإلقليمية والدولية ،مشــيدة

بمــردوده الواضح واإليجابــي على مكانة المرأة

الطيبــة التــي حازهــا الك ّتــاب من قبــل المهتمين

وتقديرهــا الكبيــر لصاحبــة الســمو الملكــي،

بمــا تشــهده المــرأة البحرينيــة مــن عناية خاصة

فــي المجتمــع وعلــى طبيعــة إســهاماتها فــي

والمتابعين لشــؤون المنطقة العربية والسياســة

واهتمــام ومتابعــة ســموها للقضايــا العامة على

وتشــجيع كريــم مــن لــدن ســموها ،والــذي يأتي

العديد من المجاالت النوعية.

الشيخة حصة لـ “^” :اتفاقات مشتركة لدعم الشباب
خـــلـــق جـــيـــل فــــاعــــل مـــــن رواد األعـــــمـــــال تـــحـــت مـــظـــلـــة “إنـــــجـــــاز”

صورة جماعية

سمو الشيخة حصة بنت خليفة خالل توقيع االتفاقية

بدور المالكي من المنامة
تعمــل رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة إنجــاز البحريــن ســمو الشــيخة حصة بنــت خليفة آل
َ
متواصليــن ،ومنــذ إطالقهــا برنامــج إنجــاز البحريــن ،علــى أن تكــون
خليفــة بجــد واجتهــاد

تغطية 250

استهداف أكثر

مدرسة و12

من  30ألف طالب

“إنجــاز” مظلــة داعمة لتخريج شــباب قادر على أن يشــكل أحد معــاول التنمية االقتصادية

جامعة

مع نهاية 2018

التــي تعيشــها البحريــن ،بعــد أن وصــل عــدد المتطوعيــن في مؤسســة إنجــاز اآلن إلى أكثر
مــن  5آالف متطــوع ومنــذ انطالق لبناته األولى مشــروعا رائدا وطموحا على يد مؤسســته
فــي البحريــن الشــيخة حصــة بنــت خليفــة آل خليفــة ،ومــن أجــل مســتقبل شــباب البحرين
بتقديم برامج عالمية بروح محلية تهدف لخلق جيل ريادي يشــارك في التنمية المســتدامة
والنهضة التي تسعى إليها القيادة والحكومة بالبحرين من خالل رؤيتها .2030
وفــي تصريحــات لـــ “البــاد” خــال تكريــم

ومخرجاتها.

عــدد مــن الداعمين إلنجــاز البحريــن ،أكدت

وأردفت ســموها قائلة :إن عملي مستمر مع

ســمو الشــيخة حصة بنت خليفــة أن “إنجاز

الشــباب من االبتدائية وحتى الجامعة ،ومع

البحريــن” اســتطاعت أن تشــمل بمظلتهــا

كل الجهات الداعمة إلنجاز البحرين ،لتكون

الرياديــة ومــن خــال برامجهــا المتعــددة

“إنجاز البحرين” العبا رئيســا في تعزيز دور

أكثــر من  200ألــف طالب بحريني ،وهم من

الشــباب البحريني لتحقيق مســتقبل مزدهر

المرحلة االبتدائية وحتى الجامعية.

فــي وطنهــم ،وأن يكونــوا فاعــا أساســا

وأكــدت ســموها أن إنجــاز البحريــن تعمــل

ومهمــا فــي دعــم المبــادرات االقتصاديــة

ضمــن خطتها وإســتراتيجيتها الحالية التي

واستراتيجيات التمكين االقتصادي.

أطلــق العمــل بهــا مــع بدايــة العــام الدراســي

وأوضحت ســموها أن المؤسسة تغطي اآلن

الحالي على استيعاب  30ألف طالب سنويا،

طلبة  250مدرســة مــن جميع المراحل ،وتم

يتــم تزويدهــم بمهــارات قياديــة وإداريــة

االنتهــاء مــن تغطيــة المرحلتيــن اإلعداديــة

واقتصاديــة مــن خــال برامــج عالميــة

والثانويــة بالكامــل ،و % 95مــن مــدارس

ترتكــز علــى  3محاور مهمــة ،تصب كلها في

المرحلة االبتدائية.

ريــادة األعمــال والثقافة الماليــة والجهوزية

وذكــرت أن إنجــاز تنفــذ برامجهــا مــع 12

القتحــام ســوق العمــل ،والعمــل بثقــة تؤدي

جامعة ،وكلها مؤشرات على نجاح المشروع

إلــى مخرجــات اقتصاديــة تمثــل إضافــة

الوطنــي غيــر الربحــي ،الــذي اســتطاع أن

جديــدة فــي الســوق التجاريــة ومدخالتهــا

يحدث طفرة وتغييرا في اتجاهات الشباب

سموها تتحدث إلى “البالد”

للعمــل ،وتهيئتهــم وتحفيزهــم ليكونوا رواد

ألف طالب مع نهاية العام .”2018

أعمــال فاعليــن في عجلــة التنميــة ،ويمثلوا

وكانــت ســموها قــد عقــدت ووقعــت علــى

إضافــة فعليــة فــي الحــراك االقتصــادي

كثيــر مــن االتفاقــات والشــراكات التــي

البحرينــي ،ويكونــوا عنصــرا ملهمــا ورائــدا

تصــب في دعم برامج إنجــاز البحرين ومع

المجتمعيــة إن مؤسســة إنجــاز البحريــن

ألن الشــبكة تختــار ضمــن تكريمهــا الســنوي

تســعى خــال العام الحالــي  ،2019إلى عقد

بعــض الشــخصيات الرياديــة فــي العمــل

مزيد من الشــراكات اإلســتراتيجية المحلية

التطوعــي

االجتماعيــة

والوطنيــة مــع العديــد مــن المؤسســات

بالبحريــن والخليــج ،مــن خــال إنجازاتهــم

والمســؤولية

الخاصــة والعامــة واألهليــة ،بمــا يصــب فــي

المجتمعية المتميزة في بلدانهم.

مصلحــة إنجاز ،وبما يحقق الفائدة القصوى

ويأتــي تكريــم ســمو الشــيخة حصــة بنــت

لــكل شــباب إنجــاز البحريــن ويصــب فــي

خليفــة آل خليفــة ليشــكل محطــة تتويــج

تطويــر خبراتهــم ومهاراتهــم وثقافتهــم؛

لجهود ســموها في المجــال العمل التطوعي

ليكونــوا رواد عمــل متميزيــن لهــم بصمــة

واالجتماعــي مــن خــال شــغلها مناصــب

واضحــة فــي رقــي بلدهــم البحريــن ورفعــة

رياديــة مهمــة ،تمكنــت مــن خاللهــا مــن

اسمه في المحافل المحلية والدولية كافة.

وضــع بصمــة واضحــة تخطــت المحلية إلى

وتــم اختيــار الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة

العالميــة ،عبــر أنشــطة عديــدة وعطــاء ال

إنجــاز البحريــن ســمو الشــيخة حصــة بنــت

محــدود امتــد ألكثــر مــن عقــد مــن الزمــان،

خليفــة آل خليفــة ،لجائــزة شــخصية العــام

ومنهــا تأسيســها مؤسســة إنجــاز البحريــن

للمســؤولية المجتمعيــة مــن إدارة الشــبكة

فــي البحريــن مــن أجــل ريــادة الشــباب ،بعد

اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة ،إذ تــم

تخرجهــا وإتمامهــا دراســتها العلميــة فــي

تكريمهــا بجائزة شــخصية العام للمســؤولية

حقــل االقتصاد وإدارة األعمــال في المملكة

المجتمعيــة عــن إنجازاتهــا المتعــددة فــي

المتحــدة ،وبعــد اطالعها علــى تجربة إنجاز

مجــاالت ريــادة األعمــال والمســؤولية

العالمية في بريطانيا ودول العالم المختلفة
ومــا حققتــه مــن تمكيــن ودعم للشــباب في
مسيرتهم العلمية والعملية.

ألقرانهم في المجتمع وفي سوق العمل.

مختلــف القطاعــات المؤسســية والخاصــة

وشــددت الرئيــس التنفيــذي إلنجــاز ســمو

واألهلية ،ومنها االتفاق األخير مع الشــريك

الشــيخة حصــة بنــت خليفــة آل خليفة على

التنفيــذي لشــركة “كــي بــي إم جــي” فــي

أن “إنجــاز تحتفل وتســعد كل يوم بنجاحها

البحريــن جمال فخرو ،والذي يهدف لتعزيز

المســتمر ،وزيــادة أعــداد الشــباب البحريني

التعــاون مــع شــركة “كــي بــي إم جــي” التي

الــذي ينضــم إلــى برامجهــا كل يــوم ،والــذي

بدورهــا ســوف تقدم الدعــم لبرامج “إنجاز”

يقابلــه نجــاح آخــر نســجله ونوثقــه بفخــر

مــن خالل التنفيــذ الرقمي للبرامــج ،إضافة

وهــو االنخــراط الكبيــر ألعــداد المتطوعين،

إلى التقييم الســنوي وتوفير فرص التطوع

مؤكــدة أن هــذا النجاح المســتمر فــي إنجاز

للمساعدة في خلق مستقبل أفضل للشباب

البحريــن هــو الوصــول إلى أكبر عــدد ممكن

البحريني.

المجتمعيــة في البحريــن للعام  ،2017وكان

مــن الطــاب ،فقــد وصلنا اآلن ألكثــر من 30

وقالت ســموها فــي تعليقها على الشــراكات

حدثا رائدا ومتميزا على جميع المستويات؛

سمو محافظ الجنوبية يشيد بكفاءة المتقاعدين
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مؤنس المردي

Û Ûحــق للدبلوماســية البحرينيــة أن تزهــو وتفتخــر بيوبيلهــا الذهبــي ،بعــد أن
قطعت بكل كفاءة واقتدار  50عامً ا من مشوار دبلوماسي حافل بالمحطات

الفارقــة فــي مســيرة الوطــن واألحــداث الكبيرة التي ســاهمت فــي منجزاته

ومكتســباته ،في ظل ما تحظى به من رعاية كبيرة وتوجيهات ســديدة من

جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.

Û Ûولقــد ولدت الدبلوماســية البحرينية شــامخة وقوية بعــد أن تعرضت ألقوى
اختبــار يمكــن أن تتعــرض لــه أي دولــة ،وهــو اختبــار الســيادة واالســتقالل،
نجاحــا باهــرً ا وســاهمت بقــوة فــي نيــل المملكــة اســتقاللها وســط
ً
وأثبتــت

بيئــة دوليــة شرســة وصراعات معقدة ،وبعد جهود حثيثــة قادها بكل حكمة

المغفــور لــه بإذن هللا تعالى صاحب الســمو األمير الراحل الشــيخ عيســى بن

سلمان آل خليفة (طيب هللا ثراه) يعاضده بشجاعة وجسارة منقطعة النظير
وإيمــان كامــل بأصالة الشــعب البحريني وتمســكه بوحدته وتالحمه صاحب
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر

وبتحــركات دؤوبــة مــن ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفــة الذي تولى
رئاسة دائرة الخارجية بعد إنشائها في العام .1969

Û Ûوألن الدبلوماســية هــي بمثابة المتحدث الرســمي باســم المملكــة ،وهي التي
ترســم صــورة المملكــة لــدى الخــارج ،فقــد تميــزت الدبلوماســية البحرينيــة

بالرشــد فــي القــرار والحكمــة فــي الموقــف والحــزم فــي السياســة ،والمرونة

سمو محافظ المحافظة الجنوبية يكرم عددا من الموظفين المتقاعدين

فــي األداء ،وتعاملــت بكفــاءة مــع مقتضيــات كل مرحلــة مــن مراحــل العمل

الوطني وبما يتناســب مع احتياجات المملكة وأهدافها ،وتحولت من مجرد
التعامل مع الحدث والتفاعل معه إلى صانع للحدث بما يخدم مصالح مملكة
البحرين.

Û Ûوإذا كانــت الشــدائد تكشــف معــادن الرجــال ،فــإن الدبلوماســية البحرينيــة
أثبتــت أنهــا علــى أعلــى درجــات اليقظــة والمســؤولية فــي كل التحديــات
الصعبــة التــي واجهت المملكة كما حدث خالل أحــداث  ،2011إذ صال وزير

الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمد بــن محمــد آل خليفة وجال أرجــاء العالم؛

دفاعً ــا عــن مصالح البالد وأمنها واســتقرارها وتبيانًــا للحقائق ولوضع األمور
في نصابها الصحيح.

Û Ûوختامً ــا ،تهنئــة مــن القلــب لوزيــر الخارجيــة الــذي يقــود ببراعــة شــديدة
الدبلوماســية البحرينيــة ،وإلــى جميــع منتســبي وزارة الخارجيــة البحرينيــة

الذيــن يعرفــون قــدر الوطــن ويعملــون علــى الحفــاظ علــى ســمعته وتعزيــز

مكانته إقليميا ودوليا ،مع خالص أمنياتنا الطيبة بمواصلة مسيرتهم الباعثة
على الفخر واالعتزاز.

moanes.almardi
@albiladpress.com

 7عمليات دقيقة في “السلمانية”
المنامة  -وزارة الداخلية

المنامة  -وزارة الصحة

كرم محافظ الجنوبية ســمو الشيخ خليفة

وأثنــى ســمو المحافــظ علــى كفــاءة

التكريم إلى تقوية أواصر الترابط وتعميق

مــن جانبهــم ،أعــرب الموظفــون المكرمون

تكللــت  7عمليــات جراحيــة دقيقــة ونوعيــة

مراد أرســان بالتعــاون مع فريــق الجراحين

بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة ،عــددا مــن

الموظفيــن المتقاعديــن وإخالصهــم
ً
خدمة للوطن
وتفانيهــم فــي أداء واجبهــم

مفهــوم التواصــل بيــن جميــع الموظفيــن؛

عن بالغ سرورهم بهذا التكريم واعتزازهم

بالنجــاح التــام خــال األســبوع الماضــي،

بقســم الجراحــة بمجمــع الســلمانية الطبــي،

تقديــرا لمــا بذلــوه مــن جهــد وعطــاء فــي

بالعمل في المحافظة الجنوبية ،وامتنانهم

لحــاالت مســتعصية لعــدد مــن المرضــى

وشــملت إصالح تشــوهات في حوض الكلى

الجهــود التــي بذلوهــا طــوال فتــرة العمــل

والمواطنين.

ســنوات عملهــم الطويلــة ،متمنيــا لهــم

لســمو المحافظ على ما حظوا به من دعم

بمجمــع الســلمانية الطبــي ،حيــث أجراهــا

وفــي الحالــب وإزالة أورام كلوية ومن الغدة

بالمحافظة.

وأكــد ســموه أن المحافظــة تهــدف مــن

التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.

ومساندة.

خبيــر جراحــات المســالك البوليــة بالمناظيــر

الكظرية ومن البروستات.

الموظفيــن بمناســبة تقاعدهم؛ وذلك نظير

دور مهم لمجلس التنمية في دعم االقتصاد

وزير الديوان الملكي يستقبل بودالمة

وزيـــر الــخــارجــيــة :إســنــاد الــجــهــود لتعزيز الــمــنــاخ الــجــاذب لالستثمار

المنامة  -وزارة الخارجية

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن
أحمــد بن محمد آل خليفة ،بمكتبه بالديوان
العــام للــوزارة أمــس الرئيــس التنفيــذي
لمجلس التنمية االقتصادية خالد الرميحي.
وخــال اللقــاء ،رحــب وزيــر الخارجيــة
بالرميحــي مشــي ًدا بالــدور التنمــوي المهــم

وزير الديوان الملكي يتسلم كتاب لولوة بودالمة

الــذي يقــوم به مجلــس التنميــة االقتصادية
وجهــوده المتواصلــة لتعزيــز المناخ الجاذب

المنامة  -بنا

لالســتثمار ودعم االقتصــاد الوطني ،مؤك ًدا
حــرص وزارة الخارجيــة الدائــم على إســناد
متمنيا للمجلس دوام التوفيق
هذه الجهود،
ًّ
والنجاح.

مــن جانبــه ،أكــد الرميحــي حرصــه علــى
التواصــل المســتمر مــع وزيــر الخارجيــة،
منو ًهــا بنهــج وزارة الخارجيــة فــي التعــاون
مــع برامــج ومشــروعات مجلــس التنميــة
االقتصاديــة ودورها فــي إنجاحها وتحقيق
أهدافها.

وزير الخارجية مستقبال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية

مي بنت محمد تطلع المناعي على الحراك الثقافي

اســتقبل وزير الديوان الملكي بمكتبه

ودورها الريادي في المجاالت كافة.

بالديــوان الملكــي الشــيخ خالــد بــن

وأشــاد الوزيــر بجهــود الكاتبــة فــي

أحمــد آل خليفــة الكاتبــة لولــوة

إصــدار الكتــاب ومــا يشــكله مــن

بودالمــة ،التي تشــرفت بإهدائه كتابا

إضافة قيمة للمكتبة الوطنية ،منوها

بعنــوان “قراءة في خطابات حمد بن

بمــا تقدمــه المــرأة البحرينيــة مــن

عيسى” الذي يتناول أهمية مضامين

إســهامات مهمة في المجــال الثقافي

خطابــات جاللــة الملــك الســامية وما

واإلعالمــي والفكــري والتــي تهــدف

تعكســه مــن توجهات جاللتــه لكل ما

جميعهــا لخدمــة المجتمــع البحرينــي

من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين

في المجاالت كافة.

البحرين تشارك في “أسبوع أبوظبي لالستدامة”

مـــيـــرزا :مــنــاقــشــة طـــرق الــتــمــويــل لــخــيــارات الــطــاقــة الــمــتــجــددة

المنامة  -هيئة الكهرباء والماء

شــارك وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين ميــرزا إلى جانب وفــد مكون مــن كل من وزير
المواصــات واالتصــاالت كمــال أحمــد ،والرئيــس التنفيذي لهيئــة الكهرباء والماء الشــيخ
نواف بن إبراهيم آل خليفة ،والرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن دينة ،في
حفل افتتاح فعاليات أسبوع أبوظبي لالستدامة.
المنامة  -هيئة الثقافة واآلثار

اســتقبلت رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة
واآلثــار الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفة

قرن من
واالجتماعية ،على مدى ما يزيد عن ٍ

الزمان بشعار “من يوبيل إلى آخر”.

فــي مكتبهــا أمس الرئيــس الســابق لصندوق

مــن جانبــه ،أكــد المناعــي أهميــة البرامــج

النقــد العربي  -عضو مجلس إدارة بنك لبنان

والمشاريع الثقافية في تعزيز موقع البحرين

فــي بدايــة اللقــاء ،رحبــت الشــيخة مــي بنت

بمنجــزات هيئــة الثقافــة التــي أسســت بنيــة

محمــد ،بالمناعــي ،كمــا أطلعتــه علــى آخــر
عام ّ
تنفذ
تطــورات الحراك الثقافي مع بداية ٍ

تحتيــة ثقافيــة مميــزة تســاهم فــي الترويج

والمهجر جاسم المناعي.

بيــن الــدول الرائدة فــي هذا المجال ،مشــي ًدا

لســياحةٍ ثقافيــة تعكــس للعالــم الغنــى

ً
ًّ
خاصــا يلقــي الضــوء
برنامجــا
خاللــه الهيئــة

الحضــاري واإلرث اإلنســاني المهــم الــذي

على منجزات البحرين الثقافية ،االقتصادية

تمتلكه مملكة البحرين.

وجائزة الشيخ زايد لالستدامة في أبوظبي

كل من ســمو الشــيخ محمد بن راشد ،وسمو

أمــس بحضــور نائــب رئيــس دولــة اإلمارات

الشيخ محمد بن زايد ،ونقلوا إليهما تحيات

رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبــي صاحب

القيادة الحكيمة بمملكة البحرين واهتمامهم

الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم،

البالــغ بالمشــاركة فــي مثــل هــذه الفعاليــات

وولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى

المهمــة علــى المســتوى المحلــي والعالمــي

للقــوات المســلحة بدولــة اإلمــارات صاحــب

فــي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن تطــور فــي

الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان،

تكنولوجيــات وتطبيقــات طاقــة المســتقبل.

ويقــام أســبوع االســتدامة هــذا العــام تحت

وقال وزير الكهرباء والماء إن المشاركة في
ً
انطالقا
فعاليــات أبوظبي لالســتدامة تأتــي

التنمية المستدامة”.

من اهتمام القيادة والحكومة بالمشاركة في

وتشرف ميرزا والوفد المرافق بالسالم على

الحدث الســنوي والدور الريــادي المهم الذي

عنــوان “تقــارب القطاعــات :تســريع وتيــرة

ميرزا يشارك في افتتاح أسبوع أبوظبي لالستدامة

يضطلع به أسبوع االستدامة في دفع جهود

لالســتدامة فــي منطقــة الشــرق األوســط

التنميــة المســتدامة حــول العالــم ،ويشــارك
فيه أكثر من ً 40
ألفا من المشاركين من 175

يهــدف إلــى تعزيــز توجهــات مســار التنميــة
العالميــة المســتدامة .وأضاف أن النقاشــات

دولــة مــن ضمنهــم أكثــر مــن  300متحــدث

فــي الملتقــى اشــتملت علــى طــرق التمويــل

و 180وزيــرًا ،ويتيــح الفرصــة لالطالع على

المتاحــة لخيــارات الطاقة المتجــددة والتي

الخبــرات والتجــارب فــي مجــاالت الكهرباء

أدت بدورهــا إلــى انخفــاض قيمــة وحــدة

والميــاه والطاقة المتجددة ،وهو أكبر تجمع

الكهرباء.

ال غياب
لــم يســجل اجتمــاع مجلــس بلــدي
المحــرق االســتثنائي األول غيــاب أي

06

local

@albiladpress.com

المنتخبون “يد واحدة” لزيادة ميزانية البلدية

ال لـــإضـــرار بــالــخــدمــات األســـاســـيـــة لــلــمــواطــنــيــن بــــأم الــمــدن

من أعضاء المجلس.

أكد النواب الحاضرون باجتماع مجلس بلدي
المحــرق االســتثنائي دعمهم للمجلــس لزيادة
حصتــه مــن الموازنــات البلديــة بالشــكل الذي
يضمــن العدالــة فــي التوزيــع مــا بيــن الهيئات
البلدية األربع.
وقال النائب محمد العباســي أن توجه الدولة
نحــو خفــض المصروفــات ينبغــي أن ال يوجه

تغطية :سيدعلي المحافظة

الثالثاء

نحــو اإلضــرار بالخدمات األساســية الموجهة
للمواطنين.
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وأكــد علــى أن الدعــوة إلــى مســاواة بلديــة
المحــرق ببقيــة الهيئــات البلديــة فــي حصتهــا
مــن الموازنــات ال يعنــي خفــض موازنــة تلــك
الهيئــات ،بقــدر ما يســتهدف رصــد الموازنات
المالئمــة الحتياجاتهــا بمــا يمكنهــا مــن أداء
التزاماتهــا الرئيســية وتنفيــذ مشــاريعها
الخاصة.
ورأى النائــب هشــام العشــيري أن الدعــوة إلى
العدالــة فــي توزيــع الموازنــات علــى الهيئــات
البلديــة هــو تأســيس لعمــل صائــب ،حيــث

النواب والبلديون على طاولة واحد بالمجلس البلدي

إنــه مــن غيــر المقبــول الرضــا بتقليــص موارد

فــي حــال لم يجــد المجلــس أي اســتجابة من

وزارة البلديــات هــي مــن يتحمل أي قصور أو

البلديــة ،وال بــد مــن المطالبــة بتخصيــص

قبــل الوزيــر للتعــاون معــه .وعــاد المرباطــي

تقصيــر فــي الخدمــات البلدية في حــال عدم

الموازنــات المالئمــة لحجــم اإليــرادات التــي

ليؤكــد للمجتمعيــن المســاعي والجهــود التــي

االستجابة لطلب المجلس .وانتقد في الوقت

تحققهــا هــذه الهيئــات وحجــم مصاريفهــا

يبذلهــا الوزيــر لتصويــب المســار والتغلــب

ذاتــه إرجــاع جميــع األمــور الماليــة صغيرهــا

والتزاماتهــا األساســية .مــن جهتــه ،دعــا

علــى العقبــات التي تعترض حصــول المحرق

وكبيرهــا لــوزارة الماليــة ،ممــا يتســبب فــي

النائــب خالــد بوعنــق إلى شــل عمــل المجلس

علــى حقهــا مــن الموزنات ،إال أنــه أكد على أن

تأخير وتعطيل إنجاز المعامالت والخدمات.

موازنة “المحرق” عاجزة ...ناقصة ...مجحفة

المبلغ ال يغطي مصاريف الحراسة وأكياس القمامة وعقود النظافة

تمخــض االجتمــاع االســتثنائي لنــواب وبلديــي المحــرق بمبنــى المجلــس البلــدي عن

بنــود مســتحقات هيئــة الكهربــاء والمــاء،
وحــراس أمــن المنشــآت وحدائــق بلديــة

توافق األعضاء المجتمعين على رفع اعتراض إلى وزير األشــغال وشــؤون البلديات

المحــرق ،ومصاريــف الســيارات الثقيلــة

والتخطيــط العمرانــي علــى الميزانيــة المقترحــة لبلدية المحــرق للســنتين الماليتين

والخفيفــة ،ووقــود ســيارات البلديــة،

 2019و ،2020والمطالبــة بزيــادة حصتهــا أســوة بالبلديــات األخــرى ،وتعويضها عن

والتزامــات

النقص الحاصل في موازنات السنوات السابقة.

عضو مجلس بلدي المحرق أحمد المقهوي متداخال في االجتماع االستثنائي

وبيــن رئيــس مجلــس بلــدي المحــرق

بمقــدار  600ألــف دينــار للســنة الماليــة

غــازي المرباطــي أن الميزانيــة المقترحــة

الحاليــة .ولفــت إلــى أن الخدمــات التــي

لاللتزامــات الرئيســة للعــام الجــاري والتــي

ســتتأثر مــن نقــص الموازنــات تتمثــل

تقــدر بنحــو  400ألــف دينــار ال تتجــاوز

فــي مصاريــف حــراس امــن المنشــآت

 40%من المصروفات وااللتزامات الفعلية

والرافــق التابعــة لبلديــة المحــرق ،إلــى

للبلديــة ،وال تعــادل أكثــر مــن  12%مــن

جانــب مصاريــف أكياس القمامــة ،وإصدار

حصــص االلتزامــات التي وزعت على بقية

اللوحــات المعدنية ،وعقــود عمال النظافة،

الموزعــة علــى  19بنــد تبلــغ نحــو مليــون

األساســية ،فــي حيــن أن المطلــوب أيضــا

دينــار ،ما يعنــي أن البلدية ســتواجه عجزا

تخصيــص نحــو  900ألــف دينــار موازنــة

الحشرية لمنشآت بلدية المحرق.

مــادة جديــدة لقانــون الخدمــة المدنيــة ،2010
الــذي يهــدف إلــى تنظيــم العــاوة الدوريــة
السنوية ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية
عوضــا عــن تنظيمهــا فــي اللوائــح والقــرارات

بخصــوص المشــاريع بقوانيــن المصاغــة بناء
التــي لــم يبــت فيهــا المجلــس خــال الفصــل

ويحفــزه علــى األداء وتطوير مهارتــه ،ويؤدي

والقانونيــة

علــى اقتراحــات بقانــون مــن مجلــس النــواب

االطمئنــان للموظــف علــى مســتواه المعيشــي

يهــدف إليه من زيــادة رواتب موظفي الدولة
ومــا يحققه من تحســين للمســتوى المعيشــي

لهــم ،فــي ضوء األعبــاء المعيشــية بعد فرض

القيمة المضافة ورسوم أخرى.

لحــل بعــض المشــاكل الناجمــة عــن تزايــد

االلتزامات المالية.

تعديل تنازع القوانين ذات العنصر األجنبي

لــمــوافــقــة األحـــكـــام مــع الــقــواعــد الــمــســتــقــرة دولــيــا

أوصــت لجنــة الشــؤون التشــريعية

يتجــه مجلــس النــواب اليــوم للتصويــت علــى

بتعديــل المــادة  327مــن قانــون

بمجلس النواب بالتمســك بتعديل بعض أحكام

بالمرســوم بقانــون رقــم ( )12لســنة

في المسائل المدنية والتجارية.

ويســمح القانــون للدائــن بالتظلــم مــن

هو إجراء بعض التعديالت على القانون رقم 6

للمديــن؛ ضمانــا لمبــدأ المســاواة الــذي

المدنيــة والتجارية ذات العنصر األجنبي ،حتى

والقانونيــة بالتمســك باقتــراح بقانون

توصيــة لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة

المرافعات المدنيــة والتجارية الصادر

القانون رقم  6لسنة  2015بشأن تنازع القوانين

المادة.

وأحذيــة الموظفيــن ،ورش المبيــدات

والقانونيــة بخصوص مشــروع قانــون بإضافة

ســلطتها إليقــاف صــرف العــاوة ،مــا يحقــق

لحــق التقاضــي المنصــوص عليــه في

األميــر خليفــة ،إلى جانــب تكاليف مالبس

التمســك بتوصيــة لجنــة الشــؤون التشــريعية

للموظــف مــن انحــراف اإلدارة فــي اســتعمال

أكده الدستور في المادة ( ،)18وكذلك

ومعداته وصيانة المصاعد ،وصيانة منتزه

حماية للموظف من انحراف اإلدارة في استعمال سلطتها

باالقتــراح في بنــد المشــاريع بقوانين بتقرير

أمر األداء كما هو مسموح

أعمــال تأهيــل وتجميــل وإقامــة بعــض

وشــملت الموازنــة صيانــة نظــام الحريــق

تنظيم العالوة السنوية بيد “النواب” اليوم

التنظيمية.وبينــت اللجنة أن ذلك يوفر حماية

.1971

للمشــاريع الخاصــة ببلديــة المحــرق ،مــن

األموال وصيانة نظام التكييف.

مــن المقــرر أن يصــوت النــواب اليــوم علــى

بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب.

من أمر األداء

غازي المرباطي

المشاريع الخدمية للمنطقة.

ومــن المقــرر أن يتمســك النــواب اليــوم

بالتظلم

وصيانــة خــط إنذار الحريــق وتكاليف نقل

وشــملت االلتزامــات الماليــة فــي الميزانية

الراتــب األساســي؛ بنــاء علــى مشــروع قانون

السماح للدائن

اللوحــات المعدنيــة ،إلــى جانــب فحــص

الموازنــات لتغطيــة مصاريفهــا الثابتــة

والتنفيذيــة والتعليميــة بنســبة  % 20مــن

التشريعي الرابع.

بلديــة المحــرق ،وعمالــة الزراعــة ،وإصــدار

رصدهــا هــي فقط فيما يتعلــق بااللتزامات

رواتــب الوظائــف االعتياديــة والتخصصيــة

وأوصــت اللجنــة بالتمســك بالمشــروع لمــا

المركــزي المؤقــت ،وعمــال نظافــة مبنــى

البلديات وأمانة العاصمة.

بمجلــس النواب بمشــروع قانون يقضي برفع

لجنــة

القمامــة وعمــال النظافــة لســوق المحــرق

وأشــار إلــى أن مقــدار حاجــة المحــرق مــن

تمســكت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

الشــؤون

وضمــت الموازنــة أيضــا بنــود أكيــاس

خليفــة .وأضــاف أن هذه المبالــغ المطلوب

تحسين المستوى المعيشي بعد فــرض الضريبة

التشــريعية

المواصالت.

إضافــة إلــى تكاليــف صيانــة منتــزه األمير

“النواب” يتمسك بزيادة  % 20للرواتب

البلديــة

لصالــح

وزارة

وبينــت اللجنــة أن الهــدف من مشــروع القانون
لســنة  2015بشــأن تنازع القوانين في المسائل

تكــون أحكامــه متوافقــة مع القواعد المســتقرة
فــي القانــون الدولــي الخاص ومع النظــام العام

في البحرين.

تملك األجانب بالمناطق السياحية واالستثمارية فقط
تمســك مجلــس النــواب بمشــروع قانــون

بشــأن تملك غيــر البحرينيين للعقارات المبنية

باســتبدال المــادة األولــى مــن المرســوم

واألراضــي ومنهــا القــرار رقــم  67لســنة 2006

بقانــون رقــم ( )2لســنة  2001بشــأن تملك غير

بتعديــل بعــض أحــكام القــرار رقــم  43لســنة

البحرينييــن للعقــارات المبنيــة واألراضــي

 2003الــذي ينــص في مادته األولى “يســتبدل

بمملكة البحرين .ويهدف المقترح لحل األزمة

نــص المــادة األولــى مــن القــرار رقــم  43لســنة

اإلســكانية فــي البحريــن والحــد مــن ارتفــاع

 2003بشــأن تملــك غيــر البحرينييــن للعقارات

أســعار العقــارات عبر إعــادة تنظيــم تملك غير

المبنية واألراضي في البحرين النص التالي:

البحرينييــن للعقــارات المبنيــة واألراضــي

يســمح لغير البحرينيين ،سواء كانوا أشخاصا

وحصــر تملكهــم للعقــارات علــى المناطــق

طبيعييــن أو اعتبارييــن ،بتملــك العقــارات

السياحية واالستثمارية.

المبنية واألراضي في المناطق التالية:

وجــاء فــي رد الحكومة على االقتــراح بقانون

 .1مناطق العمارات السكنية فئة (أ) و(ب) و(ج)

أن الهــدف المرجو من التعديل متحقق بالفعل

في جميع أنحاء المملكة.

وفقا للقانون القائم والقرارات الصادرة تنفيذا

 .2المشــاريع الســياحية واالســتثمارية ذات

له ،إذ إنه وتنفيذا للنص القائم المقترح تعديله

الطبيعــة الخاصــة ،وذلــك بعــد موافقــة اللجنة

صــدرت قــرارات مجلــس الــوزراء المتعاقبــة

الوزارية للمرافق العامة”.

خطة لتطوير شبكة تصريف مياه األمطار

الثالثاء

07

local@albiladpress.com

 15يناير 2019
 9جمادى األولى 1440

رئيس المجلس :استعدادات “األشغال” متواضعة وال ترقى لحل المشكلة
ليلى مال اهلل

أكــد مديــر إدارة تشــغيل وصيانــة الصــرف الصحــي بــوزارة األشــغال وشــؤون

أن رفعهــا للوزارة قبل عامين ،ولم يتم
حتى اآلن إطالع المجلس عليها.

البلديــات والتخطيــط العمراني شــوقي منديــل أن هناك خطة إســتراتيجية تعمل

وأوضح أن األشغال ال تتكفل بتجمعات

عليهــا الــوزارة لتطويــر شــبكة تصريــف ميــاه األمطار تشــمل جميع المناطــق التي

الميــاه داخــل المــدارس ،فــي حيــن أنها

تتضمن مشاريع تطوير طرق.
وقال منديل في اجتماع مجلس بلدي

مــن جهتــه ،اعتبــر رئيــس مجلــس

الشــمالية أمــس االثنيــن إن تكاليــف

بلــدي الشــمالية أحمــد الكوهجــي
األشــغال

إنشــاء شــبكة تصريــف ميــاه األمطــار

أن

باهظة الثمن ،وال يمكن اســتنزاف مثل

وخطــة الطــوارئ خــال فتــرة األمطار

هــذه الميزانيــة لشــبكة ال تســتغل إال

متواضعــة وال ترقــى لحــل المشــكلة

اســتعدادات

وزارة

هي من أنشأت هذه المدارس.
كما أكــدت المدير العام لبلدية المنطقة
الشــمالية أن مشــروع شــبكة تصريــف
ميــاه األمطــار مكلــف ،موضحــة أن
أحمد الكوهجي

إحصاءات
مجلس
القضاء

راشد الغائب

أي قضية
ووجه القضــاة بأال يتأخــروا بإنجــاز ّ
ّ
ÛÛدبــي نمــوذج مســتمر إللهــام التميــز،
خالل مراحل التقاضي الثالث ألكثر من  3سنوات.

قتل للعدالة،
ÛÛأما في البحرين فإن المجلس األعلى للقضاء آمن بأن بطء التقاضي ٌ
وقــرر تقليــص عمــر الدعــوى إلى  6أشــهر بالدرجــات الثالث ،أي أن عمــر القضية ال

الكثافــة العمرانيــة أثــرت عــل الوضــع

يتجاوز عامً ا ونصف العام ،وهو مؤشر متقدم دوليًّ ا.

لتصريف مياه األمطار.

المستشــار عبدهللا البوعينين وفريقه المثابر بتنفيذ مبادرات تطوير القضاء وبما

الجغرافــي وقلة المســاحات المفتوحة

خالل موسم بسيط من العام.

وتالفــي األضــرار التــي يتعــرض إليهــا

وذكــر أن خطــة تصريــف ميــاه األمطار

المواطنون.

تجمع مياه األمطار.

تعنــى بها إدارة الطــرق وإدارة الصرف

وأكــد أن عــدد صهاريــج شــفط ميــاه

وتابــع أن المجلــس البلــدي ينتظــر رد

البالغــات فــي موســم األمطــار إال أنهــا

الصحي وإدارة البلديات ،التي تتكاثف

األمطــار قليــل جــدا مقارنــة بحاجــة

بخطــة الــوزارة لحــل مشــكلة تجمــع

تتأكــد مــن حجــم المشــكلة قبــل توجه

جهودها لتجاوز فترة األمطار.

المحافظــة والمناطــق المتضــررة مــن

المياه في األماكن التي ســبق للمجلس

الصهاريج لشفط مياه األمطار.

وتابعــت أن البلديــة تتلقــى آالف

ÛÛأعقــد هــذه المقارنة ألبرز نجــاح خطة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس
يحقق رؤية البحرين االقتصادية .2030

ÛÛيتعيّ ــن التوقــف مليًّ ــا أمام أرقام مؤتمر المجلس ،ألنهــا ترتبط بتعزيز الثقة بميزان
وأسجل مالحظاتي كاآلتي:
ّ
العدالة،

ÛÛنظرت المحاكم عددً ا ضخمً ا من القضايا خالل عام وبلغ  107آالف قضية .ونجح
قــاض في حســم أكثر من  80ألف قضية بعام واحد ،أي بنســبة أكثر
ٍ
أقــل مــن 200

من الثلثين ،وهي نسبة مرتفعة تنهي توتر المتخاصمين.

 ÛÛبــدأ ينقشــع تدريجيًّ ا لقــب “مقبرة األحكام” عن جهاز محكمــة التنفيذ وإدارتها ،إذ
واضحا التأثيــر اإليجابي
ً
اتخــذ قضاتهــا قــرارات فــي  % 94مــن الطلبــات ،ويبــدو

القبيسي :خطط الوزارة ورقيـة

لتطبيق النظام اإللكتروني.

ÛÛانخفــاض طلبــات نقــض األحــكام بالمحاكــم االســتئنافية ،أي اطمئنــان  % 77مــن
المتخاصمين باإلرادة القضائية من محكمة أول درجة.

ÛÛوأقتــرح علــى المجلــس األعلــى إدمــاج فكــرة محكمــة اليــوم الواحــد بتصــوره

العالي :أين دراسات “األشغال” بشأن تكاليف األضرار السنوية لمياه األمطار؟

ناقــش مجلــس بلــدي الشــمالية مشــكلة األمطار بحضــور المســؤولين بوزارة األشــغال

مــن جهتــه ،اقتــرح البلــدي محمــد الظاعــن
إعــادة تشــغيل القنــوات القديمــة لتصريف

مقابــل األضــرار الســنوية لميــاه األمطــار،

ميــاه األمطــار؛ لتالفــي تركــز الميــاه فــي

متوقعــا مزيدا من التراجع مع اعتماد ذات

مواقــع تجمعهــا المعروفــة منــذ ســنوات

اإلستراتيجية في التعامل مع المشكلة.

طويلة.

وتابع العالي “من المؤمل أن ينفذ مشــروع

واعتبــر البلدي عبدهللا القبيســي أن خطط

متكامــل لتصريــف ميــاه األمطــار البحرين

وزارة األشــغال لحــل مشــكلة تجمــع ميــاه

لـــ  30ســنة ،فــي حيــن أن الــوزارة تضحــي

األمطــار ليســت خططــا ورقيــة ،الفتــا إلــى

بمبالــغ كبيــرة كل عــام لحلــول مؤقتــة غير

الحاجة لخطط عمل دائمة وليست مؤقته

مجدية”.

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

إعادة “تعديل مادة  ”23للجنة الخدمات بالشمالية
محمد الظاعن

زينب الدرازي

مــن أضــرار تراكمهــا فــي مناطــق تجميــع

وقالــت العضــو زينــب الــدرازي إن ميــاه

تهدر المال والجهد.
مــن جهتهــا ،طالبــت العضــو زينــة جاســم
بتســوية الطرقات فــي المناطــق المعروفة

أطــراف القــرى لتوصيــل ميــاه األمطار إلى

المياه التي تشبعت.

لــدى وزارة األشــغال؛ لتالفــي تجمــع المياه

البحــر أو المزارع عبر المضخات ،مما يوفر

مــن جهتــه قــال البلــدي محمــد الدوســري

وتســتقر فــي منطقــة اللــوزي التــي تعانــي

األمطار فيها.

الكثير على وزارة األشغال.

“ال عــدل فــي توزيــع صهاريــج شــفط ميــاه

مــن اإلهمال ،حيث تختلــط بمياه المجاري

وتســاءل البلــدي حســين العالــي عــن

ولفــت إلــى ضــرورة حقــن ميــاه األمطــار

األمطــار التــي تغــرق المناطق في ســاعات

وتتراكم في منطقة تجمع كبيرة ال تحظى

الدراسة التي حددت بها وزارة األشغال أن

للميــاه الجوفيــة واالســتفادة منهــا لتقليــل

قليلة”.

باالهتمام والتنظيف.

األمطــار تصــب من داركليــب ومدينة حمد

“للمجلــس البلــدي أن يشــكل لجنــة
عامــة دائمــة برئاســة رئيــس المجلــس

التعديــل بــأن اجتماعــات اللجنــة العامة
ً
ارتباطــا باالجتماعــات
الدائمــة مرتبطــة

وعضوية نائب الرئيس ورؤســاء اللجان

االعتياديــة ممــا يتطلــب إلمــام نائــب

المتخصصة تكون مهمتها إعداد جداول

الرئيــس بجميــع الموضوعــات التــي يتم

أعمــال المجلــس ودراســة وإبــداء الرأي

مناقشتها في اللجنة العامة.

ً
موضحــا أنــه تــم تهميــش
وزارة األشــغال،

ووافــق المجلس فــي اجتماعه
أمــس اإلثنيــن علــى تطويــر

واقتــرح

أعضــاء

وإنشــاء ممشــى وســاحل فــي

المشــاريع

الترفيهيــة

منطقــة كــرزكان بمجمــع 1027

مســتثمرين العتمــاد مشــاريع

مســاحته  9236متــرً ا مربعً ــا

نموذجية متكاملة وتســهم في

وحديقــة فــي قريــة أبــو قــوة

دخل البلدية وتفعيل المشاريع

ألحــدث التقنيــات العالميــة وتوافقــه مــع
ً
تحسينا
المعايير الدولية ( ،)ICAOوشمل

بقانون رقم  13لسنة  1977والذي نشر في

بمجمــع  455مســاحتها 1625

التجارية الصغيرة فيها.

الجريــدة الرســمية فــي ديســمبر الماضــي.

متــرً ا مربعً ا وحديقــة في قرية

من جهته ،لفت البلدي عبدهللا

فــي جودة تصنيــع البطاقة لتقاوم وتقلل

اعتراضــه علــى اآلليــة التــي تم بهــا اتخاذ

مقابــة بمجمــع  507مســاحتها

القبيســي إلى ضرورة االهتمام

 877مترً ا مربعً ا =.

بالمشــاريع اإلســكانية للمنطقة

وســجل أعضــاء اعتراضهــم

الشــمالية أســوة بالمشــاريع

علــى دفــن جــزء مــن ســاحل

الترفيهيــة التــي يــأن األهالــي

كــرزكان إلنشــاء ممشــى عليه،

مــن تأخــر طلباتهــم اإلســكانية

حيــث إن العقــار موجــود علــى

القديمــة .وتابــع ،مــن المهــم

مياه البحر.

أن يتــم دراســة المشــاريع

ّ
وأجــل المجلــس الموافقة على

الترفيهيــة واعتماد النموذجية

إنشاء الممشــى لحين االطالع

التــي ترتقــي لتكــون حدائــق

علــى رأي المجلــس األعلــى

تخدم األهالي.

الوزاريــة قبــل إصدارهــا .وأثــار إحاطــة
المجلــس بالقــرار الــوزاري بتعديــل المــادة
األولــى مكــررًا مــن الالئحــة التنفيذيــة
لقانــون تنظيــم المبانــي الصادر بالمرســوم

من التلف ،مع سالســة أكبر في التصميم
العــام ووضــوح للبيانــات كتغييــر خــط

وبهــذه المناســبة ،اســتقبل الشــيخ صباح

ً
مقدمــا لــه التهانــي والتبريــكات بمناســبة

بــن حمــد آل خليفــة مديــر بطاقــة الهوية

مقدمــه الميمــون .جديــر بالذكــر أن

والســجل الســكاني بهيئــة المعلومــات

الهيئــة قــد أعلنــت فــي يناير الجــاري عن

البطاقــة .هذا وجرى إضافــة حقل جديد

والحكومــة اإللكترونيــة ولــي األمــر

البــدء بإصــدار بطاقــة الهويــة الجديــدة

المولــود ليســلمه بطاقــة هويــة ،بمركــز

والمطــورة مــن حيــث الشــكل الخارجــي

معنــي بــذوي االحتياجــات الخاصــة،
ً
عوضــا عــن البطاقــة الســابقة التي
وهــي

بطاقــة الهويــة بمجمــع الســيف المحــرق،

والفنــي ،روعــي فيهــا ضمــان مواكبتــه

االســم وموقــع تاريــخ انتهــاء ســريان

كانــت تصــدر لهــم من قبــل وزارة التنمية
االجتماعية.

ّ
ســجل البلــدي حســين العالــي
مــن جهتــه،

القــرار الــوزاري ،وقال إن المجلــس البلدي
ال يحــاط بالقــرار بــل يناقــش ويبــدي رأيه
فيــه .وأيــد أعضــاء آخــرون مــا ذهــب إليه
رســميا علــى
العالــي مســجلين اعتراضهــم
ًّ

اآلليــة التــي اتبعتهــا الوزارة دون مناقشــة
األعضــاء علــى الرغــم مــن كونهــم أعضــاء
بلديين رســميين في الفترة التي تم إقرار
القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

“العسكري” ينجح بعالج ورم بـ “المايكرويف”

تــــــطــــــور طـــــبـــــي غـــــيـــــر مـــــســـــبـــــوق فـــــــي الــــبــــحــــريــــن
بدور المالكي

فــي تطــور طبي غيــر مســبوق وألول مرة في
مملكــة البحريــن ،نجــح فريــق مــن األطبــاء

بالمستشــفى العســكري بعــاج ورم ســرطاني
كلــي لمريــض بحرينــي باســتخدام الموجــات

الصغريــة بمــا يعــرف بموجــات المايكرويــف
باســتخدام جهــاز “،”microwave antenna

تداخليــا العالجــات المتطــورة والحديثــة
ً
جــ ًدا ،إذ يســتخدم قــرن مايكرويــف فــي

الــورم الســرطاني ومــن ثــم يتــم قتــل الخاليا
الســرطانية حراريًــا باســتخدام المايكرويــف.

يذكــر أن هــذا النــوع من العــاج ال يحتاج إلى

عمليــة فتح جراحي ،وإنما يحتاج إلى إدخال
قــرن المايكرويــف من خالل فتحــة صغيرة ال

وإنشــاء  3مرافــق ترفيهية تم اعتمــاد تصنيفها وصدرت وثائق

للبيئة.

المنامة  -هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

 wave ablation systemصغيــر جــ ًدا يثبــت

ناقــش مجلــس بلــدي الشــمالية توصية لجنة الخدمــات بتطوير

اعتــرض أعضــاء مجلــس بلــدي الشــمالية

تسليــم أول بطاقــة هويــة جـديـدة

السرطانية.

“فيتــــو” علــــى الدفــــان
ملكيتها ونشرت بالجريدة الرسمية.

دورهــم وعــدم إطالعهــم علــى القــرارات

ويعـ�د هـ�ذا النـ�وع مـ�ن �Emprint micro

لقانون البلديات إلى اللجنة المالية والقانونية إلجراء التعديالت عليها.
وينــص التعديــل المقتــرح علــى أن

علــى آليــة اتخــاذ القــرارات الوزاريــة فــي

وهــو عبــارة عــن عــاج حــراري لقتــل الخاليــا

أعــاد مجلــس بلــدي الشــمالية مقترح تعديــل مادة رقــم  32من الالئحــة التنفيذية
فيهــا ”..وبــرّ رت اللجنــة توصيتهــا علــى

بلدي الشمالية
يعترض على آلية
قرارات “األشغال”

المرحلة الحالية المقتصرة على المواليد البحرينيين لهذا العام.

تستدعي إهدار وقت المحاكم.

جالل الدين الرومي

تفعيــل القنــوات والجــداول القديمــة علــى

هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة ،أول بطاقــة هوية لولي أمــر المولود
(ســلطان) ،والــذي يعتبــر أول مولــود بحريني ُتصدر له البطاقــة المطورة ،ضمن

ســداد أجــر العمــال أو مخالفــة شــروط اإلقامــة وغيرهــا مــن قضايا الجنــح التي ال

“ÛÛارتق بمستوى حديثك ،ال بمستوى صوتك ،والمطر ينمي األزهار ،وليس الرعد”.

مــن جهتــه ،اقتــرح البلــدي فيصــل شــبيب

ً
ً
كليا ،سلمت
تنفيذا للمرحلة األولى من إصدار بطاقة الهوية الجديدة المطورة

الشــرطة ،وتبت فوريًّ ا بقضايا التســوّ ل وإعطاء شــيك دون رصيد أو االمتناع عن

تيار

وتقدم األعضاء باقتراحاتها لتالفي المشكلة وتقليل األضرار.
ميزانيــة مشــروع تصريف ميــاه أكثر كلفة

الســتحداث محكمــة للمطالبــات البســيطة ،وبحيــث تنعقــد هــذه المحكمــة بمركــز

هاني الفاضل

أيمن رئيس

الشيخ خالد بن علي

تتعدى  3مليمترات.

الســرطاني ممــا يســبب الكثيــر مــن المشــاكل

الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفــة علــى

وتجرى العملية باســتخدام المخدر الموضعي

للمريض ويزيد فترة مكوثه في المستشفى.

متابعتــه ودعمه المســتمر للكــوادر الطبية في

فــي معظــم األحيــان وتســتغرق أقــل مــن

وتكــون الفريــق الطبي الذي قــام بإجراء هذه

المستشــفى العســكري وســعيه الدائــم لتطوير

 15دقيقــة ويمكــن للمريــض الخــروج مــن

العملية من استشاري األشعة التداخلية هاني

اإلمكانــات الطبيــة مــن خالل ســعيه المســتمر

المستشــفى خــال  24ســاعة فقــط؛ لمراقبــة

الفاضــل ،واستشــاري المســالك البوليــة أيمــن

القتنــاء أحــدث األجهــزة الطبيــة والتقنيــات

وضعه الصحي.

رئيــس ،واستشــاري التخديــر بالمستشــفى

التشــخيصية والعالجيــة لالرتقــاء بالقطــاع

يذكــر أنــه في الســابق كانــت تجــرى العمليات

العسكري عزيز.

الطبــي فــي مملكــة البحريــن وتوفيــر الرعاية

لمثــل هذا الــورم من خالل التدخــل الجراحي

وقــدم الفريــق الطبــي الشــكر والتقديــر لقائــد

الصحيــة المتميــزة لمرضــى المستشــفى

وتخديــر كامــل للمريــض واســتئصال الــورم

الخدمــات الطبيــة الملكيــة اللــواء بروفيســور

العسكري.

إســناد
إلــى

“باركات” للشرطة والمرور بالشوارع
جــ ّ
دد مجلــس بلــدي الشــمالية مطالبتــه بعمل مواقــف خاصة
لدوريات الشرطة والمرور في الشوارع والطرقات.
وأصــر المجلس علــى توصية

وقوفهــا

اللجنــة بتوفيــر المواقف على
ً
حفاظــا
جوانــب الطرقــات

السالمة.
مــن

ً
وفقــا

جهتــه،

لمعاييــر
رئيــس

أكــد

المجلــس ضــرورة توفير هذه

علــى أرواح رجــال األمن كان
تقــدم بها قبالً فــي عام 2015

المواقــف على جوانب الطرق

التــي رفضتها وزارة األشــغال
وشــئون البلديات والتخطيط

تالفيــا
خاصــة الســريعة منهــا
ً
للحــوادث التــي يتعــرّ ض لهــا

العمرانــي لعدم إمكانية تنفيذ

رجال األمن على الطرقات.

المقترح.

واكــد العضــو محمــد الظاعــن

وبرّ رت الوزارة الرفض حينها

ضــرورة

لتســبب المواقــف المطلــوب

المناســبة لهذه المواقف الفتًا

إنشــاؤها فــي حجــب الرؤيــة

إلــى اســتثناء الــدورات مــن

ســلبا على الســامة
وتأثيرهــا
ً

التوصية لخطورتها وصعوبة

المرورية.
وبــررت

توفيــر مواقــف ال تحجــب

الخدمــات

الرؤيا.

التوصيــة

مــن جانبــه ،لفــت العضــو

للحــد مــن وقــوع الحــوادث

عبدهللا القبيسي إلى ضرورة

المروريــة لدوريــات الشــرطة

اســتمالك

التــي

والمرور على جانبي الشوارع

يــراد إقامــة مواقف ســيارات

والطرقــات ولتنظيــم عمليــة

الدوريات عليها.

إصرارهــا

لجنــة

دراســة

األماكــن

علــى

األراضــي

الثالثاء
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القبض على مسافر بحوزته “شبو”

توقيف آسيويين يستخدمون “الكراف”

قــطــعــوا الــشــبــاك ورمــــوا صــيــدهــم فــي الــبــحــر وفــــروا هــاربــيــن
بممارســة الصيــد بواســطة شــباك الجــر

المنامة  -النيابة العامة

صــرح رئيس النيابة حمــد القالف بنيابة

المنامة  -وزارة الداخلية

الــوزارات والجهــات العامــة بــأن النيابــة

صــرح المكلــف باإلشــراف علــى

العامــة تلقــت بالغــا مــن قيــادة خفــر

إدارة جمــارك المنافــذ الجويــة

الســواحل بضبــط قاربــي صيــد لقيــام

بشــؤون الجمــارك بــأن جمــارك

القاعــي (الكــراف) فتــرة الحظــر البحــري
لصيــد الروبيــان بنــاء علــى أوامــر مــن
المســؤول عنهم (بحريني) ،وعند حضور
دوريات خفر السواحل فروا هاربين بعد
أن قامــوا بقطع الشــباك ورميها بحرًا بما

القائميــن عليهمــا باإلبحــار وقــت الحظــر

مطار البحرين الدولي تمكنت من

فيهــا مــن صيــد ،ولــم يمتثلــوا بالتوقــف

البحــري ومزاولة الصيد بواســطة شــباك

القبــض علــى مســافر من جنســية

لدوريات خفر السواحل حتى تم القبض

الجــر القاعــي ،ومنعهــم رجــال األمن من

آســيوية ،مشــتبه بقيامــه بتهريب

عليهــم بعــد  4ســاعات مــن مطاردتهــم

حــق الرقابــة والتفتيــش علــى القاربيــن،

مادة الشبو المخدرة.
وأوضــح أن ضبــاط الجمــارك

وأشــار إلى أنه حســب اإلجراءات

اشــتبهوا بالمذكــور لــدى وصولــه

المتبعــة ،تــم تســليم المقبــوض

إلــى المطــار ،وعلــى الفــور تــم

عليــه والمــادة المضبوطــة إلــى

تحويله للمسار األحمر ،وبتفتيش

إدارة مكافحة المخدرات باإلدارة

أمتعتــه تــم العثــور علــى المــادة

العامــة للمباحث واألدلة الجنائية؛

المخدرة.

الستكمال اإلجراءات القانونية.

تأجيل قضية استيالء على مال عام لـ 27يناير

جميعــه

وذلــك

بالمخالفــة

واالســتعانة بالطائــرة العاموديــة التابعة

ألحــكام

لوزارة الداخلية.

المرســوم بقانــون رقــم  20لســنة 2002
بشــأن تنظيــم صيــد واســتغالل وحماية

وأمــرت النيابــة العامة بحبــس المتهمين
وحمايــة الثروة البحريــة وعملية الصيد

وباشــرت النيابــة العامــة التحقيــق فــور

بأي وسيلة أخرى كانت ما عدا (الكراف)

تلقيهــا البــاغ ،إذ اســتجوبت  7بحــارة

القاعيــة (الكراف)،
بواســطة شــباك الجــر
ّ

التي أكدت الممارسة العملية أنها طريقة

(من الجنســية اآلســيوية) بشأن ما نسب

والــذي يهدف إلــى عملية تنظيــم الصيد

صيد جائرة ومدمرة للبيئة البحرية.

إليهــم مــن اتهــام واعترفــوا بأنهــم قاموا

الثــروة البحريــة والقــرار رقــم ()205
لســنة  2018بشــأن حظر الصيــد البحري

احتياطيــا علــى ذمــة التحقيــق ،فيمــا
ً
أمــرت بتكثيــف التحريــات لتحديــد

شــخص المتهــم المســؤول عــن البحــارة
التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة حيالــه؛
تمهي ًدا إلحالة الدعوى إلى المحاكمة.

أول موسوعة لشرح قانونَ ي المرافعات واإلثبات

أصـــدرت بالتزامـــن مـــع افتتـــاح المعـــرض الســـنوي للكتـــاب القانونـــي
محرر الشؤون المحلية

أصــدرت دار محمود للنشــر أول موســوعة
قانونيــة تتألــف مــن  7أجــزاء لقانونــي
أجلــت المحكمــة الكبرى الجنائية األولى محاكمة منســقة مواعيــد موظفة بوزارة
الصحــة تعمــل فــي مستشــفى جدحفــص للــوالدة ،والمتهمــة باالســتيالء خــال 3
سنوات على مبلغ يفوق  111ألف دينار من الحسابات الخاصة بالمستشفى ،حتى
جلسة  27يناير الجاري؛ وذلك لالستماع إلى شاهد إثبات.
هــذا ،وقــد أحالــت النيابــة العامــة الموظفــة

وزارة الماليــة لرصــد مبالــغ وأرصــدة القبــض

المتهمــة للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهــا فــي

للمتحصــات “كشــوف الخزينة” التي ترســل

غضــون الفتــرة مــن العــام  2011حتــى عــام

إلــى وزارة الصحــة مــن المستشــفى ،بــأن

 ،2014ارتكبت اآلتي:
ً
موظفــا عامًّ ــا بمستشــفى
أوالً :حــال كونهــا

حرّفت الحقيقة في بيانات تلك االستمارات
خالفــا لحقيقة البيانــات الصحيحة والمثبتة

جــد حفــص للــوالدة ،اختلســت مبلــغ 111
ً
ألفــا و 708دنانيــر و 500فلــس والمملوكــة

بالسجالت اليومية للمستشفى.

لــوزارة الصحــة والتــي وجــدت فــي حيازتها

التهمة السابقة بأن قدمته لموظف الحسابات

ثانيــا :ارتكبــت تزويرًا في
بســبب وظيفتهــاً .

بــوزارة الصحــة واعتــد بالبيانــات المدونة به

محررات رســمية وهي اســتمارة صــادرة من

ثال ًثــا :اســتعملت المحــرر المــزوّ ر موضــوع

وأقرت بصحتها مع علمها بتزويرها.

 27يناير سماع شهادة
شرطيين بقضية
“األوروبية العارية”
محرر الشؤون المحلية
اســتدعت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة
األولــى شــاهدين آخريــن مــن الشــرطة
بقضيــة المتهمــة األوروبيــة التــي ضبطــت
وهــي تســير عاريــة علــى شــارع الشــيخ
ســلمان باتجاه المنامة ،عقب خروجها من
منــزل صديقهــا المتهــم الثانــي ،واعتــدت
علــى أحــد المــارة كان قــد حــاول تغطيتها
بقطعــة قمــاش ،باإلضافــة إلــى الشــرطي
الــذي قبــض عليهــا ،والتــي تواجــه مــع
صديقهــا تهمــة تعاطــي المخــدرات؛ وذلك
لســماع أقوالهمــا فــي جلســة  27ينايــر
الجــاري ،وكذلــك لتقديــم المرافعــة مــن
وكيل المتهمة األولى مع استمرار حبسهما
لحين الجلســة المقبلــة .واعترفت المتهمة
األولــى أمــام المحكمة بجلســة ســابقة أنها
خرجــت فعــاً عاريــة مــن منــزل صديقهــا
وأنهــا تعاطــت مــادة الحشــيش المخــدرة،
إال أنها أنكرت اعتداءها على الشــرطي أو
المجني عليه الثاني.

المرافعــات واإلثبــات البحرينــي ،وذلــك
بالتزامــن مــع افتتــاح المعــرض الســنوي
للكتــاب القانوني الذي تنظمه وزارة العدل
والشــؤون اإلســامية واألوقــاف بالتعــاون
مــع جمعيــة المحاميــن البحرينيــة ودار
محمود للنشر والتوزيع.
وعــن الموســوعة القانونيــة الصــادرة ،أكــد
صاحــب دار محمــود للنشــر والتوزيــع
المحامــي محمــود خاطــر ،أنهــا تعتبــر أول
عمل موســوعي يقوم بشــرح مواد القانون
البحرينــي واألحــكام الصــادرة فيها والفقه
التشــريعي الخــاص بأحــكام محكمــة
التمييــز بالمملكــة ،مشــيرًا إلــى أن الكتــب
والموســوعات الســابقة كانــت تتطــرق إلى
القوانيــن واألحــكام الصــادرة مــن بلــدان

أخــرى مثــل مصــر ولبنــان واألردن ،واآلن

وتتألــف الموســوعة الخاصــة بقانــون

علــى  3أجــزاء ،مــن تأليف المستشــار نبيل

أصبــح للقانــون البحرينــي شــرح منفصــل

ً
طبقا
اإلثبات في المواد المدنية والتجارية

فزيــع وتقديــم المحامــي حســن البديــوي

وأحــكام صــادرة طبقــت فيهــا المــواد

ألحــكام محكمــة التمييــز البحرينيــة من 4

رئيس جمعية المحامين البحرينية.

القانونيــة لقانــون المرافعــات وقانــون

أجزاء من تأليف المستشــار عزمي البكري،

اإلثبات.

بينما تشــتمل موســوعة قانــون المرافعات

 31يناير الحكم على متهم بسرقة مقتنيات ثمينة
قيمتها  6ماليين دينار تعود ملكيتها لصديق وشريك المتهم

آسيوي يفقأ عين زميله بـ “كتر”
محرر الشؤون المحلية
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية األولى النظر في واقعة اعتداء عامل آسيوي

محرر الشؤون المحلية

علــى آخــر زميــل لــه في العمل بواســطة “كتر” ما تســبب له بعاهة مســتديمة في

قــال المحامــي محمــد األبيوكــي إن المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الثانيــة (بصفتهــا االســتئنافية)

إحــدى عينيــه؛ نظــرا لخــاف وقع بينهمــا ،وذلك للنطــق بالحكم عليه في جلســة
 30يناير الجاري.

قــررت حجــز الطعــن علــى حكم ببــراءة شــخص (عربي الجنســية) متهم بســرقة مقتنيــات ثمينة

وتتمثــل تفاصيــل الواقعــة فــي أنه وحال وجــود المتهم والمجنــي عليه في مقر

منهــا مجوهــرات وتحــف تعــود ملكيتهــا لصديق وشــريك المتهم ،وتصــل قيمتها إلى مــا يعادل 6

عملهمــا بموقــع بناء كون أنهما يعمالن في نفس شــركة المقــاوالت ،حدث بينهما

ماليين دوالر ،خالل الفترة التي كان يقضي فيها المجني عليه عقوبة جنائية في إدارة اإلصالح

خــاف إثر مشــادة كالمية وقعت فيما بينهمــا ،فتوجها إلى الطابق الثاني بموقع

والتأهيل؛ وذلك للنطق بالحكم على المستأنف ضده في جلسة  31يناير الجاري.
وأوضــح أن محكمــة أول درجــة كانــت قضــت

بأنه اكتشف بعد خروجه من السجن بعد قضاء

ببراءة موكله (المســتأنف ضده) مما نســب إليه

عقوبته في إحدى التهم أن شريكه دخل سكنه

من اتهام بســرقة مقتنيات شــريكه الســابق في

فــي غيابه وســرق مقتنياتــه الخاصــة وأحجارا

العمــل ،والتــي قدرها بقيمــة  6ماليين دوالر ،إذ

كريمــة ومصوغــات ذهبيــة ومســابح مطــرزة

كانا شركاء برفقة آخرين في محل لبيع التحف

بالذهــب كانــت داخــل  13حقيبــة وتقــدر قيمــة

والمجوهــرات ،وعندما زادت مديونيات المحل

تلــك المقتنيــات بـــ 6ماليين دوالر ،كما اكتشــف

تــم إنهاء الشــراكة بينهما ،خصوصــا بعد دخول

اختفــاء تحــف ومشــروبات كحوليــة نــادرة

المجني عليه للسجن.

وغالية الثمن.

إال أن موكلــه أراد البدايــة مــن جديــد فاســتأجر

ودفــع األبيوكــي فــي مرافعتــه أمــام المحكمــة

المحــل مــرة أخــرى بمحتوياتــه مــن المالــك

بانعــدام الدليــل القانونــي اليقينــي الــذي يؤكــد

الجديد ،لكنه تفاجأ بعد خروج شــريكه الســابق

صحــة ما نســب إلــى المتهم وتلفيــق االتهام ،إذ

مــن الســجن بتوجيــه اتهامــات الســرقة إليه ،إذ

إن األحــكام الجنائيــة باإلدانة تبنــى على القطع

قــدم المجنــي عليــه بالغا ضد المتهــم ،أفاد فيه

والجــزم واليقين وال تبنى على مجرد الشــك أو

العمــل المكلفــان بالعمــل فيــه ،ونظــرًا إلى غضب المتهــم من المجنــي عليه انهال
محمد األبيوكي

االحتمــال ،وإنــه ال يوجــد بــاألوراق دليــل واحد
علــى ارتــكاب المتهــم مــا اتهــم بــه من جــرم ،إذ
خلــت الدعــوى مــن دليــل قانونــي يقينــي يؤكد
صحــة قيــام الواقعــة ونســبتها إلــى المتهــم في
ظــل عدم تحديد المقتنيات المزعومة ســرقتها
حصريــا ،وتقديــم الدليــل على تواجدهــا بمحل
إقامــة المجني قبل واقعة الســرقة ،وأن االتهام
الموجــه إلــى المتهــم هــو ســرقة المــال المنقول
المبيــن الوصــف والنــوع بالمحضــر مــن دون
تحديــد كــم ونــوع المقتنيــات التــي تــم توجيه

عليــه بالضــرب بواســطة يــده ،كمــا تنــاول أداة حديديــة مخصصة للقطــع “كتر”،
وتعمــد ضــرب المجنــي عليه بهــا على عينه اليمنى ،ما اســتدعى نقلــه على وجه
الســرعة إلى مجمع الســلمانية الطبي وهناك قرر الطبيب المعالج ضرورة إجراء
عمليــة جراحيــة لــه على وجه الســرعة .وبالقبــض على المتهم اعترف بما نســب
إليــه مــن اتهــام ،وقــرر أنه لم يكــن يقصد إحداث تلــك العاهة فــي المجني عليه،
إال أن الخالف الذي دار بينهما والمشادة الكالمية وحالة الغضب تسببت بذلك.
وثبــت مــن خالل التقرير الطبي الخاص بالمجنــي عليه أن إصابته حدثت جراء
تصــادم جســم صلب فــي عينه وأنه لن يتمكن من رؤية الضــوء .وأحالت النيابة
العامة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه اعتدى على ســامة جســم المجني عليه
فأحــدث بــه اإلصابــات الموصوفــة بالتقاريــر الطبيــة ،والتي تســببت في إحداث
عاهة مستديمة لم يقصد إحداثها.

التهمة للمتهم بسرقتها على سبيل الحصر.

“التمييز” ترفض طعون  10من المدانين بأحداث “جو”
عباس إبراهيم
قضــت محكمــة التمييــز برفــض  9طعــون موضوعــا وبعدم جواز نظــر طعن عاشــر ،لمدانين
بأحــداث التمــرد التــي وقعــت بشــهر مــارس مــن العــام  2015فــي إدارة اإلصــاح والتأهيــل
“ســجن جــو” ،والذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن  18و 28عامــا ،والمحكــوم عليهــم في وقت
سابق بالسجن  15عاما تم تخفيفها في االستئناف إلى السجن  10سنوات فقط.

مــكان الحــادث يشــدون مــن أزرهــم وقابلين

اإلصالح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة

باألثــاث ومحتويات المبنى مــن الداخل ،مما

أقــوال مســؤولي اإلدارة المختصين والنزالء

لنتائــج أفعالهــم .ثانيــا :أشــعلوا وآخــرون

الداخليــة ،فأحدثــوا بهــا التلفيــات المبينــة

اضطــر اإلدارة إلــى إنذارهــم أكثــر مــن مــرة

واســتجواب المتهمين .وأضاف الشايجي أن

مجهولون عمدا حريقا في مال منقول لمبنى

القيمة باألوراق بقصد إشاعة الفوضى فيهم،

بالعــدول عــن ذلــك التمــرد وأعمــال الشــغب

النيابــة العامة اســتمعت إلى  126شــاهدا من

عــام ومخصــص للمنفعــة العامــة مــن شــأنه

ونشــأ عــن ذلك تعطيلهــا بجعلها غيــر صالحة

والفوضى واالنصياع لألوامر التنظيمية.

المختصيــن بحفــظ النظــام والعامليــن داخل

تعريــض حيــاة النــاس وأموالهم للخطــر ،بأن

إلقامــة النــزالء ،وترتــب عليها جعــل حياتهم

إال أنهــم اســتمروا فــي تلــك الممارســات

اإلدارة .كمــا باشــرت التحقيــق مــع المتهميــن

قــام المتهمــون (من  16حتــى  ،27و ،40و)52

وصحتهــم وأمنهــم فــي خطــر ،وحضــر باقــي

بإتــاف محتويات المبانــي وأجهزة التكييف

مــن النزالء فــي تلك الوقائــع وعرضت جميع

بإضــرام النــار فــي محتويات المبانــي 6 ،4 ،1

المتهميــن معهــم في مــكان الحادث يشــدون

والكاميــرات األمنيــة ،وإشــعال حريــق فــي

المصابين من الطرفين على الطب الشــرعي.

بإدارة اإلصالح والتأهيل بمنطقة جو التابعة

من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم.

بعــض األماكــن ،واعتــاء أســطح المبانــي

وثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات التي

لــوزارة الداخليــة ،ونشــأت بســبب إشــعال

وتعــود تفاصيــل الواقعــة ،حســب تصريــح

ورشــق القــوات باألحجــار واألدوات الصلبــة،

نجمــت عــن هــذه األحــداث بلغــت  508آالف

الحريــق األضــرار المبينــة الوصــف والقيمــة

ســابق لرئيس نيابة المحافظة الجنوبية مهنا

وإتــاف برجــي حراســة .ممــا اضطــر رجــال

و 178دينــارا و 970فلســا تقريبــا (بمــا يعــادل

بــاألوراق وحضــر باقــي المتهميــن معهــم في

الشــايجي ،إلى تلقي النيابــة العامة بالغا من

قــوات األمــن العــام إلــى دخــول تلــك المباني

مليونا و 350ألف دوالر) .وذكر رئيس النيابة

مــكان الحــادث يشــدون مــن أزرهــم وقابلين

إدارة اإلصــاح والتأهيــل ،بقيــام نزالء بعض

وبسط السيطرة عليها ونتج عن ذلك حدوث

أن بعــض المتهميــن كانــوا قــد ادعــوا أثنــاء

لنتائــج أفعالهــم .ثالثــا :أتلفــوا وآخــرون

العنابــر ظهــر يــوم  10مــارس  2015بافتعــال

إصابــات بعــدد مــن أفراد قــوات األمــن العام،

التحقيــق تعرضهــم لســوء المعاملــة ،وتلقــت

مجهولــون عمــدا أمــاكا عامــة ومخصصــة

أعمــال الفوضــى والشــغب والتمــرد ،داخــل

كمــا لحقــت إصابــات ببعــض النــزالء جــراء

النيابــة العامــة خــال ســير التحقــق شــكاوى

المبانــي المخصصــة إلقامــة النــزالء ،وعــدم

تلــك األحــداث .وبــدأت النيابــة تحقيقاتهــا

مماثلــة من قبل األمانــة العامة للتظلمات ،تم

فــور تلقيهــا البــاغ ،حيــث انتقــل فريــق مــن

إحالتها جميعــا إلى وحدة التحقيق الخاصة؛
الختصاصهــا قانونــا بالتحقيق فــي مثل تلك
االدعاءات.

وأيــدت المحكمــة أيضــا إلــزام الطاعنيــن مــع

(مــن  9حتــى  11و 14حتــى  17و 19حتــى

باقــي المدانين البالغ عددهم الكلي  57نزيال،

 34و 40و 41و 43حتــى  51و 53حتــى )57

متضامنيــن بــأن يدفعــوا مبلــغ  508آالف

علــى ســامة جســم المــازم المجنــي عليــه

و 187دينــارا و 970فلســا قيمــة التلفيــات

وآخريــن مــن قــوات األمــن العــام المبينــة

التــي حدثــت بــاإلدارة ،كمــا أمــرت بمصــادرة

أســمائهم باألوراق بالضــرب والقذف بأدوات

المضبوطات .وقالت محكمة االســتئناف في

صلبــة أثنــاء وبســبب تأديتهــم وظيفتهــم؛

حكمهــا المطعــون فيــه إنــه ثبــت أن المدانين

لمنعهــم مــن أداء عملهــم فــي وقــف أعمــال

بتاريخ  10مارس :2015

الشــغب وفــرض النظام واألمــن بمباني إدارة

أوال :اســتعملوا وآخــرون مجهولــون القــوة

اإلصالح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة

لمصالــح حكوميــة بــأن قــام المتهمــون (مــن

والعنف على موظفين عموميين بنية حملهم

الداخليــة ،فأحدثــوا بهــم اإلصابــات المبينــة

األول حتى  ،8و ،13و ،19و ،28ومن  35حتى

انصياعهم لألوامر والتعليمات الصادرة لهم.

بغيــر حــق علــى االمتنــاع عــن أداء عمــل مــن

بالتقاريــر الطبيــة ،دون أن يبلغــوا مــن ذلــك

 ،40و ،42و ،53ومــن  55حتــى  )57بتحطيــم

وقيامهــم بطــرد أفــراد الحراســة مــن تلــك

أعضاء النيابة العامة وقام بإجراء المعاينات

أعمــال وظيفتهــم ،بــأن اعتــدى المتهمــون

مقصدهــم ،وحضر باقــي المتهمين معهم في

مرافــق المبانــي  ،1و ،2و ،3و ،4و 6بــإدارة

العنابــر والمبانــي وإغــاق بواباتهــا عليهــم

الالزمــة وســؤال الشــهود واالســتماع إلــى

Osama.almajed@albiladpress.com
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السخرية من العربي

والمسلم في السينما
األميركية

أسامة الماجد

الصــراع بيــن األمم أحــد معالم هــذا العصر،

مــن العربــي والمســلم دائمــا العنــوان األبــرز

واضحــا للعربــي ،فهــو الرجــل الــذي يبحــث

وال يمكــن أن نتوقــع مــن أعدائنا أن يصبروا

فــي تلــك األفــام ،ومؤخــرا شــاهدت فيلــم

دائما عن ملذاته مع النساء.

علينا حتى نقوى على ردعهم ،وكلما ابتعدت

“الكذبــة الجيــدة” الــذي يتحــدث عــن هجرة

الناقــد المصــري الكبيــر كمــال رمــزي يقــول

دولنــا عــن روح الخليــة والتعــاون األصيــل

عائلــة أفريقية إلى أميركا وبلغت الســخرية

فــي كتابــه الجميــل “مــن مقاعــد الترســو...

الذي ينبع من نظرتنا إلى األمور وتفحصها،

واالســتهزاء بالشــخصية العربيــة المســلمة

مطالعات في السينما األميركية” ليس هناك

كلمــا ازدادت المؤامــرات والمخططــات

فــي هذا الفيلم حدا مريعــا ،فصورهم بأنهم

مبــرر واحــد ألن نعــرض فيلمــا ال يســخر منا

العدوانيــة التــي تمــس وجودنــا ،وإحــدى

كانوا ســجناء جدران حياتهم حتى مطاعم

فحســب ،وال يتضمــن عــددا مــن المشــاهد

تلــك المخططــات المصبوغــة بالفــن الســابع

الوجبــات الســريعة والمشــهورة لم يســمعوا

التــي تســيء للوطــن فقط ،لكنــه يصدر عن

“الســينما” ،هــي صــورة العربــي والمســلم

عنهــا أبــدا ،وفــي كل لقطــة يظهــر فيهــا أحد

روح عنصريــة مريضــة ال تــرى فينا كشــعب

فــي األفــام األميركيــة ،فمعظــم األفــام

مــن العائلــة تكــون الســخرية واضحــة ،إمــا

إال عصابات سيئة الخلق والسمعة”.

األميركيــة تصور اإلنســان العربي والمســلم

أنــه ال يفــرق بيــن أصابــع البطاطــا المقليــة

بأنــه إرهابــي ومجــرم وناقص علــم وتقدمه

واألقــام ،أو أنــه يشــاهد “األبجــورة” ألول

بصــورة ســلبية ،وأنا على يقيــن بأننا جميعا

مــرة فــي حياتــه وكذلــك “البانيــو” ،وحمــل

شاهدنا باقة من تلك األفالم سواء في دور

الجــزء األول مــن فيلــم “تيكــن” للممثــل ليم

السينما أو في القنوات الفضائية ،فالسخرية

نيســون وفي آخر مشــهد من الفيلم تشويها

» »هكذا هي السينما األميركية أو
صانعوها ،بال قيم وال خلق كأرضهم
التي ال تستند على أي موروث حضاري،
وكما ذكرت هو نوع من المؤامرات التي
تسيء للحضارة العربية واإلسالمية.

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

الثالثاء
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للتواصل17111483 :

عبدعلي الغسرة

المملكة اليوم تلبس أجمل ُحللها
بشفاء سموكم

ٌ
فرح عم الديار البحرينية بعد أن مَ َّن هللا تعالى على صاحب السمو الملكي األمير خليفة

بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المُ وقر بالصحة والعافية ،شفاءً سعي ًدا أثلج قلب كل
بحريني وبحرينية ُ
قريب أو بعيد .وهذا الفرح والسرور
أحب سموه وعرفه من
وكل من
َّ
ٍ

نتاج ما يكنه الشعب البحريني من رجل وامرأة وشيخ وشاب وطفل لسموه الكريم الذي
ال يألو ُجه ًدا من أجل نماء البحرين ورخاء شعبها.

إن مملكــة البحريــن وقيادتهــا وشــعبها تلبــس اليــوم أجمــل ُحللهــا ،فالبحريــن تكــن لــه كل
الحب والتقدير لما بذله ويبذله من أجلها طيلة ســنوات عُ مره المَ ديد من ُ
ُ
الجهد والعطاء
والتضحيــات التــي أثمــرت الكثير مــن المنجزات الوطنيــة التي أه ْ
َلــت البحرين ألن تكون

ُ
والشــعوب ،إن البحرين وشــعبها جزء من
كبيــرة فــي أعيــن الكثير من الــدول والمُ نظمات

هذا الكون وهي ساكنة في قلب صاحب السمو حفظه هللا مَ حمية مُ طمئنة آمنة.

ُ
يــداه
إن مَ ــن يَلتقــي بســموه الكريــم رعــاه هللا يــدرك كــم أن هــذا اإلنســان مُ حــب للخيــر،
ٌ
ُ
ُ
ُ
ســاهرة على أمن بالده
عينه
ينبض ُح ًبا لبالده وقيادته وشــعبه،
قلبه
ممدودتــان للعطــاء،
وســكينة شــعبه ،ووقتــه يقضيــهِ فــي توفيــر احتياجــات شــعبه ،وبرحابــة صــدره الواســع

يستقبل مُ حبيه من المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم في مجلسه العامر.
ٌ
غيض من فيــض محبة أهل البحريــن وأبناء
مــا التهانــي التــي ُكتبــت وقيلــت ونشــرت إال
الخليج العربي والعرب ُ
وك ُل من عرفك ،وهي تعبير صادق عن حالة الفرح والسرور وعن
ســعادتهم التــي ال حــدود لها ،تهان أرســلوها مليئة بعبارات الوالء والوفــاء لعزيز البحرين
وضيائها.
إن الشعب البحريني يسعده بأن يشتري راحتك بعمرهِ  ،ويفدي نفسه لحياتك ،فأنت زهرة
البحرين التي يرويها أهل البحرين بماء عيونهم.

نرفــع أكفنــا فــي كل صالة ودعاء راجين وطالبين من الحميــد المجيد أن يديم عليك أب ًدا
ودائمً ا لباس الصحة والعافيةَ ،
فحم ًدا للهِ على سالمتك.

» »نرفع أكفنا شاكرين العلي القدير على ما أسبغ عليك من نعمة العافية وثوب

غريب وسط داري!

الصحة ،وأن يَمد في عُ مرك الطيب لخدمة البحرين وشعبها ،وأن يجعل ثواب

نجاة المضحكي

أعمالكم في موازينكم ويحفظكم ذخرًا للبحرين وأمتنا العربية .آمين يا رب
العالمين.

ليس من السهل على أي مواطن غيور أن يرى األجانب وقد طغت أعدادهم واحتلوا الشوارع

على المواطن.

واألرصفة ،كما احتلوا المساكن ،حتى ضاعت ما بينهم الهوية البحرينية التي أصبحت أعدادا

مقــدرة هــؤالء األجانــب وتحالفاتهــم وكثافتهــم ســتجعل منهــم قنبلة قــد تنفجر فــي أي وقت،

بيــن ألــوف مؤلفــة ...نعم ضاعت الهوية فالوجوه تغيرت واللســان ليــس عربيا وعادات ال تمت
إلى أهل البحرين وال أهل الخليج بصلة.
نعــم ضاعــت الهويــة ،فالجميــع من ســكان وبائعيــن وأصحاب محــات تجاريــة جميعهم غرباء
ً
بحثا عن الرزق ،فإذا بهم ينصدمــون بواقع لم يحلموا به حتى في دولهم
جــاءوا إلــى البحريــن
التي هربوا منها من شدة الفقر ،نعم دولهم ال تسمح لهم بالبيع في الطرقات وال نبش القمامة،
دولهم ال يحصلون فيها على تعليم وعالج مجاني.
إنه عالم من الخيال بالنســبة لهم ،عندما يســتطيعون أن يعيشــوا في دولة خليجية كما يعيش
أبناؤها ،فكل شيء لهم مسموح غير ممنوع ،فال هم بحاجة إلى كفيل ،فكفالتهم مفتوحة غير
مقيــدة بشــرط ،عندمــا أتــاح لهم النظام المرن أن يدفعوا مبلغ التأشــيرة وتكــون لديهم البطاقة
الزرقاء التي منها يحق لهم أن يمارسوا أي عمل تجاري ،فاألجنبي اليوم ما عليه إال أن يتقدم
حاله كحال المواطن ،فيحصل على رخصة سجل تجاري ال يختلف عن المواطن ال في رسوم
وال شروط.
األجنبــي اليــوم يملــك اقتصــاد بالدي ويحتكــر تجارة األغذية بــكل أنواعها ،كمــا يحتكر الثروة
الســمكية واألراضــي الزراعيــة ،يســتورد ويفتــح المطاعم وغدا مصانع وشــركات وفنــادق ،كما
يســيطر على القطاع اإلنشــائي بجميع مجاالته ،ولديه شــقق تمليك وفلل ،حتى رجحت كفته

نعم ســيطالبون بالجنســية ،وســيطالبون بحقوق سياســية برلمانية وشورية وســلطة تنفيذية،
فهــم اليوم تجار وأصحاب شــركات مســجلة بأســمائهم فالحــق أصبح معهــم بالداخل والخارج
وستتدخل دولهم والدول الكبرى وستتحرك المنظمات الدولية.
بالطبع سيكون الحق معهم إذ إنه ليس من المعقول أن يتركوا شركاتهم وتجاراتهم وعقاراتهم

fatin.hamza
@gmail.com

ويغــادروا ،ولــن يقبلــوا أن تنتقــص حقوقهــم ،فهــم اليــوم تجــار لهم كلمــة مســموعة ،وتحركهم
أحــزاب سياســية مــن جنســيتهم بالداخــل وفــي دولهــم ،هذه هــي نتيجــة النظام المــرن ،وهذه
نتيجــة تملكهــم الســجالت التجارية ،وهذه نتيجة طبيعية ألجانب فاقــت أعدادهم المواطنين
وفاقت أموالهم مئات الماليين ،بل أصبحت مليارات.
نتيجــة غيــر مبشــرة بالخيــر ،بعــد أن أصبح الحاضر يحتضر والمســتقبل مظلمــا في ظل وجود
أجنبــي أصبــح مواطنــا بالبطاقــة الزرقــاء له حــق التجارة وله حــق العالج والتعليم لــه وألبنائه

فاتن حمزة

وشجرة عائلته التي جاء بها ،فهو لديه سجل يستطيع أن يجلب من يشاء ،وسقف التأشيرات
مفتوح ما دام الدفع لهيئة سوق العمل مضمونا.

» »“ال مالمة إذا قلنا “غريب وسط داري” ،غريب بعدما أصبح
األجنبي يملك داري وحاله أحسن من حالي”.

إلى وزارة التربية ...من أمن العقوبة
أساء األدب

وصلتنــي عــدة شــكاوى مــن أهالــي مجمــع  919فــي الرفــاع الشــرقي “بوكــوارة”،
تتعلق بالمعاناة اليومية الناجمة عن الفوضى التي يحدثها بعض طلبة المدرسة
tariq
@cogir.org

اإلعداديــة للبنيــن ،بعــد انتهــاء الــدوام المدرســي ،فالطلبــة مســتمرون فــي نهــج
الســلوكيات الخاطئــة ،وقــد ذكــروا أمثلــة كثيــرة على هــذه التجــاوزات اليومية،
منهــا :كتابــة عبــارات علــى جــدران المنــازل ،شــجارات يوميــة ،تحــرش ،اعتــداء

مؤامرة الربيع العربي...
المشير طنطاوي

علــى الباعــة الجائليــن وموصلي الطلبــات ،قذف الحجارة ،قــرع أجراس البيوت،
االعتــداء علــى ســيارات قاطنــي المنطقة ،وأمــور كثيرة أخرى يســتطيع أن يقف
عليها كل من يريد من خالل زيارة واحدة فقط وفي أي يوم يشاء أثناء انتهاء

د .طارق آل شيخان

الدوام المدرسي.

كان هــدف المتآمريــن المشــاركين بمؤامــرة الربيــع العربي هو

والكســرويين بقيادة المشعوذ الكســروي والطورانيين بقيادة

إلــى صفــه .وبعــد أن يعــي الشــعب أن الثــورة كان يســتغلها

تدمير األمة العربية واإلســامية ومســح تاريخها واســتبداله

المنافــق الطورانــي ،أمــا الدوحــة فقــد ابتســمت ضاحكــة،

المتآمــرون الثالثــة الحتــال مصــر سياســيا واقتصاديــا

بتاريــخ غربــي وكســروي وطورانــي ،فمــن أجل تعطيــل قدرة

واعتقــدت ســاعتها أن سياســتها بــدأت تؤتي ثمارها بإســقاط

ومجتمعيــا ،ســوف يقف الشــعب الحقا ضد هــؤالء المتآمرين

هــذه األمــة العربيــة اإلســامية علــى المشــاركة فــي بنــاء

أكبــر دولــة عربية ،ومــن ثم إلحاقها بقطر سياســيا واقتصاديا

وهو ما حدث فعليا بثورة الثالثين من يونيو.

الحضارة اإلنسانية ،والنهوض بنفسها وتطوير ذاتها وتكبيلها

عبر الوكالء “العلقميين الجدد اإلخوان المسلمين”.

ثالثا :كان المشــير طنطاوي يريد الحفاظ على صورة وســيرة

ومســخ هويتهــا ،عمــدت إدارة أوبامــا والشــعوبيون الجــدد

ولــم تكــن خافيــة علــى الجيــش العربــي المصــري تفاصيــل

الجيــش التاريخية المشــرفة ،التــي كان يتصدى فيها لكل من

وهــم “الكســرويون بإيــران والطورانيون بتركيا” ،بمشــروعهم

وتداعيــات ونتائــج تلــك المؤامــرة ،لهــذا أدار هــذا الجيــش

يحاول المساس بتراب مصر ال إلى أهلها الوطنيين ،لهذا عمد

الخبيث لنشر الديمقراطية بالعالم العربي ،وهو الشعار البراق

العربــي معركتــه مــع أوبامــا وإدارتــه والمشــعوذ الكســروي

المشير إلى الوقوف مع الشعب المصري حتى النهاية ،وحتى

الجميــل الــذي يعتقد الســذج أنــه يحقق طموحــات وتطلعات

وزمرتــه والمنافــق الطورانــي وجوقتــه بــكل حرفيــة وذكاء

يــرى هــذا الشــعب أن هــذه الثورة لــم تكن من أجلــه ،بل كانت

وآمــال المجتمــع العربــي ،بينما هو بواقع الحال ،وكما كشــفته

سياســي وأمني ومجتمعي ،قد ال يســتطيع أي نظام سياســي

مــن أجــل األوبامييــن الليبرالييــن والكســرويين والطورانيين

ً
حتما
إن مثل هذه الســلوكيات كالعدوى إن تم الســكوت عنها ولم تجد لها رادعا
ســتتفاقم وســيتناقلها الطــاب يومــا بعــد يــوم ،حتى تصبــح أمرا يعتــادون على
ممارســته ،فتتحول البيئة التربوية التعليمية إلى وكر للمراهقين الذين يســيئون
ألنفسهم واآلخرين.
إلــى وزارة التربيــة والتعليــم ،كنــت أظــن أن حــدوث أمثــال هــذه التجــاوزات أو
بعضهــا ولــو لمــرة واحدة أمر كاف التخــاذ الالزم من وزارتكم الموقرة بالتنســيق
ً
يوميا وألسابيع وأشهر ،دون رادع أو
مع الجهات المعنية ،أما أن يتكرر هذا األمر
إجراء من قبلكم ،فهذا ما ال أستطيع فهمه.
ولعل أحدا من وزارتكم الموقرة يفسر لنا سر هذا التجاهل!
مــن أمــن العقوبــة أســاء األدب ،يجــب وقفهــم ومنــع كل مــن يحــاول إفســاد أو

لنا األيام أمام أعيننا ،كمين ومؤامرة لكي يتم احتالل البلدان

غربي أن يدير مثل هذه المعارك والمؤامرات السياسية.

وقطر.

تخريــب البيئــة التعليميــة ســواء في المدرســة أو فــي نطاقها بعد الخــروج منها،

العربيــة مــن قبــل الكســرويين بإيــران والطورانييــن بتركيــا

وعندمــا تنــازل الرئيــس مبــارك للمشــير طنطــاوي ،لــم يتجــه

لقد لقن المشير طنطاوي أوباما والمشعوذ الكسروي والمنافق

وفاقدي الهوية العربية اإلسالمية من الليبراليين تحت حجة

المشــير طنطــاوي للصــدام والمواجهــة مــع الشــعب فــي

الطوراني درسا لن ينسوه أبدا .وللحديث بقية.

فالسلوكيات الخاطئة وانتشارها يسيء للطلبة وسمعة مدارس مملكة البحرين.

الديمقراطيــة والعمليــة السياســية ،وكانــت مصــر قبلة هؤالء

مظاهراتــه لعــدة أســباب ،األول أن أيــة مواجهــة مــع الشــعب

يجب اإلســراع في اتخاذ اإلجراءات الالزمة ومحاســبة المخطئين حتى يكونوا

» »“بعد  25يناير ،اعتقدت الدوحة أن سياستها بدأت تؤتي
ثمارها بإسقاط أكبر دولة عربية ،ومن ثم إلحاقها بقطر
سياسيا واقتصاديا عبر الوكالء “العلقميين الجدد...
اإلخوان المسلمين”.

عبــرة لآلخريــن ،وبعــد ذلــك ســنتمكن مــن إعــادة االنضباط الــذي ســيعود بالخير

المتآمرين.

وسقوط ضحايا سيستغلها المتآمرون ضد الجيش ويتهمونه

وعندمــا وقعــت “ثــورة  25ينايــر” لإلطاحــة بنظــام الرئيــس

بأنه أجهض مطالبات الشعب.

حســني مبــارك ،كان الغــرور قــد وصــل قمته لــدى إدارة أوباما

ثانيا :كان المشــير طنطاوي حريصا على كســب والء الشــعب

والصالح على الطالب والمدرسة والقاطنين بالقرب منها.
نحن في انتظار ردكم واإلسراع في التعامل معهم في القريب العاجل.
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السلم قصيرة األجل

استكمال تشغيل الخط السادس لـ “ألبا” في يونيو

bussines

@albiladpress.com

المنامة  -المصرف المركزي

أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي بأنه

يرفع مســاهمة صناعة األلمنيوم إلــى  % 15بالناتج المحلي

تمــت تغطية اإلصــدار رقم ISIN( 213
 )BH000B660850من صكوك الســلم
اإلســامية الحكوميــة قصيــرة األجل

أمل الحامد من عسكر

التــي يصدرهــا مصــرف البحريــن
المركزي نيابة عن حكومة البحرين.

كشــف الرئيس التنفيذي لشــركة ألمنيوم البحرين “ألبا” تيم موري ،عن أن مشــروع خط الصهر الســادس للتوســعة يســير بكامل طاقته وفق الخطة الموضوعة على

تبلــغ قيمــة اإلصــدار  43مليــون دينــار

أن يتم استكمال تشغيله بنهاية يونيو المقبل.

لفتــرة اســتحقاق  91يومً ــا تبــدأ فــي

وقد ّ
دشــن تشــغيل مشــروع خط الصهر

 16ينايــر  2019إلــى  17أبريــل .2019

الســادس للتوســعة بتاريــخ  13ديســمبر

ويبلــغ العائــد المتوقــع لهــذه الصكــوك
 % 4.24مقارنــة بســعر % 4.27

ّ
وتوقــع مــوري أن يرفــع تشــغيل الخــط

الماضي.

لإلصــدار الســابق بتاريــخ  19ديســمبر

الســادس مســاهمة صناعة األلمنيوم في

 ،2018علمً ــا بأنــه قــد تمــت تغطيــة

الثالثاء

اإلصدار بنسبة .% 100

الناتــج المحلي اإلجمالــي من  % 12إلى

 15يناير 2019
 9جمادى األولى 1440

.% 15
وأكــد مــوري  -للصحافييــن على هامش
إحــدى جلســات اللقــاءات العماليــة
السنوية لعام  2019أمس  -أن أكبر هدف
للشــركة هــو تدشــين الخــط الســادس،
بهــدف رفــع إنتــاج ألبــا مــن مليــون طــن
متري إلى  1.5مليون طن ليصبح مصهر

موري متحدثًا بإحدى جلسات اللقاءات العمالية أمس

ً
موضحــا أن
عالميــا،
ألمنيــوم ألبــا األكبــر
ًّ

القانون وتسوية

نصف اإلنتاج بحسب الخطة الموضوعة

د .عبدالقادر ورسمه

المشاريع المتعثرة

ســيخصص للصناعــات التحويليــة فــي

خلق  500وظيفة

البحرين ،في حين ســيتم تصدير الباقي

إن االســتثمار بشــتى أنواعــه يجد العنايــة الفائقة في البحرين .ومن االســتثمارات

إلــى الخــارج ،علــى أن تكــون غالبيــة

وألفي
مباشرة َ

وأوروبا لكونهما من أكبر األسواق نموًّ ا.

وظيفة للصناعات

الكمية التي ســيتم تصديرها إلى أميركا

المهمة نجد االســتثمار العقاري ،الذي برغم أهميته ،إال انه يتعرض لهزات وعثرات.
ولتالفي ذلك ،صدر قانون تســوية مشــاريع التطوير العقاري المتعثرة في المملكة.

حاليا
وذكــر أن إنتاج “ألبــا” من األلمنيوم
ًّ

والمشــروع المتعثــر هــو مشــروع تطويــر عقــاري تــم بيــع وحداتــه العقاريــة علــى

التحويلية

موزع ما بين  % 45للسوق المحلي و55

الخريطة واستلمت دفعات مقابل ذلك ،وتعثر أو توقف بما يضر باآلخرين.

 %للتصدير إلى الخارج ،وســتكون ذات

وليتــم الفصــل الســريع فــي الخالفــات تشــكلت لجنــة مــن القضــاة ،وغيرهــم ،للنظر
على وجه االســتعجال في تســوية المنازعات ولها اتخاذ اإلجراءات إلزالة أســباب
التعثــر أو تســويتها .وبصفــة خاصة اجراء التحقيق المالــي واإلداري والفني ،احالة

حاليا إال أن التوزيع سيختلف.
هي عليه
ًّ

الموضــوع للنيابــة فــي الشــبهة الجنائيــة ،اإلجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة ،ســماع

وأكد أن الســوق األميركي يستهلك نحو

الشــهود والخبــرة ومدققــي الحســابات...ألخ  .وللجنــة أن تعــرض علــى “المطــوّ ر”
التسوية بالطرق الودية ومنحه مدة زمنية ،ولها قبول العرض أو تعديله أو رفضه.

 6ماليين طن متري سنويًا ،في حين أنه

وعنــد رفــض التســوية أو عــدم اتمامها وديا ،تبــت اللجنة في التســوية بقرار نهائي
ً
طبقا إلجراءات القانون وتكون قرارات اللجنة نهائية وبمثابة حكم قضائي
مسبب

أقل من إنتاج ألبا.

ينتــج  800ألــف طــن ســنويًّ ا ،والذي يعد

يجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز.

وذكــر مــوري أن الشــركة تعكــف فــي

تجــارة الســلع ،ومجــال التنافــس فيمــا

الوقــت الراهــن علــى االنتهــاء مــن خــط

بيــن الشــركات هــو التكلفــة ،ولتحقيــق

الصهــر الســادس وتســديد المســتحقات

التنافســية في سعر التكلفة يجب زيادة

الماليــة التــي تــم اقتراضهــا ،مبينًــا أن

الحجم.

خطة إنشاء الخط الخامس وضعت في

و أوضح أنه من المتوقع أن يشــهد ســعر

العــام  ،2005وفــي منتصف  2015وافق

األلمنيــوم ارتفاعً ــا باألســواق العالميــة،

المســاهمون على إنشــاء الخط السادس

النسبة مع تدشين الخط السادس ،مبينًا
أن نســب التصدير ســتكون مســاوية لما

التحويلية بالشركات الجديدة.

حجــم أعمــال الشــركة لكونهــا تعمــل في

وسيســاهم المشــروع فــي خلــق 500
وظيفــة مباشــرة في الشــركة ،فــي حين
حاليا  3200موظف ،بنسبة بحرنة
يعمل
ًّ
تبلــغ  ،% 85متوقعً ــا أن يتم خلق ما بين

 1500و 2000وظيفــة فــي الصناعــات

وأســعار البوصــات العالميــة ،مؤكــ ًدا أن

فــي حيــن اســتغرقت عمليــة اإلنشــاء 4

الطلــب العالمــي علــى األلمنيــوم جيــد،

ســنوات بعد الحصــول علــى الموافقات،

ويشــهد نمــوًّ ا بنســبة تتــراوح مــا بيــن 4
ً
مســتدركا أن األســواق تتأثــر
إلــى ،% 5

ولفــت إلــى أن الشــركة تتطلــع فــي

اليــوم بالعديد من األمــور من بينها توتر

المســتقبل لبناء خط صهــر جديد ،وذلك

التبــادل التجاري بيــن الواليات المتحدة

بعــد االنتهــاء مــن تســديد المســتحقات

والصين ،وزيادة أســعار الفائدة ،وأســعار

الماليــة المقترضــة ،وذلــك بهــدف زيــادة

السلع ،وأسعار النفط التي تشهد تذبذبًا.

إضافة إلى التمويالت الالزمة للبناء.

“ألبا” تحقق أكثر من مليون طن متري

إن قانون تسوية المشاريع المتعثرة ،يعتبر نقلة نوعية جادة في مواجهة االستثمار
العقاري وما يحيط به من عثرات وقضايا ،وهي كثيرة ومتنوعة وكانت تأخذ ردحا

» »سجلت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ،التي

مــن الزمــن أمــام المحاكــم القضائيــة .وظلــت المشــاريع العقارية ذات االســتثمارات

أصبحت ضمن فئة المصاهر المنتجة لمليون

للفصــل فــي هــذه المنازعات وهي مكونة من القضاة ومــن أعضاء لهم خبرة التخاذ

لعام  ،2018وذلك وفق تصريح أدلى به الرئيس

يتم خالل فترة قصيرة تعود بالفائدة لهذه االستثمارات ولمن يرغب فيها .وفعليا،

حجم مبيعات بلغ  1,012,548طن متري للسنة

 ،%مقابل  978,195طن متري لعام  .2017أما

» »وقال موري “إن ما ضمن لنا النجاح بتسجيل

اإلنتاج فقد تجاوز  1,011,101طن متري مقارنة بما

مستويات أعلى في حجم المبيعات واإلنتاج

زيادة سنوية بنسبة  .% 3كما نجحت الشركة مع

النجاح أثناء مرحلة استكمال تشغيل خط

الكبيرة معلقة وشاهد على الخالفات بين األطراف .وبموجب القانون  ،تنشأ لجنة

طن متري ،أعلى حجم مبيعات وإنتاج في تاريخها

ال
مقداره  981,016طن متري لعام  ،2017مسج ً

ما يلزم للتسوية أو الفصل فيها .وقرارات اللجنة“ ،قضائية” وقابلة للتنفيذ .كل هذا

التنفيذي للشركة ،تيم موري .فقد أعلنت ألبا عن

نهاية  2018في تحقيق األداء القوي ،إذ بلغ معدل

الصهر السادس .بل يجب علينا تغيير طريقة

نجح هذا القانون في المعالجة الواضحة لهذا المشكل العصيب بالنتائج الملموسة.

الكاملة  ،2018مسجلة زيادة سنوية بلغت 3.5

الشحنات ،وذلك مقابل  % 57لعام .2017

لتصبح أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم”.

* مستشار وخبير قانوني
AWARSAMA@WARSAMALC.COM

مبيعات القيمة المضافة  % 60من إجمالي

لعام  2018ليس بالضرورة ما سيضمن لنا

تفكيرنا في الوقت الذي تسعى فيه الشركة

افتتاح المستشفى الملكي للنساء منتصف 2019

يُــــقــــام بـــالـــرفـــاع فـــيـــوز ويـــضـــم  65ســــريــــرًا بـــشـــراكـــة بــحــريــنــيــة إمـــاراتـــيـــة
المحرر االقتصادي

أعلن المستشفى الملكي للنساء  -البحرين ،أنه سيفتتح أبوابه منتصف العام الجاري  .2019ويقام المستشفى في الرفاع فيوز على
مساحة  40ألف متر مربع (مساحة البناء تبلغ  10آالف متر مربع) ،ويضم  65سريرًا.
وتمتلك شركة “أمانات” المدرجة في بورصة

غــرف العمليــات المتطــورة ،وغــرف الرعاية

مــن نوعــه فــي الشــرق األوســط حيــث

دبي  % 69من المستشفى ،فيما تضم قائمة
المســاهمين الحاليين كالًّ من شركة “أصول”

المكثفة ،وغيرها من األقسام.

يوفــر خدمــات الــوالدة والرعايــة الصحيــة

وكانــت “أمانــات” اســتحوذت علــى حصــة

األساســية والمتقدمة للنســاء واألطفال في

المتخصصــة فــي إدارة األصــول والتــي

تمثــل  % 69مــن المستشــفى بعــد شــراء

البحرين.

تتخــذ من البحرين مقــرًّ ا لها وتقدم خدمات

حصــة “فينشــر كابتــال بنــك” البحريني ،في

وتنفــرد فكــرة المشــروع بإنشــاء منتجــع

لصناديق التقاعد والعمالء من المؤسســات،

صفقــة بلغــت قيمتهــا  39مليــون دوالر ،فــي

طبــي فــي المحافظــة الجنوبيــة (بيــن

وشــركة عبــر البحــار لالســتثمار إحــدى أبــرز

أكتوبــر  .2018وقال البنــك وقتها إن صفقة
التخارج حققت له ولمستثمريه معدالً عائ ًدا

مدينتــي الرفــاع وعوالــي) ،يجمــع بيــن
الضيافــة والفندقــة ،وفــي نفــس الوقــت

بنسبة .% 34

يوفــر أفضــل الخدمــات الطبية فــي مجال

الخدمــات الســريرية للنســاء ،وســيركز على

وأعلن عن المستشفى للمرة األول في العام

الرعاية الصحية الخاصة بالحمل والوالدة

الرعايــة الشــاملة لألمومــة وأمراض النســاء

 ،2010حيــث طــرح “فينشــر كبيتــال بنــك”

ورعايــة المواليــد إضافــة إلى طب النســاء

وتقديم المســاعدة في العالجــات اإلنجابية

اكتتابًــا للمشــروع جمــع خاللــه  30.5مليــون

والتشخيص الطبي المتقدم.

الشركات االستثمارية القابضة في المملكة.
وســيقدم

المستشــفى

مجموعــة

مــن

وجراحيــن واختصاصييــن وممرضــات

مــن النمــو غير المســبوق في حجــم الطلب

اســتثماراتهم فــي هــذا القطــاع الحيــوي.

وقابــات مــن المملكــة المتحــدة بشــكل

علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة ذات

وســيوفر المستشــفى الملكــي للنســاء

ً
وفقــا لنمــوذج يقوم على
النوعيــة العاليــة،

بحســب تصريحــات ســابقة للرئيــس

كأحــد

إيجــاد مرافــق طبيــة متكاملــة تســهم فــي

التنفيــذي لفينشــر كابيتال بنك فرص عمل

والجراحــات الترميميــة ،وكذلــك رعايــة مــا

دوالر.

كمــا أكــد القائمــون علــى المشــروع أنــه

االســتثمارات الهادفــة إلــى تطويــر قطــاع

التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية للمملكة

قبــل الــوالدة وبعدهــا ،ويضــم المستشــفى

وقيــل وقتهــا إن المستشــفى هــو األول

عالميــا مــن أطبــاء
سيســتقطب كادرًا
ًّ

الرعايــة الصحية في البحرين واالســتفادة

وتحقــق للمســتثمرين عوائــد مجزيــة على

رئيسي في جميع التخصصات الطبية.
وجــاءت

فكــرة

المستشــفى

ثقة بقدرات الشباب في نهضة االقتصاد

الــشــيــخ :الــمــشــروعــات الــنــاجــحــة تــقــف خلفها كـــفـــاءات وطنية

أكد رجل األعمال ومالك شــركة “مونتريال للســيارات” ،إبراهيم الشــيخ ،أن رجال األعمال
فــي البحريــن يثقــون بقدرات شــباب المملكــة في االعتمــاد عليهم ،من أجــل تطوير ونهضة
ً
ً
عاما
مشــيرا إلى أن “المشــروعات الناجحة فــي البحرين خالل ال 15
االقتصــاد البحريني”،

وأضــاف أن رجــال األعمــال فــي البحريــن

العالمية ،وتســريع وتيرة التنمية االقتصادية

مقتنعــون بأهميــة االعتمــاد علــى الكــوادر

والشراكة التجارية.

البشرية البحرينية من أجل قيادة المستقبل،

وشــدد الشــيخ علــى أن إعــداد وتأهيــل

ويصــرون علــى منــح الكفــاءات البحرينيــة

الكفــاءات الوطنيــة الشــابة يزيد مــن فاعلية
ً
إيجابــا علــى
األداء االقتصــادي وينعكــس

والنبوغ واإلبداع.
ً
دائما
وقــال إن “رجــال األعمــال في البحريــن

الحركة التجارية في البحرين.
ولفــت إلــى أن الشــباب البحرينــي يستشــعر

ما يعبرون عن اعتزازهم بالكفاءات الوطنية

مــدى الفرص المتاحــة في الســوق المحلية”،
ً
مشــيدا “بالمشــروعات البحرينيــة الكبــرى

تحسين جودة وكفاءة الخدمات االقتصادية

والفرص االســتثمارية التي يتم اإلعالن عنها
ً
الفتــا إلــى أن البحريــن
بيــن فتــرة وأخــرى،

وفق أفضل التطبيقات والممارسات اإلدارية

إسناد الحوادث البسيطة لـ “التأمين”
المنامة  -البحرين للتأمين

ً
اجتماعا مــع اإلدارة
عقــدت جمعيــة البحريــن للتأميــن (الممثلــة لقطــاع التأميــن بالبحريــن)
العامة للمرور لمناقشــة بدء المراحل التأهيلية إلســناد الحوادث المرورية البسيطة التي ال

بالفــرص االســتثمارية الكبيــرة التــي تعــود

إلصدار التقارير المرورية.

بالخيــر علــى الوطــن والمواطــن” ،فيمــا أثنى

و ذكــر رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة ،يحيى نور
الديــن ،أن الجمعيــة قامــت بتعيين شــركة جرانت
ثورتن (شــركة استشارية) للقيام بدراسة متكاملة
بهدف تقديم اإلجراءات المقترح إتباعها لمباشرة
الحــوادث مــن قبــل شــركات التأميــن خــال فترة
ثالثــة أشــهر ،تبــدأ بعدهــا الجمعيــة بالتنســيق مــع
اإلدارة العامــة للمــرور بحملة توعية لمســتخدمي
الطــرق حــول كيفيــة التعامــل مــع الحــوادث
المروريــة مباشــرة مــع شــركات التأميــن ضمــن
ضوابــط اإلجــراءات الجديــدة وصــوالً إلــى بــدء
مرحلة التنفيذ والتي ســتكون بإشــراف وتنســيق
مباشر مع االدارة العامة للمرور.
ومــن المتوقــع أن تســهم هــذه اآلليــة الجديــدة
فــي تعزيــز األهــداف المرجــوة مــن عمليــة تطوير
الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز مكانة القطاع
الخــاص فــي هــذه الخدمــات بمــا ال يخــل بــأي

علــى تطــور الحركة التجاريــة والمالية ،األمر
الــذي يــؤدي الى تحســين مســتوى التصنيف
ً
إيجابا على
االئتمانــي للبحريــن ،مــا ينعكــس

الماضية كان خلفها شباب واعد مؤمن بضرورة تنمية وتطوير بالده.

الشــابة والمتميــزة ودورهــا المحــوري فــي

في الجهاز الطبي.

تتطلــب تدخــل رجال المرور لشــركات التأمين و مــن دون اللجوء الى اإلدارة العامة للمرور

المنامة  -مونتريال للسيارات

الشــابة الفــرص الحقيقيــة مــن أجــل التميــز

ً
موظفــا منهــم  150عضــوً ا
ألكثــر مــن 250

أبنــاء الشــعب ومســتوى الخدمــات المقدمــة
إليه”.
مالــك شــركة “مونتريــال للســيارات” ،أشــار
إلــى أن االســتقرار الــذي تعيشــه البحريــن
إبراهيم الشيخ

ً
ً
بــارزا على
وتطورا
تترقــب طفــرة اقتصادية
المســتوى االقتصادي خــال المرحلة المقبلة

فــي ظــل العهــد الزاهــر لعاهــل البــاد حضــرة
صاحــب الجاللــة ،مكنهــا مــن أن تتبــوأ مكانة
إقليميــة ودوليــة متميــزة ،الســيما مــن خالل
تنظيم واستضافة مؤتمرات إقليمية ودولية
وعالميــة يشــرف علــى تنظيمهــا وقيادتهــا

بشكل كبير ومتميز.

كــوادر بحرينيــة شــابة تتمتــع بالكفــاءة

وشــدد الشــيخ على أن اقتصاد المملكة واعد

والطموح والذكاء.

يحيى نور الدين

متطلبــات قانونيــة فــي شــأن أي مخالفة جســيمة
ترتبــط بهــذه الحوادث وتســتدعي تدخــل اإلدارة
العامة للمرور .وتهدف اآللية إلى ســرعة تخليص
مطالبات الحوادث مع شركات التأمين.

البورصة :تطبيق “المضافة” بد ًءا من يونيو
المحرر االقتصادي
أعلنــت بورصــة البحريــن علــى موقعهــا اإللكترونــي أنهــا ســتبدأ باحتســاب ضريبــة القيمــة
المضافة على رسوم المنتجات والخدمات التي تقدمها اعتبارًا من األول من يونيو المقبل.
وأكــدت فــي خطــاب حمــل عنــوان “خطــاب تطبيــق

( )81مــن قــرار رقم ( )12لســنة  2018بإصدار الالئحة

ضريبة القيمة المضافة” ومؤرخ بـ  31ديســمبر 2018
أن الضريبــة ستشــمل ً
أيضــا المنتجــات والخدمــات

التنفيذيــة لقانــون ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر
بالمرسوم بقانون رقم ( )48لسنة “( 2018القانون”).

التــي تقدمهــا شــركة البحريــن للمقاصــة المملوكــة

فإنه اعتبارًا من تاريخ  1يونيو لسنة  ،2019ستخضع

بالكامل للبورصة.

رســوم المنتجــات والخدمات المشــمولة المقدمة من

وجاء فــي الخطاب “عزيزي العميل ..التزامً ا بتطبيق

بورصــة البحريــن وشــركة البحريــن للمقاصة (شــركة

متطلبات المادة رقم ( ) 54من قانون رقم ( )48لســنة

مملوكــة بالكامــل من قبــل بورصة البحريــن) لضريبة
القيمــة المضافــة ً
وفقا ألحــكام قانون ضريبــة القيمة

 2018بشــأن ضريبــة القيمــة المضافــة والمــادة رقــم

المضافة.
ُ
وعليــه ،تعــد جميــع رســوم المنتجــات والخدمــات

الصناديق االستثمارية.

حاليــا غير شــاملة لضريبــة القيمــة المضافة.
المعلنــة
ًّ

ووصلــت القيمــة الســوقية للبورصــة (إغــاق أمــس

لــذا وتحســب ضريبــة القيمــة المضافــة علــى كافــة

والســياحة ،والصناعــة .إضافــة إلــى العديــد مــن

االثنين) نحو  8.24مليار دينار.وتعد بورصة البحرين

الخدمــات والمنتجــات بــدءً ا مــن  1يونيــو .2019

من األســواق الهادئة التي تخلو من المضاربات ،فيما

قانونيا
وأكــدت أن الخطــاب (اإلعــان) يعتبر إشــعارًا
ًّ
وذلك امتثاالً للقانون”.

يصفها البعض بـ “الضعيفة” لتدني أحجام التداول.
وتــداول المســتثمرون أمــس  10.43مليــون ســهم،

ويبلــغ عــدد الشــركات المدرجة في بورصــة البحرين

بقيمــة إجمالية بلغــت  2.33مليون دينار ،تم تنفيذها

 41شــركة تحــت خمســة قطاعــات هــي البنــوك

مــن خــال  133صفقة .وعادة تبقــى أحجام التداول

التجاريــة ،االســتثمار ،التأميــن ،الخدمــات ،الفنــادق

عند هذا المعدل.
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الثالثاء

 545.7إلدارة المكاتب التمثيلية لـ“السياحة”
ألف دينار

“وكـــــالـــــة” إلدارة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــراقـــبـــة وتـــقـــيـــيـــم ســـيـــر الــعــمــل
أمل الحامد
فتــح مجلــس المناقصــات والمزايــدات،

الجهة

ومزايــدة تابعــة لـــ  3جهــات حكوميــة،

هيئة السياحة

في جلســة أمس  12عطــاء لـ  3مناقصات
وبلغت قيمة أقل العطاءات المقدمة نحو
 829.8ألــف دينــار ،فــي حيــن تــم تعليــق
عطاءين تابعين لجهتين.

تأجير المبنى الواقع في سوق الرفاع الشرقي

للســياحة والمعــارض إلدارة ومتابعــة

الكهرباء والماء

المكاتــب التمثيليــة للهيئــة تقــدم إليهــا

وتسعى الهيئة لتعيين وكالة محلية إلدارة
ومراقبــة ومتابعــة المكاتــب التمثيليــة
الدوليــة لمــدة عــام واحــد ،وهذه الشــركة
يجــب عليهــا تطوير واقتــراح خطة إدارة
اســتراتيجية لمراقبة وتقييم ســير العمل
فــي المكاتــب التمثيليــة الدوليــة لضمــان

الشركة

2
5

Zohal Construction Co. WLL

545,745

)Sayed Kadhem Al Durazi & Sons BSC (c

137,355.20

بلدية الجنوبية

المجلــس أمــس مناقصــة لهيئــة البحريــن

في حين أكبرها بقرابة  666.7ألف دينار.

إدارة ومتابعــة المكاتــب التمثيلية لهيئة البحرين للســياحة و المعارض
صيانة المزروعات في المناطق السكنية بالمنطقة الجنوبية لمدة سنتين

وأظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع

عطــاءان أقلهمــا بنحــو  545.7ألــف دينار،

وصف المناقصة

العدد

أقل عطاء بالدينار

تزويد لوحة قواطع كهربائية  11كيلو فولت

Dyna Contracting

100,800

UNIVERSAL ELECRO-ENGINEERING

45,900

4
1

تحقيق أهداف وغايات كل مكتب.

المناطــق الســكنية بالمنطقــة الجنوبيــة

األعمال األخرى الالزمة إلنجاز األعمال.

واســتثماره وصيانتــه طــول مــدة العقــد

كهربائيــة  11كيلــو فولــت تقــدم إليهــا

كمــا فتح مجلس بلدية المنطقة الجنوبية

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي:

وكذلــك فتــح المجلــس مزايــدة لبلديــة

وفــي المقابــل تحصــل البلديــة على بدل

عطاء وحيد بـ  45.9ألف دينار.

مناقصة لصيانــة المزروعات في المناطق

توريد العمالــة والمعدات لرعاية المناظر

المنطقــة الجنوبيــة لتأجيــر المبنــى

انتفــاع شــهري ،ب  100.8ألــف دينــار،

يذكــر أن المناقصــات تخضــع للتقييــم

السكنية بالمنطقة الجنوبية لمدة سنتين،

الطبيعيــة الناعمــة للحدائــق ،أعمــال

الواقــع فــي ســوق الرفــاع الشــرقي لمدة

وكان قــد تقــدم إليهــا  4عطــاءات ،عُ لــق

الفنــي والمالــي ،وترســى المناقصــة على

تقدم إليها  5عطاءات ،عُ لق أحدها ،وأقل

الصيانة لمنشآت وأنظمة الري ،التنظيف

 5ســنوات ميالديــة شــاملة فتــرة ســماح

أحدها.

ً
شــروطا ،واألقل
صاحب العطاء األفضل

عطاء بنحو  137.4ألف دينار.

اليومــي للمواقــع ومحيطهــا ،تنظيــف

مدتهــا  4أشــهر ،على أن يقوم المســتثمر

ً
أيضــا مناقصــة لهيئــة
وفتــح المجلــس

سعرًا ،لذا فإن أقل العطاءات سعرًا ليس

وتشــمل أعمــال صيانــة المزروعــات فــي

الحمامــات اليوميــة للحدائــق ،وجميــع

وعلــى نفقتــه الخاصــة بتطويــر المبنــى

الكهربــاء والمــاء لتزويــد لوحــة قواطــع

بالضرورة هو العطاء الفائز بالترسية.

تخريج الدفعة الثانية للمرشدين السياحيين

مناقشة التعاون بين “السياحة” و“المطار”

أصــبــح لــديــهــم تــرخــيــص مــن األمــــم الــمــتــحــدة لــمــزاولــة المهنة

زينب العكري من السنابس |

(تصوير :رسول الحجيري)

الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة والمعارض في لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين

قــال الرئيــس التنفيــذي لهيئة البحرين للســياحة والمعارض الشــيخ خالــد بن حمود آل

المنامة  -هيئة السياحة والمعارض

خليفة ،إن عدد المرشــدين الســياحيين في البحرين وصل إلى  185مع تخريج الدفعة

التقــى الرئيــس التنفيــذي لهيئــة البحريــن

الثانية بعد تدريب استمر لمدة سنتين.

للســياحة والمعــارض الشــيخ خالــد بــن حمود

وأضــاف أن مــا يميــز الــدورة التدريبيــة

(تمكين) لدعمهم للبرنامج”.

الثانية أنه تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة

ولفت الشيخ خالد بن حمود إلى أنه خالل

الســياحة الدوليــة التابعــة لألمــم المتحدة،

آل خليفــة ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة مطــار
البحريــن محمــد يوســف البنفــاح ،أمــس
لمناقشــة أوجه التعاون المتاحة بين الجانبين

الدفعــة الثانيــة تــم تخريــج  85مرشــ ًدا

وأصبح لدى جميع المرشــدين الســياحيين
ترخيــص مــن قبل األمــم المتحــدة لمزاولة

ســياحيا ،مبينًــا أن العــدد كان أكبر ولكن ال
ًّ

بد من اجتيازهم لمراحل االمتحانات.

مهنــة اإلرشــاد الســياحي وهــذا يفتــح لهــم

وأشــار إلــى أن الهيئة توفر خدمة المرشــد

المجــال ليكونــوا مرشــدين ســياحيين فــي
مختلف مناطق المملكة والهيئة ً
أيضا تقوم

الســياحي لجميــع الرحالت الســياحية في
المملكــة ،عبر الطلب عن طريق “االونالين”

بإصــدار ترخيــص للمهنــة .وتابــع“ :ســعداء

بنــاء على اللغة المطلوبة وســيكون لجميع

بوجــود لغــات مختلفــة يتقنهــا المرشــدين

المتخرجين بطاقة خاصة.

الســياحيين فــي البحريــن وهنــاك أكثر من

وعــن مناقصــات مركــز أرض المعــارض

 6لغــات بين متدربي الــدورة الثانية وأكثر

الجديــد فــي الصخيــر أكــد أن التقييــم ال

من  10جنسيات ،كما نشكر صندوق العمل

يزال جاريًا وآخر موعد بعد  5أسابيع.

إمكانية فتح خطوط
مباشرة ألسواق جديدة

وإمكانيــة فتــح خطــوط مباشــرة ألســواق
جديــدة مــن خــال اســتقطاب وكاالت ســفر
دوليــة ،وشــركات طيــران عالمية إلــى أراضي
المملكة.

الشيخ خالد بن حمود متحدث ًا للصحافيين

وناقــش الطرفــان الخطــط القائمــة لتوســعة

وعــن المعوقــات التــي تواجــه اإلرشــاد

منظمــة الســياحة الدوليــة التابعــة لألمــم
ً
وأيضــا هنــاك
المتحــدة علــى البرنامــج،

الجهــة المســؤولة عــن تدريــب المرشــدين
ً
دوليا،
معترفا بها
التــي كان ال بد أن تكــون
ًّ

مؤسســة عالميــة مختصــة فــي اإلرشــاد

الســياحي ،أكد الشــيخ خالد أنها كانت عن

وتــم حــل هــذه المشــكلة بعــد أن أشــرفت

 % 30نمو “البحرين للسيولة” 2018
 5.4مليون دينار رأسماله ويهدف لتنشيط التداوالت

الســياحي أشــرفت على البرنامج مع هيئة
السياحة.

مطــار البحريــن الدولــي ،حيــث ينطلــق
المزيــد مــن الجهــود لتحســين الميــزة والبنيــة
اللوجســتية التحتيــة التــي تمتلكهــا البحريــن
ً
وانطالقا نحو
ابتــداءً مــن موقعهــا الجغرافــي
مــا تقدمــه مــن خدمــات ومرافــق متقدمــة،

بتجربة سفر ميسرة وإجراءات دخول سهلة.
وتأمــل هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض
بالتعاون مع شــركة مطار البحرين في متابعة
هذه الجهود عبر المكاتب التمثيلية التابعة لها
في المملكة العربية الســعودية ،دولة الكويت،
المملكــة المتحــدة ،ألمانيــا ،فرنســا ،الهنــد،
وروســيا ،ممــا ســيعود علــى المملكــة بمزيــد
ســياحيا واالنتشــار علــى النطاق
مــن التوســع
ًّ

العالمــي ،ويجعلها إحدى الوجهات الســياحية
العالمية البارزة.

إنفستكورب و“كولير كابيتال” يبرمان صفقة
إنشــاء صنــدوق لالســتحواذ فــي أوروبــا بمليــار دوالر

المنامة  -سيكو

المنامة  -إنفستكورب

أعلنت شركة سيكو أمس أن صندوق البحرين للسيولة يواصل في عامه الثالث تأثيره

وقــع إنفســتكورب ،صفقــة لطرح عــدد من أصول محفظته االســتثمارية من الشــركات

الملمــوس فــي زيادة المتوســط اليومــي لقيمة التــداوالت في بورصــة البحرين ،حيث

الخاصة األوروبية (“المحفظة”) في صندوق جديد ،بعد الحصول على موافقة الجهات

وصــل هــذا المتوســط إلــى  1.1مليــون دينــار فــي عــام  2018بزيــادة  % 30عــن العــام

التنظيمية المختصة وتلبية الشروط المعمول بها إلتمام الصفقة.

الســابق  .2017وصندوق البحرين للســيولة الذي يبلغ حجم رأســماله  5.42مليون دينار

ً
وصــول إلــى تطوير منافذها ليحظــى زائروها

يهــدف الــى تنشــيط و زيادة المتوســط اليومــي لقيمة التداوالت فــي بورصة البحرين
ً
نموا متواصل ،منذ إطالقة في .2016
حيث شهدت قيمة التداوالت

وســيتم تمويــل الصنــدوق بقيمــة تصــل إلــى1
مليــار دوالرً ،
وفقا ألســعار الصــرف عند انقضاء

ورأس المال الجديد للصندوق.

الفتــرة المحــددة لالنضمــام إلــى الصنــدوق.

وقــال رئيــس مجلــس اإلدارة التنفيــذي لــدى

واســتحوذت تــداوالت صنــدوق البحريــن

طرحنــا الصنــدوق فــي منتصــف 2016

وسيلعب صندوق “كولير إنترناشيونال بارتنرز

إنفستكورب ،محمد العارضي “تعد هذه الصفقة

للســيولة فــي عــام  2018علــى حصــة

هــو أن يمثــل الصنــدوق حصــة معقولــة

 ،”7التابــع لشــركة “كوليــر كابيتــال” ،دور متعهد

المهمة في ســوق اســتثمارات الملكيــة الخاصة

االكتتــاب فــي الصنــدوق الجديــد؛ فــي حيــن

الثانويــة الخطــوة األحــدث فــي اســتراتيجية

ســيواصل إنفســتكورب االحتفــاظ بحصــة فــي

نموّ نــا العالميــة ،وهــي تؤكــد رغبة المســتثمرين

المحفظــة مــن خــال التزامه كشــريك عــام في

المؤسســاتيين بمســاهمة منصــة إنفســتكورب

فــي كوليــر كابيتــال ،جيريمــي كوليــر “ســعداء
ً
شريكا إلنفستكورب في هذه الصفقة
باختيارنا

ً
تتويجا لعالقــة تعاون
للمؤسســة ،وقــد جــاءت

تعــادل  % 22مــن إجمالــي المتوســط

مــن تــداوالت الســوق تحفــز المســتثمرين

اليومــي لقيمــة التــداوالت فــي البورصــة،

علــى تداول أســهمهم مع توفيره للســيولة

مقارنــة بحصــة الصنــدوق في عــام 2017

فــي حيــن عــدم وجودها ألي ســبب .لذلك

التــي بلغــت  % 39مــن إجمالي المتوســط

يمثــل هذا االنخفاض في حصة الصندوق

اليومــي لقيمــة التــداوالت .وقــال الرئيس
التنفيذي لدائرة أســواق المال في ســيكو،

طبيعيــا لصنــدوق الســيولة الــذي
تطــورًا
ًّ

يعمــل بمثابــة عامــل مــن عوامــل ارتفــاع

فاضل مخلوق “إن الهدف األساسي عندما

اهتمام المســتثمرين بالتداول في األســهم

فاضل مخلوق

المدرجــة باإلضافة إلى العوامل التقليدية

األصــول المســتحوذ عليهــا مــن خــال الصفقــة

محمد العارضي

مــن جانبــه ،قــال المديــر التنفيــذي لالســتثمار

الصندوق .وتشمل الصفقة ً
أيضا إضافة رأسمال

االســتثمارية .نتطلــع إلــى الترحيــب بكوليــر

وقــدرة ســوق البحريــن علــى جــذب

جديــد ألي اســتثمارات مكملــة أو مســتقبلية أو

كابيتــال ضمــن قائمــة شــركائنا من المؤسســات

المســتثمرين للمشــاركة بشكل أكثر فعالية
ً
ونشاطا”.

مشــتركة .وسيتولى فريق اســتثمارات الملكية

العالميــة المرموقــة ،وإلــى التعــاون معهم خالل

التــي تحظــى بأهميــة اســتراتيجية بالنســبة

الخاصــة فــي أوروبــا لــدى إنفســتكورب إدارة

السنوات المقبلة لتعزيز قيمة محفظتنا”.

راسخة جمعتنا معها على مدى عدة سنوات”.

األخــرى .نحــن ســعداء بنجــاح الصنــدوق

12

الثالثاء  15يناير  9 - 2019جمادى األولى  - 1440العدد 3745

عرض وطلب

+973 17111504
+973 38344464
+973 17580939

13/1/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2018 -4865

10/1/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2019 -2795
تسجيل اسم تجاري

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعل���ى كل من لديه اعتراض

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر :حوارء عابد حسن يوسف المزعل
االسم التجاري الحالي :دايموند لوجستيك للتخليص

االسم التجاري الجديد :دايموند لوجستيك للتخليص الجمركي

األنشطة التجارية المطلوبة :أنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري ،فعلى كل من لديه
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :ايمان السيد جعفر محمد هاشم
االسم التجاري الحالي :مركز رقية للتجميل
االسم التجاري المطلوب :صالون فوشيه للتجميل

مكاتب التخليص الجمركي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه ق���د تق���دم

الس���يدة  /زه���رة عبدالجلي���ل رض���ي حمود ،المالك���ة ل� خياطة ف لونج (مؤسس���ة

إليهامال���ك ش���ركة ريحانة البي���ت للتس���ويق ش.ش.و لمالكها عل���ي ممدوح علي

فردية) ،والمسجلة بموجب القيد رقم  ،6-80335طالبة تحويل مؤسسة فردية
إلى ش���ركة ذات مسئولية محدودة برأس���مال وقدره ألفين  2000دينار بحريني
لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
 - 1زهرة عبدالجليل رضي حمود

قيد رقم98451-01 :

قيد رقم114488-1 :
10/1/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

ادارة التسجيل

تسجيل اسم تجاري

معاملة مشتركة

اعالن رقم () CR2019 -2888

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعل���ى كل من لديه اعتراض
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر:احمد حسن عيسى حسن

اعالن رقم () CR2019 -4439
تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة ،فعلى كل م���ن لديه
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه
ق���د تق���دم إليها الس���ادة م���ور س���تيفينز  -تضام���ن مهني���ة متخصصة
بالنيابة عن مالك ش���ركة ديل���و كونتراكتينغ أند مينتينينس ش.ش.و
لمالكه���ا بوني���ت بوبتالل دوالبجي صقر المس���جلة بموجب القيد رقم

االسم التجاري الجديد :احمد حسن لالنشاء

االسم التجاري :بوتيك كاكوي

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة

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

سجل تجاري رقم 104410
بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة بي باريا لتوصيل الطعام ذ.م.م المس���جلة بموجب قيد رقم

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في ش���ركة ري���ادة الرين���دا للتجارة ذ.م.م المس���جلة بموج���ب قيد رقم
 ،1-87879بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد /عبدالشهيد عبدالحسين محمد سلمان خلف
مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديري���ن قد انتهت وفقا لن���ص المادة  325من قانون الش���ركات
التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقانون رق���م ( )21لع���ام  ،2001وعمال بن���ص المادة 335
م���ن قانون الش���ركات يدعو المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباته���م إليه ،مدعومة
بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
عبدالشهيد عبدالحسين محمد سلمان خلف
)+973( 36616510
rahmankhaleel64@yahoo.com

السادة مؤسسي شركة المقلة لالستثمار شركة مساهمة بحرينية ش.م.ب مقفلة
المس���جلة بموجب القيد رقم  ،1-70967طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة

التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقانون رق���م ( )21لع���ام  ،2001وعمال بن���ص المادة 335

المذكورة إلى ش���ركة الش���خص الواحد وتخفيض رأسمال الش���ركة من 250000

م���ن قانون الش���ركات يدعو المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباته���م إليه ،مدعومة

دين���ار بحريني إل���ى  5000دينار بحريني دينار لتصبح الش���ركة مملوكة من ثامر

بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

سجل تجاري رقم 1-87879

به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديري���ن قد انتهت وفقا لن���ص المادة  325من قانون الش���ركات

خميس محمد يوسف المقلة الكواري

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

شركة بي باريا لتوصيل الطعام ذ.م.م

 ،104410بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد /حنيف ميه فاضل مياح مصفيا للشركة.

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة

 ،1-103564يطل���ب تحوي���ل الش���ركة إل���ي ف���رع من مؤسس���ة فردية

شركة ريادة الريندا للتجارة ذ.م.م

إعالن بحل وتصفية

عنوان المصفي:
حنيف ميه فاضل مياح
)+973( 34306903
alaber1@hotmail.com

 -2صاحب السمو الملكي االمير ماجد بن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها
مالك ش���ركة  VIJAYASREE SANTHOSH KUMARوالمس���جلة بموجب القيد

االسم التجاري الحالي :ورشة النخيل لتصليح المكيفات والثالجات

القيد - 1-70967 :التاريخ 2019/1/3:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
اعالن رقم ( )508لسنة 2019
بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى الشحص الواحد

دينار بحريني ،بين كل من:
 - 1علي ممدوح علي عبدالمنعم

القيد 1-103564 :التاريخ 2019/10/1:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
اعالن رقم ( )9999لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى فرع من مؤسسة فردية نشطة

نشطة للمالك نفسه،

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

القانوني للش���ركة المذكورة إلى ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره 5000

القيد - 1-105275 :التاريخ 2018/1/13:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
اعالن رقم ( )186116لسنة 2018
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى ذات مسئولية محدودة

اسم التاجر :عبدهللا جعفر كاظم البقالي

قيد رقم55907-1 :

عبدالمنع���م المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م  ،1-125661طالباتحوي���ل الش���كل

SANA AZAM -2

االسم التجاري الحالي :راسلمان للخضروات والفواكه والمواد الغذائية

قيد رقم10-44341 :

القيد - 1-125661 :التاريخ 2019/1/3:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
اعالن رقم ( )522لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى ذات مسئولية محدودة

إعالن بحل وتصفية

رقم  ،105275-1طالبا تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة ذات

مسئولية محدودة برأسمال وقدره  5٫000.00د.ب (خمسة آالف دينار بحريني)
بين كل من:
VIJAYASREE SANTHOSH KUMAR - 1

SANTHOSH KUMAR THANKAPPAN -2

وتغيير االس���م التجاري من ايفينت دكتور ش.ش.و لمالكها فيجاياش���ري سانتوش
كومار إلى شركة دوتس ميديا انترناشيونال ذ.م.م
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد - 120070 :التاريخ 2019/1/14:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
اعالن رقم ( )000لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى ذات مسئولية محدودة
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك
ش���ركة قصر المسكوف ش.ش.و لمالكها س���عيد هالل الغامدي والمسجلة بموجب
القي���د رقم  ،120070طالبا تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى ش���ركة
ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره  5٫000د.ب (خمسة آالف دينار بحريني)
بين كل من:
 - 1عبدالكريم شعبان ابراهيم جابر
 -2سعيد بن هالل بن علي الغامدي
وتغيي���ر االس���م التجاري من ش���ركة قصر المس���كوف ش.ش.و لمالكها س���عيد هالل

الغامدي إلىشركة قصر المسكوف ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

ﻃﺐ اﻟﻌﯿﻮن
ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻲﻓ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ اﻟﻌﯿﻮن ﻲﻓ ﻣﻤﻠﮑﺔ
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﻮﻻدة ﺣﺘﯽ ﮐﺒﺎر اﻟﺴﻦ
ﻓﺤﺺ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﺮوﺗﯿﻨﻲ

ﻓﺤﺺ أﻧﮑﺴﺎر اﻟﻌﯿﻦ

ﺗﻨﻈﯿﺮ ﻗﺎع اﻟﻌﯿﻦ

ﻗﯿﺎس ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﯿﻦ

ﻋﻼج ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺟﻔﺎف اﻟﻌﯿﻦ

إزاﻟﺔ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻦ

ﻓﺤﺺ ﺣﺪة اﻟﺒﺼﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل

ﻋﻼﺟﺎت ﺣﺎﻻت أﻋﺘﺎم ﻋﺪﺳﺔ اﻟﻌﯿﻦ

ﻓﺤﺺ رؤﯾﺔ اﻷﻟﻮان

ﺗﺸﺨﯿﺺ وﻋﻼج اﻟﺰرق

أﺧﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺔ ﻣﺆهﻠﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﺨﺪﻣﺘﮑﻢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮق واﻗﻒ ،ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺣﻤﺪ

Opp. Souq Waqif, Hamad Town

P.O.Box: 38634, Opposite Souq Waqif, Bun Road, Hamad Town, Tel: 17602602 973, Fax: 17640391 973
Email: info@alamal-hospital.org, website: www.alamalhospital.me
Al AMAL Hospital wll

al_amal_hospital

الثالثاء  15يناير  9 - 2019جمادى األولى  - 1440العدد 3745

+973 17111502

عرض وطلب

+973 38344464
+973 17580939

]1

53٫6

65

]2
]3

450

470

]4
]5
]6
]7
]8
]9

3

112
376

240

4
6

2116٫9

8

620

17

30

6601٫2
2

32
902٫3 930٫2
377٫4 368٫6
RA

3
380
13
347

5

350

2700

800

33737677

alforsamm@hotmail.com

13

السعودية تنفي فتح

سفارتها بدمشق

14

international

@albiladpress.com

الرياض ـ رويترز

نفت السعودية أمس تقارير إعالمية
ذكرت أنها ستعيد فتح سفارتها في

دمشق ،وذلك وسط محاوالت من بعض

الدول العربية ،ومنها دول كانت تساند

في السابق المعارضة السورية المسلحة،
للتصالح مع الرئيس بشار األسد.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان
صدر على لسان مصدر مسؤول في

الوزارة “إشارة إلى ما تداولته بعض

المواقع اإللكترونية من تصريح منسوب
لوزير الخارجية ،الدكتور إبراهيم بن

عبدالعزيز العساف حول افتتاح سفارة

المملكة العربية السعودية لدى العاصمة
السورية دمشق ،فإن التصريح ال صحة
له جملة وتفصيال.

الثالثاء

 15يناير 2019
 9جمادى األولى 1440

خادم الحرمين الشريفين مستقبال وزير الخارجية األميركي

قوات االحتالل تحاصر مسجد قبة الصخرة
القدس المحتلة ـ رويترز

فرضــت القــوات اإلســرائيلية ،أمــس االثنيــن ،حصــارا علــى المصليــن فــي مســجد
قبة الصخرة ،في وقت ســمحت لعشــرات المســتوطنين باقتحام ساحات المسجد

بومبيو :الحوثيون لم يحترموا اتفاق السويد

اتفق سعودي أميركي على مواصلة خفض التصعيد في اليمن

األقصى في القدس المحتلة ،تحت حراسة أمنية مشددة.
وبــدأ التوتــر بعدمــا منــع حــراس

المكان ،وفق ما أوردت وكالة األنباء

مســجد الصخــرة أحــد عناصر األمن

الفلسطينية “وفا”.

اإلســرائيلي مــن اقتحــام المســجد،

وقــال مديــر المســجد األقصــى

مرتديــا قلنســوة ،واضطــروا إلــى

الشــيخ عمر الكسواني ،الذي اعتدى

إغــاق أبــواب المســجد بعــد إصــرار

عليــه الجنــود بالضــرب إن ســاحات

القــوات اإلســرائيلية علــى اقتحــام

المسجد شهدت بعد ذلك توترا.

أبو الغيط يستنكر “حرق” العلم الليبي بلبنان
القاهرة ـ وكاالت

أعرب األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،عن “انزعاجه
الشــديد” إزاء واقعة حرق علم ليبيا في العاصمة اللبنانية بيروت ،مؤكدا
أنه من غير المقبول حرق علم أية دولة عربية.
وقــال أبــو الغيــط فــي بيان إنــه “من

ووحدة شعبها.

غيــر المقبــول حــرق أي علــم عربــي

وكانــت عناصــر مــن حركــة أمــل،

حتى وإن كانت هناك اختالفات في

التــي يتزعمهــا رئيــس البرلمــان نبيه

الــرؤى أو بواعث سياســية تاريخية

بــري ،عمــدت يــوم األحــد ،إلــى نــزع

معينــة” ،مضيفــا أن العلــم يمثل رمز

العلــم الليبــي من موقــع انعقاد القمة

الدولــة وواجهتهــا والمعبر عن إرادة

وحرقه.

الرياض ـ وكاالت

أكد وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ،أمس االثنين ،أن المتمردين الحوثيين في اليمن ،لم يحترموا بنود اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي
برعاية األمم المتحدة .وقال بومبيو للصحافيين الذين يرافقونه في جولته بالشــرق األوســط ،بعد لقائه العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبدالعزيز ،وولي العهد
األمير محمد بن ســلمان “تحدثنا عن حقيقة أن العمل الذي تم تحقيقه في الســويد عن اليمن كان جيدا ،ولكن نحتاج إلى التزام الطرفين باحترام تلك االلتزامات،
إال أن الحوثيين المدعومين من إيران اختاروا عدم القيام بذلك”.
وأشــارت الســفارة األميركيــة فــي

ورفضهــا جهــود األمــم المتحــدة ممثلة

وإغراقهــا فــي الدمــاء ،فــي تصريحات

الشــريفين الملــك ســلمان ،وولــي العهــد

الريــاض في تغريدة على حســابها على

بالمبعــوث الدولــي مارتــن غريفيــث،

تؤكــد مــرة أخــرى اســتهتار الحوثييــن

األمير محمد بن سلمان.

موقــع تويتــر ،إلــى أن بومبيــو وولــي

ولجنتهــا الخاصة المعنية بتنفيذ اتفاق

العهــد اتفقا “على الحاجة إلى اســتمرار

الحديدة.

بحياة المدنييــن تنفيذا ألجندة الراعي

» »وأضاف الجبير أنه “تم خالل

التهدئة والتقيد ببنود اتفاقية الســويد،

ومن على صفحتــه في موقع التواصل

خصوصــا وقــف إطــاق النــار وإعــادة

االجتماعي فيســبوك ،كشف حسن زيد،

االنتشــار فــي الحديدة” ،وفــق ما نقلت

وزيــر الشــباب والرياضــة فــي حكومــة

وكالة فرانس برس.

االنقــاب ،عــن موقــف ميلشــياته،

ولــم يلتــزم الحوثيــون باتفــاق الســويد

ونواياهــا نحــو لجنــة إعــادة االنتشــار،

المبــرم في  13ديســمبر الماضــي ،فبعد

مطالبا بطرد رئيسها باتريك كاميرت.

أســابيع مــن التعنــت والتالعــب ،أعلنت

وتحــدث زيــد ،فــي تدوينــة تلــت حملة

الخارجية ،عادل الجبير ،أمس االثنين،

ميليشــيات الحوثــي المرتبطــة بالنظام

تحريض واســعة ضد كاميرت ولجنته،

إن زيــارة وزيــر الخارجيــة األميركــي،

اإليرانــي ،انقالبهــا علــى عمليــة الســام

داعيــا إلــى إحــراق مدينــة الحديــدة

مثمــرة ،التقــى خاللهــا خــادم الحرميــن

الزيارة بحث مجاالت الشراكة

اإليراني.

اإلستراتيجية بين البلدين ،وبحثنا
خصوصا
ً
األوضاع في المنطقة،

الجبير :المباحثات تناولت

في اليمن وسوريا ومنطقة البحر

التصدي لسياسات إيران

استتباب األمن واالستقرار في

قــال وزيــر الدولــة الســعودي للشــؤون

األحمر ،وحرصنا المشترك على
أفغانستان .كما بحثنا العمل

المشترك للتصدي للسياسات

اإليرانية التوسعية المضرة باألمن

اإلقليمي والدولي ،وعملنا المشترك
في محاربة التطرف واإلرهاب”.

أميركا :سنطرد من سوريا كل وجود إيراني البشير :الحكومة لن تُ غيَّر بالمظاهرات
تكثيف الجهود لمواجهة “أنشطة طهران الخطيرة” بالمنطقة

أكــد وجــود مشــكلة اقتصاديــة وســيعمل علــى حلهــا

بيروت ـ وكاالت

دارفور ـ وكاالت

أعلن مســؤول أميركي بارز من بيروت ،أمس االثنين ،أن الواليات المتحدة ســتكثف جهودها لمواجهة “أنشــطة إيران الخطيرة”

أكد الرئيس السوداني عمر البشير ،أمس االثنين ،أمام حشد من أنصاره في إقليم دارفور (غرب) أن الحكومة لن تغير بالمظاهرات

في أنحاء المنطقة والتي تتضمن تمويل نشاطات منظمات إرهابية.

المناهضة له ،والتي تشهدها البالد منذ نحو شهر.

وقــال نائــب وزيــر الدولــة األميركــي للشــؤون

وجــاء كالم البشــير خالل زيارتــه نياال عاصمة

السياســية ديفيــد هيــل “إننــا نمضــي قدمً ا في

واليــة جنوب دارفــور غداة تظاهرات مناهضة

جهودنا لمواجهة األنشــطة الخطيــرة اإليرانية

للحكومــة شــهدتها هــذه المنطقة للمــرة األولى

فــي جميع أنحــاء المنطقة ،بما في ذلك تمويل

منــذ بــدء االحتجاجــات الشــعبية منتصــف

وأنشــطة المنظمــات اإلرهابيــة بالوكالــة مثــل

ديسمبر.

حزب هللا”.

وقــال “إن هنــاك مشــكلة اقتصاديــة وســنعمل

وتحــدث هيل ،وهو ســفير أميركي ســابق لدى

علــى حلهــا” ،مضيفا أن حلها لــن يكون “بالنهب

لبنــان ،بعــد اجتماعات مــع مســؤولين لبنانيين

والحــرق والتخريــب” ،مؤكــدا أن “الحكومة لن

امــس االثنيــن .وقــال هيــل خــال مؤتمــر

تغيــر بالمظاهــرات والطريــق واحــد للحكومة.

صحافــي في بيروت عقب اجتماعه مع رئيس

نائب وزير الدولة األميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل

الحكومــة اللبنانيــة المكلــف ســعد الحريــري “ال
يجــوز أن يكــون هنــاك ميليشــيا تقــوم بحفــر

صنــدوق االنتخابــات الفاصــل بيننــا ،صنــدوق

الرئيس السوداني عمر البشير

االنتخابــات والشــعب مــن ســيقرر مــن يحكمه
في .”2020

األنفــاق أو جمــع ترســانة من مئــات الصواريخ

ستســحب القــوات األميركية من ســوريا ،لكنه

والتعاون مع شــركائنا ،ســنطرد من ســوريا كل

ويشــهد الســودان احتجاجات منذ  19ديسمبر

واالســتقرار .لن نســمح لهؤالء بتخريــب بلدنا،

االحتجاجــات ،بينمــا أفــادت منظمــة “هيومــن

التــي تهــدد االســتقرار اإلقليمــي” ،فــي إشــارة

قــال إن أميــركا مازالــت ملتزمــة بضمــان عــدم

وجــود عســكري إيرانــي ،وســنعمل مــن خــال

إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز  3أضعاف.

ولــن نســمح لهــؤالء الذيــن يقومــون بإحــراق

رايتــس ووتــش” أن حصيلــة القتلــى بلغت 40

لحزب هللا المدعوم من إيران.

قدرة “داعش” على االنبعاث من جديد.

العملية السياســية التي تقودها األمم المتحدة

وأضــاف البشــير أن “الســودان لديــه أعــداء

ونهــب ممتلكاتنــا” .وتشــير الســلطات إلــى

شــخصا بينهــم أطفــال وموظفــون فــي قطــاع

في سياق آخر ،كرر هيل أن الواليات المتحدة

وشــدد هيــل على أنــه “من خالل الدبلوماســية

لتحقيق السالم واالستقرار”.

كثــر وهــؤالء لديهــم نــاس ال يعجبهــم األمــن

أن  24شــخصا علــى األقــل قتلــوا منــذ بــدء

الصحة.

العاهل األردني يجري محادثات في بغداد

يوما لحساب روسيا
ترامب :لم أعمل
ً

السبسي يحذر من “إضراب الخميس”

بغداد ـ أ ف ب

واشنطن ـ أ ف ب

تونس ـ اف ب

أجــرى العاهــل األردني الملــك عبدهللا الثاني أمس االثنيــن محادثات في بغداد

أكــد الرئيــس األميركــي دونالد ترامب أمــس االثنين أنه لم يعمل “يومً ا لحســاب

دعــا الرئيــس التونســي الباجــي قائــد السبســي ،أمــس االثنيــن ،إلــى عــدم تنفيــذ

في زيارة رسمية هي األولى منذ أكثر من  10أعوام ،بالتزامن مع زيارة للعاصمة

روسيا” ،بعد كشف صحيفة “نيويورك تايمز” أن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف

اإلضراب العام الذي دعا إليه االتحاد العام التونسي للشغل ،يوم الخميس المقبل.

العراقية يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.

بي آي) فتح في  2017تحقيقا ليحدد ما إذا كان الرئيس يعمل لحساب روسيا.

وتأتــي الزيــارة وســط حركــة دبلوماســية

الســابقة العــام  2008األولــى لزعيــم عربــي

نشــطة شــهدها العراق في األيــام الماضية،

لهــذا البلــد منــذ أن تولــى الســلطة الشــيعة

علمــا أن وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد

الذيــن يشــكلون الغالبيــة فــي هــذا البلــد

جــواد ظريــف بــدأ زيــارة للبالد األحــد بعيد

والقريبــون مــن إيــران التــي خــاض صــدام

زيــارة مماثلــة قــام بهــا وزيــر الخارجيــة

حســين معهــا حربــا اســتمرت  8ســنوات.

األميركي مايك بومبيو في إطار جولة في

وزار الرئيــس العراقــي برهــم صالح األردن

المنطقة.

فــي نوفمبــر ،وفــي ديســمبر التقــى رئيــس

وقال لقمان فيلي المتحدث باســم الرئاســة

الــوزراء األردني عمر الرزاز نظيره العراقي

العراقيــة لفرانس برس إن “العاهل األردني

في بغداد.

وصــل إلــى بغــداد والتقــى بالرئيــس برهــم

»

صالــح ،كمــا ســيلتقي برئيــس
الوزراء عادل عبدالمهدي”.
وزيــارة العاهــل األردنــي هــي
الثانيــة خــال أكثــر مــن
10ســنوات ،وكانــت زيارته

»وتتقاسم بغداد وعمان

حدودا مشتركة مهمة ونقاطا

تجارية ،ووقع البلدان أخيرا
مذكرة تفاهم في مجال

الكهرباء خصوصا ،والتي
تعد مشكلة مزمنة

بالنسبة إلى العراقيين.

وصــرّ ح ترامــب مــن حدائــق البيــت

وأضــاف ترامــب “أعتقــد أن الذيــن

األبيــض “لــم أعمــل يومً ــا لحســاب

فتحــوا هــذا التحقيق ،إنمــا فعلوا ذلك

روســيا” .واضــاف قبــل ان يســتقل

ألننــي أقلــت جيمــس كومــي المديــر

الطائــرة متوجهــا الــى نيــو أورلينــز

الســابق لمكتــب التحقيقــات الفدرالي،

(لويزيانــا) “أعتقــد أنــه مــن المعيــب أن

األمــر الــذي كان عمــا ممتــازا من أجل

تطرحوا هذا السؤال”.

بلدنــا” .وردا على ســؤال عن معلومات

وحســب الصحيفــة األميركيــة فــإن

نقلتهــا صحيفــة واشــنطن بوســت عن

تحقيــق الشــرطة الفدراليــة األميركية

أنــه قــد يكــون حــاول إخفــاء تفاصيل

ســرعان ما أدمج بتحقيق آخر كان قد

محادثاته مع نظيره الروسي فالديمير

فتحــه المدعــي العــام الخاص
روبــرت مولــر بشــأن ول
وجــود شــكوك لتواطــؤ مــا
بين موســكو وفريــق حملة
ترامــب عندما كان مرشــحا
لالنتخابات الرئاســية العام
.2016

بوتين ،رفض ترامب ذلك.
»»وينفي ترامب تماما أي
تواطؤ بينه وبين روسيا،
ويصف التحقيق الذي
يجريه مولر بأنه نوع من
“حملة مطاردة شعواء”.

ومــن المقــر أن ينفــذ االتحــاد إضرابــا

بمتحــف بــاردو بالعاصمــة تونــس “لهــذا

عامــا ،الخميــس المقبــل فــي المؤسســات

يجب بكل صورة من الصور منع أو الحد

الحكومية؛ للمطالبــة بالزيادة في األجور

من هذه األمور (اإلضراب العام)”.

وتنفيــذ إصالحــات اقتصاديــة ،وهــو

كمــا أكــد أنه “يجــب األخذ بعيــن االعتبار

الثانــي مــن نوعه منذ نوفمبــر  .2018كما

تردي القدرة الشرائية للمواطنين” بعد أن

تتواصل المشاورات بين قيادات االتحاد

بلغت نسبة التضخم .% 7.5

ورئاســة الحكومــة بخصــوص مطالبهــم
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،قبــل أيام من
اإلضــراب العــام .وقال الرئيس التونســي
“هنــاك تهديــد باإلضراب العــام ،اإلضراب
مشــروع ،لكــن إضرابا عامــا عند أصحاب
الــرأي فــي الخــارج هــو
ســبب الحرب ،والدولة
غير معتادة على هذا”.
ونقلت “فرانس برس”
عــن السبســي قولــه
فــي

كلمــة

ألقاهــا

» »وفي  22من نوفمبر الماضي ،نفذ
موظفو المؤسسات الحكومية في
تونس الذين يمثلون سدس العاملين
في البالد ،إضرابا عاما بدعوة من
االتحاد العام التونسي للشغل (المركزية
النقابية)؛ للمطالبة بزيادة
أجورهم ،وتوجيه رسالة
تحد قوية للحكومة
قبل عام من االنتخابات
العامة.

بريطانية سجينة في إيران تضرب عن الطعام

لندن ـ رويترز

قال زوج بريطانية من أصل إيراني تعمل في مؤسســة خيرية ورئيســة المؤسســة إنها بدأت إضرابا
عن الطعام في سجن بطهران احتجاجا على معاملتها .واعتقلت السلطات اإليرانية نازانين زاغاري
راتكليــف ( 40عامــا) ،وهــي مديــرة مشــروع بمؤسســة تومســون رويترز ،فــي أبريــل  2016في مطار

نستعرض اهم ما ينشر في

بطهران عندما كانت بصدد العودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية .وصدر حكم بســجنها 5

الصحف العربية العالمية.

أعوام بعد إدانتها بالتآمر لإلطاحة بالمؤسســة الدينية ،وهو اتهام تنفيه أســرتها ومؤسســة تومسون

مقال اليوم من صحيفة:

رويترز ،وهي منظمة خيرية تعمل بشــكل مســتقل عن وكالة رويترز لألنباء .وقال زوجها ريتشــارد
راتكليــف ”اتصلــت نازانيــن بــي هــذا الصباح لتؤكد من ســجن إيفيــن أنها بدأت اإلضــراب عن الطعام
هذا الصباح .مبدئيا سيكون إضرابا لمدة  3أيام“ .وأضاف أن نازانين تتخذ هذا اإلجراء للضغط؛ من
أجــل تلبيــة مطالبهــا بعرضها على أطباء متخصصين لعالجها من مشــاكل صحية والســماح بعالجها
كمــا يصــف األطبــاء .وكانــت بريطانيــا قالت إنها لن تســمح بأن تذهــب قضية زاغــاري راتكليف طي
النســيان .وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية (بي.بي.ســي) أن وزير الخارجية جيريمي هنت اســتدعى
الســفير اإليرانــي لــدى لندن أمــس االثنين لبحث القضية .وأحجمــت وزارة الخارجية البريطانية عن
التعليق .وقالت إيران من قبل إن المحاكمة والحكم في يد القضاء.
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الثالثاء

ماي تحذر من تفكك المملكة المتحدة
تــســعــى لــمــنــع رفـــــض “كـــــارثـــــي” التــــفــــاق بــريــكــســت فــــي الــبــرلــمــان
لندن ـ وكاالت

حذرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ،أمس االثنين ،من أن عدم الموافقة على خطتِها لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي قد يؤدي إلى
“فشل” بريكست برمته ،ويسبب “شلل كارثي” يبقي بريطانيا داخل االتحاد.
كمــا حــذرت مــاي مــن أن عــدم إقــرار خطــة الخــروج

في حال عدم تحقيق “بريكســت” ســنكون قد قوضنا

على بديل يحظى بدعم معظم النواب ،أو الدعوة إلى

البريطانــي مــن االتحــاد األوروبــي قــد يــؤدي إلــى

ديمقراطيتنا ،في إشارة إلى نتائج االستفتاء الشعبي

انتخابــات مبكــرة .وأقــر زعيــم حزب العمــال جيرمي

تفــكك المملكــة المتحــدة مــع تزايــد التوقعــات بعــدم

علــى بريكســت .ويعــج مشــهد انفصــال بريطانيــا عن

كوربــن بأنــه فــي حال فاز الحــزب بالســلطة ،فإنه من

تمرير خطة ماي لهذا الخروج والتي ســيصوت عليها

االتحاد األوروبي بتعقيدات كثيرة ،مع تصميم زعيم

المرجــح أن يحتــاج البرلمــان إلــى تأخيــر بريكســت

البرلمان اليوم الثالثاء.

المعارضــة البريطانــي جيريمي كوربين بــأن الخروج

حتــى يســتطيع إعادة التفاوض علــى اتفاق الخروج.

مــن جهتــه أرســل االتحــاد األوروبي رســائل إلى ماي

مــن االتحــاد األوروبــي دون اتفــاق ســيكون “كارثيا”،

وتتزايــد التكهنات في بروكســل ولنــدن بأن ماي ربما

يطمئــن فيهــا إلــى التزامــه بالعمــل علــى التوصل إلى

وإنــه ســيحبذ فــي هــذه الحالــة التوصل التفــاق على

تسعى إلى تمديد العمل بعملية المادة  50للخروج إذا

اتفــاق تجارة خالل الفتــرة االنتقالية؛ لتفادي اللجوء

إجراء استفتاء ثان.

خســرت التصويت الذي ســيجري الثالثاء .ورغم أنها

إلــى الخطــة البديلــة .وتقضــي الخطــة البديلــة بمنــح

تأخير بريكست

نفت مرارًا ،إال أنها عندما تم سؤالها عن هذه المسألة

المتحــدة األمــر مــا يرفضــه مختلــف األطــراف فــي

اقتــرح حــزب العمــال المعــارض الــذي يفضــل البقــاء

إيرلنــدا الشــمالية وضعــا مختلفــا عــن باقــي المملكــة
الجانــب البريطانــي .ويتمســك االتحــاد األوروبــي
بموقفــه الرافــض للتفــاوض مجــددا علــى شــروط
جديــدة لالتفاق في حــال رفض البريطانيون االتفاق
الموقــع خالل شــهر نوفمبــر الماضي .وقالــت ماي إنه

فــي مدينــة ســتوك ،ردت بجــواب غامــض وقالــت “ال
أعتقد أن علينا أن نمدد المادة .”50

فــي اتحــاد جمركــي دائــم مــع االتحــاد األوروبــي ،أن

وجــددت مــاي معارضتهــا إلجــراء اســتفتاء ثــان،

يســعى إلــى التصويــت بحجــب الثقــة فــي الحكومــة

وهــو مــا تدعمه أقلية متزايدة مــن النواب على أنه

في حال رفض النواب خطة ماي .وفي حال خسرت

الطريقــة الوحيــدة للخــروج مــن المــأزق البرلمانــي

الحكومــة ،فســيكون أمــام األحــزاب  14يومً ــا للعثــور

بشأن بريكست.

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

روحـاني يتـحـدى تحذيـرات واشنـطن

جـــدد عـــزم إيـــران إطـــاق قمريـــن صناعييـــن إلـــى الفضـــاء

قتل  15شخصا في تحطم طائرة شحن عسكرية في إيران إثر انزالقها عن مدرج واندالع النيران فيها
خالل هبوط اضطراري ،وفق بيان للجيش أمس اإلثنين.
الرســمي إن الطائــرة كانــت محملــة

أعلــن الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي أن بالده ســتطلق في غضــون األيام

باللحــوم مــن بشــكيك عاصمــة

المقبلــة قمريــن صناعييــن إلــى الفضــاء بواســطة صاروخين حامليــن لألقمار

قرغيزســتان عندمــا تحطمــت قــرب

الصناعيــة على الرغم من تحذيرات واشــنطن التــي تتهم طهران بالعمل على

طهــران ،مضيفــا أن مهنــدس الرحلة

تطويــر صواريــخ نوويــة تحــت غطــاء برنامــج فضــاء .وقــال روحانــي خالل

فقط نجا من الموت.

خطــاب لــه في مدينة كنبدكاووس بمحافظة كلســتان شــمال البــاد ،االثنين،

وقــال المتحــدث أميــر تاجيخانــي
“كان على متن الطائرة  16راكبا14 ،

عزم طهران إطالق قمرين صناعيين إلى الفضاء في غضون األسابيع المقبلة.
“بيام” سيســتقر على مدار  600كلم من

طهران ـ أ ف ب

وقــال متحــدث عســكري للتلفزيــون

طهران ـ وكاالت

وأوضــح روحانــي أن القمــر الصناعــي

 15قـتيـال فـي تحطـم طائـرة شحـن بإيـران

منهم عسكريون واثنان مدنيان15 .

أقمــار صناعيــة مــن خــال صواريــخ

استشــهدوا” مضيفا أن “راكبا واحدا

عابــرة للقــارات ،إذ يُ خشــى مــن قيــام

ســطح األرض ،مضيفا أنه سيكون أول

طهــران بتطويــر صواريــخ باليســتية

قمــر صناعي بعيد المــدى تطلقه إيران،

قادرة على حمل رؤوس نووية.

وسيعبر فوق إيران ست مرات يوميا.

وكان وزيــر الخارجيــة األميركــي مايك

وقــال الرئيــس اإليرانــي إن قمــر “بيام”

بومبيــو قــد حــذر إيــران مــن خطــط

إلــى جانب قمر “برســيمرغ” الصناعيين

إطــاق صواريخ خالل األشــهر المقبلة،

همــا مــن صناعــة “جامعــة أميــر كبيــر”،

تطلــق عليهــا اســم مركبــات إطــاق

وســيتم إطالقهمــا فــي األيــام القليلــة

فضائية.

المقبلة.

وقــال بومبيــو إن طهــران تســتخدم

هــذا بينمــا تصاعدت اللهجــة األميركية

تكنولوجيــا “مماثلــة تمامً ــا” لتلــك

أخيــرا حيال إعالن إيران نيتها إرســال

المســتخدمة في الصواريخ الباليستية

حطام طائرة شحن عسكرية إيرانية قرب طهران

هــو مهندس الرحلــة أصيب بجروح
الرئيس اإليراني حسن روحاني

العابــرة للقــارات ،مشــددا علــى أن

مــن أعمال إيران المخربة في المنطقة.

واشــنطن “لــن تقــف موقــف المتفــرج

وتهــدد واشــنطن بتشــديد العزلــة

وتشــاهد السياســات المدمــرة وهــي

االقتصاديــة والسياســية علــى طهــران

تعــرض االســتقرار واألمــن الدولييــن

إذا لــم تتوقــف عن انتهــاك القرار 2231

للخطــر” .يأتــي هــذا بينمــا توحــدت

الصــادر عن مجلــس األمن العــام 2015

مواقــف أميــركا وبريطانيــا وفرنســا

والــذي يمنع إيــران من اختبــار صاروخ

بالبرنامــج

باليستي قادر على حمل رؤوس حربية

وألمانيــا

حيــال

خطــر

الصاروخــي اإليراني ،إذ اعتبرتها جزءا

هراري

نووية.

ويعالج حاليا في المستشفى”.

وذكــر الجيــش فــي بيــان نشــر علــى

فتح في محافظة البرز على مسافة

وتناثــرت أجــزاء مــن الطائــرة

موقعه اإللكتروني أن “طائرة شحن

قريبــة من طهران إلى شــمال غربها.

المحطمــة التــي تحمــل ألــوان العلــم

(بوينــغ)  707محملة باللحوم أقلعت

وقالــت وكالــة فــارس لألنبــاء ،التــي

اإليرانــي ،فيمــا اســتقرت مقدمتهــا

من بشكيك في قرغيزستان وقامت

تعــد مقربــة مــن الجيــش ،فــي وقت

فــي جدار منزل على مــا يبدو ،وفق

بهبــوط اضطــراري فــي مطــار فتــح

ســابق إن  16شــخصا كانــوا علــى

صــور حصلــت عليهــا وكالــة فرانس

صباحــا .وانزلقت عــن المدرج خالل

متــن الطائــرة لــم ينــج منهــم ســوى

بــرس .ومــن الحطــام المتناثــر علــى

الهبوط واشــتعلت فيهــا النيران بعد

مهنــدس الرحلــة .وأظهــرت مشــاهد

مســافة قريبــة قطعــة مــن جهــاز

أن اصطدمــت بجــدار فــي نهايــة

بثهــا تلفزيــون إريب الرســمي صورا

الهبوط ومحرك نفاث متضرر.

المــدرج” ،بحســب البيــان .يقع مطار

لحطام مشتعل.

كابول

غضب في زيمبابوي

موسكو

إصابات في تفجير

الفروف :على اليابان االعتراف

بسبب رفع أسعار الوقود

سيارة مفخخة في كابول

بروسية جزر الكوريل

هراري ـ أ ف ب

كابول ـ أ ف ب

موسكو ـ أ ف ب

تدخلــت الشــرطة أمــس االثنيــن فــي زيمبابــوي لتفريــق التظاهــرات التــي انطلقت

انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب مجمــع يقطنــه أجانــب فــي شــرق كابــول أمس

صــرح وزير الخارجية الروســي ســيرغي الفروف أمس اإلثنيــن بأن على اليابان

ً
احتجاجا على الرفع الكبير ألسعار الوقود الذي أقرّ ه الرئيس إيمرسون منانغاغوا،

االثنيــن ،مــا أدى إلــى إصابــة أكثــر مــن  40شــخصا بجــروح ،بحســب مــا أعلــن

أن تعترف بســيادة روســيا على جميع جزر الكوريل المتنازع عليها من أجل أن

مسؤولون في اعتداء جديد يضرب العاصمة األفغانية.

تتقدم مفاوضات السالم.

فيمــا يتعــرّ ض األخيــر لالنتقــاد بشــكل علنــي أكثــر فأكثــر؛ بســبب عدم قدرتــه على
إخراج البالد من األزمة االقتصادية.
وفــي هــراري وبوالوايــو ،أكبــر مدينتيــن فــي

رســمي متلفــز نــادر ،أعلــن منانغاغــوا مســاء

البالد ،اســتخدمت قوات األمن الغاز المسيل

الســبت عــن مضاعفــة أســعار الوقــود؛ بهدف

للدمــوع لتفكيــك حواجــز من الحجــارة ومن

تخفيــف االســتهالك والتجــارة غير الشــرعية

اإلطارات المشتعلة ،رفعها المتظاهرون.

المرتبطة بانخفاض قيمة “قســائم الســندات”

وقالــت منظمــات عــ ّدة غيــر حكوميــة إنهــا

التي تعتمد كعملة محلية.

حصلــت على شــهادات بــأن الشــرطة أطلقت

ظل
» »وزاد هذا اإلجراء من الغضب في ّ

النــار علــى المتظاهريــن ،لكــن لــم تؤكــد

أصل ،فيما يرى
ً
مناخ اجتماعي متوتر

شــخصا
ً
“أطبــاء لحقــوق اإلنســان” أن 13

يسبب ارتفاعً ا لألسعار على نطاق

ومدى اإلصابات لم يحدد بعد” .وفي خطاب

إلى اإلضراب عن العمل حتى األربعاء.

الســلطات تلــك المعلومــات .وذكــر تجمّ ــع

العديد من المواطنين أن هذا القرار

أصيبــوا بطلقــات ناريــة ،فيما “عــدد الجرحى

واسع .ودعا االتحاد النقابي لزيمبابوي

ولــم تعلــن أي جهــة مســؤوليتها عــن

خاليــة بشــكل شــبه تــام اآلن وأن “عــددا

الهجــوم حتــى اآلن ،وقــال المتحــدث
باســم وزارة الداخليــة األفغانيــة نجيــب

حاليا.
من الحراس فقط” يعيشون فيه
ً

وأضــاف أن “أضــرارًا جســيمة لحقــت

دانيــش إن االنفجــار اســتهدف مجمــع

بمبان سكنية مجاورة”.

مــا يعنــي قبــل كل شــيء اعتــراف جيراننــا

» »وأشار إلى أن “وحدات الشرطة
الخاصة نُشرت في الموقع للتأكد
من عدم وجود مهاجمين آخرين”.
ويأتي الهجوم األخير فيما يزور
مبعوث السالم الدولي زلماي خليل
زاد المنطقة لعقد اجتماعات تهدف
إلى إنهاء الحرب في أفغانستان
التي تعتبر واحدة من أكثر
الحروب دموية في .2018

اليابانييــن بمــا أدت إليــه الحــرب العالميــة

“غريــن فيليــدج” الــذي يســكنه بعــض
الموظفين األجانب.
وكتــب المتحــدث باســم وزارة الصحــة
وحيــد هللا مايار على تويتر أن “أكثر من
 40شخصا أصيبوا”.
وحتى وقت قريب كان عدد من موظفي
األمــم المتحــدة يعيشــون ويعملــون فــي
المجمــع ،إال أن دانيــش قــال إن المنطقــة

وقــال الفــروف للصحافييــن إثــر محادثات

هــذا االتجــاه ســيكون مــن الصعــب جــدا

مــع نظيــره اليابانــي تــارو كونــو “اكدنــا

توقــع التقــدم فــي مســائل أخــرى” .وأضاف

اســتعدادنا للعمل على أســاس إعالن 1956

الثانيــة برمتــه بمــا فيــه االعتــراف بســيادة
روســيا على كل هذه الجزر” .وقال الفروف
إن هذه الفرضية األساسية يعكسها اإلعالن
المشترك لالتحاد السوفييتي واليابان العام

“إن الســيادة علــى الجــزر ليســت مطروحــة
للنقاش ،هذه أراض روسية”.
» »وأجرى الفروف وكونو محادثات

استمرت ساعات في أول لقاء لهما؛

بهدف تسريع عملية التوصل إلى
معاهدة سالم رسمية ،كما اتفق

عيه الرئيس فالديمير بوتين ورئيس
الوزراء شينزو آبي في نوفمبر.

 ،1965والــذي تؤكــد موســكو اســتعدادها

وبعكس العادة ،لم يعقد الوزيران

موقفنــا األســاس ومــن دون خطــوات فــي

وسائل اإلعالم بشكل منفصل.

الســتخدامه كنقطــة انطــاق .وقــال “هــذا

مؤتمرا صحافيا مشتركا إنما خاطبا

“ناقصا”،
ً
ُخلِق اإلنسان

فالكمال هلل سبحانه

وتعالى ،ونحن معشر البشر

مهما وصلنا من علم وفهم البد
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أن نكون مقصرين ومحاسبين

االتــحــاد يــواجــه الــنــجــمــة ...واألهــلــي يصطدم بالمحرق

على أي شيء ،وليس من حقنا

التفاخر والتباهي بما ننجزه
طالما هو من صميم عملنا.

محمد الدرازي
تنطلق اليوم الثالثاء منافســات الدور السداســي لدوري زين الدرجة األولى لكرة الســلة ،بإقامة لقاءين ،إذ يلتقي في المباراة األولى االتحاد والنجمة في الســاعة
ً
ً
مساء ،وتقام المباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.
مساء ،وتليها مباشرة مباراة المحرق واألهلي في الساعة 7:45
السادسة

أمر مؤسف أن تدّ عي

واســتطاعت  6فــرق مــن حجــز مقعدهــا بالــدور السداســي

مؤسسة رياضية عبر

المؤهــل للمراحــل النهائيــة مــن الــدوري ،إذ نجــح كال مــن

إعالمييها علنًا على الهواء

حامــل اللقب المنامة ،والوصيــف األهلي ،والمحرق والرفاع

مباشرة ،أنها األنجح واألفضل

والنجمــة واالتحــاد فــي الوصــول إلــى هــذا الــدور بجــدارة

في تأدية عملها وأنها ليست

واستحقاق بعد أن قدم كال منهم مستويات فنية عالية في

مقصرة بل وال تتقبل اللوم

واالنتقاد من أحد.

الثالثاء

 15يناير 2019
 9جمادى األولى 1440

المرحلة التمهيدية.

نظام السداسي
ويتأهــل الفريقــان أصحــاب المركزيــن األول والثانــي مــن
تلقائيا ،بينمــا يلعب الفريق
الــدور السداســي للمربــع الذهبي
ًّ

صاحــب المركــز الثالــث مــع الفريــق صاحب الســادس ثالث
مباريات األفضل من ثالث مباريات ( )Best of 3للتأهل إلى

قرعة كأس األمير

خليفة ..أمسية مذهلة

أحمد كريم

Ûاألحــداث الكبيرة قدرهــا النجاح ،فهي

Û

ال تولــد خجولــة أو مشــوّ هة ،إنمــا تنبلــج

ال شــاهقً ا
بطبعها عمالقة ،فتفرض نفســها جب ً

يعانق هام السحاب.

Û Ûكذلــك بعــض الشــخصيات ،قدرهــا أن تتربــع علــى القمــة ،فهــي ال تتــرك غيــر البصمات الراســخة،
المنحوتة على الصخر بإزميل اإلبداع.

راق يبدأ ببطاقــة الدعوة
Û Ûوالنجــاح فــي تنظيــم األحــداث هــو المســار الطبيعــي لبلوغ القمــة ،فــن ٍ
وينتهي باختيار المكان ،وبين هذا وذاك ،لمســات بســيطة على طريقة الســهل الممتنع ،الذي يعزّ ز
حضوره االبتكار ،والتجديد ،وتجنيد الموجود إلظهار األمســية البســيطة في طقوســها ،العميقة

في مضمونها؛ لتكون في نهاية المطاف أروع ما عرفه القطاع الرياضي على مستوى كرة السلة
على مدار السنوات الماضية.

Û Ûأتحدث هنا عن قرعة كأس األمير خليفة بن سلمان  -حفظه هللا  -لكرة السلة ،التي استضافتها
صالــة البحريــن الثقافيــة ليلة اإلثنين الماضية ،فهي الحدث الرياضي الفريد من نوعه ،من حيث

المضمون والمعنى ،والمستوى الفاخر المتماهي مع قيمة االسم الذي تحمله البطولة ،واستشعار
منظميها حجم المسؤولية العظمى الملقاة على عاتقهم.
ّ

Û Ûكانت أمســية رياضية رائعة ،منذ اإلطاللة المشــرقة لرئيس اتحاد كرة الســلة سمو الشيخ عيسى
ا عــن التطــور الالفــت للبطولــة واللعبــة
بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة ،وهــو يتحــدث مسترســ ً

الجماهيريــة ،التــي بــدأت تأخــذ أبعادً ا أكثر من كونها منافســة رياضية ،فهي تزدان باســم رئيس

الوزراء صاحب الســمو األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة الذي قاد التنمية الوطنية المســتدامة
في مملكة البحرين ودعم الشباب والرياضة طويالً ..طويالً.

Û Ûسمو الشيخ عيسى بن علي أسهب بلغة واثقة في كلمته االفتتاحية للقرعة المبهرة ،وبنبرة غلب
عليها طابع الطمأنينة ،مزخرِ فً ا كلماته بتباهي النجاح ،وتطور المســتوى المتســارع لمســار الكرة

البرتقالية ،التي أصبحت تستقطب جميع الفرق الوطنية وجمعً ا غفيرً ا من الجماهير المتحمسة
لمتابعة مباريات مليئة باإلثارة والتشويق.

Û Ûكان الالفت في األمسية الرياضية ،أنها تحمل طابعً ا وطنيًّ ا بامتياز ..وقيمة معنوية تضاف إلى
رصيد نجاحات اتحاد السلة بقيادته الشابة ،فالقرعة أقيمت في الصالة الثقافية؛ لتكون الفعالية
الرياضيــة األولــى التــي تغــزو هــذا الصرح ،وتفرض نفســها واحــدة من األحداث التي ســيتحدث

الناس عنها طويالً؛ لبهائها وجماليتها المذهلة.

المربــع الذهبي ،فيما يلعــب الفريق صاحب المركز الرابع مع
الفريــق صاحب المركــز الخامس بذات الطريقة األفضل من
ثــاث مباريــات ( )Best of 3إلكمــال المربــع الذهبــي على أن
تلعب المباريات اعتبارًا من  31يناير.
وسيلعب المربع الذهبي فيها هذا الموسم بتاريخ  3مارس،
حيــث ســيلعب األول مــن السداســي مــع الفائــز مــن لقــاء
الحاصل على المركز الرابع والخامس من السداسي والفائز
من مباراتين ( )Best of 3يتأهل إلى نهائيات الدوري العام،
يلعب الثاني من السداســي مع الفائز من لقاء الحاصل على
المركز الثالث والســادس من السداسي والفائز من مباراتين
( )Best of 3يتأهل إلى نهائيات الدوري العام.
فيمــا ســيلعب النهائــي بــدءً ا مــن تاريــخ  13مــارس بنظــام
السلســلة مــن خمــس مباريــات ( )Best of 5يتــوج الفريــق
الفائز في  3لقاءات بطال للدوري.

المحرق واألهلي
وتتجــه األنظــار الليلــة إلــى لقــاء المحــرق واألهلــي ،إذ
يتصــارع الذيب المحرقاوي والنســر األهــاوي على تحقيق
العالمــة الكاملــة في مســتهل مشــوارهما بالدور السداســي؛
حيــث ســتقرب نقاط الفــوز أحدهما من الحصــول على أحد
المركزيــن األول والثانــي المؤهليــن المباشــرين إلــى المربــع

فريق المحرق لكرة السلة

الذهبي واالبتعاد عن مرحلة الـ”بآلي أوف” المرهقة.
وســبق أن تالقى الفريقان في الدور التمهيدي ،إذ اســتطاع

المركــز الرابــع بـــ 19نقطــة مــن  8انتصــارات و 3هزائــم أمــام

وتالقى الفريقان في منافسات الدور التمهيدي ،حيث استطاع

المحــرق مــن التفــوق علــى منافســه بنتيجــة كانــت قوامهــا

المنامة ،المحرق والرفاع.

النجمة من التفوق على منافسه بنتيجة المباراة بواقع .87/82

 ،79/71وبالتالــي يســعى فريــق األهلــي للثــأر وتعويــض

االتحاد والنجمة

وتأهــل النجمــة إلــى هــذا الــدور بعد أن غــاب عنه في الموســم

وتأهــل المحــرق إلــى هــذا الــدور بعــد أن نــال وصافــة الدور

وفــي المبــاراة األولــى في افتتاح الدور السداســي ،يســعى كال

خسارته السابقة بفوز سيكون ثمينًا للغاية إن تحقق.
التمهيــدي برصيــد  21نقطــة جمعهــا مــن  10انتصــارات
وخســارة واحدة أمــام المنامة ،فيما وصــل األهلي باحتالله

ahmed.kareem

فريق األهلي لكرة السلة

مــن بنفســج االتحــاد والرهيــب النجمــاوي لتحقيــق انطالقــة
مثالية في مستهل مشوارهما بالدور السداسي.

الماضــي ،وذلــك باحتالله المركز الخامس فــي الدور التمهيدي
بـــ 17نقطــة من  6انتصارات و 5هزائم ،فيما جاء تأهل االتحاد
التاريخي بحصوله على المركز السادس بعد أن جمع  16نقطة
من  5انتصارات و 6هزائم.

@albiladpress.com

المؤيد يستقبل السفير البريطاني

اســتعراض رؤيــة ناصر بــن حمد للحركــة الشــبابية والرياضية

 4مواجهات حاسمة في الدور ربع النهائي

بطولــة “إبراهيــم خليل كانــو” للناشــئين بـ “البحريــن للتنس”

ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

اللجنة اإلعالمية

اســتقبل وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمن المؤيد ،ســفير

تشــهد مالعب نادي البحرين للتنس بالجفير اليوم انطالق منافســات الدور ربع النهائي لمســابقة الفردي  12ســنة ،ضمن منافســات

المملكــة المتحــدة لــدى مملكــة البحريــن ســيمون مارتــن ،وذلك

بطولة شركة إبراهيم خليل كانو المفتوحة لناشئي التنس ،التي ينظمها نادي البحرين للتنس من  9إلى  26يناير الجاري.

بمكتبه بالوزارة.

حيــث يتقابــل المرشــح األول الفرنســي
تريســتان مانيــرز مــع العــب منتخــب

وخالل اللقاء ،أشــاد وزير شؤون الشباب والرياضة بعمق ومتانة

البحرين للناشــئين عيسى القطان ويتقابل

العالقــات الوطيــدة القائمــة بيــن البحرين والمملكــة المتحدة وما

المرشــح الثانــي الهنــدي راج ســنك مــع

يربــط البلديــن الصديقين من عالقات متينــة قائمة على التعاون

البحريني عيســى ســرواني ويتقابل العب

الثنائي المشــترك التي تمتد لتاريخ عريق ،تم من خاللها تحقيق

أوزباكستان مارات التير مع الهندي روهان

العديــد مــن المنجــزات للبلديــن الصديقيــن علــى كافــة األصعــدة،

موكراجــي بينمــا ســيجد الالعــب الصاعــد

مشــيرًا إلى أهمية العمل من أجل زيادة حجم التعاون والتنســيق

أحمــد بدر نفســه فــي مواجهة صعبــة أمام

بيــن البلديــن فــي المجــال الشــبابي والرياضــي وتأطيــره بصورة
مناسبة تسهم في االرتقاء بالقطاعين المهمين في كال البلدين.
وأعرب المؤيد عن تقديره لما يقوم به سفير المملكة المتحدة من
دور في ســبيل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في
شتى المجاالت بما فيها الجانب الشبابي والرياضي.
ً
شــرحا إلى
وخــال اللقــاء قــ ّدم وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة
ســفير المملكة المتحدة حول رؤية وتطلعات ســمو الشــيخ ناصر
ً
انطالقا
بن حمد آل خليفة للحركة الشبابية والرياضية البحرينية
مــن بنــود ومبــادرات برنامــج “اســتجابة” والراميــة إلــى تقويــة

الالعب راجيش سونواني.

جانب من اللقاء

وقد أســفرت مباريات األمــس في البطولة

العالقــات مــع مختلــف دول العالــم باإلضافة إلى ضمــان مواصلة

عــن فــوز الالعــب أحمــد بــدر علــى الالعب

أبطال البحرين لمسيرتهم في تحقيق اإلنجازات.

عيسى القطان

فيــوم جوبتــا بنتيجــة  5-7و 6-4و10-4
وفوز عيسى ســرواني على الالعب عاصم

» »كما ناقش وزير شؤون الشباب والرياضة مع سفير

المملكة المتحدة السبل الكفيلة بتطوير العمل الشبابي
والرياضي بين البلدين الصديقين بما يلبي طموحات

منتسبي هذين القطاعين في كال البلدين.

فكــري بنتيجــة  6-1و 6-2وفوز راج ســنك

ســونواني ســعوبة كبيرة في تحقيق الفوز

هذا العام  6مسابقات في الفردي والزوجي

علــى الالعــب شــادي خليــل بنتيجــة 6-2

علــى الالعــب الفلبينــي أندريــه كارلــوس

 10و 12و 14ســنة لــأوالد والبنــات

و 6-صفــر ،بينمــا لــم يجد الالعــب راجيش

بنتيجة  6-صفر و 6-صفر .وتضم البطولة

ومسابقات الميني تنس  8سنوات.

“نواعم األحمر” يبحثن عن التتويج بالكأس
تغطية  -اللجنة اإلعالمية

يســدل الســتار اليــوم “الثالثــاء” علــى منافســات النســخة السادســة لبطولة اتحاد غرب آســيا
للسيدات لكرة القدم ،التي تقام تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي
بــن خليفــة بــن أحمد آل خليفة ،التي ينظمهــا االتحاد البحريني لكرة القدم بالتعاون مع اتحاد
غرب آسيا لكرة القدم في الفترة  15 - 7يناير الجاري ،وذلك على استاد المغفور له بإذن هللا
تعالى الشيخ علي بن محمد بن عيسى آل خليفة بنادي المحرق الرياضي والثقافي.
ويشــهد اليــوم الختامــي للمنافســات،

إقامــة مواجهتيــن تجمــع األولــى بيــن
منتخــب لبنــان للســيدات ومنتخــب

فلطســين للســيدات وذلــك عنــد الســاعة

الرابعة عصرًا ،تليها عند الســاعة السابعة
المواجهــة الثانيــة التــي تجمــع بيــن
منتخبنــا الوطنــي للســيدات ومنتخــب

األردن للسيدات.

وتعتبــر المبــاراة الثانيــة هــي األبــرز فــي

مباراتي هذا المســاء ،حيث إن المنتخب
الوطني للســيدات ســيخوض هــذا اللقاء
بأمــل تحقيــق اللقــب األول فــي هــذه

إسدال الستار
على منافسات
“ ”WAFF 6الكروية
للسيدات اليوم

منتخب البحرين للسيدات

بالتعادل أمام منتخب اإلمارات للسيدات
فــي الجولــة الرابعــة مــن هــذه البطولــة،

حيــث تســبب هــذا التعــادل بتراجــع

النســخة مــن البطولــة .وســيلعب أحمــر

المنتخــب للمركــز الثانــي فــي الترتيــب

أن التتويــج باللقــب ،وذلــك بعــد اكتفــى

المتصدر المنتخب األردني.

الســيدات بخيــار الفــوز فقــط إذا مــا أراد

العام لفرق البطولة ،متأخرًا بنقطتين عن

فــي المقابل ،سيســعى المنتخب األردني

للســيدات لتحقيــق اللقــب الثالــث علــى

صعيــد مشــاركاته في هــذه البطولة ،بعد

أن نجــح فــي التتويج بلقب البطولة في
النســخة األولــى والثانيــة والخامســة.

وســيلعب المنتخــب األردنــي بخيــار

منتخب األردن للسيدات

الفــوز أول التعــادل فــي هــذه المواجهة،

خصوصــا وأنــه متصــدر للترتيــب العــام
ً
برصيد  9نقاط.

فــي المركــز الثاني برصيد  7نقــاط ،يليه

المنتخب اللبناني بالمركز الثالث برصيد
 3نقــاط ،يليــه المنتخــب اإلماراتــي فــي

وبالعــودة لموقف المنتخبات المشــاركة،

المركــز الرابــع برصيد نقطتيــن في حين

برصيد  9نقاط ،يليه المنتخب البحريني

األخير برصيد خالي من النقاط.

فــإن المنتخــب األردني يتصــدر الترتيب

يتذيــل المنتخــب الفلســطيني المركــز

داركليب يتخطى النصر بدوري الطائرة
سبورت
حقق داركليب فوزا مستحقا على النصر بـ  3أشواط نظيفة في المواجهة التي جمعتهما
مســاء أمــس األحــد ضمــن منافســات الجولة األولــى من القســم الثاني لــدوري الدرجة
األولى للكرة الطائرة ،والتي أقيمت على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.
وانتهــت األشــواط الثالثــة بنتيجــة ،25/15

وبذلــك رفــع النجمــة رصيــده إلــى  19نقطــة

25/22 ،30/28؛ ليرفــع داركليــب رصيــده إلى

ليبقــى فــي المركــز الثانــي فيما توقــف رصيد

 19نقطــة فــي المركــز الثالــث ،فيمــا توقــف

البســيتين عنــد نقطــة واحــدة فــي المركــز

رصيد النصر عند  7نقاط في المركز السادس.

األخير.

وفــي المواجهــة األولــى فــاز النجمــة علــى

وضمــن منافســات الجولــة األولــى من القســم

البســيتين بـ  3أشــواط مقابل شــوط (،23/25

الثانــي لــدوري الدرجــة األولــى يلتقــي اليــوم

.)25/18 ،25/17 ،26/24

كال المحرق أمام بني جمرة الســاعة  6مســاء،

وعالــي مــع األهلــي الســاعة  7:30وذلــك على
صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.
فــي المواجهة األولى يســعى المحــرق بقيادة
المــدرب محمــد المرباطــي لتكــرار فــوزه على
بنــي جمــرة بعدما انتهت نتيجة القســم األول
لصالــح طائرة األحــام بنتيجة  .3/0ويتصدر
المحرق الترتيب العام بـ  21نقطة فيما يحتل
بنــي جمــرة تحــت قيــادة المــدرب الوطنــي
حســن علــي المركــز الســابع قبــل األخيــر بـــ 3
نقاط.

» »وفي المواجهة الثانية يتطلع األهلي
بقيادة المدرب الوطني رضا علي
كذلك للفوز على منافسه وخطف
النقاط الثالث بعدما تغلب عليه في
القسم األول  ،3/1إذ يحتل النسور
المركز الرابع بـ  13نقطة ،أما عالي
بقيادة المدرب المحلي محمود
العابد فإنه يطمح في الدخول بقوة
ومنافسة األهلي حامل اللقب بعد
أن خطف منه شوطا في القسم
األول .ويحتل أبناء الفخار حاليا
المركز السابع في الترتيب بـ  7نقاط.
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 40فائ ًزا في كأس فيصل بن خالد للصقور

مـــســـابـــقـــات الـــــحـــــرار والــــشــــواهــــيــــن فـــئـــتـــي الـــــفـــــروخ والـــقـــرانـــيـــس

لجنة رياضات الموروث الشعبي  -المركز اإلعالمي

شــهدت منافســات بطولــة ســمو الشــيخ فيصــل

بــن خالــد بــن حمد آل خليفــة منافســات محتدمة
أســفرت عــن  40فائــ ًزا فــي مســابقات الحــرار

والشــواهين فئتــي الفــروخ والقرانيــس ،وذلــك
ضمــن موســم ناصــر بــن حمــد للصقــور والصيــد

الــذي يقــام برعايــة كريمة من ممثــل جاللة الملك

لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس
األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية

البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

واحتكر برغش محمد المنصوري المركزين األول
والثانــي في الشــوط النهائي لمســابقة الحرار فئة

الفــروخ بعد أن قطع طيره األول مســافة الســباق
بزمــن قــدره ( 23.879ثانيــة) ،فيمــا قطــع الطيــر

الثانــي المســافة فــي ( 23.941ثانيــة) ،وجاء علي

سعيد المري في المركز الثالث ( 24.608ثانية).
وعلى مستوى سباق الحرار ً
أيضا فئة القرانيس،
تمكــن المالــك مبــارك إبراهيــم البوعينيــن مــن

تحقيــق البطولــة والمركــز األول بزمــن قــدره

( 23.822ثانيــة) ،بينما حــل فيصل مفرح العجمي
فــي المركــز الثانــي ( 24.577ثانيــة) ،وجــاء ســعد
عبدهللا الرميحي ثال ًثا ( 24.642ثانية).
وفي الشوط الثالث الذي أقيم لصقور الشواهين

فرحة االنتصار

فئة الفروخ ،حقق المالك بدر عبدالوهاب الهاجري

الشــواهين فئــة القرانيــس ،حقــق حمــد ســالم

بإقامــة األشــواط النهائيــة للجيرات الشــواهين

المركــز األول فــي الســباق بعــد أن قطــع الشــاهين

الســعيدي المركــز األول ( 21.137ثانيــة) ،ثــم

المســافة في زمــن ( 22.592ثانية) ،ثم حل محمد
ذيــاب النعيمــي المركــز الثانــي ( 22.641ثانيــة)،
محمد عبدهللا النعيمي ثال ًثا ( 23.001ثانية).

ثانيــا ( 21.485ثانيــة) ،خالــد
فريــق BHR
ً
عبدالعزيز العجمان ثال ًثا ( 21.698ثانية).

والجيــرات المختلط فئتي الفــروخ والقرانيس
ً
أيضــا ،كمــا تقــام مســابقة الصقار الصغيــر التي
تقــام لتعريــف النــشء برياضــة صيــد الصقــور

وتســتأنف منافسات كأس سمو الشيخ فيصل

وتشــجيعهم علــى ممارســة هــذه الرياضــة

وفــي الشــوط األخيــر الــذي أقيــم لصقــور

بــن خالــد بــن حمــد آل خليفــة اليــوم (الثالثــاء)

التراثية.

جانب من منافسات البطولة

“أحمر اليد” يخسر أمام آيسلندا

األولمبي يتعادل ود ًّيا مع اإلمارات

يـــواجـــه كـــرواتـــيـــا فـــي رابـــــع مـــبـــاريـــاتـــه الــمــونــديــالــيــة غــدا
اللجنة اإلعالمية

تعــرض منتخبنا الوطني لكرة اليد للخســارة الثالثــة في مونديال العالم أمام المنتخب
اآليســلندي بنتيجــة ( )36/18فــي ثالــث مبارياتــه ضمــن مباريــات المجموعــة الثانيــة
المقامة على مدينة ميونيخ األلمانية.
وبهــذا الفــوز فقــد منتخبنــا فرصــة التأهل

بدايــة جيــدة كان فيهــا فــارق النتيجــة

إلــى الدور الثانــي وتبقت له مباراتان يوم

متقاربًا بين الطرفين ،قبل أن ينال الالعب

غدٍ األربعاء أمام كرواتيا واليابان في يوم

محمــد حبيــب عقوبــة البطاقــة الحمــراء؛

الخميــس؛ للمحافظة على حظوظ التأهل

بســبب اصطــدام الكــرة فــي وجــه حارس

لبطولة كأس رئيس االتحاد الدولي.

آيســلندا وهو ما ســبب مشــكلة كبيرة في

ولــم يقــدم المنتخــب المســتوى المأمــول

خيــارات المــدرب مــن الناحيــة الهجومية

فــي مباراة األمــس خصوصا فــي الجانب

خصوصا مع غياب الدور الحقيقي لالعب

الهجومــي الــذي عجــز فيــه عــن مجــاراة

حســين الصياد وعلي ميــرزا ،وكان محمد

المنتخــب اآليســلندي فــي أكثــر الفتــرات،

ميرزا هو األبرز في عملية التسجيل.

كمــا أن إضاعتــه  4رميــات جزائيــة فــي

وفــي الشــوط الثانــي تراجــع األداء العــام

الشــوط األول كلفتــه الكثيــر فــي هــذه

لمنتخبنــا وظلــت المشــكلة الهجوميــة كما

المباراة.

هــي رغم التبديالت التــي أجراها المدرب

وانتهى الشوط األول لصالح اإليسلنديين

أرون بإشــراك الالعــب كميــل محفوظ في

بفارق  6أهداف ( )16/10في شــوط شــهد

الخــط الخلفي وأحمد جالل في األطراف

منتخبنا األولمبي

أحمد مهدي
تعــادل منتخبنــا األولمبــي لكــرة القدم مع نظيــره اإلماراتي بهدفيــن لكليهما ،في
المبــاراة الوديــة الدوليــة التــي أقيمــت بينهمــا مســاء أمــس ،علــى اســتاد مدينــة
خليفة الرياضية.
وسجل هدفي منتخبنا األولمبي الالعبان أحمد الشروقي وعدنان فواز.
جاءت المباراة باعتبارها الثانية بين الطرفين ،بعد أن سبق لهما التواجه يوم 9
يناير الجاري ،وانتهت المباراة حينها لصالح اإلمارات بنتيجة (.)2-1
ويأتــي تجمــع المنتخــب األولمبي ضمن مراحل اإلعداد للمشــاركة في تصفيات

جانب من اللقاء

ومحمــد ميرزا كبديــل لمحمد حبيب ،ولم

المعانــاة الدفاعيــة كمــا هــي عليــه؛ ليرتفع

تفلــح تلــك المحــاوالت فــي التعامــل مــع

الفــارق إلــى أكثــر مــن  10أهــداف حتــى

الدفــاع اآليســلندي فــي المقابل اســتمرت

نهاية المباراة.

كأس آســيا تحــت  23عامً ــا  ،2020إذ ســتقام التصفيــات خــال شــهر مــارس من
العام المقبل ( ،)2019وتلعب مباريات مجموعة منتخبنا في البحرين ،إذ أوقعت
القرعة األولمبي إلى جانب منتخبات فلسطين وبنغالديش وسريالنكا.

“رفع األثقال” يستعد لتنظيم “”Wonder Women
أم الحصم  -االتحاد البحريني لرفع األثقال

كشــفت عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال ،رئيســة لجنة النشــاط النســائي نيلة الميــر أن اتحاد رفع
األثقــال يســتعد لتنظيــم بطولــة  Wonder Womenوالتــي يقيمها االتحاد بالتعاون مع صالــة انلمتد كروس فت وذلك
فــي  23مــن شــهر فبرايــر القــادم بصالــة انلمتــد كــروس فــت الواقعــة بالمنطقــة الصناعيــة بالحــد وبمســاهمة فريق كن
ً
مستعدا.

حيــث ســتقام هــذه البطولــة تحــت

لجنة رفع األثقال أمين سر االتحاد األخ

رعايــة كريمــة مــن عضــو مجلــس إدارة

علي عبدهللا والطاقم الفني واإلداري.

ً
تحكيميا
بنظام النقاط ،وسيدير البطولة
ً
وتشــجيعا
نخبــة مــن الحــكام الدولييــن،

اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ،رئيســة

وأشــارت الميــر أن هــذه البطولة ســتتيح

للمشــاركات تــم تخصيــص جائــزة قيمــة

لجنة النشــاط النســائي باللجنة ،رئيســة

لجميــع الالعبــات مــن مختلــف األنديــة

لالعبة التي تحقق معدل  80%فما فوق

االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة

والصــاالت الرياضيــة بإطــاق قدراتهــن

مــن الرقــم القياســي العالمــي ،لــذا نتوقع

حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة.

والتنافــس علــى المراكــز والمراتــب

مشــاركة واســعة ومنافســات قويــة فــي

وقالــت الميــر إن البطولــة تأتــي ضمــن

المتقدمة ،حيث تم اعتماد  3فئات وزنية

هذه البطولة.

اســتراتيجية مجلــس إدارة رفع األثقال

وهي النسيور ،الجونيور واليوث ،وسيتم

كما وأشارت المير ان مشاركة السيدات

بقيادة ســلطان الغانم الذي يبذل جهود

احتساب النتائج العمرية وتتويج أفضل

فــي بطولــة أنديــة غــرب آســيا لرفــع

وأثنــت الميــر علــى النتائــج المشــرفة

المير :البحرين
عاصمة الشباب
والرياضة وعملنا
ضمن هذه الرؤية

لألنديــة الوطنية للســيدات في البطولة
وتفــوق العبــات نــادي المحــرق مؤكــدة
ان مــا تحقــق مــن إنجــازات مشــرفة
إنمــا تدفعهــم لبــذل المزيــد مــن الجهود
ومضاعفتهــا لالرتقــاء برياضــة رفــع
االثقــال النســائية ،كمــا وتوجهــت الميــر
بالشــكر لســعادة وزيــر شــئون الشــباب
والرياضــة الســيد ايمــن بــن توفيــق

النسائية من دعم واهتمام ال محدودين

المؤيــد لحرصــه علــى دعــم األنديــة

مــن لــدن القيــادة الرشــيدة وممثــل
نيلة المير

جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشباب
والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد
آل خليفة.

االثقــال قــد وضعــت االســتراتيجية
للسير بالعمل الرياضي ضمن رؤية سمو
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة بــأن

جبــارة مــن أجــل االرتقــاء برياضــة رفع

العبــة علــى مســتوى البطولــة بنظــام

االثقــال التــي نظمهــا االتحــاد بالتعــاون

األثقــال وتعزيــز موقعها علــى الخارطة

الروبــي ،وهــو نظام تابع لالتحــاد الدولي

مــع نــادي المحرق الشــهر الماضــي تأتي

وأشــارت الميــر إلــى أن لجنــة رياضــة

الرياضــة خــال األربــع ســنوات القادمة

الرياضيــة ،كذلــك الــدور الكبيــر لرئيــس

لرفــع األثقــال ويحســب نتيجــة الالعبــة

تأكيــدا علــى مــا تحظــى بــه الرياضــة

المــرأة فــي االتحــاد البحرينــي لرفــع

سباقة.

تكــون مملكــة البحرين عاصمة الشــباب

البحرينية لتسجيل نجاحات وإنجازات
علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي
لتعزيــز رؤيــة البحرين عاصمة الشــباب
ً
وأيضــا برنامــج المواهــب
والرياضــة،
الرياضيــة تحــت مظلــة وزارة شــئون
الشــباب والرياضة والذي يدعم االتحاد
واألنديــة بالالعبيــن الموهوبيــن مــن
أصحاب الكفاءات والمستقبل الواعد.
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ركـلـة جــزاء تنقــذ “األحمــر” أمـام الهـند

مـــنـــتـــخـــبـــنـــا الـــــوطـــــنـــــي يــــبــــلــــغ دور الـــــــــ  16لـــــكـــــأس آســـيـــا

اتحاد الكرة  -الوفد اإلعالمي

تأهل منتخبنا الوطني األول لكرة القدم إلى دور الـ  16بمنافســات كأس آســيا لكرة
القدم ،بعد فوزه على المنتخب الهندي بهدف دون رد ،يوم أمس ،في المباراة التي
جمعتهما لحساب الجولة الثالثة للمجموعة األولى ،وذلك على استاد نادي الشارقة.
وكان منتخبنــا الوطنــي بحاجــة لتحقيــق

جماهير األحمر

فــوز يؤهلــه إلــى دور الـــ  16بوصوله للنقطة
الرابعــة ،إذ ســجل جمال راشــد هــدف الفوز

الوفية احتفلت

لمنتخبنــا الــذي أوصلــه لهذا الــدور؛ ليضرب
منتخبنــا الوطنــي موعــدا فــي دور الـــ 16

بالفوز الثمين

عبــر احتاللــه المركــز الثالث فــي مجموعته
بوصولــه للنقطــة الرابعــة ،فيمــا تأهلــت

مع الالعبين

اإلمارات متصدرة برصيد  5نقاط ،ثم تايلند
وصيفة بـ  4نقاط متفوقة على منتخبنا في
المواجهــات ،إذ ســيتحدد منافس المنتخب
الحقا مع اكتمال مباريات دور المجموعات.

المنطقة ،إذ سدد جمال راشد كرة من خارج

وجــاءت المبــاراة مثيــرة فــي مجرياتهــا ،إذ

المنطقــة ،إال أنهــا اعتلــت المرمــى الهنــدي

شــكل المنتخــب الوطني ضغطــا كبيرا على

(.)32

مرمــى الهنــد ومحاوالتــه المتكــررة عبــر

ولم تشــهد الدقائــق التاليــة أي جديد يذكر،

الفــرص العديــدة الضائعــة ،قبــل أن يســجل

خصوصا مع تكتل الدفاع الهندي في الخف

هدف الفوز في الدقائق األخيرة.

والمحاوالت المتكررة للمنتخب لفكه ،إال أن

الشوط األول

األمور ســارت لنهاية الشــوط األول بنتيجة

أجــرى المنتخــب الهنــدي تبديــا مبكــرا عند
الدقيقــة ()2؛ بســبب إصابــة العبــه أناس ،إذ

جانب من المباراة

وتوغل ســامي الحســيني يســارا وسدد كرة

مــؤازرة المنتخــب فــي المبــاراة الثالثــة لــه

وكنا على استعداد كامل للمباراة .الالعبون

قوية بيســاره ،إال أنهــا جاءت خارج الملعب

باالستحقاق اآلسيوي.

اســتمعوا لتعليمــات الجهــاز الفنــي وفــي

دون أن تجــد موقعــا فــي الشــباك الهنديــة

وســجلت الجماهير البحرينية حضورا الفتا

(.)80
ولعــب جمــال راشــد ركلــة ركنيــة تابعهــا

سلبية دون أهداف.

عبــدهللا يوســف برأســه ،إال أن الحــارس

الشوط الثاني

الهنــدي أبعد الخطر عن مرمــاه ،لترتد الكرة
إلــى ســامي الحســيني الــذي تابــع الكــرة

حل بدله الالعب سالم رانجان.

كاد علــي مــدن أن يســجل لمنتخبنــا هــدف

وأخــذ منتخبنا الوطنــي زمام المبادر مبكرا،

التقدم ،بعد أن ســدد كرة طائرة بيســاره ،إال

واســتطاع تهديــد مرمــى حــارس الهنــد

أنهــا جــاورت القائم األيســر للمرمــى الهندي

جوربريــت ،إذ ســدد كميــل األســود كــرة

(.)49

بيســاره أبعدها الحارس بقبضته ،لترتد إلى

وأجــرى مــدرب منتخبنــا التبديــل األول

جمال راشــد الــذي تابعها ،لكــن كرته جاءت

بدخــول محمــد مرهــون مــكان علــي مــدن

خــارج الملعــب دون أن تجــد موقعــا فــي

( ،)55قبــل أن يجري التبديل الثاني بدخول

الشباك وصوال للدقيقة ( )6من زمن المباراة.

عبدهللا يوسف مكان محمد الرميحي (.)60

سكوب خالل المؤتمر الصحافي

وكاد ســيد ضيــاء ســعيد أن يفتتــح مجــال

وسدد كميل األسود كرة من خارج المنطقة،

أرضية مرت جوار القائم األيمن (.)72

وحافــظ منتخبنــا الوطنــي علــى تقدمــه؛

التســجيل لمنتخبنا ،بعد أن ســدد كرة قوية

إال أنها اعتلت المرمى قليال (.)61

وأنقــذ دفاع الهند هدفــا محققا بعد حصول

لينهــي المبــاراة لصالحــه ويحقــق بطاقــة

من خارج المنطقة أمســكها الحارس الهندي

وحــاول جمــال راشــد التســجيل مــن ركلــة

منتخبنــا علــى خطــأ داخــل منطقــة الجــزاء

التأهل إلى دور الـ .16

على دفعتين (.)7

ثابتــة ،إال أن كرتــه اليســارية جــاءت ســهلة

وحــاول منتخــب الهند التســجيل ،إذ توغل

في أحضان الحارس الهندي (.)63

الالعب هالي يســارا وســدد كــرة اصطدمت

وكاد محمد مرهون أن يسجل الهدف األول

بمدافع منتخبنا ســيد رضا عيســى وتغيرت

لمنتخبنــا ،إال أن كرتــه الرأســية القريبــة من

مجراهــا ،لتالمــس الشــباك الجانبيــة لمرمى

المرمــى منعهــا القائــم األيمــن مــن معانقــة

حارس منتخبنا سيد شبر علوي من الخارج

بيســاره ،إال أن الدفــاع الهنــدي أبعــد الخطر
عن مرماه (.)85
وحصــل منتخبنــا الوطنــي على ركلــة جزاء
بعــد عرقلــة حمــد شمســان داخــل المنطقــة
()90؛ ليتقــدم جمــال راشــد ويســجل هــدف

ســدد كرتــه جمــال راشــد ،لتبقــى النتيجــة
سلبية (.)74
وأجــرى مــدرب منتخبنــا التبديــل الثالــث

التقــدم لمنتخبنــا وصــوال للدقيقــة ()90+1
وسط فرحة كبيرة.

حضور جماهيري
شهدت المباراة يوم أمس حضورا جماهيريا

في المدرجات عبر أهازيجها المتنوعة.
وكانــت جماهيــر األحمــر حضــرت أيضــا
لمبــاراة االفتتــاح أمــام منتخــب اإلمــارات،
والتــي انتهت بالتعــادل اإليجابي بواقع (1-
 ،)1ومبــاراة الجولة الثانية أمام تايلند التي
خسرها المنتخب (.)1-0
واحتفــل العبــو المنتخب والجهــازان الفني
واإلداري مــع جماهيــر المنتخــب التــي
حرصــت علــى مــؤازرة ومســاندة المنتخــب
في المباراة المهمة والمصيرية.

وأضاف”:كنت واثقا من قدرة منتخبنا على
التســجيل والفوز ،وبالتالي التأهل إلى دور
الـ .”16
وتابع”:نحتــرم الفريــق الهنــدي الــذي قــدم
مبــاراة كبيــرة أيضا خصوصا على مســتوى
الحراســة وخــط الدفــاع .حــارس الهنــد
أنقــذ العديــد مــن األهــداف محققــة ،كما أن
دفاعهم كان قويا”.

قــدم مــدرب منتخبنــا الوطنــي ،التشــيكي

المنتخب نحو تسجيل األهداف ،مؤكدا أن

ميروســاف ســكوب ،شــكره للجماهيــر

البحرينيــة التــي حرصــت علــى مــؤازرة

المنتخب يوم أمس في مباراة الهند ،مشيرا
إلــى أنــه يقــدم شــكره لثقتهــم بالمنتخــب

ومساندتهدم في مشواره اآلسيوي.

جــاء ذلــك خــال المؤتمــر الصحافــي الــذي

الشباك (.)71

وحاول عبدهللا يوســف التســديد من خارج

وكان بيــت التمويــل الكويتــي قــدم رعايتــه

(.)22

ولعب مرهون كــرة أمامية للمهاجم عبدهللا

المنطقة ،إال أن كرته جاءت سهلة في أيدي

لتخصيــص طائــرة لنقــل الجماهيــر ،إذ

الفــوز والتأهــل إلــى دور الـــ  ،16مشــيرا

ولجأ منتخبنا إلى خيار التســديد من خارج

يوســف الــذي توغــل فــي العمق وســدد كرة

الحارس الهندي (.)78

حرصــت جماهيــر “األحمــر” الوفيــة علــى

مضيفا”:حللنــا الفريــق الهنــدي بشــكل تــام

(.)77

أن ذلك ساعد منتخبنا في تشكيل الضغط.

وأشــار إلــى أن ذلــك صعــب مــن مهمــة

أعقب المباراة.

نادي الشارقة في إمارة الشارقة.

الهندي يفكر في التعادل بشكل كبير ،مبينا

سكوب يشكر جماهير األحمر

ســاند المنتخــب مــن علــى مدرجــات اســتاد

بدخول سامي الحسيني مكان أحمد جمعة

النهاية ظفرنا ببطاقة التأهل”.
وأشــار ســكوب إلى أنه شــعر بــأن المنتخب

وأعــرب ســكوب عــن ســعادته بتحقيــق
إلــى أنــه درس المنتخــب الهنــدي جيــدا،

ذلك أثبت عدم سهولة المجموعة التي وقع
فيها منتخبنا ،مبينا أن الجميع بذل قصارى
جهده من أجل تحقيق النتائج اإليجابية.
» »وأوضح سكوب أنه ال يفكر كثيرا

في المنافس المقبل للمنتخب،
خصوصا أنه لم يتحدد حتى اآلن،

مشيرا إلى التركيز على االستمرار

في العمل بإيجابية والتركيز على
المقبل دون النظر إلى هوية

المنافس الذي سيتحدد الحقا.
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ســوريــا أمــام مهمــة أستــراليــا المعقــدة

فــلــســطــيــن تــحــلــم بــتــأهــل تـــاريـــخـــي لـــلـــدور الـــثـــانـــي مـــن بـــوابـــة األردن

منتخب األردن لكرة القدم

منتخب سوريا لكرة القدم
وكاالت

بالتســجيل مبكــرا نفــرض ايقاعنــا

كــي تحقــق باكــورة انتصاراتهــا فــي

البــدالء لمنحهــم خبــرة النهائيــات

ســتكون ســوريا أمام مهمة معقدة عندما تواجه أســتراليا حاملة اللقب في العين ،فيما تحلم فلســطين بتأهل تاريخي

وأســلوبنا” .فيمــا رأى أويــر مابيــل

كأس آســيا وتبلــغ األدوار اإلقصائيــة

وإراحــة

غــرار

المولــود فــي مخيم لالجئيــن في كينيا

للمرة األولى بعد مشــاركة وحيدة في

الحــارس المخضــرم والمتألــق عامــر

مــن أصــول جنــوب ســودانية والــذي

 2015خسرت فيها مبارياتها الثالث.

شفيع.

ويعزز اآلمال الفلســطينية عودة قلب

ويغيــب عــن التشــكيلة نجــم أبويــل

الدفــاع محمــد صالــح النتهــاء إيقافه

نيقوســيا القبرصــي موســى التعمــري

بعــد طــرده افتتاحــا فــي آخــر ثلــث

( 21عامــا) صاحــب هــدف وتمريرتين

ساعة ضد سوريا.

حاســمتين اليقافــه بعد نيلــه انذارين،

وفــي غيــاب صالــح ارتكــب دفــاع

ويوســف الرواشــدة وســالم العجالين

عندما تواجه الجار األردني المنتشي من صدارته في أبوظبي ،الثالثاء في الجولة الثالثة األخيرة من المجموعة الثانية
لكأس آسيا  2019في كرة القدم .وضمن األردن الصدارة بست نقاط ،ألن استراليا ،الوحيدة القادرة على اللحاق به ،قد
خســرت أمامه افتتاحا .وال تزال منتخبات أســتراليا وســوريا وفلسطين قادرة على التأهل ،ويملك “سوكروز” األفضلية
كون التعادل يضمن له المركز الثاني ،علما بأن أي منتخب يحصد أربع نقاط سيبلغ دور الـ 16ولو من المركز الثالث.

رفــع رصيــده إلــى  3أهــداف فــي ســت
مباريــات دوليــة“ ،أعتقد اننــي انطلقت
اآلن والمباراة المقبلة ستكون أفضل”.

ويتأهــل األول والثانــي فــي كل مــن

عندما خســرت الملحق القاري بصعوبة

مــع مهاجميــه عمــر الســومة وعمــر

مجموعــة ،إضافــة الــى أفضــل أربعــة

أمام أســتراليا بالذات ،كان اداء سوريا

خريبيــن والباحــث عــن تأهــل أول الى

منتخبــات فــي المركــز الثالــث ضمــن

محبطــا أمــام فلســطين واألردن ودفــع

األدوار اإلقصائية في ســت مشاركات،

المجموعــات الســت فــي نظــام يعتمــد

مدربهــا االلمانــي برنــد شــتانغه ســريعا

عــبء منــح جماهيــره بارقــة أمــل ،إذ

للمــرة االولــى فــي البطولة بســبب رفع

الثمــن بإقالتــه واســتدعي المــدرب

يخــوض أول بطولة قاريــة منذ اندالع

عدد المشاركين إلى  24منتخبا.

الســابق فجــر ابراهيــم لقيــادة ســفينة

النــزاع الدامــي فــي البــاد قبــل ثمانية

وال بديــل لســوريا عــن الفــوز كــون

االنقاذ.

أعوام.

التعادل ســيرفع رصيدهــا الى نقطتين

وفــي ظــل االنتقــادات حــول غيــاب

فــي المقابــل ،لــن تغامــر أســتراليا أمام

بعــد تعادلهــا مــع فلســطين وخســارتها

التركيــز

المعروفــة

“نسور قاسيون” ولو أن التعادل يضمن

الموجعــة أمــام االردن بهدفيــن ،فيمــا

لالعبيــن ،نقــل االتحــاد الســوري عــن

لهــا وصافــة هــي أقصــى طموحاتهــا

يؤكــد لهــا الفــوز الوصافــة ومواجهــة

المــدرب ابراهيــم انــه “حــرص علــى

راهنــا ،خصوصــا بعــد تلميــع صورتهــا

سوريا بجاهزية هجومية”.

ثانــي المجموعــة السادســة (اليابــان

والمهــام

غيــر

ولملــم المــدرب غراهــام أرنولــد الــذي
تســلم مهامــه بعــد مشــوار أســتراليا
المتواضــع فــي مونديال روســيا 2018
والخــروج من الدور األول في إشــراف
الهولنــدي بــرت فــان مارفيــك ،جراحــه
ســريعا “قلت بعد مباراة األردن (عندما
تخســر تتعلــم) ونحــن تعلمنــا كثيــرا.
خضنا التمارين لنحل مشكلة مواجهتنا

األساســيين

علــى

“الفدائي” عدة أخطاء بحســب مدربه

لإلصابة.

الجزائــري نــور الديــن ولــد علــي الــذي

ووصــف بوركلمانــز مدافــع بــروج

أشــار الــى أنــه “إذا أردنا التأهــل علينا

السابق والذي عمل مدربا مساعدا في

تحقيق نتيجة وأن نقاتل”.

منتخــب بلجيــكا بيــن  2012و،2016

وســيعول منتخــب فلســطين مجــددا

حالــة العبيــه “يســتمتعون علــى ارض

علــى قاعــدة جماهيــره العريضــة فــي

الملعــب وهــذا هــام بالنســبة الــي .هم

اإلمــارات والتــي تغنــى بهــا العــب

أقوياء جسديا وذهنيا أيضا”.

وســطه نظمــي البــدوي المولــود فــي

ويأمــل األردن الــذي يواجه في الدور

الواليــات المتحــدة “حتــى عندمــا كنــا

تعزيــز حالــة االنســجام بيــن الالعبيــن،

وفوزها الكبير على فلسطين بثالثية.

التالــي ثالــث المجموعــة األولــى أو

راهنا بفارق االهداف عن اوزبكستان).

واســتعرض معهــم عــددا مــن لقطــات

واســتعاد المنتخــب األوقياني شــهيته

فلسطين والفرصة السانحة

متأخريــن ( 0-2أمــام ســوريا) كانــوا

الثالثة أو الرابعة ،اســتعادة مشــواريه

وبعــد دخولها بين المرشــحين لتحقيق

يقفزون ويغنون لفلسطين”.

اســلوب اللعــب الجماعــي واالرتــداد

التهديفيــة ،وقــال مهاجمــه جايمــي

الالفتيــن فــي كآس آســيا 2004

تأمــل فلســطين فــي االســتفادة مــن

نتيجــة إيجابيــة تعكــس مشــوارها

في المقابل ،وبعد البداية الصاروخية

الهجومي والدفاعي”.

ماكالريــن الــذي ســجل أولــى أهدافــه

و 2011عندمــا بلــغ ربــع النهائــي مــع

بــرودة حماســة المنتخــب األردنــي

المميــز فــي تصفيــات مونديــال 2018

لـ”نشــامى” األردن ،قــد يتجــه المــدرب

ويحمل المنتخب الصائم عن التهديف

فــي عشــر مباريــات دوليــة “إذا نجحنــا

المدربيــن المصري محمــود الجوهري

واحتمــال مشــاركته بتشــكيلة رديفة،

البلجيكــي فيتــال بوركلمانــز إلشــراك

والعراقي عدنان حمد.

ُعمان تستعد

استقبـال حافل للكـوري الجنـوبي سـون

لتركمانستان
وكاالت

اســتأنف المنتخــب العمانــي تدريباتــه
أمس اإلثنين ،استعدادا للمواجهة المهمة
التي ســوف تجمعه مع تركمانستان يوم
الخميــس القــادم ،فــي الجولــة الثالثــة
(األخيــرة) للمجموعــة السادســة بــكأس
آســيا  2019باإلمــارات .وســوف تقــام
التدريبات في الســاعة الخامســة مســاء
بتوقيــت مســقط ،علــى الملعــب الفرعي
بمدينة زايد الرياضية .وقرر المدرب بيم
فيربيــك ،منــح الالعبيــن الذيــن خاضــوا
أكثر من شــوط في مباراة اليابان ،أمس
األحــد ،راحــة مــن التدريبــات المســائية،
حيــث ســيخضعون لجلســات اســتجمام
في حمام السباحة بفندق اإلقامة.
» »جدير بالذكر أن المنتخب العماني
خسر مباراتي أوزبكستان واليابان،
ولكن الزلت فرصته في التأهل

قائمة كأفضل ثالث ،ولكن ذلك

يتطلب الفوز على تركمانستان

في اللقاء األخير وانتظار النتائج

بالمجموعات األخرى.

بدفاع متكتل .واآلن ســنخوض مباراة

يشـــــارك منتخـــــب بـــــاده أمــــــام الصيــــــن غــــــدا
وصل ســون هيونج مين ،مهاجم توتنهام هوتســبير إلى اإلمارات ،أمس اإلثنين ،لدعم قائمة كوريا الجنوبية في كأس آســيا .2019
وغاب ســون ،الذي حظي باســتقبال حافل من المشــجعين ،عن أول مباراتين لكوريا الجنوبية بســبب اتفاق ســابق مع توتنهام لكنه
سيكون جاهزا لمواجهة الصين يوم األربعاء ،لتحديد متصدر المجموعة الثالثة.
وفــازت كوريــا الجنوبيــة علــى الفلبيــن
وقيرغيزســتان بنفــس النتيجــة 1ـ  0لكنهــا

بين مدير الكرة في نادي النجمة اللبناني مازن الخالد أن أداء منتخب
بــاده فــي نهائيــات كأس آســيا الحاليــة كان مخيبــا لآلمــال ،وهو غير
وخــاض منتخــب لبنــان مباراتين،

ليــس التأهــل فقــط والفــوز علــى

خســرهما بنفــس النتيجــة (،)0-2

كوريــا الشــمالية ،بــل يجــب أن ي

أمــام الســعودية و قطــر ،وينتظــر

الــدور األول وعلــى األقــل مجاراة

مواجهــة كوريــا الشــمالية فــي

المنافسين في الدور الثاني.

الجولة الثالثة.

أبدى مازن رأيه حول خطط مدرب

وقــال مــازن “ينقصنــا اإلمكانــات

ســتحتاج إلــى فــوز ثالــث علــى التوالــي

الماديــة

النتــزاع القمــة مــن الصيــن التــي تملــك 6
نقاط أيضا.
لدور الستة عشر لكن المتصدر ربما يحصل

وإلغــاء

“الوســائط”

واســتقدام جهــاز فنــي يؤمــن

عــن أرقامــه الشــخصية ،وال يهمــه

والجميلــة،

أرقــام لبنــان الكارثيــة مــن ناحيــة

ومنحــه صالحيات كاملة ،وتأمين

التســجيل ،فــي عصــره ،العبــوا

بالفئــات

لبنــان فقدوا الثقة بأنفســهم ،وبعد

العمريــة ،ووضــع خطــة تطويــر

تركــه المنتظــر لمنتخــب لبنــان

طويلة األمد” .كما يرى أن حظوظ

يحتــاج الوضــع لمعالجــة طارئــة،

لبنــان كبيــرة بالتأهــل ،والهــدف

حيث سيتركه بحالة مزرية”.

الحديثــة

المالعــب

علــى طريــق أســهل ألنــه ســيواجه منتخبا
احتل المركز الثالث في مجموعته.
وكان سون شارك في مباراة توتنهام كاملة
أمــس األول األحد ،عندما خســر  0 1-أمام
لحظة وصول سون إلى مطار دبي

دي خيا.

فــي الــدوري هــذا الموســم كما صنع ســبعة

الهجومية في تشــكيلة المدرب ماوريسيو

وســجل ســون ثمانية أهــداف مــع توتنهام

أهــداف أخــرى ويعتبــر مــن أهــم العناصــر

بوكيتينو.

لبنــان

ميــودراج

رادولوفيتــش

“منــذ وصولــه إلــى لبنــان ،يبحــث

بالكــرة

وضمنــت كوريــا الجنوبية والصيــن التأهل

الممتاز بعد أداء مذهل من الحارس ديفيد

وكاالت

راض عن األداء واألرقام الكارثية التي سجلها حتى اآلن.

وكاالت

مانشســتر يونايتــد في الــدوري اإلنجليزي

الخالد :العبو لبنان فقدوا الثقة

واالهتمــام

» » وأشار مازن إلى أن معظم المباريات مملة ،وأكثر الفرق جمالية
في األداء إيران واليابان واألردن والعراق .وعن ترشحه للفوز

باللقب اآلسيوي أجاب مازن “قبل البطولة كنت أرشح السعودية

وأستراليا ،لكن بعد انطالقها ومشاهدة المستويات ،أرشح اليابان
أو إيران.

ُعمـان أكثـر المتضـرريـن مـن أخطـاء التحكيـم

وكاالت

فــي هــذا اللقــاء واألكثــر تأثيــرا فــي كل

ســتعتمد تقنية الفيديو ،بداية من ربع نهائي كأس آســيا  2019في اإلمارات العربية

المباريات الســابقة فــي البطولة هو عدم

والتــي خســرت بهــدف وحيد مــن ضربة

احتســاب الحكم لضربــة جزاء صحيحة

جزاء غير صحيحة.

لمصلحة منتخب عمان.

وهــذه القرارات كانــت بمثابة قتل للحلم

ورفــض الحكــم احتســاب ضربــة جــزاء

العماني في البطولة اآلســيوية حيث أن

فــي الدقيقــة  44لعمــان ،عندمــا ســدد

منتخــب عمــان أصبح فــي المركز الثالث

صــاح اليحيائــي الكــرة لترتطــم بيــد

فــي مجموعتــه وبــا رصيــد مــن النقاط،

يوتــو ناجاتومــو ،لكــن حكــم المبــاراة لــم

ولديــه أمل ضعيف فــي مباراته األخيرة

المتحــدة ،بحســب مــا أعلــن االتحــاد القــاري مــن قبل .ومــن المنتظــر أن يســاهم ذلك
القرار في تقليل الجدل التحكيمي في البطولة ،رغم أنه ومع اقترب الدور األول من
نهايته ،لم تشهد مباريات أول جولتين العديد من االعتراضات على قرارات الحكام.
والتحكيــم بصفــة عامــة يســير بشــكل

بعــض األخطاء التحكيميــة التي حدثت

جيــد حتــى اآلن واالســتثناء فــي بعــض

في البطولة.

المباريــات مثــل لقــاء قطــر مــع لبنان في

البدايــة كانــت فــي مبــاراة االفتتــاح بين

الجولــة األولــى واليابــان مــع عمــان فــي

اإلمــارات والبحريــن والتــي شــهدت

الجولة الثانية من البطولة.

احتســاب ركلة جزاء أثــارت جدال كبيرا،

وهنــاك بعــض القــرارات غيــر المؤثــرة

لصالــح صاحــب األرض الــذي أدرك

علــى نتائــج المباريــات وتحــدث دائمــا

التعادل منها .1 1

فــي مباريــات كــرة القــدم الســيما فــي

وتقــ ّدم منتخــب البحريــن فــي النتيجــة

مثــل هذه البطــوالت المجمعة ،حيث أنه

أوال بالدقيقــة  ،78عــن طريــق محمــد

من لقاء عمان واليابان

خليــل داخــل الشــباك .وكانــت مبــاراة

جــدا ،كان القــرار األول فــي احتســاب

اليابــان مــع ســلطنة عمان والتــي أقيمت

ضربــة جــزاء لمصلحــة منتخــب اليابــان

مســاء أمــس ســجلت أقــوى القــرارات

في الدقيقة  26من هذه المباراة في كرة

مــن الصعــب أن تمــر بطولــة دون وقــوع

الرميحــي ،قبــل أن يحتســب الحكــم

أخطاء تحكيمية.

األردنــي أدهــم مخادمــة ركلــة جــزاء

التحكيمية تأثيرا في تلك البطولة.

لــم يحــدث فيهــا أي خطــأ علــى اإلطالق

فــي تلــك المبــاراة تعــرض المنتخــب

من مدافع المنتخب العماني.

فيمــا يلــي نســتعرض فــي هــذا التقريــر

لإلمــارات في الدقيقــة  88ترجمها أحمد

العمانــي لظلــم تحكيمــي واضــح ومؤثــر

وكان القــرار األصعــب واألكثــر تأثيــرا

التعــادل الختلــف الوضــع بالنســبة لعمان

يحتســبها .وهــذه اللعبــة كانــت ضربــة

أمام تركمانستان ،الخميس المقبل.

جــزاء صحيحــة ليــس هــذا فقــط بــل

وكان مــن بين القــرارات المثيــرة للجدل

كان مدافــع المنتخــب اليابانــي يســتحق

الهــدف الــذي ســجله علــي حمــام العــب

البطاقــة الحمــراء نظــرا لتعمــده إخــراج

منتخــب لبنــان فــي مبــاراة قطــر ،وألغــاه

الكــرة بيــده وهــي فــي طريقهــا للمرمــى

الحكــم بدعــوى احتســاب ضربــة حــرة

وهــذا األمــر حــرم المنتخــب العماني من

مباشرة على منتخب لبنان.

فرصــة تســجيل هدف التعــادل في هذه

وبســبب هذا الهــدف ،هاجم مدرب لبنان

المباراة.

ميــودراج رادولوفيتــش ،الحكــم وكان

ولــو تــم احتســاب ركلــة جــزاء لعمــان

عقابــه أمــس من قبــل االتحاد اآلســيوي

وســجل منهــا الفريــق العربــي هــدف

لكرة القدم بالغرامة المالية.

الثالثاء
 15يناير 2019
 9جمادى األولى 1440

وكاالت
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الحــــارس التـاريـخــــي

ترك األداء المذهل من ديفيد دي خيا في الفوز على توتنهام هوتسبير في الدوري
اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القــدم يــوم األحــد مدربه المؤقــت أولي جونار سولشــاير
يزعم أن الحارس اإلسباني ربما يكون األفضل في تاريخ الفريق.
وأنقذ دي خيا  11كرة في الشوط الثاني

ولــم يســتطع أي حــارس فــي الــدوري

باســتاد ويمبلــي ليصمــد فــوز يونايتــد

الممتــاز إنقــاذ هــذا العدد مــن الفرص في

بهــدف ماركــوس راشــفورد فــي الشــوط

 90دقيقــة مثلما فعل دي خيا في شــوط

األول وهو الســادس لسولشــاير في ست

واحد.

مباريــات منــذ توليــه المســؤولية عقــب

وقــال سولشــاير الذي لعب مــع الدنمركي

إقالة جوزيه مورينيو.

بيتــر شــمايكل والهولندي إدوين فان دير

وفــي بعــض األوقــات بــدا أن المبــاراة

ســار في يونايتد إن الحارس البالغ عمره

بيــن دي خيــا ضــد توتنهام إذ حــرم ديلي

 28عاما يمكن أن يتجاوزهما.

آلــي وهــاري كيــن وتوبــي ألدرفيريلد من

وأبلــغ سولشــار الصحفييــن ”كان لدينــا

التسجيل.

مجموعــة من الحــراس الرائعين في هذا

ديفيد دي خيا

النــادي وأعتقــد أنه ينافــس إدوين وبيتر

بعــد إبعــاد أول فرصتيــن .كانــت مبــاراة

خلفهم كان ال يصدق“.

وهــو تطــور ونضــج .يســتحق أن يكــون

من أجل األفضل في تاريخ يونايتد.

وأضــاف ”لعبــت مــع بعــض الحــراس

أفضل العب في المباراة“.

رائعة .ال أتذكر بعض الفرص التي أنقذتها

”كنا نملك أربعة مدافعين رائعين وديفيد

الرائعيــن .كان هنــاك تقليد بوجودهم هنا

وقــال دي خيــا ”كنــت أشــعر بحالــة رائعة

لذا ال أستطيع اختيار أفضل إنقاذ“.

أفـضــل  45دقيقــة

الثالثاء  15يناير

مورينيو زادت آمال أولي جونار سولشاير

وكاالت

المدرب المؤقت في البقاء بعقد دائم.

كال ماوريســيو بوكيتينــو المديح لفريقه توتنهام هوتســبير بعــد ”أفضل  45دقيقة“
خــال فترتــه التــي تمتد ألربعة أعــوام ونصف في النادي رغم الهزيمــة المكلفة 1-0

كأس آسيا
استراليا

فلسطين

16.30

كأس إنجلترا
بالكبيرن

نيوكاسل

كأس اسبانيا
فالنسيا

23.30

األرجنتينــي بالحديــث عــن األمــر بعــد

يوم األحد.

األردن

22.45

مــا زال قائمــا ولــم يكــن رفــض المــدرب

أمــام مانشســتر يونايتــد في الــدوري اإلنجليــزي الممتاز لكرة القدم باســتاد ويمبلي

سوريا

16.30

لكــن انتقــال بوكيتينــو إلــى أولــد ترافورد

خيخون

وتركــت هزيمــة توتنهــام ،صاحــب المركز

المقبــل ،الصحفييــن ”أشــعر بالرضــا التــام

الثالــث ،الثانيــة علــى التوالــي علــى أرضه

والفخر .بالنسبة لي كان واحدا من أفضل

الفريــق متأخــرا بتســع نقاط عــن ليفربول

ما شــاهدته من الفريق منذ جئت إلى هنا

المتصدر.

وأفضل  45دقيقة.

وكان هــدف ماركــوس راشــفورد فــي

”أعتقــد أن ديفيد دي خيــا أبعد  11فرصة

الدقيقة  44حاســما وضغط توتنهام بقوة

وهــو أمــر ال يصــدق .لــم نصنــع الكثيــر

في الشوط الثاني لكنه اصطدم بالحارس

مــن الفــرص فــي الشــوط األول لكننــا كنــا

ديفيد دي خيا الذي أبعد  11فرصة.

نسيطر“.

وســعى توتنهــام إلكمــال تفوقــه فــي

وأضــاف ”فــي المجمــل كان أداء مذهــا.

موســم واحد على يونايتــد ألول مرة منذ

شــعوري اليــوم مختلــف عمــا كان عندمــا

 1989-1990بعــد تغلبــه عليه 3-صفر في

انتصرنــا فــي أولــد ترافــورد .بعــد فوزنــا

أغســطس ورغــم خيبــة األمــل الواضحــة

3-صفــر فــي تلــك المبــاراة لم أكن ســعيدا

قــال بوكيتينو إن األداء كان أفضل كثيرا

لكنــي أشــعر برضــا تــام عــن األداء بعــد

عما قدمه فريقه في أولد ترافورد.

الهزيمة.

المباراة مفاجئا.
وقال ”ال أعتقد أنه من األخالقي الحديث
عمــا يفعلــه أو أفعله .يمكــن الحديث فقط
عن المباراة .كنا الطرف األفضل.
”كانــت مبــاراة بيــن توتنهــام هوتســبير
ومانشستر يونايتد وليست بيني وبينه“.
وبعــد إصابــة هــاري كيــن فــي الوقــت
المحتســب بــدل الضائــع وخــروج موســى
سيســوكو فــي الشــوط األول وانضمــام

ماوريسيو بوكيتينو

وتابــع ”بالتأكيــد لســت ســعيدا بالنتيجــة
لكنــي ســعيد للغايــة برد الفعل بعــد اهتزاز
شــباكنا .صنعنــا العــدد الكافي مــن الفرص
للفــوز بالمبــاراة .في النهايــة هذه هي كرة
القدم“.

الكــوري ســون هيونج-ميــن إلــى منتخب
بــاده المشــارك فــي كأس آســيا تواجــه
تشــكيلة المــدرب بوكيتينــو الصغيــرة
اختبارات صعبة في األسابيع المقبلة.
وحافــظ توتنهــام على المركــز الثالث لكن
تشيلســي يبتعــد خلفــه بنقطــة واحــدة

وأبلغ المدرب ،الذي ارتبط اســمه بالرحيل

”هــذه هي الطريقة التــي أريد بناء الفريق

وبعــد الفــوز الســادس فــي  ٦مباريــات

لتولــي مســؤولية يونايتــد فــي الموســم

ويتأخــر كل مــن أرســنال ويونايتــد عنــه

للمستقبل واالقتراب من الفوز باللقب“.

منــذ توليــه المســؤولية بعــد إقالــة جوزيه

بسبع نقاط.

بــدايــة جيــدة لنـــادال

 48نقـطــة
وكاالت

وكاالت

قاد النجم ستيفن كوري فريقه غولدن ستايت حامل اللقب في العامي األخيرين إلى الفوز على مضيفه داالس مافريكس 119-

كلل اإلسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عودته إلى المنافسات الرسمية بفوز سهل على األسترالي جيمس داكوورث  6-4و 6-3و 7-5اإلثنين

 114بتسجيله  48نقطة بينها  11رمية ثالثية في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.

في ملبورن في الدور األول لبطولة أستراليا المفتوحة ،أولى بطوالت الغراند سالم في كرة المضرب.

وتألــق الســلوفيني الواعــد لــوكا دونســيتش

وغاب نادال ( 32عاما) عن المنافســات الرســمية منذ انســحابه من الدور

فــي صفــوف داالس مافريكــس ووقــف نــدا

نصــف النهائــي لبطولة الواليــات المتحدة ،آخر البطــوالت األربع الكبرى،

أمام نجوم حامل اللقب بتســجيله  26نقطة

فــي فالشــينغ ميــدوز أمــام األرجنتينــي خــوان مارتــن دل بوتــرو مطلــع

بيــد أنــه استســلم فــي النهاية خبــرة وبرودة

ســبتمبر الماضــي بســبب إصابــة فــي ركبته اليمنــى .وأصيــب بعدها في

أعصاب كوري.

العضلــة الضامــة أواخــر أكتوبــر ،واســتغل ابتعــاده عن المالعــب إلجراء

وبعــد يومين من انتزاعه المركز الثالث على

عملية جراحية في الكاحل لمعالجة مشكلة سابقة.

الئحــة أفضــل المســجلين من خــارج القوس

وقــال نــادال صاحــب  17لقبــا كبيرا “ليس من الســهل العــودة بعد غياب

في تاريخ الدوري ،ضرب كوري بقوة مجددا

ألشــهر عــدة دون خوض منافســات رســمية ،خصوصا عندمــا تلعب ضد

وقهر أصحاب األرض ب 11رمية ثالثية من

العب يقاتل بشدة على كل نقطة ،من الصعب إيجاد إيقاع لعبك .أعرف

أصل  19محاولة.

أنه من الصعب العودة إلى اللعب بعد اإلصابة ،أعرف عما أتحدث”.

وصحيح أن كيفن دورانت ســجل  28نقطة،

وأوضــح نــادال أن ليس لديه رغبة في ترك المجال للجيل الجديد للعبة

وكالي طومســون  16نقطة ،لكن الفضل في

لفــرض ســيطرته ،وقــال “ليس بعــد! أمامهم الكثير من الوقــت ،بإمكانهم

الفــوز ال 29فــي  43مبــاراة لغولدن ســتايت

رافايل نادال

االنتظار عاما أو عامين!”.

الثاني بفوزها السهل على السلوفينية بولونا هرتسوغ  6-2و.6-2

ويلتقــي نــادال الفائــز بالبطولــة االســترالية مــرة واحدة عــام  ،2009في

مــن جهتهــا لــم تجــد األميركيــة ســلون ســتيفنز الخامســة أي صعوبــة

األخيرة.

فــي مبارياتــه ال 11األخيرة مــن دون نجمه

روكتــس  116-109رغــم تألــق نجــم األخيــر

الدور الثاني مع األلماني يان-لينارد ســتروف ال 51أو األســترالي ماتيو

لتخطي عقبة مواطنتها تايلور تاوسند  6-4و.6-2

وهو الفوز ال 29لدنفر ناغتس في  42مباراة.

الملــك “ليبــرون جيمس” المصاب ،بســقوطه

جيمــس هــاردن صاحــب  38نقطــة ،وخســر

إيبــدن ال .48وتأهــل أيضــا الجنــوب إفريقــي كيفن أندرســون الخامس

وتأهلت أيضا الروسية ماريا شارابوفا ( 31عاما) بفوزها على البريطانية

واحتــاج تورونتو رابتورز إلى التمديد للفوز

أمــام ضيفه الفريق الســابق لألخير كليفالند

أتالنتــا هوكــس أمام ميلووكــي باكس 114-

بتغلبه على الفرنسي أدريان مانارينو فيما خرج العمالق األميركي جون

هاريت دارت الصاعدة من التصفيات بمجموعتين نظيفتين ،ما تســبب

علــى مضيفــه واشــطن ويــزاردز ،140-138

كافالييرز .95-101

 ،133ونيويــورك نيكــس أمــام فيالدلفيــا

إيسنر التاسع من الدور األول بخسارته أمام مواطنه ريلي أوبيلكا.

خــروج األخيــرة مــن الملعــب وهي تبكــي ،دون أن تلقــى أي تعاطف من

ومني لوس أنجليس ليكرز بخسارته الثامنة

وتغلــب أورالنــدو ماجيــك علــى هيوســتن

سفنتي سيكسرز .105-108

ولــدى الســيدات ،بلغــت األلمانيــة أنجيليــك كيربــر المصنفة ثانيــة الدور

منافستها المصنفة أولى عالميا سابقا وال 30حاليا.

ستيفن كوري

يعــود إلــى كــوري الذي ســجل النقاط الســبع

برشلونة يواجه الخطر
وكاالت

يأمل برشــلونة حامل اللقب وبطل الدوري أن يتجنب الخروج من الدور ثمن النهائي لمســابقة كأس إســبانيا ألول مرة منذ عام
 ،2010وذلك عندما يستضيف ليفانتي الخميس إيابا .ورغم خسارة الذهاب على ملعب “سيوتات دي فالنسيا” بنتيجة  ،1-2يبدو
مستبعدا أن يذهب برشلونة ضحية لليفانتي الذي استغل الخميس قرار المدرب أرنستو فالفيردي باراحة عدد كبير من نجومه
وعلى رأسهم األرجنتيني ليونيل ميسي واألوروغوياني لويس سواريز ،من أجل حسم لقاء الذهاب.
وعاد ميسي وسواريز الى تشكيلة النادي

الى عتبه الهدف ال.400

مــن أجل الثأر مــن ليغانيس الــذي أقصاه

الكاتالونــي األحــد فــي الــدوري وســاهما

ومــن المتوقــع أال يخاطــر فالفيــردي

مــن ربــع النهائي الموســم الماضــي ،وذلك

بفــوزه الســادس تواليا على حســاب ايبار

الخميــس بابقــاء ميســي أو ســواريز على

عندما يحل ضيفا عليه األربعاء.

(3-صفر) ،بعدما عزز األول رقمه القياسي

مقاعــد البــدالء إذا كان يريــد تجنيــب

وقطــع ريال أكثر من نصــف الطريق نحو

كأفضل هداف في تاريخ الليغا بتسجيله

برشــلونة الخــروج من الــدور ثمن النهائي

ربــع النهائــي بفــوزه ذهابــا علــى أرضــه

هدفه ال ،400فيما سجل الثاني ثنائية.

ألول مــرة منــذ  2010حيــن خســر أمــام

بثالثيــة نظيفــة ،وهــو ســيدخل الــى لقاء

وانضــم ميســي األحد الى غريمه الســابق

إشــبيلية ( 1-2ذهابــا على أرضه و1-صفر

األربعــاء بمعنويــات مرتفعــة بعــد الفــوز

فــي ريــال مدريــد نجــم يوفنتــوس

ايابــا) ،قبل أن ينجــح بعدها في الوصول

القاتــل الــذي حققــه األحــد علــى مضيفــه

اإليطالــي حاليــا البرتغالــي كريســتيانو

النهائــي مرتيــن ونصــف النهائــي مــرة

ريــال بيتيــس  2-1بفضــل هــدف لدانــي

ليونيل ميسي

الصعبــة التــي تنتظــر فريقــه الســبت

وبعــد عودته مــن كاتالونيــا بالتعادل 1-1

بلبــاو اللذيــن تواجهــا األحــد فــي الدوري

رونالــدو كثاني العب فقط في البطوالت

واحدة والفوز باللقب خمس مرات ،بينها

ســيبايوس مــن ركلة حــرة قبــل دقيقتين

فــي الــدوري ضــد إشــبيلية الــذي يحتــل

ذهابــا ،يبــدو أتلتيكــو مدريــد مرشــحا

وفــاز األخيــر علــى أرضــه 2-صفــر بعد أن

األوروبيــة الخمــس الكبــرى (إســبانيا،

أربع في المواسم األربعة األخيرة.

على نهاية اللقاء.

المركــز الثالــث أمام النــادي الملكي بفارق

لبلــوغ ربــع النهائــي علــى حســاب ضيفــه

خســر فــي ذهاب ثمــن النهائي فــي معقله

المواجهــة المباشــرة بينهمــا (فــاز النــادي

جيرونــا حيــن يلتقيــه األربعــاء ،فيمــا

ايضــا  1-3أمــام منافســه األندلســي يــوم

إنكلتــرا ،إيطاليــا ،ألمانيــا وفرنســا) يصــل

وتبدو الفرصة ســانحة أمــام ريال مدريد

وعلــى ســوالري التفكيــر أيضــا بالمبــاراة

األندلسي ذهابا على أرضه .)3-0

يتجــدد الموعــد بيــن إشــبيلية وأتلتيــك

الخميس.
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بــجــوائــز تــصــل إلـــى  10آالف ديــنــار أو ســـداد أقــســاط

أعلن مصرف السالم-البحرين ،أحد المصارف اإلسالمية الرائدة في المملكة ،عن إطالق أفضل عروضه للتمويل الشخصي
والتمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مع أقل معدالته للربح السنوي والذي سيتيح للعمالء المؤهلين
قيمــة التي تشــمل على جوائز نقديــة تصل إلــى  10,000دينار أو الحصول علــى فرصة الفوز
فرصــة الفــوز بجوائــز فوريــة ّ
بجائــزة ســداد أقســاط التمويــل لمدة ســنة واحدة أو بباقة ســفر عند التقــدم بطلب الحصول على تمويــل جديد أو زيادة
قيمــة التمويــل الحالــي أو تحويــل التمويل الحالي مع البنوك األخرى إلى مصرف الســام خالل فتــرة الحملة من  15يناير
حتى  30أبريل .2019
وبمناســبة طــرح العــرض الخــاص

العمــاء فــي اختيار التمويل المناســب

متطلبات التمويل ،ســيكونون مؤهلين

علــى التمويــل ،قــال رئيــس الخدمــات

واالســتفادة مــن أقــل معدالتنــا للربــح

المصرفيــة لألفــراد محمــد بوحجــي:

الســنوي المتوفــر اليــوم مــع شــروط

القيمة
للفــوز بإحــدى جوائزنــا الفوريــة ّ

مــن خــال بطاقــة امســح واربــح

“نحــن فــي مصــرف الســام-البحرين
ً
دائمــا إلــى تقديــم تشــكيلة
نســعى

تمويلية مرنة ،عالوة على سرعة إنهاء

وتتضمــن جوائــز نقديــة تصــل إلــى

إجــراءات التمويــل مع الحد األدنى من

 10,000دينــار أو الحصول على فرصة

واســعة من المنتجــات المالية المبتكرة

المستندات المطلوبة”.

الفــوز بجائــزة ســداد أقســاط التمويــل

المتميــزة،

وأضــاف محمد بوحجــي“ :إن عروضنا

لمدة سنة واحدة أو بباقة سفر والعديد

كافــة

للتمويل الخاصة توفر لعمالئنا األفضل

من الجوائز النقدية”.

احتياجات عمالئنا .وتأتي هذه الحملة

عنــد التقــدم بطلــب الحصــول علــى
التمويــل ،فــأوالً سيســتفيد العمالء من

يُ مكــن للعمــاء اآلن التقــدم بطلــب

والخدمــات المصرفيــة
ً
خصيصــا
المصممــة

لتلبيــة

الجديدة اســتجابة لردود الفعل الهائلة

الحصــول على أي مــن الحلول التمويل

األقســاط الشــهرية المنخفضــة ،فضــاً

مــن خــال موقعنــا اإللكترونــي عبــر

التمويل الخاصة الســابقة التي طرحت

عــن الفرصــة المضمونــة ألول  90مــن

الخدمــة

“”Apply@Home

فــي العام  .2018وإننا نعمل في تزويد

المتقدميــن الذين يكملون ويســتوفون

أو زيــارة أحــد فــروع المصــرف

التــي تلقيناهــا من عمالئنــا خالل حملة

الذاتيــة

الثالثاء

إعداد :هبة محسن

 15يناير 2019
 9جمادى األولى 1440

للتواصل17111509 :

محمد بوحجي

لتســهيل معامــات التمويــل .لمزيــد
مــن المعلومــات حــول عــرض التمويــل
الخــاص ،يرجــى االتصــال بمركز خدمة
العمــاء علــى الرقــم  17005500أو
زيــارة الموقــع اإللكترونــي للمصــرف
.www.alsalambahrain.com

“البركة” يعلن عن بدء فترة االستثمار

“المهندسين” تنظم رحلة لـ “مصدر”

 100ألـــف ديــنــار الــجــائــزة ربـــع الــســنــويــة المقبلة

الجفير  -المهندسين البحرينية

نظمــت جمعيــة المهندســين البحرينيــة،

لبنــاء مثــل هــذا المشــروع علــى أرضهــا،

رحلــة ميدانيــة ألول مدينــة تعتمــد علــى

الســيما وأن المملكــة تخطــو خطــوات

الطاقــة النظيفــة وهي مدينــة مصدر في

كبيــرة ومتقدمــة فــي تفعيــل مجــاالت

أبوظبــي ،شــارك فيهــا نحــو  42مهندســا

التكنولوجيــا واالســتفادة مــن طاقــات

والحصــول علــى فرصــة ربــح الجائزة من خالل فتح حســاب البركات أو زيادة مبلغ االســتثمار قبل األول من شــهر فبراير

ومهندســة من أعضــاء الجمعية بمختلف

الطبيعــة التــي تنعــم بهــا مملكــة البحرين

التخصصات الهندسية.

مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

المقبل.

وعــن هــدف الزيــارة قالــت مديــرة لجنــة

وخــال الزيــارة تعرف الوفــد على كيفية

األنشــطة وخدمــة المجتمــع بالجمعيــة

اســتخدام الطاقــة الشمســية والتصميــم

المهندسة ريم خلفان”:هدفت الزيارة إلى

المعمــاري والمــواد المســتخدمة لبنــاء

إتاحة الفرصة للمهندســين والمهندســات

المدينــة ،كمــا واســتخدم للمــرة األولــى
السيارة الصديقة للبيئة بدون سائق.

أعلــن بنــك البركــة اإلســامي عــن بــدء فتــرة االســتثمار في حســاب البــركات وذلك للتأهــل للجائزة الربع ســنوية لحســاب
البــركات وهــي عبــارة عن  100,000دينار ســيتم الســحب عليها في مطلع شــهر مــارس ،حيث يمكن للعمــاء الكرام التأهل

وبهذه المناســبة قــال الرئيس التنفيذي

كبيرا منذ تدشــينه قبل خمس سنوات.

حيــث يقــدم الحســاب جوائــز نقديــة

باإلنابــة لبنــك البركــة اإلســامي طارق

وســوف نعلــن فــي شــهر مــارس المقبل

قيمــة .تبلغ قيمــة الجائــزة الكبرى 300
ّ

كاظــم“ :نحــرص فــي بنــك البركــة

عن الفائز الثاني بالجائزة الربع ســنوية

ألــف دينــار باإلضافــة لثــاث جوائز ربع

التعــرف علــى أكبــر معلم هندســي يعتمد

اإلسالمي على التواصل الدائم مع كافة

وقدرهــا  100,000دينــار ،متمنيــن لكل

ســنوية قيمــة كل منهــا  100ألــف دينار

علــى الطاقــة النظيفــة بــدول مجلــس

كمــا وزار الوفــد عــددا مــن المعالــم

هــذا باإلضافــة لجوائــز نقديــة شــهرية

التعــاون الخليجــي ،والتعــرف عــن كثــب

الهندسية التي تشتهر بها مدينة أبوظبي

عن أهمية مثل هذه المشــاريع ،باإلضافة

كمتحــف اللوفــر وبــرج الــدار ومحميــة

إلــى االســتفادة مــن الخبــرات الهندســية

القــرم وهــي محميــة طبيعيــة ،باإلضافــة

العاملــة فــي المدينــة” .وأضافــت أن

إلى مسجد الشيخ زايد والذي يعد تحفة

مملكة البحرين تمتلك المقومات الالزمة

هندسية فنية.

العمــاء الكــرام لعــرض مــا نقدمــه فــي

العمالء الحظ السعيد في الفوز”.

البنك من منتجات وخدمات تنافســية،

وحساب البركات هو حساب استثماري

ً
فائــزا تبلــغ الكبــرى منهــا 10,000
ل 82

وفــي مقدمتهــا حســاب البــركات الــذي

وادخــاري أطلقــه البنــك قبــل خمــس

دينــار وجوائــز أخرى تتــراوح بين 300

يمنــح للعمــاء جوائــز شــهرية وربــع

ً
نجاحا وإقباالً كبيرين
ســنوات ويالقي

حتــى  500دينــار وراتــب لعــام كامــل

سنوية كبرى مميزة ،حيث يشهد إقباال

نظــرا للمزايــا العديــدة التــي يتمتــع بها،

ً
شهريا لكل سحب.
بمبلغ  555دينارا

ٍ
محم
تطوير ”بتلكو الخليج” بمسار

تــوفــيــر اتـــصـــاالت ذات جــــودة عــالــيــة بــالــشــركــة

في إطار جهود شركة بتلكو ،المزود الرائد

الخدمــات عــن طريــق اســتخدام المســار

للحلــول الرقميــة فــي مملكــة البحريــن،

المحمي.

لتقديــم خدمــات عالميــة عالية المســتوى

وتأتــي شــبكة بتلكــو الخليــج بمســتوى

وتوظيفهــا فــي دعــم مســاعي مملكــة

متفــوق مــن قــوة األداء والحلــول اآلمنــة

البحرين إلبرازها كمركز محوري لخدمات

ممــا يمنحهــا قــدرة عاليــة علــى مواجهــة

االتصاالت ونقل البيانات ،أعلنت الشــركة

خطــر انقطــاع خطــوط الكابــل أو انقطــاع

عــن إتمــام عملها علــى تعزيز شــبكة بتلكو
فــي الخليج التابعة لها عــن طريق إضافة

األساســية للزبائــن ،باإلضافــة إلــى توفيــر

االتصال التي قد توثر سل ًبا على العمليات

مسار محم على الشبكة.

قيمــة فريــدة مــن خــال قدرتهــا علــى

يذكــرأن بتلكــو دشــنت شــبكة “بتلكــو

دمــج االتصــال مــع أنظمــة الكوابــل البرية

الخليج” عام  2018والتي تعمل على ربط

والبحرية اإلقليمية والعالمية األخرى.

جميــع دول مجلــس التعــاون فــي منطقــة

عادل الديلمي

الخليج العربي ،وقد تم تصميمها استنا ًدا
ألعلــى المعاييــر وبتطبيــق تكنولوجيــا
شــبكة النقــل الضوئــي ( ،)OTNالتــي تلبي
االحتياجــات العالميــة لزبائــن بتلكــو فــي
الحصــول علــى اتصــال موثــوق بســرعة
اتصــال وســعة عاليــة فضــا عــن تلبيــة
احتياجــات مــزودي الخدمــات ،باإلضافــة
الــى ربطهــا لــدول مجلــس التعــاون

الخليجــي .وتمتــاز هــذه الشــبكة بســعة
عالية تصل إلى  8.8تيرابت للثانية.
وارتــأت بتلكــو بزيــادة اســتثماراتها فــي
الشــبكة الجديــدة ،والتــي أثمــرت فــي

وقــال الرئيــس التنفيــذي لقطــاع األعمال
العالميــة في بتلكو عــادل الديلمي “تعكف
شــركة بتلكــو علــى تأميــن بنيــة تحتيــة
وعالميا كجــزء من خططها
محليــا
متينــة
ً
ً

المتكاملــة ،وتأتــي خطــوة تطويــر شــبكة
بتلكو الخليج كإحدى البرامج التي تدعم
رؤيــة الشــركة إلنشــاء بنية تحتيــة مبنية

توفيــر خدمــات آمنــه وذات كفــاءة عالية

علــى التقنيــات الســحابية ،ونحــو دعــم

فــي اســتمرارية االتصــال ومــدة تشــغيل

مكانة البحرين في قطاع االتصاالت”.

طارق كاظم

“ ”Foton Motorلجميع عمليات النقل

طـــرازات تمتاز بــجــودة الصناعة والــقــيــادة السلسة

برير جاسم

واصلت “ ، ”Foton Motorاالســم الرائد

السلســة وثباتهــا علــى الطرقــات وقــوة

ً
عالميــا للعمــاء
العالمــات التجاريــة

في صناعة المركبات التجارية الخفيفة

محركاتهــا ،والمصممــة لتناســب كافــة

الكــرام .وأضــاف “أمــا عــن اختيارنــا

والمتوســطة والثقيلــة باإلضافــة إلــى

عمليات النقل.

( )Foton Motorمــن بيــن العشــرات

الحافــات ،وضــع بصمتهــا فــي الســوق

وصرح المدير العام للشركة برير جاسم
قائــاً :نحــن فــي شــركة التســهيالت

مــن العالمــات التجاريــة األخــرى فتــم

للســيارات الوكيــل والمــوزع الحصــري

للســيارات نفخــر بشــراكتنا مــع العديــد
ً
عالميــا وهــو
مــن مصنعــي الســيارات

تمتــاز بجــودة صناعتهــا وقيادتهــا

جــزء جزءا فلســفتنا فــي تقديم أفضل

البحرينــي تحــت مظلــة التســهيالت
لهــا ،بفضــل موديالتها المتميــزة ،والتي

اختيارهــا باعتبارهــا المصنــع األول
عالميــا للمركبــات التجاريــة ولشــراكتها
مــع مــزودي قطــع غيــار الســيارات ذات
ً
عالميا”.
الجودة

“التنين” تطلق حملة “متعة التسوق”

رئيسا لـ ”جنرال موتورز”
مارك رويس
ً

بمناســبة دخــول العــام الجديــد ،أعلنــت مدينــة التنين ،أكبر مركز تســوق صينــي للبيع بالجملــة والتجزئة بمملكة البحريــن ،عن إطالق

دبي – أعلنت شــركة جنرال موتورز ( )NYSE: GMعن تعيين مارك رويس
ً
ً
حاليــا
اعتبــارا مــن  3ينايــر  .2019ويقــود رويــس
رئيســا للشــركة وذلــك
ً

جديدة من طراز ميتسوبيشي إكليبس كروس .وتمتد حملة “متعة التسوق” من  3يناير الجاري حتى ال 26من الشهر نفسه ،وسيكون

مجموعــة المنتجــات العالميــة وكاديــاك ،وســوف يتولــى اآلن مســؤولية

بإمــكان الزبائــن مضاعفــة فرصهــم بالفــوز عبر الشــراء باســتخدام تطبيق األجهــزة الذكية الخاص بمدينــة التنيــن .”E-Dragon“ ،هذا

معايير الجودة في الشركة.

حملة “متعة التسوق” ،والتي تمنح الزبائن تجربة تسوق عصرية وممتعة ،باإلضافة إلى تمكينهم من الدخول في السحب على سيارة

ويقام السحب في ال  27من شهر يناير الجاري.
وللدخــول فــي الســحب ،ســيتعين علــى

كــروس ،األفضــل في فئتها .وســتكون هذه

الزبائــن تحميــل التطبيــق علــى هواتفهــم

فرصة أيضا للترويج لتطبيق مدينة التنين

الذكيــة بــكل ســهولة ثــم إيــداع مبلــغ 20
تلقائيا
دينــارا فــي التطبيق ،والذي ســيقوم
ً
بمضاعفــة هذا المبلغ ليتســنى لهم التســوق

أكثــر فــي المحــات المشــاركة فــي الحملــة
عبر الدفع عن طريقه.
وبهــذه المناســبة ،علــق المدير العام لشــركة
 ،Chinamexالشــركة المشــغلة لمدينــة
التنيــن البحريــن باتريــك جينج شــوا قائالً:
“نحــن ســعداء للغايــة بإطالق هــذه الحملة
ً
تزامنــا مــع بدايــة الســنة الجديــدة وذلــك
كبــادرة للتعبيــر عــن أمنياتنــا بعــام ســعيد
لزبائننــا ،حيــث ســيتمكن فائــز محظــوظ
مــن الفــوز بســيارة ميتسوبيشــي اكليبــس

لألجهــزة الذكيــة “ ،”E-Dragonوهــو األول
من نوعه الذي يقوم بإطالقه مجمع تجاري
في مملكة البحرين”.

وفــي تعليقهــا علــى هــذا التعييــن،

ذاتية القيادة”.

قالــت مــاري بــارا ،رئيــس مجلــس

وفــي تصريح لــه ،قال رويــس“ :أنا

اإلدارة والرئيــس التنفيذي لشــركة

فخــور ج ً
دا بقضــاء حياتي المهنية

جنرال موتورز“ :سنســتفيد بشــكل

كلهــا فــي شــركة جنــرال موتــورز،

جيــد مــن خبــرة مــارك العالمية في

وإن تولــي هــذا المنصــب الجديــد

المجــاالت التشــغيلية ومعرفتــه

هو شــرف عظيم بالنســبة لــي .وأنا

وقيادتــه

أتطلــع إلــى الحفــاظ علــى زخــم

القويــة مــع مضينــا قدمً ــا بتعزيــز

الشركة من خالل التشكيلة الحالية

أعمالنــا الحاليــة ،واالســتفادة مــن

الرائعــة من الســيارات والشــاحنات

مارك رويس

فرص النمو ،ومواصلة رســم معالم

وســيارات الكروس أوفر في جميع

بــدأ بالعمــل علــى تطويــر متكامــل

مســتقبل قطــاع التنقل الشــخصي.
ً
دورا كبيــرً ا فــي
وقــد لعــب مــارك

أنحاء العالم”.
هــذا وكان رويــس قــد تســلم

قيــادة تطويــر ســياراتنا الحائــزة

مســؤوليات إضافيــة فــي شــركة

وذلك ليتسنّى لزبائننا الحصول على تجربة

علــى الجوائــز ،وقام بإعــداد فريقه

كاديــاك وفــي مجــال التخطيــط

لخــوض غمــار عصــر الســيارات

العالمــي لمحفظــة المنتجــات فــي

طرح سيارة جديدة كل ستة أشهر

تسوق عصرية ،ممتعة وأكثر راحة”.

الكهربائيــة وتقنيــات الســيارات

يونيــو  .2018ومنــذ ذلــك الحيــن،

حتى عام .2021

وأردف قائــاً“ :كل مبلــغ يتــم إيداعــه فــي
تلقائيــا ،وذلــك
التطبيــق ســيتم مضاعفتــه
ً
إلتاحــة الفرصــة أمــام الزبائــن لزيــادة
ً
أيضــا
مشــترياتهم .وســوف يســاهم ذلــك
فــي تشــجيع الزبائــن على اســتخدام ســبل
التكنولوجيــا المتطــورة فــي أعمالهــم
اليوميــة ،كالتســوّ ق علــى ســبيل المثــال،

العميقــة

بالمنتجــات

للمنتجــات وتنظيم شــركة كاديالك
لدعــم تســريع إطــاق المنتجــات
والتقنيــات وخطــط النمــو العالمية
للعالمــة التجارية .وتعتزم كاديالك

22

tariq.albahar
@albiladpress.com

سمر الزاكي تعود

تغلبــت علــى النظــرة الســلبية للفنانــة فــي البحريــن
طارق البحار

تعــود الفنانــة البحرينية ســمر الزاكي لألضــواء مجددا بعد ســنوات من االبتعاد

بدأت الفنانة لولوة المال

ألســباب كثيــرة ،لعــل أولهــا نظــرة المجتمــع للفنانــة .وتؤكد ســمر فــي لقاءها مع

تصوير مشاهدها في

“البــاد” أنهــا مســتعدة العــودة مجــددا لألســتوديوهات خصوصــا مــع نضوجها،

الجزء الثاني من المسلسل

وتقــول “مــع العمــر ونضوجــي أصبحــت أدرك تمامً ــا أن بعــض النــاس كالمهــم

الكوميدي “قرقاشة” ،وهو

شــرٌ البــد منــه ،فهــم معتــادون علــى مراقبة اآلخريــن وابتــداع الشــائعات عنهم،

من تأليف مجموعة من

وابتعادي عن هوايتي التي عشقتها منذ الصغر كان أكبر خطأ أفعله في حياتي،
فأصبحت أعيش حياة ال أنتمي إليها أبدا ..حاولت التأقلم في حياتي بعيدة عن

الكتاب وتدور أحداثه حول
يوميات عائلة خلیط من
الدمى والممثلین.

الثالثاء
األحد

أكتوبر2019
 15 15يناير
2017
األولى 1440
جمادى
1438
الحجة
9 15ذو

المجــال الفنــي لكني لم أنجح بذلك ،ومع مرور الوقت أصبحت أشــعر باالختناق
وبحاجتي الماســة للرجوع لحياتي الطبيعية وهوايتي التي تربيت على عشــقها
وبسبب عدم نضج تفكيري في ذلك الوقت اضطررت إلى االبتعاد”.

»»

حدثينا أوال عن بدايتك؟

نشــأت منــذ صغــري على حب المســرح
والتمثيــل ،فقــد بــدأت دروس التمثيــل
منــذ العاشــرة مــن عمــري علــى يــد
األســتاذ ناصــر الســعدون فــي مركــز
ســلمان الثقافــي ،الــذي كنــت فيــه
عضــوا بالخامســة عشــرة مــن عمــري
وشاركت معهم في العديد من األعمال
المسرحية والفنية.
وبعد مركز ســلمان شــاركت فــي الكثير
مــن المســرحيات ،إذ بــدأ الجمهــور
يعرفنــي من خــال أول عمل تلفزيوني
لي (الفجر المستحيل) وبعد ذلك توالت
األعمال التلفزيونية والمســرحية حتى
وصلــت للمرحلــة الجامعيــة فحاولــت
التركيــز أكثــر للحصــول علــى الشــهادة

نانسي عجرم بصدارة سباق األغاني
تحافــظ النجمــة اللبنانيــة نانســي

علــى موقــع “يوتيــوب” العالمــي

عجــرم علــى صــدارة ســباق األغانــي

للفيديوهــات .يذكر أن نانســي عجرم
ّ
أطلــت علــى الجمهــور فــي فيديــو

رسميا عبر المتاجر
وذلك منذ طرحها
ً

كليــب “بدنا نولع الجو” وســط أجواء

العربيــة بأغنيــة “بدنــا نولــع الجــو”،
الرقميــة الكبــرى وأثيــر اإلذاعــات

العربية.

حماســية يســيطر عليها الفــرح بفكرة
مميــزة حملــت توقيع المخرج ســمير
ّ

ومــع بدايــة العــام الجديــد ،تخطــى

ســرياني .علــى صعيــد آخــر ،تســتعد

كليــب “بدنــا نولــع الجو” الـــ 25مليون
مشــاهدة وذلــك فــي فتــرة ال تتعــ َد

نانســي عجــرم قري ًبــا لطــرح فيديــو

كليــب أغنيــة “الحــب زي الوتــر” الذي

الثالثــة أشــهر علــى إتاحــة عرضــه

انتهــت مــن تصويره منــذ فترة تحت

عبــر قنــاة نانســي عجــرم الرســمية

إدارة المخرجة ليلى كنعان.

الجامعية والتقليل من األعمال الفنية.

»»

مــن عمل مســرحي في الجامعــة أهمها
مســرحية مونــو درامــا بعنــوان “امــرأة
في الظالم” تحت إشراف الفنان القدير

قت بين الدراسة
وف ِ
كيف ّ

إبراهيم خلفان ،وليس ذلك فحسب بل

والعمل الفني؟

قمــت بتصوير أفالم قصيرة للمشــاركة

دراســتي كانــت فــي جامعــة البحريــن
تخصــص إعــام (إذاعــة وتلفزيــون)
ِ
أكتــف بذالــك ،فرغــم قراري
ولكنــي لــم
بالتركيــز علــى الدراســة إال أن عشــقي
للتمثيــل جعلنــي أســجل عضويتــي
فــي مســرح الجامعــة ،حيــث أجمع بين
مــكان واحــد،
دراســتي وهوايتــي فــي
ٍ

وهكــذا تخرجــت بعــد حصولــي علــى

شــهادة البكالوريــوس فــي اإلعــام.
وخــال فتــرة الدراســة كان لــي أكثــر

بالمســابقات الجامعيــة كان أبرزهــا فلم
“نــور” الــذي يــروي قصــة فتــاة مكفوفة
ال ترى.

وتكره الشــهرة وعواقبهــا ،وفي مرحلة
ً
عاطفية أكثر من
معينة من عمري كنت
الالزم وكانت جميع األشــياء تؤثر على
نفسيتي وحياتي خصوصا كالم الناس

»»

ابتعدت عن هذا المجال؟
ِ
لماذا

هناك أسباب عدة لالبتعاد غير اهتمامي
بالدراســة ،أولهــا أنــي عشــقت التمثيــل
ولكــن ضريبته كانت أقوى من تحملي!
فأنــا إنســانة تحــب خصوصيتها بشــدة

»»

ما أعمالك المقبلة؟

هنــاك أكثر من عمل أقرأه حاليا ،ولكني

علــي
والشــائعات الكاذبــة التــي أثــرت
َّ
بشــكل كبير ،الســيما أن نظــرة المجتمع

لم أختر شــي ًئا معينا؛ ألنني أريد التمعن

للفتاة التي تعمل في هذا المجال نظرة

والتــروي فــي االختيار وأريــد أن تكون

ســيئة وخاطئة جدا ،ولكــن ولله الحمد

عودتــي قوية ج ًدا مرتبطــة بعمل قوي

أرى أن هــذا الــرأي بــدأ يتغيــر وأصبــح

جــ ًدا أســتنفد فيــه طاقتي الفنيــة التي

المجتمع أكثر وعيا وانفتاحا.

قمت بكبتها منذ سنين.

“سبع البرومبة”

في أوكرانيا

مهنة أخرى

انتهــى رامز جالل وأســرة فيلمه الجديد “ســبع البرومبة” من

تســتعد كارول ســماحة إلحيــاء حفــل غنائي ضخــم فــي دار األوبرا

أعلنت نهى العمروســي عن قرارهــا بترك المجال الفني

االنتهاء منه بالكامل؛ تمهيدً ا لطرحه يوم  30الجاري في دور

وسيحضر حفل كارول المنتظر عدد من الشخصيات السياسية

صحابهــا وأنهــا ال تريــد أن تموت مقهــورة ،على حد

من أضخم حفــات األوبرا الوطنية األوكرانيــة على اإلطالق .على

علــى مهنــة تانية غير الفــن ،وأظن إن القــرار ده جه

تصويــر  % 70مــن أحــداث العمــل ،ويتبقــى  10أيــام ويتم
السينما.

ويكثف فريق عمل الفيلم التصوير لالنتهاء من كل المشاهد

وعمــل المونتاج والمكســاج وتجهيز النســخة للعرض قبل

موعد طرحــه بالدور ،كما يفكر القائمون علــى الفيلم في تغيير

اسمه ،وطرح أكثر من اسم جديد ولكن لم يتم حسم األمر.

والبحث عــن مهنة أخرى ،بداعي أن هذه المهنة تقهر

الوطنية في أوكرانيا  7فبراير المقبل.

قولها .وقالــت نهى عبر “فيســبوك”“ :أنا قررت أدور

واالجتماعيــة والفنية البارزة فــي أوكرانيا ولبنــان ،والذي يعتبر

متأخر شــوية إلني كان الزم أفهــم من بدري إن المهنة

الجانب اآلخر ،هنأت ســماحة الممثــل العالمي من أصول مصرية

دي ممكــن تقهر صاحبها وأنا مــش عايزة أموت مقهورة

رامــي مالك بعد فوزه بجائزة “أفضل ممثل” في حفل جوائز “الغولدن

ومكسورة القلب”.

غلوب” ،وذلك عن “.”Bohemian Rhapsody

2001

 15يناير

بداية عمل الموسوعة المفتوحة ويكيبيديا.

2006

1990

مجلس الوزراء الكويتي ينادي ولي العهد الشيخ سعد العبدهللا السالم الصباح أميرً ا لدولة الكويت.

		

اندالع الحرب

2007

تنفيذ حكم اإلعدام في عواد البندر وبرزان التكريتي بعد إدانتهم بجرائم حرب.

األهلية بين

2009

جمهوريتي
أرمينيا

طائرة إسرائيلية تغير على منزل القيادي في حركة حماس سعيد صيام وتغتاله مع كل من كان معه.

وأذربيجان

2011

السوفييتيتين.

رئيسا مؤقتً ا.
ً
رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع يؤدي اليمين الدستورية

الميزان

الحمل

تتذمر باستمرار بسبب تأثيرات القرار األخير

ينصحك الفلك بممارسة الرياضة حتى تكون لك

التي تسبب لك القلق.

مناعة طبيعية.

العقرب

الثور

هدئ من روعك وتبنى سلوكا إيجابيا كي ال

يطلب منك الكثير من العمل والمجازفة في وقت

تفسد العالقة بينك وبين مديرك.

قصير.

القوس

الجوزاء

تجد نفسك وجها لوجه أمام حقائق كبيرة

تظهر عناصر جديدة تدفعك للتفكير مليًّ ا في

بصورة فورية.

جدول أعمالك.

السرطان

الجدي
تهتم كثيرا بصحتك وتقدم تنازالت كبيـرة

جاهد للنجاح حتى ولو اضطررت للعمل ساعات

ألجلها.

إضافية.

الدلو

األسد

الجو البارد فرصة للخروج مع األهل إلى

اتبع نظــــامً ا مختــــلفً ا أو تـــأقلم مع الوضع

المساحات المفتوحة.

الجديد.

الحوت

العذراء
لن يخلو هذا األسبوع من المشاكل ومن الممكن
أن تبعدك عن األحباب.

تحافظ على معنوياتك وتستغل الفرصة في
اإلنجاز.

tariq_albahhar
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أسرار الموســم الثامن واألخير من “لعبة العروش”
كشــف ريتشــارد بليبــر ،رئيــس  ،HBOوهي
شــبكة تلفزيونيــة أميركيــة تابعــة لعمــاق
اإلعالم “تايم وارنر” تقدم خدمة تلفزيونية
مدفوعة الثمن ألكثر من  40مليون مشترك
أميركــي وسلســلة من البرامــج التلفزيونية
ألكثــر مــن  150بلــدا حــول العالــم ،أســرارا
جديــدة عــن الموســم الثامــن واألخيــر مــن
الدراما األميركية األشهر “لعبة العروش”.
وذكــر تقريــر نشــره موقــع “ديلــي ميــل”،
أن “بليبــر” كشــف فــي حديثــه عــن سلســلة
الدرامــا ،أن الموســم األخير ســيكون عبارة
عــن  6حلقــات ،كل منهــا بمثابــة مشــاهدة
فيلم كامل.
وعلــى الرغــم من عــدم كشــفه أي تفاصيل،
إال أن بليبــر بــدا متحمســا جــدا فــي حديثه
عن حلقات الســت التي ستنطلق في أبريل
» »انفصلت بري الرسون عن خطيبها الموسيقي أليكس جرينوالد
بحسب ما ذكرته مجلة  .Peopleوذكر مصدر للمجلة نفسها أن
الثنائي بري وجرينوالد ألغيا خطبتهما لكنهما ال يزاالن على اتصال
ولم يقطعا العالقة كليًّا.يذكر أن بطلة  Captain Marvelبدأت
مواعدة جرينوالد في  ،2013واستمرا حتى أعلن الثنائي خطبتهما
بالعام .2016

المقبــل ،ووصفهــا بأنهــا ســتكون “تجربــة

األميركيــة ،ظهــرت “داينيــرس تارجيريان”

مسلســل فانتازيا ملحمــي من تأليف ديفيد

استثنائية من رواية القصص”.

أو “أم التنانيــن” ،التي تقوم بدورها الممثلة

بينيــوف ودانيال وايز لصالح قناة “،”HBO

وفــي وقــت ســابق ،قــال المديــر التنفيذي لـ

البريطانيــة إيميليــا كالرك ،وهي على أرض

وهــو اقتبــاس لرواية لعبة العــروش التابعة

مــن الزمــن ،إذ تتصارع  7عائالت للســيطرة

” ”HBOإن كل حلقــة مــن الموســم الثامــن

“وينترفيــل” للمرة األولــى إلى جانب “جون

لسلســلة روايــات “أغنيــة مــن ثلــج ونــار”

على العرش الحديدي للممالك الســبعة ،من

واألخيــر ســتكون فــي أكثــر مــن  60دقيقة،

ســنو” ،الذي يقوم بــدوره الممثل البريطاني

لمؤلفهــا جــورج آر آر مارتــن .ويتــم كتابــة

جهة أخرى يتنامى الخطر على الممالك من

وفــي آخــر إعــان لدرامــا لعبــة العــروش

كيت هارينغتون.

معظــم الحلقــات بواســطة بينيــوف ووايــز

جهــة الشــمال المتجمد ،تجســده مخلوقات

ظهــرت علــى شاشــات شــبكة التلفزيــون

“لعبــة العــروش” أو “صــراع العــروش”

معــا .وتقــع أحــداث المسلســل فــي قارتيــن

خيالية.

“النافذة” تمثل األردن بمهرجان المسرح العربي

خياليتيــن ،همــا “ويســتروس” و ”إيســوس”
فــي نهايــة صيــف طويــل جــدا امتــ ّد لعقــد

الــــقــــصــــص تــــتــــنــــاول الـــــتـــــشـــــرذم فـــــي مــــرحــــلــــة مـــــا بــــعــــد “الـــــربـــــيـــــع الــــعــــربــــي”

أسامة الماجد من القاهرة
تشــارك المســرحية األردنيــة “النافــذة” ،مــن تأليــف مجيــد حميــد وإخــراج مجــد
القصص ،في فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته الحادية عشرة ،والذي
تنظمــه الهيئــة العربة للمســرح بالتعاون مــع وزارة الثقافــة المصرية في العروض
المتنافسة على جائزة الشيخ سلطان القاسمي ألفضل عمل مسرحي عربي للعام
 .2018وقبــل العــرض أقيــم مؤتمــر صحافــي في مقر إقامــة الوفود بفنــدق جراند
نايــل تحدثــت فيــه المخرجــة القصــص مســتعرضة نقاطا كثيــرة عن مســرحيتها،
إذ أكــدت أن النــص الــذي تشــارك فيــه للكاتــب مجيــد حميد فــاز في دورة ســابقة
لمهرجــان الهيئــة العربيــة للمســرح بجائــزة أفضــل نــص ،وأنهــا التقــت مــع الكاتب
فــي المهرجــان الــذي أقيم بتونــس وطلبته منه ،ونــال النص إعجابهــا جدا لدرجة
أنهــا قرأتــه  3مــرات ،وكان في كل مرة يفجر داخلها أســئلة مختلفة ،لذا قررت أن
تقدمه.
وأضافــت القصــص أن مــا يســتفزها

بالنســبة لــه ،مشــيرة إلــى أن المحقــق

فــي أي نــص تقدمــه هــو اهتمامــه

كان يحمــل الكثيــر مــن الوجــوه

ومناقشــته لقضايــا مهمــة مــن وجهــة

الســلطوية ،ويضغــط بقــوة من خالل

نظرهــا ،وتأتــي علــى رأســها قضيتــا

هــذه الســلطوية علــى ذاكــرة الرجــل،

الحرية والمــرأة ،ولكن عندما تتحول

ويمثل نوعا من القهر عليه.

المرأة إلى وطن وإلى حرية ،ال يعنيها

وأوضحــت أنهــا مــن خــال رؤيتهــا

تنــاول قضيتهــا مــن منظــور نســوي

اإلخراجيــة اســتخدمت نوعيــن مــن

ذكوري أو ما شــابه ذلك ،مشددة على

اللغــة ،الفصحــى :واســتخدمتها مــع

ضرورة أن يتم النظر إلى كل القضايا

المحقق إ 1تناسب غلظته وسلطويته،

من منظور أشمل.

والعاميــة األردنيــة :واســتخدمتها

وأشــارت مجد إلى أن أكثر ما أعجبها

فــي التعبيــر عــن مشــاعر وانفعــاالت

فــي النص هو تجــاوزه الهــم المحلي،

الرجــل ،موضحــة أن العاميــة لغــة

إلــى مناقشــة والتصــدي للهــم العربي

شــاعرية تناســب أكثــر المشــاعر

األوســع ،وقالــت :إذا كانــت أحــداث

واالنفعــاالت واألحــام ،وأننــا ال نحلم

النص تــدور في العراق فإنها تتشــابه

أبــدا بالفصحــى ،إنمــا نحلــم ونحــب

وتتســق تمامــا مــع ما يحــدث في كل

ونعبــر عــن مشــاعرنا بالعاميــة .ووردا

بالدنا العربية.

على ســؤال عن مــدى التزامها بالنص

ونوهــت القصــص إلــى أنهــا تتنــاول

مــن عدمــه أشــارت إلــى أنهــا التزمــت

التشــرذم العربــي فــي المرحلــة التــي

بالعمــود الفقــري للنــص ،ومقوالتــه

تلت ما ُســمي بالربيع العربي ،مشــيرة

األســاس وأســئلته ،ولكنهــا خانتــه

إلى أنها ال تعترف بهذا المســمى الذي

فــي عــدد مــن المواقــع ،وفقــا لرؤيتها

المخرجة مجد القصص خالل المؤتمر

مغايــرة تمامــا ،وأضافــت أن الفيديــو

المؤلــف فــي نصــه ،قائلة إنها رســمت

كثيــرا مــا يســتخدم بشــكل منفصــل

قطعا شطرنجية كبيرة على الخشبة،

عمــا يقــدم علــى خشــبة المســرح،

فيمــا نقلــت من خالل الشاشــة صورة

ولكنهــا اســتخدمته بشــكل ينســجم

للعالــم كلــه وهــو يلعــب هــذه اللعبــة،

ويتفاعــل مــع مــا تقدمــه مــن مــادة

وبينمــا يتــم قتــل جندي علــى األرض

دراميــة ،األمــر الــذي يحقــق اإلضافــة

فــإن العالــم كلــه يقتــل اآلالف علــى

والثــراء للثيمــة المطروحة وللصورة.

الشاشــة ،وقــد تحول العالــم إلى قطع
شــطرنجيةُ ،نقتــل عليهــا كل يــوم من
الخارج والداخل.

أنتــج  -حســب رأيهــا  -مــا هــو أســوأ

اإلخراجيــة .وأوضحــت أنهــا حذفــت

ممــا كان قبله من ســوء ،إذ جلب معه

بعــض أجزاء النــص؛ لتتيح للقارئ أن

آالمــا كثيرة وجروحــا هائلة .وقدمت

يعمــل خيالــه وعقلــه ويمــأ الفراغات

مجد القصص فكرة عامة عن أحداث

بنفســه؛ ألنهــا تفضــل أن يكون متلقي

العــرض ،فقالــت إنهــا تــدور حــول

عروضهــا إيجابيــا .وأشــارت أيضــا

شــخص يتــم التحقيــق معه مــن دون

إلــى أنهــا خانــت النــص فــي إشــارته

ســبب معروف ،وخالل التحقيق يبدأ

الســتخدام

بروجيكتــور،

وعيه في التداعي فيتذكر أمه وأخاه

موضحــة أنهــا اســتخدمت الفيديــو

وضربــت القصــص مثــا باســتخدام

الشــهيد ،وغير ذلك من أشياء حميمة

بطريقــة مختلفــة ولتحقيــق رؤيــة

لعبــة الشــطرنج ،التــي أشــار إليهــا

الفيديــو

» »يذكر أن هناك  8عروض تنافس على
جائزة الشيخ القاسمي ألفضل عمل
مسرحي للعام  2018وهي “الطوق
واألسورة” من مصر“ ،النافذة” من

األردن“ ،شابكة” من المغرب“ ،ذاكرة
قصيرة” من تونس“ ،الرحمة” من

الكويت“ ،نساء بال مالمح” من األردن،
“المجنون” من اإلمارات ،و “عبث”
من المغرب.
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“بيضة” تحطم الرقم التاريخي على “إنستغرام”
تمكنــت صــورة بيضــة مــن إزاحــة عارضــة األزيــاء كايلــي جينــر مــن عــرش
“إنســتغرام”؛ لتصبــح صاحبــة الرقــم األكبــر بعــدد حــاالت اإلعجــاب علــى موقــع
التواصل االجتماعي.
وحققــت الصــورة التــي نشــرها حســاب  world_record_eggحتــى كتابــة هــذه
الســطور أكثر من  27مليون إعجاب ،األمر الذي جعلها تتفوق على الرقم المســجل
لصالــح جينــر ،البالــغ  18مليــون ،وتتعلــق بــوالدة طفلتهــا ســتورمي العــام الماضي.
ومع الصورة ،نشــر الحســاب “دعونا نســجل رقما قياسيا جديدا ألكثر صورة تحقق
إعجابا على إنستغرام ،ونحطم رقم كايلي جينر البالغ  18مليونا”.
يذكــر أن الصــور نشــرت فــي الرابــع من ينايــر الجاري بالحســاب الذي يحظــى بـ2.9
مليون متابع .وردا على الصورة ،نشــرت جينر على حســابها في إنســتغرام ،فيديو
ظهرت فيه وهي تحطم بيضة ،وفق ما نقل موقع “سي إن بي سي”.
» »يُشار إلى أن “عصابة البيض” ليس أول من حاول الحصول على أكبر عدد
من اإلعجابات أو المتابعين بحساب مضحك أو منشور بسيط ،إذ حصلت
صورة “نصف بصلة” ( )Half An Onionعلى أكثر من  635ألف متابع على
“تويتر” في محاولة للتفوق على رئيس الواليات المتحدة دونالد ترامب.

من مهرجان الثلج والجليد الدولي في هاربن الصينية

عندما تمطر السماء عناكب
فــي مشــهد مخيــف ومثيــر ،فوجــئ ســكان واليــة برازيليــة بمئــات

العناكــب التــي بدت وكأنها تتســاقط أو “تطفو” في الســماء ،مما أثار

إن بكيــن ســتعود فــي رحلــة أخــرى للقمر مع

المنطقة.

نهاية العام الجاري ،وذلك من خالل المســبار

وكان صبــي يدعــى خــواو بيــدرو مارتينيلي فوســينكا ،يــزور مزرعة

“تشــانغ  .”5وأضاف المســؤولون أنه ستكون

جــده جنوبــي واليــة مينــاس جيرايــس ،عندمــا شــاهد هــذا المشــهد

هنــاك  3بعثــات متتاليــة الستكشــاف ســطح

المذهــل وقــرر التقــاط فيديو لتوثيقه ،لكنه لم يعــرف بالضبط ما إذا

القمر ،ودراسة إمكان البناء هناك.

كانت مئات العناكب هذه تحلق وتطفو أم أن السماء “تمطر عناكب”.

الغازل المداري ،بحسب ما ذكرت صحيفة “صن” البريطانية .غير أن
العناكــب لــم تســقط جميعها على األرض ،ولم تقتــرب منها كثيرا ،بل
كانت تطفو في السماء ،ليس هذا فحسب ،بل كانت تتحرك بسرعة
في اتجاهات متعددة .وتدخل الخبراء لتفسير ما حدث ،إذ ظاهريا
فإن العناكب لم تســقط ،كما أنه ليس لديها أجنحة تطير بواســطتها،
ناهيــك عــن أنــه ال يوجــد أي شــيء في الســماء على ما يبــدو يحول
دون ســقوطها ،لــذا بــدت وكأنهــا تقــاوم الجاذبيــة .تفســير الخبــراء
المختصيــن فــي هذا النوع مــن العناكب والعالمين بظــروف المنطقة
جاء منطقيا ،عندما قالوا إن “هذا األمر طبيعي في هذا المكان وفي
ظل أجواء حارة ورطبة” .ووفقا للخبراء فإن هذا النوع من العناكب
يبنــي شــباكه ســريعا ثــم يتقاســمها مــع أبناء جنســه ،وترتفع الشــباك

تمساح يسحب
امرأة إلى قفص

الموت

شــهد أحــد مختبــرات مدينــة توموهــون
بمقاطعة سوالوســي الشــمالية اإلندونيســية
حادثــا مأســاويا راحــت ضحيتــه خبيــرة
أحيــاء .وذكــرت صحيفــة “ديلــي ميــل” أن
خبيــرة األحيــاء ديــزي تــوا ،كانــت تطعــم
التمســاح الملقب بـ “ميري” بإلقاء قطع اللحم

مسبوقة ،تتمثل ببناء قاعدة بالطباعة ثالثية األبعاد في ذلك الموقع.
مسؤولين في وكالة الفضاء الصينية قولهم،

ســانتو دو دورادو مــن تصويــر المشــهد الــذي شــاهده فــي ســماء

العناكــب ،التــي ســقطت إحداهــا وتبيــن أنهــا مــن فصيلــة العنكبــوت

بعــد هبوطهــا علــى الجانــب البعيد مــن القمر ،تخطــط الصين لخطــوة جديدة غير
ونقلــت صحيفة “ديلي ميــل” البريطانية عن

لكــن هــذا لم يمنــع ولدا برازيليــا في منطقة إســبيريتو
هلــع الســكان.
ّ

الســكان المحليــون قالــوا إن الســماء علــى مــا يبــدو كانــت تمطــر

الصين تتجاوز كل الحدود على القمر

القيامة”

حــذرت وكالــة الفضاء األميركية “ناســا” من
أن كويكبــا زنته  87مليــون طن قد يصطدم
بــاألرض ،ويتســبب بتغييــر الحيــاة كمــا
نعرفها.
وأوضحــت ناســا أن الكويكــب “بينــو” الــذي
وصفته بـ ”كويكب يوم القيامة” إذا اصطدم
باألرض ،فإنه ســينجم عــن االصطدام طاقة
تعــادل  80ألــف مــرة الطاقــة الناجمــة عــن

فــي الســماء بفعل الرطوبــة والحرارة ،وتســتغل العناكب هذه الحالة
فــي اصطيــاد الفرائــس .وقالــت عالمــة األحيــاء فــي المعهــد النباتــي

لقاء  30ألف دوالر أميركي ،عمل هاكر بريطاني على مهاجمة شبكة شركة اتصاالت

العام .1945

في ليبيريا ،مما أدى في نهاية المطاف إلى قطع اإلنترنت عن هذه الدولة.

» »وأشارت وكالة ناسا إلى أن طول
الكويكب يصل إلى  500قدم ،مما
يعني أنه أطول من مبنى “إمباير
ستيت” ،كما أن وزنه يفوق وزن سفينة
تايتانيك بحوالي  1664مرة .وقال
العلماء في ناسا إن اصطدام هذا
الكويكب باألرض سينجم عنه مقتل
ماليين البشر ،ناهيك عن التأثيرات
المباشرة على ماليين آخرين ،غير أن
هذا األمر لن يتم قبل القرن المقبل.

(البوتانــي) كريســتينا آن ريمــس ،إن هــذه العناكــب غيــر مؤذيــة ،وال
تتسبب بحوادث ،مشيرة إلى أن سمها ليس خطيرا بالنسبة للبشر.
وقالــت جــدة الولد جيركينا مارتينيلي فــي تصريح لصحيفة محلية
“كان هنــاك العديــد مــن شــباك العنكبــوت في ســماء المنطقــة ،وليس
شبكة واحدة كما يبدو في الفيديو”.
» »وأضافت “شهدنا مثل هذه الحالة من قبل ،خصوصا
وقت الغسق في األيام الحارة” .وفسر عالم أحياء آخر
الظاهرة قائال إن العناكب تتبع تكتيكا لزيادة مساحة
الحصول على الطعام الذي يتألف أساسا من الحشرات.

دب قطبي يروع غواصة نووية روسية
أرهب دبي قطبي غواصة نووية روسية ،رغم جبروتها ،وأجبر أفراد طاقهما على البقاء
فــي الداخــل؛ حفاظا على ســامتهم .وكان عــدد من أفراد طاقم الغواصــة النووية قاموا
بإلقاء النفايات في مياه المحيط المتجمد الشمالي بعد أن صعدت الغواصة إلى السطح.
وبالقــرب مــن الغواصــة لوحــظ وجــود دب

قيــادة الغواصــة أن الــدب قفــز علــى متنهــا،

قطبــي كان يبــدي بعــض الفضــول تجــاه

طلبت من جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم

الجســم الغريــب العمــاق الذي اقتــرب منه،

 120بحــارا البقــاء بالداخــل حفظــا لســامة

وذهــب به األمر أن قفز على الغواصة ،يبدو

واألمــن ،وإلــى حيــن فقــدان الــدب االهتمام

بدافــع البحــث عــن طعــام .وعندمــا الحظت

بالغواصة واالنصراف من الموقع.

وفــي التفاصيــل التــي أوردتهــا صحيفــة

“بــوت نت” ،وهــي إحــدى األدوات التي يتم

“تلغــراف” البريطانيــة ،فقــد اتفــق الهاكــر

عــن طريقهــا شــن الهجمــات اإللكترونيــة،

دانيــال كاي مــع مســؤول كبيــر فــي شــركة

وسمها “.”Mirai #14

اتصاالت “ســيلكوم” فــي ليبيريا ،عبر طرف

» »وبدأ في شن هجمات إلكترونية على
شركة “لونيستر” ،بين أكتوبر 2016
وفبراير  ،2017مما ألحق أضرارا كبيرة
بالشركة الليببرية وكلفها إصالحات
بلغت قيمتها  600ألف دوالر.

ثالــث ،علــى شــن هجــوم إلكترونــي بغيــة
تعطيــل أنظمــة الهاتف المحمول في شــركة
“لونيســتر” .وبالفعــل ،نفــذ كاي ( 30عاما) ما
يقع على عاتقه في االتفاق ،إذ ابتدع شبكة

تفجيــر القنبلــة النوويــة التــي ألقيــت علــى
مدينــة هيروشــيما اليابانيــة فــي أغســطس

روسية ماتت

مرتين في يوم

واحد

عــادت امــرأة روســية إلــى الحيــاة ،بعد
أن وضعــت فــي ثالجــة الموتــى لبعض
الوقــت ،قبــل أن تنقــل علــى الفــور إلــى
قســم العنايــة المركــزة ،حيــث توفيــت
مرة ثانية .وقبل نقلها إلى المستشــفى،
كانت الجدة ،البالغة من العمر  62عاما،
تشــارك أقاربهــا حفلــة عائليــة ،عندمــا

بركــة ،واقتربــت كثيــرا مــن الحاجــز الفاصــل

الحظ أفراد العائلة أنها فارقت الحياة.

بينهــا وبيــن التمســاح .وقفــز التمســاح ،وفقا

واتصلــت العائلــة بالشــرطة التــي

للشــرطة المحليــة ،ويبلغ طولــه نحو  5أمتار،

حضــرت إلــى المنــزل وأكــدت حالــة

الرتفــاع متــر ونصــف وجــر الضحيــة إلــى

الوفاة ووثقتها ،ثم نقلت إلى المشرحة

قفصــه .وعندما جاء زمالء توا إلى المختبر،

حيث وضعت في ثالجة الموتى .وبعد

وجدوا التمســاح مســتلقيا بالقرب من البركة

فترة حضر أحد العاملين في المشرحة

وهــو يطبــق علــى جثــة الضحيــة المشــوهة

ليضــع فــي أصبــع قدمها ورقــة تتضمن

بفمه العمالق.

معلومــات عنهــا ،والحــظ أنهــا مازالــت

» »واستدعى موظفو المختبر رجال اإلنقاذ

على قيد الحياة وبدأت تتحرك.

الجثة من فم التمساح ،بعدها احتجزوا

» »وعلى الفور تم نقلها إلى قسم

على الفور ،والذين تمكنوا من تخليص

العناية المركزة ،لكن األطباء لم

التمساح ونقلوه إلى العيادة البيطرية،

محتويات جوفه.

“كويكب يوم

هاكر يعزل دولة إفريقية عن العالم

السماء تمطر عناكب في البرازيل

فــي القفــص الذي كان يعيــش فيه على ضفة

حيث سيعمل األطباء على فحص

» »وأشارت إدارة الفضاء الوطنية الصينية
إلى أن لديها خططا أيضا لزيارة المريخ
العام المقبل؛ لتتفوق بذلك على كل
من روسيا والواليات المتحدة األميركية.
وسيبحث فريق في المشروع “تشانغ
 ،”8جدوى التكنولوجيا الخاصة بهذا
المشروع وما إذا كانت قابلة للتطبيق
عمليا على القمر.

ناسا تحذر من

الغواصة البالغ طولها  167مترا من فئة “دلتا  ،”4القادرة على حمل  18صاروخا نوويا والتابع
لألسطول الشمالي ،كانت تجوب منطقة أرخبيل سفالبارد الذي يتبع النرويج.

يتمكنوا من إنقاذها فأعلن عن

وفاتها مجددا.

النجمة أوليفيا مان في مشاركتها في حفل جائزة اختيار النقاد بنسخته
الـ 24الذي أقيم في مدينة كاليفورنيا األميركية.

