العاهل يجري اتصاال مع السيسي
المنامة  -بنا

أجــرى عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة
اتصــاال هاتفيــا مــع أخيــه رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة الشــقيقة
عبدالفتاح السيسي.

العربي ودعم قضاياه.

مــن جانبــه ،عبر السيســي عن شــكره

تــم خالله بحث التطــورات اإلقليمية

هــذه العالقــات ،ومــا تشــهده مــن

والدوليــة ومــا تشــهده المنطقــة مــن

تقــدم وتطور علــى مختلف األصعدة

مســتجدات ،كمــا تــم فيــه اإلشــادة

تحقيقا لخير الشعبين الشقيقين.
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التعاون بين السلطتين يذلل الصعاب

“باس” تشتري معدات بيئية بمليون دينار

سمو رئيس الوزراء :اللقاءات الحكومية البرلمانية تعزز اإلنجازات

المنامة  -بنا

المحرق  -باس

ً
اســتمرارا لدور شــركة خدمات مطار البحرين (باس) في مشــروع توســعة

ً
وتماشــيا مــع اســتراتيجية الشــركة للمســؤولية
الدولــي،
مطــار البحريــن
ّ

االجتماعيــة ،باشــرت (باس) في التحول التدريجي إلــى البوابة الخضراء
ً
دعما للبيئة اشترت الشركة معدات داعمة للبيئة بقيمة مليون دينار.

لدى اســتقبال سموه رئيسي مجلسي النواب والشورى،
أشــاد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر

والبوابــة الخضــراء هــي نهــج متعــدد

 ،% 75عبــر توفيــر معــدات أرضيــة

خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بــدور مجلســي النــواب

الجوانب للحد من تأثير العمليات على

جديــدة داعمــة للبيئــة .حيــث يعد هذا

والشــورى فــي مســيرة العمــل الوطنــي ،وأثنــى ســموه

البيئــة ،ومــن بينهــا تفعيــل ممارســات

التحول من أبرز مشــاريع الشــركة على

علــى دور البرلمــان الرقابــي والتشــريعي ،مؤكدا ســموه

داعمــة للبيئــة بمــا فــي ذلــك خفــض

مدى الســنوات الخمــس القادمة ،حيث

الحــرص علــى دعــم التعــاون بيــن الســلطتين التنفيذية

االنبعاثــات مــن عــوادم الســيارات

والتشــريعية الــذي بــه تذلــل الصعــاب وتصبــح العقبات

واســتخدام الطاقة الشمســية ومراقبة

تطلب االستثمار فيه نحو مليون دينار
ً
حاليــا تدريب
بحرينــي .وأضــاف :يتــم

تســرب الوقــود بمــا يكفــل توفيــر بيئــة

الموظفين على اســتخدام تلك اآلليات

صحيــة أكثــر .و قال الرئيس التنفيذي

والقاطرات الكهربائية الصديقة للبيئة،

الســيد ســلمان المحميــد :إن شــركة

إذ تســلمتها الشــركة خــال معــرض

(بــاس) تطمــح إلــى خفــض أســطولها

البحريــن الدولــي للطيــران الــذي أقيــم

المعتمــد علــى الديــزل والبنزين بنســبة

في نوفمبر الماضي.

محفــزات لمزيــد مــن العمــل والبــذل والعطــاء؛ من أجل
الوطــن والمواطــن الــذي يجــب أن تســخر جهودنا كافة
تجاه خدمته.
» »وفي مستهل اللقاء ،رحب صاحب السمو

الملكي رئيس الوزراء باللقاءات المتواصلة

مع أعضاء السلطة التشريعية ودورها في

» »وبين المحميد إن إستراتيجية الشركة ترتكز على مواكبة التطورات

زيادة آفاق التعاون والتنسيق الحكومي

الحاصلة في العالم ،وال سيما المتغيرات التكنولوجية التي من شأنها أن

البرلماني وتسهيل اإلضافة على اإلنجازات

والمكتسبات التي تحققت من الحياة

النيابية.

تساهم في جودة وتحسين العمل.
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سمو رئيس الوزراء يستقبل رئيسي مجلسي النواب والشورى

“األوروبي” يعفي البحرين من رسوم الحديد

البحرين تمتلك
 3مصادر للغاز

المنامة  -الصناعة والتجارة

أكــدت وزارة الصناعــة والتجــارة

البحرين من تلك الرسوم نتيجة لنجاح

والســياحة ،أنــه لــن يتــم إدراج اســم

المشاورات الثنائية بين وزارة الصناعة

البحرين ضمن قائمة الدول التي سيتم

والتجــارة والســياحة ومكتــب األمانــة

فــرض رســوم وقائيــة عليهــا مــن قبــل

الفنية لمكافحة الممارســات الضارة في

االتحــاد األوروبــي وذلــك فــي قضيــة

التجــارة الدولية لــدول مجلس التعاون

التحقيــق المقامة من االتحاد األوروبي

لــدول الخليــج العربية وعلــى إثر ما تم

في إطــار منظمة التجــارة العالمية ضد

تقديمه من دفوع قانونية وفنية خالل

وارداتهــا مــن دول العالــم مــن منتــج

فتــرة التحقيــق الــذي أجرتــه مفوضيــة

الحديد والصلب.ويأتي إعفاء صادرات

االتحاد األوروبي.

()١٠

أمل الحامد من خليج البحرين
كشــف وزيــر النفــط الشــيخ محمــد
بــن خليفــة آل خليفــة أن تشــغيل
مرفــأ الغــاز الطبيعــي المســال خالل
األســابيع المقبلــة ،ســيرفع مصــادر
الغــاز فــي المملكــة إلــى  3مصــادر،
إلــى جانــب الغاز العميــق وغاز حقل
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» »أعلنت وزارة العمل والتنمية
االجتماعية إنهاء الخالف العمالي
حول نقل مجموعة من العمال
البحرينيين من شركة (بابكو) إلى
(تطوير) ،والتي تمخضت عن موافقة
 144عامال على االنتقال إلى شركة
تطوير للبترول.

علي الفردان من السنابس
شــكت شــركات تقنيــة معلومــات منافســة
الحكومــة لهــا مــن خــال هيئــة الحكومــة

االلكترونيــة التــي تقــوم بتوفيــر برامــج
وتطبيقــات وخدمــات تكنولوجيــا معلومــات

وتزويدهــا أو بيعهــا للمؤسســات الحكوميــة
لتكــون ً
نــدا للقطــاع الخــاص .جــاء ذلــك خــال
انعقــاد مجلــس الغرفــة الــذي ناقــش أمــس

البحرين .من جهة أخرى ،أكد الوزير

()١٠

()١١

أنــه ال توجــد أيــة نيــة لرفــع أســعار

 14مليون سائح

10

شركات تقنية تشكو منافسة الحكومة

التحديــات التــي تواجــه القطــاع إذ علق رئيس

الوقود.

إنهاء خالف عمالي

()٢١

» »ترأس وزير الصناعة والتجارة
والسياحة زايد الزياني االجتماع
الدوري األول لمجلس إدارة هيئة
البحرين للسياحة والمعارض
للعام الحالي .وتم خالل االجتماع
استعراض خارطة طريق الستقطاب
ما يزيد عن  14مليون سائح.

الغرفــة ســمير نــاس ،أن المنافســة الحكوميــة
للقطاع الخاص أمر مؤسف.

وقف تمويل اإلرهاب

14

» »فرضت السلطات السعودية
نشاطا ماليًا
ً
رقابتها على 12
تُستغل في دعم وإيصال األموال
للجماعات اإلرهابية بطرق عادة
ما تكون متخفية أو مضللة .وتأتي
الرقابة كجزء من خطة المملكة في
نظام مكافحة تمويل اإلرهاب.

التأثر بتجربة األقصر

22

» »أكدت الناقدة التشكيلية منى
عبدالكريم أن األعمال التشكيلية التي
قدمتها التشكيلية البحرينية مايسة
السويدي كانت متأثرة “بتجربة األقصر
التي تبدو واضحة في العملين اللذين
قدمتهما خالل مشاركتها في ملتقى
األقصر الدولي للتصوير.

جانب من مجلس الغرفة أمس

الحالة ُيسقط المنامة

17

» »سقط فريق
المنامة أمام نظيره
الحالة بهدفين
دون رد في المباراة
التي أقيمت بينهما
أمس على استاد
الشيخ علي بن محمد آل خليفة في المحرق.

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

تفعيل التعاون

02

بالمجال الصحي

local

@albiladpress.com

المنامة  -وزارة الصحة

جاللــة الملك يتلقى برقية شــكر من رئيس جمعيــة الصحفيين

استقبل وكــيــل وزارة الصحة وليد

المانع بمكتبه بديوان الوزارة بالجفير
سفير جمهورية الصين الشعبية لدى

المنامة  -بنا

مــمــلــكــة الــبــحــريــن أنــــور حــبــيــب هللا،

تلقــى عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة برقية شــكر جوابية مــن رئيس مجلس

حــيــث ت ــم خ ــال الــلــقــاء بــحــث سبل

تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

إدارة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد وذلك بمناسبة انتخابها رئيسا للجمعية.

الصديقين في العديد من المجاالت.

وأشــــــاد ال ــم ــان ــع بــمــســتــوى عــاقــات

التعاون الثنائية العريقة التي تجمع
بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة

الصين الشعبية ،معربا عن تمنياته
بتطوير وتفعيل مــجــاالت الــتــعــاون
الــمــثــمــر ب ــي ــن ال ــب ــل ــدي ــن الــصــديــقــيــن

خصوصا فــي المجال الصحي وفي

االثنين

تبادل الخبرات الطبية.
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سمو رئيس الوزراء يقدم التعازي

بوفاة المستشار سلمان سيادي
المنامة  -بنا

صاحــب الســمو الملكــي األميــر
خليفة بن ســلمان ال خليفة ،قدم
الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة،
ومحافــظ المحافظــة الجنوبيــة
ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل
خليفة والشــيخ عبدهللا بن راشــد
آل خليفــة تعازي ســموه في وفاة

نقلــوا تعــازي ومواســاة صاحــب
الســمو الملكي رئيــس الوزراء في

والقانوني.

“الهندسة” تعرض  62مشروع تخرج لطلبتها

الصخير  -جامعة البحرين

أكــد رئيــس جامعــة البحرين رياض حمزة ،أن الجامعة مســتمرة في إســتراتيجية
مواكبــة متطلبــات الســوق فــي طــرح البرامــج األكاديميــة التــي تخــدم القطاعات
المختلفة وتسهم في تحفيز التنمية المستدامة.

أحدثها بكالوريوس عمارة البيئة.

معــرض مشــروعات التخــرج لكليــة
الهندســة  17الجــاري (الخميــس) الــذي

أقيــم فــي قاعــة البحريــن فــي مقــر

الجامعة في مدينة عيسى.

وســلم رئيــس الجامعــة الطلبــة الفائزين

دروع وشــهادات تقديرية فــي احتفالية
ً
مشــيدا بتنــوع
افتتــاح المعــرض،
موضوعــات المشــروعات التــي بحثــت
قضايــا هندســية مختلفــة ،مثــل الطاقة،

واإلنشاءات ،والسالمة ،وغيرها.

وقــال عميد كلية الهندســة في الجامعة

فــؤاد

األنصــاري:

“جــاءت

غالبيــة

المشــروعات مرتبطة بالقطاع الصناعي،
نحــو :تطوير شــبكة لنقل الغــاز ،ونموذج

وعرضــت الكليــة  62مشــروع تخــرج

الكتشاف المشكالت المصنعية ،وأسباب

الفصــل المنصــرم ضمــن ثمانيــة برامــج،

وتطويــر آليــة لتوليــد الطاقــة مــن خالل
ً
مشــيرا إلــى أن “الطلبــة
االهتــزاز”،

متميــزا فــي الكليــة أنجزهــا الطلبــة فــي
هــي :الهندســة الميكانيكيــة ،والهندســة

الكيميائيــة ،وهندســة األجهــزة الدقيقــة

والعمليات الصناعية ،والهندسة المدنية،
والهندســة

اإللكترونيــة،
الداخلي.

الكهربائيــة،

والعمــارة،

والهندســة

والتصميــم

تلقيــت ببالــغ الشــكر وعظيم االمتنــان برقية جاللتكم

للكلمــة الوطنيــة الصادقــة والنزيهــة وبالــدور الوطني

الســامية المهنئــة لــي بفــوزي برئاســة مجلــس إدارة

الكبيــر الــذي يقوم بــه الصحفي واإلعالمــي البحريني

جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة ،وإننــي يــا صاحــب

واعتزازكــم بالوقفــات اإلعالميــة المشــرفة إزاء

الجاللــة أعاهدكــم حفظكم هللا تعالــى ورعاكم بالعمل

قضايــا الوطــن والمواطنيــن واهتمام جاللتكــم الكبير

بكل تفان وإخالص وبذل كل ما في وسعي وزمالئي

بالمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم.

بمجلس إدارة الجمعية لخدمتكم وخدمة هذا الوطن

وختامــا ،ال يســعني إال أن أكــرر شــكري وتقديــري

جاللة الملك

الغالــي ،وأن أكــون عنــد حســن ظنكــم متشــرفة بهــذا

لجاللتكــم داعية هللا العلي القدير أن يحفظ جاللتكم

المنصــب الــذي أولتنــي إيــاه ثقــة زمالئــي الصحفيين

وأن يديــم علــى جاللتكــم نعمة الصحــة والعافية وأن
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واإلعالميين.

يسدد خطاكم ويديمكم ذخرا وسندا للوطن وشعبه.

رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية

وتفضلوا جاللتكم بقبول فائق احترامي وتقديري.

جمعية الصحفيين البحرينية عهدية السيد.

الدستورية ســلمان سيادي ،حيث

جــاء ذلــك فــي تصريــح علــى هامــش

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

صون الكلمة الحرة المسؤولة واالرتقاء بها وتقديركم

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية شكر جوابية من رئيس

اضطلــع بــه فــي العمــل القضائــي

برامــج كلية الهندســة التســعة التي كان

خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

األثــر فــي نفســي ممــا يعبر عن حــرص جاللتكــم على
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المستشــار والقاضــي بالمحكمــة

فــي مرحلــة البكالوريــوس تضــاف إلــى

حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل

لقــد كان لبرقيــة جاللتكــم حفظكــم هللا ورعاكــم بالــغ

إشــادة بنهــج ســموه فــي مــد جســور التواصل مــع اإلعالم

وفاة الفقيد وأشــادوا بالدور الذي

البرامج الهندسية وطرح برامج جديدة

وفيما يلي نص البرقية:

جاللة الملك المفدى،،،

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر رئيس “الصحفيين”

نقلها الشيخ
خليفة بن راشد
وسمو الشيخ
خليفة بن علي
والشيخ عبدهللا
بن راشد

بتكليــف مــن رئيــس الــوزراء

وأشــار إلــى أن الجامعــة تنــوي تطويــر

عهدية :العاهل يحرص على صون الكلمة الحرة

ارتفــاع كلفــة المشــروعات اإلنشــائية،

واألســاتذة المشــرفين على المشروعات
ً
أفــكارا جديــدة فــي موضوعــات
قدمــوا

ً
مردفــا أن الكليــة تنــوي إعــادة
عــدة”،

هيكلة مشــروع التخرج ليتم إنجازه في

فصلين.

وفيما يلي نص البرقية:

يجدون في ســموكم خير داعم لهم؛ تجســيدا إليمان

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل

ســموكم بــدور الصحافــة ،وحرصكــم المتواصــل على

خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

رعايــة حريــة التعبيــر كنهــج ثابــت يســهم فــي تنويــر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

المجتمع.

يشــرفني أن أعــرب لمقــام ســموكم الكريــم ،حفظكــم

كما أود أن أشيد بنهج سموكم الحكيم في مد جسور

هللا ورعاكم ،عن بالغ الشكر والتقدير على ما أسبغتم

التواصــل مــع رجــال الصحافــة واإلعــام مــن خــال

علــي في برقيتكم من مشــاعر تهنئــة صادقة وكلمات
َّ

سياســة الباب المفتوح ،ودعمكم الالمحدود لهم؛ من

تشــجيع غاليــة ،تؤكــد مــدى إيمــان ســموكم بالــدور

أجــل تمكينهــم مــن القيــام بدورهــم في تعزيــز نهضة

الحيــوي الــذي تضطلــع بــه الصحافــة البحرينيــة فــي

ورقي الوطن.

دعــم ومســاندة مســيرة التنميــة فــي مملكــة البحرين

إن تشجيع سموكم للصحافة والصحفيين وحرصكم

والدفــاع عــن الوطــن فــي مختلف المحافل ،وتجســد

دومــا علــى االلتقــاء بهــم فــي مجلســكم األســبوعي

مواقفكم الراســخة في االهتمام بتعزيز حرية الكلمة

العامر واإلشادة بدورهم الوطني وتخصيص سموكم

المسؤولة وصون الحق في التعبير عن الرأي ،ورعاية

جائــزة ســنوية للصحافة تحمــل اســمكم الكريم ،كلها

ومســاندة ســموكم للصحافة لممارسة رسالتها النبيلة

تشــكل أوســمة فخر على صدور كل المنتسبين لمهنة

بكل حرية وانفتاح.

الصحافة في مملكة البحرين الذين يقدرون لسموكم

وأود بهــذه المناســبة ،أن أرفــع إلــى مقــام ســموكم

عاليــا هــذا االهتمــام ،وهــذه الرعايــة التي عــززت من

الكريــم خالــص الشــكر والتقديــر علــى مــا تولونــه من

مكانة وأثر العمل الصحفي في مختلف المناحي.

اهتمــام ورعايــة للصحافــة والصحفييــن البحرينيين،

ويطيــب لــي باألصالــة عن نفســي ونيابة عــن أعضاء

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ومــا تكنونــه من تقدير لكل مــن يحملون أمانة الكلمة

مجلــس إدارة جمعيــة الصحفييــن ،أجــدد لكــم عميق
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الحــرة والمســئولة ،مــن أبنائكــم الصحفييــن ،والذيــن

الشــكر واالمتنــان ،معاهدين ســموكم على بــذل كافة

رئيس جمعية الصحفيين البحرينية

سمو رئيس الوزراء

الجهــود؛ لتعزيــز دور الصحافــة فــي خدمــة أهــداف
وطننــا الغالــي ،ومســاندة جهــود الحكومــة برئاســة
ســموكم للنهوض والتنمية ،متمنين لسموكم حفظكم
هللا ورعاكم ،التوفيق والسداد في مواصلة جهودكم
الخيــرة ودوركــم المشــهود ،وأن يحفظكــم هللا ذخــرا
للبحرين وشعبها ،ويمدكم بموفور الصحة والعافية.

سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر من عهدية

أشــادت بحــرص ســموه علــى دعــم الكلمــة المســؤولة
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تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة برقية شــكر جوابية من رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد،
وذلك ردا على برقية سموه المهنئة لها بمناسبة انتخابها رئيسة للجمعية ،هذا نصها:
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة

علــى أرض المملكــة ،وأؤكــد لكــم يا صاحب الســمو حفظكم

ولــي العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس

هللا تعالــى بأننــي وزمالئــي بمجلــس إدارة الجمعيــة لن نألو

الوزراء حفظه هللا

جهــدا لخدمــة األســرة الصحفيــة والمحافظة علــى حقوقها

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

ومكتسباتها التي أوليتموها كامل رعايتكم لها.

تشــرفت ببالــغ االعتــزاز وعظيــم التقديــر بتلقــي برقيــة

وختاما ،أجدد شــكري وتقديري لســموكم ،ســائلة هللا تعالى

ســموكم المهنئــة لــي بفــوزي برئاســة مجلــس إدارة جمعيــة

أن يحفظ سموكم ،وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية،

الصحفييــن البحرينيــة ،التــي عكســت دعم وعناية ســموكم

وأن يسدد خطاكم ويديمكم ذخرا وعزا.

بالقطــاع الصحفــي ومنتســبيها وحرصكــم علــى توفيــر
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األجــواء المناســبة لممارســة الصحافــة الحــرة المســؤولة

رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية

سمو ولي العهد

“الوطنية لحقوق اإلنسان” تدشن مركز االتصال

بدء استبدال الواجبات المنزلية بالتطبيقات

إكـــــمـــــال لـــبـــنـــاء بــنــيــة تــحــتــيــة حــقــوقــيــة
ً

حـــصـــة يـــومـــيـــة لــــلــــقــــراءة والـــتـــحـــلـــيـــل

ضاحية السيف  -المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

دشــنت المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان مركز االتصال وتلقي الشــكاوى الجديد في

بــدأ في مدارس مملكة البحرين أمس ،ومع
انطــاق الفصــل الدراســي الثانــي ،تطبيــق

مقرهــا بضاحيــة الســيف ،حيث يعد تدشــين هذا المركز تكملة لبنــاء بنية تحتية حقوقية

قــرار وزارة التربيــة والتعليــم اســتبدال

متكاملــة ضمــن برنامــج عمــل األمانــة العامــة للمؤسســة الوطنيــة؛ بهــدف ضمــان خدمــة

الواجبــات المنزليــة بالتطبيقــات العمليــة

الجودة وتطوير آلية تلقي الشكاوى.
وتبلــغ الطاقة االســتيعابية للمركز عدد 492

الحمايــة والتعزيــز فــي الشــأن الحقوقــي

فــي اليــوم الواحــد ،تتنــوع مــا بيــن اتصــال

جاري بشــكل مســتمر ،وأن رضــا المتعاملين

وحضــور شــخصي لتقديــم الشــكاوى أو

عن جودة الخدمات التي تقدمها المؤسســة

طلبات المساعدة القانونية ،حيث تم تعزيز

فيما يتعلق بآلية اســتالم الشكاوى وطلبات

المركــز بنظــام متكامــل إلدارة المكالمــات

المســاعدة هــي أحــد أهدافنــا األساســية،

التليفونية ( )CMSالخاصة بتلقي الشكاوى

داعيــا متلقــي الخدمــة إلــى عــدم التــردد

الســتقبال

فــي تقديــم الشــكاوى واالستفســارات إلــى

الشكاوى بشكل مهني وفق معايير عالمية.

المؤسســة ،مــن خــال االتصال علــى خدمة

وبهــذه المناســبة ،أكــد أميــن عام المؤسســة

الخــط الســاخن المجانــي ( ،)80001144أو

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان خليفــة الفاضــل

عبر الحضور الشخصي.

أن العمــل للوصــول إلــى أقصــى مســتويات

يذكــر أن األمانــة العامة للمؤسســة الوطنية

واالستفســارات،

ومكاتــب

داخل المدارس.
وقــام وزير التربيــة والتعليم ماجد النعيمي
بزيــارة عــدد مــن المــدارس؛ لمتابعــة تنفيــذ
خطــة الــوزارة لتطبيــق هــذا القــرار الجديد،
خليفة الفاضل

حصلــت علــى شــهادة االيــزو فــي نســختها
المحدثــة ( )ISO9001:2015فــي نظــام
إدارة الجــودة الصادرة عن المنظمة الدولية
للتوحيــد القياســي (أيــزو) كأول مؤسســة
وطنية لحقوق اإلنسان تحصل على شهادة
االيزو على المستوى اإلقليمي.

ومــن ضمنهــا البــدء بتخصيــص حصــة
يوميــة لقــراءة القصص وغيرهــا من الكتب

وزير التربية والتعليم يتابع تنفيذ حصص القراءة

والمطبوعــات المرتبطــة بالمنهج الدراســي،

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق

الدراسية بما يواكب المستجدات التربوية،

مع تحليل المادة المقروءة ومناقشتها.

خطــة تطويريــة متكاملــة تنفذهــا الــوزارة

بالشــكل الــذي يرتقــي بمســتوى التعليــم

وتفقــد النعيمــي تطبيــق حصــة القــراءة

حاليــا؛ بهــدف تحقيــق االســتثمار األمثــل
ً

ومخرجاتــه فــي جميــع المراحل الدراســية،

فــي عــدد مــن الفصــول الدراســية ،بمــا فــي

للزمــن المدرســي ولإلمكانــات البشــرية
ً
إضافة
والماديــة المتوافــرة فــي المــدارس،

عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن

االحتياجات الخاصة.

إلــى العمل علــى تحديث وتجديــد المناهج

عيسى آل خليفة.

ذلــك الفصــول المخصصــة للطلبــة ذوي

وذلــك تنفيــذا للتوجيهــات الســامية مــن
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سمو رئيس الوزراء :نؤكد دعمنا للسلطة التشريعية ألداء دورها
الــــزيــــارات الــمــتــواصــلــة تـــوســـع آفـــــاق الـــتـــعـــاون الــحــكــومــي الــبــرلــمــانــي

سمو رئيس الوزراء لدى استقباله رئيسي مجلسي النواب والشورى
المنامة  -بنا

التعاون بين

زينل :سموه مدرسة

سموه قدوة في

الصالح :سموه الداعم

سموه وضع اللبنات

النواب والشــورى ،أشــاد رئيــس الوزراء

السلطتين ركن أساس

ينهل منها جميع من

العمل الوطني المخلص

األول لتكاملية

األولى لقاعدة

ســلمان آل خليفة بدور مجلسي النواب

في العمل السياسي

على هذه األرض

والبذل والعطاء

العالقة بين السلطتين

متينة من التنسيق

لــدى اســتقبال ســموه رئيســي مجلســي
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن
والشــورى فــي مســيرة العمــل الوطنــي،
وأثنى ســموه على دور البرلمان الرقابي
والتشريعي ،مؤكدا سموه الحرص على
دعــم التعاون بين الســلطتين التنفيذية
والتشــريعية الــذي بــه تذلــل الصعــاب
وتصبــح العقبــات محفــزات للمزيــد من
العمل والبذل والعطاء؛ من أجل الوطن
والمواطن الذي يجب أن تسخر جهودنا
كافة تجاه خدمته .وكان صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر
القضيبيــة صبــاح أمــس رئيــس مجلس
النــواب فوزيــة زينــل ورئيــس مجلــس

وتســهيل اإلضافــة علــى اإلنجــازات

مؤكدة أن سمو رئيس الوزراء المدرسة

والمكتســبات التــي تحققت مــن الحياة

التــي ينهــل جميع من علــى هذه األرض

النيابيــة ،مؤكــدا ســموه دعمــه للســلطة

مــن خبرتــه وحكمتــه ،وهــو القــدوة

التشــريعية؛ ألداء دورهــا الرقابــي

فــي العمــل الوطنــي المخلــص والبــذل

والتشــريعي ،والعمــل علــى خلــق بيئــة

والعطاء في سبيل الوطن وشعبه.

يســودها التعاون المطلــق بين الجانبين

وأعــرب رئيــس مجلــس الشــورى عــن

بما يحقــق التطلعات المشــتركة باعتبار

اعتــزازه بدعــم صاحــب الســمو الملكــي

هــذا التعــاون ركــن أســاس فــي العمــل

رئيــس الــوزراء المتواصــل لمجلــس

السياسي.

الشــورى ،ومــا أثمــر عنه هــذا الدعم من

واســتعرض صاحــب الســمو الملكــي

تعاون مثالي بين الســلطتين أســهم في

وفــي مســتهل اللقــاء ،رحــب صاحــب

رئيــس الــوزراء مــع رئيســي مجلســي

تحقيق التطلعات المشــتركة ،مؤكدا أن

النواب والشورى عددا من الموضوعات

ســمو رئيــس الوزراء هــو الداعــم األول

الســمو الملكي رئيس الوزراء باللقاءات

الخاصــة بالتعــاون بين الســلطتين ،وما

لتكاملية العالقة بين السلطتين وسموه

الســلطة

تقتضيــه المرحلــة مــن تحمــل الجميــع

التشــريعية ودورهــا فــي زيــادة آفــاق

مســؤولياتهم للمضــي قدمــا فــي طريق

التعاون والتنســيق الحكومي البرلماني

التنميــة فــي إطــار ما يتوافر مــن موارد

الشورى علي الصالح.

المتواصلــة

مــع

أعضــاء

وإمكانات.

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء علــى ما

من متابعة شــخصية لسير هذا التعاون

وقــد رفعــت رئيــس مجلــس النــواب

يبديــه ســموه مــن تعــاون مســتمر مــع

وتوجيه سموه المستمر للوزراء بتعزيز

لقاعــدة متينــة وراســخة مــن التنســيق

خالــص الشــكر والتقديــر إلــى صاحــب

مجلس النواب ،وما يحرص عليه سموه

هــذا التعــاون عبــر التنســيق المســتمر،

الحكومي البرلماني.

وزير الداخلية يشيد بجهود أعضاء البرلمان

من وضع اللبنات األساسية التي أرست

محمد بن مبارك :عالقات متميزة مع مصر

تــحــقــيــقــا لــمــزيــد مـــن األمـــــن واالســـتـــقـــرار فـــي ربـــــوع مملكة

المنامة  -وزارة الداخلية

اســتقبل وزير الداخلية الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة ،صباح أمس ،النائب األول
لرئيس مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان.
وقــد تــم خــال المقابلــة ،بحــث عــدد
مــن

الموضوعــات

ذات

االهتمــام

من األمن واالســتقرار في ربوع مملكة
البحرين.

المشــترك ،والتــي مــن شــأنها تعزيــز

وأشــاد وزيــر الداخليــة بجهــود أعضاء

التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية

مجلس النواب ومشــاركتهم اإليجابية

ومجلــس النواب ،وذلــك تحقيقا لمزيد

بما في ذلك خير للوطن والمواطنين.

المنامة  -بنا

خالل االستقبال

تعزيز التنسيق بين “الداخلية” و”النواب”
اســتقبل وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد

ً
تحقيقــا لمزيــد
ومجلــس النــواب؛ وذلــك

بــن عبــدهللا آل خليفــة أمــس النائــب

مــن األمــن واالســتقرار في ربــوع مملكة

الكوهجــي .وتــم خــال المقابلــة بحــث

البحرين.

عــدد مــن الموضوعــات ذات االهتمــام

وأشــاد وزيــر الداخليــة بجهــود أعضــاء

المشــترك ،والتــي مــن شــأنها تعزيــز

مجلــس النــواب ومشــاركتهم اإليجابيــة

التعــاون والتنســيق بيــن وزارة الداخلية

بما في ذلك خير للوطن والمواطنين.

اســتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء

البلدين الشــقيقين ،منوها ســموه بما

ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل

تقوم به الســفيرة مــن جهد لتعزيزها

خليفــة بقصــر القضيبيــة ســفيرة

وتطويرهــا فــي ظــل توجيهــات

جمهوريــة مصــر العربية لــدى مملكة

قيادتي البلدين.

البحرين سهى إبراهيم الفار.

وقــد شــكرت الســفيرة ســمو الشــيخ

وفي معرض ترحيبه بالسفيرة سهى

محمــد بــن مبــارك آل خليفــة علــى

الفار ،أشــاد سموه بما يربط البحرين

اســتقباله لهــا ،مؤكدة حرصهــا العمل

وجمهورية مصر العربية من عالقات

لمــا فيــه خيــر وصالــح البلديــن،

أخويــة متميــزة وتشــاور وتنســيق

وشــعبيهما الشــقيقين ،مقــدرة مــا

وتعــاون فــي مختلــف المجــاالت

تلقــاه مــن تعــاون إلنجــاح مهامهــا

وتجــاه القضايــا موضــع اهتمــام

الدبلوماسية في مختلف المجاالت.

إنهاء الخالف حول نقل  144عامال بحرينيا من “بابكو” إلى “تطوير”
العام  2017تم انتقال قطاع االستكشاف

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أعلنــت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة إنهــاء الخالف العمالي حول نقــل مجموعة من العمال البحرينيين من شــركة نفط

في مفاوضات

بابكــو ونقابتهــا ،والتــي تمخضــت عــن موافقــة  144عامال على االنتقال إلى شــركة تطوير للبتــرول بالمزايا الوظيفية نفســها،

إيجابية رعتها

البحرين (بابكو) إلى شركة تطوير للبترول (تطوير) ،وذلك بعد نجاح المفاوضات التي رعتها الوزارة بين ممثلي إدارة شركة
ووفقا لقانون العمل بالقطاع األهلي.
والتنميــة

النفطيــة مــن شــركة بابكــو إلــى شــركة

وتســليمهم جميــع مســتحقاتهم؛ نظــرا

االجتماعيــة جميــل حميــدان أنــه علــى

تطويــر ،والتعــرف علــى المخــاوف التــي

لعــدم قبولهــم بمــا تم مــن تســوية ،وذلك

“العمل” بين

ضــوء قيــام شــركة بابكــو بنقــل عــدد من

تــراود العمــال المعنييــن وممثليهــم،

وفقــا للمــادة  110مــن قانــون العمــل فــي

األطراف

الموظفيــن إلــى شــركة تطويــر للبتــرول،

والعمــل علــى إزالــة تلــك المخــاوف ،وقد

القطــاع األهلي ،مؤكدا في الوقت نفســه

وتعزيــزا لتطميــن الموظفيــن المنقوليــن

تــم االتفــاق بيــن الشــركتين وبإشــراف

حــرص الوزارة على مواصلة المفاوضات

ومنــح الضمانــات الكافية لعدم المســاس

الــوزارة علــى مســاواة األجــر األساســي

إلدراج هــؤالء العمــال الثالثــة ضمــن

بحقوقهــم الوظيفيــة بعــد انتقالهــم ،فقد

مــع كل مــا يتحصــل عليــه العامــل لــدى

العرض المقدم في حال رغبتهم بذلك.

عقدت وزارة العمل والتنمية االجتماعية

شركة بابكو ،ومعالجة موضوع القروض

وتتولــى شــركة تطويــر البتــرول ،التــي

اجتماعــا مــع كل مــن إدارتــي الشــركتين

اإلســكانية لعــدد ( )16عامــا مــن العمــال

انتقــل لهــا العمال ،اإلشــراف والعمل على

وممثليــن عــن النقابــات العماليــة بشــركة

المنتقليــن ،وقــد وافــق معظــم العمــال

إعــادة تطويــر حقــل البحريــن النفطــي،

بابكــو؛ بهــدف بحــث ومناقشــة آليــة نقل

علــى هــذا العــرض ،فيمــا عــدا ثالثــة مــن

وتنفيــذ

المتعلقــة

العمال العاملين في مجال االستكشافات

العمــال ســتقوم شــركة بابكــو بتعويضهم

بعمليــات اســتخراج النفط وفقا لشــروط

وأوضــح

وزيــر

العمــل

جميــع

األنشــطة

وهندسة البترول بصورة تامة من شركة
بابكو إلى شركة تطوير البترول.
وقد قامت شــركة بابكو بإعارة موظفين
يعملون في مجال االستكشاف وهندسة
البتــرول لديهــا إلــى شــركة تطويــر
للبتــرول ،وذلــك بعــد أن تم عهــد عمليات
االستكشــاف إلــى الشــركة ،وبالتالــي
انتفــت حاجــة الوظائف في هــذا المجال
لــدى شــركة بابكــو ،وقامــت الشــركة
بتصحيح أوضاع هؤالء الموظفين الذي

وزير العمل والتنمية االجتماعية

يعملون فعليا في شركة تطوير للبترول،
وذلــك مــن خــال انتقالهــم رســميا إلــى

وأحــكام اتفاقية التنمية والمشــاركة في

والتــي علــى إثرهــا تــم انتقــال عــدد مــن

اإلنتــاج الموقعــة بيــن الهيئــة الوطنيــة

الخدمــات والمســؤوليات التــي كانت من

للنفــط والغــاز ،والشــركة القابضــة للنفــط

اختصاص شركة بابكو إلى شركة تطوير

والغــاز وشــركة أوركســيدنتال بتروليــوم

للبتــرول ،المملوكــة بالكامــل للشــركة

العالقــة ،والتــي تضمــن حقــوق العامــل

كوربوريشــن ،وشــركة مبادلــة للبتــرول،

القابضــة للنفــط والغــاز ،حيــث إنــه فــي

والشركة على حد سواء.

الشــركة ،وتســهيل عمليــة تثبيتهــم علــى
جدول رواتب شركة تطوير للبترول ،بما
يتماشــى مــع القوانين والتشــريعات ذات

االثنين
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تمرين حمد  3 /يختتم فعالياته

“المسؤولية االجتماعية” تكرم شخصيات بحرينية

اختي ــار “األحم ــدي” المدين ــة العربي ــة المس ــؤولة اجتماعي ــا للع ــام 2019

الرفاع  -قوة الدفاع

اختتمــت بقوة دفــاع البحرين صباح

القتالية ،وتبادل الخبرات مع القوات

أمــس فعاليــات التمريــن المشــترك

المســلحة بجمهوريــة مصــر العربيــة

حمــد  ،3 /والــذي نفذتــه األســلحة

الشــقيقة ،كمــا ســاهم التمريــن فــي

التابعــة لقوة دفاع البحرين والقوات

تحقيــق المزيد مــن التكاتــف والتآزر

المســلحة بجمهوريــة مصــر العربيــة

والتالحــم واالرتقــاء فــي األداء

الشــقيقة ،وذلــك بحضــور مســاعد

العســكري

والتنســيق

رئيــس هيئــة األركان للقوى البشــرية

األخــوي

اللــواء الركــن الشــيخ علــي بن راشــد

الشــقيقين ،إضافــة إلــى رفــع القــدرة

آل خليفة.

القتاليــة

والتعــاون
القائــم
بمختلــف

بيــن

البلديــن

المســتويات

ُ
ونفــذت خــال مجريــات التمريــن

العســكرية لتكــون مختلــف أســلحة

المشــترك حمــد  3 /عــدد مــن

ووحــدات قــوة دفــاع البحريــن

التكتيكات العسكرية الميدانية وفق

فــي أعلــى مســتوى مــن الجاهزيــة

تسلســل الخطــط المعــدة لتطويــر

واالســتعداد والتأهــب لمواجهــة

القــدرات العملياتيــة والجاهزيــة

مختلف التحديات.

“معا”
تخريج  14شرطيا ضمن برنامج
ً

المنامة  -وزارة الداخلية

تحــت رعايــة محافظ العاصمــة ،رئيس لجنة

مــن  120ألــف طالــب وطالبــة .وقــدم مديــر

برنامــج “معــا” لمكافحــة العنــف واإلدمــان

برنامــج “معً ــا” علــي أمينــي عرضــا موجــزا

الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفــة،

لرئيــس اللجنة ،حول أبــرز مخرجات الدورة،

تــم تخريــج الدفعــة الحاديــة عشــرة مــن

والتــي تخــرج منهــا  ١٤شــرطيا وشــرطية،

دورة تأهيــل منفــذي البرنامــج ،وذلــك ضمــن

تمكنــوا مــن اجتيــاز كافــة متطلبــات الــدورة

الخطــة اإلســتراتيجية للعــام الجديــد ٢٠١٩

لتطبيــق البرنامــج فــي المــدارس ،كمــا تــم

واعتمدتهــا اللجنــة؛ بهــدف زيــادة أعــداد

تأهيلهم للتعامــل مع مختلف الفئات العمرية

المــدارس التــي يطبق فيهــا البرنامج ،وبذلك

والتواصل بفاعلية واحترافية معهم ،إضافة

يرتفــع مجموع الطلبة المســتفيدين إلى أكثر

إلى مهارات وفن االلقاء واإلدارة الصفية.

المنامة-الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

األمــم المتحــدة العالمــي بالشــراكة مع الشــبكة

“الكتــاب العربــي فــي المســؤولية المجتمعيــة”،

االقليميــة والمعهــد العربــي؛ لدورهــم البــارز

وهو أول كتاب عربي يشارك في تأليفه العديد

فــي تعزيــز ممارســات المســؤولية المجتمعيــة

مــن خبــراء المســؤولية المجتمعيــة مــن الدول

وطنيــا ودوليــا .وقــدم المكرمــون أوراق عمــل

العربية ،حيث اشــتمل الجزء األول من الكتاب

اســتعرضوا فيهــا تجاربهم فــي مجاالت تمكين

علــى  32مقــال لكتــاب عــرب متخصصيــن فــي

الشــركاء مــن خالل الملتقــى العلمي المصاحب

مجــاالت المســؤولية المجتمعيــة بينهــم كتــاب

للفعاليــة .كمــا تــم منــح النائــب الســابق أحمــد

من البحرين أبرزهم :يوســف عبدالغفار وزكريا

قراطــة رئيــس جمعيــة العاصمــة الخيريــة،

خنجــي وعــادل المرزوقــي .كمــا تــم خــال

وعــادل المرزوقــي نائــب رئيــس الشــبكة

الملتقــى اســتعراض تقريــر “انجــازات الشــبكة

االقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة جوائــز

االقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة ،”2018

“شــخصية العــام العربيــة الداعمــة ألنشــطة

وإطــاق “خطــة عمــل الشــبكة االقليميــة” فــي

الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة”

المنطقــة العربية وخارجها للعام  .2019إضافة
إلــى توقيــع شــراكات واتفاقــات بيــن الشــبكة

شــارك وفــد بحرينــي رفيــع المســتوى فــي

الجــاري بمقر المعهد العربي للتخطيط بحضور

فعاليــات “الملتقــى الثامــن لشــركاء الشــبكة

شــخصيات عربيــة ودوليــة يمثلــون أكثــر 12

اإلقليمية للمســؤولية االجتماعية  ،”2019وفي

دولــة مــن الــدول العربية ومــن خارجها .وجاء

مراســم اإلعــان عــن تكريــم “مدينــة األحمدي”

اختيــار “مدينــة األحمــدي” بعــد اختيــار مــدن

بدولــة الكويــت ،ومنحهــا مفتــاح “المدينــة

عربيــة أخــرى منهــا المنامــة خــال األعــوام

العربية المسؤولة مجتمعيا للعام  ،”2019حيث

الســابقة ،وتم بالشــراكة مع هذه المدن العربية

تمــت مراســم التقليــد الرســمي ضمــن فعاليات

حينهــا تنظيم العديد مــن الفعاليات واألحداث

الملتقــى ،والــذي نظمتــه الشــبكة اإلقليميــة

والمشــروعات

والمســتدامة.

للمســؤولية االجتماعيــة ،بالشــراكة مــع المعهــد

واشــتمل الملتقــى علــى تكريــم عدنان يوســف

العربــي للتخطيــط بدولــة الكويــت ،ومعهــد

رئيــس مجموعــة البركــة المصرفيــة ،حســن

اإلنجاز المتفوق للتدريب األهلي واالستشارات

كمــال عضــو مجلس أمنــاء المؤسســة الخيرية

اإلداريــة واالقتصاديــة ،وحمــل شــعار “أدوات

الملكية ،حيث تم منحهما “جوائز دولية للتميز

جنبــا إلــى جنــب مــع عــدد مــن الشــخصيات

تمكيــن المهني الفاعل للشــركاء” يــوم  26يناير

فــي مجــال تمكين الشــركاء” من منظمة ســوق

العربيــة األخــرى .إضافــة إلى ذلك تم تدشــين

المســؤولة

اإلقليمية وشركائها في المنطقة العربية.

عدادات مواقف “صديقة” للعمالت بـ “الشمالية”

لـــجـــنـــة ثـــاثـــيـــة لـــمـــعـــالـــجـــة مـــلـــف الـــبـــيـــوت الـــمـــهـــجـــورة

“الخارجية” تدين تفجيرات الفلبين
المنامة  -وزارة الخارجية

أدانــت وزارة خارجيــة مملكــة البحريــن

وأكــدت وزارة الخارجيــة تضامــن مملكــة

التفجيريــن اإلرهابييــن اللذيــن اســتهدفا

البحريــن مــع جمهوريــة الفلبيــن الصديقــة

كنيســة فــي بلــدة جولــو بجمهوريــة الفلبين،

ضــد اإلرهــاب ،مشــددة علــى موقفهــا الثابت

وأســفرا عــن مقتــل وإصابــة العشــرات

الرافــض لــكل صــور العنــف والتطــرف

مــن األشــخاص ،معربــة عــن بالــغ التعــازي

واإلرهــاب مهمــا كانــت دوافعــه ومبرراتــه

والمواســاة ألهالــي وذوي الضحايا وتمنياتها

وضــرورة تضافــر كافــة الجهــود الهادفــة إلى

بالشفاء العاجل للمصابين.

القضاء عليه.

“المهجورة” مرتعا للقوارض والحشرات والتجمعات الشبابية “الطائشة”

تساهم في دعم الحركة االقتصادية

سيدعلي المحافظة
يناقــش مجلــس بلــدي الشــمالية فــي اجتماعــه االعتيــادي الثالــث اليــوم تعميم نظام فــي عدادات دفــع أجرة
مواقف السيارات لتصبح مؤهلة لقبول الفئات الورقية إلى جانب العمالت المعدنية.

وبررت اللجنة أهمية الموضوع في
كــون هذه المواقــع تعتبر مناخا غير
ســليم لتجمــع األوبئــة والقــاذورات

ورأت لجنــة الخدمــات والمرافــق

المتكــررة الناتجــة عــن صعوبــة

واألراضــي

وتتولــى

ومرتعــا للقــوارض والحشــرات ،إلى

العامــة أن هــذا االقتــراح مــن شــأنه

الحصــول علــى العمــات المعدنيــة

إجــراء الدراســات ووضــع الحلــول

جانــب كونهــا تمثــل أوكارا للشــباب

إبراز صورة حضارية لهذه العدادات

لســداد أجــرة المواقف ،واالســتفادة

والمرئيات التي تعمل على الحد من

الطائــش واســتغاللها ألمــور خاطئة

مــن خالل تنوع وتعدد طرق الدفع،

فــي ذلــك مــن تجــارب مدينــة جــدة

اآلثار البيئية واالجتماعية المترتبة

ومنافية لآلداب والقانون.

إلــى جانــب مســاهمتها فــي دعــم

ومستشفى العسكري.

علــى هــذه المواقــع .وأوصــت لجنة

ودعــت إلــى االســتفادة مــن تجربــة

الحركــة االقتصادية وتعزيز عوامل

إلــى ذلــك ،يســتعرض المجلــس

الخدمــات والمرافــق العامــة فــي

العيــن اإلماراتيــة فــي معالجــة

الجــذب للمناطق التي يتواجد فيها

علــى جــدول أعمالــه اليــوم مقترحا

تقريرهــا بتفعيــل التفتيــش الدوري

هــذه المشــكلة التــي تشــكل خطــرا

هذا النوع من المواقف.

بتشــكيل لجنــة ثالثيــة مــن شــؤون

من جانب قســم الرقابــة والتفتيش

يهــدد المجتمــع لمــا يحــدث داخلهــا

وأكــدت دور هــذه المواقــف فــي

البلديــات ووزارة اإلســكان ووزارة

بالجهــاز التنفيذي على هذه المواقع

مــن

بيئيــة

المروريــة

الداخليــة تختــص بملــف البيــوت

وحصرهــا واتخــاذ مــا يلزم بشــأنها.

واجتماعية.

تفــادي

المخالفــات

المهجــورة،

تجــاوزات

وأضــرار

“الملكية للشرطة” تخرج المشاركين بدورات اللغات

المنامة  -وزارة الداخلية

أقــام مركــز اللغــات التابــع لكلية تدريــب الضباط

وأوضــح آمــر كليــة تدريــب الضبــاط أن هــذا
ً
بــدءا
البرنامــج مقســم علــى عــدة مســتويات،
بالمستوى التأسيسي ووصوالً للمستوى المتقدم،

والتشارك البناء لمكافحة الجريمة والوقاية منها
ً
وتعزيــزا لمبدأ الشــراكة المجتمعية الذي تنتهجه

باألكاديميــة الملكيــة للشــرطة ،حفــل تخريــج
ً
ضابطــا وضابــط صــف وموظــف مدنــي من
126

والــزوار في المملكة ،المبني على أســس التكامل

منســوبي وزارة الداخليــة ،شــاركوا في  13دورة

ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات رجال األمن

الوزارة.

فــي مجــال تعلــم اللغــات األجنبيــة المختلفــة

وموظفــي الــوزارة وزيــادة كفاءتهــم وخبراتهــم

وفي ختام الحفل ،قام آمر كلية تدريب الضباط

“اإلنجليزية والفرنسية واألوردو” للعام التدريبي

من أجل تقديم خدمات أمنية متميزة ،وتوســيع

بتوزيــع الشــهادات علــى المشــاركين ،متمنيا لهم

.2017/2018

أطــر التعاون والتفاهم مع المواطنين والمقيمين

التوفيق والسداد.

خلف يتفقد مجمع اإلعاقة الشامل
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ينفـــذ ضمـــن برنامـــج التنميـــة الخليجـــي ونســـبة اإلنجـــاز % 86

المنامة  -وزارة األشغال

وزير المالية
وترميم
القلعة

تفقد وزير األشغال وشؤون البلديات
والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف
مشــروع مجمــع اإلعاقــة الشــامل
بمنطقــة عالــي بالمحافظــة الشــمالية
التابــع

لــوزارة

والتنميــة

العمــل

سيد ضياء الموسوي

ÛÛبدايــة ،نقــدم باقــة ورد لمعالــي وزيــر الماليــة واالقتصاد الشــيخ ســلمان آل

االجتماعيــة ،وذلك فــي اطار متابعة
إنجــاز المشــاريع الخدميــة التــي

خليفــة لتقلــده هــذا المنصــب المهــم ،وكل األمــل أن يوفــق فــي ترميم هذه

ويعــد هذا المشــروع مجمعا متكامال

الحياة للجسد الوطني.

تتولى الوزارة تنفيذها.

القلعــة وإيصالهــا إلــى بــر األمــان؛ لتكون كمــا هي دائمــا وزارة تمد شــرايين
ÛÛلعل من أخطاء وزارة المالية في الماضي كان ضعف العالقة مع الصحافة،

يضــم عــددا من المراكــز المتخصصة

حيث كان الجلد السياسي للوزارة حساسا من أي نقد ويعاني من الصدفية

فــي مجــاالت مختلفــة مــن اإلعاقــة،

ومصــاب بحكــة دائمــة مــن أي نقــد صحافــي وأيضــا النتشــار ثقافــة نمطية

حيــث تحــرص الحكومــة الرشــيدة

فــي عقــل الــوزارة ،مفادهــا أن الصحافة تســعى لجعل ســمعة الــوزارة مادة

علــى ضمــان مصلحــة المواطــن

شــواء فــي باربكيــو الصحافــة ،وأن الهــدف مــن أي نقــد لسياســة الــوزارة

وخاصــة فئــة ذوي االحتياجــات

هــو إغــراق الــوزارة فــي بحــر االتهامــات ،ولعل الحريــق المشــتعل في ملف

لالنخــراط واالندمــاج فــي المجتمــع

زيــت الفســاد التي تســربت مــن صناديــق التقاعد وســببت ((نفوق)) أســماك

الخاصــة؛ بغــرض إتاحة الفــرص لهم

التقاعــد والذبحة الصدرية التي أصابــت هيئة التأمينات االجتماعية ،وبقع

من خالل تمكينهم من االستفادة من

االمتيازات التقاعدية ســاهم هو اآلخر في ظهور مرض ((جنون االرتياب))

وزير االشغال يتفقد مجمع اإلعاقة الشامل في عالي

أكبر عدد من الخدمات المقدمة لهم؛
لضمــان تحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفرص

و((البرانويا)) ما بين الوزارة والصحافة من جهة ،والمواطن من جهة أخرى.

النفســي ومركــز القيــاس والتقييــم

بين جميع أفراد المجتمع.

بلغــت نســبة إنجــازه  ،% 86حيــث

التأهيــل والتعليــم وما يتصل بها من

جيوب المواطنين بسياط الضرائب.

واإلداريــة ومرافــق خدميــة تتضمــن

امتــأ بغبــار المصالــح الضيقة ،وعــرض قراراتهــا للفحص اإلداري واألشــعة

ويتــم العمــل حاليا على التشــطيبات

دورات للميــاه ومخــازن ،إضافــة

العــام والطــرق ،مشــددا على ضرورة

مبــان منهــا للتعليــم
إلــى تخصيــص
ٍ
والتدريــب والنــادي الصحــي وقاعــة

النهائيــة للمبانــي وأعمــال الموقــع
االلتــزام بالبرنامــج الزمنــي المتفــق

لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.

واألثــاث

مــع  4حافــات مجهــزة لــذوي
االحتياجــات الخاصــة ،حيــث قامت
الــوزارة بأعمال التصاميم الهندســية

(شــركتي أمــاك ،وأصــول) الذيــن ســببوا خيبــات متراكمــة ،وتطعيــم فــرق

االســتثمار بالخبــرات ،وإيقــاف التوجيه ،وإعادة بوصلة االســتثمار ،والعمل

على تحويل األموال المستثمرة في األوراق المالية والسندات إلى مشاريع
طويلة األجل ،مشاريع إنتاجية صناعية بالدرجة األولى.

ÛÛإن األخطــاء الماضيــة ،وأخطاء بعض شــركات المراقبة والتدقيق ســاعدت

وخــزان الميــاه وغرفــة الحــارس

علــى شــطب بعض الديــون وفوضى االســتثمار وأنانية بعض الرؤســاء قاد

ويتميز موقع مجمع اإلعاقة الشــامل

((غض الطرف)).

إلــى تبخــر المالييــن .فال إعادة لمناقصات لشــركات تدقيق اســمها شــركات

والسور الخارجي.

مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة

الرياضيــة

وسياســة آليــات االســتثمار ،وتبديــل وجوه القائميــن على مجالــس اإلدارة

الكهربــاء الفرعيــة وغرفــة التحكــم

برنامــج التنميــة الخليجــي وبدعــم

واألجهــزة

فــي المشــاريع االســتثمارية ،وتحتاج إلى نقلة نوعيــة وذلك بإعادة هيكلية

الخدميــة المتمثلــة فــي محطــة

يذكــر أن المشــروع ينفــذ ضمــن

والوســائل

التأمينــات االجتماعيــة في حاجة إلى غســيل كلى لكل سياســاتها الســابقة

للمجمــع وذلــك بخــاف المرافــق

االنتهــاء مــن المشــروع وتســليمه

اإللكترونيــة

المفصليــة ،وكنــس كل األخطــاء ،والتــي منها تأجير المبنــى الجديد ،كما أن

إضافــة إلــى مبنــى اإلدارة الرئيــس

العمل وزيادة األيدي العاملة؛ لضمان

التعليميــة

ÛÛكمــا يجــب علــى الــوزارة ترتيــب أثــاث بيــت التأمينــات االجتماعيــة التــي

العــرض الرئيســة متعــددة األغراض،

عليــه مــع الــوزارة وتســريع وتيــرة

مثــل المعــدات الطبيــة واألجهــزة

وضرورة إفهام الشــارع أن إعادة قوة االقتصاد البحريني لن يكون بتفريغ

مكاتــب للهيئة العالجيــة والتعليمية

تــم االنتهــاء مــن أعمــال اإلنشــاءات،

اإلنشــاء وكافــة التجهيــزات الالزمــة

خصوصــا مــع حالة األنيميا والشــحوب التي يعاني منهــا االقتصاد الوطني،

مباني المجمع قاعات للعالج وإعادة

آخر المســتجدات في المشروع الذي

مليــون دوالر ،والــذي يغطي تكاليف

وفتــح عالقــة تكاملية مــع الصحافة والمواطن في توضيــح خطط الوزارة

والتشخيص ،ويتضمن كل مبنى من

وخــال الزيــارة ،اطلــع الوزيــر علــى

االقتصاديــة العربيــة بقيمــة 23

ÛÛاليــوم ،وبوجــود الوزيــر الجديــد الــوزارة بحاجــة إلــى إعــادة تدويــر الزوايا

للمشــروع ،وتقــوم حاليــا باإلشــراف
علــى تنفيذه وذلــك بعد أن خصصت

مبان منفصلة
ويتكون المشروع من 9
ٍ
يتخصص كل منها في عالج ورعاية

الحكومــة الرشــيدة مســاحة أرض

وتعليــم وإعــادة تأهيــل فئــة منفردة

إلنشــاء المجمــع تبلــغ نحــو 29,106

مــن فئات ذوي االحتياجات الخاصة

أمتــار مربعــة وتــم البنــاء فيهــا علــى

كمتالزمــة داون والصــم والبكــم

مســاحة إجماليــة تبلــغ  18,765مترا

والتوحــد والتلــف الدماغــي بجانــب

مربعــا ،وتقــدر الطاقــة االســتيعابية

األقســام األخــرى كالعــاج الطبيعــي

للمجمع بنحو  1450شــخصا بخالف

والعــاج النفســي والعــاج بالعمــل

 160إداريا بمبنى اإلدارة الرئيس.

ومكتبــة متخصصــة ومركــز الدعــم

ÛÛيقول محمود درويش(( :إن النهاية أخت البداية ،فاذهب تجد هنا ما تركت

بمنطقــة عالــي بوجــود عــدة منافــذ

في انتظارك)) النهاية الشللية للتقاعد أخت فوضى البداية .وهذا ما فعلته

لــه مــن خــال الشــوارع الرئيســة

هيئــة الكهربــاء والمــاء عندما حولت جيــوب المواطنين فريســة لالصطياد

المتصلــة بــه ،إضافــة إلــى تخصيص

بــدال مــن البحث عن موارد مالية غير راتب المواطن ،الذي هو اآلخر يعاني

أربــع وحــدات انتظــار للحافالت ،كما

من شلل سريري.

ســيتم تخصيــص مواقف للســيارات

ÛÛوزيــر الماليــة واالقتصــاد بحاجــة إلــى طمأنــة المواطنين ،وأن يكــون قادرا

والزائريــن وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة

الديــن العــام ،وأيضا أن يحافظ على منجم الذهــب ((الصناديق التقاعدية))

الخاصــة بذوي االحتياجات الخاصة
والعالجيــة

والتعليميــة

علــى لــي عنق العاصفة التي تضرب االقتصــاد ،خصوصا مع تربص عفريت

وامتيازاتها التي تعتبر الدورة الدموية ألي راتب تقاعدي.

بطاقــة

استيعابية تبلغ  308مركبات.
s.dheyaalmosawi
@gmail.com

بلدية المحرق تتعامل مع  1076شكوى
المحرق  -مجلس بلدي المحرق

تعاملــت بلديــة المحــرق مــع  1076شــكوى مقدمــة مــن المواطنيــن والمقيميــن خــال العــام
 ،2018حيث تصدرت الشكاوى الواردة عبر نظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)
مجموع الشكاوى الواردة إلى البلدية بنحو  680شكوى على مدى  12شهرًا وبنسبة وصلت
إلى  % 73.5من المجموع الكلي للشكاوى الواردة.

“جودة التعليم” تستعين بـ  700موظف

دورة جــــديــــدة مــــن امـــتـــحـــانـــاتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة فــــي مــــارس

المنامة  -هيئة جودة التعليم والتدريب

وأوضحــت البلديــة أن نظــام (تواصــل) يشــهد
ارتفاعــا ملحوظــا مــن حيــث زيــادة عــدد

تلقيــا للشــكاوى الــواردة إلــى البلدية هما قســما
ً

النظافــة والرقابــة والتفتيــش بــإدارة الخدمات

مســتخدميه ،حيــث بلغ عــدد الشــكاوى الواردة

الفنيــة ،حيــث بلغــت نســبة الشــكاوى المتعلقــة

عبر النظام خالل العام  2017نحو  292شــكوى

بالقســمين في الفترة المذكورة نحو  .% 86أما

بفارق يصل إلى  388شــكوى وبنسبة تصل إلى

فيمــا يخص شــكاوى الحضــور الشــخصي ،فقد

 ،% 75.2ويعــزز مــن ذلــك إلــى امتيــاز النظــام

بلــغ مجموعهــا  109شــكاوى ،فــي حيــن وصلت

بتوثيــق جميع الشــكاوى والمقترحــات المقدمة

نســبة الشــكاوى الــواردة إلــى الصحــف المحلية

مع إتاحــة خيار إضافة المرفقات والمســتندات

نحــو  % 1وبواقــع وصــل نحــو  5شــكاوى علــى

إلكترونيا عن طريق المسح الضوئي ،األمر الذي
ً

تســتعد هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب النطــاق دورتهــا الجديــدة مــن االمتحانــات

فــي مجــاالت تصحيــح االمتحانــات،

مدارس خاصة ،حيث يبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين سيتقدمون ألداء هذا االمتحان

واألعمــال الفنيــة ،واإلداريــة المرافقــة،

 10,690طالب .وأما للصف الســادس ،فيشــارك في االمتحانات الوطنية  120مدرســة،

ويبلــغ عددهــم نحــو  700موظــف،

منهــا  19مدرســة خاصــة ،حيــث يبلغ إجمالي عــدد الطلبة الذين ســيتقدمون ألداء هذا

ُّ
يتم التنســيق مع ديوان الخدمة
حيث

االمتحان  13,513طالب.

مــدار العــام .وأكدت بلدية المحــرق أنها تتعامل

ودأبــت هيئة جــودة التعليم والتدريب

ســتعقد فــي الفترة مــن  3إلى  6مارس

مــع جميــع شــكاوى واستفســارات المواطنيــن

 -منــذ تأسيســها  -علــى تنفيــذ هــذه

الورقيــة التقليدية إلى البلدية ،ويضمن الحفظ

والمقيميــن مــن خــال توجيه المعنييــن باتخاذ

االمتحانــات المرتبطة بقياس مســتوى

اآلمن للمستندات والوثائق التي تدعم موضوع

اإلجــراءات الالزمــة لمتابعتهــا وإيجــاد أفضــل
الســبل والحلــول المناســبة لهــا ،وذلــك تنفيـ ًـذا

مؤسســاتنا

الســادس امتحانــات هــذا العــام فــي

التعليميــة ،واالرتقــاء بمســتوى أبنائنــا

مواد :اللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية،

االستفســارات والشكاوى بأقصى سرعة ممكنة

لتوجيهات الحكومة ،ومتابعة حثيثة من جانب

وبناتنــا فــي مــدارس مملكــة البحريــن،

والرياضيــات ،والعلــوم ،والتي ســتعقد

خــال الفتــرة الزمنيــة المحــددة لهــا وتزويــد

وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط
العمرانــي عصام خلف ،مشـ ً
ـيرة إلى أنها ماضية

وسوف يؤدي طلبة الصف الثاني عشر

ويأتــي ذلــك بالتنســيق المباشــر مــع الحكومــة

فــي التطويــر والســعي للتميــز وخدمــة أهالــي

واللغــة اإلنجليزيــة ،وحــل المشــكالت

في الفترة من  10إلى 16أبريل.
أن هــذه االمتحانــات ُتعَ ــ ُّ
د مــن
يذكــر َّ
جانــب خبــراء ومتخصصيــن فــي

اإللكترونيــة .وذكــرت البلديــة أن أكثر األقســام

محافظة المحرق.

باللغتيــن :العربيــة واإلنجليزية ،والتي

وضــع وكتابــة االمتحانــات الوطنيــة،

المشــتكي باإلجــراءات اإلداريــة المتعلقــة بهــا،

بتدريبهم بهدف بناء القدرات الوطنية

أبريل  .2019ويشــارك في االمتحانات الوطنية للصف الثاني عشــر  44مدرســة ،منها 7

.2019

الشــكوى ،إضافــة إلــى خاصيــة الرد علــى جميع

الجزئــي تســتعين بهــم الهيئــة ،وتقــوم

الوطنية للصف الثاني عشر من  3إلى  6مارس  2019وللصف السادس من  10إلى 16

فــي حيــن ســيؤدي طلبــة الصــف

يوفــر علــى المراجــع عنــاء التقــدم بالمراجعــات

تقدمــوا لشــغل وظائــف بنظــام الــدوام

األداء

الوطنــي

فــي

امتحانات هذا العام في :اللغة العربية،

المدنيــة لتوظيفهــم خالل هــذه الفترة
كمــا َّ
َّ
ــح مــن جانــب معلميــن
صح ُ
أنهــا ُت
متخصصيــن ومتمرســين علــى هــذه
النوعيــة مــن االمتحانــات ،ويعملــون
فــي مختلــف مــدارس المملكــة ســواء
الحكومية منها أو الخاصة.
أن األشــهر الماضيــة تضمنــت
علمًّ ــا َّ

اســتعدادات

مهمــة

لتنفيــذ

هــذه

االمتحانــات ،منهــا إجــراء مقابــات
لمجموعــة مــن المرشــحين الذيــن

من كل عام.
كما شــملت االســتعدادات عقد لقاءات
تعريفيــة مــع المدارس لشــرح تعليمات
االمتحانــات الوطنيــة التــي ســيتم
تنفيذهــا في المــدارس ،وعقــد لقاءات
تعريفيــة مــع المصححيــن لشــرح آليــة
التصحيــح وفترات العمــل ،إضافة إلى
عقــد لقــاءات تعريفيــة مــع الموظفيــن
بنظام الدوام الجزئي لشرح آلية العمل
في أيام االمتحانات الوطنية.

“الخدمة المدنية” يعقد ورشة لـ “الموارد البشرية”

إنـــهـــاء إجــــــــراءات الــمــقــبــولــيــن فـــي “الـــتـــقـــاعـــد االخـــتـــيـــاري”

الجفير  -ديوان الخدمة المدنية

عقــد ديــوان الخدمــة المدنيــة ورشــة عمل

للمعنيين بإدارات الموارد البشرية بالجهات
الحكوميــة

والمختصيــن

“اإلسكان”  :توزيع وحدات مدينة حمد

بإجــراءات

الرواتب وحسابات نهاية الخدمة ،بحضور
ممثليــن مــن أكثــر مــن  ٣٠جهــة حكوميــة
ً
مواصلــة لمــا بدأ بــه ديــوان الخدمة
وذلــك

المنامة  -وزارة اإلسكان

المدنيــة منــذ انطــاق البرنامــج مــن دعــم

ومســاندة للجهــات المعنيــة فــي تســهيل

المهام الموكلة إليهم فيما يختص ببرنامج
التقاعد االختياري.

وخــال الورشــة ،تــم تقديــم شــرح مفصل

عــن كيفيــة إدخــال إجــراءات الموظفيــن
المقبوليــن للتقاعــد االختيــاري فــي نظــام

المعلومــات اإلداريــة للمــوارد البشــرية
(الهواريــزون) ،تمهيــدا إلنهــاء إجــراءات

(الدفعة الثانية) من المقبولين في البرنامج

والمقــرر خروجهــم للتقاعــد فــي  1مــارس

الدفعــة الثانيــة مــن المشــمولين ببرنامــج

المختلفــة بانســيابية إجــراءات الدفعــة

المقبــل .وأكــد مدير عام التنظيــم وموازنة

التقاعد االختياري بسالسة وفاعلية أسوة

األولــى ،وكذلــك بالشــرح الــذي تــم تقديمه

الوظائــف جمــال العلــوي بأن هذه الورشــة

بالدفعة األولى.

مــن قبــل ديــوان الخدمــة المدنيــة فــي

تأتي ضمن مساعي ديوان الخدمة المدنية

مــن جانبهــم ،أشــاد المعنيــون بــإدارات

ورشــة العمــل ،واإلجابــة عــن استفســارات

الراميــة إلــى اســتكمال تمريــر إجــراءات

المــوارد البشــرية بالجهــات الحكوميــة

المختصين بهذا الشأن.

ً
تنفيذا ألمر ولي العهد نائب القائد األعلى

استحسان من جانب المواطنين.

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

وأكــدت حرصهــا علــى اســتمرارها فــي

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان

تنفيذ أمر سمو ولي العهد وتسريع وتيرة

بــن حمــد آل خليفــة بتوزيــع  5000وحدة

تنفيــذ المشــاريع اإلســكانية بمــا يلبــي

ســكنية ،والتــي أمــر بهــا ســموه خــال

احتياجــات المواطنيــن ،بكافة محافظات

الملتقــى الحكومــي  ،2018شــرعت وزارة

المملكة ومشاريع مدن البحرين الجديدة،

اإلســكان صبــاح أمــس بتوزيــع وحــدات

والتأكيــد علــى وضــع أنســب الحلــول

مشروع مدينة حمد اإلسكاني.

واآلليــات التــي تضمــن تقديــم خدمــات

وأشــارت الــوزارة إلــى أن عمليــة توزيــع

إســكانية تلبــي الطلبــات المتزايــدة علــى

المشــروع

جــرت

بسالســة

ووســط

اإلسكان في بيئة متكاملة البنى.

االثنين
 28يناير 2019
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عنفوان

تدشين إنتاج نظائر لتشخيص أورام البروستاتا

يـــحـــدد خــطــة الـــعـــاج الــمــنــاســبــة ومـــــدى انـــتـــشـــار الــمــرض
بتصويــر جســم المريــض بالكامــل

بدور المالكي من المحرق

حسن علي
حبيب

جاسم اليوسف

باســتخدام جهــاز للمســح البوزيتروني

أعلن قائد مستشــفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشــيخ ســلمان بن

المدمــج مــع األشــعة المقطعيــة (PET/

عطيــة هللا آل خليفــة عن تدشــين إنتــاج أحدث النظائر المشــعة والخاصة

 ،)CTمضيفــا أن هــذا الفحــص يتميــز
بقدرتــه الفائقــة علــى تشــخيص أورام

بتشــخيص أورام البروســتاتا داخــل وحــدة إنتــاج النظائــر المشــعة فــي

لبروستاتا ،وتحييدها.

مستشفي الملك حمد الجامعي.

Û Ûفــي ســيارته المتواضعــة “التيرســل” ،بيضــاء اللــون كان يقبــع “الملجاوي”

وذكــر الشــيخ ســلمان بــن عطيــة هللا

مستشفى

المرحوم حســن علي حبيب خلف المقود صبيحة كل فجر ،حيث أشــاهده
بأم عيني أثناء ممارســتي لرياضة المشــي وانا أمر بجوار منزله وهو يتلو

الصحي.

أثناء مروري عليه وهو معتكف داخل ســيارته ،وكأنه كان الســام األخير

أحــدث

مروري بجوار منزله كل صباح.

األورام صغيــرة الحجــم ،مبينــا أن
تطويــر وتحديــث أجهــزة تحديــد

والسيما انه كان يعمل كمنسق للمواعيد في المركز الصحي.

التي بدأت بإنتاج

Û Ûحســن كان أحــد الطيبيــن النادريــن فــي زمننــا ،والــذي ما إن ترمقــه لوهلة

واستخدام فحص

حتى تحس بأنك قريب منه وتعرفه من زمن بعيد.

Û Ûســيفقتدك محبــوك وناســك وأهلــك ،وســتظل ذكــراك خالدة كخلــود قلبك
على حبك.

ال تتجــاوز الميليميتــرات ،وبالتالــي

التشــخيصية وإعــادة التأهيــل وائــل
إبراهيــم إلى أن مستشــفى الملك حمد

وتشــخيص األورام فــي مستشــفى
الملــك حمــد الجامعــي كانت ومــا تزال

التــي بــدأت بإنتاج واســتخدام فحص

مــن أهــم األولويات التــي تعمل اإلدارة

 F-PSMAممــا يضــع البحريــن فــي

علــى تفعيلهــا باســتمرار لتقــدم نظــم

صدارة الدول بهذا المجال.

بــدوره،

أشــار

التداخليــة

jasim.abdulla

الشيخ سلمان بن عطية الله

الجامعــي يعد من أوائل المستشــفيات

ونــوه أن هــذا الفحــص يتــم حقــن

التشخيص والعالج بالمنطقة.

F-PSMA

النقــي ،فنــم قريــر العيــن أيهــا العزيــز وانت ترى أهــل قريتك قــد اجتمعت

أورام

الفائقــة علــى كشــف وتحديــد أماكــن

المستشفيات

Û Ûكان المرحــوم معروفــا عنــه دماثــة خلقــه ومســارعته لمســاعدة لآلخريــن

المــواد

لتشــخيص

بعــض األحيــان صغيــرة جــدا بحيــث

البروســتاتا بالعالــم نظــرا لقدرتهــا

يعد من أوائل

بيننــا ،وليتنــي كنت احتضتنه ســاعتها ألخبره بأنني ســافتقده كثيرا أثناء

فــي الجســم ،حيــث أنهــا تكــون فــي

المشــعة التــي يتــم إنتاجهــا تعــد مــن

الجامعي

Û Ûكنت قبل يومين من وفاته المأسوفة قد رفعت يدي للسالم عليه كعادتي

مــكان هــذه األورام بدقــة شــديدة

فــي تصريــح لـ “البــاد” :أن هــذه المادة

الملك حمد

آيــات مــن القــرآن الكريــم قبــل التوجــه إلــى مقــر عمله فــي مركــز الكويت

وأضاف إبراهيم أن  F-PSMAيفحص

استشــاري
ورئيــس

يصعــب تشــخيصها وتحديــد موقعهــا
بفحوصات األشــعة التقليدية ،لكن من
خــال فحــص  F-PSMAيمكــن رصــد
مكانهــا ومــن ثــم عالجهــا فــي مراحلها
المبكرة والقضاء عليها.
كمــا يســاعد فحــص  F-PSMAفــي
تحديــد مــدى انتشــار الــورم وبالتالــي
تحديد خطة العالج المناسبة باإلضافة
إلى اســتخدام هذا الفحص في متابعة

األشــعة

المريــض بمــادة  F-PSMAاإلشــعاعية

حالــة المريض وتشــخيص رجوع هذه

األقســام

ثــم يقــوم أخصائــي الطــب النــووي

األورام في مراحلها المبكرة.

@albiladpress.com

“الــصــحــفــيــيــن” تــــــوزع مــنــاصــبــهــا اإلداريـــــــة
دعـــــوة األعــــضــــاء لــلــمــشــاركــة بــالــلــجــان

الجفير  -جمعية الصحفيين البحرينية

عقــد مجلــس إدارة جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة اجتماعــه األول امــس “األحد” والــذي تم فيه
توزيــع المناصــب اإلداريــة ،وتم تزكية راشــد الحمــر نائبا لرئيــس الجمعيــة ،وعبدالرحمن المدفع
أمينا للسر ،و الحارث بوصيبع أمينا ماليا ورئيسا للجنة الفعاليات.
وفيمــا يتعلــق باللجــان ،فقــد تمــت تزكيــة ســكينة

تحرير جريدة الوطن يوســف البنخليل ،ولجميع من

الطــواش رئيســة للجنــة المــرأة ،محمــد بحــر رئيســا

شــارك فــي العــرس االنتخابي للجمعيــة ،معربين عن

للجنــة العضويــة ،حســن الســتري رئيســا للجنــة

أملهــم بــأن يكونــوا موضــع الثقــة التي منحهــم إياها

التدريــب المهنــي ،ســارة نجيــب رئيســة للجنــة

األعضــاء ،وأن يتمكنــوا مــن تحقيــق األهــداف التــي

اإلعالميــة ،وزهــراء حبيــب رئيســة للجنــة الحريــات

يتطلــع إليها الصحفيون ،والعمل على تلبية مطالبهم

والمنظمات الدولية.

بالتنســيق والتعاون مع الجهــات المعنية ،وأبرزها ما

ووجه مجلس اإلدارة الجديد الشكر والتقدير لرئيس

يتعلــق بالرواتــب ،صنــدوق الصحافييــن ،ومشــروع

إســكان الصحافييــن ،كمــا ســتتم إعــادة إحيــاء مقــر
الجمعية الستقبال األعضاء واإلعالميين.
كما تقدم المجلس بالشكر لرئيس جمعية الصحفيين
للــدورة األخيرة رئيس تحرير صحيفة البالد مؤنس
المــردي ،ولجميــع األعضاء الســابقين ،الذين كان لهم
بصمة جميلة تضاف لتاريخ الجمعية.
ودعــا مجلــس اإلدارة الجديــد أعضــاء الجمعيــة
لحضــور لقــاء غــد “الثالثــاء” ،وذلــك مــن الســاعة
الخامســة عصرا وحتى الثامنة مســاءً  ،حيث ســيتم
اســتحداث لجــان فرعيــة جديــدة ،وســيفتح بــاب
العضوية في تلك اللجان.

الرميحي :أجهزة “استشعار” تحت الجلد تقدم قراءات مستمرة عن السكري
محرر الشؤون المحلية
كشــفت عضــو جمعيــة الســكري البحرينيــة ،رئيس اللجنــة العلمية بالجمعية ،استشــاري الغدد الصماء والســكر في
مستشــفى الملك حمد الجامعي ،دالل الرميحي ،عن أنه ومع ارتفاع نســبة االصابة بمرض الســكري وانتشــاره بين
فئــات المجتمــع مــن كل األعمــار ازدادت الجهود في المجال العلمي والتكنولوجيــا الطبية الرامية الى التوصل الى
أفضل الســبل للســيطرة على المرض والتحكم فيه بنجاح للمحافظة على مســتويات معتدلة من الســكر في الدم،
وذلــك تجنبــا لمضاعفــات هــذا الــداء والمتمثلــة في االصابة بالفشــل الكلــوي ونزيف شــبكية العين وفقــدان البصر
وتقرحات القدمين ،والذي قد ينتج عنه البتر في كثير من االحيان وفقدان االطراف ،وفقدان القدرة على الحركة
أو المشي ،باإلضافة الى غيرها من المضاعفات المعروفة كمشاكل جلطات القلب والدماغ.
وأكــدت في تصريحات لـــ “البالد” أن
بإمــكان مريض الســكري تفادي هذه
األضرار على المدى البعيد ،اذا تمكن
مــن ابقــاء معــدالت الســكر اقــرب ما
يكون من الســكر الطبيعي ،مبينة أن
هــذا يتطلب مجهــودا على المريض،
مــن خــال االلتــزام أوال ،بنمط حياة
صحيــة قوامهــا الغــذاء الصحــي،

يوفرهـــــا
“حمـــــد
الجامعي”
بأحـدث التقنيات

ثــم االلتــزام بنشــاط بدنــي منتظــم،

وذكــرت الرميحــي أنــه فــي الغالــب
يطلــب األطبــاء من المرضــى قياس
الســكر عــن طريــق وخــز األصابــع
وقيــاس الســكر في الدم باســتخدام
اجهــزة قياس الســكر المنزلية ،وهي
الوسيلة التي تمكن الطبيب المعالج

وتوجيــه المريــض بالشــكل االمثــل
لتصحيــح نمــط الحيــاة او تنســيق
األدويــة بمــا يتناســب مــع أوقــات
ودرجــة االرتفاع والهبــوط لتقويمها
بالطريقة المثلى.

ّ
يفضــل
وقالــت إن هنــاك أوقــات

قيــاس

مســتوى

الســكر

فيهــا،

فبالنســبة لمرضــى النــوع الثانــي من
الســكر ممــن يســتخدمون الحبــوب
فــي العــاج او بعــض العالجــات
بالحقــن غيــر االنســولين فانــه يجب
أن يكــون قياس الســكر قبل اإلفطار
وأحيانــا بعــد الوجبــات بســاعتين
وعنــد الشــعور بأعــراض ارتفــاع
السكر مثل العطش وكثرة التبول او
أعراض انخفاض السكر مثل الجوع
والرجفة والتعرق.
وأضافــت ،أمــا المرضــى المصابــون
بالســكري مــن النــوع األول فهــم

تعتبر مرتفعة مما يخلق لديهم حالة
من القلق او التوتر ،وكذلك المرضى
االطفــال

المصابيــن

بالســكري

يحتاجــون الــى مراقبــة حثيثــة،

تقيس مستوى
سكري األطفال
وهم في
مدارسهم

االنســولين فاألجــدر قياس مســتوى
الســكر قبــل الوجبات وبعد ســاعتين
لــدى تنــاول الوجبــات باإلضافــة الى
قيــاس الســكر قبــل النــوم واحيانــا
الســاعة الثالثــة فجــرا ،وينصــح
بقيــاس الســكر قبــل قيــادة الســيارة
وقبــل وبعــد التماريــن الرياضيــة

كل الحــاالت يكــون هنــاك قطعــة
بالســتيكية ســهلة التثبيــت علــى

مــن المستشــعرات التــي تكــون

يحضــرون للمتابعــة مــع طبيــب

الجلد يقوم المريض بتركيبها بنفسه

قراءاتهــا واضحــة مباشــرة للمريض

الســكري لتعديــل الخطــة العالجيــة

فــي المنــزل وهــي متصلــة بخيــط
ً
جدا تحت الجلد يقوم
معدنــي رفيع

فهــي ال توفر قراءة الســكر فحســب

اعتمــادا علــى ذلــك ،وهــذه التقنيات

بــل باإلضافة الى ذلك تعطي اســهما

في قياس السكر من شأنها ان توجه

بقيــاس الســكر ،وحســب مواصفــات

إرشــادية تبيــن للمريــض بانــه فــي

المرضــى نحو عالم اكثر وضوحا من

الجهاز المستخدم والشركة المنتجة

طــور االرتفــاع البطــيء او االرتفــاع

حيــث مســتوى الســكر لديهــم وفهما

فهــذه القــراءات ممكــن ان ترســل

المتســارع او الهبــوط البطــيء او

أعمق لمدى تأثرهم بأسلوب حياتهم

تلقائيا الى الجهاز.

الهبــوط المتســارع وبإمــكان احــدث

الحالــي وأغلــب المرضــى يبــدأون

وأردفــت :ويمكننــا ان نختــار أن

هــذه االجهــزه توفيــر إنــذار صوتــي

فــورا بتصحيــح أســلوب حياتهــم

تكــون مخفيــة عــن المرضــى ،او ان

ومقــروء للمريض في هــذه الحاالت

بإرشــاد مباشــر مــن هــذه التقنيــات

نختــار ان تكــون مقــروءة مباشــرة

وأيضــا إنــذاره قبــل الهبــوط او

التي تحفزهم لالســتمرار مع أسلوب

مــن قبــل المرضــى ،وأيضــا هنــاك

االرتفــاع ب 30او  60دقيقــة ان

حيــاة أكثــر صحــة ،وكذلك من شــأن

مجس “الفالش” المعتمد على مســح

شــاء المريــض ليتفــادى ارتفــاع او

هــذه التقنيــات ان تســهل للطبيــب

المجــس بالجهــاز القــارئ لتحديــث

هبوط السكر ،كاشفة عن أن الجميل

المعالــج استكشــاف مواطــن الخلــل

القــراءة حيــث ال يرســل القــراءات

فــي أحــدث هــذه األجهــزة خاصيــة

فــي التحكم بالســكر وتعديل الخطة

تلقائيــا ،مســتدركة ،أن لــكل مــن

االتصــال بخمســة شــركاء للعــاج

العالجيــة بمــا يلــزم لتصحيــح ذلــك،

هــذه الخــواص فئــة مســتهدفة مــن

مــع المريــض لتنبيههم ،فعلى ســبيل

وكل هذا من شــأنه أن يبعد المرضى

المرضــى .فبالنســبة للجهــاز الــذي

المثــال يمكــن لــام او األب مــع هــذه

عن مضاعفات السكري الوخيمة وان

يخفي البيانات فهذا جهاز يستخدمه

األجهــزة االطــاع علــى مســتوى

كانــت هــذه تقنيــات حديثــة وتحمل

األطبــاء لتقييم الســكر لدى المرضى

السكر لدى الطفل وهو في المدرسة

معهــا عبئــا ماديــا فهــو ال يقــارن مــع

بــدون أن تكــون القــراءات ظاهــرة

مثــا وتلقــي تنبيه لــدى االرتفــاع او

كلفــة معالجــة مضاعفــات الســكري

لديهــم ،إذ يتم تخزيــن كل القراءات

االنخفــاض .وهــذه التفاصيــل كلهــا

كإدخال المريض الى المستشــفى أو

فــي الجهــاز وعنــد تســليمه للطبيــب

يســتطيع ان يطلــع عليهــا الطبيــب

البدء بغســيل الكلــى .وهذا ما يجب

يتمكــن مــن توصيلــه بالكمبيوتــر

عــن بعــد عن طريق موقــع إلكتروني

اخــذه بعيــن االعتبــار لــدى صنــاع

ورســومات

يخولــه المريض عن طريقه ان يتابع

القــرار لتقديــر مــا اذا كان األجــدر

االتصــال والتنبيه ،مبينة هناك ثالث

بيانيــة توضــح للمريــض والطبيــب

تطور حالة الســكر لديــه بين زيارات

توفير هــذه التقنيات واعتمادها في

أنواع أساســية لمستشــعرات السكر،

بأثر رجعي ما حدث لمســتوى السكر

العيادة.

عــاج الســكري فــي عصرنــا الراهــن

منهــا مــا يوثــق الســكر باســتمرار

علــى مــدى فترة التركيــب ،مبينة أن

وأكــدت االستشــارية الرميحــي ،أن

الــذي من ابرز ســماته التطور التقني

ومنهــا مــا يوثــق الســكر عنــد مســح

هــذه الطريقــة تفيــد المرضــى الذين

مستشــفى الملــك حمــد الجامعــي

الــذي البد أن يتم تســخيره لتســهيل

يقلقــون فــي حــال قامــوا باإلطــاع

يوفــر خدمــة اســتخدام المريــض
ً
نوعــا مــن هــذه األجهــزة يســتخدمه

العــاج وتحســين جــودة الخدمــات

ويقلق الوالدان على الطفل المصاب
حينمــا ينــام فــي غرفــة منفصلــة او

وقيــاس ألســكر ممــا قــد يــؤدي الــى
ً
خصوصــا
تــرك الســكر عاليــا قليــا
عنــد فترات النــوم خوفا من هاجس
الهبوط الحاد.
وقالــت الرميحــي ،إن مــن فوائــد
االطــاع الحثيــث علــى قياســات
الســكر لــدى المريــض انهــا تعطيهــم
او المشــروبات علــى اجســامهم،
فهــي فعال تفتح اعينهــم على مقدار
الضــرر الحاصــل من أســلوب الحياة
غيــر الصحــي ،كمــا تثبــت لهــم األثــر
اإليجابــي مثــا للرياضــة والنشــاط
البدنــي فــي ضبط معدل الســكر في
الدم.
وأضافــت ،هنــاك عــدة حلــول تقنيــة
متطــورة وحديثــة تلبــي حاجــة

وكذلــك في أي وقت يشــعر المريض

الطبيــب والمريــض على حد ســواء،

وذلــك مــن األمــور التــي تصعــب

وقــد بــدأ إنتــاج مستشــعرات الســكر
ً
ً
عاما
عالميا في سنة  2000وتطورت

بأعــراض ارتفــاع او هبــوط الســكر،
علــى المرضــى لعــدة أســباب منهــا
الــم وخــز األصابــع عــدة مــرات فــي
اليــوم ومشــقة االســتيقاظ من النوم
لقياســات السكر او عدم تذكر قياس
الســكر فــي األوقــات المطلوبــة او
عــدم تدوينها او إحضارها في وقت
الموعد مع الطبيب.
وتابعت ،أن هناك مرضى يستاءون

دالل الرميحي

وأوضحــت الرميحــي ،أمــا األجهــزة

اإلدراك الكامــل بتأثير بعض األكالت
معتمــدون بشــكل تــام علــى حقــن

مستشفى الملك حمد الجامعي

المرضــى لمــدة أســبوع ومــن ثــم

علــى االطمئنــان على ســامة الطفل

مــن االطــاع علــى الصــورة الكاملــة
وتقييــم مواطن االرتفــاع او الهبوط

اإلحباط عند اطالعهم على قراءات

يذهب الى المدرســة لعدم مقدرتهما

وضــرورة أخــذ األدويــة المناســبة
تحت إشراف طبي.

من قياس الســكر وتنتابهم حالة من

بعــد عام فــي دقــة القياس وســهولة
االســتخدام

واضافــة

خــواص

الجهــاز بالمستشــعر ،ومنها ما يخفي
القــراءات

عــن

المرضــى،

وفــي

باســتخراج

جــداول

مباشرة على قراءات السكر.

الصحية.
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الــــدالل 80 :عــيــادة طــب أســنــان مملوكة لــأجــانــب فــي البحرين

وافق مجلس الشورى على نصوص مواد مشروع قانون بشأن المؤسسات الصحية

شــهدت الجلسة الســابعة لمجلس الشورى من

الخاصــة ،والــذي يقضــي بإعطــاء األولويــة فــي التوظيــف بالمؤسســات الصحيــة

دور االنعقاد األول للفصل التشريعي الخامس

الخاصــة لألطبــاء والفنييــن والممرضيــن البحرينييــن الحاصليــن علــى المؤهــات

اعتــذار  4أعضــاء ،وهــم :أحمد الحــداد ,جواد

والخبرة الالزمة.

بوحسين ,نانسي خضوري ,منى المؤيد.

وأشــارت الشــورية ابتســام الــدالل إلــى أن

لــن تكــون عائقــا فــي توظيــف  500بحرينــي

العاطليــن عن العمل غالبيتهم من األطباء إلى

تنطبق عليهم شــروط مزاولــة المهن الصحية،

جانب عدد من الفنيين والممرضين.

وتســاءلت عــن كيفيــة تطبيــق المؤسســات

وبينــت بــأن األطبــاء المعنييــن حاليــا هــم

الصحية الخاصة للقانون.

األطبــاء الجدد ،إذ يوجد مشــكلة في توظيف

وقالــت“ :أطلــب مــن الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم

خريجي الطب العام.

المهــن والخدمــات الصحيــة التدقيــق علــى

وقالــت“ :جميــع المستشــفيات تلتــزم بقانــون

العقود المبرمة مع الممرضات والممرضين في

وزارة العمــل وتبــدأ فــي منحهــم  800دينــار

المستشفيات الخاصة ،مشيرة إلى أن الطبيب

للطبيــب ،و 450دينارا للفنيين ،ويمكن أن يتم

األجنبي يحصل على أجر منخفض ،ولكن يتم

االتفاق والزيادة أيضا مع الجهات المعنية”.

تعويضه بأخذ نسبة معينة من رسوم تحصيل

تغطية :مروة خميس

تصوير :رسول الحجيري

االثنين
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 22جمادى األولى 1440

مشاورات قانونية لجهاد الفاضل مع المستشار

وأردفت أن هناك مشــروعا ســيقدمه المجلس

فحوصات األشعة وغيرها”.

على األرواح.

وقالــت“ :نتمنــى أن تكــون البحريــن واجهــة

األعلــى للصحــة لدعم األطباء ،مشــيرة إلى أن

كما أشادت الشورية جميلة سلمان بأن اللجنة

وبينت أن اشتراط الخبرة هو لتقليل األخطاء

للعــاج ،وأن الكثيــر مــن الــدول تعتبــر

هناك  80عيادة أسنان مملوكة ألجانب.

تتمســك بأولويــة توظيــف البحرينــي ،ولكنهــا

الطبيــة ،وأن نقــص الخبــرة ســينعكس علــى

مستشــفياتها الخاصــة واجهــة للســياحة

وأشــارت الشــورية دالل الزايــد أن الخبــرة

تتمســك بموضــوع الخبــرة لما لهــا من خطورة

كفاءة المؤسسات الصحية.

العالجية”.

البحرنة في “حمد الجامعي” ال تتجاوز % 10

الـــعـــريـــض 1800 :ســـريـــر بــالــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة

انتقد الشوري أحمد العريض نسبة البحرنة في مستشفى الملك حمد الجامعي التي
ً
الفتا إلى ضرورة أن تجتمع الجهات المعنية وهم المجلس األعلى
ال تتجاوز ،% 10
للصحــة ،وزارة الصحــة ،وهيئــة تنظيــم مزاولــة المهــن الصحية لوضع اســتراتيجية
بعيدة المدى الستقبال األطباء الخريجين.
وبين أن في المستشــفيات العامة بمملكة

وبدوره ،طالب الشــوري جمال فخرو بأن

البحرين ،يوجد حوالي  1800ســرير ،لكن

يعطــي المواطــن البحرينــي األولويــة في

نسبة البحرنة ال تصل حتى .% 10
ً
ســنويا توظيف  300طبيب
وقال“ :يمكن

التوظيــف والتدريــب .وقالــت الشــورية
جهــاد الفاضــل“ :إن أوليــاء األمــور دفعوا

ويمكــن تدريبهم بمســاعدة “تمكين” ،وأن

دم قلبهــم علــى أبنائهــم ،واقترضــوا مــن

ســنة االمتيــاز هــو لالطــاع علــى جميــع

البنوك لتدريس عيالهم”.

األقســام ،إذ أن األطبــاء يســتمرون فــي

وأشــارت إلــى أن المرئيات التــي وضعتها

فتــرة تدريــب لمــدة  4ســنوات ،وذلــك ال

اللجنــة تنص على ضرورة المســارعة في

يمكن أن تقوم به المستشفيات الخاصة”.

ســد الفــراغ التشــريعي بأولويــة توظيــف

وأضــاف“ :بعــد ســنوات التدريــب يكــون

البحرينــي في المجال الصحــي .وأردفت

الطبيــب مؤهــا ،وعليــه البــد أن يتــم

أن أي تعديــل جديــد علــى القانون ســيتم

التدريــب فــي مستشــفيات جامعيــة مــع

أعادتــه لمجلس النواب وســيعطل صدور

وجود مراقبين.

القانــون وســيؤدي إلــى اســتمرار معانــاة

الحاجي والكعبي وسلمان

 500طبيــب عاطــل .وقالــت“ :علينــا أن

إلــى هــذا القانــون لســد فــراغ تشــريعي،

نزيــل إحبــاط خريجي الطــب المتفوقين،

وســيخدم الكثير من األطباء البحرينيين

موضحــا أن جميــع من دخــل كلية الطلب

ويمنحهــم وظيفــة فــي المؤسســات
الخاصــة ،متســائالً عن آليــة التطبيق لهذا

وذكر صادق آل رحمة “أننا بحاجة ماســة

القانون حول توظيف البحريني”.

وتخــرج هــم مــن الطلبــة المتميــزون”.

مشروع الميزانية يخالف مبدأ إنشاء الشركات

جمشير :المؤسســات والهيئات لن تكون مستقلة بذاتها

“الشورى” يرفض مشروع “الميزانية العامة”

التعديــل المقتــرح يعــوق اســتقالل مؤسســات الدولــة

قــال الشــوري خالــد المســقطي إن تبريراتنــا

رفــض مجلــس الشــورى فــي جلســته

تأتــي لمصلحــة المملكــة والمشــروع لــن يخدم

( )10مــن المرســوم بقانــون رقــم ( )39لســنة

االعتياديــة مشــروع قانــون بتعديــل المــادة

بعــدم الموافقــة على مشــروع الميزانية العامة

2002م بشــأن الميزانيــة العامــة ،المعــد فــي

األهداف التي وضعت فيه.

كما بين الشــوري عبدالرحمن جمشير أن تأييد

ضــوء االقتــراح بقانــون المقــدم مــن مجلــس

المؤسسات والهيئات لن تكون مستقلة بذاتها.

أعدتــه لجنــة الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة

بنــاء علــى التقريــر الــذي
ً
النــواب ،وذلــك

أعضــاء المجلــس لمشــروع الميزانيــة يعني أن

بخصــوص مشــروع القانون المذكــور ،والذي

أشــار الشــوري خميــس الرميحــي إلــى أن

يتــم بموجبه إضافة فقــرة جديدة إلى المادة

المشــروع يعيــق اإلدارات التنفيذية للشــركات

( )10مــن المرســوم ،وتنــص علــى أن “تــؤول

في حرية رسم السياسات.

إلــى الحســاب العمومــي إيــرادات جميــع

وقال الشوري علي العرادي“ :تطبيق المشروع
ً
أساســيا فــي طبيعــة إنشــاء
يخالــف مبــدأ

“الشورى” يمرر
احتياطي األجيال
القادمة
وافــق مجلــس الشــورى علــى توصيــة
لجنة الشؤون المالية بالتمسك بالقرار

الســابق لمجلــس الشــورى بالموافقــة
علــى مشــروع قانــون بتعديــل المــادة

( )4مــن قانــون االحتياطــي لألجيــال

القادمــة المعــد فــي ضــوء االقتــراح
بقانــون بصيغتــه المعدلــة المقــدم مــن

مجلــس النــواب وبالصياغــة التــي

قررها المجلس.

ويقضــي مشــروع القانــون بتعديــل

تشــكيل مجلــس احتياطــي األجيــال
المقبلــة بمــا يتــاءم مــع المهــام التــي

يقوم بها المجلس.

الهيئات والمؤسســات العامــة ،كما تؤول إليه

مســاهمتها في رأسمال الشركات األخرى بعد

الشــركات المملوكــة لها بالكامل ،أو من نســبة

من ذلك أي هيئة أو مؤسســة عامة أو شــركة

جميــع األرباح الصافيــة المتحققة للدولة من

الشركات والهدف منها وكيفية إدارة حساباتها
المالية”.

مطرقة الرئاسة

ترأس جمال فخرو جلسة مجلس الشورى

الكوهجي تحمل “الصحة” وجود أطباء عاطلين
حمَّ لــت الشــورية فاطمــة الكوهجــي وزارة

تنظيــم ســوق العمــل وصنــدوق العمــل

الصحــة مســؤولية وجــود  500طبيــب

(تمكين) ووزارة الصحة”.

عاطــل عــن العمــل ،وذلــك لمــا تقــوم به من

وبيــن أن “تمكيــن” تدعــم الطبيــب لمــدة 3

آلية خاطئة في التوظيف ،وهو أن توظف

ســنوات ..السنة األولى يحصل فيها بنسبة

األطبــاء المتدربيــن فــي المستشــفيات

 % 70والســنة الثانيــة  % 50والثالثــة 30

الخاصــة ،فيمــا ال تقــوم بتوظيــف األطبــاء

 ،%والحكومــة تعمــل في جهدها لتوظيف

العاطليــن عــن العمــل المتواجديــن فــي

البحريني.

منازلهــم .وقالت“ :يا وزارة الصحة خلصي

وقال“ :هناك مقولة قديمة بجعل البحريني

الموجوديــن العاطليــن اللــي قاعديــن أول

هو الخيار األفضل في كل مناحي وظائف

بعدين أخذي من المستشفيات الخاصة”.

البحريــن ســواء العمــل فــي الحكومــة أو

وعقــب وزيــر شــؤون مجلســي الشــورى

القطــاع الخــاص ،وال يوجــد خــاف مهمــا

والنــواب غانــم البوعينيــن موضحــا“ :أن

عمل في أي منها مما سيصب في مصلحة

الحكومــة تعمــل فــي هــذا الملــف ضمــن

الوطــن ،وأنــه ال يمكن اتهــام وزارة الصحة

منظومــة متكاملــة وجهــاز يضــم هيئــة

في أنها السبب في بطالة األطباء”.

تجنيــب االحتياطــي القانونــي ،وال يســتثنى

مهما كانت نســبة الحكومــة فيها” ،فيما ألغت
المــادة الثانيــة كل نــص يخالــف أحــكام هــذا

القانون ،وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.

متابعة تنفيذ النموذج الوطني
إلدماج احتياجات المرأة

وزير المجلسين

اســتعرض مجلس الشــورى االقتراح

والتنســيق مــع الســلطة التشــريعية

المقــدم مــن الشــورية دالل الزايــد

لمتابعــة تنفيــذ النمــوذج الوطنــي

للحديــث حــول لقــاء قرينــة عاهــل

إلدمــاج احتياجــات المــرأة وتحقيــق

البــاد ،رئيــس المجلــس األعلــى

التــوازن بيــن الجنســين عنــد اعتمــاد

للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي

برنامــج الحكومــة والموازنــة العامة،

األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل

حيــث نــوه رئيــس مجلــس الشــورى

خليفة ،مع رئيســي مجلسي الشورى

بمــا تحظــى بــه المــرأة البحرينية من

والنــواب ورؤســاء اللجــان الدائمــة

رعايــة واهتمام من صاحــب الجاللة

بالمجلســين ونوابهــم وعــدد مــن

الملــك ،ومــن صاحبــة الســمو رئيــس

أعضــاء المجلســين؛ بهــدف التشــاور

المجلس األعلى للمرأة.

االثنين
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تأجيل طلب وقف ضريبة “الكهرباء والماء”

“اإلداريـــــة” أرجـــأت الــبــت فــي الطعن لحين صـــدور حكمها النهائي
عباس إبراهيم
قال المحامي محمد الذوادي إن المحكمة الكبرى المدنية األولى (الدائرة اإلدارية) أجلت النظر في الطعن بشأن قرار ضريبة القيمة
المضافــة ( )VATالتــي بــدأت بتطبيقهــا هيئــة الكهرباء والماء ،حتى جلســة  3فبراير؛ وذلك لرد المدعى عليهــم ،كما أرجأت البت في
طلبه المستعجل الخاص بوقف هذا القرار؛ وذلك لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى.

خــال مزاولــة نشــاط اقتصادي وفقــا آلليات

حيــث أن مرفــق خدمــات الكهربــاء والمــاء،

تنافسية مع القطاع الخاص)

وهــو مرفــق هــام ورئيســي ،محصــور بيــد

وأوضــح أن مفــاد هــذا النــص أن المشــرع

هيئــة الكهربــاء والماء وحدهــا دون منافس،

القانونــي اســتلزم شــروط رئيســية إلخضــاع

وبالتالــي يجــب أن ال تخضــع خدماتها لقيمة

التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية

الضريبة المضافة طبقا لما نصت عليه الفقرة

لضريبة القيمة المضافة ،وأهمها:

األولــى مــن المــادة ( )9مــن قانــون ضريبــة

أ -أن ال تباشــر الجهــة الحكوميــة هــذه

القيمة المضافة المشار إليه سابقا.

الخدمات بصفة سيادية.

كمــا قــرر الــذوادي أن قــرار هيئــة الكهربــاء

ب -إمكانيــة التنافــس بين الجهــة الحكومية

والمــاء بإخضــاع خدماتهــا لضريبــة القيمــة

والقطاع الخاص في تقديم الخدمات.

المضافــة قــرار مجحــف ومشــيب بعيــب

وبين قصد المشرع القانوني أن تكون الجهة

الخطــأ فــي تطبيــق القانــون ومخالفــة

الحكوميــة تمــارس نشــاطا تجاريــا بحتــا

نصوصــه ،مشــيرا إلى أن مملكــة البحرين بلد

بالتنافــس مــع القطــاع الخاص حتــى تخضع

المؤسسات والقانون ،يقع الجميع فيها تحت

خدماتهــا لضريبــة القيمــة المضافــة طبقــا لما

مظلــة القانــون سواســية دون تفرقــة ســواء

نص عليه القانون.

كان حاكــم أو محكــوم ،ويلتــزم الجميــع فيها
بأحــكام القانــون دون مخالفــة ،ومتى وقعت
هــذه المخالفــة وجــب تصحيحهــا مــن جهــة
القضــاء دون تــردد ،وأن القضــاء اإلداري هو

وأشار الذوادي إلى أنه تقدم بدعوى قضائية

خدمــات الكهربــاء والمــاء بنســبة  % 5مــن

وبصفــة مســتعجلة وقــف تنفيــذ القــرار

ضــد وزير شــؤون الكهربــاء ،والماء والرئيس
التنفيــذي لهيئة الكهربــاء والماءٌ ،
كل ِ
بص َفته؛

قيمــة الخدمة وذلك بأثر رجعــي ،اعتبارا من

المطعــون عليــه إلــى حيــن االنتهــاء مــن نظر

فاتورة شــهر يناير  ،2019ومرفق بها شــهادة

الدعــوى الماثلة ،وفي الموضوع بإلغاء القرار

لمطالبتهما بوقف وإلغاء قرار تطبيق ضريبة

التسجيل الضريبي للهيئة.

المطعــون عليــه فيمــا تضمنــه مــن تطبيــق

القيمــة المضافــة علــى فواتيــر المشــتركين

وأفــاد بــأن هذا اإلجراء غيــر قانوني كون أن

ضريبــة القيمــة المضافــة على خدمــات هيئة

بالهيئــة ،مؤكدا عــدم قانونية تحصيل الهيئة

المشــرع ألزم في حال تطبيق ضريبة القيمة

الكهربــاء والماء ،مــع ما يترتب على ذلك من

للضريبة.

المضافــة علــى التوريــدات الحكوميــة وجود

آثار.

وأوضــح أنــه مواطــن بحرينــي ومنتفــع مــن

توافر عدة شــروط ،وهي أن ال تباشــر الدولة

وجــاء فــي الئحــة الدعــوى أن الفقــرة األولى

خدمات هيئة الكهرباء والماء تفاجأ المدعي

تلــك التوريــدات بصفــة ســيادية وأن يكــون

من المادة ( )9من المرســوم بقانون رقم ()48

برســالة واردة مــن قبــل هيئــة الكهربــاء

هنالك منافسة بين القطاعين العام والخاص

لســنة  2018بشــأن ضريبــة القيمــة المضافــة

والمــاء بتاريــخ  8ينايــر  2019مرســلة عبــر

بشــأنها وهــو مــا ال يتوافــر بهــذا القطــاع

نصــت صراحــة علــى( :تخضــع للضريبــة

وأفــاد بأنــه كما هــو معلوم أن هيئــة الكهرباء

البريــد اإللكترونــي ،تضمنت إشــعارا بتطبيق

الحكومي.

التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية

المــاء جهــة حكوميــة تباشــر خدماتهــا بصفة

ضريبــة القيمــة المضافــة علــى توريــدات

وطالــب الذوادي قبل الفصــل في الموضوع،

مــا دامــت تباشــرها بصفــة غيــر ســيادية مــن

ســيادية دون تنافــس مــع القطــاع الخــاص،

الزام “التأمينات” بضم خدمة مدرس للتقاعد
محرر الشؤون المحلية
قالــت المحاميــة نــدى الرياشــي إن
المحكمــة الكبــرى المدنيــة األولــى
(الدائــرة اإلداريــة) ألزمــت هيئــة
التأميــن االجتماعــي بــأن تضــم مــدة
عمــل مــدرس مؤقــت بــوزارة التربيــة
والتعليــم ،لقرابــة الســنتين ،ضمــن
ســنوات خدمتــه المحســوبة فــي
التقاعــد ،كمــا ألزمتهــا بالمصروفــات
ومقابــل أتعاب المحامــاة؛ على اعتبار
أن القانــون لــم يفــرق بيــن الموظــف
الدائم أو المؤقت.
وذكــرت وكيلــة المــدرس المدعــي أن
وقائع الدعــوى تتمثل في أن المدعي
كان قــد التحــق بالعمــل لــدى وزارة
التربيــة والتعليــم بوظيفــة مــدرس؛
اعتبــارا مــن  22نوفمبــر  ،1997ومنــذ
ذلــك الحيــن تــم التأميــن عليــه لــدى
الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي،
وفــي غضــون شــهر نوفمبــر ،2017

راجــع الهيئــة لتزويــده بمعلومات عن
ســن تقاعده ومســتحقاته التقاعدية،
إال أنــه تفاجــأ بعــدم احتســاب الفتــرة
مــن بــدء تعيينــه فــي وزارة التربيــة
والتعليــم وحتى  1يوليو  1999ضمن
مــدة خدمته؛ علــى الرغم من ســداده
االشتراكات التأمينية عن تلك الفترة
حسبما هو ثابت في استمارات راتبه.
وطالبت الرياشي المحكمة باحتساب
مــدة عملــه لــدى وزارة التربيــة
والتعليم في الفترة المذكورة وضمها
لمدة خدمته .من جهتها ،دفعت هيئة
التأمينــات االجتماعيــة بــأن المدعــي
كان موظفــا مؤقتــا ،فــي حيــن ردت
المحامية على هذا الدفع بأن القانون
رقم  43لسنة  2018والخاص بتعديل
أحــكام القانــون رقــم  13لســنة 1975
بشــأن تنظيــم معاشــات ومكافــآت
التقاعــد لموظفــي الحكومة ،لم يفرق
بيــن الموظــف الدائــم والمؤقــت فيما
يتعلق بتطبيق أحكام ذلك القانون.

 6أشهر لشاب سرق أموال آسيوي
محرر الشؤون المحلية
دانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى
شــابا ( 24عامــا  -عاطــل عــن العمــل) بتهمــة
الســرقة باإلكــراه بحــق آســيوي “ 33عامــا -
يعمل منظفا للســيارات” في منطقة سلماباد،
وقضــت بحبســه لمــدة  6أشــهر .وقالــت
المحكمة في أســباب الحكــم بعقوبة مخففة
إنــه نظرا لظــروف الدعوى ومالبســاته فإنها
شــملته بقســط مــن الرأفــة ونزلــت بالعقوبــة
إلــى الحــد الــوارد بالمنطــوق عمــا بحقهــا
المخــول لها بمقتضى المــادة ( )72من قانون
العقوبات.
وتتحصــل الواقعــة فــي أنــه وبينمــا كان
المجنــي عليــه اآلســيوي يقــوم بغســيل
الســيارات فــي منطقــة ســلماباد ،إذ تفاجــأ

وعندما حــاول المجني عليه التقاطها تعدى
عليــه المتهم بالضرب بيــده على وجهه أكثر
من مرة وسرقها وفر هاربا بالسيارة.
وتعــرف المجني عليه على المتهم لدى عمل
طابــور العــرض القانونــي عليــه ،فــي حيــن
أســفرت تحريــات الشــرطة وشــهادة مــازم
أول عــن ارتــكاب المتهــم للواقعــة ،والــذي
بضبطه أقر للشرطة بارتكابه للواقعة.
فأحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة بعدمــا
أســندت إليــه تهمــة أنــه بتاريــخ  26يوليــو
 ،2018ســرق وآخــر مجهــول حافظــة نقــود
المجنــي عليــه بطريــق اإلكــراه الواقــع عليــه
بأن قام باالعتداء عليه بالضرب على وجهه
أكثــر مــن مرة فشــل بذلــك مقاومتــه وتمكن
مــن إتمام الســرقة والفــرار بالمســروقات مع

محرر الشؤون المحلية
أفادت المحامية عائشة آل ثاني بأن المحكمة الصغرى الشرعية السابعة (الدائرة السنية)
قضت بضم حضانة طفل ( 8ســنوات) لموكلتها ،وبرفض دعوى والده بإســقاط الحضانة

ســريان الدعــوى  -انتهــت فيهــا إلــى الطلب من
المحكمة اآلتي:

عــن أمــه ،بعدما أغــراه والده المدعى عليه باأللعاب اإللكترونيــة والهواتف الذكية ليبعده

 .1ضم حضانة االبن إليها.

عن والدته ،مدعيا عدم قدرتها على تربية ابنهما واعتدائها عليه بالضرب.

 .2إلــزام األب بدفــع نفقة ابنه بواقع  150دينارا

وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا إنهــا ال

دعوى باآلتي:

تطمئــن إلى شــهود األب المدعــي ،فضال عن أن

 .1إســقاط حضانة األم (الزوجة المدعى عليها)

تقريــر مركــز حمايــة الطفــل أتــى معــززا لفكــرة

البنهما وضمه إليه ووالدته جدة الطفل.

دمــج الطفــل مــع والدتــه المدعــى عليهــا ،ممــا

 .2إلــزام المدعــى عليها بتســليم جميــع األوراق

يضحــى معــه طلــب والــد الطفــل وجدتــه ألبيه

الثبوتية المتعلقة بابنهما إليه.

قائم على غير سند من الواقع خليقا بالرفض.

 .3إلــزام المذكــورة بالمصاريــف ومقابــل أتعاب

وأضافــت أنــه لمــا كان الثابت أن االبــن يبلغ من

المحاماة.

العمــر  8ســنوات ،ومــا زال فــي ســن الحتيــاج

ويدعــي األب فــي دعــواه أنــه وبصفتــه زوجــا

خدمــة النســاء ،فقــد خلــت األوراق مــن مانع أو

للمدعــى عليها فقد تقدم بهذه الدعوى للطلبات

سبب إلسقاط الحضانة عنها.

ســالفة البيــان؛ علــى اعتبــار أن والــدة ابنــه غير

وذكــرت المحكمة في تفاصيل الواقعة أن األب

أمينــة علــى حضانــة ابنهمــا وغيــر قــادرة علــى

المدعى عليه كان قد طالب المحكمة في الئحة

تربيته وأنها وأهلها يعتدون عليه بالضرب.

شــهريا ومثلهــا لكســوة العيديــن بواقــع مرتيــن
بالسنة.
 .3إلــزام المدعــى عليــه بدفــع نفقــة إليهــا 200
دينار شــهريا ومثلها لكسوة العيدين مرتين في
السنة.
 .4إلــزام المدعــى عليــه بدفــع مبلغ القرطاســية
البنه بواقع  70دينارا مرتين في السنة.
 .5إلزام المدعى عليه بدفع بدل الســكن شــهريا
 300دينار.
 .6إلــزام المدعى عليه بدفع الرســوم الدراســية
البنه بواقع  2000دينار سنويا.

المخطئ.

بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وشرحت المحامية عائشة آل ثاني أسباب هذه
الطلبات في أن ابن موكلتها يمتنع والده ودون
مبرر شــرعي عن اإلنفاق عليه رغم يساره كونه
يعمل في وظيفة حكومية براتب  736دينارا.
وأشــارت إلــى أن الطفــل فعليــا فــي حضانــة
والــده منذ حوالي الســنة ،وأن األخير اســتطاع
السيطرة عليه تماما بمختلف الطرق والوسائل،
فقــد ســعى إلــى إقناعــه علــى البقــاء معــه ومــع
جدتــه ،فــي حيــن أنــه لــم يفــارق والدتــه قــط
بالسابق.
وعمــد األب إلــى توفيــر جميع وســائل الرفاهية
التــي يتمناهــا أي طفــل مــن ألعــاب إلكترونيــة
وهواتف ذكية وغيرها ،مما جعل االبن وبشكل

المدعيــة الثانيــة وهي جدته مــن األم ألحقيتها

الذهاب إلى والدته المدعى عليها.

نزيل ينسق مع آخرين لبيع المخدرات

عـــاقـــبـــتـــه الـــمـــحـــكـــمـــة ووســــيــــطــــه بـــالـــســـجـــن  10ســـنـــوات
تحديدهــا باالتفاق والتنســيق مع المتهم األول،

كميــة مــن المواد المخــدرة ،وقد حــدد له أماكن

والــذي يقضــي عقوبــة الســجن ،كمــا أنــه يقــوم

اســتالم المــواد المخــدرة واألشــخاص الذيــن

بتســليم قيمــة عمليــات البيع ألشــخاص آخرين

سيتســلمون حصيلــة البيــع مقابــل عمولــة لــه،

لمدة  10سنوات ،مع األمر بتغريم كل منهما مبلغ  5000دينار وبمصادرة المضبوطات.

ال يعرفهم.

مبينا أنه ساعده في  6عمليات مشابهة.

فتم الطلب من الثاني التواصل مع المتهم األول

هــذا وثبــت للمحكمــة أن المتهميــن فــي غضون

وتتمثــل التفاصيــل حســبما جــاءت بأوراق

والتسلم بالقرب من حديقة االستقالل ،وهو ما

تحت مسمع أفراد الشرطة ،واللذين تطرقا في

العامين  2017و ،2018ارتكبا اآلتي:

القضيــة في أن إدارة مكافحة المخدرات كانت

حصــل فعال وشــاهده أفراد الشــرطة المراقبين

حديثهمــا إلــى آخر عمليــة بيع للمــواد المخدرة،

أوال :المتهم األول:

فأبلغــه المتهــم الثاني عــن إجمالــي المبالغ التي

 .1حــال كونــه عائــدا حــاز وأحــرز وبــاع وســلم

بحوزتــه حصيلــة بيــع المــواد المخــدرة ،وأنــه ال

وتســلم بقصــد االتجار المــواد المخدرة في غير

يزال بحوزته  28قطعة ،وســمعوا المتهم األول

األحوال المرخص بها قانونا.

وهو يطالبه بسرعة بيعها حتى يقوم بالتنسيق

 .2حــاز وأحــرز بقصد التعاطي المــواد المخدرة

لتحضير كمية أخرى.

في غير األحوال المرخص بها قانونا.

وأوضــح المتهــم الثانــي أنه تعرف علــى المتهم

ثانيا :المتهم الثاني:

األول خــال قضائهما عقوبة الحبس ســويا في

 .1بــاع وتوســط بقصــد االتجــار فــي المــواد

قضيــة تعاطي ،إضافة إلــى كونهما جيرانا ومن

المخدرة في غير األحوال المرخص بها قانونا.
 .2حــاز وأحــرز بقصــد التعاطي مؤثــرات عقلية
في غير األحوال المرخص بها قانونا.

محرر الشؤون المحلية
عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائية األولي متهمين بحيازة مــواد مخدرة بقصد االتجار
فيها وتعاطيها ،أحدهما ينسق عمليات البيع من داخل محبسه؛ وذلك بسجن كل منهما

قد تلقت معلومات ،مفادها أن أحد المحكومين

للموقع.

ســابقا بقضيــة مخــدرات ،قــد عمــد إلــى تجنيــد

وعلــى إثــر ذلــك تمــت مداهمــة المتهــم الثانــي

شــخص مــن خــارج الســجن ،لتنســيق وترتيــب

والقبــض عليــه وبحوزتــه المبلغ المصــور بعدما

الثانــي ،والــذي تمكــن أحد المصادر الســرية من
توطيد عالقته به ،واتفق معه على أن يشــتري

يده مباشــرة في جيب المجني عليه وســرق

واعتداءات على ســامة جســم الغير بعضها

منه كمية من مادة الحشيش بقيمة  100دينار،

وبالتحقيــق معــه حــول مصــدر تلك المــواد ،أقر

منطقــة واحــدة ،إال أن المتهم األول ســجن منذ

محفظة نقوده ،إال أنها سقطت على األرض.

ارتكبها بواسطة سالح.

واتفقــا علــى أن يكــون مــكان عمليــة االســتالم

لهــم بأنــه يســتلمها مــن أماكــن مختلفــة ،يتــم

 4ســنوات واتصل به منذ فترة ليطلب منه بيع

مــا يثبــت ذلــك ،إال أن الشــاب رفــض ووضــع

هدفــه إعمــال مبــدأ ســيادة القانــون أيــا كان

 .7احتياطيــا :القضــاء بضــم حضانــة االبــن إلى

مخدرة.

المتهــم أنــه مــن رجال الشــرطة ،فطلــب منه

ودســتورية مهمــة ،وأن نــص المشــرع عليهــا

بديهــي يرغــب بالعيــش مــع والــده ويرفــض

ومبلغ  1000دينار يعتقد أنها حصيلة بيع مواد

بالغــا ضــده ،غالبيتهــا قضايا ســرقة باإلكراه

وأن الرقابــة القضائيــة هــي ضمانــة أساســية

بدعــوى متقابلــة ضــد زوجهــا  -تطلقــا أثنــاء

المعلومــات ،وتــم التوصــل إلــى هويــة المتهــم

الجنائــي الخاصــة بــه إلــى أنه تــم تقديم 19

ســواء كان مادي أو معنوي من جهة اإلدارة،

 .8إلــزام المدعــى عليهمــا  -األب ووالدتــه -

قطعة من مخدر الحشيش و 3موازين حساسة

ويطلــب منــه هويتــه ،ولــدى رفضــه أبلغــه

أو مخالفــة للقانــون ،ويعمل على رفع التعدي

لكــن األم لــم تقبــل بهــذه الدعــوى وتقدمــت

عمليات بيع المواد المخدرة.

قضايا مماثلة ،إذ أوضحت كشف االستعالم

الحقــوق والحريــات الفرديــة مــن أي اعتداء

بذلك.

وبتكثيــف التحريــات تــم التأكد مــن صحة تلك

بالمتهم ينزل من الســيارة التي كان يستقلها

التــوازن بيــن جهــة اإلدارة واألفــراد ويحمي

والـــــده أغـــــراه بــوســائــل الــرفــاهــيــة فـــرفـــض الـــعـــودة لــوالــدتــه

استخدموا القوة الالزمة للسيطرة عليه.

بصحيفة أســبقيات المتهم ســبق اتهامه في

الحصــن الحصيــن الــذي يســعى إلــى إحداث

“الشرعية” أقرت بحضانة األم البنها

وأثنــاء تفتيش مســكنه تم العثــور فيه على 38

ذلــك الشــخص المجهــول .وثبــت للمحكمــة

محمد الذوادي

شاب يعتدي على شرطيين حضرا لمسكنه بعد بالغ ضده
 20يومــا وكان ذلــك أثنــاء وبســبب تأديتــه

محرر الشؤون المحلية

ألعمال وظيفته.

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى معاقبة شاب “ 29عاما” بالحبس لمدة سنة واحدة مع النفاذ؛

ثانيــا :رمــى الموظفيــن العمومييــن العريــف

وذلــك إثــر إدانتــه باالعتــداء وإهانة اثنين من أفراد الشــرطة كانا قد حضرا لمســكنه إللقاء القبض عليه بعد

المجنــي عليــه األول ونائــب عريــف المجنــي

مشاكل افتعلها مع إخوته بمنزل العائلة.
وتتمثــل تفاصيل القبض على المســتأنف في
أن إحــدى شــقيقاته كانــت قــد أبلغــت ضــده
عبــر اتصــال أجرتــه بشــرطة النجــدة ،والتــي
قــررت بــأن شــقيقها يفتعل لهم المشــاكل في
منزلهــم الكائــن بمنطقــة ســند ،وعليــه توجــه
الشــرطيين المجنــي عليهمــا وهمــا يرتديــان
زيهمــا العســكري إلــى المنــزل المشــار إليــه
لمتابعة البالغ.
وعنــد وصــول المجنــي عليهمــا تبيــن لهما أن
باب كراج المنزل مفتوح ،وشاهدا المستأنف
من خالله وهو بحالة هيجان وجسمه ملطخ
بالدمــاء ،فحضــر لهم الشــاهد الرابع األخ غير
الشقيق للمستأنف ،والذي قرر لهما أن األخير

عليــه الثانــي باأللفــاظ المبينــة بالمحضــر بمــا

كان يحمل سكينا
ومالبسه ملطخة
بالدماء
يحمل بيده سكينا ويريد طعن أحد إخوتهم.
وأضــاف شــقيق المســتأنف أن ســبب تلطــخ
شــقيقه بالدمــاء أنه جرح نفســه عندما كســر
أحــد األبــواب الزجاجيــة الخاصــة بالمنــزل،
وســمح للشــرطيين المجنــي عليهمــا بدخــول
المنــزل ،وعلــى الفور توجها إلى مكان تواجد

يخدش من شرفهما واعتبارهما دون أن ذلك

المســتأنف وطلبــا منــه الهــدوء ،إال أن األخير

يتضمن إســناد واقعة معينة وبدون اســتفزاز

لم يستجب لهما ،وبعد إلحاحهما عليه التفت

فــي مواجهتهمــا وبحضــور الغيــر وكان ذلــك

نحو المجني عليه األول وأمسكه من قميصه

أثناء وبسبب تأديتهما ألعمال وظيفتهما.

وضربه على جبهته ولم يفلته.

ثالثــا :أهــان بالقــول والفعــل الموظفيــن

وفــي تلــك األثنــاء صــرخ علــى المجنــي

العمومييــن ســالفي الذكــر وكان ذلــك أثنــاء

عليهمــا وتلفــظ عليهمــا بقولــه “هــذا الدريــس

وبسب بتأديتهما ألعمال وظيفتهما.

اللــي عليكــم مــو دريس شــرطي هــذا دريس

الجديــر بالذكــر أن محكمــة أول درجة قضت

ســكورتي” و”أنتــم مــو رجاجيــل” ،فحــاول

بالعقوبــة ســالفة البيــان وقالــت فــي أســباب

المجنــي عليــه الثانــي إبعــاد المســتأنف عــن
زميلــه إال أنــه لــم يتمكــن مــن ذلــك ،فقــام

أرضــا ولكن زلــت قدمه وســقط على األرض،

أنــه بتاريــخ  29يناير  2018أوال :اعتدى على

المــدان ،لكنــه لــم يؤثــر فيــه ،بــل ازداد فــي

فتمكن بذلك المجني عليه من السيطرة على

ســامة جســم عضــو مــن قــوات األمــن العام

المستأنف والقبض عليه.

العريــف ولــم يفــض االعتــداء إلــى مرضــه أو

مقاومتــه ،وحــاول طرح المجنــي عليه األول

فأحالتــه النيابــة العامة للمحاكمة على اعتبار

عجــزه عن أعماله الشــخصية لمدة تزيد على

المجنــي عليــه األول بــرش رذاذ الفلفــل على

حكمهــا المخفــف أنــه عنــد تقديرهــا للعقوبــة
تضــع في اعتبارهــا ظروف المدان ،لــذا فإنها
تأخذه بقسط من الرأفة بما تخوله لها المادة
( )72من قانون العقوبات.

Osama.almajed@albiladpress.com
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المحافظة الجنوبية

ونجاح موسم التخييم

أسامة الماجد

لقــد وضــع محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفة

مخالفة مرورية ،ولم تســجل اإلدارة العامة للدفاع

بــكل القوانيــن وذلك بعــدم إلقاء المخلفــات إال في

بــن علــي آل خليفــة خطــة متكاملة لتحقيــق األمن

المدنــي أيــة إحصائيــات لحــوادث حريــق مقارنــة

والســامة للمواطنيــن ومرتــادي البــر ،وكان مطلعا

بالموسم الماضي الذي سجل  14حادث حريق).

األماكــن المخصصة لذلك ،مــا أعطى صورة جميلة

أوال بأول على اإلجراءات األمنية بمختلف أشكالها

لقد كان للتواجد األمني على مدار الساعة لمواجهة

لبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين ،وتراجع

الظواهر الســلبية في موســم التخييم ونشــر ثقافة

الحوادث وتدني المخالفات المرورية خالل موسم

الســامة بيــن كل فئــات المجتمــع واالســتفادة مــن

البــر الحالــي تأكيــد علــى نجــاح موســم التخييــم

الحمــات التوعويــة والوقائيــة التــي قامــت بهــا

وقياس مستوى األداء ،وكل المشاريع التي

ومعالجــة أوجــه القصــور التــي كانــت تحــدث فــي

المحافظــة الجنوبية بالتنســيق والتعاون مع وزارة

تقام في المحافظة الجنوبية هي كذلك،

الســابق ،حيــث بينــت اإلحصائيــات خــال زيــارة

الداخليــة بالــغ األثــر فــي تحقيــق أقصــى درجــات

وموسم التخييم وبما أنه يرتبط بالبيئة

ســموه مركــز خدمــات المخيميــن (تراجــع مؤشــر

األمــن والســامة ،ناهيك عــن زيادة الوعــي األمني

والحفاظ عليها فإن المحافظة الجنوبية

الحــوادث فــي هــذا الموســم مقارنــة بالمواســم

عنــد المواطنيــن الذيــن مــدوا جســور التواصــل

وبتوجيهات سمو المحافظ تنفذ قوانين

الســابقة بمــا يعــادل  ،% 1وانخفــاض معــدل

الفاعــل والســريع مع رجال األمــن ،وكانوا على قدر

ونظما وقرارات وبرامج استراتيجية وطنية

المخالفــات المروريــة حيث تجاوزت في المواســم

المسؤولية ،ما ساهم في عدم تسجيل أية حوادث

لحماية البيئة وإعداد خطط وبرامج حماية

الماضيــة مــا يقــارب  1887مخالفــة مروريــة فيمــا

للحرائــق هذا العــام ،والمالحظ أيضا لــكل الزائرين

البيئة انسجاما مع األهداف والسياسات

انخفضــت فــي هــذا الموســم إلــى ما يقــارب 1147

المحافظــة علــى النظافة العامة والتــزام المخيمين

الوطنية ،فكل الشكر لسمو محافظ الجنوبية
ورجال األمن على هذا اإلنجاز.

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

للبر.
» »إن نجاح أي مشروع مهما كان يرتبط

بالتخطيط السليم وعمليات الرصد والمتابعة

االثنين
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للتواصل17111483 :

عبدعلي الغسرة

أثر الضريبة على المستهلك ()1
ألمانيــا أول دولــة بــدأت فرض ضريبــة القيمة المضافة في 1919م ،وفرضت فرنســا نوعا
من الضريبة تحت اســم “الضرائب الداعمة للرســوم” في 1937م ،وفي 1948م حلت هذه
وتاليا أصبحت ضريبة القيمة المضافة من شروط عضوية
الضريبة محل ضريبة الدخل،
ً

المجموعــة االقتصاديــة األوروبيــة (آيبــك) ،وتــم اعتمــاد هــذه الضريبــة فــي جميــع الدول
األوروبية في 1967م.

ُتشــير العلــوم االقتصاديــة إلــى أن ضريبــة القيمــة المضافــة (نــوع من ضرائب االســتهالك

التــي توضــع علــى المُ نتــج في مراحل إنتاجه حتى عند بيعه) ،ويتم (فرضها على الشــركة
المُ صنعــة للســلعة ،وعنــد وصولها إلى منفذ البيع يدفع المســتهلك الضريبة عليها) ،لذا فإن

الشــركة المصنعة للســلعة ال تتحمل أب ًدا ما تدفعه من ضريبة (وبعض الشــركات والمصانع
قد تتحمل بين  % 3ــ  ،)% 5بل يتحملها المســتهلك الذي يدفعها من راتبه (ما يؤثر عليه
وعلى أسرته ويضعف قدرته الشرائية).
يعنــي ذلــك أن القيمة المضافــة تؤثر على المواطنين ذوي الدخــل المحدود وعلى طريقة
حياتهم االستهالكية دون األثرياء والمستثمرين وذوي الرواتب الرفيعة ،وحتى يستفيد
المواطــن اســتفادة حقيقيــة وتامــة مــن راتبه المحدود فإنه يقينًا ســيذهب لشــراء الســلع
األقل سعرًا من السلع المتشابهة وبكميات أقل بما يتوافق مع قدراته المالية.
هــذه الضريبــة لــن يكون لها أثر على أصحــاب الدخول المرتفعة كونهــم يملكون النقود أو
رات ًبــا مرتفعً ــا ،وفــرض الضريبة وزيادة األســعار ســيؤديان إلى (إنفاق معظــم الراتب على

شــراء الســلع األساســية) ،مــا يؤثــر علــى “عمليــة االدخــار” ،فكلمــا زادت الضريبــة ارتفعت
األســعار بســبب زيــادة عــدد المــرات التــي فرضــت عليها أثنــاء مراحــل اإلنتــاج ،أي يزداد
اإلنفاق وتنقص القدرة على االدخار.
ghassan.shihaby@gmail.com

على المســتهلك أن يتســلح بثقافة شــراء األفضل من الســلع والخدمات ،من خالل البحث
عن المكان األفضل لشراء السلعة المطلوبة ،فالسعر أحيا ًنا يختلف بحسب اختالف تكلفة
الشراء وبلد المنشأ ومقدار القيمة المضافة على السلعة.
» »من جانب آخر قد يستغل بعض التجار والشركات فوضى فرض

الضريبة المضافة ليرفعوا من أسعار سلعهم خصوصا إذا لم تكن هناك

ما أقصر الطريق

مراقبة جادة وفاعلة من قبل وزارة التجارة والصناعة ،لذا فإنه بمقارنة
المستهلك أسعار السلع في أكثر من مكان سيتعرف على السعر

غسان الشهابي

لو أردنا االختصار

الحقيقي للسلعة ويُجنبهُ ذلك دفع سعر أعلى.

إذا مــا اطلعــت علــى خريطــة العالــم التــي

عجالتهــا علــى ســكة التقدم واإلنجــاز ،وذلك

محــو األمية ،ذلك أن مــن يحفز المجتمع من

تصنــف علــى أنهــا أكثــر اقتصــادات العالــم
ً
ابتــكارا فــي الجانــب المعرفــي للعــام ،2019

بفضــل النظام الــذي انتهجته البــاد للخروج

خــال مخرجاتــه علــى التعليم يريــد أن يرى

ً
مؤخــرا بلومبيــرغ،
بحســب مــا أصدرتــه

من االنســدادات المؤدية إلى النهوض ،فكان

انعــكاس ذلك عليه من خالل أبنائه وجيرانه

البد من الديمقراطية.

وجميــع مــن ســيتعامل معهم في المســتقبل،

ستكتشــف بســهولة بالغــة ،وبــدون إعمــال

ثانــي هــذه األمــور هــو أن جــودة التعليــم،

الكثيــر مــن المجهــودات الخارقــة أو إعــادة

الجــودة الحقيقيــة فــي عمــق التعليــم وليس
ً
تمامــا مــع
فــي إحصائياتــه الكميــة ،تتماشــى

بعكــس الذيــن يريــدون إحــراق المزيــد مــن

النظر إلى الخريطة مرة تلو مرة؛ ثالثة أمور
في غاية األهمية.

هــذا النوع مــن االقتصاد ،فإلــى جانب كوريا

أول هــذه األمــور أن االبتــكار فــي االقتصــاد

الجنوبيــة نــرى ألمانيــا وفنلنــدا وسويســرا

جعــل هــذه الــدول تتقــدم العالــم ،وتحصــد

و”العــدو الصهيونــي” ،وســنغافورة ،والقائمــة

بخــور األرقــام والجــداول التــي تنطلي لعدم
وجــود مفاتيــح األســئلة الحقيقيــة :إلــى أين
تسير أوطاننا بهذه النوعيات من المتعلمين؟!
» »ثالث النظرات إلى هذه الخريطة ،سنجد

ِّ
والمعمق
تطــول وتقــول إن التعليــم المعمَّ ــق

مــن خــال هذه المبتكرات في شــتى مناحي

أن الوطن العربي  -ما عدا اإلمارات العربية

المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى حد

اإلنتــاج ،مئــات المليــارات ،ويكفــي أن كوريا

للتفكيــر يمكنــه أن يجنــي أفضــل بمراحــل

الجنوبيــة التــي تتصدر القائمة المشــار إليها،

ممــا يجنيه تعليم العــدد ،والتباهي بالكميات
َ
“الكتبــة” والذيــن فــي الســنوات األخيرة
مــن

الموضوع الذي يجري الحديث عنه وكأنها غير

وهــي التــي كانــت بلــد االضطرابــات ،حتــى

نالحــظ أن طائفــة كبيــرة منهــم يحتاجون –

معنية به ،فهي على الخريطة االبتكارية قاع ًا

ثمانينــات القرن العشــرين ،حينما بدأت تضع

بعد التخرج – إلى إعادة اختبار على مستوى

صفصف ًا تعيد إنتاج الفوارق ما بين شمال الكرة

األرضية وجنوبها.

كان إجمالــي ناتجهــا  1.63تريليــون دوالر،

حظ في هذا
ّ
ما  -وإفريقيا كلها تقريب ًا ليس لها

فــي أكتوبــر 2013م بعثــت المملكــة العربيــة
الســعودية رســالة دوليــة قويــة عندمــا أعلنــت

دافوس السويسري ،في  23يناير  2019لتطالب

اعتذارهــا عــن شــغل مقعد غيــر دائم مــن مقاعد
مجلــس األمــن الدولــي بعــد اختيارهــا لتشــغل
المقعــد للمــرة األولــى في تاريخها ،وذلك بســبب
“ازدواجيــة المعاييــر” والتــي تحــول دون قيــام
المجلس بدوره وتحمل مســؤولياته تجاه حفظ
األمن والسلم الدوليين كما هو واضح في العديد

الذي تفرضه الحرب الفاترة الدائرة رحاها مع األميركيين برئاسة دونالد ترامب.

مــن القضايــا المؤثرة علــى الســاحتين اإلقليمية
والدوليــة ومــن بينهــا :القضيــة الفلســطينية
والنــزاع الســوري وأســلحة الدمــار الشــامل فــي
الشرق األوسط.
كان هذا أول موقف عربي قوي يخرج من دائرة
االنتقــادات النظريــة والتصريحــات إلــى ردود
الفعــل العملية باتجاه تغيير آليات العمل الدولي
لتكون أكثر عدالة وموضوعية وتأثيرً ا وفاعلية.
هــذا هــو ما أكدتــه المندوبــة األميركيــة بمجلس
األمــن فــي ســبتمبر مــن نفس العــام  2013حيث
قالــت ســمانثا بــاور“ :خــال العاميــن والنصــف
الماضيين ولألسف لم تنجح قواعد عمل مجلس
األمــن التــي وضعت عام  1945في حماية مئات
األطفال السوريين أو االستقرار في المنطقة”.

التمســك بــكل أوراق “القــوّ ة
وهــذه الحــرب فيهــا كــرٌّ وفــرٌّ  ،لكــن شــروطها تســتدعي
ّ

المُ فترضــة” حتــى لــو كانت حســابات أحــد طرَفيهــا ،أي اإليراني في الحالــة الراهنة،

تذهب باتجاه العمل على تفاديها أو استيعابها بالتي هي أسلم وأحسن!

هــذه حــرب ال تريدها إيــران لكنها وصلت إليهــا بأدائها ونهجهــا ،وأوصلت الهاجمين
عليهــا إلــى زاويــة مقفلــة ال مخــرج منهــا إال بالمواجهــة ،راهنــت طويــاً علــى إتعاب

بضــرورة إصــاح المنظمات الدوليــة الكبرى في

اآلخريــن مــن خــال اعتماد تكتيكات غير ســوية لكنها في المحصلة أســاءت تقدير
ً
استراتيجيا واصطدمت بالحائط.
األمر

ظــل تغيــر موازين القوى في العالم ،مشــيرة إلى
أن دول مثــل الصيــن والهنــد بــات لهــا تأثير أكبر

ً
تبعــا لدوام
فــي بعــض النصــوص المســتعادة تذكيــر ببعــض تلــك التفاصيــل األدائية

علــى االقتصاد العالمي ،كما رأت أنه يتعين على

الحال.

المنظمــات الدولية أن تعكس الموازين الجديدة
للقوى.
ورغــم أن المستشــارة األلمانيــة أنجيــا ميــركل
أقــرت بصعوبة القيــام بمثل هذه اإلصالحات إال
أنها أكدت في نفس الوقت أهميتها وحذرت من
أن التباطؤ في ذلك ســيؤدي لتكوين مؤسســات
موازيــة ،مشــيرة إلــى بنــك االســتثمار اآلســيوي
كقوة مقابلة للبنك الدولي.
الموقف الســعودي هو لســان حال الدول العربية
واإلســامية التي تشــعر بمدى انحياز المنظمات
الدوليــة ضدهــا فــي الكثيــر مــن القضايــا وعــدم
تفهمهــا المنطلقات الدينيــة والقيمية في العديد
منهــا ،أمــا المستشــارة األلمانيــة فهــي تتحــدث
كمســؤولة عــن دولة قويــة ومؤثــرة وترغب في
ً
وفقا
أن يكــون لهــا دور أقــوى في القــرار الدولي

وبعــد أكثــر مــن خمــس ســنوات ،جــاءت

للمتغيــرات والمعطيــات الراهنــة والتــي تختلــف

المستشــارة األلمانيــة أنجيــا ميــركل وخــال

جذريا عما كانت عليه قبل أكثر من نصف قرن.

في الخطيئة الراسخة ()1
يتغيــر الحــال اإليراني وال يبدو أنه آيل إلى ذلك التغيير ،أقله في المدى المنظور
لــم
ّ
ً
ً
ً
تبعا العتبارات الســلطة وتركيبتها في طهران أوالً
وأساســا ،ثمّ
تبعا لالســتنفار التام

إصالح المنظمات الدولية
وجودهــا فــي منتــدى االقتصاد العالمــي بمنتجع

علي نون

عطا الشعراوي
Ata2928@gmail.com

» »“كان موقف المملكة العربية
السعودية قويا ويمثل جميع
الدول العربية واإلسالمية
باتجاه تغيير آليات العمل
الدولي لتكون أكثر عدالة
وموضوعية وفاعلية”.

كان األمــر مســألة وقــت فقــط قبل أن يصل مشــروع إيران في المنطقــة العربية إلى
ً
شــيئا آخــر ســوى االصطــدام بالحائــط والفشــل فــي
الزاويــة المقفلــة التــي ال تعنــي
اختراقه.

وكان األمــر مســألة وقــت فقــط ،قبل أن يأخذ قانون البقاء مــداه ،حيث لكل فعل ر ّد
ّ
ظل انكسار ذلك المبدأ أو في ظل دوام
مواز ،وحيث يستحيل “االستمرار” في
فعل
ٍ

لعبــة التهدئة في مواجهة التوتير ،واالســتيعاب فــي مواجهة الهجوم ،والرهان على
صمــود “المشــتركات” فــي وجــه مَ ــن ينفيها لصالــح الفــرادة الم ّدعــاة أو الخصوصية
ً
أساسا!”.
المفترضة أو اإلصرار على االختالف “المذهبي
» »استطرد أصحاب المشروع اإليراني في “اجتهاداتهم”! وافترضوا شيئ ًا
قريب ًا من الوهم :االستثمار في الوهن العراقي ،و”التواضع” اليمني،

والتعدّد اللبناني ،واالنهيار السوري .وفي االفتراض العمومي ،بأن الجانب

العربي في جملته يمرّ بأصعب مراحله وأكثرها هرياناً ،وأن االنتفاضات

ميت ربيع ًا ليست في الخالصة ،سوى فرصة البد من
س ِّ
والثورات التي ُ
انتهازها والبناء عليها والتوظيف في تفاصيلها وراهنها ،خصوص ًا أن
تلك الوضعية المستجدّ ة طاولت مصر المؤثرة والمركزية والكبيرة.

مثلما طالت ليبيا وتونس “البعيدة” ،بعد أن كان المثال العراقي أول

عناوين السقوط وأخطرها“ .المستقبل”.

“البورصة” تربح
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المنامة  -بورصة البحرين

“الدور للكهرباء” تقترض  1.3مليار دوالر

أقفــل مؤشــر البحريــن العــام يــوم أمــس

وعالميا يشاركون بالتسهيالت المالية
وإقليميا
محليا
 20بنكً ا
ً
ً
ً

البحرين اإلسالمي” عند مستوى 808.78

أمل الحامد من خليج البحرين (تصوير :رسول الحجيري)

األحــد عنــد مســتوى  1,390.89بارتفــاع
وقــدره  16.73نقطــة مقارنــة بإقفالــه
الخميــس الماضــي ،في حين أقفل مؤشــر
بارتفاع وقدره  0.19نقطة مقارنة بإقفاله

وعالميا .وشهدت
وإقليميا
محليا
نجحت شركة الدور للكهرباء والماء في إغالق تسهيالت مالية بقيمة  1.3مليار دوالر بمساهمة ائتالف مصرفي مكون من  20بنكا
ً
ً
ً

السابق.

احتفالية إغالق التسهيالت المالية بحضور وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.

وبلــغ إجمالــي كميــة األوراق الماليــة
المتداولة  5.55مليون سهم وسند ،بقيمة

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة شفيق

إجماليــة قدرهــا  1.85مليــون دينــار ،تــم

علــي أن “هذه التســهيالت الماليــة الجديدة

تنفيذهــا مــن خــال  101صفقــة .وتداول

تعتبــر إنجــازا تاريخيــا آخــر للشــركة فــي

المســتثمرون  5.54مليــون ســهم بقيمــة

 .2018لقد شــارك معنا بصورة رئيســة بنوك

قدرهــا  1.85مليــون دينار تم تنفيذها من
خــال  100صفقــة ،إذ ركــزوا تعامالتهــم
على أسهم قطاع البنوك التجارية.

بحرينيــة وســعودية ،إضافــة إلــى مشــاركة

االثنين

 28يناير 2019
 22جمادى األولى 1440

 7بنــوك عالميــة من كنــدا وأوروبــا واليابان،
إضافة الى  14بنكا من مقرضينا األصليين،
مما يؤكد اســتمرار ثقتهم والتزامهم لشركة
الدور وللبحرين”.
وأكــد أهميــة محطــة الــدور التــي تغطــي
ثلــث إنتــاج البحريــن مــن الكهربــاء والماء،

ألفا وحدة سكنية بـ  90مليون دينار

بطاقــة إجماليــة تصــل إلــى  1234ميغاوات
مــن الكهربــاء ،و 48مليــون جالــون مــن
يوميا ،مشــيرًا إلى أن إنتاج
الميــاه المحــاة
ً

المحرر االقتصادي من خليج البحرين

المحطة مهم ليس فقط للمؤسسة ،بل ً
أيضا

أعلــن العضــو المنتدب ،والرئيس التنفيذي لبيــت التمويل الكويتي – البحرين

للمملكــة؛ ألنــه يظهــر قابليــة البنــوك لتمويل

عبدالحكيــم الخياط عن مســاهمة بيــت التمويل الكويتي عن مســاهمة البنك
فــي تمويــل مشــروع إســكاني يضم ألفي وحدة ســكنية ،بأكثر مــن  90مليون
دينــار فــي هــذا المشــروع ،والــذي تــم تنفيــذه ،وســيتم تســليمه إلــى وزارة
اإلسكان قري ًبا ،والذي يعد أحد المشاريع التنموية المهمة.

شــؤون الكهربــاء والماء .وبــدأت العمليات

البحرين.

التجاريــة للشــركة فــي أوائــل  ،2012وتــم

وأشــار إلــى أن محطــة الــدور  1مشــروع

رســميا فــي أبريــل .2012
تدشــين المحطــة
ً

ضخــم بتكلفــة  2.1مليــار دوالر ،ونفــذت

وحــازت اتفاقيــة التمويــل األصلــي علــى
“جائزة أفضل صفقة للعام  ”2009من مجلة

وذكــر علــي  -الــذي يشــغل منصــب رئيــس

هامــش فعاليــة إغــاق تســهيالت

“بروجكــت فاينانــس” ،والقــت استحســان

مجموعــة االســتثمارات المباشــرة فــي

تمويليــة لشــركة الــدور للكهربــاء

وثنــاء مــن العديد من المعنييــن لكونها أول

مؤسســة الخليــج لالســتثمار  -أن “الخليــج

والميــاه أمــس ،أن مشــاركة البنــك

اتفاقيــة تمويــل يتــم إغالقهــا بنجــاح فــي

لالســتثمار” لديهــا مشــاريع أخــرى فــي

مســتمرة في تمويــل البنيــة التحتية،

أعقــاب تبعــات األزمــة الماليــة العالميــة في

البحرين ،منها شــركة فوالذ للحديد وشركة

وممــا يــدل علــى ذلــك مشــروع الدور

البحرين للغاز المســال ،التي ســتبدأ اإلنتاج

الــذي ســاهم البنك فــي تمويلــه ويعد

بعــد شــهرين .وتمتــد فترة تســهيالت إعادة

مشروعا إستراتيجيا وقليل المخاطر

التمويــل لـــ  14عامً ــا ،تتضمــن  450مليــون

بالنســبة للبنوك المســاهمة في تمويل
المشروع.

مشــاريع ضخمــة علــى المــدى الطويــل فــي

الشركة قبله محطة العزل ومحطة الحد.

وأوضــح الخيــاط للصحافييــن علــى

وأضــاف أن البنــك شــارك بقيــادة

شفيق علي متحدثا للصحافيين

عبدالحكيم الخياط

دوالر مــن التســهيالت التقليديــة ،و850
مليــون دوالر مــن التســهيالت اإلســامية.
وتحــل هــذه التســهيالت الماليــة الجديــدة

مصرف السالم في تمويل مجمع إيجل
هيلــز في ديار المحرق )...( ،المســاهمة

االقتصــاد الوطنــي وتنشــيط وتحريك

فاعلة مــن بيت التمويل الكويتي الذي

االقتصــاد .وأكــد وجــود الفــرص

مــول واســتثمر مبالغ ضخمــة في ديار

االســتثمارية فــي المملكة التي تتطلب

المحــرق الــذي يعــد مــن أهم المشــاريع

جهــودا الستكشــافها واالســتثمار فيها،

البنيــة التحتيــة فــي البحريــن ،وهــذه

( )...يبحــث البنــك دائمً ــا عــن الفــرص

المشــاريع كلهــا تصــب فــي مصلحــة

االستثمارية المتوفرة.

محــل طلــب التمويــل األصلــي المبــرم فــي
العام  2009والذي بلغ  1.6مليار دوالر.

البنوك المشاركة

بالتسهيالت المالية
وتضــم قائمــة البنــوك المشــاركة فــي
التســهيالت الماليــة :البنــك األهلــي المتحد،

.2008

كبار الشخصيات لدى حضورهم الفعالية

مصــرف الراجحــي ،البنــك العربــي ،بنــك

بنــك ســتاندرد تشــارترد ،والبنــك األهلــي

 ،ABCبنــك  ABCاإلســامي ،البنــك العربي

التجــاري .وتــم منــح عقــد تطويــر وتمويــل

الوطنــي ،الشــركة العربيــة لالســتثمارات

وتشــغيل المشــروع فــي العــام  2008مــن

البتروليــة (أبيكــورب) ،البنــك الســعودي

جانــب هيئــة شــؤون الكهربــاء والمــاء ،إلى

الفرنســي ،بنك بي ان بي باريبا ،بنك كردت

ائتــاف شــركات (كونســورتيوم) مكون من

أجريكول ،البنك التجاري الدولي ،مؤسســة

شركة “إنجي” ومؤسسة الخليج لالستثمار.

تطويــر الصــادرات الكنديــة ،بنــك الخليــج

فيما انضم مســاهمون آخــرون الحقا ،وهم:

الدولــي ،بنــك االئتمــان إلعــادة اإلعمــار،

الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي ،بنــك

بنــك “أيبكــس” ،بيــت التمويــل الكويتــي –

البحريــن اإلســامي ،كابيتــال مانجمنــت

البحريــن ،بنــك المشــرق ،بنك الريــاض ،بنك

هــاوس ،بنــك الطاقــة األول ،وصنــدوق

ميتسوبيشــي يــو إف جــي ،بنــك الكويــت

بنيــة .وتســتفيد الشــركة من اتفاقية شــراء

الوطني – البحرين ،بنك سوســيتيه جنرال،

الكهربــاء والمــاء لمــدة  25عامً ــا مــع هيئــة

قمة “فلك للتفكير غير االعتيادي”  3مارس

تـــحـــت رعــــايــــة وزيــــــر الـــنـــفـــط بـــفـــنـــدق أرت روتـــــانـــــا أمـــــواج

كمــا فــاز التمويــل الجديــد ب “جائزة أفضل
صفقة إعادة تمويل للعام . ”2018
بــدوره ،قــال المديــر اإلقليمي لالستشــارات
الماليــة واالســتثمارية واالســتحواذات
فــي شــركة “إنجــي” ،ســيدريك جيــرو “لقــد
تــم تنفيــذ هــذه الصفقــة فــي ظــروف غيــر
مواتيــة اقتصاديًــا ،ويعكــس هــذا النجــاح
الكبيــر للتســهيالت الماليــة الدعــم القــوي
الــذي قدمتــه البنوك البحرينية والســعودية
واإلقليمية والعالمية لمشــروع إستراتيجي
حيــوي لالقتصــاد البحرينــي ولمســاهميه
الرئيســيين شــركة إنجي ومؤسسة الخليج
لالستثمار”.

استقطاب  14مليون سائح
المنامة  -هيئة السياحة والمعارض

تــرأس وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة ،زايــد الزياني،االجتماع الدوري األول
لمجلــس إدارة هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض للعــام الحالي والــذي تم عقده

المنامة  -فلك لإلستشارات

أمس األحد  27يناير  2019بمبنى الوزارة.

أعلنت فلك لالستشارات عن تنظيم النسخة الثالثة من قمة فلك للتفكير غير االعتيادي  2019في  3و 4مارس  2019تحت رعاية وزير النفط ،الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ،في

وتــم خالل االجتماع ،مناقشــة الموضوعات

مليون سائح بحلول عام  .2022وإلى جانب

المطروحــة علــى جــدول األعمــال ،والتي من

ذلك اســتعرض المجلس أحدث المستجدات

بينهــا الميزانيــة المقترحــة ،2020 – 2019

المتعلقــة بالمشــاريع التطويريــة الجديــدة

ومــن ثــم أطلــع المجلــس علــى اســتراتيجية

الســاعية إلى استقطاب أكبر عدد من الزوار،

قطاع الســياحة  2022– 2019والتي تجســد
ً
هدفــا
خارطــة طريــق اســتراتيجية تحمــل

والمتضمنــة تنفيــذ مجموعــة من المشــاريع
التطويريــة التــي ستســاهم فــي تعزيــز

رئيسيا يتمثل في استقطاب ما يزيد عن 14
ً

مكانة البحرين السياحية.

فندق أرت روتانا أمواج ،وذلك التزاما منها بتحقيق هدفها الرامي إلى بناء اقتصاديات أقوى ومجتمعات أكثر سعادة من خالل تحرير اإلمكانيات البشرية واألعمال في البحرين.
وعبــر الرئيــس التنفيــذي لشــركة فلــك

تنظــم بالتعــاون مــع الجهــات الراعيــة مثــل

لالستشارات ،سهيل بن غازي القصيبي ،عن

جيبك ،تمكين ،مجلــس التنمية االقتصادية

سروره بتنظيم نسخة جديدة من قمة فلك

(ســتارت أب بحريــن) ،مــزارع الجزيرة ،بيت

للتفكيــر غيــر االعتيــادي للســنة الثالثة على

التمويــل الخليجــي ،نخبــة مــن المتحدثيــن

التوالــي معربــا عــن امتنانــه وتقديــره لوزير

المحلييــن واالقليمييــن والعالمييــن مــن

النفــط علــى تفضلــه برعايــة القمــة .وقــال

مختلــف الخلفيــات االجتماعيــة واألعمــال

“يمثــل االبتــكار واالبــداع قــوة دافعــة للنمو

لتضــم رواد أعمــال ورجال سياســة وخبراء

االقتصــادي العالمــي لمواجهــة التحديــات

اســتراتيجيات وتنفيذييــن مــن القطــاع

المتالحقة في عالم سريع التغيير ،وإن أردنا

الخــاص لتعريــف المشــاركين بأحــدث مــا

تنفيذ رؤية البحرين االقتصادية ،وخصوصا

فــي الســوق العالمي عــن االبتــكار واالبداع.

في قطاعي التنوع االقتصادي واالستدامة،

وأضــاف القصيبــي “نهــدف فــي شــركة فلك

فعلينا أن نكتشــف ماذا يحــدث حول العالم

لالستشــارات إلى دعم قطاع ريادة األعمال

ونتعلــم مــن قصــص النجــاح – والمحاوالت

واالبتــكار مــن خــال توفيــر منصــة لتبــادل

أيضــا – فــي مختلــف القطاعــات” .تقــدم

المعرفــة والمعلومــة والخبــرات عــن أفضــل

قمــة فلــك للتفكيــر غيــر االعتيــادي ،والتــي

وأحــدث الممارســات المطبقــة فــي العالــم،

القصيبي قدّ ر عاليا رعاية وزير النفط للقمة

ولذلــك فإنه يســرنا أن نقدم هذه القمة دون

حــاال ألن األماكن محدودة وتحجز بحســب

أي رســوم تســجيل أو مشــاركة .وأود أن

أســبقية التســجيل ولذلــك ندعــو كافــة

اغتنــم الفرصــة هنــا ألدعو كافة األشــخاص

المهتميــن مــن الهيئــات واألفــراد للتســجيل

المهتميــن بالتســجيل للمشــاركة بالتســجيل

في أقرب وقت ممكن”.

الزياني مترئسا االجتماع

البحرين خارج قائمة رسوم الحديد والصلب البحرين تمتلك  3مصادر للغاز
يفرضها االتحاد األوروبي وفق تحقيق بـ ”التجارة العالمية”
المنامة  -الصناعة والتجارة

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والســياحة ،أنه لن يتم إدراج اســم البحرين ضمن قائمة الدول التي ســيتم فرض رســوم وقائية
عليهــا مــن قبــل االتحــاد األوروبي وذلك في قضية التحقيق المقامة من االتحاد األوروبي في إطار منظمة التجارة العالمية ضد
وارداتها من دول العالم من منتج الحديد والصلب.

كشــف وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن تشــغيل مرفأ الغاز الطبيعي المسال
خــال األســابيع المقبلــة ،ســيرفع مصــادر الغــاز فــي المملكــة إلــى  3مصــادر ،إلى جانــب الغاز
العميــق وغــاز حقــل البحريــن .وأوضح الوزيــر للصحافيين أمــس أن البحرين لديهــا  3مصادر
للراغــب فــي اســتهالكه ،مؤكدا أن األســعار المحلية للغاز هي حكر علــى هيئة الكهرباء والماء

المشــاورات الثنائيــة بيــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة

والمشاريع القائمة في البحرين.

ومكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة
الدوليــة لــدول مجلس التعاون لدول الخليــج العربية وعلى إثر
مــا تــم تقديمــه من دفــوع قانونية وفنيــة خالل فتــرة التحقيق
الــذي أجرتــه مفوضية االتحاد األوروبي ،كما إن نجاح المســعى
ً
نتيجة لتفعيل القانون الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير
جاء
التعويضيــة والوقائيــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
ً
دفاعا عن الصناعات الخليجية.
العربية
 26/03/2018فــي إجــراءات تحقيق الوقايــة لوارداتها من دول
العالــم مــن منتــج الحديد والصلب ،وقد ُاســتبعدت البحرين من

أمل الحامد من خليج البحرين

للغــاز الطبيعــي ،مشــيرا إلى إمكان اســتيراد وشــراء الغــاز الطبيعي بأســعار الســوق العالمية

ويأتي إعفاء صادرات البحرين من تلك الرســوم نتيجة لنجاح

يذكــر أن مفوضيــة االتحــاد األوروبــي ،قــد بــدأت بتاريــخ

وزيـــــر الـــنـــفـــط :ال نــيــة لـــرفـــع أســـعـــار الـــوقـــود

ً
وفقا لإلخطار الذي تم تقديمه من قبل االتحاد
الرسوم المذكورة
األوروبي لمنظمة التجارة العالمية بتاريخ  2يناير .2019

وتوقــع الوزيــر وصــول أول وحــدة بحرينيــة

للصحافييــن أمــس أنــه ال توجــد أيــة نية لرفع

عائمــة للغــاز الطبيعــي المســال إلــى المملكــة

أسعار الوقود في المستقبل .ولفت الوزير إلى

فــي شــهر فبرايــر أو مــارس المقبليــن ،ضمــن

أن أســعار الوقــود شــبه مدعومــة ،وإلــى اآلن

المرحلــة التجريبية للمعدات لتشــغيل المصنع

أســعار الوقــود باقيــة علــى مــا هــي عليــه ،كما

لمــدة عــام كامــل ،مشــيرًا إلــى أن المرفــأ

أن الوقــود الجيد يحظى بدعم حكومي كبير،

موجــود لتوفيــر الغــاز المســال ألمــن الطاقــة،

وليــس لدينــا أي توجه لتغييرها ،في رده على

لكــن هــذه الشــحنة التجريبيــة التــي ســتصل

ســؤال بــأن تكون أســعار الوقود دورية أســوة

المرفــأ لتشــغيل المصنع في األســابيع المقبلة.

بــدول الخليــج .يذكــر أن مشــروع مرفــأ الغاز

وفيمــا يتعلــق برفع أســعار الوقــود ،أكد الوزير

الطبيعــي المســال ،مشــترك ومملــوك للشــركة

وزير النفط

القابضة للنفط والغاز وشركة “تيكاي” الكندية
للغــاز ومؤسســة الخليــج لالســتثمار الكويتية
و”سامســونغ جــي آند تي” الكوريــة ،فيما تبلغ
كلفتــه اإلجماليــة  670مليــون دوالر ،ويقــام
على مســاحة تبلــغ  5كيلومترات شــمال غرب
ميناء خليفة بن سلمان.

“االقتصادية “ تبحث التعاون ومتطلبات صغار التجار
المنامة  -التجارة والصناعة

بحث االجتماع الثالثين للجنة االقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين الذي عقد أمس األحد ببيت التجار عدد
من المواضيع التي تركزت حول االرتقاء بالقطاع الخاص بالبحرين ،اذ ترأس جانب الوزارة الوزير زايد الزياني كما ترأس جانب الغرفة رئيس مجلس اإلدارة سمير
ناس ،وبحضور رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري والرئيس التنفيذي للبورصة الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة وأعضاء اللجنة من الجانبين.
ً
عددا من الموضوعات المشــتركة أبرزها تفعيل توجيهات صاحب الســمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلى الوزارة بالتعاون والتنســيق مع الغرفة
واســتعرض االجتماع

للوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة مختلف التحديات.

اجتماع اللجنة االقتصادية المشتركة

وفي بيان مشترك ،قال الوزير الزياني إن

معربــا عــن دعم الحكومــة الموقرة لكافة

الوطنــي ،مؤكــدا

اســتمرار الــوزارة

التــي تصــب فــي صالــح البيئــة التجاريــة

الوطني بشكل عام.

الحكومــة الموقــرة فــي هــذا الجانــب،

اجتماعات اللجنة االقتصادية المشــتركة

الخطــوات والمبــادرات التــي تصــب فــي

بالتنســيق مــع الغرفــة باعتبارهــا ممثلــة

واالســتثمارية فــي البحريــن .وأعــرب

ومــن جهته عبر ســمير ناس عــن تقديره

مؤكــدا علــى أهميــة التشــاور مــن اجــل

تأتــي في ســياق النهــج الذي دأبــت عليه

صالــح تطويــر القطــاع االقتصــادي فــي

للقطــاع الخــاص بالمملكــة للوصــول إلــى

الوزيــر عــن تقديــره لكافــة الجهــود التــي

البالــغ للــوزارة علــى كافــة الجهــود التــي

الوصــول الــى مرئيات مشــتركة تعزز من

الوزارة في التعاون والتنســيق والتشاور

البحريــن ،وتعزيــز البنيــة التشــريعية

الصيــغ المشــتركة التي تحقــق التطلعات

تبذلهــا الغرفــة التــي تصــب فــي مجملهــا

تبذلهــا فــي ســبيل االرتقــاء باالقتصــاد

دور الغرفــة كشــريك فاعــل ومتفاعل في

مــع الغرفــة في كافــة القضايا المشــتركة،

بمــا يخــدم المصلحــة العامــة لالقتصــاد

فيمــا يتعلــق بالقضايــا والموضوعــات

فــي صالــح القطــاع التجــاري واالقتصــاد

الوطنــي وتحقيــق رؤى واســتراتيجيات

صياغة القرار االقتصادي.
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شركات التقنية تشكو منافسة الحكومة ...ناس :هذا مؤسف
عـــزوف البحرينييـــن عـــن دراســـة المجـــال ...ودعـــوات للتشـــجيع وخلـــق مبـــادرات
علي الفردان من السنابس
شــكت شــركات تقنيــة معلومــات منافســة الحكومــة لها من خالل هيئــة الحكومة االلكترونية التــي تقوم بتوفير برامــج وتطبيقات وخدمات
تكنولوجيا معلومات وتزويدها أو بيعها للمؤسسات الحكومية لتكون ً
ندا للقطاع الخاص.
وعلــق رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة
البحرين،ســمير نــاس ،علــى هــذه الشــكاوى
التي طرحها عاملون في القطاع في مجلس
الغرفــة الــذي ناقــش أمس تحديــات وفرص
قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصاالت قائال “
يؤســفني ذلــك ،فــي الوقــت الذي تشــير فيه
رؤيــة  2030إلــى أن الحكومــة تكــون منظــم
للخدمــات وليــس مــزود لهــا ويكــون القطاع
الخــاص هــو المحــرك الرئيســي لالقتصــاد”،
ً
دعيا الشــركات إلى توظيف البحرينيين في
قطاع تقنية المعلومات.
وقالــت ســيدة األعمــال ،أفنــان الزيانــي ،إن

ودعــت الزيانــي إلــى تعهيــد خدمــات تقنيــة
المعلومــات أو أقســام تقنيــة المعلومــات في
الجهــات الحكوميــة إلــى شــركات القطــاع
الخــاص لتكــون أكثــر فاعليــة ،اذ يصب ذلك
في التوجه الحكومي لتعزيز التكاليف.
وبشــأن التكاليــف ،اســتغربت الزيانــي “كيف
للحكومــة أن تقــول إنهــا تريــد أن تقلــص
التكاليــف فــي حين أن أول ما يتم االقتطاع
منــه هــو قطــاع تقنيــة المعلومــات الــذي لــو
تــم تطويــره وتمــت أتمتــة العمليــات فإنــه
سيخفض التكاليف ،الفتا إلى أن ذلك يحمل
نوع من التناقض”.

وأن الهيئــة مســتعدة فــي اعتقــاده للتعــاون
في هذا السياق.
مــن جانــب آخــر ،عابــت الزيانــي علــى نظــام
طــرح المناقصــات الحكوميــة بعــدم وضــوح
تفاصيلها ،وبالتالي تقديم العروض المناسبة
لهــا ،مشــيرة إلــى أن بعــض المشــروعات يتم
إلغاؤهــا فــي اللحظــة األخيــرة رغــم أن
الشــركات قامــت بتقديــم عروضهــا وتكبدت
عنــاء الدخــول فــي المناقصــات ،موضحــة
أنــه ال يــزال هناك تأخــر فيما يتعلق بتســليم
مســتحقات الشــركات التــي تحصــل علــى
العقود والمناقصات.

وعلــق رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة

مــن جهتــه ،أشــار رئيــس لجنــة التعليــم

فيما يتعلق بتوفير خدمات تقنية المعلومات

مســتقبل الخليج لألعمال ،أحمــد الحجيري،

بالغرفــة ،وهيــب الخاجــة ،إلــى أن هنــاك

في الوقت الذي ال تتكبد هي أية رسوم يتم

أن الغرفــة يمكنهــا طــرح موضوع المنافســة

عــزوف مــن قبــل البحرينييــن علــى دراســة

هنــاك منافســة غير عادلة من قبــل الحكومة

فرضها على شركات القطاع الخاص.

والتعــاون مــع هيئــة الحكومــة اإللكترونيــة

“ألبا” تعين مدي ًرا للمبيعات لـ ”آسيا”
عسكر  -ألبا

ً
مديرا للمبيعات إلقليم
عينــت شــركة ألمنيــوم البحرين “ألبا” ،إينوك كووك يي لــوك
ً
اعتبارا مــن  15ينايــر  .2019انضم يي لوك لشــركة
آســيا والمحيــط الهــادي وذلــك

ً
رئيســا لقســم المبيعات
البا عام  2012كمســؤول مبيعات في مكتب آســيا ،وأصبح
في آســيا عام  ،2015حيث تم ترقيته فيما بعد كمدير للمبيعات بالوكالة في آســيا
.2017

تقنية المعلومات وهذا أمر ال يجد له ســبب،

فيمــا علــق النائب األول لرئيــس الغرفة خالد

كبيــرة ممكنــة للعمــل فــي الســوق الســعودي
ً
داعية
وااللتقــاء مع رجال أعمال ســعوديين

المؤهلة وفتح أسواق جديدة للشركات.

قطاع ســريع التغيير وأنه ما يجب تشــجيع

إلــى عمــل معــارض متنقلة فــي الخليج لعقد

ونــوه إلــى أن أكبــر المهمــات التــي تريــد أن

وخلــق مبــادرات للحصــول علــى الشــهادات

الشراكات.

تركــز عليهــا اللجنــة هو تشــكيل حلقة وصل

االحترافية التي يتطلبها القطاع.

وقدم رئيس لجنة تقنية المعلومات بالغرفة،
ُ
موجــزا عــن أعمــال اللجنــة
أســامة البحارنــة

بيــن الجامعــات والمؤسســات الصغيــرة

نجيبي ،قائالً إن قطاع تقنية المعلومات هو

الى ذلك ،أشارت سيدة أعمال هندية أنها في
ً
عاما ولم تر أن هناك فرص
البحرين منذ 20

ً
مســلطا الضــوء علــى أهــم التحديــات التــي

تواجه القطاع ومنها توفير الكوادر البشــرية

لرفــد األخيــرة باحتياجاتهــا مــن المتدربيــن
والخبرات لتطوير عملها.

“سوليدرتي” تدشن نظام “بانكس” للتأمين

وقـــعـــت اتــفــاقــيــة مـــع “تـــاتـــا االســـتـــشـــاريـــة” لــلــتــحــول الــرقــمــي

المنامة  -سوليدرتي

وقعــت ســوليدرتي البحريــن ،اتفاقيــة تعــاون مــع تاتا للخدمات االستشــارية ،الشــركة

وقال الرئيس التنفيذي للشركة تيم موري

الرائــدة فــي خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات واالستشــارات ،وذلــك فــي إطار تدشــين

“أهنــئ يي لــوك بهذا التعييــن الجديد ،وال

نظام التشغيل األساسي لشركات التأمين بانكس ،كمنصة أساسية للتحول الرقمي.

شك أن الخبرة التي يتمتع بها في صناعة
ً
خصوصــا بالنســبة ألســواق
األلمنيــوم،
األلمنيــوم فــي إقليــم آســيا والمحيــط
الهــادي ،ســيكون لهــا دور كبيــر فــي تعزيز
اســتراتيجية النمــو أللبا ،فــي الوقت الذي
تحرص فيه الشــركة علــى مواصلة الزخم
مع مشروع خط الصهر السادس للتوسعة.
و نتطلــع مــن خــال إدارة يي لــوك لمكتب
المبيعــات فــي منطقــة آســيا والمحيــط
الهــادي لتعزيــز مبيعــات القيمــة المضافــة
للشركة”.

جانب من مجلس الغرفة أمس

إينوك يي لوك

سيساهم في تعزيز إستراتيجية الشركة للنمو

وقــال الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة،

ً
ً
قويــة فــي قطــاع
ســمعة
“لقــد كســبنا

أشرف بسيســو “سيعزز نظام التشغيل

التأمين فــي العقود الماضية” .وأضاف

األساســي خدماتنا التأمينية وســيتيح
ً
تميــزا وتعــد ًدا
لنــا توفيــر حلــول أكثــر

“خدمات التأمين بحاجة ماســة إلعادة
ً
تكنولوجيــا لتلبيــة احتياجات
الهيكلــة

لتلبيــة متطلبــات الســوق” .وأضــاف

العمــاء” .وتابــع “إن شــراكتنا مع TCS

“نهــدف إلــى إحــداث نقلــة فــي قطــاع

موجهــة نحــو دفــع ســوليدرتي فــي

التأمين من خالل االبتكار في خدماتنا

ســعيها لقيادة التحــول الرقمي المبتكر

واتباع النهــج الذي يعزز مفهوم خدمة

فــي قطاع التأمين واعتماد  Fintechو

العمالء المعاصرة” .وتابع “إن شــراكتنا

.”Insurtech

مــع  TCSتنبــع مــن توافــق الشــركتين

مــن جهته ،قــال نائــب الرئيس ورئيس

في شــغفهما إلعادة التفكير في مفهوم

قســم الحلــول الماليــة فــي ،TCS

رقميا”.
التأمين وتمكينه
ً
من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لشركة

إن

القــدرات الشــاملة والمتكاملــة ل TCS

ســوليدرتي البحريــن ،جــواد محمــد

 BaNCSستمكن ســوليدرتي البحرين

فينكاتيشــواران

سرينيفاســان،

التوازن بالسوق بين المصالح وجذب االستثمارات

أثناء توقيع االتفاقية

مــن تمييــز نفســها فــي عالــم األعمــال

تعــزز مــن الدعــم لحضورنــا القــوي في

المعاصــر ( )™Business 4.0وتحقيــق

الشــرق األوســط ونحــن ملتزمــون

أهدافهــا فــي النمــو والتحــول الرقمي.

بنجــاح هــذا البرنامــج المهــم لألطراف

“إن شــراكتنا مــع ســوليدرتي البحريــن

ذات الصلة”.

تنويــــــــه

توجيه ــات س ــمو رئي ــس ال ــوزراء بدع ــم “الصغي ــرة” ج ــاءت ف ــي وقته ــا

المنامة  -المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أثنــت جمعيــة البحريــن لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى توجيهــات رئيس

حنكة وفطنة في معالجة القضايا المختلفة.
وأشــاد الســلوم باألفــكار الجريئــة والجذابــة

الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،إلى تمكين ودعم صغار

التــي ينفذهــا وزيــر الصناعــة والتجــارة

التجار البحرينيين ،إذ أصدر سموه أمره إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون

والســياحة لتنشيط الســوق المحلية وجذب

والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ للوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها

االســتثمارات؛ لخلق فرص عمل للبحرينيين

وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة.
وقــال رئيــس الجمعيــة النائــب أحمــد صباح

وطالــب الســلوم بضــرورة التنســيق بيــن

رئيــس الــوزراء قــد جاءت فــي وقتهــا تماما

إســتراتيجية أو خطــة عمــل تراعــي ظروف

الســلوم إن توجيهات صاحب الســمو الملكي
علــى الرغــم مــن أنهــا لــم تخــرج عــن نهــج

ســموه الدائــم فــي دعــم التاجــر البحرينــي

والمؤسســات الصغيــرة خصوصــا ،مشــيرا

إلــى أهمية هذا الدعــم في مواجهة الظروف
الصعبــة التــي يعيشــها الســوق المحليــة فــي

الفترة الحالية.

أيضــا ،مشــيرا فــي هــذا الصــدد إلــى أهميــة

التــوازن بيــن جــذب االســتثمارات ودعــم

الجهــات المعنيــة جميعــا للخــروج بأفضــل

التاجــر الوطنــي لمــا فيــه خيــر المنظومــة

أحمد السلوم

االقتصادية البحرينية في ظل الظروف التي

دائما في المقدمة ،مشيدا بدور “تمكين” في

األوقــات الصعبــة ،وهــذا تاريــخ لصاحــب

البحرينــي والتاجر البحرينــي أولوية بجميع

في الدفاع عن مصالحهم.

بالبحريــن ،مضيفــا أن ســمو رئيــس الــوزراء

االســتثمار األجنبي في جذب رؤوس أموال

ويســتمع لكافــة األطــراف بما عــرف عنه من

وتوفير فرص عمل للمواطنين.

االقتصــاد الوطنــي وتضــع مصلحــة الوطــن

تحيــط بالمنطقة عمومــا ،مؤكدا أن المواطن

دعــم صغــار التجــار خصوصــا ،ودور الغرفــة

الســمو ال يمكــن أن ينســاه لــه صغــار التجــار

المقاييــس ،لكــن ال نغفــل أبــدا عــن أهميــة

وأكــد أن القطــاع التجــاري البحرينــي دأب

دائمــا مــا يحــرص علــى مصالــح المواطنيــن

طازجة للســوق وإنشــاء مشــروعات حيوية،

علــى مثــل هــذه التوجيهــات المثمــرة فــي

أثناء توقيع االتفاقية بين “بنفت” وخليج التكنولوجيا المالية

ُنشــرت صــورة عــن طريــق الخطــأ

الماليــة للشــباب” ،وعليــه تعتــذر

أمــس مــع خبــر بعنــوان “إطــاق

“البــاد” عــن هــذا الخطــأ غيــر

هاكاثــون وجائزة بنفــت فينتك من

المقصــود والصــورة المنشــورة مــع

أجــل االســتدامة فــي التكنولوجيــا

هذا التنويه هي الصحيحة.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة المدينة الخليجية للمقاوالت والعقارات ذ.م.م
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها
الس���يد  /الس���يد عبدهللا محس���ن علوي العلوي باعتب���اره المصفي القانوني ش���ركة
المدين���ة الخليجي���ة للمقاوالت والعقارات ذ.م.م المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤولية
مح���دودة بموج���ب القيد رقم  ،80562طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة
تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

إعالن بحل وتصفية شركة
كورال ريواندينغ انديا برايفت ليمتد -فرع لشركة اجنبية
سجل تجاري رقم 99824
بن���اء على قرار الش���ركاء ف���ي ش���ركةكورال ريواندينغ انديا برايف���ت ليمتد -فرع لش���ركة اجنبية
بموجب القيد رقم  ،99824بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد /جاسم محمد يوسف اسد
من شركة مور ستيفينز -تضامن مهنية متخصصة مصفي للشركة.
به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديرين ق���د انتهت وفقا لن���ص المادة  325من قانون الش���ركات
التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقان���ون رق���م ( )21لع���ام  ،2001وعمال بن���ص المادة 335
م���ن قان���ون الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني الش���ركة إل���ى تقديم مطالباته���م إليه ،مدعومة

القيد 20296 :التاريخ 2018/12/19:
وزارة الصناعة والتجارة  -مركز البحرين للمستثمرين
اعالن رقم ( )9914لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية الى شركة الشخص تضامن

القيد 83172 :التاريخ 2019/01/24:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )00لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية الى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم

مالكة رمله علي حس���ن طاهر (مؤسسة فردية) المسجلة بموجب القيد رقم

إليه���ا الس���يد /حام���د محمد عل���ي المدفعي المال���ك ل كود الند لحل���ول تقنية

 ،20296يطلب تحويل الش���كل القانوني الى شركة تضامن برأسمال وقدره

المعلوم���ات (مؤسس���ة فردية) المس���جلة بموجب القيد رق���م  ،83172يطلب

 1٫000دين���ار كم���ا س���وف يتم تغيير االس���م التجاري الى ش���ركة اف���ادي لبيع

تحوي���ل المؤسس���ة المذكورة الى ش���ركة الش���خص الواحد برأس���مال وقدره

اسم التاجر :اسالم على صادق احمد

الم���واد الغذائية ش���ركة تضامن بحرينية فعلى كل م���ن لديه اعتراض التقدم

 2000دينار لتصبح مملوكة من السيد محمد وائل محمد انور محمد العزيزي

االسم التجاري الحالي :إعمار االخوة للمشاريع والديكور

باعتراض���ه إل���ى مركز البحرين للمس���تثمرين مش���فوع ًا بالمس���تندات المؤيدة

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى مركز البحرين للمستثمرين

والمب���ررة لالعت���راض خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر

مشفوع ًا بالمستندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة

هذا اإلعالن

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

6/1/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدراة التسجيل
اعالن رقم ()CR2018 -185842
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب تغيير اس���م تج���اري ،فعل���ى كل من لديه
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل 91837-3 :

االسم التجاري المطلوب :إعمار االخوة للتجارة
النشطة التجارية المطلوبة :تجارة عامة

القيد 116547 :التاريخ 2019/01/27:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )00لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد الى شركة ذات مسؤولية محدودة
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها
مال���ك ش���ركة خدم���ات نج���وم أفس���انا ش.ش.و لمالكها ش���اك محمد عب���د العليم
المس���جلة بموج���ب القي���د رقم  ،116547طالبا تحويل الش���كل القانوني للش���ركة
المذكورة الى شركة ذات مسؤولية برأسمال وقدره  2000دينار بين كل
shak mohammad abdulalim md abul hossain - 1

2019/01/23

اعالن رقم ()CR2019-10994

تنازل أو بيع  -عن المحل التجاري
تقدم إلينا المعلن أدناه :فاطمة خليل محمد عبد الحليم تحويل المحل التجاري
التالي :الى السيد  /غالم رضا علي محمد
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم القيد57786-8 :

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

 - 2عبد العزيز بن ناصر بن حمد الكليبي

عنوان المصفي :جاسم محمد يوسف اسد من شركة مور ستيفينز -تضامن مهنية متخصصة

nousar ali thangal kizhakiniyakath - 3

اسم التجاري:مطعم ايس بيبر

رقم الموبايل)+973( 39642223 :

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة المذكورة مشفوع ًا

البريد االلكترونيnewco@msbahrain.com :

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

نوع النشاط :انشطةخدمات االطعمة والمشروبات المطاعم المخصصة للخدمات

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
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السعودية ..نظام جديد

لمكافحة تمويل اإلرهاب

14

يهول المشكلة
البشير :اإلعالم
ّ

international

@albiladpress.com

دبي ـ العربية نت

فرضت السلطات السعودية رقابتها على

حــذر مــن محاولــة “الستنســاخ الربيــع العربــي بالســودان”

نشاطا ماليً ا تُ ستغل في دعم وإيصال
ً
12

األموال للجماعات اإلرهابية بطرق عادة

ما تكون متخفية أو مضللة .وتأتي

القاهرة ـ وكاالت

الرقابة كجزء من خطة المملكة في نظام

قال الرئيس السوداني عمر البشير أمس األحد إن هناك محاوالت الستنساخ “الربيع العربي” في السودان؛ تعليقا على االحتجاجات التي تشهدها بالده منذ الشهر

مكافحة تمويل اإلرهاب .ويهدف نظام

مكافحة تمويل الجماعات المتطرفة أيضا

الماضي ويشبهها البعض باالنتفاضات التي أطاحت بعدة زعماء عرب العام  .2011ويخرج طالب ونشطاء وغيرهم في احتجاجات شبه يومية في مختلف أنحاء

إلى دعم حمالت للسلطات السعودية

السودان منذ  19ديسمبر ،مطالبين بنهاية للمصاعب االقتصادية في أطول تحد لحكم البشير المستمر منذ  3عقود.

لتتبع شبكات مشبوهة تعمل لصالح

وقال البشــير للصحافيين في كلمة عقب

المدرجين على قائمة اإلرهاب كحزب

محادثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح

هللا وجماعة الحوثي واإلخوان وتنظيمي

السيســي فــي القاهــرة ”هنــاك العديــد

“داعش” والقاعدة.

كما نصت الالئحة الجديدة على إحالة

مــن المنظمــات التــي تعمــل علــى زعزعــة

أي مشتبه به في إحدى تلك الجرائم إلى

النيابة العامة فور القبض عليه.

االثنين

األوضاع في دول المنطقة ،وفيما يخص

 28يناير 2019
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الســودان ..اإلعــام الدولــي واإلقليمــي
يحــاول التهويــل وال ندعــي عــدم وجــود
مشكلة“.
وأضــاف أن ”هنــاك محــاوالت الستنســاخ
قضيــة الربيــع العربــي فــي الســودان

مصر ..تدمير بؤرة إرهابية ومقتل قياديين

بنفــس الشــعارات والبرامــج والنــداءات
واستخدام وسائل التواصل االجتماعي“.
وأشــاد البشير بزيارة قام بها وفد مصري

القاهرة ـ وكاالت

رفيــع المســتوى للخرطــوم فــي بدايــة

أعلنت القوات المسلحة المصرية ،أمس األحد ،مقتل عدد من اإلرهابيين

األزمــة ووصفهــا بأنهــا ”كانــت رســالة

في شمال سيناء ،بينهم قياديان رئيسان بتنظيم إرهابي.
وذكــر المتحــدث العســكري للقــوات

علــى عــدد من العناصــر اإلرهابية ،بينهم

المســلحة المصريــة ،تامــر الرفاعــي ،في

قياديــان رئيســيان للتنظيــم اإلرهابــي

تغريــدة علــى تويتــر ،أن القــوات “قامت

بشمال سيناء”.

بتنفيــذ طلعــة جويــة مركزة الســتهداف

وذكــر الرفاعــي أن القــوات المســلحة

بؤرة إرهابية ،وذلك بناء على معلومات

ســتواصل جهودهــا القتــاع جــذور

اســتخباراتية مؤكــدة بشــأن تجمــع

اإلرهــاب وتأميــن جهــود أجهــزة الدولــة

للعناصر اإلرهابية بشمال سيناء”.

والقــوات المســلحة فــي تنميــة وتطويــر

وتابــع “أســفرت العمليــة عــن القضــاء

شبه جزيرة سيناء.

للشــعب الســوداني وآخريــن ...ودعمــا
الستقرار السودان“.

السيسي مستقبال البشير في القاهرة

وفــي كلمــة وجههــا لجنوده حذر البشــير،
ضابــط المظــات الســابق البالغ مــن العمر
 75عاما والذي استولى على السلطة في
انقــاب أبيــض العــام  ،1989مــن وصفهم
بالفئــران بــأن عليهــم العــودة لجحورهــم
وقــال إنــه لن يتنحى ســوى ألحــد ضباط
الجيش أو من خالل صندوق االنتخاب.
وقــال البشــير مرتديــا الــزي العســكري

قنبلتان تقتالن  4رجال شرطة في العراق

لجنــوده فــي قاعــدة عطبــرة المدينــة
الواقعــة في شــمال الســودان التــي بدأت

تكريت ـ رويترز

فيهــا االحتجاجــات إن المحتجين طالبوا

قالــت الشــرطة ومصــادر طبيــة إن  4على األقــل من رجال الشــرطة ُقتلوا

بــأن يتولى الجيش الســلطة وإنــه ال مانع

وأصيب  11في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق اســتهدفتا قوافل

لديه في ذلك.

للشرطة في هجومين منفصلين بشمال العراق أمس األحد.

وأضــاف أنــه عندما يتحــرك الجيش فإنه

وقــال قائــد شــرطة بلــدة الشــرقاط

فــي طريقهــم لموقــع االنفجــار األول

ال يتحــرك في فراغ وال يتحرك بدعم من

العقيــد مجيــد الغتــران إن اثنين لقيا

مما أسفر عن مقتل  2وإصابة  .3ولم

حتفهمــا وأصيــب  8عندمــا انفجــرت

تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.

خونة بل يتحرك دعما للوطن.

قنبلــة فــي حافلــة تقل رجال شــرطة

ونفــذ متشــددون مــن “داعــش”

كانوا في طريقهم للعمل قرب البلدة.

هجمــات فــي المنطقة منــذ هزيمتهم

وأضاف أن قنبلة أخرى انفجرت في

عســكريا فــي العــراق فــي ديســمبر

مجموعــة مــن رجــال الشــرطة كانــوا

العام .2017

ويواجــه الرئيــس الســوداني تحديا شــبه
يومــي فــي الداخــل فــي مــدن بمختلــف
أنحــاء الســودان متمثال فــي احتجاجات
متصاعــدة رغــم القبــض علــى أعــداد
كبيــرة وحملــة قمع شــديدة تشــنها قوات

نتنياهو :نصراهلل في إحراج كبير

بسبب كشــف أنفاق حزب اهلل ونجاح عملية “درع الشمال”

األمــن باســتخدام الغــاز المســيل للدمــوع
والذخيرة الحية.
وقــال

المحلــل

خالــد

التيجانــي

”االحتجاجــات الحالية تمثل أكبر وأعمق
تحــد لحكــم البشــير؛ ألنهــا تشــير إلــى أن
األزمة وصلت مستوى جديدا“.
ومنــذ

بــدأت

االحتجاجــات،

تشــير

التقديرات الرسمية إلى سقوط  30قتيال
بينهم اثنان من أفراد األمن.
وتتهــم الســلطات الســودانية ”مندســين“
وعمــاء

للخــارج

بالوقــوف

وراء

االضطرابــات ،وقالــت إنها تتخذ خطوات
لحل األزمة االقتصادية.
إلــى ذلــك ،أفــادت مصــادر ميدانيــة ،عــن
تحــرك تظاهــرات فــي الحلفايــا شــمال
الخرطوم ،أمس األحد ،واجهتها الشرطة
بإطالق الغاز المسيل.
وأضافــت المصــادر أن الشــرطة فرقــت
بالقــوة تظاهــرة فــي ســوق مدينــة “ود

نتيجة.

مدني” وسط السودان.

وكانــت

الشــرارة

التــي

أطلقــت

انهيار اقتصادي

االحتجاجــات هــي محاولــة الحكومــة

يقول منتقدو البشير إنه هو السبب في

طــرح خبــز غيــر مدعــوم ممــا ســمح

تهميش الســودان واالنهيــار االقتصادي
الــذي دفع معــدل التضخم لالرتفاع إلى
 % 72بنهايــة  2018وجعل البالد تعجز
عن سداد قيمة الواردات الغذائية.
أمــا

أنصــاره

فيقولــون

إن

وراء

االحتجاجــات مؤامــرة غربيــة تهــدف
لتقويــض

الحكــم

اإلســامي

فــي

السودان.
وفــي األشــهر التــي ســبقت بــدء
االحتجاجــات

الســودانيون

كان

يواجهــون صعوبــات فــي المواءمــة
بيــن دخولهــم واحتياجاتهــم .وحاولــت
الحكومــة تطبيــق إصالحــات فخفضت
قيمــة الجنيــه الســوداني وخففت قيود
االســتيراد لكــن كل ذلــك لــم يحقــق

للمخابز ببيع الخبز بأســعار أعلى .وجاء
ذلــك إضافــة إلــى األزمة المســتمرة منذ
فتــرة والتــي أدت إلــى نقــص الوقــود
واألوراق النقدية.
» »وسرعان ما تحولت المظاهرات

إلى احتجاجات سياسية استهدفت
مقار الحزب الحاكم وطالبت

بسقوط البشير .وعلى النقيض من

موجات االضطراب السابقة امتدت
االحتجاجات إلى مناطق من البالد

كانت في العادة موالية للبشير وأخفق
الرد القاسي حتى اآلن في منع انتشار

االحتجاجات .وفي كثير من األحيان

يردد المحتجون هتافات مثل ”يسقط

بس“ و “سقطت سقطت يا كيزان“ في

إشارة يقصدون بها اإلسالميين.

“هجوم جوي” على قاعدة حميميم

القلق الروسي يتصاعد في ســوريا ..رسالة جديدة لتركيا

القدس المحتلة ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

لمّ ــح األميــن العــام لحــزب هللا فــي لبنــان حســن نصــر هللا ،إلى احتمال نشــوب حــرب مع إســرائيل ،لكنــه تجنب التطــرق بعمق إلى

اســتهدف هجوم جوي ،يرجح أنه بطائرات مســيرة ،أمس األحد ،قاعدة حميميم الجوية ،التي تعد أكبر قاعدة عســكرية روســية

األزمــات الداخليــة التــي يواجههــا لبنــان .جاء ذلك في مقابلة مع قنــاة الميادين ،بعدما تجنب الظهور في خطابات ألشــهر عديدة

في سوريا ،وذلك في أعقاب نحو شهرين على آخر استهداف طال المنطقة.

على غير عادته.

وقــال المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان أن
االنفجــارات ناجمــة عــن اســتهداف الدفاعــات

وتحــدث نصــر هللا عــن احتمــال حــرب

الجوية الروســية ألجســام مجهولة في أجواء

مــع إســرائيل تنشــب فــي حــال اغتياالت

مطار حميميم العســكري ،يرجــح أنها لطائرات

إســرائيلية لناشــطين مــن حــزب هللا فــي

مســيرة خــال محاولتهــا اســتهداف المطــار.

لبنان أو سوريا.

وال يعــرف ،إلــى حــدود الســاعة ،مــا إذا كان

فيمــا قال رئيــس الوزراء اإلســرائيلي إن

الهجــوم خلــف خســائر بشــرية أو ماديــة .إلــى

نصــرهللا فــي حــال إحــراج كبيــر؛ بســبب

ذلــك ،قــال متحــدث باســم الكرمليــن ،أمــس

نجاحنــا الباهر في عملية “درع الشــمال”،

األحد ،إن اتفاق روســيا مع تركيا بشأن خفض

لقــد بــذل رجالــه جهــو ًدا كبيــرة لحفــر

التصعيــد فــي إدلــب شــمالي ســوريا “لــم ينفــذ

األنفــاق ،وفــي خــال  6أســابيع ،ألغينــا

بالكامل” ،مما يزيد من قلق موســكو ودمشــق.

تمامــا هــذا الســاح مــن يــده ،لنصــرهللا

ويأتــي هــذا اإلعــان بعد أيام مــن تأكيد وزارة

أســباب جيــدة ،لمــاذا ال يريــد أن يختبــر

الخارجيــة الروســية ،أن األوضــاع فــي إدلــب

ثقل قبضتنا؟”.
يذكــر أن إســرائيل نفــذت اغتيــاالت عدة
فــي لبنــان طالــت جهــاد عمــاد مغنيــة،

اتفاق إدلب ال يزال يشكل تحديا لروسيا وتركيا

رئيس الوزراء اإلسرائيلي

وســمير قنطــار وآخريــن ،وتجنــب حــزب

وقلــل نصــر هللا مــن أهميــة اكتشــاف

ً
موضحا أن بعضها
والشمال اإلســرائيلي،

هللا إبداء أي رد عليها في حينه.

إســرائيل ألنفــاق بيــن الجنــوب اللبنانــي

يعود إلى أكثر من  13عاما مضت.

تتدهــور بســرعة ،وأن المنطقة تخضع بالكامل

طيــب أردوغان ،ناقشــا خاللهــا الخطوات التي

علــى إقامــة منطقــة منزوعة الســاح بعمق 15

تقريبا لســيطرة مســلحي جبهــة النصرة .وكان

يمكــن اتخاذهــا للحفــاظ على اســتقرار الوضع

 20 -كيلومتــرا داخــل منطقة خفض التصعيد،

الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن ،قــد أجرى

فــي إدلــب .وتنــص أبــرز بنــود االتفــاق الــذي

وإبعاد جميع الجماعات المســلحة عن المنطقة

محادثــات قبــل أيــام مــع نظيــره التركي رجب

أبــرم فــي سوتشــي فــي  17ســبتمبر الماضــي،

منزوعة السالح بحلول  15أكتوبر الماضي.

أبو الغيط :البد من حفظ وحدة سوريا

جديد الفضيحة المالية لحمد بن جاسم

كاميرت في صنعاء الستكمال المشاورات

تونس ـ أ ف ب

دبي  -العربية.نت

عواصم ـ وكاالت

شــدد األميــن العــام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ،أمــس األحد ،على أهمية

تكشــفت تفاصيل جديدة عن “الفضيحة المالية” لحمد بن جاســم وبنك باركليز ،إذ أكد

وصــل كبيــر المراقبيــن األممييــن فــي محافظــة الحديــدة الجنــرال الهولنــدي،

التوصــل إلــى حــل ســلمي لألزمة الســورية “يضمن الحفــاظ على وحــدة البالد”،

ممثــل االدعــاء البريطانــي إد بــراون ،أن الرئيــس التنفيذي الســابق لبنــك باركليز ،جون

باتريــك كاميــرت ،أمــس األحــد إلــى صنعــاء بعد أن أجــرى في العاصمــة اليمنية

وذلك خالل لقائه مبعوث األمم المتحدة الجديد إلى سوريا ،غير بيدرسون.

فارلــي ،حــاول تجنــب طلــب بنــك باركليز الحصــول على مســاعدة من حكومــة المملكة

المؤقتــة عــدن محادثــات مــع وفــد الحكومة الشــرعية في لجنة إعادة االنتشــار

المتحــدة خــال األزمــة الماليــة للعــام  ،2008ولكيــا يفقد البنــك اســتقالليته ويتعرض

بمدينة الحديدة مقترحات بشأن إدارة موانئ المدينة وآلية إعادة االنتشار.

وذكر بيان صادر عن المتحدث الرسمي

سلبية على مسار التسوية في سوريا”،

باســم األميــن العــام للجامعــة ،أن أبــو

معتبــرا أن “هذه التدخــات لعبت دورا

الغيــط “جــدد التأكيــد علــى محوريــة

رئيسيا في إطالة أمد األزمة” ،دون أن

دور الجامعــة فــي التعامــل مــع األزمة،

يوضح األطراف التي يقصدها.

باعتبــار أنهــا تتعلق أوال وأخيــرا بدولة

يذكر أنه في  12نوفمبر  ،2011أي بعد

عربية” .كما شــدد على أهمية “التوصل

نحو  8أشــهر من بدء األزمة الســورية،

إلى حل ســلمي لألزمة يلبي طموحات

اتخذت الجامعــة العربية قرارا بتعليق

وتطلعات كافة أبناء الشــعب الســوري،

عضويــة ســوريا مــع فــرض عقوبــات

ويحفــظ لســوريا وحدتهــا اإلقليميــة”،

سياسية واقتصادية على دمشق.

حســب مــا ذكــرت وكالــة فرانــس
برس.
وتطــرق أبــو الغيط فــي البيان،
إلــى “أهميــة العمــل علــى
وقف التدخالت الدولية
واإلقليميــة التــي تلقــي
بتبعــات

وتداعيــات

»وقال وزير الخارجية
»
التونسي خميس الجهيناوي ،الذي
تستضيف بالده القمة العربية
السنوية في  31مارس
 ،2019إن المكان الطبيعي
لسوريا هو داخل جامعة
الدول العربية.

لمزيــد مــن التدقيــق الحكومــي ،وافق على دفع عموالت ســرية لرئيس الــوزراء القطري
آنذاك الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ،مقابل مساعدة األخير باستثمار مبلغ  4مليارات
ً
وفقا لما نشره موقع “بلومبيرغ”.
جنيه إسترليني في البنك،
وأضــاف بــراون ،الــذي يمثــل االدعــاء عــن
مكتــب مكافحة جرائم االحتيال الخطيرة
 SFOفــي المملكــة المتحــدة أمــام هيئــة
المحلفين ،أن فارلي و 3من كبار مساعديه،
خضعــوا لالبتــزاز مــن جانــب رئيس
الــوزراء القطــري آنــذاك ،ومــن ثم
قامــوا بالتالعــب وتخفيــض
الرســوم ،التــي دفعهــا البنــك
للشــركات القطريــة ،وتم تزوير
مســتند (تدقيــق مضلل) ،إلتمام
تنفيــذ هذا االتفــاق ،الذي وصفه

ممثل االدعاء بأنها معاملة غير شريفة.
» »وشهد ثالث أيام المحاكمة ،التي
تعد األولى من نوعها في العالم،
كشف تفاصيل القلق الذي انتاب
المسؤولين التنفيذيين عندما
أدركوا أنهم لن يمكنهم
مجابهة عواقب دفع
العموالت ،التي يطلبها
رئيس وزراء قطر حينها
الشيخ حمد بن جاسم،
دليل
ً
كما قدم مكتب SFO
حول مستوى التفاصيل.

وناقــش الطرفــان إمــكان عقــد لقــاء

الجوالت الداخلية التي أجراها كاميرت

مشــترك يجمــع فريــق الحكومــة مــع

فــي اليمــن ،أجــرى المبعــوث األممــي

الحوثيين .وكان وزير الخارجية اليمني

مارتــن غريفثــس لقــاء فــي الريــاض مــع

خالــد اليمانــي ،قد قــال إن األميــن العام

الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي ،فــي

لألمــم المتحــدة ،أنطونيــو غوتيريــس،

إطــار التحــركات المكثفــة التــي يجريهــا

تعهــد بــأن اتفــاق الحديــدة ســينفذ ،وإن

غريفثــس مــع كاميــرت ،للمضــي قدمً ــا

الحوثييــن ســوف يغــادرون المدينــة

بتطبيــق اتفاق الســويد بشــأن الحديدة،

والموانئ كخطوة أولى باتجاه تحقيق
السالم في اليمن .وأضاف اليماني
عبــر تغريــدة علــى حســابه فــي
“تويتــر” ،أن غوتيريــس وعد بأن
ال يخــذل الشــعب اليمنــي الــذي
تربطه به عالقة ،خصوصا
ً
مفوضــا
منــذ أن كان
ســاميا لالجئيــن .وقبــل
ً

الــذي ســعت الميليشــيات لعرقلــة
تنفيذه.
» »من جانبها ،حذرت وزارة
الخارجية اليمنية من انهيار
اتفاق ستوكهولم ،بسبب
تعنت الميليشيات في
تطبيقه وخرق وقف
إطالق النار.

السويد ..متطرفون يحرضون على حرق مساجد

طبعــت مجموعــة مــن العنصريين في الســويد ،أمــس األحد ،عبــارات عنصرية على
قمصان ،تحرض على إحراق المساجد.
وأضافــت مجلــة أكســبو ( )Expoالمحليــة ،أن مجموعــة يمينيــة متطرفــة طبعــت
قمصا ًنا تحتوي عبارات عنصرية من قبيل “أحرق مسجد منطقتك”.
كما نشــرت المجموعة في حســاباتها في مواقع التواصل االجتماعي ،إعالنات لبيع

نستعرض أهم ما ينشر في

هذه القمصان مقابل  16يورو للقميص الواحد.

الصحف والمواقع العربية

من جهتها ،استنكرت األمينة العامة للحزب الديمقراطي االجتماعي لينا رودستروم

والعالمية .مقال اليوم من

باستاد ،طبع وتوزيع قمصان تطالب بحرق مساجد.

مجلة:

وأضافت باســتاد أن الكراهية التي تنتشــر في وســائل التواصل االجتماعي تســمم
البالد بأسرها.
وشــددت علــى ضــرورة “منــع الجماعــات العنصريــة مــن إظهــار مثــل هذه األنشــطة
البغيضة”.

ً
اعتداء
ً
ووفقا لتقرير أعدته جامعة أوبســاال الســويدية (جنوب) ،فقد شــهدت البالد
ً
مسجدا خالل العام .2018
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االثنين

مادورو يرفض “المهلة األوروبية”
فــنــزويــا تــتــراجــع عـــن تــهــديــدهــا بـــطـــرد الــدبــلــومــاســيــيــن األمــيــركــيــيــن
عواصم ـ وكاالت

رفــض رئيــس فنزويــا نيكــوالس مــادورو مهلة حددتها له دول أوروبيــة للدعوة إلجراء انتخابات خالل ثمانية أيام وقــال إن زعيم المعارضة خوان غوايدو
انتهك الدســتور عندما أعلن نفســه رئيســا للبالد .وقال مادورو أيضا في مقابلة مع قناة (ســي.إن.إن ترك) التركية أذيعت أمس األحد إنه منفتح على الحوار
وإن عقد اجتماع مع الرئيس األميركي دونالد ترامب هو أمر مستبعد لكنه ليس مستحيال.
وكانــت بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا

انشــق الســبت وانضــم إلــى صــف

من اإلسبانية إلى التركية.

وإسبانيا قالت إنها ستعترف بغوايدو

غوايدو.

حاليــا “علــى تأســيس مكتــب يديــر
ً
مصالــح الدولتيــن ،األميركيــة فــي

وحثــت واشــنطن ،التــي اعترفــت

رئيســا ما لم يعلن الدعــوة النتخابات

أمــس األحــد ،والمفتــرض أن يكــون

كاراكاس والفنزويليــة في واشــنطن”

بغوايــدو رئيســا ،العالــم يــوم الســبت

جديــدة خــال ثمانيــة أيــام ،وهــو

األخير في مهلة من  72ساعة حددها

لذلــك فهــي تقبــل بمــن بقــي مــن

علــى ”اختيــار جانــب“ فــي أزمــة

تحذيــر قالــت روســيا إنــه ”ســخيف“

الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو،

دبلوماســيين أميركييــن فــي البــاد

فنزويــا وقطــع الصــات الماليــة

ووصفــه وزيــر خارجية فنزويــا بأنه

األربعــاء الماضــي ،للدبلوماســيين

إلــى أن تنتهي مرحلــة التفاوض التي

بحكومة مادورو.

”طفولي“.

األميركييــن لمغــادرة البــاد ،إال أن

حددتهــا بـــ  30يومً ــا ،وهــو مــا ذكــره

وغرقــت فنزويال فــي الفوضى تحت

ووصفــت واشــنطن وكنــدا ومعظــم

حكــم مــادورو إذ تعانــي مــن نقــص

دول أميــركا الالتينيــة والكثيــر مــن

عمليا
الحكومــة الفنزويليــة تراجعــت
ً

وألغــت المهلــة والتهديد ،وأعلنت عن

فــي الغذاء واحتجاجات وســط أزمة

الــدول األوروبيــة فوز مــادورو بفترة

موافقتها على بقاء دبلوماســيين في

تمثيــل مصالــح الدولتيــن ســيكون

اقتصاديــة وسياســية أثــارت هجــرة

رئاسة ثانية في مايو بأنه مزيف.

ســفارة أميركيــة مشــرّ عة األبــواب،

ً
شــبيها بمكتــب تــم تأسيســه لرعايــة

جماعيــة وتضخمــا مــن المتوقــع أن

وتديــن القــوات المســلحة لمــادورو

بحســب بيــان أصدرتــه الخارجيــة

المصالح الكوبية واألميركية؛ باعتبار

يصــل إلــى عشــرة مالييــن فــي المئــة

بالــوالء ،إال أن أكبــر مبعوث عســكري

الفنزويلية.

أن كوبــا ال تقيــم عالقات دبلوماســية

هذا العام.

فنزويلــي لــدى الواليــات المتحــدة

قالت الوزارة في البيان إنها تتفاوض

مع الواليات المتحدة.

وترجمــت القنــاة التلفزيونية المقابلة

مــادورو ً
أيضا فــي كلمة متلفزة ألقاها
أمــس الســبت وقــال فيهــا إن مكتــب

الحكومة األميركية تنهي اإلغالق

تستأنف عملياتها الــيــوم على وقــع احــتــجــاجــات ضــد جـــدار ترامب

واشنطن ـ وكاالت

قال مادورو إنه منفتح على الحوار

مسيرة مناهضة للسترات الصفر بباريس
واشنطن ـ وكاالت

خرجــت مســيرة مناهضة للســترات الصفــر ،أمس األحد ،في باريــس ،نظمتها جماعة تطلق
علــى نفســها “األوشــحة الحمراء” ،وأخرى تطلق على نفســها “الســترات الزرقــاء”؛ احتجاجا
على العنف الذي تشهده االحتجاجات.

تســتعد وكاالت الحكومــة األميركيــة الســتئناف أعمالهــا وتعويــض الموظفيــن عــن رواتبهم

وتظاهر اآلالف من مؤيدي الرئيس الفرنسي

مــع الســترات الصفــراء ،وربمــا تشــهد أعمــال

إيمانيــول ماكــرون اليوم في “ســاحة األمة”،

عنــف من الســترات .وفي ســياق آخر ،تحقق

التــي لــم يتلقوهــا ،وذلك بعد إنهاء اإلغالق الحكومي األطول فــي تاريخ الواليات المتحدة،

مرتديــن أوشــحة حمــراء؛ بهــدف “إســماع

الشــرطة الفرنســية في مالبسات إصابة أحد

صــوت األغلبيــة الصامتــة والدفــاع عــن

محتجــي الســترات الصفــراء البارزين بجرح

الديمقراطيــة والمؤسســات” .ومــن المقــرر

بالــغ فــي العين فــي باريــس ،وإصابات أخرى

أن تجــوب هــذه المظاهــرة شــوارع باريــس
وصــوالً إلــى “ســاحة الجمهوريــة” .ويــرى

خــال االحتجاج .عنــف المحتجين ورد فعل
الشــرطة المبالــغ فيــه أحيانــا أثــارا جــدال في

بعــض المراقبيــن أن هــذه المســيرة ســتضر

أنحــاء البــاد منــذ انــدالع الحركــة المناهضة

بمســاعي التهدئة التي يســعى إليهــا ماكرون

للحكومة قبل شهرين.

في الوقت الذي شهدت فيه مناطق حدودية من البالد تظاهرات احتجاجا على الجدار الذي
يسعى الرئيس دونالد ترامب لبنائه ،والذي كان الشرارة التي أشعلت اإلغالق الحكومي.
وعقــد البيــت األبيــض مؤتمــرا عبــر الهاتــف

ألــف موظف اتحادي ،مــن بينهم  380ألفا من

مــع المســؤولين المالييــن للحكومــة لمناقشــة

العاملين الغائبين بإذن من مسؤوليهم.

سبل اســتئناف عمليات الحكومة ،فيما بدأت

ووقــع ترامــب ،الجمعــة ،قــرارا لتمويــل

اإلدارات والهيئــات فــي إجــراء مناقشــات
بشــأن كيفيــة التعامــل مــع المســائل اإلداريــة
المؤجلة والسياســات العامــة ،وفق ما أوردت
وكالة “رويترز” ،أمس األحد.
وأبلــغ القائــم بأعمــال رئيــس مكتــب اإلدارة
والميزانيــة فــي البيــت األبيــض ،راســل
فــاوت ،الــوكاالت الحكوميــة فــي مذكــرة

الحكومــة لمــدة  3أســابيع ،فيمــا يحــاول
أعضــاء الكونغــرس التفاوض بشــأن مشــروع
قانــون لتمويل الحكومــة االتحادية حتى 30
سبتمبر.

تداعيات صعبة
وطلــب ترامــب تخصيــص  5.7مليــار دوالر في

الحكومة األميركية تستأنف عملياتها اليوم بعد إنهاء اإلغالق

نشــرت األســبوع الماضــي ،فــإن الحكومة تدين

المحتجيــن على الجدار الحــدودي ،في مدينة

للموظفيــن االتحادييــن بنحو  6مليــارات دوالر

إل باســو بوالية تكســاس األميركيــة ،مطالبين

الميزانيــة لتمويــل بنــاء جــدار علــى الحــدود

ومنظمة”.

بيــن الواليــات المتحــدة والمكســيك ،وهــو

من الرواتب المتأخرة.

وأدى اإلغــاق الجزئي للحكومة الذي اســتمر

مــا رفضــه نــواب ديمقراطيــون ،وتســبب فــي

احتجاجات على الجدار المفترض

 35يومــا ،إلــى توقــف دفــع رواتــب نحــو 800

وتضــم إل باســو جســرا دوليا يربط بين وســط

إطالــة أزمة اإلغــاق الحكومي .ووفقا لدراســة

وعلــى صعيــد متصــل ،تجمــع عشــرات

المدينة وثيوداد هواريز في المكسيك.

بقــرار اســتئناف العمليــات “بطريقــة ســريعة

مانيال

بإصالحــات فيمــا يتعلــق بالمهاجريــن فــي
الواليات المتحدة.

الهاي

اآلالف في مسيرة مناهضة للسترات الصفر بباريس

القاهرة

الفلبين تتعهد بسحق

انهيار منازل ومفقودون

ماكرون يبدأ زيارته

مانيال ـ وكاالت

الهاي ـ وكاالت

القاهرة ـ أ ف ب

تعهــدت الفلبيــن بالقضــاء علــى من يقفــون وراء تفجيريــن مزدوجين وقعا

ذكرت وسائل إعالم محلية أمس األحد أن انفجارا في الهاي تسبب في انهيار

اســتهل الرئيــس الفرنســي إيمانيــول ماكــرون ،أمــس األحــد ،زيــارة رســمية إلى

خــال قــداس ،امــس األحــد ،بإحــدى الكنائــس فــي جنــوب البــاد وأوديــا

واجهة مبنى.

مصــر ،بالتوجه إلى معبد أبو ســمبل ،جنوبــي البالد ،في إطار االحتفال بالذكرى

“اإلرهاب”

ً
شــخصا ،وذلك بعد  6أيام من موافقة المنطقة التي يغلب عليها
بحياة 27
المسلمون بأغلبية كاسحة على منحها الحكم الذاتي.
شخصا في الهجوم الذي
ً
وأصيب 81

وذكــر مســؤولون أن التفجيــر األول

يعد أحد أكثر الهجمات دموية خالل

وقع داخل الكاتدرائية بجزيرة جولو

السنوات القليلة الماضية في منطقة

فــي إقليم ســولو وأعقبــه تفجير ثان

يعصف بها عدم االســتقرار منذ فترة

خارجهــا ،بينمــا كانــت قــوات األمــن

طويلــة .ووقــع الهجــوم فــي غمــرة

تهرع إلى المكان.

حالــة مــن األمــل والحمــاس بشــأن

» »ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها،

الموافقــة على خطة لنقل صالحيات

لكن الشرطة تشتبه بأنها

بهــدف جلــب التنميــة والهــدوء

المتطرفة التي بايعت تنظيم

أفقر مناطق آسيا وأكثرها اضطرابا.

ووحشيتها.

من الحكومــة المركزية إلى المنطقة؛

من تنفيذ جماعة أبو سياف

وتوفيــر الوظائــف فــي واحــدة مــن

“داعش” ،وتشتهر بتفجيراتها

بانفجار في الهاي

وقالــت محطة (آر.تــي.إل نيوز) إن

أدى إلــى انهيــار عــدد مــن المبانــي،

انفجــارا مجهــول المصــدر تســبب

وفقــدان نحــو  20شــخصا تحــت

فــي ”انهيــار منــازل“ وإن أشــخاصا

الحطام.

ربمــا يكونــون محاصريــن تحــت

ونقلــت وســائل اإلعــام الهولندية

األنقــاض .وأفــادت قصــة وصــورة

عــن مصــادر قولهــا ،إن االنفجــار،

نشــرتها خدمــة إخباريــة محلية أن

الذي لم تعرف أسبابه بعد ،تتسبب

بنايــة واحــدة انهــارت بعــد وقــوع

فــي انهيــار عــدد مــن المنــازل علــى

انفجــار وأن خدمــات الطــوارئ

رؤوس ساكنها.

موجودة في مكان االنفجار.

» »وأشارت إلى أن ما بين 10

ورجحت السلطات المحلية سقوط

و 20شخصا أصبحوا في عداد

قالــت وســائل إعــام هولنديــة ،إن

يصدر عن السلطات أي توضيحات

ضحايا جراء الحادث.
انفجــارا وقع في مدينة الهاي ،مما

المفقودين عقب االنفجار .ولم

بشأن طبيعة االنفجار حتى اآلن.

إلى مصر

الخمسين لنقل المعبد إلى مقره الجديد ،قبل أن يتوجه إلى القاهرة.
وســيلتقي ماكرون ،اليــوم ،في العاصمة

ومــن المقرر أن يوقع الرئيســان المصري

المصريــة نظيــره عبدالفتــاح السيســي؛

والفرنســي قرابة  30اتفاقا بقيمة “مئات

من أجل تعزيز “الشــراكة اإلستراتيجية”

المالييــن” من اليورو ،في مجاالت النقل

بيــن البلديــن .وحطــت طائــرة الرئيــس

الطاقــة المتجددة والصحــة والصناعات

الفرنســي ،حيث كان في اســتقباله وزير

الغذائية.

اآلثــار المصــري خالــد العنانــي ،ومديــر

» »وتعد هذه الزيارة واحدة من
التحركات النادرة للرئيس الفرنسي
خارج بالده خالل اآلونة األخيرة،
إذ يركّز اهتمامه منذ أكثر من
شهرين على األزمة االجتماعية
التي تفجرت مع انطالق تظاهرات
حركة “السترات الصفراء” في
نوفمبر الماضي.

المعهــد الفرنســي لآلثار في مصــر لوران
بافــاي .ومنــذ شــامبليون ،مؤســس علــم
المصريات في بداية القرن التاسع عشر،
ظلت “اآلثار المصرية في قلب العالقات
الفرنسية المصرية” بحسب ما قال قصر
اإلليزيه قبل بدء الزيارة.

بطولة
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اللجنة اإلعالمية

خطــف المتســابق البحرينــي المتألــق فــي
عالم سباقات الدراجات النارية الصحراوية
حسن نور الدين لقب بطل البطولة اآلسيوية
وبطــل الجولــة األولــى مــن بطولــة البحرين
الوطنيــة للدراجــات الناريــة الصحراويــة
(الموتوكــروس) ضمــن منافســات فئــة ٤٥٠
ســي ســي مســاء يومــي الجمعــة والســبت

خالد كانو يتوج أنشومان بلقب فردي  14سنة

الفائزون مع كبار الحضور

ختام بطولة إبراهيم كانو لناشئي التنس

الماضييــن علــى مضمار ســباقات الدراجات
الناريــة الصحراوية بالصخير الكائن بالقرب
مــن حلبــة البحريــن الدوليــة موطــن رياضة
الســيارات فــي الشــرق األوســط وبمشــاركة
عــدد كبيــر مــن المتســابقين .أمــا المركزيــن
الثانــي والثالــث بالبطولــة اآلســيوية للفئــة
نفســها ظفــر بهمــا المتســابقان اإلماراتيــان

االثنين

عبدهللا أنور ومحمد البلوشي.

الهندي ســوناواني يخطف اللقب ..وبــدر بطل “الميني تنس”

 28يناير 2019
 22جمادى األولى 1440

اتحاد التنس

بحضــور رئيــس االتحــاد البحرينــي للتنــس ســمو الشــيخ

أحمد بن محمد آل خليفة ،ومستشار جاللة الملك لشؤون
الشــباب والرياضــة صالح بن هنــدي ،وعضو مجلس ادارة

شركة ابراهيم خليل كانو ،خالد كانو ،والشيخ عبد العزيز

نقطة سوداء بتاريخ

بن مبارك آل خليفة نائب رئيس االتحاد البحريني للتنس،
وعلــي محمــد فخــرو الرئيــس الفخــري لنــادي البحريــن

الرياضة البحرينية

للتنس ،وخميس محمد المقلة رئيس مجلس ادارة النادي،
وفيصــل الموســوي ،وخالد ســليم الحاج الوكيل المســاعد

Ûغيــاب الدعم عــن مشــاركات األندية

لشــؤون الرياضــة والمنشــآت بــوزارة شــؤون الشــباب

ســوداء فــي تاريــخ الرياضــة البحرينيــة

اختتمت مســاء يوم الســبت بطولة شــركة إبراهيم خليل

بطولة األندية اآلسيوية لكرة اليد من تمثيل بالده في النسخة القادمة؟ بل إن الفريق ذاته

البحرين للتنس من  9إلى  26يناير الجاري ،وسط حضور

حسن علي

Û

فــي البطــوالت الخارجيــة تعتبــر نقطــة

والرياضــة وطــارق العربــي مديــر ادارة شــؤون األنديــة،

وخطوة إلى الوراء مهما كانت األسباب والمبررات ،فهل يعقل أن يحرم النجمة حامل لقب

كانو السابعة المفتوحة لناشئي التنس ،والتي نظمها نادي

تشــرف بالســام علــى جاللــة الملك لدى اســتقبال جاللته لألبطــال في قصــره العامر بعدما

كبيــر من أعضــاء النادي والضيوف وأعضاء مجلس ادارة

حققوا إنجازا تاريخيا غير مسبوق.

تتويج الثنائي فارس حجار وأنسوما ن بلقب الزوجي

االتحــاد البحرينــي للتنــس ومــدراء شــركة ابراهيم خليل

Û Ûالجميــع يعلــم بــأن الفــوز بمســابقة الــدوري فــي لعبتــي اليــد والطائــرة ال يجنــي النــادي مــن

كانو الشركة الراعية للبطولة.

ورائهــا دينــارا واحــدا ،ويكــون “التمثيــل الخارجــي” هــو المكتســب الوحيــد ،وغيابــه يعنــي

وفــي المبــاراة الرئيســة للبطولــة حقــق الالعــب الهنــدي

“انعــدام المنافســة والدافعيــة لــدى الالعبيــن” ،علمــا بــأن مشــاركات األنديــة الخارجيــة مــن

أنشــومان ســوناواني اللقــب بعــد فــوزه علــى الالعــب

دون معســكرات تكلف نحو  16إلى  20ألف دينار فقط!! والســؤال الذي يطرح نفســه كيف

البحرينــي جابــر عبــد العــال بنتيجــة  6-3و 7-5في مباراة

تتطور الرياضة من دون مشاركات خارجية؟ وكيف تنفق األندية على تلك المشاركات من

قويــة اســتمع بهــا الحضــور وبــذل خاللها الالعبــان جهودا

موازناتها الخاصة وهي أساسا مدين؟

كبيــرة ،وظلــت نتيجتهــا معلقــة حتــى النقطــة األخيــرة،

Û Ûاتباع آلية جديدة بشــأن المشــاركات الخارجية وتقنينها أمر مهم وإيجابي ،لكنه ينبغي أن

وبلغــت اإلثــارة ذروتهــا فــي المجموعــة الثانيــة عندمــا

يطبــق وفــق مهلــة زمنية محددة تمنح األندية الفرصــة لترتيب أوراقها وليس “فجأة” ومن

تعــادل الالعبــان 5-5وكاد جابــر أن يعادل النتيجة قبل أن

دون ســابق إنــذار ،فنحــن مــع وجــود ضوابــط؛ بهدف المشــاركة مــن أجل اإلنجــاز والتمثيل

يحسمها أنشومان لصالحه .7-5

المشــرف والمحاســبة بعد اإلخفاق لحفظ المال العام وفق عدة خطوات تنظم العملية مثل

تتويج هاشم التوبلي بكأس الفردي  10سنوات

وألقــى رئيــس مجلس إدارة نادي البحريــن للتنس خميس

اقتطاع نصف مبلغ المشــاركة من موازنة النادي بعد اإلخفاق شــريطة دراســة األســباب عبر

المقلة كلمة أشــار فيها إلى أن هذه البطولة أصبحت وهي

تقرير فني يعده خبراء في هذا المجال والعديد من الخطوات والمقترحات األخرى.

تدخــل عامها الســابع من البطوالت الرئيســية ضمن أجندة

Û Ûاالســتثمار فــي اإلنســان وتحديــدا “األبطــال الرياضيــون” هــي الغايــة األســمى لــكل البلدان

التنس المحلية في مملكة البحرين ،وأوضح رئيس النادي

المتحضــرة والواعيــة التي تنفق ماليين الدنانير لصناعة أبطال وتحقيق إنجازات مشــرفة

بــأن منظومــة البطــوالت المحليــة والدولية التــي يقوم بها

للوطــن ،وإال لمــاذا توجــد وزارة شــباب ورياضة ولجــان أولمبية واندية واتحــادات ومراكز

النادي لها دور كبير في إعداد أجيال جديدة من الالعبين،

شــبابية؟ أليــس مــن أجــل حفــظ الشــباب وتعزيــز الصحــة فــي المجتمــع والمنافســة علــى

معربــا عــن ســعادته بالمواهــب البحرينيــة الجديــدة التــي

البطــوالت وتحقيــق اإلنجــازات وتمثيل الوطن ورفع اســمه عاليا؟ فالالعــب والرياضي هو

أفرزتها البطولة وبخاصة في سن  8و 10سنوات ،واختتم

محور التنمية التي ترتكز عليه كافة الجهات الرياضية وإذا غاب الدعم عن األبطال ،فلتغلق

المقلــة كلمتــه بتوجيــه الشــكر إلــى شــركة إبراهيــم خليــل

جميع تلك الجهات أبوابها باستثناء اتحاد الرياضة للجميع من أجل الصحة والترويح.

كانو لرعايتهم للبطولة وأشــاد باللجان المنظمة والمدربين

brnsport

والعامليــن بالنــادي ،ورجــال الصحافــة واإلعــام علــى

سنة تم تتويج الالعب راكيش سونواواني بلقب البطولة

وتــم تقديــم كأس أفضــل العبــة متطــورة لالعبــة منيــرة

وفي مســابقة فردي اآلنسات سن  14سنة فازت بالبطولة

التغطية المتميزة للبطولة وإبراز فعالياتها بشكل منتظم.

بنــت هنــدي ،وتتويج الالعب عمر بدر بكأس الميني تنس
ســن  8ســنوات وحصل محمد الخادم على المركز الثاني،

وتــم تتويــج الالعــب هاشــم التوبلــي بــكأس الفــردي ســن
 10ســنوات وحصــل الالعــب الصاعــد بقــوة أحمــد محمــد

الســيد علــى المركــز الثاني ،وفي مســابقة الفردي ســن 12

وحصــل الالعــب روهــان موكراجــي علــى المركــز الثانــي،
الالعبــة مريــم عبــد هللا عيســى وجــاءت الالعبــة خديجة

موســى في المركز الثاني ،وفي مســابقة زوجي الناشــئين
فــاز باللقــب الثنائــي فــارس حجار وأنشــومان ســوناواني

وجاء في المركز الثاني الثنائي محمد الشهابي وعبد هللا
ناس.

@gmail.com

“أحمر الطائرة” لن يشارك باآلسيوية

من يتجرع الخسارة األولى باربار أم األهلي؟

المنتخ ــب ل ــن يش ــارك ب ــأي بطول ــة ف ــي الع ــام الج ــاري

عجلــة تمهيــدي اليــد تعــود للــدوران عبــر الجولة السادســة

سبورت
أكــد مصــدر موثــوق لـــ “البــاد ســبورت” أن االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة لن يشــارك بمنتخــب الرجال فــي البطولة اآلســيوية
العشرون للرجال التي من المقرر لها أن تقام بإيران خالل شهر سبتمبر المقبل وذلك لعدم حصوله على الموافقة من قبل الجهات
المختصة رغم إدراجه هذه المشاركة في روزنامة بطوالت  2019واعتمادها من قبل مجلس إدارة االتحاد.
وكانت آخر مشــاركة لمنتخب الرجال في
البطولة العربية التي اقيمت بشهر أكتوبر
الماضــي  2018التــي اقيمــت بجمهوريــة
مصر العربية واحرز فيها المنتخب المركز

علي مجيد

الثاني بقيادة المدير الفني يوسف خليفة.

تعــود عجلــة دوري اليــد للــدوران مجددا اليوم اإلثنين عبر انطالق الجولة السادســة من الــدور التمهيدي لدوري أندية

ومــع إلغــاء المشــاركة اآلســيوية مــع عدم

الدرجة بإقامة مباراتين.

اقامــة البطــوالت الخليجيــة يعنــي عــدم
وجــود أي مشــاركة خارجيــة لمنتخــب

حيــث ســيكون عشــاق اللعبــة علــى موعــد

العناصــر الموجــودة فــي صفــوف الفريقيــن

الخامس برصيد  11نقطة في تخطي عقبة

لمتابعــة مبــاراة مــن العيــار الثقيــل حينمــا

التــي ستســعى لتحقيــق الفــوز والتقــدم

البحريــن المتجدد على صعيد الجهاز الفني

يواجــه باربــار نظيــره األهلــي فــي تمــام

بمركزهــا لألمــام وعــدم التعــرض للخســارة

والذي يتذيل الترتيب برصيد  5نقاط.

الســاعة  7مســاء وقبــل ذلــك يلتقــي توبلي

األولى في هذا الموسم .األهلي يدخل هذه

ويشــير ترتيــب الفــرق قبل انطــاق الجولة

نظيــره البحريــن عنــد الســاعة  5.30وذلــك

الموقعة في المركز الثاني برصيد  15نقطة

كاآلتي (النجمة  15نقطة ،األهلي  ،15باربار

على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

دون خسارة وباربار له  13نقطة في المركز

 ،13الديــر  ،12توبلــي  ،11الشــباب  ،11أم

ويبــرز اللقــاء الثاني لهذا اليوم بشــكل كبير

الثالث.

الحصــم  ،9االتفــاق  ،8االتحــاد  ،8التضامــن

اصطدمــت بعدم الموافقة على المشــاركة

لمــا فيه من قوة وإثارة منتظرة متمثلة في

أما اللقاء األول ،يأمل توبلي صاحب المركز

 ،7سماهيج  ،7البحرين  5نقاط).

القارية.

الرجال في العام الجاري .2019
وكان االتحــاد يتطلــع مــن خالل مشــاركة
منتخــب الرجــال إلــى العــودة للمشــاركات
اآلســيوية الكتســاب الخبــرة والحصــول
علــى تصنيــف دولــي ،بيــد أن طموحاتــه
منتخب رجال الطائرة

سيدات المحرق يخسرن من سبورتينج المصري النصر يجتاز بني جمرة ويبقى سادسا
بــبــطــولــة األنـــديـــة الــعــربــيــة لــلــكــرة الــطــائــرة

األهـــلـــي يــكــســب الــبــســيــتــيــن بــــــدوري الــطــائــرة
سبورت

حسن علي
منــي نــادي المحــرق للســيدات للكــرة

حصــد النصــر نقطتين في رصيده لم تشــفعا له

الطائــرة بــأول خســارة فــي مســتهل

لبلــوغ المركــز الخامــس بــدوري الدرجــة األولى

مشــوارهن ببطولــة األنديــة العربيــة

للكــرة الطائــرة عندمــا حقــق فــوزا صعبــا علــى

العشــرين للســيدات ،التــي تســتضيفها

حســاب بني جمرة بـ  3أشــواط مقابل شــوطين

العاصمة المصرية القاهرة حتى  4فبراير

فــي المبــاراة الماراثونيــة التــي جمعتهما مســاء
أمــس األحــد على صالة االتحاد بمدينة عيســى

المقبــل بعدمــا خســرن مــن ســبورتينج
المصــري بـــ  3أشــواط نظيفــة (/25،8
/25/25 ،8 )3فــي المواجهــة التي أقيمت
على صالة استاد القاهرة الدولي.
وأجهز سبورتينج المصري على المحرق
فــي غضــون  55دقيقــة؛ ليحصــد أول 3
نقــاط فــي البطولــة التــي تقــام بنظــام
الــدوري مــن دور واحد ،فيمــا أدار اللقاء
الطاقــم الدولي المكون من األول محمد
بنشــيخة مــن تونــس والثانــي نجــاء

فريق سيدات طائرة المحرق

طلعت من مصر.

وفــي المواجهــة الثانيــة التــي جمعــت

وتعتبــر نتيجــة المواجهــة منطقيــة فــي

الزمالك المصري والصفاقســي التونســي

ظــل فــارق الخبــرة واإلمكانــات التــي

فــاز األخيــر علــى صاحبــات األرض بـــ 3

تصــب لصالــح النــادي المصــري والــذي

أشواط نظيفة ( /25/25 ،15/25 ،19.)21

يلعــب باســتمرار فــي مســابقات محليــة

وســتخوض ســيدات المحــرق ثانــي

إضافــة إلــى المشــاركات المســتمرة

مواجهاتهــن اليــوم االثنيــن أمــام الصيد

لالعبــات علــى المســتوى اإلقليمــي

المصــري الســاعة  5بتوقيــت مصــر (6

واإلفريقي.

مساء بتوقيت البحرين).

الرياضية ضمن منافســات الجولة العاشــرة من
المسابقة.
واســتطاع بنــي جمــرة أن يفــوز بالشــوط األول
/25 15قبــل أن يفــوز النصــر بالثانــي والثالــث
/25/27 ،20 ،25وعاد بني جمرة للفوز بالشــوط
الرابــع /25 22ليحتكــم الفريقــان إلــى الشــوط
الخامس الذي ذهب صالح النصر /15.12
وبذلــك الفــوز رفــع النصــر رصيــده إلــى  9نقاط
في المركز  ،6أما بني جمرة فإنه تلقى الخسارة

النصر يتخطى بني جمرة بصعوبة

العاشرة ورفع رصيده إلى  4نقاط في المركز .7

/25/25 ،16/25،22 )22ليرفــع األهلــي رصيــده

وفــي المواجهــة الثانيــة التــي جمعــت األهلــي

إلى  22نقطة في المركز  4بينما تلقى البسيتين

والبســيتين تمكــن حامــل اللقــب مــن الفــوز

الخســارة العاشــرة ليتوقــف رصيده عنــد نقطة

بســهولة علــى منافســه بـــ  3أشــواط نظيفــة (

واحدة متذيال الترتيب.

اليوم ختام الجولة التاسعة لدوري ناصر بن حمد

الشرقي
يالقي النجمة..
والمالكية أمام
البديع

أحمد مهدي
تختتم اليوم (اإلثنين) ،منافســات الجولة التاســعة لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم ،وذلك بإقامة لقاءين على اســتاد
مدينة خليفة الرياضية .يلعب الرفاع الشرقي مع النجمة عند  4.45مساء ،والمالكية مع البديع عند  7.15مساء.
فــي المبــاراة األولــى ،يدخــل الرفــاع

يعــول جوميــز علــى تواجــد أســماء

بــدوره ،فــإن العبيــدي يهــدف لتجــاوز

الشرقي برصيد  12نقطة أمام النجمة

محليــة مميــزة كعبــدهللا الهــزاع،

آثــار الخروج المبكر من مســابقة كأس

الذي يملك  13نقطة.

ســامي الحســيني ،إبراهيــم لطف هللا،

الملــك بعدمــا أحــرز الفريــق اللقــب

تجمــع المباراة طرفين بنقاط متقاربة،

باإلضافــة إلــى تواجد حســين الخياط

الموســم الماضــي ،ويســعى للتعويــض

وكالهما يدخالن بقيادة فنية أجنبية:

وجاســم خليــف ،والفريــق يدخــل

مــن خــال مســابقة الــدوري معتمــدا

المــدرب اإلســباني بيــدرو جوميــز مــع

منتعشا بعد تتويجه األسبوع الماضي

على تواجد الحارس ســيد شبر علوي،

المحتــرف ممــادو هــداف الــدوري

وكال الطرفيــن متقاربــان فــي النقــاط،

برصيد  8أهداف.

إذ يملك المالكية  9والبديع .8

وفــي المبــاراة الثانيــة ،تبــرز مواجهــة

المالكيــة يســعى لتقليــل خســائره،

األخويــن المدربيــن أحمــد صالــح

خصوصــا أنــه خســر فــي  5مناســبات

الرفــاع الشــرقي والتونســي فتحــي

بلقب مســابقة كأس االتحــاد إثر فوزه

والالعبيــن أمثال علي مــدن وإبراهيم

الدخيل وعبدالمنعم الدخيل.

من أصل .8

العبيدي مع النجمة.

في النهائي على األهلي بنتيجة (.)3-1

يدخــل أحمد صالح مــع المالكية ،فيما

البديــع يهدف لحصد مزيد من النقاط

الرغبــة المتبادلــة فــي تحقيــق الفــوز،

حبيــب وهشــام منصــور ،عــاوة علــى

عبدالمنعم مع البديع.

تقدمــه إلى األمــام وتبعده عن منطقة

فمن يظفر بالنقاط الثالث؟

الخطر.
مبــاراة بالتأكيــد لــن تكــون ســهلة،
والتكهــن بنتيجتهــا أكثــر صعوبتهــا؛
نظــرا لتقــارب المســتويات ،ووجــود
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المحرق يضرب مرمى الشباب بالخمسة

دوري ناصر
بن حمد

5
1

المحرق

ارتقـــى للمركـــز الثانـــي فـــي دوري ناصـــر بـــن حمـــد لكـــرة القـــدم

الشباب
علي مجيد

ارتقى فريق المحرق للمركز الثاني بعدما ضرب مرمى الشباب بـ  5أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس في افتتاح الجولة التاسعة من دوري
ناصــر بــن حمــد ألنديــة الدرجة األولى لكرة القدم .وســجل أهداف المحــرق المدافعان وليد الحيام في الدقيقة ( )31وأحمد جمعــة في الدقيقة ( )45وهدفين
لليبي محمد صوله ( 59ركلة جزاء و )87وجاسر آدم ( ،)67فيما سجل هدف الشباب آرنست من ركلة جزاء في الدقيقة ( .)26وبذلك أصبح رصيد المحرق 17
نقطة خلف المتصدر بـ  3نقاط وتجمد رصيد الشباب بخسارته الخامسة عند  6نقاط.

الشوط األول
بداية جيدة وسريعة من فريقي المحرق والشباب
وسط تحركات جادة من الالعبون في أخذ التقدم
لألمام ومحاولة الوصول للمرمى.
المحــرق عمــد فــي شــن هجماتــه بتحــركات جمــال
راشــد والليبــي محمــد صولــه وعيســى موســى
وجاســر آدم ،فيمــا كان يعــول الشــباب علــى
انطالقــات األطــراف لمحترفه برنس وحســن مدن
وفي العمق حسين القصاب والمهاجم آرنست.
أولــى الكــرات الحقيقية فــي المبــاراة كانت لصالح
الشــباب عبر آرنســت الذي راوغ الدفاع وسدد كرة

آرنســت ( .)25الشــباب تحصل على ركلة جزاء بعد

ليتقــدم لهــا الالعــب نفســه ويحرزهــا بنجــاح (.)59

إعاقــة المدافع محمد صالح لالعب محمود مختار

واصل المحرق أفضلية على الشباب الذي بدا عليه

داخــل المنطقــة؛ ليتقدم لها آرنســت ويســكنها على

التوهان وتفكك خطوطه ،ليحرز جاسر آدم الهدف
ً
مستغل عرضية زميله عيسى موسى (.)67
الرابع

المحــرق حــاول بعدهــا أن يعــادل النتيجــة ومــن

الشــباب ســنحت له فرصتــان متتاليتان للتســجيل

يسار الحارس معلنًا تقدم الشباب (.)26
إحــدى الكــرات الثابتــة نجــح المدافع وليــد الحيام
برأســه مــن هــز شــباك وتعديــل النتيجــة مسـ ً
ـتغل
خروجــا خاطئا للحــارس علي عيســى ( .)31مضت
ً
سجال بينهما إلى أن كرر المحرق
الدقائق المتبقية
فعلتــه بتســجيل هــدف التقــدم برأســية أخــرى
للمدافع أحمد جمعة (.)45

إال أنــه أخفــق فــي ذلــك ،األولــى كانــت لبرنــس
والثانيــة آلرنســت وكالهما ســدد بقــوة دون تركيز
رغــم مواجهتهمــا للمرمــى ( 68و .)69المحــرق عــاد
مــن جديد لمرمى الشــباب وحقــق الهدف الخامس
عبــر صوله مسـ ً
ـتغل تمريــرة إســماعيل عبداللطيف
( ،)87وكاد إســماعيل أن يضيــف أولــى أهدافــه
فــي اللقــاء والســادس للمحــرق لــوال براعــة حارس

الشوط الثاني

الشباب (.)89

والــرد المحرقــاوي أتــى عــن طريــق رأســية أحمــد

اندفــع المحرق بــكل قوة في الشــوط الثاني وهدد

أدار اللقــاء محمــد بونفــور حكمً ــا للســاحة وعاونــه

جعفر مرت بسالم على مرمى الشباب ( .)24حارس

مرمى الشــباب مبكرًا ،إلى أن ســجل الهدف الثالث

عبــدهللا صالح مســاعدا أول وأحمد جابر مســاعدا

المحرق أنقذ مرماه من كرة زاحفة لمهاجم الشباب

مــن ركلــة جزاء بعــد عرقلــة الليبي داخــل المنطقة

ثانيا وإسماعيل حبيب حكمً ا رابعًا.

سهلة في يد الحارس سيد محمد جعفر (.)21

فرحة المحرقاوي جاسر ادم بالهدف الرابع

الرفــــاع يغتـــال فرحـــة الحــد بهـــدف قاتــل

مــــحــــمــــد مــــــرهــــــون يــــنــــقــــذ الـــــســـــمـــــاوي مــــــن الـــــخـــــســـــارة الـــثـــانـــيـــة
علي مجيد
اغتــال فريــق الرفــاع فرحــة نظيــره الحــد بعدمــا عــادل النتيجــة معــه فــي الوقــت بدل
الضائــع ليخــرج الفريقــان بهــدف لمثلــه فــي المبــاراة التــي جمعتهمــا أمس على اســتاد
البحرين الوطني بالرفاع.
وتقــدم الحد عبر العبــه محمد عبدالوهاب

والضغــط علــى منطقــة الحد مــن الجهتين

فــي الدقيقــة ( ،)61وســجل للرفــاع العبــه

اليمنــى لوليــد عبدالرحمــن ومعــه كميــل

محمــد مرهــون فــي الدقيقــة ( ،)93وبذلــك

األســود واليســرى لراشــد الحوطي وأمامه

حافظ الرفاع على صدارة الترتيب برصيد
 20نقطة فيما أصبح رصيد الحد  12نقطة
في المركز السادس.

بالتقــدم لمنطقــة الرفاع عبــر محمد فارس
وحمــد فيصــل وبجانبهمــا عبدالوهــاب
المالود في الجهة اليمنى.

شوط سلبي
لــم يرتق الشــوط األول للمســتوى المأمول

لقاء الرفاع والحد

محمــد مرهــون ،إال أن الحــد بــدأ بعدهــا

انحصــر اللعــب فــي غالبيــة الفتــرات فــي
منتصف الملعب دون أن تكون هناك فرص

والمنتظــر مــن كال الفريقيــن رغــم وجــود

حقيقة لكالهما رغم محاوالت واجتهادات

األســماء والعناصــر المتوقع منهــا أن تظهر

الالعبيــن بأرضيــة الميــدان ،حتــى الدقيقة

بالشكل األفضل.

مــا قبل األخيــرة من الشــوط األول ،والتي

البدايــة كانــت رفاعيــة فــي االســتحواذ

شهدت أخطر الفرص لصالح الرفاع حينما

مرر محمد مرهون كرة مثالية لزميله وليد

دفاعيــة صلبــة لالعبــي الحد الذيــن عمدوا

عبدالرحمــن الــذي انفــرد بالمرمــى ،إال أنــه

اللعــب علــى الكــرات المرتدة ،وشــكلوا من

ســدد الكرة بجانب القائم األيســر للحارس

خاللهــا خطــورة بانطالقــات ســعد العامــر

عباس أحمد ( ،)44لينتهي الشوط سلبيا.

وعبدالوهــاب المالــود .وفــي الوقــت بــدل

شوط إيجابي

الضائــع أضــاع البديــل نــواف زكريــا هــدف

بدايــة قويــة مــن الفريقيــن الرفاعــي
والحــداوي بغيــة تســجيل هــدف الســبق،
وكاد محمد مرهون أن يفعلها للرفاع بعدما
اســتغل كــرة داخــل المنطقــة إال أنــه كرتــه
مــرت بجانــب القائــم األيســر ( .)59الحد لم
يتأخــر كثيرا فــي الرد ونجــح العبه محمد
عبدالوهــاب من اســتغالل كرة وصلت إليه
مــن ركلــة ركنيــة ســددها فــي المرمى دون
مراقبة دفاعية (.)61
رمــى الرفــاع بثقلــه فــي الهجــوم إال أن أنه
افتقد اللمســة األخيرة مــع اصطدامه بقوة

التعزيــز للحــد بعدمــا راوغ المدافــع وانفرد
بالمرمى إال أن تســديدته ذهبت ســهلة في
أحضــان الحــارس .وقبــل صافــرة النهايــة
أحــرز محمــد مرهــون هــدف التعديــل مــن
كــرة ثابتــة ســددها باتقــان فــي الزاويــة
اليمنى للحارس عباس أحمد ( .)93لينتهي
اللقــاء علــى النتيجــة ذاتهــا .أدار اللقــاء
الطاقــم المكون من عبدالشــهيد عبداألمير
حكما للساحة وعاونه سيد جالل محفوظ
مســاعد أول ،وســلمان طالســي مســاعد
ً
ً
رابعا.
حكما
ثانيا وسيد عدنان محمد

المنامـة يسقــط أمـام الحالـــة بهدفيـــن
علي مجيد
ســقط فريق المنامة أمام نظيره الحالة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت
بينهمــا أمــس علــى اســتاد الشــيخ علــي بن محمــد آل خليفــة في المحرق .وســجل
هدفــي الحالــة إبراهيــم المشــخص فــي الدقيقــة ( )37والبرازيلــي ســامويل فــي
الدقيقــة ( ،)78وبذلــك حقــق البرتقالــي فــوزه الثانــي وأصبــح رصيــده  7نقاط في
المركــز قبــل األخير ،فيما تلقى المنامة الخســارة الثانية لــه وتراجع للمركز الثالث
برصيد  15نقطة.

مجريات اللقاء
الشــوط األول لــم يشــهد الكثيــر مــن
الفــرص الحقيقيــة؛ بســبب تحفــظ
الفريقيــن والتراجــع الدفاعــي الــذي
صاحــب أداءهمــا مــا جعــل اللعــب
محصــورًا فــي منتصــف الملعــب ،إلــى

حــاول المنامــة أن يعــادل النتيجة ولكن
كراتــه اصطدمــت بالدفــاع الحــاالوي
مــن جهــة والفتقاده للتركيــز في األمتار
األخيــرة من جهة أخرى لينتهي الشــوط
بالنتيجة ذاتها.
وفي الشــوط الثاني ،رمى المنامة بثقله
منــذ البدايــة بغيــة التســجيل وتحصــل

من لقاء الحالة والمنامة

أن نجــح المدافــع الحــاالوي إبراهيــم

علــى ركلــة جــزاء إال أن الحــارس حمــد

المشــخص فــي تســجيل هــدف الســبق
ً
مستغل عرضية زميله (.)37
عبر رأسية

الدوسري تعملق وتصدى لكرة البرازيلي

ضــرب الحالــة مرمى المنامــة بهدف ثان

لويــس ( .)52بعــد الهــدف تكافــأ األداء

مــن كرة ثابتــة نفذها بحرفنــة البرازيلي

فرحة المشخص بتسجيل هدف الحالة األول

وســط محــاوالت مــن كليهمــا إلــى أن

ســامويل ( .)78بالدقائــق األخيرة ســعى

اللقاء بفوز الحالة.

جناحــي مســاعدا أول وعبدالرحمــن

المنامــة ألن يفعــل شــيئا فــي اللقــاء إال

أدار اللقــاء الطاقــم المكــون عيســى

الدوســري مساعدا ثانيا وأسامة إدريس

أن كل محاوالتــه بــاءت بالفشــل لينتهي

عبــدهللا حكمً ــا للســاحة وعاونــه صــاح

حكمً ا رابعً ا.

االثنين
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انتصاران لنواعم “الطبية” و “بوليتكنك” بمنافسات السلة

“بــولــيــتــكــنــك” تتخطى “الــخــلــيــج الــعــربــي” فــي الـــــدوري الــجــامــعــي للطائرة
اللجنة اإلعالمية

حقــق فريقــا جامعــة البحرين الطبيــة وجامعة
بوليتكنــك انتصاريــن كبيريــن علــى حســاب

فريقــي الجامعــة العربية المفتوحــة والجامعة
األهليــة فــي انطــاق مباريــات الجولــة الثانيــة
مــن بطولــة الــدوري الوطنــي للجامعــات لكــرة

الســلة لفئة الطالبات ،والتي أقيمت على صالة
جامعة البحرين الطبية بالمحرق.

ففــي المبــاراة األولــى أحــرز فريــق جامعــة
البحريــن الطبيــة فــوزا كبيــرا ومســتحقا علــى

حســاب منافســه فريــق الجامعــة العربيــة

المفتوحــة بنتيجة  ،52-14حيث جاءت نتائج

أشــواط المباراة على النحو التالي - 13 :صفر،
.17-7 ،8-5 ،14-2

وهــذا هــو الفــوز األول لفريق جامعــة البحرين
الطبيــة فــي البطولــة بعدما خســر لقــاءه األول

مــن جامعــة البحرين ،ليتصدر بذلك منافســات

البطولــة بشــكل مؤقــت برصيــد  3نقــاط ،فيمــا

تعــد هذه المواجهة هي األولى لفريق الجامعة
العربية المفتوحة ليحصد بذلك نقطته األولى.
وفــي المبــاراة الثانيــة اكتســح فريــق جامعــة
بوليتكنــك منافســه فريــق الجامعــة األهليــة

بنتيجــة  ،63-6حيــث جــاءت نتائــج أشــواط
المبــاراة علــى النحــو التالــي - 22 :صفــر- 16 ،

صفر - 21 ،صفر.4-6 ،

وأثبــت فريق جامعــة بوليتكنك أحقيته بالفوز
وأعلن نفسه كأحد أبرز المنافسين في البطولة

بعد أدائه الجماعي والمتميز لالعبيه.

بوليتكنك البحرين يهزم الخليج العربي

محمد الشحي

الخاســر علــى وجــه التحديــد الــذي كان أغلــب

العبيــه يفتقــدون إلــى أساســيات اللعبــة ،ممــا

اضطــر معهــا حكــم المبــاراة إلــى التغاضــي عن

بعض األلعاب إال الصارخة منها.

ويدين بوليتكنك البحرين في فوزه إلى قائده
ناصــر محمد الــذي كان يقوم بأدوار مركبة في
المبــاراة مــن قيــادة وتوجيــه لزمالئــه وهجوم

مــن المنطقتين األماميــة والخلفية ،ناهيك عن
إرساله الهجومي الذي أربك به استقبال العبي
جامعــة الخليــج العربــي ليعطــي فريقــه عــددا
مــن النقــاط فــي مناســبات متعــددة ،وشــاركه

في البروز زميله ســيد ياســر الــذي أخذ يهاجم
مــن مركــز  2ولــم يســتطع حائــط صــد الفريــق

المنافس إيقافه.

حصــل فريــق جامعــة بوليتكنــك البحرين على

علــى جانب فريق جامعــة الخليج العربي لفت

الخليــج العربــي بشــوطين نظيفيــن /20،25

واحــدة ال تصفــق رغــم المســاعدة التــي قدمها

أول  3نقــاط بعــد فــوزه علــى حســاب جامعــة

/14 25فــي المبــاراة التي أقيمت بين الفريقين
علــى صالــة البوليتكنــك مســاء الســبت ضمــن
منافســات الــدوري الوطنــي للجامعــات للكــرة

الطائــرة ،وأدارهــا الدوليــان ســيد جعفــر ســيد
حســين حكمــا أول ،وعبــد هللا حبيــب حكمــا
ثانيا.

لــم ترتــق المبــاراة للمســتوى المنتظــر منها ،بل
جــاءت فقيــرة فنيا من الطرفيــن ،ومن الفريق

العبــه عبدالعزيــز األنصــاري النظر ،غيــر أن يدا

زميلــه محمــد العوضي على مســتوى اإلرســال

واالستقبال.

الشحي :تطوير وصيانة صالة الجامعة

كشــف رئيــس قســم الصحــة واللياقــة بجامعة
بوليتكنــك البحريــن محمــد الشــحي أن هنــاك

توجهــا من مســؤولي الجامعة لصيانة وتطوير
صالــة األلعــاب ،وكل ذلــك يتوقــف علــى حجم

المردود الذي سيحصلون عليه بحسب تعبيره.

جانب من المباراة

وردا علــى ســؤالنا بشــأن األســباب التــي جعــل

المنظمــون يختــارون صالــة جامعــة بوليتكنك
البحريــن لتكــون مســرح المنافســات الرياضية

الحالية ،قال الشحي :هذه البطولة الثانية التي
تســتقبلها صالة جامعة بوليتكنك البحرين بعد
بطولــة الممثل الرســمي لجاللــة الملك لألعمال
الخيريــة رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب

والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية

ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة هذا من
جهــة ،ومــن جهــة أخرى هناك توجيه من ســمو

الشــيخ ناصــر بــأن تقــام المنافســات الرياضيــة

الجامعيــة على مالعــب الجامعات ،ومن زاوية
ثالثــة هنــاك اســتعداد تــام مــن القائميــن علــى

شــأن جامعــة بوليتكنــك البحريــن بالتعاون مع

أي جهة عندما يتعلق األمر باســتخدام مالعب
الجامعة.

وأشــاد المســؤول فــي جامعــة بوليتكنــك

البحرين بالتعاون الذي يحرص عليه مســؤولو
الجامعــات األخــرى فــي ســبيل إنجــاح هــذه

التجمعات الرياضية المشتركة.

“ريسنغ بحرين” يواصل سيطرته على بطولة التحمل للكارتنج

مـــنـــافـــســـة وتــــحــــدي كـــبـــيـــر بـــيـــن الــــفــــرق الـــمـــشـــاركـــة عـــلـــى حـــلـــبـــة CIK

المنامة  -بنا

انطلقــت الجولــة الثانيــة مــن بطولة التحمل للكارتنج  6ســاعات يــوم أمس األول على
مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتنج ،وقد شهدت مشاركة واسعة قدرت بـ  11فريقا
علــى مضمــار الكارتنــج العالمــي ،كمــا شــهد الســباق منافســة وتحديــا كبيرا بيــن الفرق
المشاركة على حلبة .CIK
وقد خطف المركز األول فريق ريســنغ بحرين

بحريــن ،ثانيــا فريــق بابكــو ســديم بســائقي

بســائقي الفريــق عبــدهللا بوهنــدي وخالــد

الفريــق أســامة البوفالســة ،فيصــل الشــافعي

الســاعي ومحمــد مطــر وذلك بعــد انتهاء 284

وعبــدهللا الــذوادي ،وفي المركــز الثالث فريق

لفــة على المضمار العالمي ،وفي المركز الثاني

كول رننجز بسائقيه خورشيد حسين وسلمان

فريق “ ”go bahrainوذلك فقط بفارق 0.089

حسين ومارلون هونغ وكنكي كارتير.

ثانيــة فقــط عن المركــز األول ،وذلك بســائقي

الفئــة الثانيــة فئــة الفــرق الوطنيــة ،فتصدرها

الفريــق راشــد المعمــاري ورائد رفيعــي وخالد

فريــق قــو بحرين ،ثانيــا فريق ريســنغ بحرين

عبــدهللا ،وحل ثالثــا فريق بنك إثمار بســائقي

جونيــورز ،وثالثــا فريــق بابكــو لبريكنتــس

جانب من التتويج

جانب من المنافسات

الفريــق علــي بســلر ،وخالــد الــوزان وماجــد

بســائقي الفريــق محمــد جــال وطالل بشــارة

فريــق بابكــو موتورســبورت بســائقي الفريــق

الال وسلطان الخياط.

نقطــة ،رابعــا فريــق بابكــو ســديم برصيــد 39

الجولــة الثالثــة  22و 23فبرايــر  2019وذلــك

الكوهجي ،رابعا فريق ريسنغ بحرين جونيور

ومحمد البحارنة.

عبدالعزيز البوفالح ،وخليفة الزياني وعيسى

ويتصدر البطولة فريق ريسنغ بحرين برصيد

نقطة ،وخامسا فريق ريسنغ بحرين جونيورز

لمــدة  12ســاعة ،الجولــة الرابعــة والختاميــة

وذلك ضمن التصنيف العام للبطولة.
وضمن فئة المحترفين جاء أوال فريق ريسنغ

الفئــة الثالثــة ضمــن البطولــة فئــة الشــركات،

محمــود ،وفــي المركــز الثالــث فريــق ريدالين

 60نقطــة ،ثانيــا فريــق قــو بحريــن برصيد 50

برصيد  37نقطة.

ســتنطلق فــي  1و 2مــارس  ،2019وســيكون

والتــي تصدرهــا فريــق بنــك إثمــار ،ثانيــا

ريسنغ بســائقي الفريق بول موريس وحسين

نقطــة ،وثالثــا فريــق بنــك إثمــار برصيــد 40

يذكــر أن هــذه البطولــة تنطلق فــي  4جوالت،

سباق تحمل  24ساعة.

“الخليج لإلدارة” تنظم دورة المستوى األولى لـ” اللياقة البدنية”
مركز الخليج

نظم مركز الخليج لإلدارة الرياضية ،على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين،
دورة المستوى األول إلعداد مدرب اللياقة البدنية.
وشــارك فــي الــدورة التي أقيمــت بقاعة

التــي يحرص مركــز الخليج على عقدها

محاضــرات نــادي الشــباب الرياضــي،
ً
مشــاركا من مملكة البحرين
أكثر من 30

لتطويــر العمليــة التدريبيــة للمدربيــن
وللرياضييــن ،فــي إطــار ســعيها نحــو

ودول مجلس التعاون الخليجي.

تأهيل وتنمية الموارد البشرية والكوادر

وحاضــر فــي الــدورة المحاضــر والمعــد

اإلداريــة والتدريبيــة ،ال ســيما ما يتعلق

البدنــي محمــد وليــد جباس ،واشــتملت

باللياقــة البدنيــة التــي تعتبــر ركيــزة

على عدة محاضرات ومهارات تطبيقية

أساســية فــي إعــداد العبــي األنديــة

عمليــة ،ركــز خاللهــا علــى المبــادئ

والمنتخبات .

االساســية حــول عناصر اللياقــة البدنية

وتضمنــت الــدورة العديــد مــن المحــاور

التــي يحتاجهــا مــدرب الفئــات العمريــة

إلعداد المشــاركين في الدورة ليصبحوا

(المدرســة ،البراعــم واالشــبال) ،وكيفيــة

مدربيــن مؤهليــن ويتمتعــوا بكفايــة

جانب من التطبيقات العملية

جانب من ختام الدورة

تطويــر مهــارات المدربيــن مــن أجــل

عاليــة في مجال اللياقة البدنية ،إضافة

تطوير تدريبات اللياقة البدنية لالعبين.

إلــى القدرة علــى تصميم برامــج اللياقة

علــى تقييــم وقيــاس مســتويات اللياقة

علــى فهــم واســتيعاب مكونــات الحمــل

وتأتــي هــذه الــدورة ضمــن سلســلة

البدنيــة علــى أســس علميــة وبمهــارات

البدنية لالعبين ،وتصميم برامج اللياقة

التدريبي والتداخل بينها.

اللياقــة البدنيــة بدايــة شــهر مــارس

الــدورات التدريبيــة والــورش الرياضية

عاليــة المســتوى ،إلــى جانــب القــدرة

البدنيــة التخصصيــة والفرديــة ،عــاوة

ومــن المؤمــل أن يعقــد مركــز الخليــج

المقبــل ،حيــث ســتركز الــدورة المقبلــة

دورة المســتوى الثانــي إلعــداد مــدرب

علــى فئتي الناشــئين والشــباب ،على أن
تخصــص دورة المســتوى الثالــث لفئــة
الرجال.
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خالد بن حمد يرعى ملتقى الجمعية الخليجية لذوي العزيمة
يعقــد أبريــل المقبــل تحــت شــعار رياضــة ذوي العزيمــة تحــد وطمــوح
العزيمــة في مختلف المجاالت من خالل

إقامــة هــذا الملتقــى تحــت شــعار رياضة

دفعــت الرياضيين من ذوي العزيمة لرفع

المبــادرات التي نوجه بإطالقها؛ من أجل

ذوي العزيمــة لهــا داللــة واضحــة علــى

علــم مملكــة البحريــن عاليــا فــي مختلف

أن المســاهمة الحقيقيــة والفاعلــة فــي

الــدور الــذي تضطلــع بــه الرياضــة فــي

المحافل القارية والدولية ،مؤكدا ســموه

توفير بيئة مالئمة ،ترفع من مستوياتهم

تعزيــز الوضــع الصحــي واالجتماعــي

أنهــم كانــوا وال يزالــون مصــدر فخــر

وتأهلهــم ليكونــوا قادرين علــى االندماج

لــذوي العزيمــة ،ممــا يســاهم فــي توفيــر

واعتــزاز للجميــع ،ونتائجهــم المشــرفة

التنمويــة

األجــواء المثالية التي تدفعهم نحو إبراز

شــاهد حقيقــي على مــا يتمتعــون به من

بمجتمعــات دول مجلــس التعــاون لــدول

اإلمكانات والقدرات في هذا المجال”.

طاقــات وإبداعــات عــززت مــن الحضــور

وبهــذه المناســبة ،قــال ســمو الشــيخ

الخليجــي ،تأتــي مــن منطلــق حرصنــا

الخليج العربية”.

وبيــن ســموه أن مملكــة البحريــن لديهــا

البحرينــي علــى صعيــد الرياضــة فــي

خالــد بــن حمــد “إن رعايتنا هــذا الملتقى

الدائــم علــى دعــم إخواننــا مــن ذوي

وأضــاف ســموه“ :وممــا الشــك فيــه أن

تجربــة فريــدة فــي هــذا المجــال ،والتــي

العالم.

المكتب اإلعالمي

تحــت رعايــة النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس االتحاد
البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لذوي العزيمة سمو الشيخ
خالد بن حمد آل خليفة ،تنظم الجمعية الخليجية لذوي العزيمة تحت شعار “رياضة
ذوي العزيمــة تحــد وطموح” ،النســخة التاســعة عشــرة مــن الملتقى العلمــي للجمعية
الخليجية لذوي العزيمة ،وذلك في الفترة من  11 - 9أبريل المقبل بمملكة البحرين.

والمشــاركة

إقـــامـــة جــمــيــع الـــمـــبـــاريـــات عــلــى مـــاعـــب الــعــشــب الــطــبــيــعــي

انطلقــت صبــاح أمــس األحــد علــى

الوطنية المشرف العام على التصفية

مالعــب النــادي الملكــي للجولــف

عــادل الفيــاض بــأن الالعبيــن الذيــن

تصفيــات المنتخــب األهلــي للعــام

وقــع عليهــم الختيــار هم مــن الصفوة

اتحاد الكرة

 ،٢٠١٩والتــي تقــام لمــده  ٤أيــام

فــي البحريــن ،وقــد تــم اعتمــاد

متواصلــة وبمشــاركة  ١٤العبــا تــم

مقاييــس عــدة خالل عمليــة االختيار

احتضــن مقر االتحاد البحريني لكرة القدم

اختيارهــم حســب األنظمــة التــي

لتحقيــق أفضــل النتايــج واختيــار

وضعهــا مجلــس إدارة االتحــاد

األنســب منهم لتمثيل مملكة البحرين

البحرينــي للجولــف ،والتي مــن أهمها

التمثيــل المشــرف وإحــراز اإلنجازات

وترأســت عضــو اللجنــة النســائية باتحــاد

العمــر ونقــاط التكافــؤ ويأتــي إقامــة

التــي عرفــت عــن رياضــة الجولــف

الكرة الشــيخة شــيخة بنت عبدالرحمن آل

هــذه التصفيــات بقصــد تشــكيل

البحرينية ،مؤكدا بأن هذه التصفيات

منتخب يمثل المملكة في المشاركات

تخضــع إلــى القوانيــن الجديــدة التي

الداخليــة والخارجيــة خــال عــام

أقرهــا االتحــاد العالمــي للجولــف،

كامــل ،وســوف يتم اختيــار  ٦العبين

والتــي ســتطبق فــي البحريــن ألول

الذين تنطبق عليهم المواصفات التي

مــرة .وقــد أشــاد الكابتــن الفيــاض

ممكــن من خاللهــا يســتحق االنضمام

بالــروح المعنويــة العالية التي يتحلي

فــي المنتخــب وتحقيــق النتايــج

بهــا الالعبــون المتنافســون ورغبتهــم

المرجوه ،وســوف يلعب الالعبون ٧٢

الصادقــة لتحقيــق النتائــج المتقدمــة

حفرة بمعدل  ١٨حفرة يوميا.

التــي مــن خاللهــا يمكــن االنضمــام

وبهذه المناسبة ،أكد مدير المنتخبات

للمنتخبات الوطنية.

يوم الســبت الماضــي االجتماع التنســيقي
لــدوري وكأس الســيدات لكــرة القــدم
للموسم الرياضي .2018-2019

خليفــة االجتمــاع نيابــة عن رئيســة اللجنة
الشــيخة حصــة بنــت خالــد آل خليفــة،
بحضــور رئيس قســم المســابقات باالتحاد
حسن إسماعيل.
وخــال االجتماع ،رحبت الشــيخة شــيخة
بالحضــور مــن ممثلــي الفــرق ،متمنيــة كل
التوفيــق للمشــاركين خــال منافســات
الموسم الجديد للسيدات.
وشــهد االجتماع مناقشــة الجــدول الزمني
المقتــرح لبــدء المنافســات ،إذ مــن المؤمل
أن يبــدأ دوري الســيدات يــوم  4فبرايــر
المقبــل ،علــى أن تكــون نهاية الموســم في

دوري الشركات
الكروي

اللجنة اإلعالمية

تســتكمل اليــوم مباريــات األســبوع
الثالــث من منافســات دوري الشــركات
والمؤسســات لكــرة القــدم بلقــاء يجمع
بيــن ألبــا والتطويــر فــي تمــام الســاعة
مساء .وتقام المباراة على ملعب
ً
4.45
نــادي بابكــو بعوالــي .ومــن المتوقع أن
تتواصل اإلثارة في مباريات األســبوع
الثالــث الــذي قــد يعــزز حظــوظ فــرق
ويقلــل مــن حظــوظ فــرق أخــرى فــي
الوقــت ذاته ،بحســب ما ســوف تحمله
نتائج الجولة.
ولقــاء اليــوم مهــم للغايــة للفريقيــن
للعــودة إلــى ســكة االنتصــارات بعــد
نتائج األسبوع الماضي ،فريق التطوير
بـ  4نقاط تعرض إلى أول خسارة أمام
فريق جارمكو ،وهو يتطلع إلى العودة
ومواصلة عروضه القوية في المسابقة
وتحقيــق الفــوز الــذي من خاللــه يبقي
علــى حظوظــه القويــه علــى المنافســة
ً
خصوصــا مــع وجــود مجموعــة شــابة
لديهم الحماسة واإلمكانات الرائعة.

سمو الشيخ خالد بن حمد

 4فبراير انطالق دوري السيدات الكروي

تصفيات منتخب الجولف األهلي
اتحاد الجولف

فــي

العمليــة

أواخر شهر أبريل المقبل.

مباريــات فريقيهمــا ،إضافــة إلــى المالعــب

واســتعرض المجتمعــون فتــرات تســجيل

وشــهد االجتمــاع أيضــا مناقشــة مقتــرح

الخارجية التابعة التحاد الكرة.

الالعبــات ،إذ إن الفتــرة األولــى بــدأت

إقامــة جميع مباريات الدوري على مالعب

كمــا تــم فــي االجتمــاع مناقشــة قوانيــن

وتســتمر حتــى  4فبرايــر المقبــل ،علــى أن

العشــب الطبيعــي ،خصوصــا مــع مبــادرة

ولوائــح مســابقتي الــدوري والــكأس،

تكــون هناك فترة تســجيل ثانيــة وتبدأ 25

وتعاون ناديي الرفاع والمحرق؛ الحتضان

واعتماد ألوان الفرق الستة المشاركة.

مارس المقبل وتغلق في  5أبريل المقبل.

استديو نواصي يسلط الضوء على سباق القدرة

آراء فنيــة وتحليــل لمجريــات المنافســات بعد كل ســباق

“الموروث” تشارك باليوم الرياضي
لجنة الموروث

وجــه رئيس لجنة رياضات الموروث الشــعبي
التابعــة للجنــة األولمبيــة البحرينيــة خليفــة
القعــود بالمشــاركة في فعاليات يــوم البحرين

المكتب اإلعالمي

قدمت القناة الرياضية بتلفزيون البحرين وبالتعاون مع المكتب اإلعالمي لســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات

الرياضــي الــذي تحتفــل فيــه المملكــة فــي
األسبوع الثاني من شهر فبراير بصفة سنوية.

برنامج “نواصي” والذي يسلط الضوء على سباقات القدرة في المملكة والموسم المحلي من خالل التحليل والمقابالت.

ويأتي هذا التوجيه من جانب خليفة القعود

وخصصت الحلقة لمناقشــة وتحليل ســباق

تفعيــا لمبــادرة ممثــل جاللة الملــك لألعمال
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للقدرة،

األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة

والــذي حظــي بمشــاركة كبيرة مــن مختلف

األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بن

فرســان المملكة ،حيث أعــد الحلقة وقدمها

حمد آل خليفة بجعل الرياضة أســلوب حياة

توفيــق الصالحــي مديــر المكتــب اإلعالمي

فــي المجتمــع البحرينــي وغــرس مفاهيــم

لســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد ومركــز

مجتمعيــة مختلفــة عــن التنافــس الرياضــي

المعلومات ،وبمشــاركة مدير الفريق الملكي

داخل المالعب والميادين.

للقــدرة خالــد أحمد حســن ،ومديــر ومدرب

وســتكون مشــاركة لجنــة رياضــات الموروث

إســطبل األصايــل عبــدهللا الخاطري ،وبطل
العالــم للناشــئين العــام  2006فهد ســليمان،
والفارســة هيا جمال الفائــزة بالمركز الثاني
فــي بطولــة خالد بــن حمد ،كما تــم االتصال
هاتفيا بمدرب فكتوريوس أحمد جناحي.
وخالل البرنامج ،قدم المشــاركون تحليلهم
عــن الســباق ومجرياتــه من خــال المراحل
المخصصــة ،وكيفيــة تعامــل الفرســان مــع

جانب من البرنامج

الســباق بخبــرة عالية واحترافيــة؛ من أجل

التــي جعلتهــم يحتلــون المراكــز المتقدمــة

توزيــع جهــد الجواد علــى المراحــل ،إضافة

في السباق.

الــى تخطــي التحديــات وصــوال إلــى خــط

وسيتم تقديم االستديو التحليلي “نواصي”

النهائية كما قدم المشــاركون آراءهم الفنية

بعــد كل ســباق للقــدرة بــدال مــن البرنامــج

حــول الفائزيــن بالمراكــز األولــى واألســباب

االعتيادي الميداني بعد كل سباق.

الشــعبي عبــارة عــن ركــن خــاص بموقــع
الفعاليــات

المحــاذي

الســتاد

البحريــن

الوطنــي بالرفــاع ،حيــث ســيتواجد فــي هذا
الركــن أحمــد الرميحــي بطل مســابقة فارس
المــوروث كبــرى مســابقات لجنــة رياضــات

خليفة القعود

فــي المســابقة خــال الــدور األول والنهائــي،
كمــا ســتكون هنــاك العديد مــن البرامــج منها
الصقــور والجمــال والخيــول ،حيــث ســيتم
تعريــف الــزوار بطبيعــة مســابقات المــوروث
الشعبي المختلفة.
وبهــذه المناســبة ،قــال القعــود إن المشــاركة
فــي يــوم البحريــن الرياضــي تأتــي تفعيــا
للقيــم األولمبيــة النبيلــة والدخــول فــي
البرامــج الرياضيــة التــي تنظم بهــدف تعزيز
الصحة العامة وجعل الرياضة أســلوب حياة

الموروث الشعبي ليتحدث عن مشاركته في

للمجتمــع تأكيــدا علــى العقــل الســليم فــي

هذه المسابقة ،وأبرز المحطات التي واجهته

الجسم السليم.

يتوج بلقب “اختراق الضاحية” للعموم
الرفاع
ّ
اتحاد ألعاب القوى

خطــف نــادي الرفــاع بطولــة ســباق اختراق
الضاحيــة للعمــوم بــكل جدارة ليدون اســمه
فــي لوحــة شــرف أبطــال مســابقات اختراق
الضاحية لهذا الموسم  ،2019والتي ينظمها
االتحــاد البحريني أللعاب القــوى في مدينة
عيســى الرياضيــة بمنطقــة الرفــاع بعدمــا

الشباب يخطف
الوصافة..
والبسيتين بطال
للناشئين

حصــد “الســماوي” المركــز األول بـــ  12نقطة
في ظل تألق عدائية ،وفي مقدمتهم العداء
الســماني علــي محمــد الــذي حقــق المركــز
األول بعدمــا أنهــى مســافة الســباق بزمــن
 26:27:94دقيقة.
وأســفرت نتائــج العمــوم (الفــرق) عــن فــوز
نــادي الشــباب بالمركــز الثانــي ( 35نقطــة)،
ونــادي أم الحصــم بالمركــز الثالــث (42
نقطــة) ،ونــادي الحالــة بالمركــز الرابــع (59
نقطــة) ،ونــادي األهلــي في المركــز الخامس
( 79نقطــة) ،بينمــا أســفرت نتائــج الفــردي

عن فوز الســماني بالمركــز األول (26:27:94
دقيقــة) ،وجــاء العــب نــادي الرفــاع معالــي
جانب من التتويج

تــاور في المركــز الثانــي ( 26:55:56دقيقة)،
وأحرز العب الرفاع مبارك الســليطي المركز

تــوج نــادي البســيتين بالمركــز األول بعدمــا

وأســفرت نتائج الفــردي عن فوز عداء نادي

المركز الثالث بزمن  15:09:30دقيقة.

وفي نهاية الســباق ،قام عضو مجلس إدارة

حصــد  26نقطــة ،وجــاء الحالــة فــي المركــز

البســيتين عبدالرحمــن مبــارك بالمركز األول

وشــهد ســباق العمــوم والناشــئين منافســة

االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى ،رئيــس

الثانــي ( 34نقطــة) ،والشــباب فــي المركــز

بعدما قطع مســافة السباق بزمن 14:57:12

قويــة بيــن مختلــف عدائــي األنديــة

لجنــة المســابقات والحــكام محمــد علــي

بالمركز األول على مستوى الفرق كذلك.

الثالث ( 64نقطة) ،والرفاع في المركز الرابع

دقيقة ،وجاء عداء البسيتين مارتن كويس

المشــاركين وتنظيمــا رائعــا مــن جانب لجنة

محمد بتتويج األبطال في مســابقتي الفرق

( 67نقطــة) ،فيما احتســبت النتائــج الفردية

فــي المركــز الثانــي بزمــن  15:00:72دقيقة،

المســابقات والحكام وســط ارتياح كبير من

والفردي لفئتي العموم والناشئين بالكؤوس

وفي سباق اختراق الضاحية لفئة الناشئين،

لكل من أندية أم الحصم والنجمة واألهلي.

فيما حقق عداء نادي الشباب عبدهللا غازي

جانب األندية المشاركة واألجهزة الفنية.

والميداليات والمكافآت.

الثالث ( 27:42:45دقيقة)؛ ليستحوذ عداؤو
الســماوي علــى المراكــز الثالثــة األولــى فــي
مســابقة الفــردي ،وهــو مــا منحهــم التتويــج

االثنين
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انتصار صعب

حقــق برشــلونة حامــل اللقب والمتصــدر فوزه الثامن تواليا ،وجاء بصعوبــة على مضيفه وجاره
المتواضع جيرونا  2-0األحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وأعاد برشــلونة الفارق الذي يفصله عن مالحقه

إشــبيلية  ،0-2عــاد النجــم األرجنتينــي ليونيــل

أتلتيكــو مدريــد الثانــي إلى  5نقاط مجــددا بعد

ميســي إلى التشــكيلة األساســية لمباراة الدربي

أن تقلــص الســبت إلــى نقطتيــن إثــر فــوز نــادي

رغــم أهمية مباراة األربعــاء المقبل التي يحتاج

العاصمة على خيتافي .2-0

فيهــا فريقه الى الفوز بفــارق  3أهداف لمواصلة

وبعــد أن شــارك بديــا فــي مبــاراة المرحلــة

الدفــاع عن لقب الكأس .ولعب أفضل العب في

الماضيــة ضــد ليغانيس ( )3-1ونجــح في قيادة

العالــم  5مــرات مجــددا دورا حاســما فــي الفــوز

فريقــه إلــى الفــوز بمســاهمته في الهــدف الثاني

بتسجيله الهدف الثاني الذي حرر فريقه وسمح

الــذي ســجله األوروغوياني لويس ســواريز قبل

لــه فــي الدقائق المتبقية من فــرض إيقاعه على

أن يســجل بنفســه الثالــث ،وغاب عن التشــكيلة

مضيفه الذي أكمل اللقاء بـ  10العبين.

بأكملهــا التــي خســرت األربعــاء مبــاراة ذهــاب

وضــرب برشــلونة باكرا بتســجيله هــدف التقدم

الــدور ربــع النهائــي لمســابقة الكأس علــى ملعب

في الدقيقة  9عبر البرتغالي نيسلون سيميدو.

عجز فريق المدرب إرنستو فالفيردي عن تعزيز
هذا التقدم ،بل كان جيرونا قريبا أكثر من مرة من
الوصول إلى شباك األلماني مارك أندريه تير شتيغن.

اللقــــب السابـــع

بايرن يقلص الفارق
وكاالت

قلــص بايــرن ميونيخ الفــارق مجددا بينه وبين بوروســيا دورتمونــد المتصدر إلى

وكاالت

 6نقاط بتحقيقه فوزه الســابع تواليا ،وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه شــتوتغارت

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول لقب فردي الرجال في بطولة أستراليا

 4-1ضمن المرحلة التاسعة عشرة من بطولة المانيا لكرة القدم.

المفتوحــة ،أولــى بطــوالت الغرانــد ســام األربــع الكبرى في كــرة المضرب ،بفوز ســهل
أمس األحد في النهائي على غريمه اإلسباني رافايل نادال  6-3و 6-2و.6-3

ويملــك دورتمونــد الــذي حقــق فــوزا

الفرنســي كينغســلي كومــان وفشــل

ســاحقا علــى هانوفــر  5-1الســبت48 ،

حــارس شــتوتغارت رون روبرت تســيلر

واللقب هو السابع لديوكوفيتش ( 31عاما)

عندمــا هزمــه فــي نهائــي روالن غــاروس

نقطة مقابل  42لبايرن ميونيخ.

فــي التصدي لكرة عرضية ،فوصلت إلى

فــي ملبــورن ،فانفرد بالرقم القياســي الذي

الفرنســية بأربــع مجموعــات ،بينمــا حقــق

وافتتــح الفريــق البافــاري التســجيل

البولنــدي روبــرت ليفاندوفســكي الــذي

كان يتشاركه مع السويسري روجيه فيدرر

ديوكوفيتــش اليــوم فــوزه الثالــث تواليــا

المصنف ثالثا وبطل الموســمين الماضيين،

على منافسه بعد ربع نهائي روالن غاروس

مبكرا عبر العب وســطه اإلسباني تياغو

مررهــا الكانتــارا؛ ليتابعهــا األخيــر داخل

الكانتــارا بعــد مجهــود فــردي للجنــاح

الشباك (.)5

والخامس عشر في البطوالت الكبرى.

( )2015بثــاث مجموعــات ،ونصــف نهائي

وحقــق ديوكوفيتــش فــوزه الـــ  28علــى

ويمبلــدون اإلنجليزيــة ( )2018بخمــس

غريمــه اإلســباني نــادال ( 32عامــا) مقابــل،

مجموعات.

 25هزيمــة ،لكنــه الســادس فــي البطــوالت

وفشل نادال في زيادة رصيده من األلقاب

الكبرى مقابل تسع هزائم.

الكبيــرة ( 17لقبــا حتــى اآلن) بعــد أن بــدأ

ولــم يحتــج ديوكوفيتــش إلــى أكثــر مــن

اللقاء بخســارة إرســاله األول ،علما بأنه لم

ســاعتين و 4دقائــق إلنهــاء المبــاراة ،فــي

يخســر هــذا اإلرســال أو أي مجموعــة فــي

حيــن أن آخــر لقــاء بينهما فــي ملبورن في

األدوار السابقة (مقابل خسارة مجموعتين

نهائي نســخة  ،2012دخــل التاريخ بعد أن

لديوكوفيتش).

انتهــى بخمــس مجموعــات وزمن قياســي

واســتطاع الصربــي مــن المحاولــة األولــى

وصل إلى  5ساعات و 53دقيقة.

االســتيالء على إرســال منافســه ،وتقدم 3

ويعــود آخر فوز لنادال علــى ديوكوفيتش

 -صفــر ،ثــم  ،4-1وأنهــى المجموعة األولى

في بطوالت الغراند ســام إلى العام 2014

في  36دقيقة.

االثنين  28يناير
نوفاك ديوكوفيتش

وفي الثانية ،فاز كل من الالعبين بإرســاله

أن ينهــي المجموعــة علــى إرســاله فــي 39

حتــى الشــوط الخامــس ،حيــث تمكــن

دقيقة.

ديوكوفيتــش مجــددا مــن انتــزاع إرســال

وتجــدد الكســر فــي الشــوط الثالــث مــن

“الماتــادور” اإلســباني ،وتقــدم  ،3-2ثم كرر

المجموعــة الثالثــة ،ثــم في التاســع لينهيها

ذلــك في الشــوط الســابع ،وتقــدم  5-2قبل

الصربي في  48دقيقة.

وكاالت

وكاالت

قــال المنافــس فــي دوري الســلة

ذكــرت الصحافــة اإلســبانية األحــد أن ألفــارو موراتا المهاجــم الدولي

لنادي تشلسي اإلنجليزي ،اجتاز الزيارة الطبية واقترب من االنضمام

إلى اتلتيكو مدريد ،وصيف البطل وثاني الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وقــال موراتــا البالــغ  26عامــا أمــام
عدســات الكاميــرات “كل شــيء

ســار علــى مــا يــرام” ،وهــذا التصريــح
يفتــرض اقتــراب االنتقــال رســميا

بموجب عقد إعارة ،حســب الصحافة

التي نشــرت صــورا لالعب خارجا من
عيادة نادي العاصمة.

وكان موراتــا ( 27مبــاراة دوليــة و13
هدفــا) الــذي نشــأ فــي ريــال مدريــد،

ســيمثل مســتقبل منتخــب إســبانيا

حســب المدرب الســابق فيســنتي دل
بوســكي ،لكــن يبــدو أن ســقف رأس

الحربــة وصاحــب الجســم الرياضــي
( 1,89م و 85كلــغ) ،القــوي والســريع،

تحــدد بعــد انتقالــه الــى تشلســي فــي

 2017مقابل  80مليون يورو.

ووصــف المهاجــم اإلســباني موســمه

اللندنــي األول بـــ “الكارثــي” ،وكلفــه

األميركــي للمحترفين لــوس أنجليس
ليكــرز إن ليبــرون جيمــس عــاد إلــى

تدريــب الفريــق للمــرة األولــى منــذ
تعرضــه إلصابــة فــي الفخذ قبــل أكثر

مــن شــهر ،لكنه ســيغيب عــن مواجهة

الغيــاب عــن تشــكيلة المنتخــب

فينكس صنز.

كما أنه لم يســجل هذا الموســم سوى

مــرات ،الــذي انضم إلــى ليكرز الصيف

تحــت اشــراف المــدرب اإليطالــي

جولــدن ســتيت وريورز حامــل اللقب

المشــارك في مونديال روســيا .2108

وعانــى أفضــل العــب فــي البطولــة 4

خمســة أهداف في  16مباراة خاضها

الماضــي ،من إصابة خــال الفوز على

الجديد ماوريتسيو ساري.

فــي آخــر موســمين فــي يــوم عيــد

وبات انتقال مهاجم من العيار الثقيل
األربعاء إلى تشلســي هو األرجنتيني
غونزالو هيغواين على ســبيل اإلعارة
من ميالن اإليطالي ،يشكل له تهديدا
مباشــرا ،فقــرر العــودة الــى بــاده
والعمــل علــى إعــادة انطالقتــه مــن
بوابــة اتلتيكــو الــذي مثلــه مــع فــرق
الشــباب لفتــرة قصيرة قبــل االلتحاق
بمركز التأهيل التابع للفريق الملكي.

الميالد.

وخســر ليكــرز عشــر مباريــات مقابــل

خمسة انتصارات منذ غيابه.

ولــم يشــارك جيمــس البالــغ عمــره 34

عامــا فــي التدريــب بأكملــه ،واكتفــى

بالمشاركة في تدريبات الدفاع.

وأبلــغ لــوك والتــون مــدرب ليكــرز

الصحفييــن “كانــت مشــاركته األولــى
فــي تدريــب يحتــاج هــذا النــوع مــن

التحــركات .بــدا بحالــة جيــدة .مــازال

يلعب بشكل جيد لو كنتم تتساءلون”.

كأس آسيا
اليابان

17.00

وكاالت

تبحث إيران عن النهائي األول منذ  43عاما عندما تواجه اليابان ،المتوجة أربع مرات (رقم قياســي) في قمة مرتقبة بين الطرفين
األفضل تصنيفا قاريا ،اليوم اإلثنين في نصف نهائي كأس آسيا  2019لكرة القدم في مدينة العين اإلماراتية.
وتلعــب فــي نصــف النهائــي اآلخــر اإلمــارات مــع قطــر الثالثاء في
أبوظبي.
ومنــذ تتويجهــا بلقبهــا الثالــث في كأس آســيا العام  ،1976فشــلت
إيران في عبور نصف النهائي في خمس محاوالت ،كان آخرها في
 2004عندما خسرت أمام الصين بركالت الترجيح.
لكــن بعــد  15عامــا يعود “تيم ميلــي” إلى نصف النهائــي ،وهو أكثر
ثقــة بعبور”الــدور المنحــوس” ،بعد النتائج الالفتــة التي حققها في
النســخة الحاليــة بأربعــة انتصــارات وتعــادل وحيــد وتســجيل 12
هدفا وبقاء شباك حارس مرماه علي رضا بيرانفند نظيفة.
وبعــد خــروج أســتراليا التــي تحتــل المركــز الثانــي آســيويا فــي
تصنيــف االتحــاد الدولــي “فيفا” وكوريــا الجنوبية الرابعــة ،لم يبق
فــي النســخة الحالية ضمــن المصنفين األربعة األوائل قاريا ســوى
إيران األولى واليابان الثالثة اللتين ســتتواجهان في اســتاد هزاع

كارلوس كيروش

بــن زايــد بمدينــة العيــن ،للمــرة األولى في نصــف النهائــي والرابعة
فــي تاريــخ البطولة بعد نســخ ( 1988صفر-صفــر) و1-( 1992صفر

وقــال كيــروش الــذي اختبــر فــي  2015الخــروج مــن ربــع النهائــي

لليابان) و( 2004صفر-صفر).

أمــام العــراق بــركالت الترجيــح رغم تميــز فريقه في الــدور األول

وحــذر البرتغالــي كارلــوس كيــروش الذي يقــود إيران منــذ ،2011

وحصد العالمة الكاملة“ ،فوز إيران باللقب لن يكون ســهال لوجود

وينتهــي عقــده معهــا بعــد البطولــة ،مــن التوقعــات المســبقة التــي

ثالثــة منتخبــات أخرى تأهلت إلــى نصف النهائــي وجميعها قوية،

ترشح فريقه إلحراز اللقب الغائب عنه منذ  43عاما.

وتستحق التتويج”.

تجريد ماليزيا من تنظيم مونديال السباحة
وكاالت

جردت اللجنة األولمبية الدولية لذوي االحتياجات الخاصة ماليزيا يوم األحد من حق استضافة بطولة العالم للسباحة للعام
 2019بعدما منعت كوااللمبور الالعبين اإلسرائيليين من المشاركة.
وكان مــن المقــرر إقامــة البطولــة المؤهلــة

فلــن يكــون لدينــا مطلقــا حينهــا بديــل ســوى

بي.ســي) فــي أكتوبــر بأنهم ”معقوفــو األنف“

ألولمبياد طوكيو لذوي االحتياجات الخاصة

البحث عن مضيف جديد للبطولة“.

وحملهم مسؤولية مشكالت الشرق األوسط.

العــام  2020فــي مدينــة كوتشــينج الماليزية

كانــت ماليزيــا الدولــة ذات األغلبية المســلمة

وكان من المتوقع أن يشــارك  600ســباح من

فــي الفتــرة مــن  29يوليــو إلــى الرابــع مــن

التــي تقــع فــي جنــوب شــرق آســيا وال تقيــم

 60دولــة فــي البطولــة بواليــة ســاراواك فــي

أغسطس.

عالقات دبلوماســية مع إسرائيل ،أعلنت هذا

شــرق ماليزيــا للمنافســة علــى أكثــر مــن 160

وذكــرت اللجنة أنها ســتبحث عــن مقر جديد

الشهر أنها ستمنع اإلسرائيليين من المشاركة

لقبا.

للبطولــة فــي الموعد نفســه ،غير أنها أشــارت

في أي حدث رياضي تنظمه.

وقالــت اللجنــة إنها طلبت من الــدول البديلة

إلــى احتمــال حــدوث بعــض التغييــرات فــي

ونــددت إســرائيل بالحظــر ووصفتــه بأنــه

المحتملــة أن تعبــر عــن اهتمامها باســتضافة

ضوء الظروف.

”مخز“ ،وقالت إن القرار نبع من ”سعار معاداة

البطولة بحلول  11فبراير.

وقــال رئيس اللجنة آندرو بارســونز في بيان

السامية“ لدى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير

وقال بارســونز في البيــان ”الحركة األولمبية

”ينبغــي أن تكــون جميــع البطــوالت العالميــة

محمد.

لــذوي االحتياجــات الخاصــة تحركهــا دائمــا

مفتوحــة أمــام كل الرياضييــن والــدول

ويواجــه مهاتيــر ( 93عامــا) منذ فتــرة طويلة

الرغبة في الشمول ال االستبعاد“.

المؤهلة؛ للتنافس بأمان ودون تمييز“.

اتهامــات بمعــاداة الســامية بســبب هجومــه

وأضاف ”ســتتخذ اللجنة القرار نفسه مجددا

وأضــاف ”عندمــا تســتبعد دولــة مضيفــة

علــى اليهــود .وكان قــد وصــف اليهــود فــي

إذا واجهــت موقفــا مماثــا يشــمل دوال

رياضيين من دولة معينة ألســباب سياســية،

مقابلــة مــع هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة (بــي.

مختلفة“.

إيران

قمة مرتقبة

عودة جيمس

مغامرة موراتا

نصف النهائي

“باس” تشتري معدات بيئية بمليون دينار
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الــمــحــمــيــد :تــحــول تــدريــجــي إلـــى الــبــوابــة الــخــضــراء

االثنين

إعداد :هبة محسن

 28يناير 2019
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للتواصل17111509 :

وتماشــيا مع اســتراتيجية الشركة للمسؤولية االجتماعية ،باشرت
الدولي،
اســتمرارًا لدور شــركة خدمات مطار البحرين (باس) في مشــروع توســعة مطار البحرين
ً
ّ

(باس) في التحول التدريجي إلى البوابة الخضراء دعمً ا للبيئة اشترت الشركة معدات داعمة للبيئة بقيمة مليون دينار.
والبوابــة الخضــراء هــي نهــج متعــدد

و قــال الرئيــس التنفيــذي الســيد:

بحريني.

فــي العالــم ،وال ســيما المتغيــرات

الجوانــب للحد من تأثير العمليات على

إن شــركة (بــاس) تطمــح إلــى خفــض

البيئــة ،ومــن بينهــا تفعيــل ممارســات

أســطولها المعتمد على الديزل والبنزين

حاليا تدريــب الموظفين
وأضــاف :يتــم
ً

التكنولوجيــة التــي مــن شــأنها أن

على اســتخدام تلك اآلليات والقاطرات

داعمــة للبيئــة بمــا فــي ذلــك خفــض

بنسبة  ،75%عبر توفير معدات أرضية

الكهربائيــة الصديقة للبيئة ،إذ تســلمتها

حيث تعمل شــركة (باس) على االطالع

االنبعاثــات مــن عــوادم الســيارات

جديــدة داعمــة للبيئــة .حيــث يعــد هذا

الشــركة خالل معــرض البحرين الدولي

المســتمر للمســتجدات وتحاول جاهدة

واســتخدام الطاقــة الشمســية ومراقبة

التحــول من أبرز مشــاريع الشــركة على

للطيران الذي أقيم في نوفمبر الماضي.

اســتقطاب المناســب منهــا لمملكــة

تســرب الوقــود بمــا يكفــل توفيــر بيئــة

مــدى الســنوات الخمــس القادمة ،حيث

وبين المحميد إن إســتراتيجية الشركة

البحرين ،وذلك بهدف االستثمار طويل

صحية أكثر.

تطلب االســتثمار فيه نحو مليون دينار

ترتكــز على مواكبة التطورات الحاصلة

األمد في مجال خدمات المطارات.

تســاهم فــي جــودة وتحســين العمــل.

نادي سكال يكرم كازروني وأبوخمسين

خــــال فـــتـــرة عــضــويــتــهــمــا بــمــجــلــس اإلدارة
“السالم” يقيم نشاط المخيم الشتوي
نظــم مصــرف الســام – البحريــن

وعوائلهــم لالســتمتاع فــي مثــل

مؤخــرا المخيــم الشــتوي الســنوي

هذه األجواء العائلية التي يتفاعل

لموظفيــه وذلــك فــي منطقــة

معهــا الجميــع وقــد شــملت فعاليــة

الصخيــر حيــث تتماشــى هــذه

المخيم أنشطة متنوعة من ضمنها

الفعاليــة مــع رؤيــة المصــرف نحــو

الســحب علــى العديــد مــن الجوائز

بنــاء ثقافة مؤسســية أقوى تهدف
عشــاء
ً
اســتضاف نــادي ســكال البحريــن الدولي

بيربيليــن فــي فنــدق الخليــج؛ تقديــرا لفــؤاد

ومســاهمتهما فــي تطويــر نجــاح النــادي خــال

إلى نشــر القيم األساسية للمصرف

القيمــة وركــوب الخيــل والرســم
ّ

علــى الوجــه واأللعــاب الترفيهيــة

فــي فنــدق  La Pergolaبحضــور جيانكالــوا

كازرونــي وعبــدهللا أبــو خمســين؛ لدعمهمــا

فترة عضويتهما في مجلس اإلدارة.

كمــا تعد فرصــة لجميــع الموظفين

لألطفال.

“بيتك” يعلن فائزي ”تسوق واربح”

بــــحــــضــــور أعــــــضــــــاء الـــــفـــــريـــــق اإلداري

أعلــن بيــت التمويــل الكويتي – البحرين (بيتك) عن أســماء الفائزين لشــهر ديســمبر فــي الحملة الترويجية لجميــع حاملي بطاقات
بيتك االئتمانية ومســبقة الدفع ،حيث تم إجراء الســحب بالمقر الرئيســي للبنك في مركز البحرين التجاري العالمي تحت إشــراف
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحضور عدد من أعضاء الفريق اإلداري للبنك.
وضمــت اســماء الفائزين باالســترجاع
النقــدي لهذا الشــهر كالً مــن احمد علي
البهدهــي ،خولــه عبداللطيــف الفوزان،

“جيبك” تكرم موظف الشهر

جــــواهــــري ســـلـــم الـــجـــائـــزة لــتــوفــيــق ســلــمــان

ســلم رئيس الشــركة عبدالرحمــن جواهري وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة ونائب رئيس

العديــد مــن الــدورات التدريبيــة داخــل

نقابــة العمــال الشــهادة والجائــزة التقديريــة إلــى توفيــق ســلمان مــن دائــرة تقنيــة

المملكــة وخارجهــا ،إضافــة إلــى عضويته

المعلومات والمعرفة الذي فاز بلقب الموظف المثالي لشهر سبتمبر .2018
وقــد التحــق توفيــق بالشــركة فــي العــام

الذين أسهموا في نجاح الشركة من خالل

 1994ويشــغل منصــب إداري أول للدعــم

أداء المهمــات المســندة إليــه علــى أكمــل

الفنــي ،وهــو مــن الموظفيــن المتميزيــن

وجــه طــوال ســنوات عملــه ،وقــد حضــر

في عدد من اللجان الداخلية بالشركة.
» »يذكر هدف هذا التكريم هو تشجيع

العاملين بالشركة؛ لتحسين وتطوير

الشركة وأداء الموظف على حد سواء.

عبدالرحمن عارف العمر ،عبدهللا حمد
الــذوادي ،والشــيخة شــيخه صبــاح آل
خليفــة بمبالــغ وقدرهــا ،800 ،1000
 ،400 ،600و  200دينار على التوالي.
وصــرح

رئيــس

إدارة

البطاقــات

والقنــوات اإللكترونيــة عبدالرحمــن
ُ
الخــان ((أود أن أهنئ الفائزين بأحدث
حمالتنــا الترويجيــة التــي تأتــي فــي
ســياق حرصنــا علــى تقديــم أفضــل
العــروض

التســويقية

والحمــات

الترويجية على مدار العام ،كما نتطلع
إلى تهنئة الفائزين القادمين في الشهر
المقبل)).

التمويل الكويتي

التسهيالت تقيم اللقاء السنوي ألصدقاء التأمين

جريًا على العادة السنوية نظمت شركة

وإعــادة التأمين والبنــوك التجارية في

وكبــار الضيــوف .وأعــرب المديــر العام

عــام .تخلــل اللقــاء طــرح العديــد مــن

التســهيالت للتأميــن الملتقــى الســنوي

مملكــة البحريــن إضافــة إلــى أعضــاء

لشــركة التســهيالت للتأميــن علــي

المواضيــع المتعلقــة بالتحديــات آفــاق

 26ألصدقــاء التأميــن يــوم الثالثــاء

مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة

الديلمي عن بالغ سعادته بمواصلة هذا

قطــاع التأميــن فــي مملكــة البحريــن

المنصــرم ،وذلــك بحضــور الرؤســاء

لشــركة البحريــن للتســهيالت التجارية

التجمــع علــى مــدار الســنوات الماضية

للعــام القــادم وســط أجــواء عائليــة

التنفيذييــن وقيــادات شــركات التأمين

وعــدد مــن رجــال األعمــال البحرينيين

وبالحضــور الكبير الذي يزداد عامً ا بعد

واحتفالية.

22

tariq.albahar
@albiladpress.com

السويدي تحتفي بالمرأة في “األقصر الدولي للتصوير”

اســتخدمت ألوانا أقرب للبيئة الصحراوية الشــبيهة بالبحرين ومصر
خاص

أكــدت الناقــدة التشــكيلية منــى عبدالكريــم أن األعمــال التشــكيلية التــي قدمتهــا

تواصل سيمون ،تصوير

التشــكيلية البحرينيــة مايســة الســويدي كانــت متأثــرة “بتجربــة األقصــر التــي تبدو

دورها فى مسلسل قيد

واضحــة فــي العمليــن اللذيــن قدمتهمــا خالل مشــاركتها فــي ملتقى األقصــر الدولي

عائلي ،الذي ينتمي ألعمال

للتصويــر الــذي أقيــم خــال شــهر ديســمبر الماضــي ،إذ انهــا اســتلهمت العمليــن مــن

الـ  45حلقة للعرض خالل

وحــي المــكان ،فقــد أجــادت طرح حوار مع أحــد مفردات المصــري القديم من خالل

الموسم الشتوي الحالي،

اســتخدامها لــورق البــردي فــي إحــدى اللوحــات ،مذكــرة إيانــا بمــا تركه لنــا المصري

وقالت إنها انتهت من
تصوير  % 40من دورها
في المسلسل.

القديــم مــن إرث مكتــوب ،بل وبصري نســتعيده بمجرد إثارة الذاكــرة البصرية على

االثنين
األحد
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أسيل عمران تبدأ تصوير “ماذا لو”
أعلنت الفنانة الســعودية أســيل عمران عن بدء تصويرها لمسلســلها “ماذا
لو” المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.
ونشــرت عبر صفحتها الخاصة على

غــرور صفــر ..وآخريــن ،وهــو مــن

أحــد مواقــع التواصــل االجتماعــي

تأليــف فيصــل البلوشــي وإخــراج

صــورة قالت فيها ”:وبدأت التصوير

حســين دشــتي .وكانت شاركت في

مــاذا لــو؟ يــارب توفيقــك” .يشــارك

الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل

فــي بطولــة المسلســل مجموعة من

“هــارون الرشــيد” إلــى جانــب قصي

الممثليــن الخليجييــن منهــم :نــور

خولــي ،وعبد المحســن النمر ،وعابد

الغنــدور ،عبــد هللا عبد الرضــا ،خالد

فهــد ،وحبيــب غلــوم ،وكنــدة حنــا،

أميــن ،روان مهــدي ،ليلــى عبــد هللا،

وطالل مارديني ،وكاريس بشار.

أكثــر مــن مســتوى أولهــا من خالل األلــوان التي وظفتهــا إذ انها حاولت تــرك النبات
علــى حالتــه واســتخدمت ألوانــا أقــرب للبيئــة الصحراويــة التــي تتميــز بهــا األقصــر
مياسة السويد والناقدة منى عبدالكريم وبعض المشاركات في الندوة التطبيقية

بمعابدها وآثارها”.
منى عبدالكريم التي كانت تدير الندوات

عمليــة تضيــف لمعارفهــم الفنيــة ال ســيما

المصاحبة للمشــاركين فــي الملتقي قالت

وهــم علــى بدايــة الطريــق” ،مضيفــة أن

أيضــا بــأن الفنانــة الســويدي “وظفــت

“المتأمــل فــي العمل يمكنــه أن يلمح ذلك

البــردي بطريقــة الكــوالج مــع بعــض

الربــط بينــه وبين العمــل األول من خالل

اللمســات لتحولــه علــى المســطح إلــى ما

زهــرة اللوتــس التــي اســتخدمتها أيضــا

يشــبه باقــة مــن الزهــور تذكرنــا بموتيفــة

فوق رأس فتاتها الجميلة بمالبســها التي

زهرة اللوتس التي قدمها المصري القديم

تذكرنــا بجمــال المــرأة المصريــة القديمــة

على جدران المعابد ،والتي لم تكن مجرد

التي اهتمت بملبسها وزينتها ،كما ظهرت

زهرة وظفها في زخارفه بل كانت تحمل

العين واضحة كمدخل أساسي للتواصل،

قدســية خاصة ،بل وكانــت عنوان الخلق

وقــد احتضنت المرأة بشــموخها وجمالها

عند المصري القديم ،ونرى أن تلك الزهور

العديد من الشخوص التي تؤكد لنا فكرة

تنبت على المســطح من أشــكال هندسية

كون المرأة هي الحاضنة وهي البداية.

مثلثــة ال تحيلنا فقط إلــى األهرامات ،بل

مــن جهتها أكــدت التشــكيلية على أهمية

إلى فلسفة المثلث المحملة باألسرار على

المشاركة في المناسبات الدولية ،مشيرة

بســاطتها» .وتضيــف الناقــدة منــي حــول

إلــى أنهــا “تفتــح نافــذة عالميــة للتعــرف

توظيــف الخامــات عنــد الســويدي« :هــي

علــى الفنانيــن مــن مختلف أرجــاء العالم

ليســت المــرة األولــى التــي توظــف فيهــا

واالطــاع علــى تجاربهــم عــن قــرب

خامــة غيــر معتــادة فــي أعمال تشــكيلية

والتحــاور الفكــري المســتمر الــذي يثــري

حيث ســبق لها أن وظفت أكياس الشــاي

التجربــة الفنيــة” .وكانــت الســويدي

فــي عــدد كبيــر مــن اللوحــات بمــا تحملــه

شــاركت في الملتقي إلــى جانب  19فنانا

تلــك الخامــة أيضــا مــن معــان لهــا عالقــة

مــن دول العالــم ضمــن الــدورة الحاديــة

بالتواصل اإلنساني”.

عشــرة لملتقــى األقصــر الدولــي للتصوير

وعن العمل الثاني الذي قدمته الســويدي

الــذي نظمــه قطــاع صنــدوق التنميــة

فــي الســمبوزيوم باســم “روضــة” تقــول

الثقافيــة بالتعــاون مع محافظــة االقصر،

الفنانــة

وذلــك فــي ســمبوزيوم فني أقيــم برعاية

باإلنسان وهو في الواقع صانع الحضارة،

وزيــرة الثقافــة المصريــة اينــاس عبــد
ً
يوما.
الدايم لمدة 14

الثانــي ،واســتقت المالمــح التــي قدمتهــا

وعدت الســويدي هذه التجربــة “مختلفة
ً
جــدا مــن ناحيــة المــكان  -محافظــة

فرصــة لعــدد كبيــر مــن طــاب وطالبــات

األقصــر -وهــي منطقــة تحتــوي على آثار

الفنــون الجميلــة ،بمصاحبــة الفنانيــن

عظيمــة وكثيــرة نســبيا وســبق عمليــة

المخضرمين خالل فترة الملتقى كتجربة

الرســم برنامــج ســياحي وثقافــي حافــل

عبدالكريــم:

“احتفــت

فيــه

واســتعانت بالمرأة كبطلة أساسية لعملها
من مســاعدتها المصريــة إذ أتاح الملتقى

لوحات السويدي في الملتقي

وزيرة الثقافة المصرية اثناء افتتاح المعرض الفني للمشاركين

بعــدد مــن الرحــات بهــدف مســاعدة

المصريــة ،واســتخدمت تقنيــة الكــوالج

الفنــان الســتلهام األفــكار واســتيعاب

لرســم زهــرة اللوتــس التــي الحظــت

التاريــخ العريــق لتلــك المنطقــة” ،مضيفة

وجودهــا فــي الكثير مــن المعابــد األثرية

أنهــا اختــارت الفكرة “بعد زيــارة المتحف

والنقــوش الفرعونيــة ،والعمــل اآلخــر

والمقابــر الفرعونيــة والعديــد مــن اآلثــار

عبارة عن لوحة بألوان االكريليك سميتها

التــي كانــت ثريــة ومبهــرة” ،لــذا قدمــت

روضة تيمنا باســم طالبة الفنون الجميلة

عمليــن مختلفين تماما من ناحية التقنية

التــي كانــت تســاعدني فــي الملتقى وهو

والمــواد .وقالــت“ :اختــرت للعمــل األول

رسم لفتاة تحمل تفاصيل تلك الحضارة،

ورق البــردي الــذي عرفــت بــه الحضــارة

وترمز للمرأة الفرعونية”.

الشعيبي نشيطة

كل يوم من ده

أنا محظوظة

تعيــش الفنانــة هيــا الشــعيبي حالة مــن النشــاط الفني بين

طرح النجم محمــد حماقي ، ،ألبومه الجديد (كل يوم من ده)،

صرحت الفنانة التونســية هند صبري خالل اســتضافتها في

(مصاصيــن الدمــاء) ،بعدما فرغــت من التزاماتهــا الدرامية

للمــرة األولــى .ويتضمن األلبوم هــذا العدد مــن األغاني،

دبي ،بأنهــا تعد نفســها محظوظة ألنها عملــت مع جيل

الدراما والمســرح ،حيث تلتقي الجمهور عبر مسرحية الرعب
أخيرا.

كما انتهت الشــعيبي من تصوير دورها فــي الدراما الجديدة

(وما أدراك ما أمي) ،المقرر عرضه خالل شــهر رمضان المقبل،

مــن تأليف علي الدوحان ،وإخراج حســين الحليبي ،ويشــارك في

بطولته نخبة من النجوم ،منهم :إلهام الفضالة وفاطمة الصفي.

برنامــج « The Insiderبالعربي» ،الذي يعرض على فضائية

على “يوتيوب” ،مشــتمال على  20أغنية ،في ســابقة تحدث

أضاف للســينما العربيــة ،كما أنها تعتبــر محظوظة ألن

ليعــوض بذلــك غيابــه أكثــر من  3ســنوات عن الســاحة

الغنائيــة ،حيث كان آخــر ألبوماته (عمره مــا يغيب) ،الذي

المخرجين يرون فيها أشــياء ال ترى هي نفسها فيها ،فهي

ويتعــاون حماقــي في هذا األلبــوم مع عدد كبير من الشــعراء

الجــزء الثاني مــن فيلم «الفيل األزرق» ،وقالــت إن هذا الفيلم

لــم تكن تتخيل نفســها تعمل في فيلم رعــب ،وقصدت به

طرحه في أواخر صيف .2015

يعتبر من األعمال الشهيرة.

والموزعين والملحنين.
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توقيع معاهدة بين الدولة
العثمانية وجمهورية
البندقية ،القوة
التجارية الكبرى
في أوروبا،
وكانت تلك
المعاهدة أول خطوة
خطتها الدولة العثمانية
للعب دور سياسي في أوروبا.

1788
بريطانيا تنشئ أول مستعمرة مجرمين في “بوتاني باي” بأستراليا.

1846
انتصار القوات البريطانية على السيخ في “معركة أليوال” بالهند.

1871
انتهاء الحرب الفرنسية البروسية باستسالم فرنسا.

1887
بداية بناء برج إيفل.

1917
الواليات المتحدة تنهي البحث عن الثائر المكسيكي بانشو فيا.

الميزان

الحمل
فرصة جيدة إليجاد وظيفة أفضل.

تشعر بحالة من القلق والخوف من المجهول.

العقرب

الثور

ّ
تتحسن عالقتك
ّ
وتصحح بعض األوضاع العالقة.

عليك االهتمام بمهمتك الحالية حتى إنجازها.

القوس

الجوزاء

ممارسة بعض النشاطات الفكرية تريحك.

ما فعلته ليس نهاية العالم ،فقط قدم االعتذار.

السرطان

الجدي

تعتقد أن الطاقة السلبية تمأل جسدك وتقرر أمرا ما.

األسد

ال تتأثر بآراء اآلخرين وال تجعلها تحيدك.

الدلو
تعامل مع المشكلة وسوف تكون على ما يرام.

العذراء

استخدم المواجهة إليجاد ما يدعم الحجج.

الحوت
ابق منفتحا على كل جديد وتمهل لتحليل ما.

إذا لم تتقبل الوضع ابحث خيارات جديدة.

tariq_albahhar
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“الثقافة” تعلن تفاصيل احتفائها بيوم الميثاق الوطني
أعلنــت هيئــة البحرين للثقافة واآلثار خــال مؤتمر صحفي في متحف البحرين الوطني
تفاصيــل احتفالهــا بذكــرى الميثــاق الوطنــي يــوم  14فبرايــر المقبــل بعنــوان “ثوابــت
الميثــاق” .وتقــ ّدم الهيئــة خــال يــوم الميثــاق مجموعــة فعاليــات ثقافيــة ،تختتمهــا فــي
مســرح البحريــن الوطنــي مــع حفــل “العــودة – روح البحريــن” يق ّدمــه المايســترو وحيد
الخان برفقة أوركسترا القاهرة السمفوني.

» »كشفت ريبيكا فيرغسون ،أنها تزوجت سرا خالل فترة األعياد الشهر
الماضي ،من صديقها المعروف بـ”روري” .وأفاد موقع كونتاكت
ميوزيك اإللكتروني ،المعني بأخبار المشاهير ،بأن الممثلة الحسناء
كانت محاطة أثناء زفافها بأسرتها وأصدقائها ،حيث قالت عن
حفل الزفاف“ :إنه كان مخصصا لنا وألسرتنا بصورة أكبر” .يُذكر أن
فيرغسون ،التي شاركت في أفالم مثل“ :مهمة مستحيلة ،و”أعظم
رجل استعراض”.

وشهد المؤتمر حضور الشيخة هال بنت

الفعاليات إلى موقع شجرة الحياة جنوب

محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون

البحرين مــع أمسية فــنــون شعبية لفرقة

بالهيئة ،المايسترو وحــيــد الــخــان إضافة

إسماعيل دوّ اس ،ويكون الختام في مسرح

إلى تواجد عدد من ممثلي وسائل اإلعالم

البحرين الوطني مع حفل المايسترو وحيد

والمهتمين بــالــشــأن الــثــقــافــي فــي مملكة

الخان.

البحرين.

ويــتــوافــق عــنــوان حفل المايسترو وحيد

وتوجهت الشيخة هال بنت محمد آل خليفة

الخان في المسرح الوطني مع اســم آخر

بــالــشــكــر إل ــى الــمــايــســتــرو الــخــان لــجــهــوده

ألبوماته “العودة – روح البحرين” .ويعكس

في إنجاح احتفال الهيئة بذكرى الميثاق

الــحــفــل اســتــمــرار هيئة الــبــحــريــن للثقافة

ال ــوط ــن ــي ،مــشــيــدة بــأعــمــالــه الــمــوســيــقــيــة

واآلثــار بدعم الحركة الفنية والموسيقية

المميزة وإسهاماته في االرتقاء بالمشهد

في المملكة ،السيما األسماء المميزة في

الــفــنــي الــمــوســيــقــي فــي مملكة الــبــحــريــن.

المشهد الفني البحريني كالمايسترو وحيد

وأوضحت سعادتها أن هيئة الثقافة تطلق

الــخــان ال ــذي يــعــد أح ــد مــؤســســي الحركة

ثالث فعاليات خالل يوم الميثاق تبدأ مع

الموسيقية الحديثة بالبحرين .وتعلن هيئة

ورشة عمل فنية ضمن فعاليات الخامسة

الثقافة عــن مــوعــد بيع تــذاكــر الحفل في

بتوقيت الــبــاب فــي بــاب البحرين بعنوان

وقت الحق.

“خــيــوط تنسج حــب ال ــوط ــن” ،ثــم تنتقل

بـــدوره قــال المايسترو وحــيــد الــخــان إنه

ســعــيــد بــتــقــديــم حــفــلــه “الــــعــــودة – روح
الــبــحــريــن” ف ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن ،شــاكـ ً
ـرا

لــغــة الموسيقى والــتــأكــيــد عــلــى احتضان

هيئة البحرين للثقافة واآلثــار على دعمها

المملكة لكفاءات موسيقية رفيعة .وقال

واستضافتها لــهــذه األمــســيــة الموسيقية

إن المقطوعات الموسيقية الــتــي يضمها

المميزة .وقــال إن مشروع “العودة –روح

األلبوم تعكس حكايات بحرينية مختلفة

البحرين” تم تصميمه من أجل تعريف العالم

ومشاهد مهمة من تاريخ المملكة.

فضة لـ “البالد” :من دون المسرح لن تكون هناك حياة

“بـــــــــــــــاب الــــــــــــحــــــــــــارة“ دخــــــــــــل كـــــــــل بــــــيــــــت عـــــربـــــي
أسامة الماجد

ي ــع ــرض ن ـ ــادي الــبــحــريــن
لــلــســيــنــمــا يـ ــوم االرب ــع ــاء
المقبل وضــمــن فعالياته
الفيلم االميركي “ ثالث
مــــيــــســــوري”..هــــو فــيــلــم
درامــا وجريمة ،كوميديا

حديث خاص لـ”البالد” على هامش مشاركته

ســــــــوداء ت ــم ــت كــتــابــتــه

ف ــي مــهــرجــان الــمــســرح الــعــربــي ف ــي دورتـــه

وإنــتــاجــه وإخ ــراج ــه من

األخيرة بالقاهرة ،أن اإلشاعات جزء من حياة

قِ َبل مارتن ماكدونا عام
 .2017الفيلم من بطولة

الفنان ،ونافذة كريهه البد منها ،وذلك تعليقا
على إشاعة وفاته وهو في القاهرة مع زمالئه
عن اإلشاعة بينما كنت في القاهرة لحضور

 3لوحات بنادي البحرين للسينما

لــــوحــــات خـــــــارج ابــيــنــغ

أكــد الفنان الــســوري الكبير اســعــد فضة في

وأصــدقــائــه الــفــنــانــيــن .واضـ ــاف لــقــد سمعت

بالمقومات الحضارية البحرينية من خالل

فرانسيس مــكــدورمــانــد،
ووودي هارلسون ،وسام

تكريمه في إحدى المناسبات

“البالد” مع الفنان الكبير أسعد فضة والناقد يوسف الحمدان في القاهرة

روكويل ،وجون هوكس،

الــعــرب ،خاصة فــي المسرح الــذي يعتبر هو

شــيء فــي المسيرة الفنية لكل الــعــرب من

جانب العديد من االعمال ،وسبب نجاحه هو

الــنــواة األولــى لتشكل كل موهبة .وفــي هذا

المحيط الى الخليج ويعتبر المدرسة االولى،

محاكاة الواقع بكل تفاصيله ،فغالبا األعمال

الصدد يطيب لنا أن نشكر سمو الشيخ محمد

نــاهــيــك عــلــى أن ــه بــوابــة للمعرفة واكــتــشــاف

الدرامية التي تحاكي الواقع وتنقله بحرفنة

القاسمي على الدور الكبير والمؤثر الذي يقوم

الــذات ،وبــدون المسرح لن تكون هناك حياة

على الشاشة تنال نصيبا كبيرا من النجاح.

به في دعم المسرح العربي وتشجيع الفنان

وال تقدم.

وختم فضة حديثه لـ”البالد” بتمنيه استمرار

وحثه على المضي قدما في طريق االبداع.

وفي تعليق له على المسلسل الشهير “ باب

المسرح العربي في عطاءه وقوته وان يكون

مــن جــانــب اخ ــر أك ــد الــفــنــان الــســوري أسعد

الــحــارة” أوضــح فضة..بكل تأكيد لقد دخل

الفنان العربي خير سفير ليس لوطنه فحسب

فضة أن المسرح العربي الزال بخير وسوف

مسلسل “ باب الحارة “ كل بيت عربي ويعتبر

وانما لكل االمــة العربية ،الن الفنان العربي

على مدار العام ،لها تأثير مباشر على اإلبداع

يبقى بخير طالما الحس الفني والمسؤولية

من أهم واقوى األعمال الدرامية التي حققت

يمثل امــتــه ووطــنــه العربي الكبير وه ــذا ما

السينمائي لعام  ،2017حيث فــاز بالجائزة الكبرى“ ،جــائــزة اختيار

واالستمرارية وتبادل الخبرات بين الفنانين

مــوجــودة ،ألن المسرح العربي هو أصــل كل

نجاحا مذهال في مسيرة الدراما العربية إلى

يميزنا كعرب.

الدولي.

فعاليات مهرجان المسرح العربي ،وعلى الفور
امتألت وسائل التواصل االجتماعي وتناقلت
الخبر والذي تم نفيه في الحال ،ومع ذلك كان
خبرا مزعجا خاصة لجمهوري وأسرتي.
وع ــن دور مــثــل ه ــذه الــمــهــرجــانــات فــي دعــم
الــحــراك المسرحي العربي قــال فضة..بدون
شك أن هذا المهرجان وغيره من المهرجانات
الفنية التي تقام في مختلف الــدول العربية

حدود الشر ..جديد الجسمي

يقدم العمل برؤية مغايرة كليا عما تعود عليه المشاهد

تصوير دوره فــي الــدرامــا االجتماعية

الــبــحــريــن الــصــحــفــي ،األديـــــب الــعــراقــي

(حدود الشر) ،بطولة الفنانة حياة الفهد.

صموئيل شمعون ،في محاضرة عنوانها“ :

وكان الجسمي وصل إلى الكويت قبل

عالم األدب العربي المعاصر وترجمته إلى
ً
عاما”  ،وفي
اللغة اإلنجليزية ألكثر من 20

خالل رمضان المقبل.

هذا السياق  ،سيسرد اشتغاالته الروائية

مسلسل «حـ ــدود الــشــر» تــألــيــف محمد

ومشاريعه الثقافية في عالم الترجمة التي

النشمي ،وإخــراج أحمد دعيبس ،ومن

انشغلت بهاجس التغير وتجاوز المألوف

إنتاج المجموعة الفنية للمنتج باسم

لــلــروايــة واقــتــرنــت بــأنــســاق مفاهيمية

عبداألمير ،ويقع في  30حلقة.
ومن المقرر أن يشارك الفهد في العمل
نــخــبــة مــن نــجــوم ال ــدرام ــا الخليجية،
منهم أحمد الجسمي وباسم عبداألمير

محمد ومحمد عاشور.
ويــشــهــد الــعــمــل تــولــيــفــة مــخــتــلــفــة من
الفنانين مــن مــراحــل عمرية مختلفة،
وربما هي المرة األولى منذ فترة التي

وانــتــصــار الــشــراح وســعــاد عــلــي وهبة
ال ــدري وهــنــادي الــكــنــدري ،ومــن العراق

تــلــتــقــي فــيــهــا ه ــذه األس ــم ــاء ف ــي عمل

إيناس طالب وياسة وفهد باسم وإلهام
علي وغــرور وعبدالعزيز النصار ونورة

تـ ــدور أحــداثــهــا ف ــي ســتــيــنــيــات الــقــرن
ال ــم ــاض ــي ،لــيــضــع م ــن خــالــهــا تــعــريــفــا
ج ــدي ــدا لــلــشــر عــبــر الــشــخــصــيــة الــتــي
تجسدها الفنانة حياة الفهد ،ويحمل

عندما تفشل الشرطة في بلدتها في أن تجد أي مشتبه لمقتل ابنتها،
تقوم بشراء ثالث لوحات للفت انتباه العامة للقضية.

عُ ــرض الفيلم في قسم المنافسة الرئيسة خــال مهرجان البندقية

السينمائي الــدولــي في دورتــه الرابعة والسبعين ،حيث افتتح في
 4سبتمبر  .2017كما عُ ــ ِرض أيــضـ ًـا خــال مهرجان تورنتو الدولي

الجمهور” .كما عُ ِرض هذا الفيلم في مهرجان مار ديل بالتا السينمائي

يـــحـــكـــي عـــــن األدب الــــعــــربــــي الـــمـــعـــاصـــر

يبدأ الفنان اإلمــاراتــي أحمد الجسمي

الكاتب النشمي قصة إنسانية مشوقة،

الــفــيــلــم قــصــة أم ،والــتــي

شمعون في بيت عبداهلل الزايد
يستضيف بــيــت عــبــد هللا ال ــزاي ــد لــتــراث

أيــام ،للشروع في العمل المقرر عرضه

وبــيــتــر ديــنــكــاج .يُ ــتــا ِبــع

بعيدة عن القراءة النمطية ،كما سيتوقف
لبرهة ليحكي عن مسارات حياته األدبية
ومنجزاته ،يكون ذلك ،في إطار الموسم
الثقافي “كل نور ال يزيل ظلمة ...ال يعول
عــلــيــه” ،لــمــركــز الــشــيــخ إبــراهــيــم للثقافة
والبحوث ،اليوم االثنين الموافق  28يناير

درامي واحد .ويقدم العمل الشر برؤية
ً
كليا عما تــعــوَّ د عليه المشاهد
مغايرة

المسلسل قيمة عالية من حيث الطرح

 ،2019عند الساعة الثامنة مساء ،في بيت

في أعمال درامية سابقة ،حيث تناول

والمضمون.

عبد هللا الزايد.

تجدر اإلش ــارة إلــى أن صموئيل شمعون

إلى االنجليزية ،كما أنشأ عام  2004موقع

كاتب وصحافي عراقي ،ولد في الحبانية

كيكا الثقافي ،وفــي الــعــام  2005أصــدر

أســس مع
عــام  ،1956فــي الــعــام ّ 1998

روايته األولــى “عراقي في باريس” التي

زوجته مرغريت أوبانك مجلة “بانيبال”

القــت نجاحا كبيرا وتــرجــمــت إلــى لغات

الفصيلة التي تعني بترجمة األدب العربي

عديدة.

abdulnabi.alshoala
@albiladpress.com
ahmed.bahar
@albiladpress.com
moanes.almardi
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ayman.hamam
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والســلوان .وفيما تباينت اآلراء
بشــأن مســببات هــذا الحــادث
األليــم ،اعتبــر @jaffermakki
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أن الفرجــان أخطــر مــن الشــارع

س.ت 67133

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

وألهلــه
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العام ،وقال “عساه شفيع ألهله”.
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تصور الحياة
بال طموح!

Û Ûســألت الشــاب الذي يعمل معي مســاعدً ا في وظيفة مراســل إذا كان راضيً ا
عــن وضعــه المهنــي أم يمكننــا العمــل معً ــا لوضع برنامــج تدريبي لــه يؤهله

للترقي إلى وظيفة أعلى.

Û Ûاعتدت أن أسال هذا الشاب ذاك السؤال كل شهر أو شهرين ويكون جوابه
راض عــن وضعــي وال أريــد االلتحــاق بــأي برنامــج تدريبــي.
ٍ
المعهــود :أنــا
هــذه المــرة كنت صارمً ا معه بعض الشــيء ،فقــد أخبرته بأنه إذا لم يواصل
دراســته حتى ينهي المرحلة الثانوية ســأقوم بإبالغ الموارد البشــرية بعدم
حاجتــي إليــه .ورد الشــاب وبصــوت مضطــرب :يكفــي أني انهيــت المرحلة
راض عــن وظيفتــي والتــي كانــت وظيفــة والــدي فــي هذه
ٍ
اإلعداديــة .أنــا
المؤسسة سابقً ا وأعطيت لي بعد تقاعده .أرجو أن تتفهم هذا.

Û Ûيقول أحد خبراء اإلدارة ’’عندما تؤمن بشيء ،اعلم أن لديك ما تعيش من
أجله ،وهذا يساعدك في المضي قدمً ا حتى في أحلك الظروف‘‘ ،والعكس
صحيــح فالحيــاة الفارغــة من أي هــدف هي حياة باهتة مملــة ال معنى لها،
وخامل يعيش يومه كما عاش أمســه
ً
يصبح فيها اإلنســان جامدً ا ومهزومً ا
وسوف يعيش غده .هذا اإلنسان حرم نفسه من نعمة التفكير فأفقده هذا
المعنــى الحقيقــي للحياة وهو الطموح .هكذا كان حال ذلك الشــاب وهكذا
كان التوجه الذهني ( )attitudeلديه.

Û Ûتذكــرت وأنــا أعــرض لــك ،ســيدي القــارئ ،موقــف الشــاب حكايــة كانت قد
قرأتهــا قبــل فتــرة وهــي تــكاد تماثل ذلــك الموقــف .الحكاية تقــول إنه كاد
هنــاك شــخص يصطــاد ســمكً ا وكلما اصطاد واحــدة أعادها إلــى المياه .هذا
التصرف الغريب دفع أحدهم ليســأله عن الســبب .جاء الجواب أكثر غرابة
مــن التصــرف ذاتــه ،فقــد أجــاب الشــخص وبنبــرة جــادة وواثقة :أنــا أرمي
الســمك الــذي يكــون حجمــه أكبــر مــن ســعة مقالتــي هــذه فأنا أريد ســمكة

امرأة تحمل طفلها وسط مياه غمرت شوارع حي
ماكاسار ،إثر هطول أمطار غزيرة في إندونيسيا (اب)

بنفس مقاس هذه المقالة التي ورثتها عن أبي والذي ورثها هو عن أبيه!

Û Ûإنني أؤمن أن الطموح يحمل مفاتيح معنى الحياة! مارأيك سيدي القارئ؟

ahmed.bahar

@albiladpress.com

زلزال مدمر ورعب يجتاح العالم في 2019
دومــا مــا يهتــم الكثيــر من الناس بالنبــوءات القديمة ،التي تتحدث ما ســيحدث
مســتقبال ،لكن دوما ما كانت نبوءات نوســتراداموس ،هي األكثر رعبا بالنســبة
للجميع ،بسبب تحقق معظمها بصورة مذهلة.
عالمية عدة مثل :الثورة الفرنســية ،الحرب
وتوقــع الصيدلــي الفرنســي والكيميائــي

العالمية الثانية ،هجمات  11سبتمبر 2001

ميشــيل دي نوســترام ،المعروف أيضا باسم

في نيويورك.

نوســتراداموس  Nostradamusأحداثــا

لكــن صحيفــة “ذا إيبــوه تايمــز” البريطانيــة

مهمــة فــي حيــاة فرنســا والعالــم ككل بدقــة

نشــرت تقريــرا ،عــن فــك عــدد مــن الخبراء

باطنيــة مذهلــة ،ومــن بيــن نبوءاتــه ،أخبــر

شــفرات عــدد من النبــوءات ،التــي يمكن أن

العالــم حــول النــار العظيمــة فــي لنــدن فــي

تحدث خالل العام  2019الجاري.

 ،1666باإلضافــة إلــى وصــول أدولــف هتلــر

وجاءت تلك النبوءات على النحو التالي:

إلــى الســلطة أيضــا ،وفقــا لبعــض المصــادر،
عرف نوستراداموس تاريخ ووقت وفاته.
فــي الوقــت نفســه ،ال يــزال هنــاك العديــد
مــن النبــوءات لم تتحقــق .وقد فكــت رموز
العديــد منهــا فــي المخطوطــات ورســائل
نوســتراداموس ،خصوصــا أنــه كتــب أكثــر
مــن ألــف توقع حول مســتقبل العالــم لمئات
السنوات في المستقبل.

ويُ عتقــد بعــد وفاته فــي العــام  1566بمئات

الســنين أن نوســتراداموس تنبــأ بأحــداث

“ميتة بشعة”

لزوجين تركيين
فــي حــادث حزيــن وشــديد البشــاعة،
لقــي زوجــان شــابان مصرعهمــا فــي
تركيــا ،عندمــا فاجأتهما مياه الفيضان
في سيارتهما في بلدة بودروم جنوب
غربي تركيا.

قراءة جديدة مخيفة لنبوءات
نوسترداموس للعام 2019

تحذيــرا خطيــرا مــن إمــكان حــدوث “زلزال
كبيــر” يمكــن أن يعصــف بواليــة كاليفورنيــا
كلها.

أجسادهم هم أكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية.
وأظهرت النتائج أن أولئك الذين يحبون رسم

األمــراض الجلدية ومقدمــي الرعاية الصحية،

الوشوم على أجسامهم ،أكثر عرضة لالنخراط

ليكونــوا أكثــر يقظــة فــي طــرح أســئلة تتعلــق

فــي الســلوك “الخطيــر” ،بما في ذلــك التدخين

بســلوك مرضاهــم ،عنــد مالحظــة وجود وشــم

ودخــول الســجن .وتبيــن أيضــا أن هــؤالء

على أجسادهم.

األشــخاص معرضــون لخطــر متزايــد للمعانــاة

» »وأخذت الدراسة الجديدة ،التي نُشرت في

ويقــول الباحثــون إنهــم يأملون فــي أن يقدم

من أكثر من  2000بالغ ،يعيشون في

من مشاكل في النوم.
االكتشــاف الجديد نوعا من المســاعدة ألطباء

المجلة الدولية لألمراض الجلدية ،عينات

الواليات المتحدة.

زلزال يدمر أميركا

رعب في فرنسا
“الحــرب الكبرى” ..يبدو أن نوســتراداموس،

توقع نوســتراداموس أن يقع نشــاط زلزالي

توقع أن تكون فرنســا هي شــرارة ما وصفه

يخطــط فيســبوك للجمــع بيــن خدمات المراســلة عبــر تطبيقاتــه ،ودمج الدردشــات في واتســاب

هائــل ،ســيدمر الســاحل الغربــي بالكامــل
للواليــات المتحــدة األميركيــة ،وسيشــعر
بتلك الهزة العالم بأسره.
وفقــا لخبراء الزالزل ،فإن والية كاليفورنيا،
تنتظــر فعــا زلــزاال كبيــرا ،في تقرير نشــرته
خالل العام .2017
وأصدر مركز المســح الجيولوجي األميركي

بـــ “الحــرب الكبــرى” والرعب الذي ســيجتاح
أوروبا ،إلى حد بعيد.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن تلــك الحــرب
الكبــرى قــد تبــدأ شــرارتها بهجمــات إرهابية
كبيرة ســتبث الرعب في فرنســا خالل العام
 ،2019وسينتشــر بعدهــا فــي جميــع أنحــاء
أوروبا.

يتخلى عن وجهه من أجل مايكل جاكسون
ذكــرت وســائل إعــام غربيــة أن شــابا يبلــغ من العمــر  22عامــا ،أمضى معظم ســنوات
حياته وهو يحاول التشبه بملك البوب الراحل مايكل جاكسون ،وأنفق آالف الدوالرات
للوصول إلى هذه الغاية ،بوسائل “متطرفة”.
وقالــت صحيفــة “أوديتــي ســنترال” إن

أميركــي على عمليــات تجميلية على مدار

ليــو بالنكــو مــن مدينــة بوينس آيــرس في

الســنوات الســبع الماضيــة ،فــي محاولــة

األرجنتيــن ،أنفــق أكثــر مــن  30ألــف دوالر

لتقليد مظهر مايكل جاكسون.

موظفيها بـ “جبل
من المال”

ابتكــرت شــركة صينيــة ،طريقــة مميــزة
لمكافــأة موظفيهــا ،والتــي ســتجعل كل
الشــركات األخــرى تشــعر بالحقــد والغيرة
منهــا .ومــع اقتراب العــام الصيني الجديد
أو عيــد الربيــع ،أنشــأ مصنــع للصلــب فــي
نانتشــانغ بمقاطعــة جيانغشــي الصينيــة،
جبال حقيقيا من األموال النقدية.
ووفقــا لتقريــر صــادر فــي صحيفــة
“شنغهاي” الصينية ،فقد بلغت قيمة “جبل
المــال” مــا يقــرب مــن  44مليــون دوالر،
وهــي عبارة عن مكافآت لما يقارب 5000
موظــف ،مــا يعنــي أن كل موظــف حصــل

ومسنجر وإنستغرام ،حيث سيتمكن مستخدم الواتساب من بدء محادثة مع مستخدم إنستغرام

على  8آالف و 800دوالر.

أو مسنجر وكسر الحواجز بين المنصات االجتماعية على فيسبوك.

» »وتعتبر مكافآت نهاية العام
طقوسا سنوية للشركات ،من أجل
منح العمال والموظفين حافزا
قويا قبل بدء العام الجديد .وتهدف
المكافأة إلى رفع الروح المعنوية
للموظفين ،حتى يعودوا إلى
العمل بأفكار مبتكرة جديدة ،وروح
إيجابية.

وســيبقى كل من مســنجر وإنستغرام وواتساب

بميالدها الـ ،15وأيضا سيسمح لشبكة التواصل

تطبيقات منفصلة على الشاشة الرئيسة وقائمة

األكبــر بالتعامــل بصــورة افضــل بالتنافــس أمام

بذاتها ولكن سيتم توحيد ميزات المراسلة فيما

عمالقة التكنولوجيا -مثل جوجل وآبل.

بيــن هــذه التطبيقــات .وهدف التوحيــد على ما
يبــدو هــو إبقــاء المســتخدمين داخــل منظومــة
فيســبوك ،والتــي ســتحتفل الشــهر المقبــل

» »ووفقا للتقرير فإن برنامج الدمج في
مراحله األولية وسيتم االنتهاء منه في
العام .2020

تمساح ينقذ

صاحبه من
االكتئاب

برغــم خطــورة االقتــراب مــن التمســاح
أو التعامــل معــه ،إال أن رجــا أميركيــا
مــن واليــة بنســلفانيا فاجــأ الجميــع بمــا
يمكــن لهــذا الحيــوان أن يفعلــه .وكشــف
جــوي هينــي ( 65عامــا) عن أن تمســاحه،

قتــل الزوجــان فــي  25مــن ينايــر

الــذي يبلــغ طولــه  5أقدام ،يســاعده على

الجــاري ،نتيجة لجــرف مياه الفيضان

التعامل مع اكتئابه ،ويمنحه العناق ،وفقا

ســيارتهما .وقالــت صحيفــة حرييــت

لصحيفــة “نيويــورك بوســت” .وأوضــح

التركيــة إن الســائق جاغــار بيلســيك

هينــي أنــه تلقى موافقة مــن طبيبه على

البالــغ مــن العمــر  27عامــا وخطيبتــه

اســتخدام التمســاح ،الــذي أطلــق عليــه

بيلــوال أتيــك ،كان فــي منطقة أكارســا

اســم والــي ،ليدعمه عاطفيا لعــدم رغبته

عندما توقفت ســياراتهما وســط مياه

فــي تلقــي أدويــة االكتئاب .وقــال هيني

فيضــان قــرب جــدول مائــي صغيــر،

“عندمــا أعــود للمنــزل أجد (والي) فأشــعر

ثــم توجهت فرق اإلنقــاذ إلى المنطقة

بأن كل شــيء على ما يرام .طبيبي يعلم

بحثا عن الزوجين.

ذلك وتعرف عليه قبل فترة”.

» »ولم يتم العثور على جثة بيلسيك
رغم جهود اإلنقاذ والبحث في

» »وأضاف أن التمساح الصغير عثر

المنطقة ،والغريب أن الشرطة

عليه في أورالندو وهو بعمر 14

تمكنت من العثور على جثة أتيك،

الفيضان.

توصلــت دراســة جديــدة أجرتهــا جامعــة ميامــي في فلوريــدا ،إلى أن األشــخاص الذين يشــمون

فيسبوك يدمج واتساب وإنستغرام وماسنجر

ووفقــا لتقاريــر إعالميــة تركيــة ،فقــد

في السيارة التي جرفتها مياه

خطر محدق بمحبي الوشوم

شركة تكافئ

شهرا ،مشيرا إلى أنه كان ينمو
ويعد بالنكو واحدا من آالف المنتحلين لشخصية جاكسون في مختلف أنحاء العالم ،لكن ما يميزه
عن البقية هو هوسه الشديد للوصول إلى “صورة طبق األصل” لملك البوب.

آنذاك بمعدل  16قدما في اليوم
الواحد ،وعمره اآلن  4سنوات.

» »أصدرت “سيدة أميركا األولى” ،ميالنيا ترامب بيانا للتعقيب على اعتذار
صحيفة بريطانية لها بسبب مقال نشرته عنها ،ويضم معلومات
مغلوطة عنها .وأكدت ستيفاني غريشام ،المتحدثة باسم ميالنيا
ترامب ،على “تويتر”“ ،غالبا ما تشير ميالنيا إلى االنتهازيين الذي يسعون
للتقدم بأنفسهم عن طريق تحطيم اسمها وصورتها” .وكانت صحيفة
“التلغراف” البريطانية ،تقدمت باعتذار رسمي لميالنيا ترامب ،على نشرها
مقاال بعنوان “لغز ميالنيا” ،والذي يضم العديد من المعلومات الخاطئة
عنها .وأكدت الصحيفة أنها ستدفع تعويضات مالية لميالنيا ترامب.

