إقرار برنامج الحكومة باألغلبية دليل التوافق

تنظيم أول هاكثون نسائي لالبتكار

المنامة  -بنا

عكســت موافقة مجلس النــواب باألغلبية
علــى برنامــج عمــل الحكومــة للســنوات

سمو رئيس
الوزراء
مستقبال
رئيسي
مجلسي
النواب
والشورى

األربــع ( ،)2019-2022العديد من الدالالت
التــي تؤكــد توافــق الســلطتين التنفيذيــة
والتشريعية على المضي قدما في تحقيق
مزيــد مــن المكتســبات للوطــن والمواطن،
وبمــا يعزز مــن قدرة المملكــة في مواجهة
التحديــات الراهنــة ،ويتيــح لهــا مزيــدا
مــن فــرص النمــو واالســتدامة لالقتصــاد

سمو رئيسة المجلس األعلى للمرأة تجتمع من المسؤولين بالتعليم العالي
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الوطني.
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دور بارز للسلطة التشريعية
سمو محافظ الجنوبية :نحرص على االلتقاء بالمسؤولين
المنامة  -بنا

المقبلــة تســتهدف تصفيــر قوائــم

النواب فوزية زينل ،وعددا من كبار المسؤولين

االنتظــار” ،وتابــع“ :ســيتم فــي العــام

والوجهاء واألعيان والمواطنين .وفي مســتهل

الجاري اإلعالن عن النســخة المطورة

اللقاء ،ثمّ ن سمو المحافظ الدور الوطني البارز

مــن برنامــج مزايــا الذي ســيعهد وفق

للســلطة التشــريعية ،مؤكــدا ســعي المحافظــة

آليــة محــددة إلــى القطــاع الخــاص

لتحقيــق رؤى وتطلعات أهالــي المحافظة وفق

مهمــة تطويــر األراضــي الحكوميــة

العالقــات الراســخة والقائمــة بيــن الســلطتين

()03

ال فوزية زينل وعددا من كبار المسؤولين
سمو محافظ الجنوبية مستقب ً

المخصصــة

لغــرض

المناطق القائمة”.

الســكن

فــي

()٠٥

لجنة تحقيق بمخالفات “الجعفرية”

المنامة  -وزارة الداخلية

فــي إطــار الجهــود المبذولــة لحفــظ األمن
وحماية الممتلكات العامة والخاصة ،وفي

كشفت مصادر “البالد” عن توقيع وزير العدل والشؤون اإلسالمية

طارق بن حسن الحسن أن مديرية شرطة

واألوقــاف الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفــة قــرارا بتشــكيل لجنة

محافظــة العاصمــة ،تمكنــت عبــر تحريات

تحقيــق بمخالفــات ماليــة وإداريــة منســوبة إلدارة األوقــاف

وأعمــال بحــث منســقة مــع اإلدارة العامــة

الجعفرية.

للمباحــث واألدلــة الجنائيــة مــن القبــض
علــى المشــتبه بارتكابه سلســلة من جرائم
الســرقة (بحريني  44عامــا) والتي امتدت
خــال ســنوات وبلــغ عددهــا حوالــي 113
واقعــة مــا بين منازل وشــقق ســكنية ،كان
أغلبهــا فــي العاصمــة المنامــة ،فيمــا بلغــت
قيمــة المســروقات حوالي  400ألف دينار.
وأوضــح رئيــس األمــن العــام أن عمليــة
تحديــد هويــة المذكور ،اســتغرقت جهودا

جائزة التميز”اإللكتروني”
» »أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة
التميز للحكومة اإللكترونية 2019
عن إطالق النسخة العاشرة من
الجائزة ،المقامة تحت رعاية
كريمة من نائب رئيس مجلس
الوزراء ،سمو الشيخ محمد بن
مبارك آل خليفة.

“تمكين” يدعم  18مؤسسة في “جلفود ”2019

علوي الموسوي

المشــترك ،أكــد رئيــس األمــن العــام اللــواء

()٠٨

الشيخ خالد بن عبد الله لدى اجتماعه بالمطورين العقاريين بحضور وزير اإلسكان

تتعلـــق بصـــرف مكرمـــة عاشـــوراء وصالـــة المقشـــع

عمليــة أمنية اتســمت بالتعاون والتنســيق

06

عقــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنة الوزاريــة للمشــاريع التنموية والبنيــة التحتية الشــيخ خالد بن عبــدهللا آل خليفة،

عبــدهللا“ :إن الحكومــة فــي المرحلــة

األســبوعي بمبنــى المحافظــة ،رئيســة مجلــس

مكثفة.

المنامة  -بنا

وخالل االجتماع أكد الشيخ خالد بن

خليفــة بــن علي بــن خليفة آل خليفة ،بمجلســه

القبض على
“محترف سرقات”

الشــيخ خالد بن عبداهلل :مشاريع إسكانية ينفذها “الخاص “على أراض حكومية

اجتماعً ا مع أبرز المطورين العقاريين في البحرين.

اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ

التنفيذية والتشريعية.

الحكومة تستهدف تصفير قوائم االنتظار

صورة من القرار الوزاري بشأن لجنة التحقيق

أنظمة توليد كهربائية

10

» »قامت وزارة المواصالت واالتصاالت
بتركيب أنظمة توليد للكهرباء
باستخدام الطاقة الشمسية ،وذلك
عبر تثبيت لوحات استقطاب للطاقة
الشمسية ذات مواصفات عالية
ومعتمدة على أسطح عدد من محطات
توقف الحافالت التي تم إنشاؤها حديثًا.

عمار عواجي

إبراهيم جناحي

وحصلــت الصحيفــة علــى نســخة

اإلدارة بصــرف المكرمــة الملكيــة

مــن القــرار الــوزاري بتشــكيل لجنــة

لعاشــوراء ومشــروع بنــاء صالــة

المنامة  -تمكين

التحقيــق ،والتــي تناولــت مخالفــات

المقشع.

اإلدارة بصــرف المكرمــة الملكيــة

ومــن بيــن أســئلة لجنــة التحقيــق عدم

أعلــن صنــدوق العمــل “تمكيــن” عــن

التــي ســتقام فــي الفترة مــن  17إلى

لعاشــوراء ومشــروع بنــاء صالــة

وجــود أوراق ثبوتيــة لمصروفــات

دعمــه  18مؤسســة بحرينيــة تعمــل

 21فبرايــر  2019فــي مركــز دبــي

المقشع.

المكرمــة ،والشــراء مــن مؤسســات

فــي مجــال األغذيــة تشــارك فــي

التجاري العالمي ،الفتا إلى فتح باب

وحصلــت الصحيفــة علــى نســخة

مملوكة إلخوة رئاسة األوقاف ،وإجازة

الجنــاح الوطنــي البحريني فــي أكبر

التسجيل أمام المؤسسات البحرينية

مــن القــرار الــوزاري بتشــكيل لجنــة

بناء قاعة المقشع كمبنى سكني وليس

معــرض تجــاري ســنوي لألغذيــة في

الراغبة في تلك المشاركة.

التحقيــق ،والتــي تناولــت مخالفــات

صالة مناسبات.

أصعب أزمة بإيران

14

» »أكد الرئيس اإليراني حسن
روحاني ،أمس األربعاء ،أن بالده
تواجه أصعب وضع اقتصادي
منذ  40عاما .وانسحب الرئيس
األميركي دونالد ترامب العام
الماضي من اتفاق نووي دولي
مبرم مع إيران .
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المسرح البحريني بخير

23

العالــم“ ،جلفــود” فــي نســخته الـــ 24

» »يرى الكاتب والفنان جمال الصقر
أن المسرح البحريني بخير
وطيب وفي أوج عنفوانه بدليل
كثرة األعمال التي تقدم ،والمبهر
في األمر “كما يرى” هو عودة
الجمهور إلى مقاعد المسرح بعد
هجرة وتوقف.

سيطرة مطلقة لسترة

17

» »بسط بحارة سترة سيطرة مطلقة
على مجريات المباراة ،إذ فاز في
األشواط الثالثة األولى بـ/21،14
/27 24و/21 17على التوالي ليتقدم
بنتيجة المباراة /69 ،55قبل أن
يفوز منتخب الشباب في األخير
بـ/30.24

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

العاهل يتلقى برقية
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المنامة  -بنا

تــلــقــى عــاهــل الــبــاد صــاحــب الــجــالــة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية
شكر جوابية من أخيه صاحب السمو

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت الشقيقة ،وذلك ردا
على برقية جاللته المهنئة له بمناسبة

الــذكــرى الثالثة عشرة لتوليه مقاليد
الحكم في دولة الكويت ،أعرب سمو
أمــيــر دول ــة الــكــويــت فيها عــن خالص
شــكــره وتــقــديــره لــجــالــة الــمــلــك على
مــشــاعــر جــالــتــه األخ ــوي ــة الــكــريــمــة،

مــتــمــنــيــا ل ــج ــال ــت ــه مـ ــوفـ ــور الــصــحــة

والــســعــادة ولــشــعــب مملكة البحرين

المزيد من التقدم واالزده ــار في ظل

الخميس

قيادة جاللته الحكيمة.
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إقرار برنامج الحكومة مرحلة جديدة بمسيرة العمل الوطني

موافقـــة مجلـــس النـــواب باألغلبيـــة تعكـــس إدراك الســـلطتين لحجـــم التحديـــات

المنامة  -بنا

إلــى مختلف اآلراء والتوجهات ،وكان الحرص

التوافق

االختالفات

القنوات الدستورية

جليا بين الجانبين.
على التعاون والتفاهم ً

 ،)2022العديــد مــن الــدالالت التــي تؤكد توافق الســلطتين التنفيذية والتشــريعية على المضي

والتقارب هما

والتباينات لن

واآلليات

جلســة التصويت علــى برنامج عمــل الحكومة

مواجهــة التحديــات الراهنة ،ويتيح لها المزيد من فرص النمو واالســتدامة لالقتصاد الوطني،

أفضل الحلول

تكون عائقا أمام

الديمقراطية

لتحقيق األهداف

مسيرة البناء

ضمانة لتحقيق

المأمولة

والتنمية

المطالب

عكســت موافقــة مجلــس النواب باألغلبية علــى برنامج عمل الحكومة للســنوات األربع (2019-
قدمــا فــي تحقيــق المزيــد مــن المكتســبات للوطن والمواطــن ،وبما يعــزز من قــدرة المملكة في
وذلــك اســتنادا إلــى مبدأ الشــراكة الوطنيــة ،والثقة في قــدرة الحكومة بقيــادة رئيس الوزراء
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة على مواصلة وتيرة اإلنجاز والتقدم.
وتنســجم هــذه الثقــة الراســخة مــع مــا تبديــه

اجتماعــات الوفــد الحكومــي برئاســة نائــب

الحكومــة برئاســة صاحــب الســمو الملكــي

رئيــس الــوزراء الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا آل

رئيــس الــوزراء مــن تعــاون وحــرص مســتمر

خليفــة ،مــع اللجنــة البرلمانيــة لدراســة برنامج

على التنســيق والتشاور مع السلطة التشريعية

عمــل الحكومة بإشــادة وتقديــر الجميع ،حيث

فــي مختلــف القضايــا والموضوعــات الوطنية،

عكســت هــذه االجتماعــات روح التعــاون

إضافــة إلــى ما تحققــه الحكومة مــن نجاحات

والحس الوطني المســؤول والشــراكة الحقيقة

متتاليــة علــى صعيد اإليفــاء بالتزاماتها ،خالل

التي تجمع الســلطتين التنفيذية والتشــريعية؛

مسيرتها التنموية الحافلة باإلنجازات.

من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن.

كمــا تجســد هــذه الموافقــة إدراك الجانبيــن

كمــا أكــد التفاعــل الحكومــي اإليجابــي مــع مــا

الحكومــي والبرلمانــي لحجــم التحديــات التي

طرحه النواب خالل هذه االجتماعات ،على ما

تشــهدها البحريــن والعالــم ككل ،الســيما علــى

يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من

الصعيد االقتصادي ،في ظل محدودية الموارد

اهتمــام وحــرص دائم على مد جســور التعاون

المتاحة ،والتقلبات العالمية في أسعار النفط.

مــع الســلطة التشــريعية ،وهــو مــا أكده الشــيخ

وجــاءت التعديــات التــي توصلــت إليهــا

خالــد بــن عبــدهللا آل خليفــة فــي العديــد مــن

االجتماعــات المشــتركة بيــن الوفــد الحكومــي

التصريحــات ،حيث أكــد أن توجيهات صاحب

واللجنــة البرلمانيــة لدراســة برنامــج عمــل

الســمو الملكــي رئيــس الوزراء هــي النهج الذي

الحكومة؛ لتعبر بوضوح عن النهج الديمقراطي

ســار عليــه جميــع أعضــاء الوفــد الحكومــي؛

المتأصــل ،والذي يحرص على تجســيد اإلرادة

بهدف التشاور وتقريب وجهات النظر من أجل

الشعبية الحرة ،وفق نهج التعاون المشترك لما

تحقيق التوافق بين الســلطتين في أجواء من

فيه صالح البحرين وشــعبها ،إذ حرص الجميع

االحترام والثقة المتبادلة والمرونة والشفافية

علــى أن يكــون البرنامــج معبــرا عــن تطلعــات

وبما يراعي المصلحة الوطنية الجامعة.

المواطنيــن وآمالهــم وأن يســهم فــي تعزيــز

وبنظــرة أكثر تدقيقا يمكن اســتخالص دالالت

المشاريع التنموية واالقتصادية.

موافقــة مجلــس النــواب علــى برنامــج عمــل

وقــد حظيــت األجــواء اإليجابيــة التي ســادت

الحكومة باألغلبية في ضوء النقاط التالية:

رابعــا :ع ّبــر النقــاش الحضــاري الــذي شــهدته
عــن نهــج وســمة أساســية يتصــف بهــا أبنــاء

البحريــن عبــر تاريخهم الطويل ،وهــي اإليمان
بــأن التوافــق والتقــارب هــو أفضــل الحلــول
لتحقيــق األهــداف المأمولــة وأن االختالفــات
والتباينــات فــي الــرؤى مهمــا كانــت شــدتها ال
يجــب أن تكــون عائقــا أمــام اســتكمال مســيرة
البنــاء والتنميــة ،فالنجــاح يقــوم علــى مرتكــز
أساس هو التوافق.

أوال :توافــق الحكومــة ومجلــس النــواب علــى

النجــاح فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة ومــا

النضج الذي وصلت إليه المسيرة الديمقراطية

أهميــة التعــاون فــي هــذه المرحلــة المهمــة

تضمنه برنامج عملها للسنوات األربع المقبلة.

كركيــزة أساســية فــي مواجهــة التحديــات

إن هــذه الثقة البرلمانية في الحكومة وقدرتها

في مملكة البحرين الســيما فيما يتعلق بتعزيز

الراهنــة ،خصوصــا فيمــا يتعلــق باألوضــاع

على تحقيق ما يصبو له المواطن كان لصاحب

االقتصاديــة التــي تطلبــت وجــود برنامــج

السمو الملكي رئيس الوزراء دور فيه من خالل

التــوازن المالــي كأحد الحلــول المهمة لمواجهة

حرص دائم على أن يكون التعاون مع الســلطة
ٍ

ارتفــاع مســتوى الدين العام ،ومــن أجل ضمان

التشــريعية هــو الطريق الذي تســلكه الحكومة

اســتمرارية مســيرة التنميــة الشــاملة والحفاظ

فــي مســيرة عملهــا للنهــوض بأعبــاء المرحلــة

علــى مكتســبات التــي تحققــت للمواطنيــن

الحاليــة وتبعاتهــا ،وتأكيــدات وتصريحــات

وزيادتها.

ســموه ســواء خــال لقاءاتــه بأعضاء الســلطة

ثانيــا :أظهــرت موافقــة مجلــس النــواب علــى

التشريعية أو خالل زياراته إلى البرلمان أو من

البرنامــج ( 38صوتــا مــن أصــل  40صوتــا) مــا

خــال توجيهاتــه للــوزراء والمســؤولين تصب

نسبته  % 95مدى الثقة التي تحظى الحكومة

على الدوام في هذا االتجاه ،فاســتطاع ســموه

مــن جانــب النــواب ،ويقينهــم بــأن الحكومــة

بذلــك أن يقــوى من أركان الثقــة بين الجانبين،

برئاســة ســموه قــادرة علــى الوفــاء بتعهداتهــا

وهــذ الثقــة القائمــة علــى التفاهــم واالحتــرام

والتزاماتها ،وذلك لم يأت من فراغ ،وإنما بناء

المتبــادل الذي يعزز من مســيرة العمل الوطني

السيما وأن األسابيع القليلة القادمة سوف تشهد عرض الميزانية العامة للسنتين

علــى معطيــات واقعيــة وملموســة ،فالحكومة

في كافة القطاعات.

اســتطاعت أن تنجــز مــا يزيــد علــى  % 90مــن

ثالثــا :مــا شــهدته جلســة النــواب مــن نقاشــات

والتوافق بالشكل الذي يخدم مصلحة الوطن والمواطن .إن الشراكة بين السلطتين

المشــروعات التــي تضمنهــا برنامجهــا الماضــي

هادفــة ومــا تقــدم بــه النــواب مــن مرئيــات

التنفيذية والتشريعية وفق األسس والقواعد الدستورية وبما ال يخل بمبدأ الفصل

للسنوات ( ،)2018 - 2015وبالتالي فإنها تمتلك

ومالحظــات عديــدة بشــأن برنامــج عمــل

بين السلطات ،هي الضمانة األساسية لنجاح الجهود في استمرار وتعزيز مسيرة

مــن الرصيــد واألدوات مــا يؤهلها الســتمرارية

الحكومــة ،جــاءت لتؤكــد من جديــد على مدى

التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر
لجاللة الملك.

المشــاركة الشــعبية ممثلــة فــي نــواب الشــعب،
الذين قدموا مالحظاتهم ومطالبهم ،بل وحتى
انتقاداتهــم فــي أجــواء ديمقراطيــة وحريــة
عبــرت عــن مــدى إدراكهــم لحجــم المســؤولية
الوطنية الملقاة على عاتقهم ســواء باعتبارهم
ممثليــن لــإرادة الشــعبية أو كونهــم الجهــة
المنــاط بهــا التشــريع والرقابــة ،وكانــت صــدور
الجميــع ـ نــواب وحكومة ـ رحبة في االســتماع

خامســا:

قناعــة

الســلطتين

التنفيذيــة

والتشــريعية بأن القنوات الدستورية واآلليات
الديمقراطيــة هــي الضمانــة والطريــق الوحيــد
لتحقيــق المطالــب الشــعبية ومناقشــة كل مــا
يهــم الوطــن والمواطــن ،وأن الجميــع شــركاء
فــي المســؤولية لبلــوغ األهــداف الطموحــة
للمشروع التنموي الوطني الذي تقوده المملكة
فــي ظل القيادة الحكيمــة لجاللة الملك ،للعمل
بإخــاص؛ مــن أجــل دفــع جهــود التنميــة إلــى
األمام والحفاظ على األمن واالستقرار.

» »ويبقى القول ،إن إقرار مجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة هي بالفعل كما وصفها

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالخطوة المباركة ،ولكنها ليست نهاية المطاف،

ولكنها بداية لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني خالل السنوات األربع المقبلة،

القادمتين على النواب ،ويأمل الجميع أن تستمر هذه الروح االيجابية من التعاون

سمو قرينة العاهل :جاللة الملك دعا لتوثيق إسهامات المرأة بالمجال التربوي
المنامة  -بنا

اســتقبلت

قرينــة

العاهــل

رئيســة

المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو
الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم
آل خليفــة ،بمقــر المجلــس صبــاح أمــس
األربعــاء بحضــور وزير التربيــة والتعليم
ماجــد النعيمــي عــددا مــن المســؤولين

“يوم البحرينية”
يسلط الضوء على
إنجازاتها في
التعليم العالي

والمختصيــن والمعنييــن فــي مجــال
التعليــم العالــي وعــددا مــن األســاتذة
الجامعيــات البحرينيات ،وذلك بمناســبة
يــوم المــرأة البحرينيــة الــذي جــرى
تخصيصــه هــذا العــام حــول مســاهمات

تنظيم أول هاكثون
نسائي بهدف

المرأة في مجال التعليم العالي والفرص

تنمية االبتكار

واســتهلت قرينــة عاهــل البــاد اللقــاء

ومهارات االختراع

المتاحة لها في مجال علوم المستقبل.
بالترحيــب بالحضــور ،مشــيرة ســموها
إلــى اعتزاز صاحــب الجاللــة الملك بدور
المــرأة البحرينيــة وإســهاماتها الواضحة
في المجــال التربوي والتعليمي ،مشــيرة
إلــى دعوة جاللتــه لتوثيق مســيرتها في
هــذا المجــال لتعريــف األجيــال القادمــة
بهذا الدور الرائد.
وأكــدت ســموها أن هــذا االهتمــام يأتــي
بناء على ما حققته المرأة البحرينية من
إنجــازات كبيرة في هذا المجال النوعي،
حيث تقلــدت مناصب قيادية رفيعة من
بينها رئيسة جامعة وعميدة ،كما حصلت
علــى درجــات علميــة رفيعــة فــي مجــال
التدريــس الجامعي ،والبحــث األكاديمي
وعضوية الهيئات والمراكز الدولية.
وبينــت صاحبــة الســمو الملكــي أهميــة
اللقــاء مع نخبة من الكفــاءات البحرينية
في مجال التعليم العالي ،وذلك بمناسبة

اختيــار المجلس هذا العام لموضوع يوم
المرأة البحرينية تزامنا مع مرور  100عام
علــى بدء التعليــم النظامي في البحرين،
مســتذكرة ســموها في هذا الصدد إعالن
يــوم المــرأة البحرينيــة كمناســبة وطنيــة
فــي العــام  2008بالتزامــن مــع مــرور 80
عامــا علــى بــدء التعليــم النظامــي للمرأة
في البحرين.
وأوضحــت قرينــة عاهــل البالد أن شــعار
يــوم المــرأة البحرينيــة هذا العــام ينطلق
مــن ركيــزة أساســية تتميــز بهــا المــرأة
البحرينيــة والمجتمــع البحرينــي علــى
حــد ســواء ،وهــو احتــرام العلــم وتقديــر
القائميــن والقائمــات عليــه ،ومــن هنــا
جــاء شــعار “قــرأت  ..تعلمت  ..شــاركت”،
مركــزا علــى التعليــم كأســاس لمشــاركة

المرأة البحرينية الفاعلة في بناء وطنها،

اإلقبــال علــى مجــاالت تعليــم واعــدة،

ذات العالقة بعلوم المستقبل التي تتجه

العالــي ودورهــا المأمول في مجال علوم

مشــيرة ســموها إلــى أن موضــوع يــوم

كالتعليــم

والعلــوم

مملكــة البحريــن نحوها وفــي العديد من

المســتقبل ،مــن شــأنها أن تســلط الضــوء

المــرأة البحرينيــة هذا العــام يضيف بعدا

المســتقبلية الجديــدة ،ومــا يتطلبــه ذلك

القطاعــات الواعــدة كالعمــل المصرفــي

علــى اإلنجازات البــارزة للمرأة البحرينية

جديــدا يتمثل فــي ضرورة إعــداد المرأة

مــن اســتحداث للمزيــد مــن البرامــج

والنفطي والطبي والفضائي.

فــي هــذا القطــاع المهــم ،ويشــجعها على

الفنــي

والمهنــي

البحرينيــة لمجــاالت علــوم المســتقبل،

ذات العالقــة بمتطلبــات ســوق العمــل

مــن جانبهــم ،أكــد الحضــور أن مبــادرة

المزيد من التقدم واالرتقاء في دراستها

وذلــك فــي ضــوء مــا يشــهده حضورهــا

المســتجدة؛ بهــدف مواصلــة التطويــر

صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البالد

وعملهــا ،معربيــن عــن اســتعدادهم

الالفــت فــي مجــال التعليــم العالــي

والبنــاء علــى مــا وصلــت إليه المــرأة من

رئيسة المجلس األعلى للمرأة لتخصيص

للتعــاون مــع المجلــس األعلى للمــرأة في

كخريجة أو كأستاذة.

مكانــة رفيعــة فــي قطاع التعليــم العالي،

يــوم المــرأة البحرينية هذا العــام للتركيز

مجمــل الفعاليات المصاحبــة ليوم المرأة

وأعربــت صاحبــة الســمو الملكــي رئيســة

وأهميــة أن تواصــل عطاءهــا بمــا يؤهلها

علــى مســاهمات المــرأة فــي التعليــم
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المجلــس األعلــى للمــرأة عــن تطلــع

بــأن تكــون مكونــا أصيــا فــي مجــاالت

المجلــس للحصــول على أفــكار ومرئيات

علــوم المســتقبل وبحســب متطلبــات

واقتراحات من المسؤولين والمختصين

وتوجهات ســوق العمل ،مشــيرة ســموها

والمعنييــن فــي مجــال التعليــم العالــي

فــي الصــدد الــى أن المجلــس يعتــزم

واألكاديميــات مــن خــال مجموعــات

تنظيــم أول هاكثــون نســائي فــي مملكــة

تركيــز وحلقــات نقاشــية؛ بهــدف وضــع

البحريــن؛ بهدف تنمية االبتكار ومهارات

تصــورات تتعلق بتشــجيع الفتيــات على

االختــراع في مجــال البرمجيات التقنية

» »يذكر أن يوم المرأة البحرينية هذا العام جرى تخصيصه لالحتفاء بعطاء المرأة في
مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل؛ بهدف توثيق الجهود الوطنية التي ساهمت
في دعم مشاركة المرأة في هذا المجال والفرص المتاحة لتحفيز واستقطاب المرأة
الستدامة مشاركتها في قطاع التعليم العالي ،وإبراز أهمية التعليم الفني والمهني
للطالبات لتحضريهن بالمهارات الفنية الحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية،
واستثمار الدراسات والبحوث األكاديمية في مجال المرأة ،وبيان واقع مشاركة
وتنافسية المرأة البحرينية في مجاالت التعليم العالي وعلوم المستقبل.
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سمو محافظ الجنوبية :دور وطني بارز للسلطة التشريعية
تـــســـخـــيـــر عــــاقــــاتــــنــــا الـــــراســـــخـــــة لــــخــــدمــــة تـــطـــلـــعـــات األهــــالــــي
المنامة  -وزارة الداخلية

اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة
بمجلســه األســبوعي بمبنى المحافظة ،رئيس مجلس النواب فوزية زينل ،وعددا
من كبار المسؤولين والوجهاء واألعيان والمواطنين.
وفي مستهل اللقاء ،ثمّ ن سمو المحافظ

الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية ،كما

الدور الوطني البارز للسلطة التشريعية،

أكــد ســموه أن المحافظــة الجنوبيــة

مؤكــدا ســعي المحافظــة لتحقيــق رؤى

حريصــة

المباشــر

وتطلعــات أهالــي المحافظــة وفــق

بالمســؤولين فــي الســلطتين؛ للوقــوف

العالقــات الراســخة والقائمــة بيــن

على تلبية احتياجات األهالي في شتى

علــى

االلتقــاء

المجاالت.

أبرزها المجلس األسبوعي للمحافظة.

المحافظة الجنوبية وأهلها الكرام.

علــى صعيــدٍ آخــر ،شــدد ســمو المحافظ

وقــال ســموه إن أبــواب المحافظــة

ومــن ناحيتهــم ،عبــر الحضــور علــى

علــى أهميــة دعــم رئيــس وأعضــاء

الجنوبيــة مفتوحــة لــكل المواطنين من

شــكرهم وتقديرهــم لســمو محافــظ

أهالي المحافظة:

المشــاريع

أهالــي المحافظة؛ لالســتماع الى رأيهم،

الجنوبيــة علــى اســتقبال ســموه لهــم

مجلس سموه

الخدميــة للمحافظــة ،مؤكــدا أن الرصــد

والعمــل علــى تلبيــة احتياجاتهــم ،وإن

وعلــى تواصلــه الدائم وحرصــه لمتابعة

التنمــوي والخدمــي ومتابعــة مــا يتــم

المحافظــة الجنوبيــة ماضيــة فــي بــذل

أحــوال المحافظــة فــي كل المجــاالت،

أهم قنوات

االســبوعي

التواصل مع

مجلــس

النــواب

لجميــع

رصــده ،يعــد مــن أهــم األعمــال التــي

المزيد من الخدمات واإلســهامات ،على

مؤكديــن

تباشــرها المحافظــة من خــال تواصلها

جميــع األصعــدة والمجــاالت؛ لتطويــر

للمحافظــة أصبــح مــن أهــم القنــوات

أن

المجلــس

المســتمر مــع المواطنيــن عبــر قنــوات

العمــل واســتكمال المشــاريع الحيويــة

للتواصــل المباشــر بيــن المســؤولين

اجتماعيــة وإعالميــة مختلفــة ،ومــن

والمهمــة والتــي تصــب فــي مصلحــة

والمواطنين.

المسؤولين

رئيسة مجلس النواب :تعزيز الشراكة مع المحافظات
المنامة  -بنا

المواضيــع والقضايــا واالحتياجــات فــي ظــل روح

أكــدت رئيس مجلس النــواب فوزية زينل أهمية تعزيز

األســرة البحرينيــة الواحــدة ،مشــيدة بمــا يوليــه وزيــر
الداخلية الفريق أول ركن الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل

الشــراكة المجتمعيــة مــع مؤسســات الدولــة والمجتمــع

خليفــة مــن اهتمام واضح ودعم كبيــر للدور الحضاري

المدنــي ،مشــيرة إلــى الــدور البــارز للمحافظــات ،فــي

والمجتمعــي للمحافظــات فــي البحريــن .وأضافــت

الوقــوف علــى احتياجــات األهالــي واالســتماع إلــى

رئيــس مجلــس النــواب أن المجلس حريــص على دعم

مالحظاتهــم ومبادراتهــم والعمــل على تنفيذهــا ،وذلك

التنميــة الحضاريــة للمحافظــات ،ودورهــا فــي تعزيــز

بالتعــاون مع الجهات التنفيذية المعنية بما يعود بالنفع

أواصر التواصل المجتمعي ،مؤكدة ترحيب واســتعداد

على الوطن والمواطنين.

مجلس النواب لتقديم كل سبل الدعم للمحافظات؛ من

وأشــادت زينــل بالــدور الوطنــي الرفيــع لمحافــظ
الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفة آل
خليفــة ،ومتابعتــه المســتمرة والحثيثــة ،وتواصلــه
الدائــم مع المواطنين؛ من أجل دعم وتطوير الخدمات
بالمحافظــة الجنوبيــة بكافــة المبــادرات والمشــاريع
المختلفــة ،ومــا تشــهده المحافظة الجنوبيــة من تطور
واهتمــام ورعايــة مــن ســموه ،تنفيذا لتوجيهــات عاهل
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
ودعــم رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر
خليفــة بن ســلمان آل خليفة ،ومــؤازرة ولي العهد نائب
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

أجل تنفيذ المشــاريع التنموية الحضارية ،والتي أكدها

سمو محافظ الجنوبية مستقبال رئيسة مجلس النواب

المجلس خالل مناقشــته لبرنامج عمل الحكومة ،وكما

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

الجنوبيــة علــى تعزيز قيــم التواصــل المجتمعي وفتح

المحافظــات ،الرجاليــة والنســائية والشــبابية ،وبحــث

جــاء ذلــك خــال زيــارة رئيــس مجلــس النــواب أمــس

أبــواب اللقاءات مع المواطنيــن؛ بوصفها قيما بحرينية

مقترحــات ومالحظــات المواطنيــن ،وإبــراز منجــزات

للمجلــس األســبوعي للمحافظــة الجنوبيــة ،حيــث

أصيلــة ،ونهــج حكيــم لقيادة جاللة الملــك في التوجيه

المشروع اإلصالحي ،ونشر الثقافة البرلمانية ،في ظل

اســتقبلها ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل

المســتمر لجميع المسؤولين والمؤسسات بالتواصل مع

المســيرة الزاهــرة لمملكــة البحرين بقيــادة عاهل البالد

خليفــة ،بحضــور عــدد مــن النــواب ،وكبــار المســؤولين

المواطنين من خالل كافة والتشجيع عليها.

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

والشــخصيات البــارزة ،ووجهــاء وأعيــان وأهالــي

وأكــدت زينــل أنهــا وجهــت األمانــة العامــة بالمجلــس

وأوضحــت أن دور المجالــس فــي محافظــات البحرين

المحافظة الجنوبية.

لتفعيــل دور لجنــة التواصــل المجتمعــي ،لمــد جســور

لــه أهميــة بالغــة فــي تعزيــز قيــم الــوالء واالنتمــاء

وأشــادت رئيــس مجلــس النــواب بحــرص المحافظــة

التواصــل مــع المواطنيــن فــي مجالــس ومؤسســات

الوطنــي ،والتواصــل وحفــظ األمــن المجتمعي ،وبحث

سيؤكدها عند مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأعربــت زينل عن تقديرها واعتزازها بدور المحافظات
فــي تنمية مختلــف القطاعات ومتابعــة تنفيذ الخدمات
التي تعود بالفائدة على المواطنين ،وحرص المحافظات
على التواصل المباشــر والدائم مع المواطنين واألهالي،
وبحــث مقترحاتهــم وطلباتهــم فــي الجانــب التنمــوي
والخدمي والمعيشــي على الصعــد كافة ،خاصة الجانب
اإلسكاني والصحي والتعليمي وغيرها.
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جاللة الملك

سمو ولي العهد

سمو رئيس الوزراء

البحرين تتلقى شكر الرئيس اإلندونيسي
سمو الشيخ علي بن خليفة يشيد بالعالقات مع اإلمارات

ســموه أثنى على جهود الشيخ سلطان بن زايد في دعمها وتعزيزها

المنامة  -بنا

اســتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة بمكتبه أمس ســفير دولة اإلمارات العربية المتحدة
الشقيقة لدى المملكة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان وذلك للسالم على سموه.
الوزراء بالســفير ،منو ًها ســموه بعمق ومتانة

تطور مستمر على مختلف األصعدة.

المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كمــا أثنــى ســموه علــى الجهــود الطيبــة التــي

واستعرض سمو نائب رئيس مجلس الوزراء

وخالل اللقاء رحب سمو نائب رئيس مجلس
العالقــات األخويــة الوثيقــة التــي تجمــع بين

يبذلهــا الســفير لدعــم وتعزيــز العالقــات

مــع الســفير اإلماراتــي خــال اللقــاء أهــم

البلدين وشعبيهما الشقيقتين وما تشهده من

البحرينيــة اإلماراتيــة بمــا يخــدم المصالــح

القضايا موضع االهتمام المشترك.

سمو رئيس الوزراء يشكر علي الزايد
مــا لمســناه مــن اللجنــة النيابيــة لنيــل الثقــة محــل تقدير
المنامة  -بنا

بعث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة برقية شكر جوابية إلى النائب الثاني لرئيس
مجلس النواب رئيس لجنة دراســة برنامج عمل الحكومة علي زايد ،وذلك ر ًّدا على برقيته المهنئة لســموه بمناســبة نيل

ثقة مجلس النواب الموقر بالموافقة على برنامج عمل الحكومة .وفيما يلي نص البرقية:
برقيتكــم المهنئــة لنا بنيــل ثقة مجلس

وحــرص علــى التعــاون بمــا يخــدم

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

النــواب الموقــر بالموافقــة على برنامج

المصلحة الوطنية.

سعادة السيد علي أحمد زايد المحترم
رئيــس لجنــة دراســة برنامــج عمــل

عمل الحكومة.

مع أطيب التمنيات لكم بدوام التوفيق

الحكومة

وإننــا إذ نشــكركم علــى مشــاعركم
الوطنيــة النبيلــة ،ليســرنا أن ُنعرب عن

والسداد.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

الســام عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه

تقديرنا لما لمســناه مــن اللجنة النيابية

وبعد،

لدراســة برنامــج عمــل الحكومــة ،مــن

خليفة بن سلمان آل خليفة

فلقــد اطلعنــا بمزيــد مــن التقديــر علــى

وعــي بمســؤوليات المرحلــة المقبلــة،
ٍ

رئيس الوزراء

ردا ً علــى تعزيتهــا فــي ضحايــا موجــات المــد البحــري
يوســف كاال نائب رئيس جمهورية إندونيســيا

المنامة  -بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة برقية شــكر جوابية من رئيس
جمهورية إندونيسيا الصديقة جوكو ويدودو ،وذلك ً
ردا على برقية جاللته المعزية له في ضحايا
موجات المد البحري الذي ضرب جزر جاوا وسومطرة ،وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وأعرب رئيس جمهورية إندونيسيا عن خالص

لــه فــي ضحايــا موجــات المــد البحــري الــذي

شــكره وتقديــره لجاللــة الملــك علــى مشــاعر

ضــرب جــزر جــاوا وســومطرة ،ومــا نتــج عنــه

جاللته الصادقــة ،متمنيا لجاللته وافر الصحة

مــن وفيــات وإصابــات ،ضمنهــا صــادق شــكره

والسعادة.

وتقديــره لســمو رئيــس الــوزراء علــى مشــاعر

وتلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي

ســموه النبيلــة ،متمنيــا لســموه موفــور الصحة

األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية شــكر

والسعادة.

جوابية من رئيس إندونيســيا الصديقة جوكو

كمــا تلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس

ويــدودو ،وذلك ردا على برقية ســموه المعزية

الــوزراء برقية شــكر جوابية مماثلة من محمد

الصديقة.
وتلقــى ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية
شــكر جوابية مــن رئيس جمهورية إندونيســيا
الصديقة ،وذلك ردا على برقية سموه المعزية
لــه فــي ضحايــا موجــات المــد البحــري الــذي
ضــرب جــزر جــاوا وســومطرة ،ومــا نتــج عنــه
مــن وفيات وإصابــات .وعبر رئيــس جمهورية
إندونيســيا عــن بالــغ شــكره وتقديــره لســمو
ولــي العهد على مشــاعر ســموه الطيبة ،متمنيا
لسموه وافر الصحة والسعادة.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من علي الزايد
المنامة  -بنا

لمقترحات المجلس ،خالل االجتماعات المشتركة ،فإننا نؤكد حرص

تلقــى رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان

المجلــس علــى اســتمرار التعــاون الوثيــق بين الســلطتين التشــريعية

ال خليفــة برقيــة تهنئــة مــن النائــب علــي زايــد النائب الثانــي لرئيس
مجلــس النــواب رئيــس لجنة دراســة برنامج عمل الحكومة بمناســبة
الموافقة على برنامج عمل الحكومة ؛هذا نصها:
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس
الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

والتنفيذيــة ،من أجل مضاعفــة العمل وتعظيم اإلنجاز لصالح الوطن
والمواطــن ،فــي ظل الرعاية الملكية الســامية بقيــادة حضرة صاحب
الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهــل البالد المفدى حفظه
هللا ورعــاه ،ســائلين المولــى عــز وجــل التوفيــق والنجــاح لســموكم،
وجميــع أعضــاء الحكومــة الموقــرة ،لخدمــة مملكة البحرين وشــعبها
المخلــص ،والمضــي قدمً ــا فــي المســيرة التنمويــة الشــاملة لحاضــر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
نتقــدم إلى ســموكم الكريــم بأطيب التهاني لنيل ثقــة مجلس النواب
بالموافقــة علــى برنامــج عمــل الحكومــة ،كمــا نتقــدم بخالــص الشــكر
والتقديــر لمــا أبدتــه الحكومة الموقــرة من التعاون الفاعــل والتوافق
الوطني البارز مع مجلس النواب في مناقشة برنامج عمل الحكومة،

مستقبل وطننا العزيز.
وختامً ــا اســأل هللا تعالى أن يحفظ ســموكم ويمتعكــم بنعمة الصحة

والعافية وأن يديمكم لنا ذخرًا وع ًّزا وسن ًدا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

والذي أكد الشراكة الحقيقية في صنع القرار الوطني.
رئيســا وأعضاء،
وإننا إذ ُنعرب عن إشــادتنا بجهود الفريق الحكومي
ً
ومــا شــهدناه مــن تعــاون بنــاء وإيجابــي ،فــي االســتجابة المســئولة

علي أحمد زايد
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة ميرزا

تحقيق أعلى نسب األداء واإلنجاز في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المستدامة
عيســى آل خليفــة ،عاهــل البــاد

المنامة  -بنا

المفدى حفظه هللا ورعاه ،مؤكدين
لسموكم أن العمل سيكون متواصالً

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان
آل خليفــة برقيــة تهنئــة مــن وزيــر الكهرباء والمــاء عبدالحســين ميرزا،

ومســتمرا

الكريمــة ووضعهــا موضــع التنفيــذ

وذلــك بمناســبة إقــرار مجلس النــواب وموافقته علــى برنامج الحكومة

لتحقيــق أعلــى نســب ومســتويات

للسنوات (.)2022 – 2019

األداء واإلنجــاز وباألخــص فــي

وفيما يلي نص البرقية:

.)2022

ســيدي صاحــب الســمو الملكــي

لقــد كانــت توجيهــات ســموكم

األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة

الحكيمــة بمــد جســور التعــاون مــع

رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا

الســلطة ،هــي النهج الذي استرشــد
أعضــاء

لترجمــة

توجيهاتكــم

الوفــد

ورعاه

بــه

الســام عليكم ورحمة هللا وبركاته

الــذي تشــرف بتكليــف ســموكم لــه

قطــاع الكهربــاء والمــاء والطاقــة
المستدامة ،داعين المولى عز وجل
أن يمــد ســموكم بموفــور الصحــة
والعافيــة والســعادة وطــول العمــر

الحكومــي

لمواصلــة مســيرة الخيــر والعطــاء
وزير الكهرباء والماء

في هذا البلد المعطاء.

وبعد،

بالمشــاركة فــي اجتماعــات اللجنــة

فإنــه ليشــرفني أن أرفــع إلــى مقام

النيابيــة بهــدف التشــاور وتقريــب

المتبادلــة والمرونــة والشــفافية،

سموكم الكريم أسمى آيات التهاني

وجهــات النظــر ،األمــر الــذي أدى

والحفــاظ علــى مــا تحقــق مــن

والتبريكات بمناســبة إقرار مجلس

إلــى تحقيــق العديد مــن التوافقات

مكتســبات للوطــن والمواطنين في

النــواب وموافقتــه علــى برنامــج

المهمــة بيــن ممثلــي الســلطتين

ظــل العهــد الزاهــر لســيدي حضــرة

الدكتور عبدالحسين بن علي

–

وســط أجــواء من االحتــرام والثقة

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن

ميرزا وزير الكهرباء والماء.

الحكومــة

للســنوات

(2019

وتفضلــوا ســموكم بقبــول أســمى
آيات التقدير واالحترام والوالء
المخلص لسموكم

استعراض العالقات مع اإلمارات
المنامة  -وزارة الداخلية

اســتقبل وزيــر الداخليــة الشــيخ

الشــقيقة لــدى مملكــة البحريــن

راشد بن عبدهللا آل خليفة ،سفير

الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

آل نهيان.

» »وتم خالل اللقاء ،استعراض العالقات الثنائية القائمة بين البلدين
الشقيقين ،وبحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وزير الداخلية يشيد بالمواقف الوطنية للنواب
المنامة  -وزارة الداخلية

اســتقبل وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد
بــن عبــدهللا آل خليفــة أمــس النائــب
غازي آل رحمة ،والنائب عمار إبراهيم،
والنائــب فاضــل علــي والنائــب زينــب
خليل.
وفــي بدايــة اللقــاء ،رحــب وزيــر
الداخليــة بأعضــاء مجلــس النــواب،
مشــيدا بحرصهم علــى تعزيز التواصل
والتعــاون

البنــاء

بيــن

الســلطتين

التشــريعية والتنفيذيــة ،مثمنــا جهــود

فاضل السواد

زينب عبداالمير

عمار آل عباس

األمــن وفــرض النظــام العــام واحتــرام

والتــي مــن شــأنها تعزيــز التعــاون

تقــوم بــه وزارة الداخليــة مــن جهــود

ســيادة القانــون ،فــي إطــار العمــل على

والتنســيق بيــن وزارة الداخليــة
ً
تحقيقا لمزيد
ومجلــس النواب ،وذلــك

لحفــظ أمن الوطــن ،مؤكديــن مواصلة
التعــاون مــع وزارة الداخليــة لمــا فيــه

وأكــد الوزيــر أن الــوزارة ماضيــة فــي

الوطن.

من األمن واالستقرار في ربوع البالد.

الصالــح العــام ،وحرصهــم علــى تطوير

وتــم خــال اللقــاء ،بحــث عــدد مــن

مــن جهتهــم ،أعــرب أعضــاء مجلــس

التشــريعات بمــا يخــدم التعامــل مــع

تنفيــذ المهــام الموكلــة إليهــا فــي حفظ

الموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك

النــواب عــن شــكرهم وتقديرهــم لمــا

المرحلة المقبلة ويحقق خير الوطن.

أعضــاء المجلــس ومواقفهــم الوطنيــة
ومشــاركتهم

اإليجابيــة

وحرصهــم

علــى أمــن الوطــن وســامة المجتمــع
وتقديرهــم لجهــود رجال الشــرطة وما
يقدمونه من خدمات أمنية شاملة.

تعزيــز المكتســبات وحمايــة منجــزات

غازي رحمة

وزير الداخلية

ماضون بتنفيذ مهمة حفظ األمن

وفرض النظام

الخميس
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الشيخ خالد بن عبدالله لدى اجتماعه بالمطورين العقاريين بحضور وزير اإلسكان

مزود إلى ّ
منظم
“مزايا المطور” يحول “اإلسكان” من ّ
خالد بن عبد اهلل يجتمع مع المطورين لبحث تنفيذ إحدى مبادرات برنامج الحكومة
توفير  25ألف وحدة

الحكومة تستهدف

استحداث قسم بـ

يستوجب تنويع

في المرحلة

“اإلسكان” لمتابعة

نطاق استفادة

الحلول وتوسيع

المقبلة تصفير

مشاريع سينفذها

المواطنين بتعديل

الشراكة مع “الخاص”

قوائم االنتظار

“المطورون”

اشتراطي السن والدخل

يوسع
“مزايا المطور” ّ

رئيسة
“التأمينات”
لم ترد

 31يناير 2019
 25جمادى األولى 1440

راشد الغائب

Û Ûلفتنــي حضــور الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة للتأميــن
االجتماعــي إيمــان المرباطــي اجتمــاع لجنة الخدمــات بمجلس

النواب أمس لمناقشة عدد من التشريعات.
أي موضــوع مرتبــط بالهيئــة الــرأي العام ،ممــا يتوجب
Û Ûويشــغل ّ
تنشــيط إعــام الهيئــة للــرد والتوضيــح ووضــع النقــاط علــى

ال من التفرج أو إصدار بيانات متشنجة بعد أن تكبر
الحروف بد ً
كرة جليد االنتقادات.
Û Ûكتبــت

استفســارات

للرئاســة

للهيئــة

التنفيذيــة

بمقــال

نشــرته صحيفــة البــاد بعــدد يــوم االثنيــن الموافــق  14ينايــر

( .2019وصلــة المقــالhttp://www.albiladpress.com/ :
 ،)news/2019/3744/columns/546798.htmlولكن المؤســف
أن المرباطي لم تجب عن هذه الشواغل حتى اآلن.
Û Ûفــي حوزتــي مجموعــة قصــص عــن ســوء تدبيــر الهيئــة .كأنهــا
تتطبع بسلوك األشخاص وليس المؤسسات ،مثل كشطها أوراقا

قصر القضيبية  -مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

رسمية إلثبات عمر مواطن خالفً ا للحقيقة ،وتقديم هذه الورقة

علــى ضــوء التوافقــات النيابيــة  -الحكوميــة ،وإقــرار مجلــس النــواب لبرنامج الحكومــة ( )2022 - 2019وما تضمنه مــن العمل على توفير ما ال يقل عــن  25ألف وحدة

لعدالة المحكمة ،أو قرارها وفاة مواطن ما زال على قيد الحياة

ســكنية خالل الســنوات األربع المقبلة ،عقد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشــاريع التنموية والبنية التحتية الشــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة،
اجتماعً ــا مــع أبــرز المطوريــن العقارييــن في البحرين ،وذلك لبحث مدى إمكانية توســيع الشــراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير المزيد من الخدمات اإلســكانية
للمواطنين.
وخــال االجتماع الــذي عُ قد بمكتبه في

لتحويــل وزارة اإلســكان مــن مقــدم

يؤديــه المســتفيد وبيــن كلفــة الوحــدة

يعترضها هذا القطاع الحيوي.

قصــر القضيبيــة أمــس بحضــور وزيــر

ومــزود للخدمة إلى منظم ،وأن توســيع

السكنية”.

اإلســكان باســم الحمر ،قال الشيخ خالد

نطاق الشراكة مع القطاع الخاص يدعم

ونــوّ ه الحضور من المطوريــن العقاريين

كما شــ ّدد خالل االجتمــاع على أن كافة

بــأن االجتمــاع مــع الشــيخ خالد بــن عبد

بن عبد هللا“ :إن الحكومة حريصة على

هــذا التحول الجــذري في المفهوم الذي

اإليفاء بتنفيذ التوجيه الملكي الســامي

يرتكــز عليــه الســكن االجتماعــي فــي

مؤسســات القطــاع الخــاص وشــركات
التطوير العقــاري المرخصة التي ّ
وفقت

هللا يعكــس جدية الحكومة في توســيع
نطــاق التعــاون مع القطــاع الخاص على

لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد

البحرين.

أوضاعها لدى مؤسســة التنظيم العقاري

نحــو ينعكس إيجابًا على تحقيق المزيد

بــن عيســى آل خليفة ،وذلــك عبر توفير

وتابــع“ :ســيتم خــال العــام الجــاري

َّ
مرحــب بهــا لالنضمام إلــى برنامج مزايا

مــن الشــراكة القائمــة عبر برنامــج مزايا،

السكن المالئم والكريم للمواطنين ،وإن

اإلعــان عــن النســخة المطــورة مــن

الحالــي أو المطــور الــذي ســيتم اإلعالن

ليســهم ذلــك كلــه فــي معالجــة الملــف

هذا التوجيه السامي يلقى كل االهتمام

برنامــج مزايــا الــذي ســيعهد وفــق آليــة

مــن لدن رئيــس الوزراء صاحب الســمو

محــددة إلــى القطــاع الخــاص مهمــة

والشــراكة المنشــودة التــي تعــود بالنفــع

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

تطويــر األراضي الحكوميــة المخصصة

خليفــة ،والدعــم والمســاندة مــن لــدن

لغــرض الســكن فــي المناطــق القائمــة،

داعيــا
علــى األطــراف ذات العالقــة،
ً
فــي الوقــت ذاتــه المطورين إلــى تقديم

ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب

وكذلــك األراضــي التــي تــؤول ملكيتهــا

مالحظاتهــم الهادفــة إلــى إضفــاء مزيد

مــا توافقــت عليــه مــع مجلــس النــواب

األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب

إلــى القطــاع الخــاص ،بهــدف إنشــاء

مــن التطوير والتحســين علــى البرنامج

لوضــع الحلول العمليــة والمبتكرة للعمل

الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد

وتطويــر الخدمات اإلســكانية المختلفة

حتى تعم الفائدة على الجميع.

علــى توفير ما ال يقل عن  25ألف وحدة

آل خليفــة .كما أن إقــرار مجلس النواب

عليهــا مــن بيــوت وشــقق تتطابــق

وأعــرب كذلــك عن شــكره وتقديــره إلى

ســكنية خــال الســنوات األربــع المقبلــة،

لبرنامــج الحكومــة متضمنًــا العمــل على

فــي اشــتراطاتها التنظيميــة والفنيــة

مجلــس النــواب علــى مــا أبــداه أعضــاء

الفتيــن إلــى أن التحــول الجــذري الــذي

توفيــر مــا ال يقــل عــن  25ألــف وحــدة
ٍّ
تحــد مع
ســكنية ،يجعــل الحكومــة فــي

واإلنشــائية مــع تلــك المعمــول بهــا فــي

المجلــس مــن حــرص خــال فتــرة

ستشــهده وزارة اإلســكان بتحولهــا مــن

وزارة اإلسكان ،إلى جانب توسيع نطاق

التشاورات وما أفضت إليه من توافقات

مقــدم للخدمــة إلــى منظــم ،ومــا يرافــق

الــذات للســعي مــن أجــل تنفيــذ أقصــى

اســتفادة المواطنيــن مــن هــذا البرنامج

تمت بين اللجنة النيابية المعنية بدراسة

ذلــك مــن توســيع دائــرة الشــراكة بيــن

قــدر ممكــن من هــذا االلتزام فــي حدود

بتعديــل بعــض االشــتراطات كشــرط

برنامــج الحكومــة والوفــد الحكومــي

القطاعيــن العــام والخاص بهدف تصفير

المــوارد واإلمكانيــات المتاحة من جهة،

السن والدخل”.

الــذي شــارك في تلــك االجتماعات ،على

قوائم االنتظار ،ســيعود بالنفع اإليجابي

وزيــادة وتنويع الحلول اإلســكانية التي

وكشــف كذلك عن أنه ســيتم استحداث

إيــاء الملــف اإلســكاني أولويــة قصوى

علــى المواطنيــن فــي المقــام األول

مــن شــأنها أن تعمــل على تأمين مســكن

قســم خاص في وزارة اإلسكان لمتابعة

عــن تفاصيلــه قري ًبــا ،تجســي ًدا للتعــاون

اإلسكاني.
وأكــد المطــورون العقاريــون حرصهــم
ً
ً
وشــريكا
طرفــا
كذلــك علــى أن يكونــوا

ً
موجهــا شــكره
فــي برنامــج الحكومــة،
ً
أيضا إلى شركات التطوير العقاري على

بأقدمية الطلب وغيرها.

عبــر إتاحــة خيــارات ســكنية مختلفــة

لكل مواطن من جهة أخرى”.

المشاريع اإلسكانية التي سيتم تنفيذها

وأضــاف“ :إن الحكومــة خــال المرحلــة

مــن قبــل المطوريــن العقارييــن ضمــن

إســهاماتها اإليجابية وإيمانها بالشــراكة

المقبلة تستهدف تصفير قوائم االنتظار،

النســخة المطــورة مــن برنامــج مزايــا،

مع القطاع العام.

وأوضحــوا أن تدشــين برنامــج مزايــا

وأن ذلــك لــن يتأتى إال مــن خالل تعزيز

ليلعــب هــذا القســم دور المنســق بيــن

ومنــذ تدشــين “مزايــا” فــي العــام 2015

الشــراكة مــع القطــاع الخاص ،والتوســع

المطوريــن ووزارة اإلســكان ومختلــف

كخدمــة إســكانية معتمــدة ،فــإن عــدد

المطــور قري ًبــا سيفســح المجــال أمــام
القطاع الخاص للعب دور أكبر ،وسيحفز

فــي برنامــج الســكن االجتماعــي (مزايا)

الجهــات الحكوميــة الخدميــة ،لضمــان

المســتفيدين مــن هــذا البرنامــج يقــدر

المزيــد

العقارييــن

لتوفيــر الخدمــات اإلســكانية المختلفة،

ســرعة تذليــل الصعوبــات والعقبات في

بحوالــي  4آالف مواطــن ممــن انتقلــوا

لالنضمــام إلــى هــذا البرنامج لمــا تتوافر

ولذلــك فــإن المرحلــة المقبلــة سيشــهد

مراحــل التنفيــذ المختلفــة ،وبمــا يضمن

للســكن الفعلــي فــي وحداتهم الســكنية،

فيه من ضمانات وأولها وجود الحكومة

القطاع الخاص فيها دورًا أكبر وأهم من

تســليم المواطنيــن وحداتهــم الســكنية

كمــا بلــغ حجــم القــروض العقاريــة

ممثلــة فــي وزارة اإلســكان كضامــن

دوره الحالي المقدر ،الســيما مع اإلقبال

في أقصر مدة ممكنة.

الممنوحــة

قبــل

الالفــت من قبل المواطنين على التأهل

وأردف“ :إن انضمــام العديــد مــن

المصارف والبنوك المشاركة في برنامج

لشــراء الوحــدات التي ســيتم إنشــاؤها،
فضالً عن ما سيحققه ذلك من الحصول

فــي برنامــج مزايا ،واالســتفادة من أهم

المطوريــن العقارييــن إلــى برنامج مزايا

مزايــا حتــى اآلن مــا قــدره  280مليــون

علــى عوائــد ماليــة واســتثمارية مجزية

مــا يميــز هــذا البرنامــج كونــه خدمــة

منــذ موافقــة مجلــس الــوزراء علــى

دينار.

وســريعة ،واألهــم مــن ذلــك انخفــاض

تتقيــد بمعيــاري األقدميــة
فوريــة ال
ّ

اعتمــاده كخدمــة إســكانية فــي العــام

مــن جانبهــم ،أعــرب ممثلــو شــركات

نســب المخاطــرة في مثل هــذه النوعية

للمســتفيدين

مــن

المطوريــن

 ،2015يؤكــد ســامة التوجــه الحكومي

التطوير العقاري عن شكرهم وتقديرهم

من المشاريع المضمونة.

االنتظار لسنوات”.

االســتراتيجي ذي األبعــاد اإليجابيــة

للشــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة على

وأشــار المطــورون كذلك إلــى أن برنامج

وأوضــح أن الملــف اإلســكاني سيشــهد

المهمــة ،نظــرًا لتواجــد الحكومة كطرف

إطالعهــم علــى الخطــط التــي تعتــزم

مزايــا فــي نســخته المطورة وفــق ما تم

خــال العام الجاري نقطــة تحول ونقلة

بشــراء

ضامــن لقيــام
َّ
المنفــذة مــن قبــل شــركات
الوحــدات

الحكومة تنفيذها في المستقبل القريب
ً
تنفيــذا لبرنامجهــا للســنوات األربــع

اســتعراضه خــال االجتمــاع ســيخلق

اإلسكانية على نحو يساهم في تحقيق

التطوير العقاري ،مع اســتمرار الحكومة

المقبلــة ( ،)2022 - 2019وعلــى حرصــه

عنصر االســتدامة لهذه الخدمات ،وذلك

بتمويل المواطنين بطريقة غير مباشرة

الدائــم علــى التواصــل مــع المطوريــن

أمام شــركات التطويــر العقاري بمختلف

بتنفيــذ هــدف آخــر مــن أهــداف برنامج

عبــر تقديــم الدعــم المالــي الــذي يغطــي

بهــدف اســتطالع آرائهــم ،والتعرف على

مســتوياتها الصغيــرة منهــا والمتوســطة

الحكومــة عبــر وضــع اللبنــات األولــى

الفــرق بيــن االســتقطاع الشــهري الــذي

مالحظاتهــم ،وتذليــل العقبــات التــي

والكبيرة.

والمناطقيــة ،وإدراج الطلــب على قائمة

نوعيــة كبــرى علــى صعيــد الخدمــات

المواطنيــن

Û Ûأمــا القصــة األوجــع فهــي مالحقــة مواطــن لمطالبتــه بســداد
مديونيــة وهميــة ،ألن الهيئــة مصــرة علــى أنــه تقاضــى مبالــغ
ه
شهرية باعتباره وريثً ا لجد 
Û Ûوفي هذه القصة فإن الجد توفي (رحمه هللا).
يللرئيسالتنفيذي:
Û Ûوأكرر استفسارات 

1.1كــمعددالقضايــاالمرفوعةمنالهيئةأوعليهاأمامالمحاكم

علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا خــال األعــوام الثالثــة
األخيرة؟

يكسبتهاوخسرتها؟
دالقضاي االت 
2.2كمعد 
3.3ماقيمةالمبالغالتيعادتلخزينةالهيئةمنأحكامقضائية

كسبتهاواألخرىالتيتكبّدتالهيئةسدادهالمنكسبحكمً ا

ضدالهيئة؟

أساســيا لمعاونــة الحكومــة علــى تنفيــذ
ًّ

ومتنوعــة أمامهــم دون أيــة قيود تتعلق

مــن

ومخاطبة ذويه الستالم معاشه التقاعدي!

فرصــا متعــددة أمــام القطــاع الخــاص،
ً
ً
مفتوحــا
الســيما وأن المجــال ســيكون

تيار

“Û Ûقــد يأتــي أحدهــم خفيفً ــا ،يطفــو بجانبــك فــي كل هــذا الغــرق،
كجذع شجرة ،يصلح للنجاة”.

جالل الدين الرومي

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

الجالهمة تفوز بـ “رواد الصحة”
بدور المالكي من ضاحية السيف
حصــدت الرئيــس التنفيــذي للهيئة الوطنيــة لتنظيم المهــن والخدمــات الصحية “نهرا”
مريم الجالهمة “الجائزة العالمية لرواد الصحة  ”2019في نسختها األولى التي أطلقها
معرض ومؤتمر الصحة العربي المقام في دبي.
وتســلمت الجالهمــة الجائــزة مــن وزيــر
التسامح اإلماراتي الشيخ نهيان بن مبارك
آل نهيــان خــال الحفل الــذي أقيم مؤخرا
فــي متحــف االتحــاد فــي دبــي – بحضــور
عــدد مــن وزراء الصحة وحشــد واســع من
المهتمين.
وأكدت الجالهمة في تصريحات لـ “البالد”
أن هــذا اإلنجــاز جــاء نتيجــة الرعايــة
الكبيــرة التــي توليهــا البحريــن للقطــاع
الصحــي والطبــي وتوفيــر البيئــة المؤتيــة
ً
عاليا
للتميــز واإلبــداع ،ورفــع اســم مملكــة

مريم الجالهمة

ً
خفاقا في المحافل كافة.

وثمنــت الجالهمــة هــذه الخطــوة ،معربــة

وذكرت أن الجائزة جاءت لتعزز مســيرتها

عــن فخرها واعتزازها بنيلهــا هذه الجائزة

المتواصلــة ومبادراتها في مجال مكافحة

الهامــة علــى الصعيــد الدولــي فــي مجــال

األمــراض المزمنــة ومكافحــة التدخيــن

تعزيــز الصحــة ولتشــجيع العامليــن فــي

والحفــاظ علــى المجتمــع وصحــة المــرأة

القطــاع الصحــي والمبدعيــن فــي مجاالت

والمراهقيــن ..متوجهــة بالشــكر لــكل مــن

الرعاية الصحية والوقاية واألبحاث وذلك

منحها الثقة للحصول على هذا التكريم.

من أجل تعزيز جودة الصحة والحياة.

وزير الخارجية :تكثيف التنسيق بين الدول العربية المسؤولة
المنامة  -وزارة الخارجية

نقل وزير الخارجية خالص تحيات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيســى آل خليفة ،ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة
بــن ســلمان آل خليفة ،وولي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة،
إلــى عاهــل المملكــة األردنية الهاشــمية الشــقيقة الملك عبــدهللا الثاني ابن
الحســين ،وتمنياتهــم لجاللتــه بموفور الصحــة والعافية وللمملكــة األردنية
وشعبها الشقيق كل الرقي واالزدهار.
جــاء ذلــك خــال اســتقبال الملــك

البحر الميت.

عبــدهللا الثانــي لوزيــر الخارجيــة

وأعــرب الملــك عبــدهللا الثانــي عــن

الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد

خالــص تحياتــه وتقديــره لجاللــة

آل خليفــة ،ونائــب رئيــس مجلــس

الملــك ،وصاحــب الســمو الملكــي

الــوزراء وزيــر خارجيــة الكويــت،

رئيــس الــوزراء ،وصاحــب الســمو

ووزراء خارجيــة اإلمــارات ،ومصــر،

الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى

ملك األردن
يستقبل
المشاركين في
لقاء البحر الميت
التشاوري
العمل العربي المشترك.
مــن جانبــه ،أعــرب وزيــر الخارجيــة
عن تقديره لمواقف المملكة األردنية
الهاشمية الداعمة للسالم واألمن في
المنطقــة واســتضافتها لهــذا اللقــاء
التشــاوري في إطار جهودها لتوثيق

ووزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء،

بالســعودية المشــاركين فــي اللقــاء

متمنيــا للقــاء التشــاوري كل النجــاح
ً

العمــل العربــي المشــترك بمــا يخــدم
ً
منوها
القضايــا العربية واإلســامية،

بيــن الــدول العربيــة المســؤولة بمــا

محمــد آل خليفــة وصــل إلــى مدينــة

المغتربيــن بالمملكــة األردنيــة أيمــن

يعزز األمن والسالم في المنطقة.

عَ مــان أمــس ،حيــث كان فــي مقدمة

الصفدي ،وسفير مملكة البحرين في

والخروج بما يســهم في دعم مسيرة

بأهميــة تكثيــف التنســيق المســتمر

وكان الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن

مســتقبليه وزيــر الخارجية وشــؤون

عمان أحمد الرويعي.

التشاوري الذي سيعقد اليوم بمنطقة

الخميس
 31يناير 2019
 25جمادى األولى 1440

06

local@albiladpress.com

مصادر “^” :لجنة تحقيق وزارية بمخالفات “الجعفرية”
عــن صــرف مكرمــة عاشــوراء وصالــة المقشــع والشــراء مــن مؤسســات إخوة رئيســها
علوي الموسوي
كشــفت مصادر “البالد” عن توقيع وزير العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشــيخ خالد بن علي آل خليفة قرارا بتشــكيل
لجنــة تحقيــق بمخالفــات مالية وإدارية منســوبة إلدارة األوقاف الجعفرية .وحصلت الصحيفة على نســخة من القرار الوزاري
بتشكيل لجنة التحقيق ،والتي تناولت مخالفات اإلدارة بصرف المكرمة الملكية لعاشوراء ومشروع بناء صالة المقشع.
ومــن بيــن أســئلة لجنــة التحقيــق عــدم
وجــود أوراق ثبوتية لمصروفات المكرمة،
والشــراء مــن مؤسســات مملوكــة إلخــوة
رئاسة األوقاف ،وإجازة بناء قاعة المقشع
كمبنــى ســكني وليــس صالــة مناســبات،
واألعمــال اإلنشــائية للقاعــة لــم تطــرح
بمناقصة.
وكلــف القــرار وكيــل الــوزارة للشــؤون
اإلســامية فريــد المفتــاح برئاســة اللجنة،

وزير العدل

وعضويــة مديــر بالــوزارة ومستشــار
قانوني.
وكانت “البالد” قد نشرت بعدد يوم السبت
الموافــق  9يونيــو  2018وثائــق تثبــت
انتهــاك إدارة األوقــاف التقاليد المرســومة
لصــرف وتوزيــع المكرمــة الملكيــة .وجنــح
صــرف المكرمــة بطباعــة مؤلفــات وكتــب
شــخصية لرئاســة األوقــاف ،وليســت

محسن العصفور

مجلس األوقاف الجعفرية

“^” نشرت

ال أوراق

الشراء من

إجازة بناء قاعة

األعمال

عن مخالفات

ثــبــوتــيــة

مؤسسات

المقشع كمبنى

اإلنشائيــة

صرف المكرمة

لمصــروفــات

مملوكة إلخوة

سكني وليس

للــقــاعــة لم

في يونيو 2018

المــكــرمــة

رئاسة األوقاف

صالة مناسبات

تطرح بمناقصة

مطبوعات لألوقاف.
وفيما يأتي أبرز ما يتضمنه القرار:

 .4الشــراء باألمــر المباشــر لمشــتريات

 .1اســتصدار إجازة بناء على أساس مبنى

مخالفات مكرمة عاشوراء

بالمخالفــة للمــادة الخامســة مــن الالئحــة

ســكني بــدال مــن صالــة مناســبات ،ومن ثم

الداخليــة لمجلســي األوقــاف الســنية

بنــاء صالــة مناســبات بمــا يخالــف إجــازة

جــاء فــي قرار لجنــة التحقيــق :المخالفات

والجعفرية.

البناء.

المالية واإلدارية المتعلقة بصرف المكرمة

 .5الشــراء المباشــر من مؤسســات مملوكة

 .2عــدم طــرح األعمــال اإلنشــائية للصالــة

إلخــوة رئيــس مجلــس إدارة األوقــاف

فــي مناقصــة بالمخالفــة للمــادة الخامســة

الجعفريــة دون اتبــاع إجــراءات الحوكمــة

مــن الالئحــة الداخليــة لمجلســي األوقــاف

السليمة.

السنية والجعفرية.

الملكية لعاشوراء:
 .1صرف مبالغ من حساب المكرمة الملكية
في غير األغراض التي منحت من أجلها.
 .2صــرف مبالــغ مــن حســاب المكرمــة
الملكية دون أوراق ثبوتية.

مخالفات صالة المقشع

 .3صرف مواد ومستلزمات دون مستندات

وتضمــن القــرار تكليــف لجنــة التحقيــق

ثبوتيــة تبيــن المآتــم والحســينيات التــي

بالتحقيــق بالمخالفــات الماليــة واإلداريــة

صرفت لها تلك المواد والمستلزمات.

المتعلقة ببناء صالة المقشع كاآلتي:

إفادات كاملة

الســابقة واتخــاذ الــازم حيــال كل مخالفــة

وأوجــب قــرار لجنــة التحقيــق على أقســام
وإدارات إدارة األوقــاف الجعفريــة ذات
الصلــة

بموضوعــي

التحقيــق

تقديــم

إفــادات كاملــة وبيانــات ماليــة وإجرائيــة
مفصلــة تتضمــن كافــة المعلومــات المتصلة
بالتحقيــق وعلى وجــه الخصوص القرارات

 .3الشــراء باألمر المباشــر بالمخالفة للمادة

المتخذة بشأن موضوعي التحقيق وأسماء

الخامسة من الالئحة سالفة الذكر.

الموظفين متخذي هذه القرارات وصفاتهم

 .4الشراء المباشر من مؤسسة مملوكة ألخ
رئيــس مجلــس إدارة األوقــاف الجعفريــة
دون اتباع إجراءات الحوكمة السليمة.

الوظيفية ومن تولى تدقيقها وتنفيذها.

علــى حــدة ســواء بالتوصيــة بالحفــظ أو
السير في إجراءات التحقيق.
ونــص القرار علــى تكليف موظفي األوقاف
بتنفيــذ قرارات لجنــة التحقيق بما في ذلك
استدعاء ذوي الشأن واالطالع على ما ترى
لزم االطالع عليه من األوراق والمســتندات
المتعلقة بالمخالفات محل التحقيق.
ووقــع وزيــر العــدل قــرار تشــكيل لجنــة
التحقيــق فــي  6ديســمبر  .2018وجــاء
فــي ديباجتــه أن قــرار تشــكيل اللجنة جاء

وألزم القرار لجنة التحقيق دراسة وتدقيق

بنــاء علــى عــرض وكيــل الــوزارة للشــؤون

وتصنيــف اإلفــادات المذكــورة فــي المــادة

اإلسالمية فريد المفتاح.

صورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة التحقيق

نصف ميزانية “الصحة” لألمراض المزمنة

رئـــيـــس “األعــــلــــى لــلــصــحــة” :الـــســـكـــري يــتــصــدر الــمــصــروفــات

بدور المالكي من الرفاع

خلق فرص عمل واعدة

كشف رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد هللا آل خليفة أن ميزانية الصحة التي تفوق  440مليون دينار،
يصــرف منهــا أكثــر مــن  200مليــون دينار ،على عالج ومتابعة األمراض المزمنة ،مؤك ًدا أن مرض الســكري بنوعيــه الفئة األولى والثانية

كيلومتــرات أو أكثر في األســبوع هم األكثر
احتماالً لتجنب انكماش الدماغ.

المنامة  -بنا

في البحرين يتصدر قائمة المصروفات في ميزانية الصحة ،وأن اإلنفاق الصحي شــهد في المملكة نســبة ارتفاع بين  10إلى  % 12من

وحــول النتائــج المتوقعــة من تطبيــق نظام

أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة

ً
سابقا والتي تغطي العام الحالي والقادم.
الميزانية المرصودة

أهميــة تنميــة القطــاع المالــي والمصرفي والتعاون المشــترك بيــن الجميع بما
يســهم في خلق المزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين ،ومواصلة تعزيز
أدائــه ونمــوه ،والبنــاء علــى النجاحــات التي حققها هــذا القطاع بمــا ّ
يعزز من

وأوضــح رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة،

الدولة.

كان أحــد الدوافــع التــي دفعــت الجمعيــة

أن التحــدي اآلن هــو ارتفــاع نســبة اإلصابــة

جــاء ذلــك ،فــي تصريحــات خاصــة للفريــق

إلطالق برامج “تحدي المشــي” في مختلف

بالســكري لــدى كبــار الســن وممــن تتجــاوز

طبيــب الشــيخ محمــد بن عبد هللا لـــ “البالد”

محافظــات البحريــن ،والشــراكة المجتمعية

مكانة مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي مرموق في المنطقة.

أعمارهــم  40و 50ســنة ،إذ أشــارت آخــر

علــى هامــش إطــاق جمعيــة الســكري

التي أسســتها من أجل أنجاح هذا المشروع

اإلحصائيــات إلــى نســبة انتشــار اإلصابــة

لبرنامجهــا الجديــد “تحــدي المشــي” فــي

بمــرض الســكري لــدى هــذه الفئة بنســبة 40

ممشــى عالــي ،والــذي ترافقــه فعاليــات

ً
موضحــا أن المشــي لــه فوائــد
المجتمعــي،
ّ
جمّ ــة منهــا المســاعدة على التحكــم بارتفاع

إلى  ،% 50وهو مؤشــر خطير في حســابات

مســتمرة تصــب فــي نفــس اإلطــار والتوجه

مســتوى الســكري بالــدم ،وتقويــة القلــب

التكلفــة والمضاعفــات الناتجة عــن اإلصابة

مــن خــال حمالت للمشــي نظمتهــا عدد من

وزيــادة لياقــة الرئــة والتقليــل مــن خطــر

بهذا المرض ،مشــيرًا إلى أن مرض الســكري

المؤسســات الحكومية والجمعيات األهلية،

اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

أصبح يشــكل أحــد التحديات التي تواجهها

لدعــم الجمعيــة فــي برنامجها الــذي يحارب

وقــال إن آخــر الدراســات بينــت أن المشــي

الرعايــة الصحيــة بمملكــة البحريــن ،نســبة

مرض السكري.

المنتظــم يســاهم في منع اإلصابــة بالخرف،

للتكلفــة العاليــة التــي يشــكلها علــى خزينــة

وأوضــح رئيــس جمعيــة الســكري ،أن ذلــك

وأن كبــار الســن الذيــن يمشــون تســعة

وخــال لقــاء الوزيــر بمبنــى الــوزارة

واالقتصاديــة ،وإطــاق عــدد مــن

أمــس ،رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة

البرامــج والمبــادرات الراميــة إلــى

مصــارف البحريــن عدنــان يوســف،

تحقيــق التــوازن المالــي ،وتنويــع

والرئيــس التنفيــذي للجمعيــة وحيــد

االقتصاد ،والتشــجيع على االســتثمار

القاســم ،أشــار إلــى مــا تــم تبنيــه

فــي مختلــف القطاعــات الحيويــة بما

مــن العديــد مــن السياســات الماليــة

يدعم النمو االقتصادي.

حيــز
التأميــن الصحــي والــذي ســيدخل
ّ

التطبيــق بدايــة العــام القــادم ،قــال رئيــس
المجلــس األعلى للصحة “إنه ســيوفر جودة
الخدمــات مــن خــال عالقــة جديــدة بيــن
مقدم ومتلقي الخدمة ،حيث ستشمل حرية
اختيــار المريــض للخدمــات الصحيــة ،ومــن
ناحيــة الكفــاءة فإنهــا ســتعمل علــى توفيــر
األدويــة وتطبيــق نصــاب الفرد فــي الصحة
األوليــة وتقديــم الخدمــة بشــكل صحيــح
وتطبيق نظام الملف الطبي الوطني.
وذكــر أن التيســير الذاتــي للمستشــفيات
ســينعكس علــى االرتقاء بالتركيبــة اإلدارية
وســير العمــل والحوافــز لتحقيــق الكفــاءة
والجودة والقدرة على المنافسة.

فتح الترشح لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية 2019
أفضــل موقــع حكومــي إلكترونــي) ،و(جائــزة

المنامة  -بنا

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية  2019عن إطالق النسخة العاشرة من الجائزة ،المقامة تحت رعاية كريمة من
نائب رئيس مجلس الوزراء ،رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالتسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ،وفتح المجال أمام
ً
إلكترونيا من خالل الموقع
المؤسســات الحكومية والخاصة واألفراد ومؤسســات المجتمع المدني ،للتقدم بطلباتها وأعمالهم المرشــحة
ً
ابتداء من امس ولغاية  28فبراير القادم.
اإللكتروني www.egovaward.bh

أفضــل خدمــة حكوميــة -حكوميــة إلكترونية
 ،)G2Gو(جائزة أفضل ممارســة في المشاركة
اإللكترونيــة المجتمعيــة) ،و(جائــزة أفضــل
خدمات حكومية تكاملية لألفراد أو األعمال)،
و(جائزة أفضل تطبيق لألجهزة الذكية).

تســتمر الجائزة في نســختها العاشرة لتسليط

بدعــم المبــادرات التقنيــة بكافــة القطاعــات،

الضــوء علــى المشــاريع والمبــادرات الفريــدة

انطالقــا من توجهها الرامي لتعزيز االســتفادة

المطلوبــة لقبــول األعمــال المشــاركة وآليــة
ً
علمــا بــان لجنــة التحكيــم ســتضم
تقديمهــا،

واألفــكار المبتكــرة والرائــدة في مجــال تقنية

مــن الطاقــات واالبتــكارات واألفــكار الخالقــة

المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة ،ومــدى

خبــراء مــن مملكــة البحريــن ودول مجلــس
ً
وحكامــا دولييــن ســيتم اإلعالن عن
التعــاون،

فــي حين يشــمل القطاع الخــاص على (جائزة
أفضــل خدمــة إلكترونيــة) وهــي الجائــزة
الجديدة التي تم إضافتها هذا العام ،و(جائزة
أفضــل تطبيــق لألجهــزة الذكيــة) ،أمــا قطــاع

التــي تواكــب عصــر المعلوماتيــة واالقتصــاد
ً
موجها دعــوة إلى جميع القطاعات
المعرفــي»،

اسمائهم في المرحلة القادمة.

فــي الواقــع مــن خــال تقديم خدمــات أفضل

مــن مؤسســات حكوميــة وخاصــة ،ورواد

جدير بالذكر أن هذا العام قد تم إضافة جائزة

إلكتروني).

للمواطنيــن والمســتفيدين ممــا يســهم بــدوره

ومؤسســات المجتمع المدني والمواطنين إلى

(أفضــل تطبيــق لألجهــزة الذكيــة) موجهة إلى

فــي تطويــر الحكومــة اإللكترونيــة وتحقيــق

تقديم األعمال للمشاركة في الجائزة.

القطــاع الخــاص والتــي ترتكــز علــى الجانــب

» »لمزيد من التفاصيل أو االستفسار،

رؤية المملكة االقتصادية .2030

ولفت القائد إلى أن اللجنة التنظيمية حريصة

الخدماتي التي تقدمها الشركات والمؤسسات

يرجى زيارة الموقع اإللكتروني الرسمي

وبهــذا الصــدد ،صــرح الرئيس التنفيــذي لهيئة

على تأهيل المشــاركين لدخول المنافســة من

المترشحة للمستفيدين.

للجائزة  ،www.egovaward.bhأو

المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة محمــد

خالل تنظيم ورش عمل حول الجائزة ،بهدف

وتشــمل فئــات الجائــزة لهــذا العــام 2019

التواصل عبر مركز االتصال الوطني

علــي القائــد قائــا« :تولــي الهيئــة االهتمــام

تقديــم لمحــة عــن االشــتراطات والمعاييــر

القطــاع الحكومــي والمنــدرج ضمنــه (جائــزة

 ،800080011والبريد اإللكتروني �egov

تبنيهــا لمعاييــر التميــز والتــي ينعكــس أثرهــا

األفــراد فيشــتمل علــى (جائــزة أفضــل مقترح

.award@iga.gov.bh

الخميس

“اإلسكان” تنظم زيارات لـ “شرق الحد”

local@albiladpress.com

المدينة تضم  6مدارس ومركز صحي و 9جوامع ومساجد ومحطة وقود

خليفة بن سلمان...
يفتح بوابات
االستقرار ()3 - 1

المنامة  -وزارة اإلسكان

ّ
نظمــت وزارة اإلســكان صبــاح أمــس زيــارة ميدانيــة للمواطنيــن المســتفيدين من مشــروع
مدينة شــرق الحد ،وذلك الطالعهم على وحداتهم الســكنية ،وتعريفهم بالمدينة اإلسكانية
الجديــدة ومميزاتهــا وأهــم مرافقهــا ،وذلــك علــى إثــر عملية توزيــع وحدات المشــروع التي
ً
تنفيــذا ألمر ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب
بدأتهــا الــوزارة مطلــع األســبوع الجــاري

الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعاه ،إلى غرفــة تجارة وصناعة البحريــن بعد قرابة
أســبوع من توجيهات ســموه في جلســة مجلس الوزراء لدعم صغار التجار أهمية

 5000وحدة سكنية ،والتي أمر بها خالل الملتقى الحكومي .2018
وقالــت وزارة اإلســكان“ :إن مشــروع مدينــة

وتجارية على مساحة قدرها  242هكتارًا”.

شــرق الحــد اإلســكاني يعــد أحــد أحــدث
مشاريع تنمية وتطوير المدن اإلسكانية ذات

الوحدات السكنية بأن توفر كافة احتياجات

الكثافــة الســكانية المنخفضــة والمتوســطة،

األســرة البحرينيــة ،حيــث إن الوحــدات

حيــث ســتوفر حــال اكتمــال نســب اإلنجــاز

المُ نفــذة تتألــف مــن طابقيــن وتضــم  4غرف

بكافــة مراحلهــا  4537وحــدة ســكنية مــن

وصالتيــن ومجلــس و 3حمامــات وموقــف

بينهــا  2827وحــدة ســكنية و 1212شــقة

ســيارة باإلضافــة إلــى مطبــخ ،ومخــزن،

ســكنية و 498قســيمة ســكنية ،إلــى جانــب

مــع إمكانيــة بنــاء غــرف إضافيــة وخدمــات

مــا ســتتضمنه من مرافق مختلفــة اجتماعية

بالزيــادة علــى مســاحة البناء الحاليــة تقدر بـ

عادل عيسى المرزوق

ÛÛتمثــل زيــارة صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،رئيــس

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع

وأشــارت إلــى أنهــا حرصــت أثنــاء تصميــم
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كبيرة من ناحية األدوار الرئيسية والمواقف التي تبناها سموه على مدى سنوات
كبوابــة أمــان لتعزيــز االســتقرار والنمــو والعيــش الكريم فــي كافة مناحــي الحياة

ولمختلف الفئات والقطاعات.

 % 30للتوسع المستقبلي.

ً
مضيفــة إلــى أنــه أن مدينــة
ومركــز أمنــي،

وحــول المرافــق الخدماتية بالمدينــة ،أكدت

شــرق الحــد ســتضم كذلــك مرافــق ترفيهيــة

الــوزارة أن هــذه المدينــة ســتضم  6مــدارس

بتخصيصهــا مســاحة  3.8كيلــو كممشــى

مــن بينهــا مدرســة ثانوية ومدرســة إعدادية

ومســارات للدراجــات الهوائيــة ،و 3.8كيلــو

و 4مــدارس ابتدائيــة ،وباإلضافــة إلــى مركز

واجهــات بحريــة ،و 4حدائــق عامــة ،و24

صحي و 5جوامع و 4مساجد ومحطة وقود

منطقة لألطفال.

ÛÛوبالتأكيــد ال تنحصــر معانــي تلــك الزيــارة في عنوانهــا الهادف إلى تحقيــق المزيد
من المكتسبات للقطاع التجاري واالستثماري ومنحه التسهيالت وتوفير األجواء

للمســاهمة بدرجة أعلى في تنمية االقتصاد الوطني ،وما يعنيه ذلك من مســاندة

لجهود الدولة في تنفيذ مشاريعها التنموية الشاملة ،وتلبية احتياجات المواطنين
االجتماعيــة واالســكانية والتعليميــة وكذلك توفير فرص العمل ألبنــاء البلد ،فكل
المبــادرات والجهــود التي “يهندســها” ســموه ويســعى لتنفيذها تصــب في مجملها
لجعل مصلحة الوطن والمواطن في المقدمة ،وهذه رؤية استراتيجية فاعلة ،لها

ارتباط متواصل مع رؤية ســموه في التفكير الدائم والتخطيط المســتمر والتنفيذ

المدروس لكل ما من شأنه رفد مستوى المعيشة ورفع مؤشراتها.

نجاحا فــي الكثير من مســارات التنمية ،وكان لســمو
ً
ÛÛلقــد حققــت مملكــة البحريــن
رئيس الوزراء منهج متقدم جدً ا في اإلدارة والتطوير ال يتوقف عند طرح األفكار

“معا”
بحث سبل تطوير برنامج
ً

والمرئيــات ،بــل التفكيــر في آليات عمل تجعلها ذات فعــل مؤثر ودائم في التقييم

ودراسة النتائج واالستفادة من الخبرات البحرينية لمزيد من اإلنجاز.

ÛÛإن جهــود وأدوار “خليفــة بــن ســلمان” كانــت وال تــزال تمثل “بوابة األمــان” للوطن
وللمواطن ،ومن هنا ،نذهب للحديث عن تلك األدوار التي يحول فيها سمو رئيس
الــوزراء بحكمتــه وحنكته واقتداره كل الظروف وتحدياتها ،إلى وســائل ومحاور

مــســح “أم الــحــصــم وبــــاربــــار” لــلــتــعّ ــرف عــلــى الــظــواهــر السلبية

وأسس تقوم على التكاتف والعمل المشترك لنيل المزيد من المكتسبات ،فاالزدهار
والرخاء يتطلبان كما يشــدد ســموه دائمً ا عزيمة وإصرارً ا ال تعرقلها المعوقات وال
توقــف اســتمراريتها الظــروف ،واليــوم يشــهد الجميــع مســيرة نهضويــة متواصلة
أيضــا أن عطاء ســموه يأخذ صفــة الديمومة في بنــاء الوطن،
يــدرك فيهــا الجميــع ً

العاصمة  -محافظة العاصمة

وتجــد هــذه “الجوهــر” حاضــرً ا فــي وجدان وعرفان شــعب البحرين الــذي ينعكس

بحث محافظ العاصمة ،رئيس لجنة برنامج “معً ا” لمكافحة العنف واإلدمان الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة ،مع مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة

تقديــره واعتــزازه بهــذه األدوار فــي صورة آمــال وتطلعات تكبر دائمً ــا وهي تنظر

للتعّ رف على مؤشــر الظواهر الســلبية هناك ومن ثم إصدار توصيات بشــأن ذلك تشــمل تنفيذ برامج توعوية موجهة للناشــئة والشــباب إلى جانب توســيع نطاق

في التطور والنهضة مستلهمة من فكر.

الجنائية العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي ،ســبل تطوير التعاون المشــترك من خالل مناقشــة ســبل تطبيق دراســة مســحية على منطقتي “أم الحصم ،وباربار”

إلى المســتقبل من أجل أن تكون البحرين وشــعبها في مقدمة األوطان والشــعوب

إجراء الدراسة على جميع مناطق البحرين ،بهدف حماية المجتمع وزيادة الجانب التوعوي والتثقيفي من خالل تعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة.
وأشــاد المحافــظ خــال اللقــاء

اتخاذ القرارات المثلى لحياة خالية

باإلنجــازات التــي حققتهــا اإلدارة

مــن العنــف واإلدمــان” ،مــن أجــل
ً
مســتعرضا
بيئــة آمنــة ومتعاونــة،

بفضل دعم ومساندة وزير الداخلية

خــال اللقــاء إنجــازات برنامــج

بحث التعاون بين “الصحفيين” و“معهد السالم”

من خالل تنفيذ المبادرات والبرامج

“معــا” فــي المــدارس الحكوميــة

التــي مــن شــأنها حمايــة المجتمــع
ً
خصوصــا مكافحــة آفــة المخدرات،

والخاصــة مــن خــال اإلحصائيــات

الجفير  -جمعية الصحفيين

المقارنــة

وتعزيز ثقافة األفراد ووعيهم تجاه

الخاطئــة خــال الســنوات الماضية

العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة

لمجمــوع

الســلوكيات

كافة المؤثرات السلبية.

وانخفاض معدالتها بشكل ملموس

وأكــد أن تطبيق هذه الدراســة ذات

فــي مجمــوع المــدارس التــي تــم
ً
طبقا
تطبيــق البرنامــج فيهــا وذلــك

يتماشــى مــع رؤيــة “معً ــا” الهادفــة

لالســتراتيجية الناجحــة التــي دأب

إلــى “تهيئــة جيــل واع قــادر علــى

أفراد البرنامج بتطبيقها.

المحتــوى

التوعــوي

والتثقيفــي

اســتقبلت جمعية الصحفيين البحرينية

مشي ًدا بتجربة االنتخابات الديمقراطية

مديــر المعهــد الدولــي للســام بالشــرق

للجمعيــة

بالنزاهــة

األوسط وشمال إفريقيا نجيب فريجي،

والشــفافية ،ومنحــت الصحفييــن مــن

أمــس “األربعــاء” بمقــر الجمعيــة فــي

أعضــاء الجمعيــة العموميــة الفرصــة

التــي

اتســمت

الجفيــر ،حيــث تــم بحــث ســبل التعــاون

الختيار مجلس إدارتهم.

بيــن الجمعيــة والمعهد مــن خالل توقيع

كمــا أكد فريجي دور اإلعالم والصحافة

اتفاقية تفاهم بين الطرفين.

فــي نشــر مفاهيــم الســام ،وتعزيــز قيم

وهنــأ فريجــي مجلــس اإلدارة الجديــد،

التسامح والتعايش في المجتمع.

الصيادي :االنتماء يسمو فوق الجميع
إبراهيم النهام  -تصوير -رسول الحجيري

استضافت جمعية “وطني البحرين” أخيرا ،الخبير والمحاضر المعتمد في األرشيف الوطني اإلماراتي عبداللطيف الصيادي،
واإلعالميــة البحرينيــة ســناء الســعد ،بنــدوة حواريــة موســعة ،عنوانها “االنتمــاء والوالء والهويــة ..قيم وطنية عليــا” ،بقاعة
النهام بمركز البسيتين الشبابي.
ورحبــت عريفــة األمســية الصحفية منى

بالشــعور النفســي ،واإلحساس ،والبد من

المطــوع بالحضــور قبــل أن تســلم طرف

انفعــاالت داخلية تؤســس الحب للوطن،

الحديــث للصيــادي ،والــذي قــال “لــكل

والــوالء ال يتحقــق باألقوال فقــط ،وإنما

وطــن وشــعب مثلــث ،ال يمكــن ألي أمــه

باألفعــال أيضــا ،والتــي يثبــت الفــرد مــن

أن ترتقــي إال بثبات أضــاع هذا المثلث،

خاللهــا انتمائــه العميــق للوطــن ،والــوالء

وبتجذرهــا فــي أعمــاق األرض ،هــذه

الصحيــح يــؤدي إلى إخــراج الهوية ،عبر

األضالع هي الــوالء ،واالنتماء ،والهوية،

إبراز القيم الوطنية العليا”.

والكثيــر مــن المجتمعــات ال تعــي المعنى

ويكمل “أما فيما يتعلق بالهوية الوطنية،

االصطالحــي واللفظــي لهذه المســميات،
ً
خصوصا فيما
بــل إن هناك خلطا بينهمــا،

فهــي إخــراج ســلوك يعكــس الــوالء،
فأنــا حيــن أعشــق البحريــن ،فــإن ذلــك

ويتســاءل “أيهمــا أهــم؟ وأيهمــا يمثــل

علــي مــن خــال الســلوكيات،
ينعكــس
َّ
والــزي الوطنــي ،والمواقــف ،فالــوالء

قاعدة المثلث؟”.

يــؤدي إلخــراج الهويــة ،والتــي تضفــي

ويواصــل الصيــادي” قاعــدة المثلــث هي

الخصوصيــة للمواطــن ،فــي عالقتــه

االنتمــاء ،وليــس الــوالء أو الهويــة ،ومــع

الوجدانية مع الوطن”.

أن اإلعالم في أغلب البلدان يركز أساسا

ويتابــع الصيــادي “ال يجوز ألي شــخصية

علــى الهويــة ،والســبب فــي أن االنتمــاء

أن يزايــد علــى آخــر فــي وطنيتــه ،فمــن

هــو األســاس؛ ألن بــه تتحقــق المواطنــة

االســتحالة ألن ينظر شخص ما الوطنية

بشــتى تدرجاتها ،فال يمكن ألي أن يقول

ويوزع الوالءات ،ويقيس معيار الوطنية

مثــاال (أنــا بحرينــي) إال بوجــود األوراق

عند كل شخص ،األصل بأن الدولة تعامل

والمســتندات الرســمية المؤكــدة لذلــك،

مواطنيها على أنهم مواطنون ،وموالون،

يتعلق ،باالنتماء ،والوالء ،والهوية”.

واالنتماء ال يتوج إال بالوالء”.

ومنتمــون ،وبالتالــي وطالمــا أن الدولــة

ويزيد “الوالء ليس مسألة شكلية ترتبط

افترضــت هــذا بالمواطــن ،ومعهــا كل

باألوقــات الرســمية ،وإنمــا مســألة قلبيــة

المزايــا التي تترتب عليها هذه الفرضية،

وشــعورية ،مرتبطــة بالحــب ،وتتجســد

ال يحق ألي فرد أن يحدد معيار الوطنية

“وطني البحرين”
تنظم ندوة عن
“مثلث” االنتماء
والوالء والهوية
جانب من الندوة التي نظمتها جمعية وطني البحرين

عند اآلخر ،وفق مقاييسه الشخصية”.

مســتعدا الكتســاب الحقــوق ،وبالمقابــل

هــذه االنتماءات تحت االنتمــاء الوطني

معينــه لتحديــد الوطنيــة ،بقــدر مــا

ويــردف “األصــل هــو المواطنــة حتــى

أن يكــون جاهــزا ألداء واجباته ،فالوطن

األكبــر ،وعنــد تصطــدم أي مصلحــة أو

تعكــس شــخصية المــرء نفســها كل ذلك،

يثبت العكس ،والدولة ال تقوم بمحاســبة

بمفهومــه العــام مغنــم ومغــرم ،فكما أنك

انتمــاء فرعــي مــع مصلحــة الوطــن ،فأن

فالوطنيــة تكــون موجــوده مــن ضمــن

كل مواطــن علــى وطنيتــه ووالئــه

تغنم منه المزايا الحقوقية والدســتورية

الكفــة ترجــح مباشــرة لصالــح االنتمــاء

الحيــاة اليوميــة ،ومــن ضمــن أهــداف

وتحقــق معــه حــول ذلــك ،بــل تقــدم لــه

المختلفــة ،فعليــك بالمقابــل أن يكــون

للوطن والذي يسمو ويقفز فوق الجميع”.

المرء ،وتطلعاته ،ونظرته المستقبلية”.

كل الخدمــات المشــروعة لــه ،كالتعليــم،

جاهز لتقديم الدم ألجل الوطن وقيادته،

مــن جهتهــا ،قالــت اإلعالميــة ســناء

وتزيــد “الوطــن والوطنيــة والمواطــن

والصحــة ،واإلســكان ،والمنــح التعليمية،

أنــت وأبنــاؤك ،مــن الــدم إلــى الوظيفــة،

الســعد بــأن “الوطنيــة سلســلة متصلــة

يجمعهــم الحــب المطلق ،والــذي ال يوجد

ويتحــول إلــى عمل مؤسســي ،والذي هو

تبــدأ باالنتمــاء ،مــرورا بالــوالء فالهويــة،

بــه تشــوه أو قيــود ،فارتبــاط الشــخص

منبثق أصال من الوطن”.

واالنتمــاء للمكان ويعبر بشــعوره للمكانة

بالمــكان الــذي نشــأ فيــه ،هو وأهلــه ،فإنه

ويقــول “ال يمكن للوطن أن يرتقي إال إذا

وأهلــه ،تبــدأ شــخصية المرء نفســها تعبر

يبــدأ مباشــرة في تعبير وطنيتــه ،بدايته

كان جميــع أبنائه يســتقلون راية الوطن،

عــن خلجــات الوطنية بأســمى تدرجاتها،

التمســك

واألرض،

وال توجد مشــكلة بأن يكون لكل مواطن

واالنتمــاء يؤكــد مــن خــال الممارســات

وفــي مقابــل هــذا الحــب ،هنالــك حقــوق

انتمــاءات فرعيــة ،كاالنتمــاء للقبيلــة ،أو

والتصرفــات اليوميــة ،كال وفق قدراتهم

مكتســبة ،ويكــون التصبــر علــى ظــروف

للمذهــب ،أو الحــزب ،بشــرط أال تطغــى

ومواهبهــم ،لكنهــم بنهايــة المطاف تحت

صعبــة قــد تعصــف بالوطــن والمواطــن،

هــذه االنتمــاءات الفرعيــة علــى االنتماء

بيرق واحد ،هو بيرق الوطن”.

هــو محبــة البلــد ،ومحبــة ترابهــا ،وكذلك

الرئيــس للوطــن ،يجــب أن تســتظل كل

وتتابــع الســعد “ال يمكــن أن نضــع معايير

االنتماء للمكان”.

اســوة بغيرة ،دون ســؤاله ،على افتراض
أنه مواطن حقيقي تكرســت فيه اضالع
المثلــث الثالثــة ،ويكفــي الوطــن مــن
المواطن أن يكون ملما لمفهوم المواطنة
الصالحة”.
ويقــول “البعــض يظــن أن المواطنــة
الصالحــة هــي أن يكــون المواطــن طيب
ويســمع الــكالم ،لكنه بواقــع األمر مفهوم
دســتوري وقانونــي بــأن يكــون المواطــن
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إبراهيم النهام

Û Ûقبل ثالثة أيام ،في الثامن والعشرين من يناير تحديداً ،حلت

المنامة  -وزارة الداخلية

منســقة مــع اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلــة

وأوضــح رئيس األمن العام أن عملية تحديد

الســابقة ومقارنة البصمات ،فضال عن تحليل

فــي إطــار الجهــود المبذولــة لحفــظ األمــن

سلســلة من جرائم السرقة (بحريني  44عاما)

خاصــة وأنه كان ينفذ جرائمه بمفرده ،منوها

تحديد هوية المذكور والقبض عليه.

عمليــة أمنيــة اتســمت بالتعــاون والتنســيق

حوالــي  113واقعــة مــا بيــن منــازل وشــقق

رئيس األمن العام أن مديرية شرطة محافظة

فيمــا بلغــت قيمــة المســروقات حوالــي 400

الجنائيــة مــن القبض علــى المشــتبه بارتكابه

وحمايــة الممتلــكات العامــة والخاصــة ،وفــي

والتــي امتــدت خــال ســنوات وبلــغ عددهــا

المشــترك ،أكد اللواء طارق بن حســن الحسن

ســكنية ،كان أغلبهــا فــي العاصمــة المنامــة،

العاصمــة ،تمكنت عبر تحريات وأعمال بحث

ألف دينار.

هويــة المذكــور ،اســتغرقت جهــودا مكثفــة،
إلــى القيــام بعمليات بحث مركزة باســتخدام
أحــدث التقنيــات المختبريــة فــي تحديــد

المالمــح الفيزيائيــة للشــخص المجهــول.

وأضــاف أنه تم تشــكيل فريــق بحث وتحري
موســع للتوصــل للجانــي ومراجعــة القضايــا

بيانــات كاميــرات المراقبة األمنيــة إلى أن تم
وأشــار رئيــس األمــن العــام إلى أنه تــم اتخاذ
اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة وتحريــز
المضبوطــات ومــن بينهــا حــواالت للخــارج

قيمتهــا حوالــي  27ألــف دينــار وإحالــة

المقبوض عليه إلى النيابة العامة.

المؤبد لشاب نحر آسيوية بسكين

ذكرى الغياب الثانية ،لشــهيد الوطن النقيب هشــام الحمادي
رحمــه هللا ،والذي نســتذكر به ،شــهداء الواجــب جميعاً ،ممن
قدمــوا دمائهــم وأرواحهم الطائرة ،فــداء لنا ،وألبنائنا ،ولهذه
األرض اآلمنة ،والمستقرة ،بفضل من هللا ،ثم منهم.

Û Ûوال يمكن أن نوجز مكانتهم الكبرى بتتر كتابي ،أو أشعار ،أو

عباس إبراهيم

مقوالت ،ألســباب مختلفة ،أهمها عظيم ألم القلوب المبعثرة

حولهم ،من والدين ،وزوجة ،وأبناء ،ممن دفعوا ثمن الرحيل،

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى شــابًّا “ 28عامً ا” ،أدانته بنحر صديقته اآلســيوية

Û Ûواســتعرض أخير ًا والد الشــهيد هشــام الحمادي ،في حســابه

يتمكــن مــن اقتــاع عينهــا األخرى من مكانهــا ،في حين أنه بــرّر جريمته بمحاولة اســتمالته

بألم وتضحية وفداء.

تصرفاته حيال الواقعة.

الجريمــة وعاينــت الجثــة ،والحظــت وجود

وادعــى شــقيق وشــقيقة المتهــم -شــهود

جــرح قطعي فــي العنق وإصابة فــي العين،

النفــي -أمــام المحكمــة أن شــقيقهم مــر

وبمعاينــة مســرح الجريمــة تــم ضبــط أداة

بحالــة نفســية شــديدة عقــب وفــاة والدهم،

الجريمة وتحريزها ،وأمرت بفحصها.

وأوضحــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا

هــو اآلخــر برقبتهــا بإحــدى يديــه وطعنهــا

أن المتهــم اعتــرف بتحقيقــات النيابــة وقــام

باألخــرى في خصرها ،ومن ثم نحرها رقبتها

خصوصــا أنه من كان يحاول إســعافه حين
ً
ً
فــارق الحيــاة ،فضــا عــن نفســيته المتردية

وأضــاف العامــر أن النيابــة العامــة طلبــت

بتمثيــل الجريمــة ،وبــررت حكمهــا بشــأن

من اليمين إلى اليسرى.

عقــب وفــاة صديقــه ً
أيضا بحادث ســير بعد

توصلــت التحريــات المكثفــة إلــى المتهــم،

بقائه لمدة في غيبوبة.

والــذي كان يتــردد علــى مــكان الواقعــة في

كمــا أضافــا أن األخيــر اعتكــف فــي غرفتــه

الفترة المعاصرة للواقعة ،فتم القبض عليه.

النيابــة والمحكمة في هــدوء واتزان كاملين

أنها ماتت ،عندها حاول اقتالع عينها اليمنى

بالمنــزل لمــدة  3أيــام دون طعام أو شــراب،

وأقــر المتهــم بارتكابــه الواقعــة ،وباشــرت

وكذلــك بإعــادة تمثيلــه للواقعــة ،كمــا لــم يقر

لكنــه لــم يتمكن من ذلك ،ففقأ عينها اليســرى

وكان يكسر الحاجيات بداخلها وهو يصرخ،

أمــام النيابــة بأنــه يعانــي مــن مــرض نفســي،
فضــاً عن أن تقرير الطب النفســي أثبت بأن

بواســطة إصبعــه الســبابة ،وغســل الســكين

ويلبــس مالبــس والدهــم المتوفــى ،فضــاً

النيابة استجوابه واعترف بارتكابه الواقعة
بعد خالف معها ،فاستل سكينا وقام بنحرها

المســتعملة بالجريمــة ورماهــا أســفل ســرير

عــن أنــه تســبب بمشــاكل لآلخريــن وتعمــد

مــن رقبتهــا ،وبعــد مفارقتهــا الحيــاة انتهــك

المتهــم ال يعانــي مــن أيــة أمــراض نفســية أو

المجني عليها وغادر مسكنها.

االصطــدام ببعض الســيارات ،وهو ما يثبت

جثتها بأن فقع عينيها بواسطة أصبعه ،وتم

عقلية ويتمتع بكامل الشــعور واإلدراك وقت

إال أنه لم يكتشف أحد طوال  4أيام جريمة

تعرضه لحالة نفسية غير طبيعية.

االنتقــال رفقــه المتهــم إلى مســرح الجريمة

ارتكابه للجريمة.

المتهم ،حتى حاولت صديقة للمجني عليها

فيمــا ذكــر شــاهد ثالــث أنــه علــى معرفــة

وقام بإعادة تمثيل الجريمة.

وتتمثــل وقائــع القضيــة حســبما جــاءت فــي

االتصال بها عدة مرات دون جدوى ،فقررت

بالمتهم ،والذي يبادره بالتحية والسالم عند

كمــا اســتمعت النيابــة إلــى شــهود اإلثبــات،

اعترافــات المتهــم إلــى أنــه وبعــد مغــادرة

التوجه لمسكنها والســؤال عنها واالطمئنان

االلتقاء به ،إال أنه ذات يوم التقى به فرمقه

ووردت إليهــا التقاريــر الفنيــة ،والتــي تؤكد

صديقته اآلسيوية للمملكة حاولت صديقتها

عليهــا ،وهناك الحظت أن المكيف يعمل في

-المجنــي عليهــا -اســتمالته واســتدراجه إلى

حين أن الباب مغلق وال أحد يرد عليها ،فما

بنظــرات غريبــة وصدمــه ولــم يتوقــف ،كما
اصطدم بسيارات الغير ولم يتوقف ً
أيضا.

اقتــراف المتهــم للجريمــة ،ومــن ثــم أمــرت
بإحالته محبوسا للمحكمة المختصة.

إقامــة عالقــة جنســية ألكثــر مــن مــرة فيمــا

كان منهــا إال أن اتصلــت بشــرطة النجــدة،

الجديــر بالذكر أن وكيــل النائب العام بنيابة

وذكــر أحــد أشــقاء المتهم أثنــاء التحقيقات

بينهمــا ،إال أنــه كان دائمً ــا يرفــض ذلــك ،لكنها

والذيــن تمكنــوا مــن فتــح البــاب واكتشــاف

محافظــة المحــرق عامــر العامــر ،صــرح بأن

أن المتهــم تــرك عملــه منــذ حوالي شــهر من

النيابــة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة

ارتكابــه للواقعــة؛ وذلــك نتيجــة للظــروف

قتــل عمــد وانتهــاك حرمــة جثــة ،وأمــرت

النفســية التــي يمــر بها عقــب وفــاة والدهما

بإحالــة المتهــم إلى المحكمــة الكبرى األولى

وهــو بأحضانــه ،كمــا أنه في الفتــرة األخيرة
كان يعانــي مــن مشــاكل نفســية ودائمً ــا مــا

وقتلهــا ،فضــاً عــن أنه تعمد فقء إحــدى عينيها عقب وفاتها مؤك ًدا أنــه لجأ لذلك عندما لم

بتطبيــق (االنســتغرام) كلمــات أوجــز بها مشــاعره نحو رحيل

جنسيا؛ وذلك بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهامات.
ًّ

ابنه الشاب ،معبر ًا بها فجعة الفراق ،وأي فراق؟
Û Ûيقــول الوالــد حســن الحمــادي :ابنــي الحبيــب الشــهيد بإذنــه
تعالى النقيب هشام الحمادي ،ها هي الذكرى الثانية لرحيلك
المفاجــئ تحــل علينا ،وما زال األلم هو هو ،وما زال الشــعور

نفســيا،
الدفــع بانعــدام إدراك المتهــم لمرضــه
ًّ

بفقــدك هــو هــو ،اعذرنــي ان كان شــعور األبــوة يطغــى علــى

بــأن المتهــم أجــاب علــى أســئلة تحقيقــات

قلبــي ،فينســيني احيانــ ًا أنــك قدمــت روحــك الرخيصــة ،في
سبيل الوطن الغالي ،وانك البستنا تاج الفخر والعزة.
Û Ûويختتــم قائــاً :عندما أتغلب على مشــاعر األبوة ،أدرك أنني
مــا فقدتــك ســدى ،بل لغاية أســمى هــي أمن وأمــان البحرين
الغاليــة ،البحريــن التــي مهمــا قدمنا لهــا ،فإنها تظل تســتحق
منــا أكثــر ،وأكثــر ،حتــى آخر نفس فــي حياتي ،ســأظل أدعو
لــك بالرحمــة والغفــران ،وأن يجمعنــا بــك في جنــات الخلود،
انه سميع مجيب.
Û Ûوتقودنــا كلمــات الحمــادي للقيــم الكبــرى التي خلفها شــهداء
الواجــب والوطــن ،ممن قدموا أغلــى الدماء ،وأطهرها ،فداء
لهــذه األرض ولمــن عليهــا ،الــى طارق الشــحي ،وعبدالســام
اليافعــي ،وســلمان أنجــم ،وأحمــد المريســي ،وغيرهــم تكثــر
األسماء.
Û Ûواشــير هنــا ،لمقولــة مؤثــرة لطفلــة الشــهيد أحمد المريســي،
بعيــد وفاتــه” راح عنــد ربنا ،وانه في الجنــة ،وأريد أن اصبح

دكتورة مثل ما أراد والدي الشهيد”.
Û Ûإن البحريــن ســتظل بــإذن هللا واحــة لألمــن ،ببركــة قيادتنــا
الحكيمــة ،ثــم رجال أمننا البواســل ،ومســئوليهم وضباطهم،
أن يحفــظ البحريــن ،وقيادتهــا ،وأهلهــا ،وأن يرحــم شــهداء
الواجب ،ويجمعنا معهم بالجنة.
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ســكن جســدها الســاقط علــى األرض ،فتيقن

عندما تطلب منه مســاعدتها باألموال كان ال

الجريمة.

يرفض طلبها.

وجــاء فــي تقرير الطبيــب النفســي الخاص

وأضــاف أنــه فــي ذلــك اليــوم طلبــت منــه

بالمتهــم أن األخيــر لــم يكــن يعانــي مــن أية

المجني عليها أن يحضر لمســكنها الكائن في

أعــراض أو عاهــات عقلية أو نفســية مؤثرة

الجنائية مع استمرار حبسه (.)...

منطقــة البســيتين ،وتفاجــأ عندمــا التقــى بها

علــى إدراكــه وقــت وقــوع الحــادث ،فيمــا
ً
مــدركا
أوضحــت اللجنــة الطبيــة أنــه كان

اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة

بمحاولتها معانقته ،فما كان منه إال أن دفعها

وممــن يعملــون فــي الغــرف المغلقــة ،فنســأل العلــي القديــر

كمــا قــرّر أنه بعد نحرها ّ
ظلــت ترجف إلى أن

بعيــ ًدا عنــه ،فتمســكت به بشــدة حتــى تمكن

ألفعالــه وتصرفاتــه تمامــا ولــم يكــن واقعً ــا

مــن التوجــه للمطبــخ وأخــذ منه ســكين حال

تحــت تأثيــر أي مــرض عقلــي أو ذهنــي،

كون المجني عليها ممســكة برقبته ،فأمســك

وبذلــك يعــد مســؤوال مســؤولية كاملــة عــن

تحريــات الشــرطة حــول الواقعــة ،وقــد

ً
بالغــا مــن
وكانــت النيابــة العامــة قــد تلقــت

كان يجلــس فــي الغرفــة وحيــ ًدا ويكبِّــر
ً
مضيفا أن الحالة
ويكلم نفســه بصوت عال،

مضمونــه العثــور علــى جثــه بأحــد الشــقق

النفســية لــه تدهورت بشــكل كبيــر وحاولوا

الســكنية المــرأة آســيوية الجنســية وبهــا

أكثــر من مــرة معالجته نفســيا ،لكنه لم يكن

إصابات تشير إلى وجود شبهه جنائية.

يستجيب للعالج بالرغم من دخوله لمصحة

وعلــى الفــور انتقلــت النيابة العامة لمســرح

نفسية.

@albiladpress.com

سنة مع وقف التنفيذ لموظف بـ“المرور” اختلس  222دينا ًرا

يطبـــع إيصـــاالت “شـــهادات عـــدم الحـــوادث” قبـــل إدخالهـــا فـــي النظـــام

قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائية األولى بحبس أمين صندوق باإلدارة العامة للمرور “ 24عاما” لمدة ســنة
واحــدة وأمــرت بوقــف تنفيــذ العقوبــة لمــدة  3ســنوات ،وغرمتــه مبلــغ  222دينــارا وبــرد المبلــغ المختلس؛
إلدانته بتزوير أرصدة المراجعين طالبي معاملة (شــهادة عدم الحوادث) ،واالســتيالء على المبلغ المشــار
إليه.
وقالت المحكمة إنه نظرا لظروف الدعوى ومالبساتها وحرصا على المستقبل الوظيفي للمتهم لعدم وجود
سوابق له ،فإنها أخذته بقسط من الرأفة عمال بحقها المخول لها بالمادة ( )72من قانون العقوبات.
وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام :2016

مراجــع ،وإنمــا يتــم إدخــال المبالــغ

أنــه فــي بعــض األحيــان فــي حــال

انصرافــه من العمــل في وقت مبكر

النقديــة فــي جهــاز ويتــم طباعــة

توجهــه لتنــاول وجبــة اإلفطــار أو

يتم ترتيب موظف آخر في القســم

الرصيــد بالمبلــغ الــذي يدخل ،إال أن

انصرافــه من العمــل في وقت مبكر

ليحل مكانه.

المشــكو فــي حقــه كان يطلــب مــن

يقــوم موظفون آخرون باســتخدام

وجاء فــي أوراق التحقيق أنه ثبت

المراجعيــن تســديد المبالــغ نقدا مع

الرمــز الخاص به ،والســبب في ترك

بكشــف اإليراد الصادر من الشــؤون

علمــه باإلجــراءات المعتمــدة بعــدم

حاســبه مفتــوح أنه في حال إغالق

الماليــة أن المتهــم لــم يســلم مبالــغ

استالم أي مبالغ نقدا.

الرمــز الخــاص بــه يجــب أن يقــوم

ماليــة فــي الفتــرة مــن تواريــخ 28

وتوصلت نتائــج فريق التحري إلى

بتســليم المبالغ واألرصدة للشــؤون

أبريل  2016وحتى  11مايو ،2016

أن المتهــم أجــرى عــدد  37معاملــة

اإلداريــة والماليــة مباشــرة ،لذلــك

وهــي الفترة ذاتهــا التي أصدر فيها

وأصدر أرصدتها المزورة لشــهادات

فإنه كان يترك رمزه مفتوحا ليقوم

المتهــم إيصــاالت معاملــة (شــهادة

عــدم الحــوادث ،إذ كانــت تلــك

الموظفــون اآلخــرون بالعمــل عليــه

عــدم حــوادث) والثابــت بهــا أنــه

األرصدة ال تحمل أرقاما تسلســلية،

والجميــع يقومــون بذلك حســب ما

اســتلم قيمــة النقــود نقــدا وقدرهــا

وأنهــا مطبوعــة مــن قبــل الرمــز

ورد باعترافاته.

 6دنانيــر لــكل فاتــورة ،وأن كشــف

الخــاص بالمشــكو فــي حقــه ،وأن

وقــرر أيضــا أنــه فــي حــال تعطــل

ســجل الوصــوالت الماليــة ال يوجــد

العديد من العمليات المشــابهة تمت

النظــام يتــم اســتالم المبالــغ نقــدا

فيــه وصــل اســتالم للمعامــات

مــن المراجعيــن إلتمــام العمليــات

التــي تــم إنجازهــا للشــهود مــن
الثالــث حتــى الســادس ،وهم بعض
المراجعين الذين تســلموا إيصاالت

أوال :بصفتــه موظفــا عامــا اختلس

وذلــك عــن طريــق اســتالم الرســوم

ســجل اإليرادات الخاص بالشــؤون

القــدر

نقــدا وطباعــة إيصــاالت االســتالم

المالية.

لــوزارة

بطريقــة غيــر صحيحــة عــن طريق

وأشــار موظــف آخــر فــي اإلدارة

الداخليــة ،والتــي وجــدت فــي

تصويــر

دون

العامــة للمــرور أن المتهم كان يقوم

حيازتــه بســبب وظيفتــه كونــه من

اعتمادهــا ،إذ كان يقــوم بطباعــة

بطباعة إيصاالت المراجعين بشكل

مأموري التحصيل.

اإليصــال قبــل حفــظ العمليــة فــي

غيــر صحيــح وغيــر مســتوفية

ثانيا :دخل من دون مسوغ قانوني

النظام؛ وذلك يؤدي إلى عدم وجود

لكامــل البيانــات ،كمــا ال يوجــد بهــا

إلــى نظام تقنيــة المعلومــات التابع

مرجع إلكتروني للرصيد ،مما يثبت

رقــم تسلســلي ،وأنــه بعــد اكتشــاف

مــن جهــاز الحاســب اآللــي الخــاص

لــإدارة العامــة للمــرور بــوزارة

أنه لم يتمكن من اختالس أية مبالغ

تلــك اإليصــاالت كانــوا يعيدونهــا

به ،والذي تم تسليمه إليهم لفحصه

المطلوبــة ،وأن النقيــب المســؤول

الداخلية.

مالية حتى ال يتم التوصل إليه.

للمتهــم ،والذي يقوم بدوره بإصدار

وتفريغ محتواه.

هو من يأمرهم باستالم المبالغ نقدا

المبالــغ

الماليــة

بــاألوراق

المبينــة

والمملوكــة

شاشــة

النظــام

وحــول تفاصيــل الواقعــة ذكــر رائد

لكن وبالرجوع إلى سجل اإليرادات

إيصاالت أخرى صحيحة.

وبالتحقيــق مــع الموظــف المتهــم

من المراجعين إلتمام معاملتهم في

مــزورة ،فضال عن أن الرمــز “اليوزر

فــي وزارة الداخليــة بشــهادته أن

ثبت أن المتهم لم يودع مبالغ نقدية

وأكــد ضابط آخــر أن النظــام المتبع

الشــاب ،أنكــر مــا نســب إليــه ،وقــرر

هذه الحالة.

نيم” الخاص بإنجاز تلك المعامالت

المتهــم وبصفتــه أميــن صنــدوق

في قســم المالية ،وذلك بعدما تمت

بــاإلدارة منــذ عاميــن مــن الواقعــة

بأن األرصدة صحيحة ومستخرجة

وأكد أنه الموظف الوحيد المختص

يعــود للمتهــم وأنــه هــو مــن أصــدر

في قســم الحوادث بــاإلدارة العامة

مقارنة اإليصاالت التي اســتخرجها

هــو عــدم اســتالم أي موظــف أمين

مــن النظــام فــي الحاســب اآللــي،

بطباعــة األرصــدة للمراجعيــن ،لكن

جميــع تلك اإليصــاالت بطريقة غير

للمــرور قــام باختالس مبالــغ مالية،

المتهــم لمعامــات المراجعيــن مــع

صنــدوق أليــة مبالــغ ماليــة مــن أي

ولكنــه في الوقت نفســه برر لنفســه

فــي حــال تواجده في اســتراحة أو

صحيحة.

الحبس سنة لموظفة في “العمل” اختلست أموال المساعدات
حبســت المحكمــة الكبــرى الجنائية األولى رئيســة قســم بــوزارة العمل ،لمدة ســنة واحدة؛ إلدانتها بقضية فســاد
إداري ومالي باختالس ألموال المســاعدات االجتماعية المســترجعة بعدما تم صرفها لغير مســتحقيها عن طريق
الخطــأ ،كمــا أمــرت بتغريمهــا مبلــغ ً 23
ألفــا و 390دينــارً ا المختلــس وبإلزامهــا كذلك بــأن تدفع نفس المبلــغ لوزارة
العمل.
وتتمثــل وقائــع القضيــة فيمــا أبلغت

إلــى قســم المــوارد الماليــة ،وأنه بعد

العامــة أن المبالــغ الماليــة كان قــد

به وزارة العمل والتنمية االجتماعية

فحــص المســتندات وإعــداد التقرير

تــم صرفهــا بطريــق الخطأ لعــدد من

للنيابــة العامة ،مــن أن المتهمة وهي

تــم التوصل إلى عدم تســليمها لمبلغ
إجمالــي ً 23
ألفــا و 390دينــارً ا ،التــي

المواطنيــن ،باعتبــار أنهــا عــاوة
الضمــان االجتماعــي لألســر التــي ال

تشــكيل لجنــة تحقيــق معهــا بشــأن

جــزءا منهــا عقــب التحقيق
ً
أرجعــت

يزيــد دخلهــا عــن  300دينــار ،وذلــك

عــدم قيامهــا بتســليم مبالــغ ماليــة

معها.

خــال الفترة من العام  2014وحتى

متعلقــة بالمســاعدات االجتماعيــة

وجــاء فــي التقريــر الــوارد للنيابــة

عام .2016

رئيســة قســم فــي الــوزارة قــد تــم

إال أنــه وبعــد اكتشــاف الخطــأ بعــد

وبالتحقيــق مــع المتهمــة أنكــرت

مــرور ســنة مــن صــرف تلــك المبالغ،

مــا نســب إليهــا ،وادعــت أن الســبب

والتــي وصــل إجماليهــا إلــى 38
ً
ألفــا و 65دينــارً ا ،خاطبــت الــوزارة

فــي وجــود هــذا الفــارق هــو أن
الــوزارة قــررت تقســيط المبالــغ

المواطنيــن المصــروف لهــم تلــك

علــى المواطنيــن الذيــن صرفت لهم

المبالغ إلعادتها لحساب الوزارة كون

العــاوة بطريــق الخطــأ ،لــذا فإنهــا

أنهم ال يســتحقون تلــك المبالغ ،وهو

لــم تتمكــن مــن إعــادة كامــل المبالــغ

مــا حــدث فعــا إذ أعــاد المواطنــون

الواردة بالتقرير.

تلــك المبالــغ إال أن المتهمة لم تســلم
الــوزارة ســوى مبلــغ ً 14
ألفــا و675

وأدينــت المتهمــة بأنهــا منــذ العــام

دينــارً ا فقــط ،أي أنهــا اســتولت علــى
مبلغ ً 23
ألفا و 390دينارً ا.

 2014وحتــى  ،2016وحــال كونهــا
موظفــة عامــة ،اختلســت المبالــغ
المبينــة قــدرا بــاألوراق والمملوكــة

المحكمة غرمتها
 23ألف دينار
وإعادة المبلغ
المختلس
لــوزارة العمل والتنميــة االجتماعية،
والتــي وجــدت فــي حيازتهــا بســبب
وظيفتها.

Osama.almajed@albiladpress.com
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مجلس سمو محافظ

الجنوبية ..واحة لمشاركة
المواطنين في صنع القرار

أسامة الماجد

تشــرفت يوم أمس بحضور المجلس األســبوعي لســمو الشــيخ خليفة

يقــول ســمو المحافــظ (أبــواب المحافظــة الجنوبيــة مفتوحــة لــكل

بــن علــي آل خليفــة محافــظ الجنوبية مع جمــع من أهالــي المحافظة،

المواطنيــن مــن أهالــي المحافظــة ،لالســتماع إلــى رأيهــم والعمل على

وشــخصيا دائما أشــبه مجلس سموه بتجمع فكري عميق النظر ومركز

تلبيــة احتياجاتهــم ،والمحافظة ماضية في بــذل المزيد من الخدمات

ال يهــدف إال إلــى دفع عجلة التنمية والتطوير في كل ربوع المحافظة

واإلسهامات على جميع األصعدة والمجاالت).

الجنوبيــة والوصــول بهــا إلــى مكانــة تتــاءم مــع عالمنــا الحاضــر

كمــا قــال ســموه (أنــا موجــود لخدمــة أهــل البحريــن وأول وصيــة مــن

ومنســجمة معــه ،إنــه مجلــس يغــذي النفــس ويرفــع مســتواها ويدفــع

جاللــة الملــك عندما كلفنــي بالمنصب التواصل مع المواطنين والســهر

بحركــة الفكــر والعمل الوطني على أســس مدروســة مخططة واضحة

على راحتهم ،وهذا وسام على صدري أعتز به).

المعالــم واألهــداف ،ورافــد دفاق مــن روافد حضارة هــذا البلد العريق،

وفــي تعبيــر عــن الوجــه الحقيقــي لألصالــة البحرينيــة ووحــدة الصف

مجلس شــامخ في ســماء المعرفة والتقدم وأصوله ضاربة في أعماق

يقول ســموه (هذه المجالس امتداد لمجالس آبائنا وأجدادنا وهي من

األصالــة والتاريــخ ،فهــو امتــداد للمجلــس األســبوعي لســيدي صاحب

عاداتنا وتقاليدنا ،لقد تعلمنا من سمو الوالد حب الناس وخدمتهم).

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر

» »ذلك هو مجلس سمو محافظ الجنوبية ،ركن من أهم أركان
الثقافة والحضارة والتربية والديمقراطية في البالد وواحة
شاسعة لمشاركة المواطنين في خدمة مجتمعهم وصنع
القرار وتبادل المرئيات مع سموه بكل أريحية حول العديد من
المواضيع التي تهم المحافظة والبحرين عامة.

حفظــه هللا ورعــاه ،بيــت الشــعب المفتــوح الــذي تتداول فيــه مختلف
القضايــا االقتصاديــة والسياســية واالجتماعية والثقافيــة ويعد منبعا
للقيم العليا ويعكس ماضي وطننا المجيد وحاضره الباسم ومستقبله
الزاهر.

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

الخميس
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للتواصل17111483 :

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

التعليم في البحرين ...بين التطوير والتجارة ()1
ارتبــط واقــع التعليــم فــي دول متقدمــة عــدة بثنائيــة “حــق التعليــم المجانــي” و”جــودة
المخرجات” ،كأساس لنهضة هذه المجتمعات وتطورها الصناعي واالقتصادي واإلنساني
ً
أيضا.
فــي فنلنــدا مثــا ،والتــي يكثر حديث البحرينيين عنها في هــذه األيام كنموذج في جودة
التعليــم وإلغــاء الواجبــات ،يتلقــى  % 3فقــط مــن الســكان تعليمهــم في مــدارس خاصة،
والتــي تحظــى بدعــم مالي من الدولة ،فيما  % 97من الســكان يحصلون على التعليم من
المدارس التابعة للحكومة بشكل كامل.
فــي البحريــن ،نمــا التعليــم الحكومــي جنبــا إلــى جنــب مــع التعليــم “الخــاص” ،اســتجابة
لمتطلبــات الواقــع بمــا يفرضه من وجود جاليات أجنبية ال تتحدث العربية مطلقا ،وكذلك
رغبــة بعــض األســر في الحصول علــى خدمات تعليمية تراها عوائــل أفضل مما يقدم في
مدارس وزارة التربية والتعليم.
وبالتزامــن مــع سياســة “االنفتــاح االقتصــادي” ،منحت البحريــن في بداية العقــد الماضي
فــرص االســتثمار فــي التعليــم العالي للمســتثمر المحلي واألجنبي على حد ســواء ،فأنتج
التوجه مؤسسات أكاديمية بمستوى جيد ،وأخرى كانت أقرب إلى “الدكاكين التعليمية”.
واســتكماال للمنظومــة التعليميــة وتصحيحــا لبعــض الجوانــب المشــوهة آنــذاك ،أنشــئت
كيانــات جديــدة (هيئــة ضمــان جــودة التعليــم والتدريــب ،ومجلــس التعليم العالــي) الذي
أصــدر عــددا مــن القرارات الحاســمة تجاه كليات و”جامعات” مخالفة ،ما أســهم في عودة
جزء من الثقة المفقودة لجودة التعليم العالي في البحرين.
ً
منتقدا ما اعتبره “تشــهيرا
قبــل أيــام ،خــرج علينــا رئيس غرفــة تجارة وصناعــة البحريــن
بالجامعــات البحرينيــة فيما يتعلق بمســتوى الجودة” ،والذي أدى حســب ناس إلى تراجع
ghassan.shihaby@gmail.com

“السياحة التعليمية” ،وهو مصطلح جديد علينا بالمناسبة.
فــي ذات الجلســة ،صــرح نــاس بـــ “أنــه كان من الحــري حل هــذه المشــكالت والمالحظات
خلف األبواب الموصدة دون اعتماد وسيلة التشهير” ،وهو حديث يشير إلى رغبة الغرفة
التجارية في عدم نشــر المخالفات المرتكبة من قبل الجامعات في اإلعالم وأمام العامة،
وكذلك تقارير هيئة ضمان الجودة بشأنها.
هل يعتقد ممثلو التجار بأن غياب الشفافية والضبابية بشأن واقع المؤسسات األكاديمية

ثقافة السماوات الشحيحة

يخدم االستثمار في التعليم؟!

غسان الشهابي

أســتعير مــن نفســي هذا العنوان الــذي عنونت به ورقتي التــي كتبتها قبل
حوالــي ســنتين لمؤسســة الفكــر العربي عن أوضــاع الثقافة فــي البحرين،
والحقيقــة ،وإن كانــت تلــك الورقــة قد ركــزت على البحريــن كما طلب من
ً
صاحبها ،فإن األمر يمتد طوالً
وعرضا في أرجاء وطننا العربي.
ُكتب على الثقافة التحليق في سماوات شحيحة ،قليلة األكسجين ،كثيرة
األخاديــد ،حــا ّدة النصــال ،معتمة المرايــا ،قديمة اإلهمــالُ ...كتب عليها أن

تكــون يتيمــة علــى موائــد مــن ال يحفل لهــا ،وال يشــعر بها ،لم يتشــربها ،لم
ً
ً
إبداعــا ...كتب عليها
يومــا على كتــاب ،وال كابد
تســ ِر فــي ثنايــاه ،لــم ينطو
ْ
أن يواجه شــذاها صرامة األرقام ،وح َّ
الســياف الذي
دة المســاطر ،وبرودة
ّ

ال يتــورّ ع عــن القيــام بمهمتــه وفي يقينه أنــه يؤدي خدمــات جليلة لألمة،
وهو صادق ،ألن قناته ما النت لشطحات ّ
دلها “اإلبداع الذي يقف حيث ال

ً
متوقعا من
ينتظــره اآلخــرون” ،فيلقي في بحيرة الحياة الخاملــة ما ليس
ألــوان ،وتمــأ حقــول الحزامــى صحــارى النفس لكلمــة مبدعــة ،أو موتيفة
لحن بارعة!

» »وفي مطالب التجار بشأن التعليم ،مزيد من الكالم ليقال( ...يتبع).

فــي الصحــف ،مــا إن تزيــد مســاحات اإلعــان ،أو “تطيــش” األخبــار ،حتى

يُ ضحــى ،أول مــا يضحــى بــه :صفحــات الثقافــة ،وإذا اتخــذت المحطــات
ً
قــرارا بالتجديــد :ألغيــت برامــج الثقافــة ،وإذا مــا مــرّ ت بــاد
التلفزيونيــة

ّ
يوزر أو “يُ سأل”
بضائقة :تساءلوا أين بند الثقافة؟ وفي الدول العالمثالثية
المثقــف لينقلــب علــى مثقفــي هــذه الــدول ،لتــدور بينهــم “حرب الــورود”،
yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ويتناسى أنصاف الكتبة “القوة الناعمة” للثقافة وما يمكنها فعله.
» »في الكويت ،عندما روجعت الموازنات قبل سنتين وتوقف النقاش
عن مجلة “العربي” هل تستمر أم تلغى نظراً لكلفتها ،وقف مسؤول
كويتي مستذكراً ومكرراً العبارة التي أطلقها أمير الكويت سمو
ال عن إصدار هذه المجلة ،إذ
الشيخ صباح األحمد ،عندما كان مسؤو ً
قال حينما رآها تظهر إلى النور قولته الشهيرة“ :مجلة العربي هدية
الكويت للعرب” ،فما أحوجنا لإلكثار من هذا النوع من المسؤولين
ال من ناشري األراضي السبخات البور.
ناثري هذه الهدايا ،بد ً

ياسمين خلف

أبسط حقوق ذوي االحتياجات
ً
ً
نوعا ما عن أقرانه ،تعلمه أبطأ،
مختلفا
ال شيء أقسى على األم من أن ترى فلذة كبدها

fatin.hamza @gmail.com

تجاوبه أقل ،تأخره في النطق ،أو حتى معاناته من أي نوع من أنواع اإلعاقات األخرى
النفسية منها كانت أم الجسدية كفقدان البصر أو السمع والمشي ،فباإلضافة إلى كون
األمــر جلــا علــى الوالديــن ،ال نــزال ونحــن فــي  2019غير مؤهليــن الســتقبال وتأهيل
هؤالء األطفال ،فنزيدهم غربة على غربتهم في هذه الحياة المعقدة.
أطفال في سن الحضانة والروضة ،ال يجدون دورا تحتضنهم ،توفر لهم ما يحتاجونه

تركوا السلمانية
بحث ًا عن العالج!

فاتن حمزة

قالــت مصــادر مطلعــة إن قســم األورام بمستشــفى الســلمانية الطبــي قــام

مجرد مثال على خلل في المنهج ،وما لم نحل القضية من جذورها ســتتكرر

بترخيــص مرضــى بســبب عــدم توفــر األدويــة الالزمــة لعالجهــم ،وطلبــوا

المشكلة ولكن بصور مختلفة.

منهــم العــودة لمنازلهــم ،فــي الوقــت الــذي مــن المفتــرض أن يخضعــوا للعالج

لم أتفاجأ بالمشكلة ،بل لن أستغرب لو حدث ما هو أسوأ منها في قابل األيام،
ً
يقينا لن
والســبب بســيط ،فطعــام الواحــد قد يكفــي اثنين وربمــا ثالثة ولكــن

لزيــادة فعاليــة األدويــة الكيميائية كعقــار مســاند ،ودواء “فلودارابيــن” ،ويتم

يكفي أكثر ،واللبيب باإلشارة يفهم.

فــورً ا ،وأوضحــت المصــادر عــدم توفــر دواء “لوكوفيريــن” ،والــذي يســتخدم
استخدامهما لعالج مرضى سرطان الدم “اللوكيميا” ،وسرطان القولون.

كررناهــا مــرارا ولــن نمل من تكرارها ،ال ينبغي حرق دينار من أجل البحث عن

أسبوعان منذ أن نفدت جميع كميات األدوية المذكورة من صيدلية ومخازن

درهــم ،فالزيــادة غيــر المعقولــة وغيــر المبررة في عــدد الســكان والتي ال نجد

المستشــفى ،وهــو مــا أدى لتأخــر عالج المرضى ،وتســبب في تدهــور حالتهم

من يكترث بها حتى اليوم ،ســتكون وباال علينا في الغد ،عندما يتســع الخرق

الصحية.

على الراقع.

أشــار تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة األخيــر إلــى أن لجنــة ضبــط

ليــس مــن المعيــب أن ندخــل نفقــا خاطئا ،لكــن الغريب أن نســتمر فيــه ،وحل

وترشــيد اإلنفــاق وتعزيــز الدخــل واإلنتاجيــة بــوزارة الصحــة قامــت بتقليــل

الرائحــة الكريهــة ليــس بــرش معطــر الجــو ،بــل بعــاج منبــع الرائحــة ،كذلــك

كميــات االحتياجــات المخطــط لهــا من قبــل قســم إدارة المخــزون لمناقصات

مشــاكلنا التــي بــدأت تتفاقــم ،ال يكفــي فيها حل كل مشــكلة علــى حدة عندما

شراء األدوية بصورة جوهرية ،ما ترتب عليه نفاد مخزون بعض األدوية من

تقع ،بل حل أسباب وقوعها حتى ال تتكرر.

المضحــك فــي األمــر أن فقدان األدوية وعدم وجودها ال يعادله ســوى فقدان

» »وختاماً ،ألم تالحظوا أنني لم أتكلم عن أصل المشلكة أي عالج
مرضى السرطان ،ألن الموضوع ببساطة ليس سوى صورة من صور
المشاكل التي وصلت إلى مرحلة نعجز عن مجرد سردها ،فكيف
بحلها؟.

المخازن وأثر سلبا على قدرة الوزارة على تلبية احتياجات المستخدمين!
الحلول لألسباب.
ً
ً
من الغرائب أن يغادر المرضى الســلمانية بحثا عن العالج ،بدال من أن يلجأوا
ً
بحثــا عنــه ،هــل ننشــغل باألمثــال وننســى المنهــج! فعــدم وجــود العالج
إليهــا

مــن رعايــة أو تعليــم “خــاص” يضــع فــي االعتبــار اختالفهــم ،والــذي ليــس بالضــرورة
ً
ً
ً
ســيئا ،فلربما يمتلكــون قدرات متميزة أو حتــى خارقة كالتي
كبيــرا أو حتــى
اختالفــا

يتميــز بهــا األطفــال المتوحــدون ،إال أنهم ال يجدون غير اإلقصــاء ،بدالً من االحتضان
لتفجير القدرات الكامنة ،وكأنما جاء هذا الطفل بجريرة إلى الدنيا ،وعليه أن يتحمل
وزرها.
اآلباء اليوم في حيرة وضياع ،أين يذهبون بأطفالهم ليوفروا لهم أساســيات التعليم
الخاص لممارسة أبسط سلوكيات الحياة ،كاالعتماد على أنفسهم في قضاء حاجتهم،
أو لبــس المالبــس بأنفســهم مثــاً ،وإذا كانــت دور الحضانــات والروضــات األهليــة
ترفــض اســتقبالهم ،بحجــة عــدم توافــر األخصائيين المؤهليــن للتعامل معهــم  -ولهم
كل الحــق فليــس مــن المعقــول أن توكل هــذه المهمة إلى موظفة أو عاملة بســيطة لم
تتلــق التأهيــل المناســب لهــذه الفئــة من األطفــال  -فعلــى الحكومة أن توفر مؤسســة
خاصة مجانية ،وتوعز المهمة لوزارة التربية والتعليم لتنشئ حضانة وروضة واحدة
علــى أقــل تقدير في كل محافظة من محافظات المملكة ،وأن توفر فيها األخصائيين
المؤهليــن ،القادريــن علــى تمكين هــؤالء األطفال من االندماج فــي المجتمع ،واللحاق
بأقرانهم.

نعــم هنــاك مراكز ،ومؤسســات أهلية متخصصــة للتعامل مع هؤالء األطفــال ،لكن بالله
عليكم هل ألقيتم نظرة على رسومها ومواعيد جلسات التدريب والتعليم للطفل؟ فهل
ً
خصوصــا أن معظم األمهات
ســاعتين أو أربــع ســاعات كافيــة لرعاية الطفــل وتعليمه؟
اليوم موظفات ،فتتقاطع تلك الساعات مع دوامهن في العمل ،ناهيك عن التهام رسوم
تلك المراكز ثلث راتبي الزوجين على أقل تقدير ،فارحموهم وارحموا أطفالهم.
» »ياسمينة :إنشاء دور حضانة وروضة لفئة ذوي االحتياجات الخاصة
حاجة ملحة ال تتحمل أي تأخير.
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المنامة  -المصرف المركزي

“أدزيرتور” :مليون دينار إلعداد الكوادر

أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي أنه تمت

الشركة البريطانية تدرب  20بحرينيا بمجال البيانات وتحليلها

 182يومً ا تبدأ فـي  3فبراير  2019وتنتهي

المحرر االقتصادي من المنامة

تغطيــة اإلصــدار رقــم  1741مــن أذونــات
الخزانــة الحكوميــة الشــهرية .وتبلغ قيمة
اإلصــدار  35مليون دينار لفترة اســتحقاق
فــي  4أغســطس  ،2019كمــا بلــغ معــدل

كشــف رئيــس مجلــس إدارة شــركة أدزيرتــور البريطانيــة ،تيموثــي روبرتــس ،عن تعاونها مــع المؤسســات والجامعات الحكوميــة إلطالق برنامج تعليمي يســتهدف

ســعر الفائدة  % 4.39مقارنة بمعدل ســعر

بحرينيا موهوبًا في مجال علم البيانات وتحليلها بالمملكة المتحدة .ويأتي ذلك بعد أشهر فقط من إطالق الشركة لعملياتها في البحرين في إطار
تدريب  20طال ًبا
ً

الفائــدة ألذونــات اإلصدار الســابق بتاريخ

خطة الشركة الستثمار مليون دينار برأس المال البشري لدعم المواهب البحرينية المحلية لتصبح الجيل المقبل من خبراء البيانات.

 30ديسمبر  2018إذ بلغت % .4.40
وبلغ معدل ســعر الخصــم  % 97.827وتم

وأوضــح روبرتــس  -خــال حفــل

قبول أقل ســعر للمشــاركة بواقــع 97.800

االســتقبال

 %علمً ــا أنــه تمــت تغطية اإلصدار بنســبة

هذا اإلصدار  2.11مليار دينار.

بالســفارة

البريطانيــة

لإلعــان عــن إطــاق المرحلــة الثانية

.% 120
وبلــغ الرصيــد القائــم ألذونــات الخزانة مع

(تصوير :رسول الحجيري)

من أعمال الشــركة مساء أمس األول

الخميس

 31يناير 2019
 25جمادى األولى 1440

بحرينيا
طالبا
 أنه ســيتم اختيار 20ً
ً
وابتعاثهــم لاللتحــاق بــدورة تدريــب

مهني في المملكة المتحدة لمدة عام؛
للتعــرف علــى أحــدث التقنيــات فــي
مجــال تطبيقات البيانات ،مع التركيز
بشــكل خــاص علــى الخوارزميــات
الذكية .وســتتاح للطالب المشــاركين

“تشارترد” و“زيوريخ” يبرمان شراكة

فرصــة الحصــول علــى فــرص عمــل
لــدى الشــركة البريطانية والعمل على

مازن الحلي

وأكــد أن تدريب الشــباب البحرينيين

الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع

أحدث تقنياتها.
“أمــر أساســي لنجاحنــا؛ ألنــه يضمــن
تطبيــق

تقنياتنــا

بســرعة

ضمــن

مجموعــة واســعة مــن العمــاء .وإن
القــدرة علــى بنــاء أعمــال مســتدامة
هي ما جذبنا إلى البحرين في المقام
األول ،ونتطلــع قدمً ــا إلــى التعــاون

المنامة  -ستاندرد تشارترد

مــع شــركائنا المحلييــن واإلقليمييــن

أعلــن بنــك ســتاندرد تشــارترد أخيــرا

لألفــراد بالبحريــن ودول الخليج كونال

عــن شــراكته اإلســتراتيجية مــع شــركة

فارمــا “ســنعمل علــى إيصــال عمالئنــا

التأمين العالمية (زيوريخ إنترناشيونال

هذه الشــراكة مع زيوريخ انترناشيونال

اليــف) “زيوريــخ”؛ وذلــك لتقديــم حلول

اليــف  ،ممــا يتيــح للعمــاء الجمــع بيــن

تأميــن شــاملة علــى الحيــاة لعمالئه في

حلــول ماليــة مصممــة خصيصــا لهــم مع

البحرين.

متطلبات التأمين .كما تتوافق االتفاقية

وتــم اإلعالن خــال حفل أقيم في نادي

مــع إســتراتيجيتنا التــي تركــز علــى

رويــال الرفــاع للجولــف ،بحضــور كبــار

العميل وخدمته”.

المسؤولين التنفيذيين من بنك ستاندرد

وقــال مديــر قســم التوزيــع المصرفــي

تشارترد وزيوريخ انترناشيونال اليف.

في زيوريخ الشــرق األوســط سورناليكا

وتوفر هذه الشراكة لعمالء البنك إمكان

شــيتي “نحــن ســعداء بالشــراكة مــع

الوصــول إلى منتجــات وخدمات تأمين

بنــك ســتاندرد تشــارترد ،إذ تؤكــد هــذه

عاليــة الجــودة علــى الحيــاة التــي تلبــي

االتفاقيــة التــزام زيــورخ تجــاه عمــاء

احتياجاتهــم وأولوياتهــم .وســتتوافر

المنطقة كما وســتركز هذه الشراكة على

منتجــات التأمين الخاصــة بزيوريخ من

إيجاد حلول تأمينية مخصصة تتمحور

خالل قنوات ستاندرد تشارترد.

حــول العمــاء وتفــي باحتياجاتهــم

وقــال رئيــس الخدمــات المصرفيــة

المالية”.

إلطــاق تقنيــات جديــدة في الســوق
في المستقبل القريب”.
بــدوره ،أكــد ســفير المملكــة المتحــدة
لــدى البحريــن ،ســايمون مارتــن ،أن
الشــركة البريطانيــة مــن الشــركات
الناجحــة التــي بــدأت أعمالهــا فــي
“خليج البحرين للتكنولوجيا المالية”،
وهــذه االحتفاليــة لإلعــان عــن بــدء
الشركة المرحلة الثانية من أعمالها.
ويقــع مقــر “أدزيرتــور” فــي “خليــج
البحريــن

للتكنولوجيــا

التحول الرقمي الخاصة بها.

الماليــة”،

حيــث تركــز الشــركة فــي عملياتهــا
بشــكل أســاس علــى تقديــم خدمــات
رقميــة لقطــاع التكنولوجيــا الماليــة
“فينتــك” وعمــوم مجتمــع األعمــال.
وتمتلــك الشــركة خبــرات واســعة
فــي دمــج بيانــات المؤسســات فــي
منطقــة واحدة ،كما تعمل مع مختلف

دور أساسي
لـ “مجلس التنمية”

روبرتس يلقي كلمة بحضور السفير البريطاني

وقد كان لمجلس التنمية االقتصادية
فــي البحريــن دور أســاس فــي
اســتقطاب “أدزيرتــور” إلنشــاء مقــر
إقليمــي لهــا بالبحريــن ،وذلــك ضمــن
أعمالــه

الســتقطاب

االســتثمارات

إلــى المملكــة؛ مــن أجــل خلــق الفرص
الوظيفيــة .وفــي إطــار الخطــط
الحكوميــة

للتنويــع

االقتصــادي،

تســتهدف البحريــن بنــاء اقتصــاد
ً
مركزا
رقمــي ،وتعزيز موقــع المملكــة
إقليميــا
ً

لتكنولوجيــا

المعلومــات

واالتصاالت في المنطقة ،إذ تحتضن
بالفعــل أعدا ًدا متزايدة من الشــركات
الناشــئة المتخصصــة فــي مجــاالت
التكنولوجيا.
وقــال

مديــر

إدارة

عالقــات

المســتثمرين والشــؤون الحكوميــة
في مجلس التنمية االقتصادية مازن
الحلــي “إن اســتثمار شــركة أدزيرتور

“تمكين” يدعم  18مؤسسة مشاركة في “جلفود ”2019

تـــــتـــــوزع عـــلـــى  10مــــؤســــســــات نـــاشـــئـــة أو رواد أعـــمـــال

المنامة  -تمكين

يمثل شــهادة جديدة على الثقة التي

الحكوميــة ،عامــا رئيســا فــي خطط

تحظــى بهــا إســتراتيجيات التعليــم

البحريــن؛ لتعزيــز خدماتهــا الرقميــة.

والتكنولوجيــا فــي البحريــن والتــي

شــهد نهايــة العــام  2018قيــام

تســتهدف إمــداد الشــباب بالمهــارات

“أدزيرتــور” بتكوين شــراكات وتنفيذ

الالزمــة للنجــاح فــي بيئــات العمــل

تقنيتهــا فــي عــدد مــن الــوزارات

الرقمية الحديثة”.

والشــركات

وأضــاف “تقــوم البحريــن بتطويــر

المتوقــع أن يشــهد العــام  2019عــدد

منظومــة تســهم فــي توفيــر أفضــل

مــن المشــاريع فــي جميــع القطاعــات

بيئــة تشــغيلية ممكنــة للشــركات

الحكومية والتجارية في البحرين.

مثــل

وكانــت “أدزيرتــور” قــد عملــت العــام

أدزيرتــور .كمــا أن تدريــب الموظفين

األولــى

التكنولوجيــة

المتطــورة

الماضــي

أهــم

مــن إســتراتيجيتها اإلقليميــة عبــر

األولويــات فــي هذا الســياق ،ونخطو

إطــاق

خــال

خطــوات ثابتــة نحــو تطويــر رأس

منتــدى البحريــن الدولــي للحكومــة

وتطويــر

مهاراتهــم

يحتــل

المال البشري في البحرين”.
وتعــد خبــرات شــركة “أدزيرتــور” في

الشــركة أمام الوفود المشاركة منصة

تطويــر التكنولوجيــا المرتكــزة علــى

حمايــة البيانــات العامــة التابعــة لهــا،

الــذكاء االصطناعــي وبنــاء حلــول

والتــي تعــد المنصــة الوحيــدة مــن

ذكاء األعمــال للشــركات والهيئــات

نوعها في البحرين.

المنامة  -بورصة البحرين

أقفــل مؤشــر البحرين العــام أمس األربعاء عند مســتوى  1,392.46بارتفاع وقدره
 6.7نقطة مقارنة بإقفالـــه يوم الثالثاء ،في حين أقفل مؤشــر البحرين اإلســامي

دينــار ،تم تنفيذها مــن خالل  95صفقة،

مركز دبي التجاري العالمي ،الفتا إلى فتح باب التســجيل أمام المؤسســات البحرينية

حيــث ركز الـــمستثمرون تعامالتهم على

الراغبة في تلك المشاركة.

ناشــئة أو رواد أعمــال أصحــاب مشــاريع

وينظــم الجنــاح الوطنــي البحرينــي

في مجال صناعة وتجارة الغذاء ،إضافة

فــي معــرض جلفــود  2019مــن جانــب

إلى ثماني مؤسســات صغيرة ومتوسطة،

مؤسسة “وورك سمارت” لتنظم المعارض

ستشــارك جنبــا إلــى جنب مــع نحو 2500

والمؤتمــرات ،وجمعيــة “ألوانــي البحرين”

مؤسســة تعمــل فــي مجــال الصناعــة

بموجــب اتفاقيــة بينهمــا لدعــم وتســهيل

والتجــارة فــي قطــاع الضيافة مــن جميع

مشــاركة الصناعــات الغذائيــة البحرينيــة

أنحاء العالم في “جلفود”.

والمنظمات التجارية في المعرض.

وأكــد الرئيــس التنفيــذي لـــ “تمكيــن”

مــن جانبــه قــال الرئيــس التنفيــذي

إبراهيــم جناحي حرص تمكين على دعم

لمؤسســة

أحمــد

المشــاريع البحرينيــة المختلفــة كدافــع

الحجيــري أن المؤسســة اإلداريــة تطمــح

رئيس نحو تنمية القطاع الخاص ،بما في

إلــى تعزيــز صناعــة األغذيــة البحرينيــة،

“وورك

ســمارت”

حيــث

اســتعرضت

ً
مرتفعة  6.7نقطة
“البورصة” تقفل

أســهم قطــاع البنــوك التجاريــة ،والتــي

البحرينيــة تتــوزع علــى  10مؤسســات

(2.0

)Adsertor

اإللكترونيــة،

بقيـــمة إجماليــة قدرهــا  2.10مليــون

“جلفــود” فــي نســخته الـــ  24التــي ســتقام فــي الفترة مــن  17إلــى  21فبرايــر  2019في

وأوضــح “تمكيــن” أن تلــك المؤسســات

علــى

المرحلــة

وتداول المستثمرون  8.00مليون سهم،

تشارك في الجناح الوطني البحريني في أكبر معرض تجاري سنوي لألغذية في العالم،

من القطاعات البارزة في البحرين.

فــي

عند مستوى  828.43بارتفاع وقدره  14.39نقطة مقارنة بإقفالة السابق.

أعلن صندوق العمل “تمكين” عن دعمه  18مؤسســة بحرينية تعمل في مجال األغذية

ذلــك قطــاع الضيافــة الــذي يأتــي كواحد

المملكــة،

ومــن

بلغــت قيـــمة أســهمه المتداولــة 1.71
مليون دينار ،أي ما نسبته  % 81.53من
القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها
 6.57مليون سهم ،تم تنفيذها من خالل
 56صفقــة .جــاء البنــك األهلــي المتحــد
في المركز األول ،إذ بلغت قيـــمة أسهمه
عمار عواجي

إبراهيم جناحي

والتــي ستشــارك في هذا الحــدث الدولي

أملــه في أن تحقق مشــاركة البحرين في

لتبادل أحدث األفكار واتجاهات الســوق،

معــرض جلفــود  2019مزيــدا مــن التقدم

وعرض أحدث التقنيات واالبتكارات.

فــي أعقــاب المشــاركة الناجحــة لـــ 14

بــدوره ،أعــرب رئيــس مجلــس إدارة

عارضا بحرينيا في النســخة الســابقة من

جمعية ألواني البحرين عمار عواجي عن

المعرض.

أنظمة توليد كهرباء بمحطات الباصات

لتقليل استخدام الوقود األحفوري واالنبعاثات الضارة

الـمتداولـــة  1.60مليــون ديـنـــار ،أي مــا
نســبته  % 76.09مــن إجـمـالـــي قيـــمة
األســهم الـــمتداولة وبكميــة قدرها 5.62
مليون ســهم ،تـــم تنفيذهــا من خالل 24
صفقــة .أما المركـــز الثاني ،فكان لشــركة
البحريــن لالتصــاالت (بتلكــو) بقيـــمة
قدرها  187.73ألف دينار ،أي ما نســبته

تداول 8
ماليين سهم
بقيـمة 2.1
مليون دينار
 % 8.93مــن إجمالــي قيمــة األســهم
المتداولــة وبكميــة قدرهــا  625.77ألــف
سهم ،تم تنفيذها مـن خالل  12صفقة.
ثــم جاءت إي بــي إم تيرمينالز البحرين
بقيمة قدرهـــا  116.74ألــف دينار ،أي ما
نسبته  % 5.55من إجمالـي قيمة األسهم
المتداولــة وبكميــة قدرهــا  135.75ألــف
سهم ،تم تنفيذها من خالل  6صفقات.

“إنفستكورب” يطلق أعماله بالهند

باالستثمار في شركات الملكية الخاصة والعقار

المنامة  -المواصالت واالتصاالت

المنامة  -إنفستكورب

قامــت وزارة المواصــات واالتصــاالت

أطلق إنفســتكورب ،أمــس عملياته في الهند

بتركيــب أنظمــة توليــد للكهرباء باســتخدام

مــع اقتراب إتمــام صفقة اســتحواذه األولى

الطويلــة .وتبلــغ قيمــة األصــول المُ ــدارة
ً
مجتمعة في كل من وحدة شــركات الملكية

الطاقة الشمســية ،وذلــك عبر تثبيت لوحات

علــى وحدتــي شــركات الملكيــة الخاصــة

الخاصــة واالســتثمارات العقاريــة نحــو 430

اســتقطاب للطاقة الشمسية ذات مواصفات

وإدارة االســتثمارات العقاريــة فــي شــركة

مليــون دوالر .وقــال رئيــس مجلــس اإلدارة

عاليــة ومعتمــدة علــى أســطح عــدد مــن

“آي دي إف ســي ألترناتيــف ليميتد” ،التابعة

التنفيذي لدى إنفستكورب ،محمد العارضي

محطــات توقف الحافالت التي تم إنشــاؤها

لشركة “آي دي إف سي ليميتد” المُ درجة في

حدي ًثــا .وتــم التعاقــد مــع شــركة إنترغريــن

تكنولوجــي المتخصصــة فــي إنتــاج أنظمــة
توليد الطاقة الكهربائية في البحرين لتثبيت
هــذه األلــواح والمكونــات األخــرى لنظــام
التخزيــن والتحكم واالســتفادة القصوى من
الطاقة الشمسية الوفيرة في المملكة إلنتاج

“تم ّثــل هــذه الصفقــة أولــى اســتثماراتنا

كل من الســوق الوطنيــة لألوراق المالية في
إحدى محطات توقف الباصات

المباشــرة في الســوق الهنديــة ،وهي خطوة

الهند وبورصة بومباي.

دوليا”.
كبيرة في مسار تطور أعمالنا
ًّ

ومــن المتوقع أن تختتم هــذه الصفقة ،التي

التنســيق مــع المســؤولين في وحــدة الطاقة

وصــول الحافــات والتــي ســيتم تركيبهــا

المســتدامة والجهــات األخــرى ذات العالقــة

كخطوة تالية .ويأتي المشروع ضمن خطط

حصلــت علــى الموافقــات التنظيمية الالزمة

لتركيــب هــذه األلواح كخطوة أولى على 32

الــوزارة اإلســتراتيجية الســاعية لتنفيــذ

من محطات توقف الحافالت لتوليد الطاقة

مــن “مجلــس األوراق الماليــة والبورصــات”
فــي الهنــد ،بتاريــخ  31ينايــر ُ .2019
وتعــد

بــدوره ،قــال الرئيــس التنفيــذي المشــارك لـــ

ريشي كابور

دوليا.
المستثمرين
ًّ

وتمكــن الصفقة البنك من االســتثمار بشــكل

“إنفستكورب” ،ريشي كابور “يأتي استثمارنا
في السوق الهندية في وقت تشهد فيه نموًّ ا
متواصــاً ،علــى خلفيــة ارتفــاع مســتويات

مشاريع استغالل الطاقة المتجددة لتحقيق

الكهربائية التي يمكن اســتغاللها في إضاءة

األهــداف الوطنيــة ،وحرصهــا الدائــم علــى

بمثابــة أولــى خطــوات إنفســتكورب نحــو
ً
تماشــيا
االســتثمار فــي الســوق الهنديــة،

واالســتثمارات العقاريــة المتناميــة فــي

تقليــل االنبعاثــات الضــارة بالبيئــة .وقالــت

المحطــات ولوحــات عــرض اإلعالنــات فيها،

تحســين وتطويــر مرافــق وخدمــات النقــل

مــع اســتراتيجيته طويلــة األمــد لتوســيع

الســوق الهنديــة ،مدعومً ــا بفريــق عمــل مــن

حزمة اإلصالحات التي شملت تطبيق نظام

الوكيل المساعد للنقل البري ندى يوسف “تم

إضافــة إلــى شاشــات عــرض تبيــن أوقــات

الجماعي بالمملكة”.

نطــاق اســتثماراته وترســيخ مكانتــه بيــن

 20كادرًا مــن نخبــة الكفــاءات ذات الخبــرة

ضريبة السلع والخدمات”.

كهربــاء بكلفة أقل وفي الوقت نفســه تقليل
االعتمــاد علــى الوقــود األحفــوري وبالتالــي

فــوري فــي قطــاع شــركات الملكيــة الخاصة

الدخــل ،والنمــو االقتصــادي القــوي واعتماد
سياســات تعــزز اســتقرار الســوق بمــا فيهــا

“ألبا” :أقصى درجات المسؤولية تجاه السالمة
عسكر  -ألبا

أعلنت شــركة ألمنيوم البحرين “البا” أنها ضمن الشــركات الراعية ومشــاركا رئيســا
فــي مؤتمــر ومعرض التطوير المهني الثالث عشــر الذي تنظمــه الجمعية األميركية
لمهندسي السالمة – فرع الشرق األوسط وذلك في الفترة من  27وحتى  31يناير
 2019بفندق الخليج.
دشــن المؤتمــر وزيــر الداخليــة الفريــق

واســعة مــن نحــو  350اختصاصيــا في

الركــن الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل

السالمة حول العالم.

خليفــة وذلــك بحضــور وزيــر النفــط

ومثــل شــركة ألبــا فــي المؤتمــر كل مــن

الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة

نائــب الرئيــس التنفيــذي ،علــي البقالي،

وعــدد مــن كبــار الشــخصيات فــي دول

والمديــر اإلداري للســامة والصحــة

مجلــس التعــاون الخليجــي بمشــاركة

والبيئــة محمــد خليــل ســعيد ،ومديــر

العالقــات العامــة بالوكالــة عبــدهللا
ســيادي ،حيــث تســلم البقالــي درع
التكريم بالنيابة عن شركة ألبا.
وقــال البقالــي “إن الســامة واإلنتاجية
همــا علــى القــدر نفســه مــن األهميــة
بالنسبة لشــركة ألبا .وكإحدى الشركات
الكبــرى فــي البحريــن ،يجــب علينــا أن
نتمتــع بأقصــى درجــات المســؤولية
فيما يتعلق بممارســات السالمة لتأمين
بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة لموظفينــا.
والســامة هــي مــن أهم القــوى الدافعة

شاركت في
مؤتمر التطوير
المهني الثالث
عشر
وراء اإلنتاجيــة ،فوجــود الموظفيــن
فــي بيئة آمنة ســيحفزهم على تحقيق
المزيد من اإلنتاجية”.

وزير الداخلية لدى تكريمه “ألبا”
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تدشيـن الفـرع الجديـد لمصنـع “ليجنـد بينتـس”
بـمـنـطـقـة الـبـحـريـن الـعـالـمـيـة لالسـتـثـمـار وعـلـى مـسـاحـة  4.4ألـف مـتـر مـربــع
المنامة  -الصناعة والتجارة

أعــرب وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايد الزياني عن فخر البحرين بتنامي المشــاريع االســتثمارية التنافســية ووصول
عالمة –صنع في البحرين -للعالمية.
جــاء ذلــك خــال حفــل افتتــاح الفــرع

حكومة البحرين ملتزمة بدعم الشــركات

فخــورون بافتتــاح مصنعنا الرســمي في

الجديــد لمصنــع ليجند بينتــس “legend

البحرينيــة التــي تركــز علــى التصديــر،

منطقــة البحريــن العالميــة لالســتثمار،

 ”Paintsوالــذي أقيــم برعايــة الوزيــر

والتــي تنشــأ قطاعــا صناعيــا قويــا

وســوف نبنــي نجاحنــا مــن اآلن وهــذا

أمــس فــي منطقــة البحريــن العالميــة

وبنيــة تحتيــة عالميــة لتمكيــن قدرتهــا

الحــدث العــام سيســمح للشــركة بزيــادة

لالســتثمار ،وبحضــور رئيــس مجلــس

علــى التنافســية فــي األســواق المحليــة

إنتاجهــا وتوســيع نطــاق وصولنــا إلــى

اإلدارة عبــد الحســين ديوانــي وعــدد من

واإلقليميــة والعالميــة” .وأضــاف “نحــن

األســواق الدوليــة ،ونحــن ملتزمــون

كبــار مســؤولين الــوزارة ورجــال األعمال

نشــهد تزايــد عــدد الشــركات البحرينيــة،

بضمــان لجعــل منتجاتنــا عاليــة الجــودة

على مساحة تصل إلى نحو  4.4ألف متر

مثل ليجند بينتس ،وســوف تبذل وزارة

وتوفير فرص عمل في المستقبل”.

مربــع ،ويعمــل بكامــل طاقتــه اإلنتاجيــة،

الصناعــة والتجارة والســياحة كل ما في

حيث ســيقوم المصنع بإنتاج  7.5مليون

وســعها لتوفير الدعم المناســب لتســهيل

لتــر مــن الطــاء وتصديــره إلــى دول

عمــل ونجــاح القطــاع الخــاص فــي مثــل

مجلــس التعــاون الخليجــي والشــرق

هــذه المشــاريع ونقلهــا للريــادة اإلقليمية

األوسط ومنطقة شمال إفريقيا.

والدولية”.

ومقرها في سترة وبدأت العمل في

وبهــذه المناســبة ،قــال وزيــر الصناعــة

ومـ�ن جانبـ�ه ،قـ�ال صاحـ�ب مصنـ�ع �leg

والتجــارة والســياحة زايــد الزيانــي “إن

 end Paintsعبد الحســين ديواني “نحن

في منطقة البحرين العالمية

» »يذكر أن مصنع ليجند بينتس

تأسس من قبل مجموعة شركات

دواني القابضة في العام 2005

العام  2015بإنشاء مصنعها الجديد
لالستثمار.

الوزير الزياني مفتتحا المصنع

تكريس سلوكيات السالمة بالمؤسسات

وزيـــــر الــنــفــط يــهــنــىء رئـــيـــس “جــيــبــك” وتــنــفــيــذي “بــنــاغــاز”

سترة  -جيبك

أول برنامج لتطوير التكنولوجيا المالية
المنامة  -تحالف التكنولوجيا المالية

أعلــن تحالــف التكنولوجيــا الماليــة عن إطــاق برنامج جامعة جــورج تاون
للتطويــر المهنــي في التكنولوجيا المالية كدورة تفاعلية عبر اإلنترنت .وقد
ً
خصيصــا للمحترفيــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي
صمّ ــم البرنامــج
ممــن يملكــون خبــرة ال تقــل عــن عاميــن فــي مجــال الخدمــات الماليــة أو
التكنولوجيــا .ويركــز البرنامــج علــى االبتــكار فــي التكنولوجيــا الماليــة،

هنــأ وزيــر النفــط ،الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة ،رئيس شــركة الخليــج لصناعة

التخطيط االســتراتيجي ،وريادة األعمال وغيرها من تخصصات مختلفة،

البتروكيماويات “جيبك” ،عبدالرحمن جواهري والرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين

والتــي تشــمل الصيرفة الرقميــة ،التكنولوجيا المالية اإلســامية ،تطبيقات

الوطنيــة (بناغــاز) ،الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة ،بمناســبة حصولهمــا على لقب

سالســل الكتــل الرقميــة (بلــوك تشــين) ،تكنولوجيــا التأميــن ،والتكنولوجيا

ســفراء دوليون لـ” ”RoSPAوالممنوح لهما من المجلس الوطني البريطاني المتحانات
ً
تقديــرا لجهودهمــا فــي نشــر ثقافــة الســامة على مســتوى
الســامة والصحــة المهنيــة

الرقابية.

العالم.

وسيتعلم المشاركون في البرنامج مدى

مــن خاللهــا المشــاركون كيفيــة تطويــر

تأثيــر التطــورات التكنولوجيــة والبنيــة

حلولهــم واســتراتيجياتهم الخاصــة

التحتيــة وتطــور تطلعــات المســتهلكين

بالتكنولوجيــا الماليــة والتعــاون مــع

علــى قيادة دفــة االبتكار فــي الخدمات

مؤسسات مالية ومستثمرين محتملين.

الماليــة ،إضافــة إلــى معرفــة القطاعــات

وتتكــون الــدورة التــي تمتــد لفتــرة

التــي مــرّ ت باختــاالت والقطاعــات

 3أشــهر مــن التعليــم التفاعلــي عبــر

البحريــن فيمــا يتعلــق بااللتــزام بمعاييــر

حفــاوة االســتقبال ،ومــا تــم مناقشــته

األخــرى التــي مــا تــزال جاهــزة ألي

اإلنترنــت مــن  7مناهــج 4 ،حــاالت

الســامة العالميــة ،األمر الذي ســاهم في

مــن مواضيــع مهمــة فــي مجال الســامة
ً
مؤكــدا أن اللقــاء كان
والصحــة المهنيــة،

اضطرابــات فــي األســواق ،إلــى جانــب

دراســة مصممــة مــن قبــل أبــرز رواد

التعــرف علــى التوجهــات المتغيــرة

هــذا القطــاع ،بــإدارة البروفيســور

على العديد من الجوائز العالمية.

فرصــة جيدة لتبــادل وجهات النظر فيما

لالبتــكار والمحفــزة لــرواد األعمــال

جيمــس آنجــل الــذي شــارك بابتــكار

يتعلــق بقضايــا الســامة فــي الشــركات

والمحلليــن علــى الســواء .وفــي نهايــة
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والمؤسسات البحرينية.

البرنامــج ســيتم دراســة حالــة ليتعلــم

المالية.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال وزيــر النفــط،

المجــال ،وســعيه الحثيــث لتكريــس

أمس ،جواهري الذي قدم للوزير الرئيس

ســلوكيات الســامة واألمــن والصحــة

التنفيــذي للمجلــس الوطنــي البريطانــي

المهنيــة فــي مختلــف المؤسســات
ً
مؤكدا بأن الهيئة
والشركات حول العالم،

المتحانــات الســامة والصحــة المهنيــة
“ ،”NEBOSHإيــن تيلــور ،بحضــور عــدد
مــن المســئولين فــي الهيئــة والشــركة

ً
اهتمامــا
الوطنيــة للنفــط والغــاز تولــي
ً
بالغــا فــي توطيــد التعــاون مــع مختلــف

والمجلــس الوطنــي البريطانــي .وأشــاد

المؤسســات

الشــيخ محمــد بــن خليفــة بالــدور الكبير

االقليمية والعالمية المتخصصة في هذا

الذي يقوم به المجلس الوطني للســامة

المجال.

في تعزيز السالمة حول العالم ،والخبرة
الثريّ ــة التــي يمتلكهــا المجلــس فــي هذا

والجهــات

والمنظمــات

وزير النفط مهنئا عبدالرحمن جواهري

تحقيــق النتائــج المتميــزة فــي الحصول

ونــوّ ه الوزيــر بالجهــود المتميــزة التــي

مــن جانبــه ،أعــرب تيلــور عــن جزيــل

تبذلهــا الشــركات الصناعيــة النفطية في

شــكره وتقديــره لوزيــر النفــط علــى

صاحبة “ربابو” :ريادة األعمال تحتاج مجازفة
مواطنة بحرينية اجتهدت لتكمل دراستها الجامعية وتحصل على دبلوما وطنية تخصص اإلدارة المكتبية .لم تحصل على وظيفة مناسبة بيد أنها تمتلك مواهب

من “الكيروشيه”
و ”المفارك” إلى
مشروع حلويات
ناجح

كثيرة ســعت الســتغاللها في تأســيس مشــروع .تعلمت “الكيروشــيه” من خالل برنامج “اليوتيوب” حتى أتقنت صناعته وخصوصا (المفارك) ثم أخذت تتعلم أمور
أخرى في نفس المجال مثل (الغرزات) لتكتشف أن مجاله متشعب ،كانت أمنيتها الحصول على دورة في “فنون الكيروشيه” ولكن الظروف لم تكن مواتية.
مــع مــرور األيــام حصلــت علــى تشــجيع األهــل

والعقيلــي وأنــواع مــن البســكويت و”الفتيتــة”

وأتلقــى النصائــح مــن األهــل دائمــا ونصيحتهم

وإعجاب بالطعام الذي كانت تصنعه وخصوصا

والحلــوى البحرينيــة ،كعــب الغــزال والشــعيرية

دائمــا تكون نافعة لي ولو كانت ضارة لتفاديتها

الحلويات ،فقررت بعد تردد ،المجازفة وافتتاح

والكوكيــز وغيرها ،وأطمح بدخــول دورات في

بعــد التفكير و ”الحيــاة تجارب” ،يجب أن يغلط

مشروع باسم “ربابو” تيمنا بشخصية كوميدية.

هــذا المجــال الكتســاب خبرات وابتــكار أصناف

الشخص مرة ومرتين حتى يثبت نفسه ويتعلم

طلبــت ضيفتنــا أن يشــار لهــا فــي هــذا الحــوار

جديدة تستهوي الزبائن.

من تلك األخطاء.

بصاحبة “ربابو” دون اإلفصاح عن اسمها.

»»

• هل لك أن تحدثينا عن طبيعة عملك ،ومتى
أطلقتِ ه؟

بــدأت المشــروع فــي أبريــل  ،2018والمشــروع
هــو عبــارة عــن صناعــة أنــواع مــن الوجبــات
الخفيفــة “الســناك” تختلــف عــن المتوفــرة فــي
بقيــة المشــاريع الموجــودة فــي البحرين بحيث
يكــون الطبــق محصــور بالوجبــات الخفيفــة
فقــط ،وأقــوم بعمــل “شــكلمة” والخنفــروش

»»

استفدت من تجربة الجيل السابق
ِ
•هل
بالمشروع ،وهل تتلقين النصيحة من
أفراد العائلة؟

»»

• كيف تديرين العمل ،وما أسلوبك
في اإلدارة ،وكيف تطورينه تماشيا مع
المتغيرات؟

البدايــة دائمــا صعبــة فــي التنفيــذ مــن ناحيــة

بالطبع ،فالبحرين مشــهورة منــذ عقود بالتجارة

عمــل المنــزل لألســرة والمشــروع التجــاري

وغالبيــة العوائــل البحرينيــة مــن أهــم وأكبــر

لكســب الــرزق ،فأنــا أحاول أن أكــون هادئة وأن

التجــار ،ومعرفة كيــف وصل هؤالء التجار لهذه

أرتب جميع األشــياء مســبقا بحيث يســهل علي

المرحلة كأن الحياة ورشة تدريبية لرواد أعمال

العمــل وبالعزيمة واالصرار ينجح المشــروع ،أنا

وصغار التجار المبتدئين فالحياة تعلم الشخص

أتواجد دائما في المطبخ لتجهيز طلبات الزبائن

الكثير من األمور.

لوحــدي وليــس لــدي أي عامــل .ومــن ناحيــة

التطويــر فيكون بالبحث عن الجديد في مجال
المشــروع واالستماع إلى أفكار األهل واألقارب
واألصدقــاء وأخــذ آراء واألشــياء التــي يرغــب
الزبائن بوجودها في القائمة.

»»

•كيف تسوقين منتجاتك؟ وهل تفكرين
بتطوير وتوسيع أعمالك؟

عبر حسـ�اب في تطبيق “االنسـ�تغرام” باسم( )�ra
 ،)@babo_snacksوبالطبع أطمح في التطوير
وتوســيع األعمال وكل ذلك ســيأتي بتوفيق من
هللا في الفترة المقبلة.

رأي ورؤيـة
إعداد  :زينب العكري
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
اعالن رقم ()CR2019 -12548

اعالن رقم () CR2018 -60516

معاملة مشتركة

تنازل  -عن المحل التجاري

عرض وطلب

تق���دم إلينا الس���يدة /اميرة رضي حس���ن احمد زاير علي العجم���ي بطلب تحويل

+973 17111504
+973 38344464
+973 17580939

المحل التجاري التالي :إلى السيد /جميل حسن علي احمد
فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

تق���دم إلينا المعلن أدناه بطلب معاملة مش���تركة ،فعل���ى كل من لديه اي اعتراض
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد01-21082 :

اسم التاجر :فاطمة محمد حسن محمد

اسم التاجر :مركز العجيمي للمواد الغذائية

االسم التجاري الحالي :فريشا للعبايات والعطور

ن����وع النش����اط :تجارة/بي����ع منتج����ات التب����غ تجارة/بيع األغذي����ة والمش����روبات صناعة الخبز
البلدي (المحلي)

االسم التجاري :فريشا للعبايات

قيد رقم1-51212 :

العنوان :محل رقم - 91:بناية - 0:طريق - 79 :مجمع 449 :القدم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة السجل التجاري
اعالن رقم ()CR2019 -13901
تسجيل اسم تجاري

شركة اللمسة المثالية للتخليص الجمركي ش.ش.و
لمالكتها هالة عبدهللا المعاودة

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدن���اه بطلب اس���م تج���اري ،فعلى كل م���ن لدي���ه اي اعتراض

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة

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

 /هالة عبدهللا جاس���م المعاودة باعتباره المصفي القانوني لش���ركة اللمس���ة المثالية
للتخلي���ص الجمرك���ي ش.ش.و لمالكته���ا هال���ة عبدهللا المعاودة ،المس���جلة كش���ركة
الش���خص الواح���د بموجب القي���د رقم  ،113722طالبا إش���هار انته���اء أعمال تصفية
الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري الحالي :الوردة الوردية لتنظيم المعارض
االسم التجاري الجديد :الوردة الوردية للتجارة

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

2019/1/30

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية شركة سن رايز للسياحة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-70001

بناء على قرار الشركاء في شركة سن رايز للسياحة ذ.م.م المسجلة بموجب قيد
رقم  ،1-70001بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة /السيد مصطفى هاشم
علي حسين مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة  325من
قان���ون الش���ركات التجاري���ة البحرين���ي الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م ( )21لعام
 ،2001وعمال بنص المادة  335من قانون الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني
الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
السيد مصطفى هاشم علي حسين
)+973( 33334274
asan.isa@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

القيد113786 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )000لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة حنان للدعاية واالعالن ذ.م.م
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها
الس���ادة اصحاب ش���ركة حنان للدعاي���ة واالعالن ذ.م.م  ،المس���جلة بموجب القيد
رقم  ،113786طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة حن���ان للدعاية واالعالن

شركة ديكو اليت لالستيراد والتصدير ذ.م.م
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها
لش���ركة ديكو اليت لالس���تيراد والتصدير ذ.م.م ،المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤولية
مح���دودة بموج���ب القي���د رقم  ،72030طالبا إش���هار انته���اء أعمال تصفية الش���ركة
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

اعالن رقم ( )000لسنة 2019

مالك ش���ركة ش���اه جادابور لتخليص معامالت ش.ش.و لمالكها ش���فيق االس���الم

اي���م دي اب���و كالم المس���جلة بموجب القيد رق���م  ،123192طالبا تحويل الش���كل
القانوني للش���ركة المذكورة إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأسمال وقدره
 500دينار ،بين كل من:
SHAFEQUL ISLAM MD ABO KALAM .1

لمالكها شفيق االسالم ايم دي ابو كالم إلى شركة شاه جادابور لتخليص معامالت ذ.م.م

اعالن رقم ( )0000لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة
تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم
إليها جاسم أحمد جاسم الماجد مالك شركة ايه ان بي البحرين الستيراد

وتصدي���ر الم���واد الغذائي���ة ش.ش.و لمالكه���ا جاس���م احمد جاس���م الماجد
المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م  127079طالب���ا تحوي���ل الش���كل القانوني

للش���ركة ايه ان بي البحرين الس���تيراد وتصدير الم���واد الغذائية ش.ش.و
لمالكه���ا جاس���م احم���د جاس���م الماجد إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة
برأس���مال وقدره حمس���ة آالف دين���ار بحريني ( 5000دين���ار بحريني) ،بين

كل من:

 .1جاسم احمد جاسم الماجد

 .2احمد نبيه عبدالحكم البطلي

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

ﻓﺤﺺ أﻧﮑﺴﺎر اﻟﻌﯿﻦ

ﺗﻨﻈﯿﺮ ﻗﺎع اﻟﻌﯿﻦ

ﻗﯿﺎس ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﯿﻦ

ﻋﻼج ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺟﻔﺎف اﻟﻌﯿﻦ

إزاﻟﺔ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻦ

ﻓﺤﺺ ﺣﺪة اﻟﺒﺼﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل

ﻋﻼﺟﺎت ﺣﺎﻻت أﻋﺘﺎم ﻋﺪﺳﺔ اﻟﻌﯿﻦ

ﻓﺤﺺ رؤﯾﺔ اﻷﻟﻮان

ﺗﺸﺨﯿﺺ وﻋﻼج اﻟﺰرق

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

Opp. Souq Waqif, Hamad Town

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

al_amal_hospital

اعالن رقم ()CR2018 -12001
تسجيل اسم تجاري

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

ذ.م.م إلى شركة اي او اي لتقنية المعلومات ذ.م.م

القيد - 127079 :تاريخ30/1/2019 :

27/1/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد الى شركة ذات مسئولية محدودة

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة علي للتج���ارة ذ.م.م المس���جلة بموجب قيد
رقم  ،549بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد /كامل يوس���ف عبدهللا علي
مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة  325من
قان���ون الش���ركات التجاري���ة البحرين���ي الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م ( )21لعام
 ،2001وعمال بنص المادة  335من قانون الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني
الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
كامل يوسف عبدهللا علي
)+973( 39603644
kamel@nationalgroup-bh.com

القيد - 123192 :التاريخ20/1/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

SALA UDDIN SAFIQUE .2

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

سجل تجاري رقم 549

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات

قيد رقم68872-3 :

شركة علي للتجارة ذ.م.م

اعالن رقم ( )4289لسنة2019

الس���ادة /مكتب نبيل الس���اعي  -محاس���بون قانونيون باعتبارهم المصفي القانوني

اسم التاجر :ابتسام محمد سعيد حسن

إعالن بحل وتصفية شركة

وتعدي���ل االس���م التجاري ليصبح من ش���ركة ش���اه جاداب���ور لتخليص معام���الت ش.ش.و
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خ���الل مدة أقصاها

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري ،فعلى كل من لديه
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :شيخة عبداالله محمد البستكي
االسم التجاري الحالي :مؤسسة شيخة البستكي للمقاوالت
االسم التجاري المطلوب :مؤسسة شيخة البستكي للمقاوالت الكهربائية
األنشطة التجارية المطلوبة :التركيبات الكهربائية
قيد رقم

شقة  /محل

بناية

شارع  /طريق  /ممر

مجمع

87588-01

0

8

0379

307
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+973 17111502
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عرض وطلب

38344464
+973 17580939

ﻓﻠﻞ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻋﺮﺽ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ  ,,ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻻﺗﺼﺪﻕ

120

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ  ,,ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺳــﺎﻥ ﻓﻠﻞ ﲟﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴـﺔ ,,
ﺗﺼﻤﻴـــﻢ ﻋﺼـﺮﻱ ﻭ ﺗﺸﻄـﻴــﺐ ﺭﺍﻗــــــــﻲ ﻭﺍﻷﻫـــــــﻢ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ :
ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ  ,ﺷﺒﻜـﺔ ﺍﺠﻤﻟـﺎﺭﻱ  ,ﺗﺼﺮﻳـﻒ ﺍﻷﻣﻄـﺎﺭ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﺴﻔﻠﺘﺔ  ,ﺇﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ

ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻠـــﻲ  - 36600656 :ﻋﻠـــﻲ ﺿﻴـــﻒ 36700722 :
ﻋﻠـﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠـﻪ - 36026333 :ﺩ.ﻣﺤﻤــــــــــﺪ39752929 :
T: 17564400 - F: 17564440

ﻗﺴﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋــــﻦ:

E-mail: grnata@grnata.com

ﻗﺴﻢ ﺍﳌﻨﻄﻘــــﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴــــــــــﺔ T: 17564411 - F: 17564441 :

E-mail: north@grnata.com

ﻗﺴﻢ ﺍﳌﻨﻄﻘــــﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄـــــــــــﻰ T: 17564412 - F: 17564442 :

ﻗﺴﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦT: 17564400 - F: 17564440 :
@grnata
grnatagroup

grnata@grnata.com
telegram.me/grnata

www.grnata.com
grnata.group

Broker's license No. 3 - Property Manager's license No. 23

E-mail: middle@grnata.com

ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﶈـــﺮﻕ:

T: 17564433 - F: 17564443

ﻗﺴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘـــــﺎﺭﻱ:

T: 17564433 - F: 17564474

E-mail: manama@grnata.com

E-mail: valuation@grnata.com

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴــــﻮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻘـــــــــــﺎﺭﻱ T: 17564433 - F: 17564474 :
E-mail: marketing@grnata.com

أفضل أنواع القرميد السيراميكي بمختلف األلوان عالية الجودة مع جميع االكسسوارات والضمان
منتجـات ترسـت
تريـدرز ..نصـ ٌّر بإصرار
ucts.. we insist
Trust Traders Prod
أوقــات الـدوام :مـن  8:30صباحـًا إلـى  1:00ظهـرًا
مساء
ومن  4:00عصرًا إلى 8:30
ً
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استشهاد فلسطينية
برصاص االحتالل
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احتدام الصراع بين قادة “الحوثي”

international

@albiladpress.com

رام اهلل (الضفة الغربية)  -رويترز

قالت وزارة الصحة ،أمس األربعاء ،إن

الدفاع الجوي الســعودي يدمــر “درون” حوثيــة متجهة ألبها

فلسطينية أستشهدت برصاص الجيش
اإلسرائيلي على حاجز عسكري شرقي

مدينة القدس.

وأضافت في بيان مقتضب أن مواطنة
لم تُ عرف هويتها فارقت الحياة عقب

إطالق الجيش اإلسرائيلي النار عليها

شرقي القدس .وأظهرت صور تم تداولها
على مواقع التواصل االجتماعي امرأة
ممددة على األرض على حاجز الزعيم

العسكري شرق القدس وعددا من أفراد
األمن اإلسرائيلي على مقربة منها.

ويربط هذا الحاجز بلدة الزعيم مع

مدينة القدس .ولم يصدر بعد تعقيب

من القوات اإلسرائيلية على الواقعة.

الخميس

 31يناير 2019
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إسبانيا تعتذر للعراق بعد “واقعة العلم”

عناصر من ميليشيات الحوثي

بغداد  -أ ف ب

عواصم ـ وكاالت

قدمت مدريد اعتذارا لبغداد ،بعد رفع

قبل طيارينا هذا الصباح ،بتعليقها علما

الــعــلــم الــعــراقــي الــقــديــم بــالــخــطــأ على

سابقا لجمهورية العراق أثناء الزيارة”.

طائرة الملك فيليبي ملك إسبانيا الذي

وأضافت“ :سوف يتم تصحيح الخطأ”،

وصل العاصمة العراقية ،أمس األربعاء،

عــنــد م ــغ ــادرة الــعــاهــل اإلســبــانــي الــذي

في إطار زيارة قصيرة .وقالت السفارة

استقبله الرئيس العراقي برهم صالح

اإلســبــانــيــة ف ــي ال ــع ــراق ،عــبــر حسابها

فــي قصر الــســام بالمنطقة الخضراء

الــرســمــي ف ــي “ت ــوي ــت ــر” ،أمـ ــس“ :نــقــدم

في بغداد .وأكدت السفارة أن “الزيارة

اعتذارنا الشديد للخطأ الذي حصل من

التاريخية تجري بشكل ممتاز”.

على مسجد صباح األربعاء في جنوب

وك ــان قــد أعــلــن تنظيم داع ــش األحــد

الفلبين وفــق مــا ذكــر مــصــدر عسكري،

مسؤوليته عن التفجيرين االنتحاريين

بعد ثالثة أيــام من اعتداء دمــوي على

الــذيــن وقــعــا فــي كــاتــدرائــيــة رومــانــيــة

كاتدرائية في جولو أسفر عن مقتل 21

كاثوليكية بجنوب الفلبين.

شخصا.

وكتبت وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم

وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت

اإلرهابي أن اثنين من أعضاء التنظيم

كولونيل جيري بيسانا لوكالة فرانس
ُ
بــرس إن “قنبلة ألقِ يت داخــل مسجد،

قاما بتفجير نفسيهما بواسطة حزامين
ناسفين في الكاتدرائية ،أحدهما على

مــســفــرة عــن مقتل شخصين وإصــابــة

مدخلها ،واآلخــر في موقف السيارات،

أرب ــع ــة آخ ــري ــن بـ ــجـ ــروح” ف ــي مــديــنــة

حيث تجمعت قوات األمن.

الحوثية فــي صــنــعــاء ،وبـــدأت تظهر إلى

التخلص منه.

وك ـ ــان ات ــف ــاق ال ــح ــدي ــدة بــيــن الــحــكــومــة

الــعــلــن ،بــعــد إصــابــة الــقــيــادي مــحــمــد علي

ورجحت المصادر وقوف رئيس ما يسمى

والحوثيين برعاية األمــم المتحدة أيضا

الحوثي في حــادث مــروري ،أثناء توجهه

المجلس السياسي األعلى مهدي المشاط

ج ــزءا مــن الــخــافــات بين مــهــدي المشاط

قــائــمــة الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا مجلس

إلى صعدة في ظل اتهامات للقيادي مهدي

وراء الــحــادث ،حيث يسعى للتخلص من

ومــحــمــد عــلــي الــحــوثــي ،فــاألخــيــر يرفض

األمــن الــدولــي عــام  2014يــقــودان جناحا

المشاط ،بالوقوف وراء الحادث.

مــنــافــســه ،بــعــد أن تـ ــرددت مــعــلــومــات عن

االلتزام بتنفيذ االتفاق القاضي باالنسحاب

عسكريا ،وباتا قادريْن على تقليص نفوذ

وأكـــــدت م ــص ــادر يــمــنــيــة ف ــي صــنــعــاء أن

اعــتــزام زعيم التمرد عبد الملك الحوثي

من المدينة والموانئ ،بينما يفضل المشاط

بقية القيادات في حركة التمرد الحوثية

الــحــادث الــمــروري ال ــذي تــعــرض لــه محمد

اإلطــاحــة بالمشاط ،وتكليف محمد علي

االلتزام باالتفاق درءا لعواقب اإلخالل به.

المدعومة إيرانيا.

توقيــف  126موظفــا بعــد اتهامهم باســتغالل النفوذ

التحالف يطلق  7أسرى حوثيين

اإلفراج عن ابنــة الصادق المهدي بعد اعتقالها لســاعات

الرياض ـ وكاالت

أعلنت السلطات السعودية توقيف 126

تظاهر نحو  300أستاذ ومحاضر داخل

موظفا في “الحكم المحلي” عن العمل في

ح ــرم جــامــعــة الــخــرطــوم أم ــس األربــعــاء

أرجاء المملكة ،بعد اتهامهم بالفساد.

احتجاجا على نظام الرئيس عمر البشير،

وأشارت وزارة الشؤون القروية والبلدية

كما أكد متحدث باسمهم.

إلــى أن التهم تتعلق بقضايا عــدة منها

وتحولت التظاهرات التي انطلقت في

الــفــســاد الــمــالــي واإلداري ومــخــالــفــات

 19ديسمبر احتجاجا على قرار الحكومة

قــانــونــيــة كــاســتــغــال ال ــن ــف ــوذ وإســـــاءة

زيادة سعر الخبز ،إلى حركة احتجاج ضد

استخدام السلطة ومخالفات جنائية.

الرئيس البشير الذي يتولى السلطة منذ

قالت وزارة الــشــؤون القروية والبلدية

انقالب دعمه اإلسالميون في .1989

السعودية إنــه تــم يــوم الثالثاء توقيف

وقــال مــمــدوح محمد الحسن المتحدث

تورطهم في قضايا فساد.
وذكـ ــرت ال ـ ــوزارة فــي بــيــان نــشــرتــه على
حسابها فــي تــويــتــر أن ــه قــد ”ت ــم توجيه
االت ــه ــام لــهــم بــالــتــورط فــي قــضــايــا عــدة
منها الفساد المالي واإلداري ومخالفات
قــانــونــيــة كــاســتــغــال ال ــن ــف ــوذ وإســـــاءة
استخدام السلطة ومخالفات جنائية“.

» »أعلنت األمم المتحدة أن تحالف دعم الشرعية
في اليمن ،أطلق  7أسرى حوثيين نقلوا
من الرياض إلى صنعاء .وأكد مبعوث األمم
المتحدة إلى اليمن ،مارتن غريفثس ،أمس
األربعاء ،أن التحالف بقيادة السعودية أفرج
عن  7أسرى من الحوثيين ،قام الصليب األحمر
بنقلهم من الرياض إلى صنعاء .وكتب مكتب
غريفيثس في تغريدة على تويتر“ :يرحب
المبعوث الخاص بقيام التحالف الذي تقوده
السعودية بإطالق سراح سبعة أسرى من
أنصار الله .وقام الصليب األحمر أمس بنقل
األسرى المفرج عنهم من الرياض إلى صنعاء”.
وتوصلت مشاورات السويد التي جمعت بين
الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين إلى
اتفاق لتبادل األسرى بين الجانبين.

جامعة الخرطوم تتظاهر ضد البشير
الخرطوم ـ وكاالت

أنحاء مختلفة من المملكة عن العمل ،بعد

أبـ ــو عــلــي الــحــاكــم ال ــم ــدرج اس ــم ــه ضمن

» »وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي ،إن منظومة
الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت جسما غير معرف باتجاه األعيان المدنية
بمدينة أبها ،مضيفا“ :تم التعامل معه بحسب قواعد االشتباك وتدميره” .وذكر
المالكي ،في بيان نشرته وكالة األنباء السعودية (واس) ،أنه “من خالل فحص
حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة ،تبين أنها طائرة
دون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية” .واختتم المسؤول
العسكري تصريحه بأن “قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات،
الميليشيات الحوثية اإلرهابية المدعومة من إيران من استهدافها لألعيان المدنية
والمدنيين ،وأن استخدامها ألساليب إرهابية في الهجوم االنتحاري سيكون له
وسائل ردع حازمة ،وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة اإلجراءات الرادعة بما
يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفية”.

السعودية تشن حملة جديدة على الفساد

 126مــوظــفــا فــي “الــحــكــم الــمــحــلــي” في

االســتــخــبــارات داخـ ــل الــحــركــة الــحــوثــيــة

» »أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ،أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي،
نجحت في اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (درون) معادية ،أطلقتها ميليشيات
الحوثي اإليرانية باتجاه مدينة أبها.

مانيال  -أ ف ب

ُقــتــل شــخــصــان جـ ــراء هــجــوم بقنبلة

اتسعت دائ ــرة الــخــافــات ،بين الــقــيــادات

عــلــي الــحــوثــي كـ ــان م ــدب ــرا وي ــه ــدف إلــى

*تدمير “درون” حوثية

قتلى بإنفجار في مسجد بالفلبين
زامبوانجا.

الحوثي خلفا له في المجلس السياسي.

مــحــمــد ع ــل ــي ال ــح ــوث ــي وم ــع ــه م ــس ــؤول

األمير محمد بن سلمان

وأضـ ـ ــاف ال ــب ــي ــان “شــمــلــت الــتــحــقــيــقــات

النظامية بحق المتهمين بــالــتــعــاون مع

مــوظــفــيــن فـــي أمـــانـــة الـ ــريـ ــاض وجـــدة

الجهات المختصة”.

والعاصمة المقدسة واألحــســاء والباحة

وفي نوفمبر  ،2017احتجزت السلطات

والــجــوف والــحــدود الشمالية والشرقية

الــســعــوديــة ع ــش ــرات األش ــخ ــاص بينهم

والطائف وتــبــوك وج ــازان وحــائــل وحفر

أمراء ،بناء على أوامر أصدرها ولي العهد

الباطن ونجران والقصيم” .مشيرة إلى

األمير محمد بن سلمان ،وسط حملة على

أنــه “ستتخذ الــــوزارة كــافــة اإلجـ ــراءات

الفساد.

باسم مبادرة أساتذة ومحاضري جامعة
الخرطوم“ ،نفذ اكثر من  300من أساتذة
جامعة الخرطوم اعتصاما داخــل مباني
ال ــج ــام ــع ــة” .وأضــــــاف ان  531اس ــت ــاذا
ومحاضرا في جامعة الخرطوم وقعوا
“مبادرة جامعة الخرطوم” التي تتضمن
مجموعة من المطالب.
وأوضح الحسن ان من “أهم مطالبها قيام
حــكــومــة انــتــقــالــيــة” فــي ال ــس ــودان ،وهــذا

مريم المهدي ابنة الصادق المهدي

ما يطالب به عدد كبير من المتظاهرين

بعد احتجازها لساعات ،حسب مصادر

الذين يدعون الى استقالة الرئيس الذي

فــي العائلة .وكــانــت رب ــاح ،ابنة الصادق

يحكم البالد بيد من حديد.

المهدي ،قالت إن قــوات األمــن اعتقلت

الــى ذلــك ،أفــرج األمــن السوداني ،أمس،

شقيقتها مريم ،وهــي نائبة زعيم حزب

ع ــن اب ــن ــة زع ــي ــم حــــزب األمـــــة الــقــومــي

األمـ ــة الــمــعــارض الـ ــذي ي ــرأس ــه وال ــده ــا،

السوداني المعارض الصادق المهدي ،الذي

بعد أن جدد تأييده للحراك في الشارع

كان قد أعلن قبل أيام دعمه للمحتجين،

السوداني.

“األمة الكويتي” يلغي عضوية نائبين

زيارة البابا لإلمارات حدث تاريخي

عاما
روحاني :نواجه أصعب أزمة منذ ً 40

الكويت ـ وكاالت

أبوظبي ـ وام

طهران ـ وكاالت

وافـــــق مــجــلــس األمـــــة ال ــك ــوي ــت ــي ،أمــس

مقعدي الحربش والطبطبائي.

أكد مطران الكنيسة األرمنية في اإلمارات

األرمــنــيــة الــتــي تــم افــتــتــاحــهــا فــي إم ــارة

أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني ،أمس

وأتــبــاعــهــا .وال يــتــعــيــن إل ــق ــاء ال ــل ــوم على

األربـ ــعـ ــاء ،عــلــى إعــــان انــتــهــاء عــضــويــة

وأشـ ــار الــغــانــم ،فــي تــصــريــحــات صحفية

ميسروب ساركسيان أهمية زيــارة البابا

الشارقة منذ  20عاما ،والكنيسة األرمنية

األرب ــع ــاء ،أن ب ــاده تــواجــه أصــعــب وضع

الحكومة التي تقوم بواجبها أو على النظام

النائبين المعارضين اإلسالميين ،جمعان

عقب االجتماع ،إلى أن األمر يتعلق بتنفيذ

فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للدولة،

والــمــطــرانــيــة الــلــتــيــن تــم افــتــتــاحــهــمــا في

اقــتــصــادي مــنــذ  40عــامــا ،وأن الحكومة

اإلسالمي” ،وفقا لوكالة “رويترز”.

ال ــح ــرب ــش وولـ ــيـ ــد ال ــط ــب ــط ــب ــائ ــي ،وخــلــو

أحــكــام قضائية واستحقاقات دستورية

خ ــال ف ــي الــفــتــرة م ــن  3إل ــى  5فــبــرايــر

العاصمة أبوظبي قبل  4سنوات”.

مقعديهما في إطار قضية اقتحام البرلمان

“وليس إجراءات ضد أشخاص”.

الــمــقــبــل ،واعــتــبــرهــا حــدثــا تــاريــخــيــا نظرا

وشــكــر م ــط ــران الــكــنــيــســة األرم ــن ــي ــة في

وجرى اتخاذ هذا اإلجراء بعد صدور حكم

لتزامنها مع عام التسامح.

اإلم ــارات ،بهذه المناسبة ،عضو المجلس

نهائي فــي نوفمبر  2017بحبس كــل من

وقال المطران ساركسيان ،في تصريحات

األعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن

النائبين ،الموجودين حاليا خارج الكويت،

لــوكــالــة أنــبــاء اإلمــــارات (وام ) ،إن دولــة

محمد القاسمي على توجيهاته بترميم

لـ 3سنوات و 6أشهر في القضية المعروفة

اإلم ـ ــارات باستضافتها الــبــابــا فرنسيس

“ديــر هاغاردزين” في أرمينيا الــذي يعود

إعالميا باقتحام مجلس األمة.

تبرهن للعالم مجددا على قيم التسامح

للقرون الوسطى خالل زيارته للدير الذي

وتعود وقائع القضية إلــى نوفمبر 2011

واإلخاء التي تتبناها ،بتوجيهات القيادة

تم افتتاحه قبل  4أعوام.

حــيــن اقــتــحــم ن ــواب فــي الــبــرلــمــان وعــدد

الرشيدة  .وأضاف المطران ساركسيان أن

ودعـ ــا الــمــطــران ســاركــســيــان ،ف ــي خــتــام

من المتظاهرين مجلس األمــة احتجاجا

عالقة الكنيسة األرمنية مع الدول العربية

حــديــثــه ،فــي رســالــة لــلــعــالــم“ ،إلـــى زي ــارة

قديمة تمتد منذ القرن الثامن

اإلم ـ ــارات الــتــي تعتبر دول ــة مثالية في

ال ــم ــوال ــي ــن لــلــحــكــومــة عــلــيــه

الميالدي ،قائال“ :تواجدنا

تطبيقها لمفهوم التسامح ،والتعرف على

وطــالــبــوا بــاســتــقــالــة رئــيــس

فــي دول ــة اإلمـ ــارات يعود

المجتمع اإلماراتي الــذي يتمتع بأعلى

الوزراء آنذاك ،الشيخ ناصر

إلى فترة ستينيات القرن

درجـ ــات الــتــعــايــش السلمي والــتــاقــي

المحمد الصباح ،واتهموه

الماضي”.

عام .2011
وأعلن رئيس مجلس األمة ،مرزوق الغانم،
حسبما نقلته وكــالــة “كــونــا” الرسمية ،أن
البرلمان اتخذ في جلسة عادية ،انعقدت
ام ـ ــس ،قـ ـ ــرارا بــخــلــو مــقــعــدي الــحــربــش،
ال ــس ــي ــاس ــي مـ ــن “الـــحـــركـــة ال ــدس ــت ــوري ــة
اإلســامــيــة” المرتبطة بجماعة “اإلخ ــوان
المسلمين” ،والطبطبائي ،السلفي المستقل،
بموافقة  40نائبا مقابل اعــتــراض 18
فقط ،مع إبالغ الحكومة بذلك.
وأوضــــــــح الـ ــغـ ــانـ ــم أنـ ـ ــه ســيــتــم،
وف ــق أحــكــام الــدســتــور وقــانــون
االنتخاب ،إجراء تصويت حول
تعيين نائبين جديدين لشغل

على أدائــه في ظل سيطرة النواب

بالفساد.

كما أش ــار إلــى “الكنيسة

بـ ــيـ ــن األديـ ـ ـ ـ ـ ــان والـ ــشـ ــعـ ــوب
والحضارات”.

ليست هي المسؤولة عن ذلك بل الواليات
المتحدة.
وانسحب الرئيس األميركي دونالد ترامب
العام الماضي من اتفاق نووي دولي مبرم
مع إيران وأعاد فرض العقوبات عليها.
وينظم العمال ومنهم سائقو الشاحنات
والمزارعون والتجار احتجاجات متفرقة
على الصعوبات االقتصادية مما أدى في
بعض األحــيــان إلــى مــواجــهــات مــع قــوات
األمن.
ونقل الموقع اإللكتروني الرسمي للرئيس
عــن روحــانــي قوله “الــيــوم تواجه
الـــــبـــــاد أك ـ ــب ـ ــر ضـ ــغـ ــط وأزم ـ ـ ــة
اقتصادية منذ  40عاما”.
وأضــاف“ :اليوم مشكالتنا سببها
األساسي هو الضغط من أميركا

وتــحــدث روحــانــي عــنــد ضــريــح الخميني
مؤسس “الجمهورية اإلسالمية” في إطار
بـ ــدء االح ــت ــف ــاالت ب ــم ــرور  40عــامــا على
تأسيسها يوم  11فبراير.
وت ــذب ــذب ــت قــيــمــة الـ ــريـ ــال اإليـ ــرانـ ــي في
األشهر األخيرة مما جعل من الصعب على
الــمــواطــن الــعــادي تلبية احــتــيــاجــاتــه ،مما
تسبب بموجات احتجاجية عــديــدة ضد
النظام اإليراني.
من جانبه ،أكد المتحدث باسم الخارجية
اإليرانية بهرام قاسمي ،أن بالده سنعيد
النظر في االتفاق النووي ،في حال
لم ِ
تف الدول الغربية بالتزاماتها.
وق ــال قــاســمــي“ ،نــســعــى لتجاوز
اآلثار المدمرة للعقوبات األمريكية
على إيران”.

“إمام المتشددين” د ّرب قاتل السفير الروسي

كشــف تحقيــق صحافــي فــي الســويد ،أن الحكومــة التركيــة تغــض الطرف منذ ســنوات عن
إمام متشــدد لعب دورا كبيرا في تطرف الشــرطي الذي قتل الســفير الروســي في أنقرة ،في
ديسمبر سنة .2016
وبحســب “نورديــك مونيتــور” ،فإن اإلمام رجب أوغوز الملقب بأبــي حذيفة التركي ،ما يزال
مدرجــا ضمــن قوائــم الموظفيــن الحكوميين لدى الســلطات ،كمــا لم يخضع للتحقيق بســبب

نستعرض أهم ما ينشر في

أنشــطته المشــبوهة .وينحــدر أبــو حذيفة من من بلدة جميلي ،فــي محافظة دينزيلي ،غربي

الصحف والمواقع العربية

البــاد ،ومــن األمــور المثيــرة فــي التحقيــق ،أن الرجــل مــا زال موظفــا تابعــا إلدارة الشــؤون

والعالمية .مقال اليوم من صحيفة:

الدينية في مقاطعة “ييني محلي” بالعاصمة أنقرة.
وفي شهادته أمام المحققين األتراك ،في  27ديسمبر  ،2016أكد اإلمام أنه كان يعرف مولود
ميــرت ألطنطــاش 22 ،عامــا ،ضابــط الشــرطة التركــي الذي أطلق النار على الســفير الروســي
أنــدري كارلــوف وأرداه قتيــا .وأكــد أبــو حذيفــة أن ألطنطــاش دأب على قصد مســجده إلى
جانب عشرات المصلين اآلخرين.
ويتولــى اإلمــام المتشــدد البالغ من العمر  47ســنة ،مهامه بشــكل رســمي فــي المقاطعة التي
يوجــد بهــا مقــر المخابــرات التركيــة ،وبالتالــي ،فــإن أســئلة تطرح حــول مــا إذا كان بقاء أبي
حذيفة في منأى عن التحقيق محض صدفة أم إنه تجاهل مقصود من السلطات.
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الخميس

الرئيس األميركي :اقتصاد إيران ينهار اآلن
وصـــف طـــهـــران بــمــصــدر خــطــر مــحــتــمــل وحــــذر مـــن تــجــاربــهــا الــصــاروخــيــة
واشنطن  -أ ف ب

قــال الرئيس األميركــي دونالد ترامب إن

االستخبارات.

الــذي أبرمتــه إيــران مــع عــدة دول فــي

االقتصاد اإليراني ينهار اآلن ،وهو العائق

وكتــب ترامــب سلســلة مــن التغريــدات

.2015

الوحيــد أمــام تصاعــد الخطــر اإليرانــي،
ً
واصفــا إيــران بمصــدر خطــر محتمــل

األخرى التي أشــاد فيها بنجاح سياســاته

وأكــد مــدراء االســتخبارات مجــددا أنهم

ً
ومحذرا من تجاربها الصاروخية.

في سوريا وكوريا الشمالية.

يعتقــدون أن روســيا تدخلــت لصالــح

وتأتــي انتقاداتــه ألجهــزة االســتخبارات

ترامــب فــي انتخابــات الرئاســة ،2016

وأشــار ترامــب فــي تغريدة علــى “تويتر”

بعــد يــوم مــن تقريــر قدمه مــدراء أجهزة

وهو ما نفاه الرئيس مرارا.

االستخبارات ناقضوا فيه تقييم الرئيس

وقالــوا إنهم يتوقعون تدخل روســيا مرة

إلــى التجارب الصاروخية التي قامت بها
ً
منتقــدا أداء
طهــران األســبوع الماضــي،

المتفائل.

أخرى في انتخابات الرئاسة .2020

جهاز االستخبارات األميركي ،الذي اعتبر

وفــي جلســة حــول التهديــدات العالميــة

وجــاءت شــهاداتهم بعــد أســابيع مــن

أنه “ساذج ومخطئ” بشأن إيران.

التــي تواجه الواليــات المتحدة في لجنة

تأكيــد ترامــب االنتصــار علــى تنظيــم

وكتــب ترامــب فــي التغريــدة قاســية

االستخبارات في مجلس الشيوخ ،ناقض

داعــش لتبريــر إعالنــه المفاجــئ ســحب
القــوات األميركيــة مــن ســوريا فــورا ،في

اللهجة“ :ربما يجدر بأجهزة االستخبارات

المســؤولون تأكيــدات ترامــب بأن تنظيم
داعــش قد ُهــزم ،وأنه يمكــن إقناع كوريا

خطوة أقلقت مؤسســة الدفاع األميركية

وأضاف “يبدو أن موظفي االســتخبارات

الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.

وحلفاء واشنطن في الشرق األوسط.

ســلبيون وســاذجون للغايــة عندما يتعلق

كمــا طعنوا فــي زعم الرئيس بــأن طهران

كمــا جــاءت قبــل أســابيع مــن قمــة ثانيــة

األمر بأخطار إيران .إنهم مخطئون”.

تســعى بنشاط إلى امتالك أسلحة نووية،

يخطــط ترامــب لعقدهــا مــع زعيــم كوريا

ورغم شدة هذه االنتقادات إال أنها ليست

وهــو التبريــر الــذي اســتخدمه ترامــب

الشــمالية كيــم جونغ اون للتفــاوض على

األولــى التــي يوجههــا ترامــب ألجهــزة

لالنســحاب العــام الماضــي مــن االتفــاق

نزع األسلحة النووية في البلد المعزول.

أن تعود إلى المدرسة”.

الرئيس األميركي دونالد ترامب

استخبارات أميركا :إيران تواصل دعم اإلرهاب

مادورو يمد يديه
للمعارضة ..ويرفض
“االبتزاز الغربي”

تزيد دعمها لميليشــيات الحوثي في اليمن والجماعــات الموالية لها في العراق

واشنطن ـ وكاالت

قــال مديــر المخابرات الوطنية األميركية ،دان كوتس ،إن إيران تواصل دعم اإلرهاب
ً
عالميا ومن المتوقع أن تزيد دعمها لميليشيات الحوثي في اليمن والجماعات الشيعية

وعدد آخر من رؤساء وقادة الوكاالت األمنية
األميركيــة ،إنــه بالرغم من التــزام إيران ببنود

الموالية لها في العراق خالل العام القادم.
وجــاءت تصريحــات كوتــس خــال التقييــم
الســنوي الــذي قدمتــه وكاالت االســتخبارات

*اضطرابات داخلية

األميركيــة أمــس االربعــاء ،أمــام الكونغــرس

وتوقــع كوتــس “حــدوث اضطرابــات جديــدة

حيــث أكــد أن “إيــران ال تتابــع فــي الوقــت

داخل إيران خالل األشــهر المقبلة ،على الرغم

الراهــن األنشــطة الرئيســية المتعلقــة بتطويــر

مــن أن االحتجاجــات مــن المرجــح أن تظــل

األسلحة النووية لكنها في الوقت نفسه تطور

غيــر منســقة وبــدون قيــادة مركزيــة أو دعــم

برنامجهــا الصاروخــي الــذي يشــكل تهديــ ًدا

واســع مــن المجموعــات العرقيــة والسياســية

للشرق األوسط ،كما تستمر بدعم اإلرهاب”.

الرئيسية”.

ويســتند التقييــم إلــى تقاريــر  16وكالــة

وأضاف أن “المتطرفين في إيران سيستمرون

اســتخبارات أميركيــة وتم تقديمــه أمام لجنة

في مواجهة المعتدلين داخل البالد”.

االســتخبارات في مجلس الشــيوخ األميركي،

ورأى مديــر المخابــرات القومية األميركية أن

حيــث أكــد كوتــس أن “إيــران تواصــل دعــم

طهران ســتزيد القمع في الداخل ،قائال“ :نحن

اإلرهاب في أوروبا والشــرق األوســط وتدعم

نعتقد أن طهران مستعدة التخاذ تدابير أمنية

ميليشــيات الحوثــي فــي اليمن والميليشــيات
الشيعية في العراق”.

االتفــاق النــووي ،غيــر أن قــادة إيــران هــددوا
ً
علنا أنهم قد ال يلتزمون ببنوده إذا لم تســتفد

كراكاس ـ وكاالت

طهــران مــن فوائــد االتفــاق ،وســيواصلون

أبــدى الرئيــس الفنزويلــي نيكــوالس مادورو

الرئيــس فــي حيــن واصلــت روســيا دعــم

اســتعداده إلجــراء محادثــات مــع المعارضــة

مادورو.

فــي البالد ،وأعلن انفتاحه أمام توســط دول

وقــال مــادورو في مقابلــة مع وكالــة اإلعالم

كطرف ثالث ،حســبما كشــفت وكالــة اإلعالم

الروســية من كراكاس“ :أنا مســتعد للجلوس

الروسية ،أمس األربعاء.

وإجــراء محادثــات مــع المعارضــة لمصلحــة

ونشــرت الوكالــة تصريحــات مــادورو فــي

فنزويال ومن أجل السالم ومستقبل البالد”.

الوقت الذي يحتدم به الصراع على الســلطة

وردا علــى ســؤال عــن إمكانيــة توســط دول

فــي فنزويال ،مع إقدام الحكومة على إجراء

كطــرف ثالــث ،نقلــت الوكالــة عــن مــادورو

تحقيــق يمكــن أن يــؤدي إلــى اعتقــال زعيــم

قولــه“ :هناك عدد من الحكومات والمنظمات

المعارضــة خــوان غوايــدو الــذي أعلن نفســه

العالميــة التــي تبــدي قلقهــا الصــادق إزاء مــا

رئيســا مؤقتــا للبــاد ،ودعــا الحتجاجــات

يحدث في فنزويال ودعت إلى حوار”.

مجموعة من األنشطة النووية في النهاية.

دان كوتس

ســيعززون مواقفهــم وســيتحدون المعتدليــن
عبــر تقويــض جهودهــم لتنفيــذ اإلصالحــات
الداخليــة ،باإلضافــة إلــى اتخــاذ موقــف أكثــر
مواجهة تجاه الواليات المتحدة وحلفائها”.

الصواريخ
وذكــر تقييم وكاالت االســتخبارات األميركية
أن تهديــد طهران األكبــر هو برامج الصواريخ
الباليســتية حيــث تمتلك طهران أكبر ترســانة
للصواريــخ فــي المنطقــة ،ومــا زالــت تشــكل
تهديــ ًدا للــدول فــي جميــع أنحــاء الشــرق

األوسط خالل عام .2019

االتفاق النووي

وقــال دان كوتــس إن طهــران تملــك “أكبــر

أكثر جرأة ر ًّدا على االضطرابات المتجددة”.

وقــال كوتــس خــال الجلســة التــي حضرهــا

قوة صواريخ باليســتية” في الشــرق األوســط

أيضــا كل مــن جينــا هاســبل ،رئيســة وكالــة

وتستطيع استهداف نقاط تبعد أكثر من ألفي

وأضــاف أن “أنصــار الحــرس الثــوري اإليراني

المخابــرات المركزيــة األميركية “ســي آي إي”،

كيلومتر من الحدود اإليرانية.

برلين

مادورو في موقف سياسي حرج منذ أيام

أنقرة

جديدة في الشوارع.

وانتقــد الرئيس الفنزويلي الدعــوات الغربية

وغرقــت فنزويــا فــي فوضــى سياســية

إلجــراء انتخابــات رئاســية مبكــرة ،ووصفهــا

األســبوع الماضــي بعد أن اعترفــت الواليات

بمثابــة ابتــزاز ،وقــال إن “الــدول التــي تدعــو

المتحــدة بغوايــدو ( 35عامــا) قائمــا بأعمــال

إليها يجب أن تنتظر حتى .”2025

كينشاسا

اعتقال  3عراقيين خططوا

تركيا :توقيف عشرات

العثور على مقابر

برلين  -أ ب

أنقرة  -أ ف ب

كينشاسا ـ رويترز

اعتقلــت الشــرطة األلمانيــة ثالثــة رجــال عراقيين لالشــتباه بتخطيطهــم لتنفيذ

أوقفــت الســلطات التركية ،أمس األربعاء 63 ،شــخصا معظمهــم من الطيارين

قالــت متحدثــة باســم بعثــة األمم المتحــدة إنه تم اكتشــاف  15مقبــرة جماعية

هجــوم إرهابــي بالقنابــل ،وفقا لما ذكر موقع “شــبيغل أون الين” اإلخباري ،أمس

العســكريين ،لالشــتباه بارتباطهــم بمحاولــة االنقــاب التــي وقعــت فــي ،2016

علــى األقل في شــمال غرب جمهورية الكونغــو الديمقراطية في أعقاب أحداث

األربعاء.

بحسب النيابة العامة في أنقرة.

عنف عرقية دامية على مدى ثالثة أيام في ديسمبر.

لهجوم في ألمانيا

جماعية في الكونغو

الطيارين العسكريين

وقــال الموقــع إن الرجــال العراقييــن

لــم يتمكنوا من تأكيد الخبر على الفور،

ويأتــي ذلــك ضمــن تحقيقــات

الباقــون مدنيــون يعملــون لحركــة

الثالثــة اعتقلــوا فــي وقــت مبكــر مــن

مســؤولون عــن التحقيــق فــي جرائــم

يجريهــا المدعي العــام في “منظمة

صبــاح األربعاء قرب بلدة ديتمارشــين،

خطيرة بما في ذلك اإلرهاب.

فتح هللا اإلرهابية” (فيتو) بحســب

غولن التي تصنفها تركيا “إرهابية”،

الواقعة في والية شــليزفيغ هولشتاين

وأوضــح موقــع “شــبيغل أون اليــن” ان

التســمية التــي تطلقهــا الســلطات

شمال ألمانيا.

الرجــال ،الذيــن عرفتهــم بأنهم شــاهين

علــى مجموعــة الداعيــة فتــح هللا

وأكــدت المتحدثــة باســم الشــرطة

ف .وهيــرش س .ورؤوف س ،كانــوا

غولــن المقيــم فــي المنفــى والــذي

األلمانيــة دانييــا كيــس أن رجــال

يخططــون الســتخدام ألعــاب ناريــة

تتهمــه تركيــا بالوقــوف خلــف

الشــرطة الفيدراليــة منخرطيــن فــي

لصنع متفجرات ،وأنهم طلبوا الحصول

محاولــة االنقــاب ،فيمــا ينفي ذلك

عملية مع شــرطة الوالية ،وأشــارت إلى

على مفجر من بريطانيا.

بشدة.

االدعــاء العــام للحصول علــى مزيد من

ولــم يتــم الكشــف عــن كامــل أســمائهم

وبيــن الـــ 63المشــتبه بهــم  46طيار

التفاصيل.

تمشــيا مع قانون الخصوصية األلماني،

مروحيــة فــي الخدمــة العســكرية

المدعــون الفيدراليــون األلمــان ،الذيــن

وفقا لما ذكرت وكالة “اسوشيتد برس”

الفعليــة ،وطيــاران ســابقان ،والـ15

بحسب مكتب النيابة العامة.
وتــم

توقيــف

عشــرات

آالف

األشــخاص فــي حملــة قمــع أعقبت
محاولــة االنقالب ،فيمــا تمت إقالة
أو تعليق عمل أكثر من  140ألفا.

وفــي وقــت ســابق مــن الشــهر الحالــي

مقبرة فردية حول بلدة يومبي وكذلك

قالــت األمــم المتحــدة إن  890شــخصا

أربــع مقابــر جماعيــة تحــوي مــا ال يقــل

علــى األقــل لقــوا مصرعهــم نتيجــة

عــن  170جثــة فــي منطقــة بونجينــدي

العنــف الــذي كان مــن أســوأ األحــداث

القريبة.

فــي المنطقــة منــذ ســنين والذي كشــف

وأضافــت“ :علــى الرغــم مــن أن البعثــة

عــن الخطــورة التــي تكتنــف العالقــات

لــم تنتــه مــن وضــع نتائــج عملهــا ،فــإن

العرقيــة حتى في أكثر مناطق الكونغو

بوســعنا أن نؤكــد مقتــل عــدة مئــات

هدوءا.

مــن بينهــم نســاء وأطفــال فــي ظروف

وقالــت المتحدثــة فلورنــس مارشــال

قاسية ال تحتمل”.

اعتقــاالت شــبه يوميــة فــي أنحــاء

إن بعثــة األمــم المتحــدة الخاصة التي

وال تــزال الكونغــو الديمقراطيــة غيــر

تحقــق فــي مالبســات القتال اكتشــفت

مســتقرة بعــد انتهــاء حــرب دارت مــن

تركيا.
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وفــي األســابيع الماضيــة ،تضاعــف
عــدد المداهمــات وســط تقارير عن

نشكر وزارة شؤون

الشباب والرياضة

على تجاوبها مع طرح “البالد

سبورت” قبل يومين ،حول عطل
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دورات المياه باستاد البحرين

ســمو الشــيخ عيســى بن علي يتــرأس اجتماع اتحاد الســلة

الوطني ،والذي أثمر عن مباشرة

الوزارة لمكان الخلل والعمل على

إصالحه.

خسارة يد األهلي أمام

باربار أبعثت الخوف في أنفس

جماهير األول ،بسبب المستوى

غير المأمول الذي ظهر عليه

والمتقلبات السلبية التي جعلته
يخرج متخلف ًا بالنتيجة ،رغم أنه

واجه فريق ًا غالبيته من الشباب

باستثناء  4عناصر خبرة.

الخميس

 31يناير 2019
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المشاركات
ُ

الخارجية في خطر!

أحمد كريم

شــكل غيــاب فريــق النجمة لكــرة اليد عن

سمو الشيخ عيسى بن علي يترأس االجتماع

البطولة اآلســيوية التي يحمل لقبها نقطة

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

تحــول فــي “التكتيــك” المُ تبــع مــن قبــل

وزارة شــؤون الشــباب والرياضة بشــأن المشــاركات الخارجيــة التي تعتبر الحافــز الوحيد في

ترأس رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل خليفة اجتماع مجلس إدارة االتحاد االعتيادي الثاني عشــر الذي عقد مســاء

هذه اللعبة!

أمس األول الثالثاء بمقر اتحاد السلة بأم الحصم.

صحيح أن القانون ال يلزم الوزارة بدفع تكاليف مشــاركات األندية في المســابقات الخارجية،
لكــن العــادة جــرت علــى أن تتكفــل الــوزارة بهــذه المصاريــف منــذ أن كانت مؤسســة في عهد
الشــيخ فــواز بــن محمــد آل خليفــة وهشــام الجــودر ،اللذيــن شــجعا ودفعــا نحــو ترســيخ مبدأ
المشــاركات الخارجيــة لمــا لها من مكاســب فنية ترفع مســتويات الالعبيــن ،وتجعلهم في قمة
أدائهم عند انضمامهم للمنتخبات الوطنية.
شخصيا ،لست ضد الوزارة في تطبيق القانون واللوائح التي ال تنص على إلزامية دفع تكاليف
المشــاركات الخارجيــة لألنديــة في مثــل الحالة “النجماويــة” ،خصوصا وأنها -الــوزارة -تعاني
تقليص حصتها المالية التي اعتمدتها الحكومة ،لكنني ضد أن تكون صارمة بهذه الطريقة!
ولــو نالحــظ هنــا أن ما حصــل كان تناقضا صارخا للشــعار الذي يرفعه رئيــس المجلس األعلى
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة في العــام الماضــي “عــام الذهب”،
فالغاية من الشعار تعني ببساطة شديدة تحقيق أكبر قدر ممكن من الميداليات الذهبية على
المستوى الخارجي ،أي المشاركات الخارجية!
على كل حال ،أتفهم الوضع المربك الذي تعيشــه وزارة الشــباب والرياضة؛ كونها تعيش عهدا
جديدا برئاســة الوزير الشــاب أيمن المؤيد ،لكنني ال أتفهم كيف ســمح الوزير بأن يُحرم بطل
من الحفاظ على لقبه دون أن يُحدث استنفارا إلنقاذ ما يمكن إنقاذه!
ومهما تكن األســباب ،فالنتيجة المرئية أمامنا هي أن وزارة الشــباب والرياضة جردت النجمة
من لقبه في البطولة اآلســيوية لكرة اليد ،وســاعدها على ذلك انشــغال اتحاد اللعبة بالمشاركة
في بطولة العالم ،ونسيانه أن مسؤولياته ال تقتصر على هذه البطولة!
ahmed.kareem

وفــي بدايــة االجتمــاع ،رفــع مجلــس

حمــد آل خليفــة ،حيــث جســد أبطــال

فــي قيــادة منتخــب الشــباب المشــارك

إدارة اتحاد كرة الســلة الموازنة العامة

إدارة االتحــاد أســمى آيــات التهانــي

وبطــات البحريــن شــعار عــام الذهــب

فــي مســابقة الــدوري حتــى نهايــة

إلــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

فقــط الــذي أطلقــه ســموه علــى أرض

الموســم الجــاري مــع المدرب المســاعد

للعام .2019

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

الواقــع ،محققيــن  197ميداليــة ذهبيــة

ريان المحمود.

خليفــة علــى مــا أنعــم بــه هللا ســبحانه

فــي مختلــف األلعــاب ،إذ ســاهم اتحــاد

وبعــد أن تــم إقــرار الهيــكل الجديــد

وتعالــى علــى ســموه مــن نعمــة الصحة

الســلة في ذلك من خــال فوز منتخب

للجــان العاملــة فــي االتحــاد فــي

والعافيــة ليواصل ســموه قيــادة العمل

الشــباب بالمركــز األول فــي بطولــة

االجتمــاع الماضي ،والــذي يتواكب مع

الحكومــي فــي ميادين البــذل والعطاء

الخليــج التي أقيمت في ســلطنة عمان

التطويــر الــذي ينشــده ســمو الرئيــس،

لتلبيــة تطلعــات المواطنيــن الكــرام،

والتأهــل لبطولة آســيا ،وتحقيق المركز

تــم تعيين بعض رؤســاء اللجــان ،وهم:

بأن يديم على ســموه
داعين هللا تعالى ْ 

الثانيــة فــي بطولــة منتخبــات الشــباب

موفــور الصحة والعافية والعمر المديد

العربية في القاهرة ،فيما حقق منتخب

رئيســا
إعــادة تعييــن ناصــر القصيــر
ً
للجنــة المنتخبــات ،إعــادة تعييــن

لمواصلــة مســيرته الحافلــة بالعمــل

الناشــئين وصافة بطولــة الخليج بدبي

والخير واإلنجاز.

وتأهل لنهائيات كأس آسيا.

رئيســا للجنــة المســابقات،
أنــور شــرف
ً

وأشــاد مجلــس إدارة اتحــاد الســلة بمــا

وتــم خــال االجتمــاع تقديــم الشــكر

رئيســا
الحــكام ،تعييــن ســلمان حبيــل ً

ورفــع األميــن المالــي التحــاد الســلة
تقريــر الموازنــة الماليــة للعــام 2018
بعــد االعتمــاد مــن مدققــي الحســابات
باالتحــاد ،حيــث اتضح عــدم وجود أي
ديون على االتحاد أو مخالفات مالية.
واطلــع مجلس االتحاد خالل االجتماع
علــى

المشــاركات

واالســتحقاقات

القادمــة وســير المســابقات المحليــة
واســتعراض الرســائل الواردة للمجلس

رئيســا للجنــة
تعييــن عبدالرضــا قربــان
ً

التخاذ القرارات المناسبة.

تحقــق فــي عــام الذهــب بقيــادة ممثــل

للمــدرب الوطنــي ســلمان رضمــان على

للجنــة االنضبــاط ،تعييــن عبدالحســن

» »واعتمد مجلس إدارة االتحاد خالل

جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون

قيادتــه الجهــاز الفني للمنتخــب االول،

الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب

إذ اتخــذ مجلــس إدارة االتحــاد القــرار

رئيســا للجنــة االســتئناف.
الحايكــي
ً

وحــدد المجلس موعد انعقــاد الجمعية

والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة

بعدم تجديد عقــد المدرب الذي ينتهي

العموميــة العاديــة الــذي ســيقام خــال

البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن

في شــهر فبراير الجاري ،مع اســتمراره

شــهر مــارس المقبــل .واعتمــد مجلــس

االجتماع المشاركة في فعاليات

يوم البحرين الرياضي الوطني

الذي سيقام يوم الثالثاء الموافق
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المؤيد يبحث التعاون مع اتحاد الكريكت

اطلــع علــى الخطــط والبرامــج المقبلــة لنشــر اللعبــة

هجرس تتسلم كتاب “نادي البحرين للتنس”

أشــادت بجهود القائميــن وبفكرة توثيــق التاريخ المهم

ضاحية السيف  -وزارة الشباب والرياضة

اللجنة اإلعالمية

اســتقبل وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن

أثنــاء حضورهــا الحفــل الختامــي لبطولة

المؤيــد بمكتبــه ســليم إليــاس رئيــس االتحــاد

شــركة إبراهيــم خليــل كانــو المفتوحــة

البحرينــي للكريكت وعدد مــن أعضاء مجلس

لناشــئي التنــس ،والتــي أقيمــت مؤخــرا
بنــادي البحريــن للتنــس ،تســلمت الخبيرة

اإلدارة.
وخــال اللقــاء اســتمع الوزيــر لشــرح مــن

الرياضيــة ورائــدة التنــس ســهام هجــرس

قبــل رئيــس االتحــاد البحرينــي للكريكــت

نســخة مــن كتــاب “نــادي البحريــن للتنس

عــن اســتراتيجية االتحــاد المقبلــة والخطــط

أربعــون عاما مــن اإلنجازات ...والمســيرة

والبرامــج التــي يســعى االتحــاد لتطبيقهــا مــن

مستمرة” ،وذلك من رئيس النادي خميس
المقلة.

أجــل تطويــر اللعبــة ومنظومتهــا المختلفــة
المؤيد خالل استقباله لرئيس وأعضاء اتحاد الكريكت

والعمل على نشــرها بين الشباب البحريني كما
تــم التطــرق الــى التعاون المشــترك بيــن وزارة
شــؤون الشــباب الرياضــة واالتحــاد البحرينــي
للكريكــت والهــادف الــى االرتقــاء باللعبــة فــي
مختلف مجاالتها.
وأكــد أيمــن المؤيــد أن وزارة شــؤون الشــباب

الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس

سبيل نشر اللعبة وتطوير مخرجاتها.

المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس

مــن جانبــه ،أعــرب رئيــس االتحــاد البحرينــي

اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر

للكريكــت عــن تقديــره لوزيــر “الشــباب

بــن حمــد آل خليفة وبمــا يتوافق مــع مبادرات

والرياضــة” علــى تعاونه مع االتحــاد البحريني

البرنامــج الوطنــي لتطويــر قطــاع الشــباب

للكريكــت إلنجــاح فعالياتــه واســتراتيجيته
المســتقبلية مؤكــ ًدا أن التعــاون البنــاء بيــن

وأثنــاء الزيــارة أعربت ســهام هجرس عن
ســعادتها بالتطويــر الكبيــر الــذي شــهده

المقلة يهدي كتاب النادي لسهام هجرس

النــادي فــي الســنوات األخيــرة ،وأشــادت
بجهــود القائميــن عليه ،كما أشــادت بفكرة

اآلنسات والســيدات على ممارسة رياضة

فــي العــام  2012تشــرفت ســهام هجــرس

خالل هذا الكتاب التاريخي المهم.

التنــس ،حيــث شــهدت حقبــة الســبعينات

بتكريــم مــن قرينــة عاهــل البــاد رئيســة

مــن القــرن الماضــي تواجــدا كبيــرا مــن

المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو

وتعتبــر ســهام هجــرس مــن الرائــدات

العنصــر النســائي ،ليــس فقــط فــي برامج

الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل

األوائــل الالتــي مارســن رياضــة التنــس،

التدريب وفــي اللجان العاملة بالنادي ،بل

خليفــة في حفل الوفاء والعرفان لمن بدأ
ضمــن أوائــل المتخصصــات والقــادة فــي
المجال الرياضي.

التوثيق لنادي البحرين للتنس العريق من

والرياضــة تبــذل قصــارى جهدهــا مــن أجــل

والرياضة “اســتجابة “ لتكون البحرين عاصمة

تحقيــق أقصــى درجــات التعــاون مــع منظومة

للشــباب والرياضــة مشــيدا فــي ذات الوقــت

االتحاد البحريني للكريكت والوزارة سيساهم

الرياضــة البحرينية بما فيها االتحاد البحريني

بالجهود الطيبة التي يقوم بها رئيس وأعضاء

فــي دفع عجلــة رياضة الكريكــت نحو تحقيق

وواحــدة مــن المؤسســات لنــادي البحرين

وفي عضوية مجلس إدارة النادي أيضا.

للكريكــت وصــوال لتنفيــذ رؤيــة ممثــل جاللــة

مجلــس إدارة االتحــاد البحريني للكريكت في

المزيد من النجاحات.

للتنــس ،ولهــا دور كبيــر قــي تشــجيع

وضمــن احتفــاالت البــاد بالعيــد الوطنــي

سـيـدات المـحـرق يتـلـقـيـن خـسـارتـيـن

أمام الصيد المصري والصفاقسي التونسي بالبطولة العربية للطائرة

إطالق دوري “المصرف الخليجي” للصاالت

القصيبي :دعم الرياضة البحرينية لما تشــهده من تطورات ملحوظة

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

حسن علي
تلقى فريق سيدات نادي المحرق للكرة الطائرة خسارتين جديدتين في منافسات

نقطــة وأخيــرا نــادي المحــرق البحريني

بطولــة األنديــة العربية العشــرون التي تســتضيفها جمهورية مصــر العربية حتى

سابعا من دون أي نقطة.

 4فبراير الجاري بعدما اســتهل مشــواره بالهزيمة من ســبورتينج المصري بثالثة
أشواط نظيفة.
فــي ثانــي مواجهاتــه التــي اقيمــت يوم

يفتقــدن إلى الخبرة بســبب عدم وجود

االثنيــن الماضــي خســر نــادي ســيدات

مســابقات منتظمــة للســيدات وعــدم

المحــرق مــن الصيــد المصــري بثالثــة

اهتمــام األنديــة المحليــة بتكويــن فــرق

أشــواط نظيفة انتهــت كالتالي (،25/13

نسائية.

 ،)25/6 ،25/6وفــي المواجهــة الثالثــة

ويتصــدر

خســر كذلك أمام الصفاقســي التونســي

ســبورتينج المصــري بـــ  9نقــاط،

ترتيــب

البطولــة

ً
حاليــا

وخصــص اليــوم الخميس راحــة لجميع
األنديــة المشــاركة علــى أن تســتأنف
مباريــات الجولــة الخامســة يــوم غــد
الجمعة عندما يلتقي المحرق البحريني
في رابع مواجهاته أمام األهلي المصري
ويلعــب الزمالــك المصــري مــع الصيــد
المصــري ويلتقــي ســبورتينج المصــري
مع الصفاقسي التونسي.

بثالثــة اشــواط نظيفــة انتهــت نتائجهــا

الصفاقســي التونســي ثانيــا ب  9نقــاط،

كالتالــي ( )25/13 ،25/12 ،25/8وذلــك

األهلــي المصري ثالثــا بـ  6نقاط والصيد

فــي ظــل فــارق المســتوى واإلمكانــات

المصــري رابعــا بثــاث نقــاط والزمالــك

حامل لقب النسخة الماضية الـ 19

التــي تتفــوق بهــا األنديــة المصريــة

المصــري خامســا مــن دون أي نقطــة

التي اقيمت في القاهرة عام 2017

والتونســية مقارنــة مع العباتنــا اللواتي

والدفــاع الحســني سادســا مــن دون أي

بعد الفوز على المجمع البترولي

الجزائري بنتيجة .3/0

» »ويذكر أن األهلي المصري هو

أعلــن االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم عــن

وفــق مــا تحظــى به من دعم خــاص من لدن

إطــاق دوري وكأس المصــرف الخليجــي

جاللــة الملك ،وســمو رئيس الوزراء ،وســمو

التجــاري لكــرة الصــاالت للموســم 2018-

ولــي العهــد ،ومــن جانب ممثل جاللــة الملك

 ،2019وذلــك برعايــة ودعــم خــاص مــن

لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس

المصرف لمسابقتي الدوري والكأس.

المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيس

إلــى ذلــك ،قــال الرئيــس التنفيــذي للمصرف

اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ

الخليجي التجاري ســطام سليمان القصيبي

ناصر بن حمد آل خليفة.

بــأن رعاية المصــرف تأتي فــي إطار حرصه

وأضــاف قائــا إن المصــرف قــد خصــص

علــى دعــم الرياضــة البحرينيــة لمــا تشــهده

دعمــه من خالل مســابقتي الــدوري والكأس
سطام القصيبي

مــن تطــورات ملحوظــة تســتحق كل الدعم
والمساندة ،مشيدا بجهود اإلتحاد البحريني
لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل
خليفة ،مشيرا إلى أن تنظيم دوري الصاالت

تعتبــر رافد أســاس للمنتخبــات الوطنية في
المستقبل.
وأشار القصيبي بأن جهود االتحاد البحريني

لكــرة الصــاالت إيمانــا منــه بــأن هــذه اللعبــة
باتــت تأخــذ شــعبية واســعة فــي مملكــة
البحريــن ،خصوصــا مــع المواهــب الصاعــدة
التــي تســتحق منــا كل الرعايــة؛ إلبرازهــا
بشــكل أكبر ،والمســاهمة في عملية التطوير

يأتــي كتأكيــد علــى قــدرة االتحــاد فــي رفــع

لكــرة القــدم مشــهودة فــي تطويــر اللعبــة،

مســتوى اللعبــة من خــال إقامــة العديد من

والتــي ســاهمت فــي وضع اســم المملكة في

المنشــودة ،واالرتقــاء بالحركــة الرياضيــة

المســابقات التــي تكتشــف مواهــب جديــدة

مصــاف دول متقدمــة على جميــع األصعدة،

البحرينية.

انطالق الجولة الخامسة للسباقات الوطنية

طاقم بحريني لكأس االتحاد اآلسيوي

الصخير -حلبة البحرين الدولية

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

تتواصل الفعاليات والسباقات على مضمار حلبة البحرين الدولية
“موطــن رياضــة الســيارات فــي الشــرق األوســط” ،وينطلــق اليوم
الجمعــة  1فبرايــر الجاري يوم الســباقات الوطنية بثالث بطوالت
محلية وبمشاركة نخبة من السائقين من المنطقة.
وينطلــق خامــس جوالت يوم الســباقات الوطنية وذلك من خالل
الجولــة الخامســة مــن البطولــة المحليــة ”تحــدي حلبــة البحريــن
الدوليــة  “CC 2000للموســم الرياضــي  2019 2018-وبطولــة
الدراجــات الناريــة  ،BMR600وبطولــة ســوبر ســبورت للدراجات
الناريــة  .BSSPوتبــدأ الفعاليــات في يوم الســباقات الوطنية من
 12مســاء وتســتمر اإلثارة والســباقات حتى 7مســاء ،فال تفوتكم
اإلثارة والتحدي وتشــجيع الســائقين البحرينيين المشــاركين في
ظــل التذاكــر الرمزية المتوفرة بســعر  2.100للكبــار ،ودينار واحد

كلف االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم طاقما

 Lennieمن أستراليا مقيما للحكام.

تحكيميــا دوليــا بحرينيــا؛ إلدارة مبــاراة

ويأتــي تواجــد حكامنــا فــي البطولــة

فريقــي home unitedالســنغافوري و

اآلســيوية تأكيــدا علــى المكانــة المميــزة

 psm makassarاإلندونيسي ضمن إطار

للصافــرة البحرينية ،خصوصــا عبر التألق

منافسات دور المجموعات لكأس االتحاد

الالفت في جميع المحافل.

اآلســيوي لكــرة القــدم .وســتقام المبــاراة

ويعد الحكام الثالثة عمار محفوظ ،ســيد

للصغــار ،وتدعو حلبــة البحرين الدولية جميع الوســائل اإلعالمية
للحضــور وتغطيــة الفعاليــة وذلــك فــي النــادي اإلعالمــي بحلبــة
البحرين الدولية.

يوم  27فبراير المقبل في سنغافورة.

جالل محفوظ وســيد فيصل علوي ضمن

ويديــر المبــاراة الحكــم عمــار محفــوظ،

قائمــة النخبــة اآلســيوية للعــام الجــاري

ويعاونــه ســيد جــال محفــوظ وســيد

( ،)2019وسبق للطاقم أن أدار العديد من

فيصــل علوي ،فيما الحكم الرابع ســيكون

المباريــات علــى جميع األصعــدة لمختلف

 yu mingمــن الصيــن تايبيــه ،وســيكون

البطوالت.

عمار محفوظ
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المنامة والمحرق“ ...قمة الحسم والتأجيل”

الـــفـــوز هــــدف مــشــتــرك فـــي قــمــة لــــقــــاءات الـــجـــولـــة  4لــــ “ســــداســــي زيـــن”
محمد الدرازي
تتجــه تتجه األنظار مســاء اليوم الخميس نحــو صالة “زين” بمجمع صاالت أم الحصم،
حيث مباراة قمة الجولة الرابعة من الدور السداسي لدوري السلة ،والتي ستجمع بين
حامــل اللقــب فريق المنامة ووصيف كأس خليفة بن ســلمان فريق المحرق ،وذلك عند
ً
مساء.
الساعة 7:45
وكانــت الجولــة الرابعــة وقبــل األخيرة قد

النقــاط ( 5نقــاط) لــكل منهمــا ،وذلــك مــن

افتتحــت يــوم الثالثــاء الماضــي بلقــاءي

فوزين وخسارة واحدة.

األهلــي والنجمــة ،الرفــاع واالتحــاد ،إذ

حسابات التأهل

منافسيهما في انطالق الجولة.

وترتــدي المبــاراة اليــوم كســاء األهميــة،

تمكــن األهلــي والرفــاع مــن التفــوق علــى

حيــث إن فــوز المنامــة اليــوم ســيضمن

هدف مشترك

لــه التأهــل المباشــر للمربــع الذهبــي برفقــة

ويخــوض الفريقان القمــة الجديدة؛ بهدف

األهلــي بغــض النظــر عــن نتائــج الجولــة

مشــترك ،وهــو تحقيــق الفــوز ،مــا ينــذر

األخيرة المقبلة ،فيما فوز المحرق ســيبقي

بموقعة ملتهبة بين الطرفين.

حســابات التأهــل مفتوحــة حتــى الجولــة

المنامــة والمحــرق ،كالهمــا يبحــث عــن

األخيرة.

التأهــل المباشــر لمنافســات الــدور نصــف

وســيرفع المنامــة رصيده حال فوزه إلى 7

النهائــي “المربــع الذهبــي” بخطــف أحــد

نقــاط فيما ســيصبح رصيــد المحرق إلى 6

المركزين األول والثاني وتجنب مواجهات

نقاط.

مرحلة الـ “ ”play offالمرهقة.

وحتى إن خســر المنامة المواجهة األخيرة

ويمتلــك كال الفريقيــن الرصيــد نفســه مــن

أمــام النجمــة وفــاز المحــرق علــى الرفــاع،

فريق المحرق

فريق المنامة

فــإن المنامــة ســيبقى محتفظــا بأفضليــة

لقاءات الفريقين منذ العام  ،2016إذ إلتقى

 10لقــاءات ،بينمــا تفــوق المحــرق فــي 3

والتــي تفوق فيها المنامــة بنتيجة ،72/66

المواجهات ،وكذلك األهلي أيضا.

الطرفــان فــي  13مناســبة عبــر المســابقات

مناسبات.

فيما جاءت الثانية خالل منافســات الدور

ويتفــوق المنامــة علــى منافســه الليلــة

المحليــة الثــاث (الــدوري والــكأس وكأس

المنامــة والمحــرق التقيــا هذا الموســم في

التمهيــدي للدوري وفاز فيهــا المنامة أيضا

المحــرق بعــدد مــرات الفــوز فــي تاريــخ

الســوبر) ،حيــث حقــق المنامــة الفــوز فــي

مناســبتين ،األولى كانت عبر كأس السوبر،

بنتيجة .89/81

سماهيج يتفوق على المدينة بـ“فضي السلة”

فــــــــوز مــــعــــنــــوي لــــســــتــــرة عــــلــــى “أحــــــمــــــر الــــشــــبــــاب”
محمد الدرازي

يد النجمة تعتلي تمهيدي اليد
علي مجيد
اعتلــى فريــق النجمــة صــدارة دوري اليــد إثــر تغلبه على نظيــره الدير
بنتيجــة ( )25/30فــي المبــاراة التــي جمعتهمــا أمس في ختــام الجولة
السادسة من الدور التمهيدي ألندية الدرجة األولى.

حقق فريق سماهيج فوزا صعبا على حساب مدينة عيسى بنتيجة  ،73/70في المباراة
التــي جمعتهمــا مســاء أمس األربعاء ،على صالة اتحاد الســلة بــأم الحصم ،في افتتاح
منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفضي لدوري زين.
وهــذا هــو االنتصار الثاني لســماهيج ،رفعا

وفــي المبــاراة األولــى أمــس ،حقــق فريــق

رصيــده إلــى  4نقــاط ،فيمــا تلقــى مدينــة

ســترة فــوزا معنويــا على منتخب الشــباب

عيسى الخسارة الثالثة على التوالي وبات

بنتيجة .93/35

رصيده إلى  3نقاط.

وبســط بحــارة ســترة ســيطرة مطلقة على

وكان ســماهيج هو المتقدم حتى منتصف

مجريــات المبــاراة ،إذ فــاز فــي األشــواط

الربــع األخيــر الــذي شــهد عــودة موفقــة

الثالثــة األولــى بـــ 27/24 ،21/14و21/17

لمدينــة عيســى بتعديلــه النتيجة ثم تبادل

علــى التوالــي ليتقــدم بنتيجــة المبــاراة

التقــدم مــع منافســه ،قبــل أن يخطــف

 ،69/55قبــل أن يفوز منتخب الشــباب في

سماهيج الفوز في الرمق األخير.

األخيــر بـــ 30/24مقلصــا فــارق تأخــره إلــى

وفــاز ســماهيج في الربعيــن األول والثاني

.93/85

بـــ 16/14و ،19/16فيمــا فاز مدينة عيســى

وتختتــم اليــوم الخميــس منافســات

فــي الربعيــن الثالــث والرابــع بـــ28/20

الجولــة الرابعــة بإقامــة لقــاء واحــد

و.22/18

ســيجمع بيــن الحالــة والنويــدرات ،فــي

من لقاء سترة ومنتخب الشباب

من لقاء سماهيج والمدينة

مساء.
ً
الساعة السادسة

منافسه اليوم عبر تحقيق الفوز.

ويبحــث النويــدرات عــن تحقيــق فوزه

ويتصــدر النويــدرات الترتيــب بـــ4

الثالــث علــى التوالي ومواصلــة ترتيب

نقطتيــن مــن انتصاريــن ،فيمــا يحتــل

فــرق الــدوري الفضــي ،فيمــا يأمــل

الحالــة المركــز الثاني بـ 3نقــاط من فوز

برتقالــي الحالة في خطف الصدارة من

وخسارة.

وكان الشــوط األول قــد انتهــى

وتنويــع مصادر التســجيل ليخرج

بتقــدم النجمــة وبفــارق  3أهــداف

متقدمً ا.

(  ،)11/13وبذلــك أصبــح رصيــد

وواصــل النجمــة أفضليتــه فــي

النجمة  18نقطة في المركز األول

الشــوط الثاني على نفس المنوال

فيمــا الديــر أصبــح رصيــده 13

ووســع الفــارق لصالحــه حتــى

نقطة.

النهاية وسط هبوط وتذبذب أداء

الديــر بــرز فــي الدقائــق العشــرين

الديــر الــذي وقع ضحيــة لألخطاء

األولــى مــن ناحيــة األداء والتقدم

الفنيــة واإلداريــة التــي ارتكبهــا

بالنتيجــة ولكنــه لــم يحســن

العبــوه رغــم اجتهادهــم فــي

اســتغالل ظــروف خصمــه فــي

تقليص الفارق بالدقائق األخيرة.

النقــص العــددي فــي غالبيــة

وفــي المباراة الثانيــة ،حقق فريق

الدقائــق ،فيمــا النجمــة الــذي لعب

الشــباب فــو ًزا ثمينًــا علــى نظيــره

بــدون علــي ميــرزا وعلــي عيــد،

التضامن بنتيجة ( .)27/30وبذلك

تعملــق في الدقائق األخيرة وأخذ

أصبــح رصيــد المارونــي  14نقطة

األفضليــة بفضــل تصــدي حارســه

والتضامن  8نقاط.

المحرق يواجه عالي لتعزيز الصدارة
حسن علي
ســتكون الفرصة ســانحة أمام المحرق ( 30نقطة) لتعزيز موقفه في صدارة الترتيب بدوري الدرجة األولى للكرة الطائرة وزيادة الفارق عن
أقــرب منافســيه داركليــب ( 23نقطــة) للبقــاء فــي صــدارة الترتيب عندما يلتقي عالي الســاعة  7:30مســاء اليوم الخميس علــى صالة االتحاد
بمدينة عيسى الرياضية ،فيما يتطلع النجمة لتعويض خسارته األخيرة وتجاوز بني جمرة في اللقاء الذي سيجمعهما الساعة  6مساء على
نفس الصالة.
المحــرق بقيــادة المــدرب محمــد المرباطي لم

الحداد وضاربي االرتكاز راشــد أحمد وحسن

وفــي المواجهــة األخــرى بيــن النجمــة وبنــي

يتــذوق طعــم الخســارة فــي الجــوالت العشــر

الشــاخوري وتبــرز قــوة الفريــق فــي الهجــوم

جمــرة فــإن األول بقيــادة المــدرب الوطنــي

النجمة يالقي
بني جمرة
بدوري الطائرة

الماضيــة ليتصــدر الترتيــب بـــ  30نقطة ،وهو

مــن مختلــف المراكــز وتنظيــم حوائــط الصــد

مشــعل تركــي تراجــع مــن المركــز الثانــي إلى

يطمــح فــي تكــرار الفــوز علــى “أبنــاء الفخار”

واإلرســاالت المؤثــرة ،إلــى جانــب وجــود

المركــز الثالــث بـــ  21نقطة وســيكون الرهيب

ويســوف خالــد إن كان قــادرا علــى المشــاركة

للمــرة الثانيــة بعد أن تغلب عليهم في القســم

صانعــي لعــب دولييــن وهمــا محمــود العافية

مرشــحا لتخطــي عقبــة بنــي جمــرة صاحــب

بمركز ،4باإلضافة إلى وجود الضاربين حسن

األول  3/0بوجــود كوكبــة مــن ابــرز الالعبيــن

وحسين الحايكي.

المركــز قبــل األخيــر بـــ  3نقــاط خصوصــا وأن

جعفــر وحســين الجشــي ،وســيغيب عمــاد

يتقدمهــم المحتــرف البورتوريكــي جاكســون

أمــا عالــي بقيــادة المــدرب الوطنــي محمــود

مواجهــة الــدور األول كانــت لصالــح النجمــة

عبدهللا صانع األلعاب بداعي اإليقاف.

ريفيــرا وعلــي محمد كاظم بمركز  4مع غياب

العابــد فإنه يحتل المركز الخامس بـ  10نقاط

 3/1األمــر الــذي ســيعيده إلــى المركــز الثانــي

أما بني جمرة بقيادة المدرب حسن علي فإنه

العمالق فاضل عباس إلصدار عقوبة اإليقاف

وهــو مركز إيجابي بعــد صعود الفريق لدوري

مؤقتا.

كســب فوزا وحيدا على البســيتين وسيدخل

بحقــه مبــاراة واحــدة بعــد األحــداث التــي

الدرجــة األولــى ،ويعــول الفريــق علــى خبــرة

ويعول النجمة على المحترف ماتيوس الذي

مبــاراة اليــوم لتقديــم كل مــا لديــه باالعتمــاد

صاحبت المواجهة األخيرة أمام النجمة.

حســن عقيــل وأحمــد عيســى فــي األطــراف

يشــكل مصــدر الخطــورة بضرباتــه الســاحقة

علــى خدمــات ضــارب مركز  4علــي عبدالنبي

كمــا يضــم الفريــق العــب مركــز  2حســن

والمحترف البورتوريكي إدواردو.

مــن مركــز  2إلــى جانــب محمــود عبدالواحــد

وعلي حمزة وحسين هرونة وباقي الالعبين.

من لقاء النجمة وبني جمرة في القسم األول
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اعتماد لوائح المسابقات لبطولة أقوى رجل بحريني

بــاب التســجيل ال يــزال مفتوحــا فــي مســابقات األطفــال والمســابقات المصاحبــة

اعتمدت اللجنة المنظمة للنســخة الثانية من بطولة أقوى رجل بحريني ،اللوائح الفنية للمســابقات التي ســتقام تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب
والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة ،والتي ســتقام تحت شــعار
خلك وحش وذلك في الفترة من  23 - 21فبراير المقبل بحلبة البحرين الدولية ،حيث سيكون ريع البطولة لدعم مرضى السرطان ،والتي تأتي ضمن مبادرات سموه لدعم
المجالين الرياضي واإلنساني.

المسابقات الرئيسة
 -مشية الــســقــاي :اعتمدت اللجنة

اللوائح الفنية الخاصة بالمسابقات
الرئيسة ،ففي لعبة مشية السقاي
اع ــت ــم ــدت دقــيــقــة واحــــــدة لــلــوقــت
الــمــحــدد للعبة والــتــي تتضمن قطع
مسافة  25مترا في أقل وقت محدد
أو أطول مسافة التي تم قطعها.

 سحب القرقور :وفي لعبة سحبالــقــرقــور ،اعتمدت فــي زمــن وقــدره

الحبل اعتمدت اللجنة شروطا لهذه

بــنــظــام الــقــرعــة وإخــــــراج الــمــغــلــوب

وإخراج المغلوب ،وأول العب يلمس

اللعبة ،وهي :أن يتم تسجيل فريق

ويعتمد الــفــوز عــن طــريــق إن ــزال يد

األرض “أي جزء من الجسم” خارج

يــضــم  5أشــخــاص مــع تــحــديــد اســم

المنافس ومالمسة يده الطاولة.

الدائرة يعتبر خاسر ،ويمنع الضرب

وقائد الفريق ،حيث تقام اللعبة من

 -رفع “التاير” :وفي لعبة رفع “التاير”،

بجميع أشكاله.

 -الدردور :وفي مسابقة الدردور ،تم

 3ش ــدات ويعتمد الــفــوز مــن خــال

اعتمدت اللجنة زمن وقدره “ دقيقة

شــدتــيــن ،وي ــك ــون نــظــام الــمــنــافــســة

واح ــدة “ لتكرار رفــع “الــتــايــر” بــوزن

اعتماد الشروط التالية ،وهي :نظام

بالقرعة وإخراج المغلوب.

 150كيلوجراما لمسافة  20مترا.

المنافسات يكون بالقرعة وإخــراج

 م ــص ــارع ــة األذرع :وفـــــي لــعــبــةمــصــارعــة األذرع ،اعــتــمــدت اللجنة

شروطا ،وهــي :أن تقام المنافسات

 المطارح :وفي مسابقة المطارح،تــم اعتماد الــشــروط التالية ،وهــي:
أن تــقــام المنافسات بنظام القرعة

“دقــيــقــة واحـــــد” ،يــقــوم م ــن خاللها

المغلوب ،ويعتمد الــفــوز عــن طريق
دق الـــجـــرس أوال ويــمــنــع الــضــرب
بجميع أشكاله.

مسابقات األطفال

المتسابق بسحب القرقور لمسافة
 20مــتــرا .فــي أقــل وقــت مــحــدد أو

اعتمدت اللجنة مشاركة  3فئات في

أطول مسافة التي تم قطعها.

مسابقات األطــفــال ،على أن تكون

 -سحب السيارة :وفي لعبة سحب

الفئة األولـــى مــن  6إلــى  8ســنــوات،

السيارة اعتمدت اللجنة زمن وقدره

الــفــئــة الــثــانــيــة م ــن  9إلـــى  11سنة

“دقيقة واحــدة” يتم سحب السيارة

أم ــا الــفــئــة الــثــالــثــة سينحصر أعــمــار

لــمــســافــة  25م ــت ــرا .ف ــي أقـــل وقــت

المشاركين فيها من  12إلى  14سنة.

 -شد الحبل :وفي مسابقات األطفال

مــحــدد أو أطـ ــول مــســافــة الــتــي تم
قطعها.

وتـــحـــديـــدا بــمــســابــقــة شـــد الــحــبــل،

 -رفع “التاير” :وفي لعبة رفع التاير

اعتمدت اللجنة شروط اللعبة ،حيث

اعــتــمــدت الــلــجــنــة زمـــن وقـــدره

سمو الشيخ خالد بن حمد

يتم تسجيل كفريق مكون من

“دقــيــقــة واح ـ ــدة” لــتــكــرار رفــع

 5أشخاص ويتم تحديد القائد

“التاير” لمسافة  25مترا.

واسم الفريق ،وتقام منافسات

 -رفــــع ال ــس ــي ــارة :وفــــي لعبة

اللعبة من ثالث شدات ويعتمد

رف ــع الــســيــارة ،اعــتــمــدت تــكــرار

الفائز من شدتين ،ويعتمد نظام

رفع السيارة لمدة تصل لدقيقة

المنافسة مــن الــقــرعــة وإخـــراج

واحدة فقط.

المغلوب.

 -مصارعة األذرع :وفــي مسابقة

المسابقات المصاحبة

مصارعة األذرع ،تم اعتماد التالي،
ت ــق ــام الــمــنــافــســات بــنــظــام الــقــرعــة

 -شــــــد الــــحــــبــــل :وعـــــلـــــى صــعــيــد

وإخــراج المغلوب ويعتمد الفوز عن

المسابقات المصاحبة ،ففي لعبة شد

طريق إنــزال يد المنافس ومالمسة

الــقــرعــة وإخــــــراج الــمــغــلــوب ،وأول

يده الطاولة.

الع ــب يلمس األرض “أي ج ــزء من

 رفع “التاير” :وفي لعبة رفع “التاير”،تــم اعــتــمــاد ال ــش ــروط الــتــالــيــة ،تقام

الجسم” خارج الدائرة يعتبر خاسر،
ويمنع الضرب بجميع أشكاله.

المنافسة بــنــظــام بــالــقــرعــة وإخـــراج

ي ــذك ــر أن بــــاب الــتــســجــيــل ال ي ــزال

المغلوب ،ويتم تقليب اإلطار لمسافة

م ــف ــت ــوح ــا لــلــمــشــاركــيــن ال ــراغ ــب ــي ــن

 25مترا.

 المطارح :وفي مسابقة المطارح،اعــتــمــدت الــلــجــنــة ال ــش ــروط التالية

بالتسجيل فــي مسابقات األطــفــال
والمسابقات المصاحبة ،عبر الموقع
اإللكتروني:

وهـــي :أن تــقــام الــمــنــافــســات بنظام

إقامة مسابقة تحدي الموروث في مارس

خالد بن حمد :مستمرون في دعم الشباب البحريني بجميع المجاالت

bhrstrongestman.com

“األثقال” يقيم ثاني مجالسه الشهرية
أم الحصم  -اتحاد رفع األثقال

فتــح االتحــاد البحرينــي لرفع األثقال مجلســه الشــهري لعامــة الحضور من
العبــي ومحبــي الرياضــات المنضوية تحت مظلته وعــدد من المؤثرين من
مواقع التواصل االجتماعي.
وت ــق ــدم الــحــضــور ســلــطــان الــغــانــم

مــن أج ــل تسيير مختلف أنشطته

رئ ــي ــس االتـ ــحـ ــاد الــبــحــريــنــي لــرفــع

وبرامجه ،كما تمت مناقشة بطولة

األثــقــال وال ــذي أشــار إلــى الــضــرورة

العيد الوطني لبناء االجسام والتي

الــبــالــغــة لــهــذا الــمــجــلــس ،حــيــث عبر

أقيمت خالل شهر ديسمبر الماضي

الغانم خــال حديثه بعد ان رحب

وتقديم اقتراحات من قبل الالعبين

وأكــــد ســمــو الــشــيــخ خــالــد ب ــن حمد

التي رسمناها ،والتي تأتي ترسيخا

الــشــيــخ ن ــاص ــر ب ــن حــمــد آل خليفة

بضيوف مجلس االتــحــاد وشكرهم

للبطولة الــقــادمــة ،وتــقــدم عــدد من

آل خليفة أن مثل هــذه المسابقات

لمعاني األصالة واالنتماء والوطنية

لــتــرجــمــة تــوجــيــهــات ع ــاه ــل ال ــب ــاد؛

عــلــى الــحــضــور وشـــــدد عــلــى مــدى

الــاعــبــيــن بــاقــتــراح اعــتــمــاد نتائج

بمثابة الــوجــه األصــيــل المستمد من

المستوحاه مــن تراثنا الــوطــنــي؛ من

للمحافظة عــلــى ال ــم ــوروث الشعبي

أهمية االستماع آلرائــهــم ووجهات

تراثنا الوطني العريق والمتوارث عن

أجل المحافظة على الهوية البحرينية

مــن خــال البرامج والفعاليات التي

نــظــرهــم فـــي مــخــتــلــف الــمــواضــيــع

الــمــشــاركــة لــبــطــولــة الــعــيــد الــوطــنــي
ً
نظرا لمشاركة  9دول،
كبطولة دوليه

األجــداد واآلب ــاء ،والــذي نسعى دائما

األصــيــلــة وال ــت ــراث الــوطــنــي العريق

وجه سموه إلقامتها ،بدءا من موسم

واألمـــــور الــمــتــعــلــقــة بــعــمــل االتــحــاد

كــمــا وتـــم طـــرح مــوضــوع مــشــاركــة

مــن خالله لبذل الجهود المتواصلة

مــن خــال الــريــاضــات التراثية التي

ناصر بن حمد للصقور والصيد قبل

ومشاركاته وفعالياته التي ينظمها.

االت ــح ــاد بــالــيــوم الــريــاضــي وطــرح

لتنفيذ توجيهات عاهل البالد جاللة

تناقلها اآلبــاء عن األج ــداد ،والسعي

أربــــع ســـنـــوات ،وصــــوال إلـــى توجيه

وأشــار ان تلك النقاط والمقترحات

األفكار للمشاركة الفعالة بهذا اليوم

الــمــلــك حــمــد ب ــن عــيــســى آل خليفة

لبذل الجهود المتواصلة لتعزيزها في

سموه إلقامة موسم سموه للموروث

يــتــم عــرضــهــا واعــتــمــادهــا مــتــى ما

في االستاد الوطني وفي الصاالت

لرعاية ودعــم إحــيــاء مختلف أنــواع

الشباب واألبناء والناشئة لتكون دائما

البحري ،والذي يعكس حرص واهتمام

تناسبت بمقومات صحيحة للتنفيذ

الـــريـــاضـــيـــة الـــخـــاصـــة (الـــجـــمـــات)

الــريــاضــات التراثية ،والــتــي اعتبرها

حاضرة ومستمرة”.

ســمــوه على إيــحــاء هــذه الــمــوروثــات

بــعــد اق ــراره ــا فــي اجــتــمــاع مجلس

وتشكيل لجنة تشمل الالعبين بذلك

جاللته ج ــزءا ال يتجزأ مــن المكوّ ن

وثمن سموه في الوقت ذاته الجهود

الشعبية ،التي تعزز جانبا وطنيا مهما

اإلدارة الرسمي.

الخصوص ،كما وتم استعراض إنجاز

المتميزة التي يبذلها رئيس المجلس

من جوانب تراثنا األصيل.

وأوضــح الغانم أن االتحاد االتحاد

االتحاد وعدد الميداليات على مدار

وأض ــاف ســمــوه“ :أن مسابقة تحدي

األع ــل ــى لــلــشــبــاب وال ــري ــاض ــة رئــيــس

وقــال سمو الشيخ خالد بن حمد آل

يستمر فــي الــتــوســع فــي إي ــرادات ــه

السنوات الثالث وتصدره االتحادات

الــــمــــوروث ،تــعــد جـــــزءا م ــن ال ــرؤي ــة

الــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة سمو

خليفة :مستمرون في دعمنا للشباب

الــذاتــيــة وه ــي اح ــد اه ــم اولــويــاتــه

األخرى بترتيب الميداليات.

الرفاع  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

وجه النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني لأللعاب القوى سمو الشيخ خالد
بــن حمــد آل خليفــة إلى تنظيم مســابقة تحدي الموروث في شــهر مــارس المقبل ،لتأتي هذه المســابقة ضمن مبادرات
سموه الداعمة للمجالين الرياضي والثقافي.

األساسي للتراث البحريني.

سمو الشيخ خالد بن حمد

البحريني في جميع المجاالت السيما
الممارس للرياضات التراثية .فهدفنا
مواصلة الجهود والمساهمة في منح
الشباب فرصة؛ إلبراز طاقاته وقدراته
وإبداعاته وسط أجواء تنافسية ،بما
يساهم في ظهوره بالشكل المميز.

الظاهري يحقق سلسلة من النجاحات العالمية
اللجنة اإلعالمية

تابــع نجــم ســباقات الكارتينــج البطــل الموهوب راشــد الظاهري مســيرة التفــوق والحلول فــي المراكز األولى ،حيــث أصبح أول
إماراتي يعلو على المنصة العالمية لسباقات الكارتينج ( )WSKالمرموقة.

أول إماراتي يعلو
على المنصة

ومع هذا اإلنجاز الكبير الذي حققه على

الــســبــاق الــنــهــائــي ،انــطــلــق الــظــاهــري من

ممتازة لهذا الموسم ويسعدني ج ـ ً
دا أن

أعــلــى مستوى فــي ســبــاقــات الكارتينج

المركز العاشر ،واستطاع اجتياز سبعة

جزءا من فريق بارولين إلى جانب
ً
أكون

لسباقات الكارتينج

الدولية ،رفع الظاهري علم دولة اإلمارات
العربية المتحدة  -وطنه الحبيب  -احتفاالً

سائقين خــال الــســبــاق ليحصد المركز

العديد من زمالئي السائقين الموهوبين

“”WSK

الثالث على منصة التتويج بكل جدارة.

اآلخرين“ .
فــي هــذا اإلطـــار كــان الــمــدرب فاوستو

بفوزه ،حيث سيطر البطل اإلماراتي على

وفي معرض تعليقه على هذا السباق قال
َ
حقا تجاوز العديد
راشد“ :كان من المثير

المركز الثالث عن جــدارة في أول سباق

مــن الــســائــقــيــن ،لــقــد اســتــمــتــعــت بجميع

له مع فريق بارولين كارت في فئة الميني

سباقات هذه البطولة العريقة .أنا فخور
جـ ً
ـدا بأن أكــون أول إماراتي يصعد على

وأظــهــر راش ــد مــهــارة رائــعــة فــي السباق

منصة تــتــويــج بــطــولــة  WSKأن ــا سعيد

حــيــث أنــهــى الــتــصــفــيــات بــالــمــركــز األول
ً
متجاوزا  82سائق
بسرعة  55.121ثانية

للغاية بأنني كنت األســرع على الحلبة.
لقد استمتعت بقيادة كارت فريق بارولين

بــالــنــظــر إل ــى أن ــه ك ــان ســبــاقــه األول مع
ً
وخاصة أنــه يقود
فريق بارولين كــارت،

في فئته من  25جنسية مختلفة .وخالل

ال ــج ــدي ــدة ،الــتــي ل ــم أقـــم بــتــجــربــتــهــا إال

كارت جديدة في هذا السباق التنافسي

سباق التحمئة واصــل البطل اإلمــاراتــي
ً
حاصدا المركز الثاني .وفي
أداءه القوي

مؤخرً ا ،لقد وجدتها مركبة رائعة للسباق

واستطاع وعن بكل جدارة اعتالء منصة
الــتــتــويــج .لــقــد أظــهــر راشـــد أيــضـ ًـا قــدرة

مجريات السباق ،واستطاع أن يحصد

لعام .2019

كونها سريعة وسهلة التحكم .إنها بداية

إيــبــولــيــتــي بــطــل ســبــاقــات ال ــف ــورم ــوال2
الــســابــق مــتــواجـ َ
ـدا مــع الــظــاهــري بصورة
دائمة خالل األيام الثالثة للسباق لتقديم
ال ــدع ــم لــلــبــطــل اإلمــــاراتــــي ،حــيــث علق
ً
جيدا للغاية
أداء
ً
قائالَ“ :لقد أدى راشــد

كبيرة على التكيف مــع الهيكل الجديد
مــظــهـ ً
ـرا تعطشه لــفــوز جــديــد .حــقـ ًـا إنها
لبداية مثالية لهذا لموسم وبقية المواسم
القادمة لنا وللفريق”.
هــذا والــجــديــر ذك ــره أن تنظيم بطولة
كــأس  WSKتــم على حلبة ســبــاق أدريــا
الدولية المعتمدة من قبل االتحاد الدولي
للسيارات ،والتي تمتد على طول 1,302
مــيــل مــع عـــدد مــن الــمــنــعــطــفــات الــحــادة
والطرق المستقيمة.

راشد الظاهري على منصة التتويج
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“الملكي” يشارك بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة

ناصــر بــن حمــد يعتــز بهــذه المشــاركة ويبــدي ثقتــه فــي إمكانــات الفريــق
المكتب اإلعالمي

أشــاد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة
األولمبيــة البحرينيــة قائــد الفريــق الملكي للقدرة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفــة بالعالقة البحرينية الســعودية
فــي المجــاالت كافــة خصوصــا الرياضية في ظل القيادة الحكيمة من لدن عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيســى آل
خليفة ،وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة،
مشيرا سموه إلى أن العالقة المتميزة التي تتسم في شتى محطاتها بالتنسيق المستمر ووحدة الموقف في المجاالت
كافة.
جاء ذلك بمناســبة مشاركة وقيادة سمو

جيــدة للفريــق الســتكمال كافــة المراحل

الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفــة للفريق

التي يتضمنها السباق والنظر إلى تحقيق

ناصر بن حمد يقود “الغالي”

الملكــي للقــدرة فــي البطولــة الدوليــة

إنجاز جديد للفريق في ســباقات القدرة،

سيشارك سموه في كأس خادم الحرمين

لســباق القــدرة والتحمــل علــى كأس

مؤكــدا ســموه أن الفريــق عــازم علــى

خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان

تحقيــق إنجــاز كبير ومتميز فــي البطولة

بــن عبدالعزيــز آل ســعود التــي ســتقام

لتأكيــد النجاحــات التــي حققهــا الفريــق

فــي محافظــة العُ ــا بالمملكــة العربيــة

فــي البطوالت الســابقة وتعزيزهــا ،مبديا

الســعودية تحت شــعار “ملتقى الفرسان”

ســموه ثقتــه في أعضــاء الفريق بتحقيق

يوم الســبت القادم تحت إشراف االتحاد

إنجاز آخر وجديد.

الســعودي للفروســية في موسم فعاليات

وأعــرب ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل

شتاء طنطورة لمسافة  120كيلومترا.

خليفــة عــن ثقتــه الكبيــرة فــي أعضــاء

وسيشــهد الســباق مشــاركة أفضــل

الفريــق لتخطــي كافــة التحديــات عطفــا

الفرســان محليــا وعالميــا للتنافــس علــى

علــى الخبــرة الواســعة التــي اكتســبوها

إحدى أهم وأغلى مســابقات الخيول من

جــراء المشــاركة فــي البطوالت الســابقة،

نوعها عالميا بجوائز تصل قيمتها إلى 15

مؤكــدا أن الفريــق ســيخوض اختبــارا

مليون ريال سعودي.

حقيقــا فــي الســباق لتأكيــد التواجــد

اعتزاز بالمشاركة

البحريني في البطوالت العالمية.

الشــريفين للقــدرة علــى متــن الجــواد
“الغالي” ،حيث يمتلك سموه تاريخ ناصع
في المشــاركات السابقة ويأمل أن يحقق
إنجازا جديدا للفريق الملكي للقدرة.

أعضاء الفريق الملكي
يقود الفريق الملكي للقدرة ســمو الشــيخ
ناصر بن حمد آل خليفة على متن الجواد
“الغالــي” ،إضافة إلى عثمان العوضي على
متــن الجــواد “فــارو دا كامويــرا” ،ومحمــد
البســتكي علــى متــن الجــواد “جريســو”،
والشــيخ محمــد بن مبــارك آل خليفة على
متن الجواد “أفنان” ،وفهد هالل الخاطري
علــى متــن الجــواد “بولــي” ،ومحمــد هالل

لقطة لسمو الشيخ ناصر بن حمد

الخاطــري علــى متــن الجــواد “بطــل”،

وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل

ثقة بالتنظيم

وعلــي عبدهللا الســبيعي على متن الجواد

خليفــة اعتــزاز الفريــق الملكــي للقــدرة

وأعــرب ســموه عــن ثقتــه الكاملــة

“الخير” ،وخليفة جمال الســندي على متن

بالمشــاركة فــي كأس خــادم الحرميــن

بالقــدرات العالية التــي يمتلكها االتحاد

الشــريفين ،مشــيرا ســموه إلــى أن هــذه

الســعودي للفروســية بإخــراج الســباق

المشــاركة تؤكــد حــرص الفريــق علــى

بأفضل صورة تنظيمية ،مشــيرا ســموه

التواجــد فــي أكبــر البطــوالت العالميــة

إلــى أن االتحــاد الملكــي للفروســية

السيما أن البطولة تحمل اسم قائد األمة

يمتلــك أفضــل الكفــاءات الغنيــة عــن

اإلســامية ،مبينــا ســموه إلــى أن الفريــق

التعريــف ،وقــال“ :لدينــا الثقــة العاليــة

الملكــي للقــدرة سيســعى لتقديــم أفضــل

بالقــدرات الســعودية بتنظيــم مثالــي

المستويات والخروج بالمراكز األولى.

للســباق ،ونحــن علــى ثقــة بــأن الســباق

وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل

ســيخرج بتنظيــم مثالــي ،ونتمنــى لهــم

خليفــة إلى أن كافة األمور مهيأة بصورة

كل التوفيق والنجاح”.

الجــواد “ ،“ WATERLEAوعبدالرحمــن
الزايــد علــى متــن الجــواد “أود ســماكير”
ورائد محمود على متن الجواد “دو بارك”.

 240فارسا
سيشارك في البطولة  240فارسا يمثلون
 12دولــة ،والــدول هــي :مملكــة البحرين،
المملكة العربية الســعودية ،مصر ،فرنسا،
إيطاليــا ،األردن ،الكويت ،عمان ،إســبانيا،
السودان ،اإلمارات ،األوروغواي.

خليفة جمال

محمد بن مبارك

عثمان العوضي

عبدالرحمن الزايد

الفرسان متحمسون للمسابقات التنافسية

اســــتــــعــــدادًا لــبــطــولــة االتــــحــــاد الــمــلــكــي لــقــفــز الـــحـــواجـــز غــــــدًا الــجــمــعــة

اللجنة اإلعالمية

تتواصــل اســتعدادات الفرســان والفارســات واإلســطبالت المحليــة النطــاق
منافسات بطولة االتحاد الملكي لقفز الحواجز غدا الجمعة بميدان الرفة ،حيث
ينتظر أن تشهد البطولة منافسات مثيرة وشيقة بالميدان بناء على ما شهدته
البطــوالت الخمــس الماضية وانطالقا من بطولة افتتاح الموســم من تحد كبير
بين الفرسان وإثارة وتشويق إلى جانب المشاركة الواسعة والنتائج القوية.
الفروســية

األولــى لفئــة الناشــئين المســتوى األول

وعشاقها بالمملكة ما سيقدمه الفرسان في

(مسابقة التأهل لمرحلة التمايز)ن وارتفاع

هــذه البطولــة يوم غد؛ نظرا لحرصهم على

الحواجز 80-90 :سم ،سرعة المسلك 300

وينتظــر

جماهيــر

رياضــة

مواصلة التدريبات الجادة في إسطبالتهم؛
مــن أجل تحقيــق أعلى المراتــب والمراكز،
وصعود منصات التتويج.

متر/دقيقة ،المسابقة الثانية فئة الناشئين

المســابقة الرابعة للمتقدمين (الســرعة ضد

مســتمر فــي المنافســات؛ لــذا صــار مــن

بالدعــم الكبيــر الــذي يقدمــه ممثــل جاللة

هــو بطلهــا ،وقــال “البداية كانــت قوية منذ

الزمن) ،وارتفاع حواجزها 100-110 :سم،

الصعــب الوصــول للمركــز األول ،وهــذا أمر

الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب،

بداية الموسم مع البطولة االفتتاحية التي

سرعة المسلك  350متر/دقيقة ،والمسابقة

إيجابــي ورائــع ويخلــق أجــواء منافســات

رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة،

شهدت منافســات مميزة ،حماس الفرسان

الخامســة فئــة المتقدميــن المســتوى

قوية بين الفرسان”.

رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو

الثالــث (مســابقة جمــع النقــاط) ،وارتفــاع
حواجزها 110-120 :ســم ،ســرعة المسلك
 350متر/دقيقــة ،والمســابقة السادســة
واألخيــرة ،وهــي األهم واألقوى المســابقة
الكبــرى (مســابقة التأهــل لمرحلــة التمايز)،
وارتفاع حواجزها 130 - 120 :سم ،سرعة

المســتوى الثاني (مســابقة على مرحلتين)،

المسلك  350متر  /دقيقة.

المســلك  350متر/دقيقة ،المسابقة الثالثة

الفارس الذي يجمع بين القفز والقدرة

وارتفــاع الحواجــز 90-100 :ســم ســرعة

وأضــاف الرميحــي “لعــل مشــاركاتي
فــي بطــوالت ومســابقات القــدرة أيضــا
مــع إســطبل الزعيــم المتميــز تســاهم فــي
جعلــي فــي مســتوى جاهزيــة دائــم لجميع
المســابقات دون توقــف ،وكانــت آخــر
مشــاركاتنا فــي بطولــة ســمو الشــيخ خالــد
بن حمد آل خليفة لســباق القدرة ،وحضور
ً
تأكيدا لدعم جاللته
جاللة الملك جاء يأتي
ألبنائه الرياضيين ،وهذا بحد ذاته رفع من

مسابقات البطولة

فئة المبتدئين من العموم المســتوى األول،

ومــن المقــرر انطــاق فعاليــات البطولــة

الفــارس الناشــئ والمتميــز معيــوف

معنوياتي كثيرا ورفع من جاهزيتي أكثر”.

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة الــذي
يعتبــره قدوتــه ،كمــا أثنــى علــى مــا يقدمه
االتحاد الملكي من جهود كبيرة في سبيل
تطويــر رياضــة القفز والقدرة وعلى رأســه
ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفــة
واللجنة المنظمة وأعضاؤها.

أكبر :سأعمل جاه ًدا للمحافظة على اللقب

عــال واالنطالقة كانت قويــة ،لقد حرصت
ٍ

على اإلعداد الجيد للموسم الجديد ،حيث
حرصــت علــى مواصلــة تدريباتي مباشــرة
بعــد االنتهــاء مــن البطولــة األخيــرة التــي
حققت لقبها في المسابقة الكبرى؛ للحفاظ
على المســتوى الذي وصلــت إليه وتحقيق
المزيد من ألقاب المسابقة الكبرى”.
» » وأضاف أكبر “ستكون الخيل جاهزة
لبطولة االتحاد الملكي للقفز اليوم،

بطــل المســابقة الكبــرى ببطولــة ألبــا لقفــز

وأنا شخصيا مستعد للحماسة

الحواجــز الماضيــة المتألــق الفــارس أحمد

واإلثارة ليوم الجمعة ،مشيرا الرتفاع
والفرسان المشاركين في جميع

وهــي مفتوحــة لجميــع الفرســان (مســابقة

الرميحــي أكــد جاهزيتــه للبطولــة اليــوم

عنــد الســاعة  7.45مــن صبــاح يــوم غــدٍ

علــى مرحلتيــن) وارتفــاع حواجزها100- :

ووعــد الرميحــي بمواصلــة مشــواره فــي

أكبــر أكــد أنــه واصــل تدريباتــه المكثفــة

واســتعداداته التــام لخــوض منافســاتها،

رياضة الخيل سواء في مسابقات القفز أو

وبجديــة عاليــة؛ ســعيا للحفــاظ علــى مــا

المستوى الفني لمسابقات القفز

الجمعة بأولى المســابقات ،وهي المســابقة

 90ســم وسرعة المســلك  350متر/دقيقة،

وقــال “بطــوالت قفــز الحواجز فــي ارتفاع

القدرة وتحقيق المزيد من النتائج ،مشيدا

حققــه فــي البطولــة األخيــرة ،والتــي كان

البطوالت”.

غدا
فرسان عالميون يشعلون سباق ولي العهد ً
الصخير  -نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

قبل  24ســاعة من موعد مهرجان ســباق الخيل الكبير على كأس صاحب الســمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء الذي ينظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم غدٍ الجمعة ،ارتفعت درجة االستعدادات
التنظيميــة فــي النــادي لتنظيــم المهرجــان الترفيهــي العائلــي وكذلــك االســتعدادات المكثفــة فــي اإلســطبالت للمشــاركة فــي
منافسات السباق.
وشهد نادي راشد للفروسية مساء أمس

قميــص الحصــان واســم الحصــان علــى

وأبرزهــا رفــع قيمة الجوائز المالية للســباق

األول إجــراء قرعــة الجيــاد المشــاركة

اللوحــة التــي أعــدت خصيصــا لهــذه

وكذلــك زيــادة عــدد األشــواط الى خمســة،

فــي الســباق الكبيــر ،والتــي أجريــت

المناســبة ،وأدار إجــراءات القرعــة معلق

وذلــك عامــل إيجابــي تشــكر عليــه الهيئــة

علــى الهــواء مباشــرة عبر قنــاة البحرين

السباقات منصور توراني.

العليا وإدارة نادي راشــد للفروسية ،وشكل

الرياضيــة وذلــك بقاعــة المؤتمــرات فــي

العفو وحرص المشاركة

حافــزا كبيــرا لجميــع المــاك نحــو جلــب

والمضمرين والفرسان والمتابعين وسط

وأكــد المالك إبراهيم العفو أن ســباق كأس

النــادي وبحضــور مجموعــة مــن المــاك
ترتيبات تنظيميــة جيدة ومميزة ،حيث
تمــت عملية القرعة علــى تحديد بوابات
االنطالق للجياد المشــاركة في األشواط
الخمســة مــن خالل الســحب علــى أرقام
البوابــات ،ومــن ثــم وضــع لوحــة تحمــل

ســمو ولــي العهــد يكتســب مكانــة وأهميــة
كبيــرة لــدى جميــع المــاك والمضمريــن
والفرســان ،ويتــم اإلعداد المبكر للمشــاركة
فيــه ،مشــيرا الــى الخطــوات التطويريــة
التي شــهدها السباق في المواسم األخيرة،

جيــاد ذات مســتويات وتصنيفات عالية ما
يســاهم في رفع وتطور مســتوى السباقات
البحرينية.
وقــال العفــو “نحــرص فــي إســطبل العفــو
علــى التواجــد والمشــاركة ســنويا فــي هذا
الســباق الكبيــر؛ نظــرا لمكانتــه وشــرف
المشــاركة فــي أشــواطه ،حيــث ســتكون

إبراهيم العفو

مشــاركاتنا هذا الموســم عبر الشوط الثاني
المخصــص لــكأس الهيئــة العليــا المخصص
للفرســان المتمرنيــن بالجواديــن “غــراي زي
– برنــس بونيــر” وهدفنــا هو المشــاركة في
ظــل مشــاركة جيــاد قويــة ومرشــحة للفوز
وأبرزهــا “دارك بــاور – ســوالر فليــر” اللذين
يتمتعــان بإمكانــات عاليــة ،وهمــا قــادران

علــى حســم الشــوط بصــرف النظــر عــن

العفــو إنها ستشــهد منافســات قوية ،حيث

الفارســين اللذين ســيقودانهما في الشوط،

ســيكون الحصــان “كحيــان عافص ”1675

فيما ســتكون مشــاركتنا األخرى في شــوط

المرشــح األبــرز للفــوز بــكأس ســمو ولــي

أوكــس البحريــن عبــر الفــرس “غرايــب”،

العهــد للجيــاد العربيــة للموســم الثاني على

والتــي يضعهــا الكثيريــن مرشــحة قويــة

التوالي ،فيما سيشهد الشوط الرابع صراعا

للفوز لكنني أرى أن فرصتها لن تكون سهلة

بيــن نخبة جياد النتاج المحلي والمنافســة

في مواجهة الفرس “النمرة” التي ستشــكل

الثنائيــة بيــن الحصانيــن “نيــوز بريكــر –

خطــرا علــى “غرايــب” فــي أول مواجهــة

مليــار” والمفاجــأة المحتملــة ســتكون مــن

بينهمــا علــى رغــم جاهزيــة “غرايــب”،

جانــب الحصــان “الطــارق” علــى ضــوء

وظهورهــا بفورمــة عاليــة ،وحققــت الفــوز

مستواه هذا الموسم .أما الشوط الخامس،

في مشــاركاتها الثالث هذا الموسم ،ونأمل

فسيكون من األشواط القوية المرتقبة هذا

أن نوفــق فــي تحقيق الفــوز اليوم لتواصل

الموســم لمشاركة نخبة الجياد المستوردة،

جيــاد اإلســطبل تحقيــق النتائــج المتقدمة

والتــي تحمــل التصنيفــات العاليــة وينتظر

هــذا الموســم؛ الجتهــاد طاقــم اإلســطبل

أن تخــوض صراعا مثيرا ،لكن ترشــيحاتي

بــروح واحــدة واعتمادنــا علــى أكثــر مــن

تنصــب للحصانيــن البطليــن إلســطبل

جواد في مسافات مختلفة ،وحسن اختيار

العاديــات “شــوغن – ثــور كهيــل ســتار”

الجياد لألشواط المناسبة لها”.

والمنافســة قــد تكــون مــن جانــب “برشــر

وعــن ترشــيحاته لبقيــة األشــواط ،قــال

بوينت”.

الخميس
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األبواب مفتوحة

قال ماوريتســيو ســاري مدرب تشيلســي إن العبه إيدن هازارد يمكنه الرحيل عن النادي المنتمي
للدوري اإلنجليزي الممتاز إذا أراد لكن رغم ذلك يأمل المدرب اإليطالي في بقاء العبه البلجيكي
في ستامفورد بريدج.
وذكــرت تقاريــر أن هــازارد يبــدو قريبــا مــن

”بــكل تأكيد أتمنى عكس ذلك .أتمنى اســتمراره

االنتقال إلى ريال مدريد كما قال العب منتخب

هنــا .إنــه يملــك اإلمكانيــة ليصبــح أفضــل العب

بلجيــكا فــي أكتوبر الماضي إن حلمه يتمثل في

فــي أوروبا فــي الوقت الحالي“ .وســجل هازارد

اللعــب مــع بطــل أوروبــا .ويرغــب تشيلســي في

عشــرة أهــداف كمــا صنــع عشــرة أهــداف أخــرى

تمديــد تعاقــده ،الــذي ينتهــي الموســم المقبــل،

بالــدوري الممتــاز هذا الموســم .ويشــارك هازارد

مــع هــازارد لكــن النــادي اللندنــي قــد يخاطــر

كثيرا في مركز المهاجم الوهمي لكن ساري ربما

بفقــدان الالعــب مجانــا بعــد نهايــة الموســم في

يعيده إلى مركز الجناح بعد التعاقد مع المهاجم

 2020لــو لــم يجــدد عقــده الحالي .وقال ســاري

األرجنتيني جونزالو هيجوين.

للصحفييــن قبــل مواجهــة بورنموث”إيدن عمره

وقــال ســاري ”مهمتي تطوير مســتواه وإشــراكه

 28وأعتقــد إذا كان يريــد الرحيــل يمكنــه ذلــك.

في أفضل مركز له“.

إيدن هازارد

غوارديوال لم يرفع الراية

الخميس  31يناير
إياب ربع النهائي

كأس اسبانيا

وكاالت

جيرونا

أكد المدرب اإلســباني لمانشســتر ســيتي جوســيب غوارديوال أنه لم يفقد األمل في االحتفاظ
بلقــب الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز لكرة القــدم ،وذلك رغم خســارة فريقه الثالثــاء أمام مضيفه
وســيصبح ســيتي متخلفــا بفــارق  7نقــاط عن
ليفربــول فــي حــال تمكــن األخيــر مــن الفــوز

لســنا فــي أبريــل أو مايــو .ال تزال هنــاك الكثير

على ضيفه ليســتر ســيتي ،ما ســيصعب مهمة

من المباريات والكثير قد يحصل .هناك الكثير

رجــال غوارديوال الذيــن يخوضون مواجهتين

مــن المباريات التي ســتكون ضــد فرق تصارع

صعبتين في المرحلتين المقبلتين ضد أرسنال

للبقــاء فــي هــذه الدرجة (الــدوري الممتــاز) ،أو

وتشلســي ،منافــس فريقهــم فــي نهائــي كأس

تريــد المشــاركة في يوروبا ليــغ ودوري أبطال

الرابطــة .لكــن غوارديوال لم يلق بســاحه قبل

أوروبا .من جهتنا ،سنقدم أفضل ما لدينا لكي

أكثر من  3أشــهر على انتهاء الموســم ،متوقعا

نكون هناك (في قلب الصراع على اللقب) ،وأال

الكثيــر مــن التقلبات في مشــوار ليفربول نحو

نستسلم”.

الفــوز بلقــب الدوري للمــرة األولى منــذ .1990

وخالفــا لليفربــول الــذي خــرج مبكــرا مــن

وقــال المــدرب الســابق لبرشــلونة وبايــرن

مســابقتي الــكأس المحليتيــن وبــات يركــز

ميونيــخ األلمانــي “مــا زلنــا فــي ينايــر .هنــاك

جهــوده علــى الــدوري المحلــي ودوري أبطــال

المتســع من الوقــت ،لكن بالطبــع ،عندما تكون

أوروبــا ،ال تــزال كتيبــة غوارديــوال تحــارب

خلــف المتصــدر ال تريــد أن تفــرط بالنقــاط

علــى  4جبهــات .وهــذا األمــر ســيمنح ليفربول

وكل مبــاراة تمــر تنقصــك واحــدة (نحــو نهاية

األفضليــة علــى صعيــد الصــراع علــى لقــب

كأس إيطاليا
انتر

جوسيب غوارديوال

التسيو

23.00

مصر تتجه للتكنولوجيا

كان ضد مانشستر يونايتد في “أولد ترافورد”

وعلــى ســيتي أال يســتخف أيضــا بالمنافســين

فــي المرحلــة  ،27أو توتنهــام علــى أرضــه فــي

اآلخريــن مثــل إيفرتــون أو ليســتر ســيتي

المرحلــة  32وتشلســي على “أنفيلــد” أيضا في

وبيرنلــي ،وهــذا مــا تطــرق اليــه غوارديــوال،

قــال عصــام عبــد الفتــاح ،رئيس لجنــة الحكام باالتحــاد المصري لكــرة القدم ،يــوم األربعاء ،إن

المرحلــة  .34لكــن األمور لن تكون ســهلة ايضا

مشــددا “لم نســتخف بنيوكاسل على االطالق،

نظام حكم الفيديو المساعد ،لن يطبق في الدوري المصري الممتاز خالل الموسم الجاري.

علــى ســيتي ،ألن مباراتيــه المتتاليتيــن ضــد

ال محالة .نحن ال نفعل ذلك بتاتا ،ولهذا السبب

أرســنال وتشلسي ليســتا االختبارين الصعبين

ما زلنا في  4بطوالت .لهذا السبب سجلنا 100

الوحيديــن لــه مــن اآلن وحتى نهاية الموســم،

نقطــة الموســم الماضــي .األمــر وحســب أننــا

إذ يلتقــي جاره اللدود مانشســتر يونايتد على

ال نلعــب فــي بعــض األحيــان بالطريقــة التــي

الموسم) ،لكن ما زال هناك الكثير من المباريات

الدوري ،لكن تبقى أمام فريق المدرب األلماني

ملعــب األخيــر فــي  16مــارس ضمــن المرحلــة

نريدها ،وهذا األمر يحصل .لم نكن في ليلتنا،

التــي يجــب خوضهــا” .وأقــر غوارديــوال بــأن

يورغن كلوب العديد من المباريات الصعبة ،إن

 ،21وتوتنهام في  20أبريل ضمن المرحلة .35

وهذا أمر أتفهمه تماما”.

وكاالت

وقــال عصــام عبــد الفتاح في تصريحات إذاعية أمس“ :أقول للنادي األهلي الذي طلب تطبيق
نظام فار إن التقنية لن تطبق هذا الموسم ألننا ننتظر وصول األجهزة ثم تدريب الحكام على
التقنية الجديدة ،وبالتالي يمكن العمل بها في الموسم الكروي الجديد”.
وأضــاف“ :تطبيــق نظــام فار يحتــاج إمكانيات وتدريب لكل الحكام ،حتــى تنجح التجربة عند
تطبيقها بشكل رسمي” .وأوضح أن النظام سيجري تطبيقه في كأس أمم إفريقيا  ،2019التي
تنطلق بمصر في يونيو المقبل ،اعتبارا من مباريات دور الثمانية.

قصص كاذبة

مشروع “رودشينكو”
وكاالت

قــ ّدم المشــرعون االميركيــون مشــروع قانــون لمكافحــة المنشــطات باســم
“رودشــينكو” ،تيمنــا بالرئيــس الســابق لمختبــر مكافحــة المنشــطات الروســي
غريغوري رودشنكوف الذي كان الشرارة االولى خلف كشف فضيحة المنشطات
في بالده ،من أجل المعاقبة الجنائية للتنشط الدولي الممنهج.
ويضمــن القانــون الجديد ،الــذي حصل على دعم نادر مــن الطرفين الديمقراطي
والجمهــوري ،عــدم مــرور عمليــات االحتيال ضــد الرياضييــن االميركييــن بدون
عقــاب ،مــع فــرض غرامة ماليــة قد تصل إلى مليون دوالر وعقوبة الســجن لمدة
 10سنوات.
ويأتي عرض مشــروع القانون في مجلس الشــيوخ والكونغرس بعد اســبوع من
قــرار الوكالــة الدوليــة لمكافحــة المنشــطات “وادا” عــدم فــرض عقوبــات جديدة
على الوكالة الروســية لمكافحة المنشــطات “روســادا” بســبب تأخرها في تسليم
البيانات الحاســمة من مختبرها في موســكو بخصوص قضية التنشــط الممنهج
فــي الفتــرة بيــن  2011و .2015وفــي هــذا الشــأن ،صــرح الســيناتور الديقراطي
شــيلدون وايتهــاوس “لقــد حان الوقت إليجاد عقوبات أقســى ضد غش روســيا
وإرســال إشــارة إلى أن روســيا وغيرها ممــن يدعمون الغــش الممنهج ال يمكنهم
استخدام الفساد كأداة لسياسة خارجية”.
وكانت الوكالة الدولية التي تتخذ من مونتريال مقرا لها ،رفعت في  20سبتمبر
الماضــي االيقــاف المفــروض علــى الوكالة الروســية “روســادا” منذ نهايــة ،2015
لكنها طلبت في المقابل الحصول قبل  31ديسمبر الماضي على بيانات فحوص
الكشف عن المنشطات التي أجراها مختبر موسكو بين  2011و.2015

وكاالت

رد جوناثــان بارنيــت ،وكيــل أعمال الالعب
الويلــزي جاريث بيل ،على شــائعات رحيله
عن صفوف ناديه ريال مدريد اإلسباني.
وقــال بارنيــت فــي تصريحــات نشــرتها
صحيفــة مونــدو ديبورتيفــو “بيــل لــم يفكر
أبــ ًدا فــي تــرك ريــال مدريــد ،رغــم معاناتــه
الشديدة في الموسم الماضي”.
وأضــاف “جاريــث بيــل كان يرتــدي قميص
ريــال مدريد وهو في مرحلة الطفولة ،كان
يحلــم باالنضمــام للفريــق الملكــي ،الحلــم
أصبح حقيقة”.
وتابــع “جماهيــر ريال مدريد لــم تكن عادلة
مــع جاريــث بيــل ،الــذي تعــرض لصافــرات
استهجان في عدة مناسبات”.
وأوضــح “مــن المهــم أن يحصــل بيــل علــى
الدعــم مــن المحبيــن ،إنــه في ريــال مدريد
منــذ  ،2013ويحــب هــذا الفريــق رغــم مــا
يظهر في وسائل اإلعالم”.
وأتم “ريال مدريد ال يرغب في بيع جاريث
بيل ،لقد تعبنا من هذه القصص الكاذبة”.

جاريث بيل

صفعة متبادلة
لوران كوسيلني

معاناة كوسيلني
وكاالت

قال الفرنســي لوران كوســيلني ،إنه ال يســتطيع تناول الطعام ،بعد اإلصابة التي تعرض
لها عقب التحامه مع مهاجم مانشستر يونايتد ،روميلو لوكاكو ،يوم الجمعة الماضي.
وغــاب كوســيلني عــن مبــاراة آرســنال،

أن فكــي قد كســر” .وتابــع“ :كان مؤلمً ا ج ًدا،

الثالثاء ،أمام كارديف ســيتي ،وعلى الرغم

ذهبــت إلــى المستشــفى وبعــد الفحوصــات

مــن التأكــد من عدم وجود كســر فــي الفك،

واألشــعة ظهــر أنــه ولحســن الحظ لــم يكن

لكنه سيغيب عن الفريق لبضعة أسابيع.

كسرا .شعرت باالرتياح الشديد لكنني كنت

وأضــاف كوســيلني فــي تصريحــات نقلتهــا

ال زلت أحتاج لعملية جراحية يوم السبت”.

صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانيــة“ :يــوم

واختتم“ :ال زلت بحاجة إلى وقت للتعافي

قاســيا بشكل شخصي بالنسبة
الجمعة كان
ً

ألننــي فــي هــذه اللحظــة ال أســتطيع األكل

لي ،عندما وقع الحادث مع لوكاكو ،اعتقدت

23.30
ربع النهائي

نيوكاسل ألول مرة منذ .)1-2( 2005
“فــارق الســبع نقــاط فــي الصــدارة كبيــر لكننــا

ر مدريد

والمضغ ،آمل أن أعود قريبا”.

الشرطة يرفض يوفنتوس

وكاالت

وكاالت

أكدت تقارير صحافية ،أن نادي باريس سان جيرمان ،لن يدخر جه ًدا لرد الصفعة لبرشلونة،

أعلنــت إدارة نــادي الشــرطة العراقي رفضها عروضا لضم مهاجمها الدولي الشــاب مهند

بعد نجاح النادي الكتالوني في حسم انتقال الهولندي فرينكي دي يونج ،إلى صفوفه.

علــي المقدمــة مــن قبــل أنديــة أوروبيــة ،بينهــا يوفنتــوس اإليطالــي وبنفيــكا البرتغالــي،

وأشــارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” ،إلى

ولذلك يحاول النادي الباريسي تفادي هذا

معتبرة أنها “ال تليق بمكانة النادي” العراقي.

أن النــادي الفرنســي يقــوم بجهــود حثيثــة

المصير مع صفقة دي ليخت.

للتعاقــد مــع ماتياس دي ليخت في أســرع

وقالــت صحيفــة “دي تيليجــراف” ،أنــه

وأشــار بيــان نــادي الشــرطة إلــى أن “إدارة

وقت ممكن ،حيث ينافسه في هذا الصدد،

رغــم تنافــس العديــد مــن األنديــة الكبيــرة

برشــلونة .وكان دي يونــج أقــرب إلــى

فــي القــارة العجــوز علــى ضــم دي ليخــت

االنضمــام لصفــوف باريــس ســان جيرمــان

لصفوفهــا ،يظــل باريــس ســان جيرمان هو

خالل الفترة الماضية ،لكن برشــلونة تمكن

األقرب ،بعد أن خســر صراعه مع برشــلونة

مــن خطف الالعب فــي اللحظات األخيرة،

في صفقة دي يونج.

النــادي غضــت النظر عــن فكــرة التخلي عن
خدمــات الالعــب مهنــد علــي فــي الفتــرة
الحاليــة وســيبقى ضمــن صفــوف الفريــق
حتــى انتهــاء الموســم ،وحينهــا يتم دراســة
مســتقبله االحترافــي” .وأضــاف أن “ســبب
عدم قبول تلك العروض ،ألنها ال تليق بمكانة
النــادي الــذي يطمــح إلــى تجربــة احترافيــة

جاريث بيل

مهند علي

علــى أعلى مســتوى لالعــب المذكــور” .وبرز

بعــد ســقوطه بهــدف دون رد أمــام قطر في

مهاجــم نــادي الشــرطة والمنتخــب العراقــي

دور الـ .16وتشــير مصــادر عدة إلى أن نادي

مهنــد علــي ،الملقــب بـ”ميمــي” ،وأظهــر تألقا

“السيدة العجوز” ،بطل إيطاليا في المواسم

واضحــا فــي بطولــة كأس آســيا لكــرة القدم

الســبعة الماضية ،كان األقــرب لضم “ميمي”

 2019المقامة في اإلمارات ،وسجل هدفين

وقدم عرضا قيمته مليوني دوالر .وبالتالي،

ســاهما فــي فــوز منتخب بالده علــى فيتنام

كان علــي ســينتقل إلــى الــدوري اإليطالــي

 ،3-2وبهدفيــن نظيفيــن علــى اليمــن فــي

ويلحــق بزميلــه فــي المنتخب علــي عدنان،

الدور األول من البطولة التي غادرها العراق

العب فريق أتاالنتا.

جـديـد األفـالم فـي السينـمـا
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عودة  Godzillaو Hellboyو X-Menمغامرة الشاب هيكاب

الخميس

إعداد :طارق البحار

 31يناير 2019
 25جمادى األولى 1440

للتواصل17111479 :

يُ رتقــب أن يصــدر فــي  11أبريــل المقبــل،

Glass

ولــن يــؤدي دور فتــى الجحيــم الممثل رون

هو الجزء الثالث من سلسلة األفالم الغريبة

بيرلمــان ،ولــن يكون من إخراج المكســيكي

التــي بدأت مع الجزء األول Unbreakable

غييرمــو ديــل تــورو ،اللــذان عهدناهمــا فــي

سنة  ،2000والجزء الثاني  Splitسنة 2016

الجزءين الســابقين ،في حين سيلعب بطل

ســيجمع جميع الشــخصيات التي شــهدناها

مسلســل  Stranger Thingsالممثــل ديفيــد

مــن قبــل فــي قصــة أغــرب مــن الخيــال من

هاربــر الــدور الرئيســي ،إضافــة إلــى نيــل

إخراج المبدع إم .نايت شياماالن.

مارشــال في مقعد اإلخراج ،وســتنضم لهما

وتــدور القصــة حــول حــارس األمــن ديفيــد

الممثلــة ميــا جوفوفيتــش فــي دور ملكــة

دون ،حيــث يســتعمل قدراتــه الخارقــة

الدماء نيميو .وتدور قصته حول شخصية

للطبيعة من أجل تعقب الغريب كيفن وندل

 ،Hellboyالــذي يجــد نفســه محاصــرا بيــن

كرومب ،رجل مضطرب نفســيا صاحب 24

عالمــي البشــر ومــا فــوق الطبيعــة ،حيــث

شخصية مختلفة.

ســيحارب مشــعوذة من زمن قديــم يقودها
ُ

How to Train Your Dragon

إلى واحدة من أقوى األبطال الخارقين في

مـ�ن اسـ�توديوها ت �Warner Bros. Pic

ستستمر فيه مغامرة الشاب هيكاب وتنينه

الكــون عندما تكون األرض في حرب قاتلة

 turesو Legendary Picturesلمنافســة

األســود ،حيث سينضم لهم هذه المرة تنين
آخــر ،أنثــى بيضــاء اللــون ،التــي ســتجلب
ســيلزم هيــكاب وتنينــه بتــرك
معهــا خطــرا ُ
القريــة التــي ترعرعــا فيهــا والذهــاب إلــى

العالم الخفي ،الذي كان يُ عتقد أنه نسج من
الخيال فقط ،من أجل حماية موطنهم.

عابــرة للمجــرات بين جنســين مــن الكائنات
الفضائية .وســيكون هذا اإلصدار أول فيلم
مجــزوء فــي تسلســل أحــداث عالــم مارفل
الســينمائي منذ بدايته ســنة  2008مع فيلم
.Iron Man

Godzilla: King of the Monsters

Captain Marvel

وفــي  22مــارس القــادم ،ينتظــر إصــدار

ينــوي عالــم مارفــل الســينمائي إصــدار أول

الجــزء الثانــي لفيلــم  ،Godzillaالــذي صدر

فيلــم ســوبر هيــرو بطولــة امــرأة فــي 28
فبرايــر القــادم ،ويعد الفيلم جــزءا ثانيا من
الحــرب الالنهائيــة ،بعــد الجــزء األول الفهد
األســود ،إذ تــدور أحداثــه خــال ســنوات
تســعينات القــرن الماضــي حول طيــارة من
ســاح الجــو اســمها كارول دانفــرز تتحــول

عالــم مارفــل الســينمائي وعالــم دي ســي
الســينمائي .وتــدور قصتــه حول ســرب من
الوحــوش الهائلــة التي كان يُ عتقد أنها فقط
أســاطير وخرافات قديمة ،حيث ســيتقاتل
المخلــوق الضخــم غودزيــا مــع الوحشــين
 Mothraو ،Rodanوالعــدو اللــدود التنيــن

 Godzilla: King of the Monstersأكثــر

العالــم الســينمائي للوحــوش الضخمــة

أعلنــت “ديزنــي” للرســوم المتحركة ،رســميا بــدء العمل على نســخة حية

إذ تــم تأجيــل إصــداره مــن  2018لضعــف

من فيلم الرسوم المتحركة “ ”Hunchback of Notre Dameأو “أحدب

جانبــه الفنــي ،مــا دفــع المنتجيــن للتأجيــل

نوتردام”.

ليتمكنــوا مــن تقديــم األفضــل .وهــذا يعني
أن الفيلــم ســيمر أمــام مراقبــة دقيقــة مــن

فــي معركــة مدمــرة مــن أجل الســيادة على

Hellboy: Rise of the

سيدشــن بشــكل رســمي انطالقــة
حيــث ُ

المتحوليــن ( )X-Menفــي  6يونيــو المقبــل،

الملــك  Ghidorahصاحــب الرؤوس الثالثة
األرض ،تاركيــن وجــود البشــرية علــى

إنتاج نسخة حية من “أحدب نوتردام”

يصــدر الفيلــم الــذي ينتمــي لسلســلة

حــول المتحولــة جيــن غــراي التــي بــدأت

المحك.

األعمــال الســينمائية انتظــارا فــي ،2019

X-Men: Dark Phoenix

الناحيــة الفنيــة اإلبداعيــة .وتــدور أحداثــه

عــام  2014وحقــق نجاحــا مبهــرا علــى
المســتوى الفنــي والمــادي ،فيمــا يعــد فيلــم

البحث عن االنتقام.

فــي تطويــر قــوى خارقــة قامــت بإفســادها
وتحويلهــا إلــى عنقــاء شــريرة (العنقــاء أو
الفينيكــس ،نــوع مــن الطيــور الخرافية في
القصص األســطورية) ،الشيء الذي سيدفع
فرقــة المتحوليــن التخــاذ قــرار حــول إن

Blood Queen

كانــت حيــاة عضــو منهــم تســاوي أكثــر من

جــزء ثالــث مــن سلســلة أفــام Hellboy

حياة جميع البشر الذي يعيشون في العالم.

ومــن المعــروف أنــه الفيلــم أنتــج

ظــل تربيــة صارمــة مــن القاضــي،

عــام  1996وعــرض للمــرة األولــى

والــذي تســبب فــي مقتــل أمــه

فــي  21يونيــو  ،1996وهــو الفيلــم

وحبــس أبــاه ،وعــاش طيلــة حياته

الرابــع والثالثون من سلســلة أفالم

في برج نوتردام ،والناس يعاملونه

ستوديوهات والت ديزني الطويلة،

معاملــة ســيئة ،ال ينقــذه منهــم إال

ويتنــاول قصــة المؤلــف فيكتــور

“أزميرالــدا” التــي حينمــا يعــرف

هوجو الشهيرة “أحدب نوتردام”.

القاضــي بخروجه ومســاعدتها إياه

وتــدور

قصــة

الفيلــم

يأمــر بالقبــض عليهمــا ،لتتصاعــد

حــول

األحداث.

“كوازيمودو” شــاب مشــوه ،نشأ في

“األوسكار” بأسلوب جديد هذا العام

كيت أبتون

بعــد االعتــذار المثيــر للجــدل مــن النجــم كيفــن هارت

في  24فبراير المقبل ،تقدم أكاديمية الســينما األميركية للجمهور مفاجأة لم تحدث منذ  30عاما في حفل توزيع األوســكار الـ،91

تستعيد بريقها

فلثاني مرة في تاريخ المؤسسة ،التي تمنح الجوائز العريقة ،يقام الحفل من دون مقدم.
ووفقــا لمجلة “فارايتي” األميركيــة المتخصصة بأخبار الفن ،فإن
منتجــي الحفــل الســنوي سيســتعينون بمجموعــة مــن نجوم

تعتبر كيت أبتون واحدة من أشــهر عارضات األزياء والموديل في العالم ،لما تتمتع به من جمال دفع منتجي هوليوود للتســابق على الحصول
على توقيعها وضمها ألفالمهم ،من أجل استغالل شعبيتها الكبيرة.
كيــت أبتــون ذات ال 26عامــا ،والتــي ارتبــط

استعادة قوامها في أسرع وقت ممكن.

البيســبول الشــهير جاســتين فيرالندر موجات

اســمها دائما بتغطية أغلفة المجــات العالمية،

وظهــرت الموديــل العالميــة ،التــي نجحــت في

مــن الســخرية علــى “السوشــيال ميديــا” ،حين

لــم يكــن  2018بنفــس القــدر ،حيــث ارتبطــت

دخــول هوليوود بقوة بفضل القاعدة العريضة

اختــار الثنائــي البنتهمــا اســم غريــب وهــو

بأخبــار حملها أغلب أشــهر العــام ،حتى أنجبت

التــي تتابعهــا عبــر حســابها علــى “انســتغرام”،

“جينيفيف أبتون فيرالندر”.

فــي نوفمبــر الماضــي ،وهــو مــا يجعلهــا حاليــا

مؤخــرا وهــي تعتمــد علــى مكــون رئيــس فــي

تســابق الزمــن الســتعادة عافيتهــا ،والظهــور

غذائها ،خالل صور التقطتها عدسات مصوري

بنفــس البريــق الــذي اعتادت الظهــور به طوال

الباباراتــزي ،وهــو الليمــون الذي قامــت بقطفه

السنوات الماضية.

مــن الشــجرة ،مما جعــل صحيفة “ديلــي ميل”،

وتحاول أبتون استعادة جمالها وبريقها بأسرع

وعــدة مواقــع عالميــة ،تبــرز ذلــك ،مؤكــدة أنها

طريقــة ممكنة ،مثلما يظهــر خالل الصور التي

تلجــأ بشــكل رئيــس إلــى الليمــون فــي غذائهــا

تنشرها من داخل الجيم خالل الفترة األخيرة،

الرئيسي.

إضافة إلى اتباعها نظاما غذائيا صارما ،بهدف

علــى جانب آخــر ،أثارت ابتــون وزوجها العب

معان عميقة لدى
ٍ
» »ربما لالسم
الزوجين ،إال أنه أثار ضحك وسخرية
رواد مواقع التواصل االجتماعي.
وتعني كلمة “جينيفيف” ،بناء على
أصولها األلمانية“ ،المرأة التي تخوض
سباقا” ،وبناء على جذورها الفرنسية
“امرأة القبيلة”.

الصــف األول في هوليوود ،لتقديم جوائز الفئات المختلفة،

طلبــت منه االختيــار بين االعتذار عن هذه التغريدات أو التخلي
عن تقديم الحفل.
وقــال الممثــل البالغ  39عاما“ :اخترت االمتناع عن االعتذار.
والســبب فــي ذلــك هــو أننــي تناولــت مــرات عــدة هــذه

بــدال من االعتماد على اســم واحــد لتقديم فقرات الحفل،
كما جرت العادة.

القضيــة” ،مشــددا على أن التغريــدات تعود إلى نحو 10

ووقعــت إدارة األوســكار فــي مشــكلة أخــرى تتعلــق

سنوات ،وانه نضج منذ ذلك الحين.

بانخفاض قيمة التعويض الذي يتقاضاه الممثل المقدم

وواجهــت األكاديميــة صعوبــة فــي العثــور علــى بديــل

للحفل ،ففي حفل عام  ،2017اشتكى المقدم الكوميدي

للكوميــدي هارت المعتذر ،الذي كان ســيصبح واحدا من

جيمي كيميل من حصوله على  15ألف دوالر فقط ،وهذا

قلــة قليلة من الســود الذيــن قدموا حفل جوائز األوســكار

هــو الســبب وراء رفــض معظــم المرشــحين المحتمليــن

طوال التسعين عاما الماضية ،وسيذاع الحفل الذي سيقام

تقديم الحفل.

في هوليوود على شاشات التلفزيون في  24فبراير.

وكان الممثــل الكوميــدي كيفــن هــارت اعتــذر فــي بدايــة
ديســمبر عــن عــدم تقديــم حفــل األوســكار  ،2019بعــد أن
عــاودت تغريــدات عــن المثلييــن ســبق أن كتبهــا علــى
“تويتــر” ،الظهــور بقــوة علــى اإلنترنت .وفــي مقطع
مصــور نشــر عبــر “انســتغرام” ،أوضــح هــارت أن
األكاديميــة األميركيــة لفنــون الســينما وعلومهــا

»

»ويعد حفل توزيع األوسكار ،الذي ينظم سنويا في
صالة مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلس ،من أهم
األحداث التي تحظى بتغطية إعالمية واسعة،
ومشاركة الكثير من الشركات الكبرى التي
تحاول استخدام ليلة الحفل لترويج منتوجاتها
من المالبس والزينة.

تكريم روبرت ريدفورد
كشــفت إدارة مهرجــان ســيزار الســينمائي ،عــن منــح الممثل األمريكي الشــهير
روبــرت ريدفــورد ،جائزة “ســيزار” الشــرفية خــال حفل جوائزها الســنوي رقم
 ،44والذي سوف يقام في فرنسا في  22فبراير المقبل.
كان ريدفــورد ،الــذي بــدأ مســيرته في
التمثيــل فــي بــرودواي فــي مســرحية
“ ”Tall Storyفــي عــام  ،1959قــد تــم
تكريمــه مــن قبــل بجائــزة اإلنجــاز

Homecoming
أكــدت الممثلــة جوليــا روبرتــس ،أنهــا لــن تعــود للموســم الثانــي مــن مسلســل أمــازون
التلفزيونــي “ .”Homecomingوتــؤدي روبرتــس في المسلســل دور هايدي ،اختصاصية
فــي مركــز الدعم االنتقالي للوطن ،وهو مرفق لمجموعة تســاعد الجنود في االنتقال إلى
الحياة المدنية.

مــدى الحيــاة لألكاديميــة ،كمــا
ترشــح لألوســكار  3مرات وحصد
الجائــزة مرة وحيــدة كمخرج عن
فيلــم “ ”Ordinary Peopleعــام
.1981
وقــال ريدفورد في الصيف الماضي
إنــه يعتزم التقاعد بعــد فيلمه األخير
“The Old Man and

ويتضمــن فريق الممثلين :ســتيفان جيمس

انســحابا لممثليــن رئيســيين آخريــن .وفيما

وسيســي سباســيك وبوبــي كانافــال

رفضت “أمــازون” التعليق على تلك األنباء،

وديرموت مولروني وشيا ويجام.

قــال مصــدر بالشــركة إن العقــد األولــي مــع

ونقلــت مواقع أميركيــة متخصصة ،أنه من

روبرتــس كان لموســم واحــد فقــط ،ولــم

غيــر الواضــح إن كانــت السلســلة ستشــهد

يتضمن اإلشارة إلى مواسم متعددة.

 ”the Gunالــذي أخرجــه
ديفيــد لــوري ،لكنــه قــال
فــي وقــت الحق إنــه ربما
تحــدث فــي وقــت قريــب
جدا.

أليشيا كيز تقدم الجرامي
أعلنت المغنية األميركية الســمراء أليشــيا كيز أنها ســتتولى في العاشــر من فبراير
المقبــل فــي لــوس أنجلــس تقديم حفــل توزيع جوائــز “ ”Grammyالموســيقية التي
ً
غالبا ما تتهم بأنها تركز على البيض والذكور.
وحــازت كيــز  15جائــزة غرامــي .وهــي

علــى هذا المســرح ،وأعرف شــعور الفخر

ســتقدم الحفلــة األهــم فــي أوســاط

بعملنــا وبتقدير جهدنــا .أعتبر أنها فرصة

الموسيقى األميركية التي تفرد هذه السنة
ً
ً
كبيرا للراب ولعدد كبير من الفنانات.
حيزا

ذهبيــة لــي ألبــادل اآلخريــن بالمثــل وأن
أبرز مواهبهم ،وسعيدة أكثر لوجود عدد

وقالــت المغنيــة“ :أعــرف أهميــة الوقوف

كبير من النساء المرشحات هذا العام”.
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شاهدت لكم“ :نادي الرجال السري”

معالجة جديــدة للعالقات الزوجية والغيــرة بجرعة كوميدية

وافقت الفنانة
واإلعالمية إسعاد يونس
على تولي الرئاسة
الشرفية لمهرجان شرم
الشيخ للسينما اآلسيوية
في دورته المقبلة ،التي
تقام في الفترة من 2
إلى  8مارس المقبل.

الخميس
األحد

أكتوبر2019
 31 15يناير
2017
األولى
ذوجمادى
25 15
1440
1438
الحجة
طارق البحار
عــرض مؤخــرا فــي ســينمات البحريــن الفيلــم العربــي الكوميدي“نــادي الرجال
الســري” مــن بطولــة كريــم عبدالعزيز ،غــادة عــادل ،واعتمد صنــاع الفيلم على
االســتعانة بـــ 6ضيــوف شــرف دفعــة واحــدة وهم هشــام ماجد وأكرم حســني
وحمــدي الميرغنــي أحمــد أميــن وأيمــن وتــار “مؤلــف الفيلــم” وميرنــا جميــل،
ولعل أكثر الشــخصيات التي اخذت االنتباه بصورة متوقعة هما هشــام ماجد
وأكــرم حســني ،حيــث ظهــر “ماجد” في أحد المشــاهد مجســ ً
دا شــخصية زوج

خائن يتســبب كريم عبد العزيز في كشــف خيانته لزوجته التي جسدت دورها
ميرنــا جميــل إحدى نجمات برنامج “ SNLبالعربي” ،وكل ذلك في إطار موقف
كوميدي يدور داخل عيادة كريم عبد العزيز الذي يعمل طبيب أسنان.

“برد وطني دفء بالنسبة لي”
قامــت الفنانــة شــيماء ســبت أخيــرا

وحضرت سبت الى جانب االعالمية

بزيــارة انســانية ،ألحــد مخيمــات

زينة يازجــي في المخيم لبث األمل

الالجئيــن الســوريين ،ووقفــت بيــن

ومشــاركتهم لحظــات يعيشــونها،

االطفال والنســاء تشاركهم لحظات

وقــد بــدا التأثر واضحا على شــيماء

تغربهم وتشــردهم عن اوطانهم في

مــن خــال الفيديــو الــذي بثتــه

برد الشتاء القارص.

عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي،

ومدح نشــطاء على مواقع التواصل

خصوصــا عنــد لقائها أحــد األطفال.

االجتماعــي قيــام ســبت بلمســة

وقــال أحــد األطفــال الســورىين في

انســانية بجانــب هــؤالء األطفــال

حــواره للفنانــة ســبت“ ،بــرد وطنــي

وهــم يتحدون كل شــيء فــي رغبة

دفء بالنســبة لي” ،بحســب الفيديو

قوية منهم للعودة الى ارض الوطن.

الذي نشرته.

تبــدأ االحــداث مــع مشــهد طبيــب

غير متزوج ،وال يعرف نساء غيرها!

األســنان أدهــم (كريــم عبدالعزيــز)،
ً
باكــرا ويحــرص علــى راحــة
يســتيقظ

ظهــر الفنــان أكــرم حســني فــي 3
مشــاهد بالفيلــم ،وقــدم أغنيــة طريفة

زوجتــه فيتركهــا تنــام ،بينمــا يوقــظ
ولديهمــا ويعــد لهمــا الفطــور ،حتــى

ضمــن األحــداث ،كانــت ســب ًبا فــي

تفاعــل المشــاهدين معه ،أما المشــاهد

تســتيقظ زوجته (غادة عادل) وتسأله

األخــرى التــي تضمنــت هجــوم رجــال

عــن ســبب ارتدائــه مالبــس شــبابية،

الشــرطة علــى مزرعته باعتبــاره تاجر

فيســرع لتبديلهــا بقميــص فضفــاض،

مخــدرات؛ بالرغــم من جديتهــا إال أنها

ويســرح شــعره بطريقــة تقليديــة عفــا

خلــت مــن االفتعــال فــي األداء مــن

عليها الزمن ،ثم ترشــه هي بعطر كريه

أجــل اإلضحــاك .بينمــا الفنــان أحمــد

كــي تبعــد عنــه “كل عيــن” وتنفــر منــه

أميــن الــذي ظهــر مُ جســ ًدا شــخصية

نسرين طافش فى العرض الخاص لفيلم نادى الرجال السرى

نفــس طريقــة اصطنــاع “البالهــة” مــن

عمليــة إخفــاء حقيقــة أعضــاء النادي،

أجل اإلضحاك.

وإنقاذهــم من زوجاتهم ومن أي مأزق

تقديــم النجــم الكبيــر ماجــد الكدواني
شــخصية فــؤاد مديــر سلســلة فنــادق،
اضافــة ممتــازة لالحــداث الكوميديــة،
تبــدأ مع كشــف فــؤاد رغبته فــي تقليد
أدهم لشــدة يأســه من حياته وطريقة
معاملــة زوجتــه ســهيلة لــه .يأخــذه

النســاء بحســب افكارها المعقدة فهي

طبيــب بيطــري مقيــم باألريــاف ،ربمــا

فــي حالــة بحــث ومراقبــة مســتمرة له

لــم يكن في أفضــل حاالته الكوميدية،

بالجــي بــي اس ومــن خــال ممرضتــه

مثلمــا ظهــر في أعمالــه الســابقة وكان

“الجاسوســة”! ووســط كل ذلــك يتلقى
اتصــاالً مــن صديقــه حيــرم (بيومــي

آخرهــا “الوصية” ،كما أن المشــهد الذي
ظهــر بــه رآه البعــض أنــه مُ قحــم علــى

فــؤاد) وادعائــه بــأن أحــد معارفهمــا

األحــداث وكان مــن الممكــن تلخيصــه

توفى ،يكشف لنا حقيقة أدهم وحياته

أو االســتغناء عنــه .بينمــا أداء الفنــان

الثانية ،التي يقضيها بين الحسناوات،

حمــدي الميرغنــي لشــخصية بلطجي،

وأبرزهن فريدة (نســرين طافش) التي

لم تختلف عما قدمه في األعمال التي

مجموعة موظفين أتى بهم من الصين؛

يوهمهــا بأنه كابتن طيار اســمه طارق،

شــارك فيهــا فــي الســابق ،فاعتمد على

الســتغالل التواصــل االجتماعــي فــي

أدهــم إلــى نــادي الرجــال الســري الذي
أسســه بنفســه باعتبــاره “مؤسســة
ً
رافضا
خيريــة لتســهيل حياة الرجــل”،
اســتخدام كلمــة خيانــة ،فالرجــل
بطبيعتــه يحــب الصيــد .النــادي فــي
ظاهــره صالــون حالقــة ،بينمــا يخفــي
ً
ً
ً
مكونــا مــن
ســريا
عالمــا
تحــت األرض

يتعرضون له أثناء “صيدهم”.
فيلــم “نــادي الرجــال الســري” يقــدم
معالجــة جديــدة لقضيــة العالقــات
الزوجيــة والغيــرة ،تقــوم علــى حبكــة
محكمــة تــزداد تعقــ ًدا بمــرور الوقــت
إلــى أن نصــل إلــى الــذروة ،ثــم تنفــرج
األحــداث تباعً ــا ،وعلــى مــدى الفيلــم
يتابــع المشــاهد هــذه القصة المشــوقة
برغبــة حقيقيــة فــي الوصــول إلــى
نهايتهــا ،ويمر في هــذه الرحلة بالكثير
مــن المفاجــآت المحكمــة .بالطبــع
يتضمن الفيلم عد ًدا من المشاهد الغير
ضروريــة ولكنها مقبولة مع الجو العام
للفيلم.

أنا عندي نص

لمس أكتاف

الملك لير

يتجدد اللقاء بين المخرج منير الزعبي والكاتب حمد الرومي مع

اعتذرت الممثلة أروى جودة عن عدم المشــاركة في بطولة مسلسل

يســتعد النجم يحيى الفخراني لبدء بروفات مسرحية “الملك

نــص” ،المقرر عرضه في رمضان المقبل ويتوقع أن يشــهد

وإخراج حســين المنبــاوي ،والمقرر عرضه فــي رمضان المقبل،

القراءة خالل األسابيع الماضية ،في مكتب المخرج مجدي

الفنانة القديرة ســعاد عبدالله من خالل مسلســل “أنا عندي
مشــاركة نخبة من نجوم الدراما الكويتية من بينهم شجون
وآخرون.

وإلى اآلن ،يتكتم الزعبي والرومي على تفاصيل العمل المتوقع

بدء تصويره خالل الفترة القليلة المقبلة للحاق بموســم رمضان،
والمسلسل من إنتاج شركة “التوليب” لإلنتاج الفني.

لير” األســبوع المقبل ،وذلك بعد القيــام بعدد من بروفات

“لمــس أكتاف” ،مع الممثل ياســر جــال ،تأليف هاني ســرحان،

الهواري بصحبة الفنانين المشاركين في بطولة العرض.

لعدم االتفاق على بعض التفاصيل مع الشركة المنتجة.

ولــم يتم تحديد موعــد نهائي لبدء عرض المســرحية حتى

وانضمت الممثلة إيمان العاصي إلى أســرة المسلســل ،لتكون

اآلن ،وهــي من بطولة يحيــى الفخراني ،ورانيا فريد شــوقي

البطلة الثانية إلى جانب حنان مطاوع ،وانطلق تصوير العمل منذ

التي تجســد شــخصية االبنة الكبرى للملك ،وريهام عبدالغفور

يوميــن ،بعد اختيار معظم الممثلين المشــاركين فــي البطولة ،وهم

في دور االبنة الوسطى ،ونهى عابدين في دور الصغرى.

حنان مطاوع ،فتحي عبدالوهاب.
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:1944

1797
مولد الموسيقار النمساوي العبقري فرانز شوبيرت.

1949
الواليات المتحدة تعترف اعترافا قانونيا باسرائيل.

وفاة الكاتب المسرحي
الفرنسي جان
جيرودو عن 61

1943
استسالم القوات األلمانية في ستالينجراد خالل الحرب العالمية الثانية.

عاما .وقد ابتكر
شكال انطباعيا من
الدراما عن طريق تأكيد

1958
إطالق “كسبلورر  ”1أول قمر صناعي من قاعدة كاب كانافيرال.

الحوار واألسلوب بأكثر من
تأكيده على الواقعية.

1991
قوات الحلفاء تحقق النصر في معركة الخفجي.

الميزان

الحمل
فتحل بالصبر.
َّ
تواجه معارضين لخططك

المغامرة ال تناسبك لكن ينبغي الحذر.

العقرب

الثور
انتبه إلى طريقة حديثك مع المحيط الجديد.

تشعر بالراحة النفسية بعدما صارحت اآلخرين.

القوس

الجوزاء
تقرر ممارسة أي رياضة كلما سنحت لك فرصة.

السرطان

أي نجاح.
من المستحسن عدم المراهنة على ّ

الجدي

ال وتتحسن ظروفك على نحو واضح.
تكون متفائ ً

األسد

ال تتردد في طلب المساعدة من األصدقاء.

الدلو
تناسبك المستجدات وتتعامل معها بانفتاح.

العذراء

تمر بموسم عصيب جراء مشكالت وتدخالت.

الحوت
اندفاعك يدفعانك إلى الطلب من اآلخرين.

لقاء.
ً
تدعو األصدقاء لساعة من المرح أو تنظم
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 55سينمائيا يسجلون في مهرجان أفالم السعودية

خاص
أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالدمام عن ّ
تلقيها  55مشــاركة تم تســجيلها لمســابقات
مهرجــان أفــام الســعودية خــال  10أيــام منــذ فتــح بــاب التســجيل .وصــرّ ح يوســف
الحربي  -مدير الجمعية  -بأن  30فيلم و 25سيناريو سجلت عن طريق موقع المهرجان
اإللكتروني ،والزال التسجيل مستمر إلى نهاية يوم  20فبراير 2019م.

» »تحيي النجمة ماريا كاري أول حفل غنائي لها في السعودية ،وذلك
اليوم الخميس ،وكتبت مدينة الملك عبد الله االقتصادية في جدة،
عبر صفحتها الخاصة“ :ألول مرة في المملكة ،وفي إحدى األمسيات
الفنية في منطقة الترفيه ..الفنانة العالمية ماريا كاري ،وذلك ضمن
الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف
في مدينة الملك عبدالله االقتصادية (كيك).

المهرجــان الــذي تقيــم الجمعيــة دورتــه

طــول المســافة الزمنية بين الــدورة الرابعة

الخامســة بالشــراكة مــع مركــز الملــك

والخامســة والحركــة التــي شــهدناها خالل

المشــاركين وضيــوف المهرجــان علــى

كالندوات المتخصصة في الصناعة وورش

عبدالعزيــز الثقافي العالمــي (إثراء) في 21
مط ً
مــارس المقبل شــهدت دوراته نمّ ً
ــوا ّ
ردا

العــام المنصــرم بعــد إقــرار الســينما” .يذكــر

الســجادة الحمراء يوم الخميس  21مارس

العمل وعروض األفــام لألطفال ،وحفالت

أن  178مشــاركة تقدمــت للــدورة الثانيــة

في مركز إثراء ويستمر لستة أيام ستنتهي

توقيــع الكتــب وســوق اإلنتــاج ،ويمنــح

فــي عــدد المشــاركات .وأعــرب أحمــد المال

التــي أقيمت عام 2015م و 184في الدورة

بحفــل إعــان الفائزيــن فــي مســابقات

المهرجــان جائــزة النخلــة الذهبيــة لألفــام

مديــر المهرجــان عــن توقعاتــه بــأن تحقــق

الثالثــة عام 2016م ،أما الدورة الرابعة عام

المهرجــان وتوزيع الجوائز يوم الثالثاء 26

الفائــزة فــي أربــع مســابقات هــي :األفــام

الدورة الخامسة وتيرة النمو المعتادة التي

2017م فقد سجلت  260مشاركة.

مارس.

الروائيــة الطويلــة والقصيــرة ،واألفــام

صحبته في دوراته األربع الماضية وأضاف

يســتهل مهرجان أفالم الســعودية برنامجه

يتخلــل أيــام المهرجــان عــروض يوميــة

“يضــاف هــذه الــدورة عامليــن مؤثرين هما

الــذي ســيبدأ باســتقبال صنــاع األفــام

لألفــام باإلضافــة إلــى فعاليــات مصاحبــة

الوثائقيــة الطويلــة والقصيــرة ،وأفــام
الطلبة ،والسيناريو الغير ّ
منفذ.

الصقر :مشكلتنا وجود صالة يتيمة تحتضن جميع الفعاليات
نــــحــــن فــــــي حـــــاجـــــة إلـــــــى جـــــنـــــون مــــســــرحــــي يـــخـــلـــق اإلبـــــــــداع
أسامة الماجد
يرى الكاتب والفنان جمال الصقر أن المسرح البحريني بخير وطيب وفي أوج عنفوانه
بدليــل كثــرة األعمــال التــي تقــدم ،والمبهــر في األمــر “كما يرى” هــو عــودة الجمهور إلى
مقاعــد المســرح بعــد هجــرة وتوقــف ،ويضيــف الصقــر بــكل ثقــة أن المســرح البحريني
ســيبقى متميــزا ،ولكــن مــا ينقصنــا فقط هــو زيادة عدد صــاالت العرض ،فالمســرحيون
ال يملكون سوى صالة واحدة ،وهي الصالة الثقافية التي تحتضن جميع الفعاليات.
“البــاد” التقت الكاتب والمؤلف المســرحي

والجامعــات ،ولهم مــن الخبرة الطويلة في

جمــال الصقــر فــي لقــاء اتســم بالصراحــة

مجــال المســرح ،فبالتأكيد يعد هــذا إنجازا

والموضوعية:

ليس لجمال الصقر ،وإنما للبحرين.

حدثنا عن الجوائز التي حصلت

»»

ما استعدادات فريق مسرحية “نوح
العين” التي ستشارك في مهرجان

عليها خالل العام المنصرم

الشارقة للمسرح الخليجي الشهر

لقــد فزت فــي العام  2018بجائــزة إبراهيم

المقبل..؟

بحر للنص المسرحي في مهرجان الصواري
المســرحي الدولي الثاني عشر للشباب عن
نص “في الحلوة والمرة” .وهذا اعتبره أبرز
إنجاز حققته على مستوى كتابة النصوص
المســرحية ،رغــم أنني قــد حصلت من قبل
علــى جائزة الدولــة “المركز األول” عن نص
مســرحية “ظمأ المطر” قبل سنوات مضت،
وبعدهــا حصلــت علــى المركــز الثالــث عــن
نص مســرحية “فــي انتظار” ،ولكــن لجائزة
مهرجــان الصــواري طعهمــا الخاص بســبب
المنافســة الكبيــرة بيــن كبــار الكتــاب منهم
مــن جورجيــا وبقيــة دول أوروبــا  ،فحيــن
يبــرز اســم كاتــب بحرينــي مــن بيــن أولئك
الكبــار الذين تدرس نصوصهم في المعاهد

نعــم ،المســرحية كتبــت بواقعيــة وبحــس
شــعبي تراثي وبرائحة “الفرجــان” العتيقة،
وقــد اختيــرت المســرحية من جانــب لجنة
تقييــم رفيعــة المســتوى للمشــاركة فــي
مهرجــان الشــارقة للمســرح الخليجــي فــي
فبرايــر المقبــل رغــم وجــود عــروض قويــة
مثــل مســرحية “ البقشــة” ،ومســرحية “
ظاللــوه” ،ومســرحية “أحــام مســمومة”،
ومســرحية “ فــي الحلــوة والمــرة “وغيرهــا
مــن التجــارب ،واالســتعدادات تســير علــى
أفضل مايرام وفريق العمل مستعد وبروح
عاليــة ،وأنــا أجزم أن مشــاركتنا هــذه المرة
لن تكون مشــاركة عادية “ال تهمنا الجوائز”
بقــدر مــا يهمنــا ترك بصمــة مؤثــرة وتمثيل

في مشهد مع الفنان عبدالله ملك

المســرح البحريني العريــق خير تمثيل في

أن العمــل ســيتضاعف والمســرحيات لــن

هذا المحفل المسرحي الخليجي الكبير.

تتوقف.

»»

كيف ترى الحراك المسرحي في

البحرين خالل السنوات الثالث
الماضية؟

المســرح البحريني بخير وطيب وفي أوج
عنفوانــه بدليــل كثــرة األعمــال التــي تقدم
والمبهــر فــي األمــر هو عــودة الجمهــور إلى
مقاعــد المســرح بعــد هجرة وتوقــف ،وهذا
دليــل علــى التصاقــه بالمســرح الــذي ينقــل
همومــه ومشــاكله ويســاهم فــي تنويــره
أيضا .ولكن ما ينقصنا فقط هو زيادة عدد
صــاالت العــرض ،فالمســرحيون ال يملكــون
ســوى صالــة واحــدة يتيمــة ،وهــي الصالــة
الثقافيــة التــي تحتضــن جميــع الفعاليــات،
ومتــى ما وجدت صــاالت أخرى تأكد

»»

كيف ترى النص المسرحي اليوم؟

يمكننــي القــول إن المهرجانات المســرحية
بــدأت تفــرز طاقــات في كتابــة النص وفي
اإلخــراج أيضــا ،وغيرهــا مــن المجــاالت،
كمهرجــان ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد
للمســرح الشــبابي ،ومهرجــان أوال الدولي
ومهرجــان الصواري ،ولكن المســألة المهمة
فــي هــذا الجانــب هــو كيــف يطــور الكاتب
من نفســه ،فبعض الشــباب يســتعجل حب
الظهــور بمجــرد أنــه كتب نصــا أو نصين أو
دخــل دورة ســريعة ،وهــذا شــيء خاطــئ،
إذ علــى الشــباب المهتــم بكتابــة النــص

»»

حصوله على جائزة أفضل نص مسرحي في مهرجان الصواري الدولي

ما الذي تتمنى تحقيقه ولم
تحققه لحد اآلن مسرحيا؟

أن التميــز فــي الســابق كان أكثــر ممــا هــو

إذا قــال الفنــان أو الكاتــب إنه وصــل ،فهذا

عليــه اليــوم ،ففــي فتــرة مــن الفتــرات كان

يعنــي النهايــة باختصار ،بل علــى الفنان أن

الجميع وأقصد في المهرجانات المسرحية

ينظــر إلــى الطريــق علــى أنــه طويــل جــدا،
ويســتحق العنــاء واالســتمرارية ،ويرى كل
مــا هو جديــد وال يكتفي ،فالبحث هو النهر
الذي يروى الفنان أو الكاتب مهما كان.
طموح جمال الصقر ليس لها حدود ،ونحن
فــي حاجــة إلى جنــون مســرحي ،فالجنون
يخلق اإلبداع.

»»

قال لي المخرج اإلماراتي محمد
العامري :أين المسرح البحريني
من المهرجانات الدولية ..لماذا ال
نشاهده مثل السابق ...ما تعليقك؟

المســرحي تعميــق قــراءة نصــوص كبــار

أتصــور أن المخــرج العامــري كان يــرى

المختلفة يُ خشــى مــن األعمــال البحرينية؛
ألنهــا ســتتفوق بــا أدنى شــك ،ولكــن يبدو
لــي شــخصيا أن التصاعــد عندنــا أصبــح
بطيئــا بخــاف الســابق ،وهــذا بطبيعــة
الحــال لــه أســبابه ،وفــي نهايــة المطــاف
ســيبقى المسرح البحريني متميزا ،وأتوقع
أن يكــون لــه شــأن كبيــر وقــوي فــي األيــام
المقبلة.

»»

ما مشاريعك المستقبلية؟
ال أتوقــف عنــد محطــة معينة وأقوم
حاليــا بكتابــة أكثــر مــن تجربــة

الكتاب واالطالع على مختلف التجارب.

مســرحية ،وآخــر عمــل أنجزتــه هــي
مســرحية “كــوت شــعبان” وأيضــا
مســرحية “محــاك” ،وتــم تســليم
النصيــن

لمخرجييــن

متميزيــن،

كمــا أنــي دائمــا أبحــث عــن مياديــن
جديــدة فــي الكتابــه لــم أخضها من
ذي قبــل؛ ألنــي مؤمــن بالتجديــد،
وسأعود بأعمال.

»»

كيف ترى دعم الصحافة

واإلعالم؟
“البــاد” حقيقــة هــي الصحيفــة
طموحي ليس لها حدود

مسرحية “إلى ريا”

مسرحية “سأبحر”

في دور مال عثمان في “أهل
الدار”

المتميزة في دعم الفنان البحريني.
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هجوم إلكتروني عالمي
خسائره  193مليار دوالر
إلكترونيا
كشــف ســيناريو افتراضــي الختبــار إدارة المخاطر ،أن هجومً ــا
ًّ
محتمــاً علــى الصعيــد العالمــي عبــر بريــد إلكترونــي خبيــث ،قــد يــؤدي
ألضرار اقتصادية قد تصل إلى  193مليار دوالر.
وأوضــح التقريــر الــذي أعدته ســوق “لويــدز أوف لندن” للتأمين وشــركة
“إيــه.أو.إن” ،أن مطالبــات التأميــن بعــد مثــل هــذا الهجوم ســتتراوح بين
تعطيــل األعمال واالبتــزاز اإللكتروني إلى تكاليف االســتجابة للحوادث؛
ً
وفقا لوكالة “رويترز”.
وتشــير التقديــرات إلــى أن إجمالــي المطالبــات التــي ســيدفعها قطــاع
التأمين في مثل هذا السيناريو سيتراوح بين عشرة مليارات و 27مليار
دوالر.
كما سيتم االعتماد على حدود تتراوح بين  500ألف دوالر و 200مليون
دوالر لوثائق التأمين.
وأوضــح التقريــر أن االقتصــادات اإلقليميــة التــي تهيمــن عليهــا بشــكل

صورة حازت على المرتبة الثانية في مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي
المعماري “فن البناء” التي يديرها معهد “تشارترد للبناء” .وتعتبر المنافسة
منصة دولية لعرض أفضل تصوير رقمي للمحيط المعماري.

أكبــر الخدمــات ،خاصــة الواليات المتحدة وأوروبا ،ســتعاني بشــكل أكبر
وستكون أكثر عرضة لخسائر أعلى.

“تتجمد” وأخرى “تحترق”
التطرف المناخي ..بالد
ّ
بينمــا يحــذر مســؤولون ســكان شــيكاغو
مــن موجــة بــاردة غيــر مألوفــة وشــديدة
وخطيرة ،بسبب عاصفة من الهواء القطبي
البــارد ،ناتجــة عن الدوامــة القطبية .تضرب
موجــة شــديدة الحــرارة أســتراليا ،أدت إلى
انقطاعــات فــي التيــار الكهربائــي ،وخلــو
الشــوارع مــن المــارة ،حتــى فــي حــي المال
واألعمال.

“مو تاتو”“ ..عالج نهائي” للسرطان خالل عام

إن هذا ما يطلق عليه “التطرف المناخي”.

قال باحثون تشرف عليهم شركة إسرائيلية،
ً
ونهائيــا
عالجــا ناجعً ــا
إنهــم سيكتشــفون
ًّ

تاتــو” ،وتقــوم هــذه الطريقــة الطبيــة علــى

لمــرض الســرطان فــي غضــون ســنة واحــدة

تطوير مادة ســامة تقتل الخاليا الســرطانية

فقط ،لكن هذا اإلعالن ما زال يثير شكوكا.

فقط ،دون أن تصيب الخاليا السليمة.

أعلنت وزراة الداخلية السعودية أنه جرى

وبحســب مــا نقلــت “جيروزاليــم بوســت”،

وأجــرى الفريــق العلمــي تجاربــه األولى على

تنفيــذ حكــم اإلعدام بحــق خادمة فلبينية

فــإن الباحثيــن الذيــن يشــرف عليهــم المدير

عينــة من فئران التجارب ،ويقول إن النتائج

قتلت مخدومها في محافظة حفر الباطن

التنفيــذي بشــركة األدويــة “ ،”AEBIإيــان

كانــت واعــدة جدا ،لكــن الشــركة تحتاج إلى

بالمنطقــة الشــرقية ،بينمــا كان نائمــا فــي

مراد ،يؤكدون أنهم قطعوا عدة أشــواط في

إجــراء المزيد من االختبارات الســريرية في

مشروعهم.

غضون سنوات قليلة.

علكة وعبوة ماء تكشفان جريمة بعد  26عاما

األســتاذ المشارك في جامعة أيداهو ،والذي
حاليا
يتخصــص في حرائــق الغابات ويعمل
ًّ

كتل ضخمة من الجليد تمأل نهر شيكاغو

فــي واليــة تســمانيا الجنوبيــة األســترالية،

قولــه“ :نحــن بحاجة إلى التفكيــر فيما وراء
حاليــا من موجة بــاردة أو حريق أو
مــا نــراه
ًّ
ً
إعصــار ،ولنفتــرض أن هنــاك احتمــاال كبيــرًا

الماضــي .وفــي أســتراليا ،اســتمر الجفــاف

خطيــرة ،حيــث انخفضــت درجــات الحرارة

لفترة طويلة.

إلــى  18درجــة مئوية تحت الصفر .وبهبوط

وتســاءلت نيويــورك تايمــز“ :هل مــا يحدث

الليــل انخفضــت درجات الحرارة في مدينة

في حدوث أسوأ من ذلك”.

نتيجة للتغير المناخي؟”.

شــيكاغو الواقعــة في والية إلينــوي إلى 18

وقبــل شــيكاغو وأســتراليا ،علينــا أن ننظــر

وتشــير الصحيفــة إلــى االحتبــاس الحــراري

درجة تحت الصفر.

إلى هذه األمثلة الحديثة :فدرجات الحرارة

باعتبــاره الســبب وراء مــا تشــهده منطقــة

وعرضــت قنــوات التلفزيــون المحلية صورًا

انخفضت من النرويج إلى الجزائر في العام

الغــرب األوســط األميركــي مــن موجــة بــرد

لكتل ضخمة من الجليد تمأل نهر شيكاغو.

إيران تستهدف

“الكالب” بقرار مثير
أعلنــت الســلطات اإليرانيــة حظر الســكان
مــن تمشــية كالبهــم األليفــة فــي حملــة
رســمية “غريبــة” قــد تدفــع اإليرانييــن
لتجنب امتالك الحيوانات في البالد.
وقــال رئيس الشــرطة في طهران حســين
رحيمي“ :لقــد وصلتنا الموافقة من مكتب
المدعــي العــام في إيــران ،وســنبدأ باتخاذ
اإلجــراءات والعقوبــات بحــق األشــخاص

بلدة تقدم  10آالف يورو لمن يهاجر إليها

ظلــت قضيــة اغتصــاب وقتــل معلمــة فــي

المزيد من التحقيقات تم تحديد مشتبه به.

منزلهــا بمثابــة اللغــز منــذ العــام  ،1992حتــى

المشــتبه بــه هو منســق أغــان يدعــى ريموند

تمكنــت الســلطات أخيــرا مــن القبــض علــى

رو ،وقــام محققــون بالتخفــي وحضور حفل

الجاني بفضل “علكة وزجاجة مياه”.

كان رو يحييــه ،وحصلــوا علــى علكــة كان

ووفقا لما جاء في تقارير أميركية ،عثر على

يمضغهــا وزجاجــة ميــاه شــرب منهــا ،ليتــم

المعلمة ،كريستي ميراك ،في غرفة الجلوس

تحليل الحمض النووي.

بمنزلهــا بعــد أن تعرضــت للخنــق والضــرب

وكشــفت النتائــج أن رو هــو بالفعــل مرتكــب

واالغتصاب.

الجريمــة ،اعتــرف المجــرم بفعلتــه ،وقــدم

وتــم تحليل عينــة من الحمض النــووي الذي

اعتــذاره ألســرة الضحيــة ،بعــد  26عاما على

عثــر عليــه فــي موقــع الجريمة ،وبعــد إجراء

قتلها.

نقصا كبيرًا
ً
تعانــي بلدات إيطاليــة صغيرة،

ً
شرطا مهمًّ ا،
لكن هذا العرض المغري يحدد

فــي الســكان ،ممــا دفــع الســلطات المحلية

وهو أن يكون للعائلة المنضمة طفل واحد

إلــى إغــراء النــاس بمبالــغ ماليــة “مجزيــة”

علــى األقــل ،كمــا يتوجــب أال يقــل الدخــل

مئــات المدارس في بانكوك عاصمة تايلند

حتى ينتقلوا إلى العيش في رحابها.

السنوي عن  8650دوالرًا.

وبحســب ما نقلت “ســي إن إن” ،فإن عمدة

وتبعً ــا لمــا ذكــر ،فــإن الكســالى الذيــن

المحتفلين برأس الســنة القمرية األســبوع

بلدة لوكانا ،على حدود فرنســا وسويســرا،

يعتقــدون أن القريــة ســتفتح لهــم أبوابهــا
وتقــدم لهــم مــاالً حتــى يعيشــوا دون عناء

المقبل على الحد من استخدام المعطرات
واأللعاب النارية.

يــورو على مدى ثالث ســنوات ،لــكل عائلة

وال عمل ،ســتخيب آمالهم عند قراءة هذه

وتحــوم درجــة جــودة الهــواء فــي بانكوك

التي تقرر االنتقال إلى القرية.

الشروط.

حــول مســتويات غيــر صحيــة ،إذ تتجاوز

أن الخادمــة “روســيليا باكونــا أجمهــول
كانــت قــد أقدمــت علــى قتــل المواطــن
الســعودي حميــد بن تركــي الفضلي ،وذلك
بطعنه وهو على فراشه بسكين في وجهه
ممــا أدى لوفاتــه” .ونــوه البيــان كذلــك إلى
الخادمــة حاولــت االنتحــار ،بعــد اقترافهــا
الجريمــة ،ممــا أدى إلــى تعرضهــا لعــدة
إصابــات ،حســبما أفــادت وكالــة األنبــاء
السعودية (واس) .وبعد أن ألقت السلطات
المختصــة فــي محافظــة حفــر الباطــن
القبــض علــى أجهمــول ،اعترفــت األخيــرة
بما نسب إليها من جرائم.
وجــرى تنفيذ حكم القتل بروســيليا باكونا
أجمهــول ،يــوم الثالثــاء ،بمحافظــة حفــر
الباطن ،وفقا لوكالة األنباء السعودية.

أدى تلــوث الهــواء الخانــق إلــى إغــاق
حتــى نهايــة األســبوع وحثــت الســلطات

باســم (بي.إم  )2.5المســتوى اآلمن في 41

األماكن العامة مثل الحدائق”.

منطقــة في أرجاء العاصمــة ،وفقا لبيانات

وأضاف رحيمي“ :حظر تواجد الكالب في

إدارة مكافحة التلوث.

فــي عامــة الشــعب” ،حســبما أشــار موقــع

ســائلة ومــواد صلبــة منها الغبار والســخام

وتتكــون (بــي.إم  )2.5مــن ُقطيــرات

الشــوارع ســببه أنهــا بثــت الخــوف والقلق
هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي سي”.

والدخــان ،وتعــد مــن المقاييس الرئيســية

لكــن يبــدو أن هنــاك ســببا آخــر للخطــوة

على مؤشر جودة الهواء.

المثيــرة للجــدل ،إذ تــرى الحكومــة أن

وســجل المؤشــر فــي منتصــف نهــار

امتــاك الحيوانــات األليفــة يعــد مناصــرة

أمــس األربعــاء  175نقطــة وفقــا لموقــع

ألفكار الغرب.

إيرفيجــوال اإللكترونــي الــذي يقيــس

وأوضــح المســؤول األمنــي“ :لقــد حظرنــا

مستويات التلوث في مدن العالم ،لتصبح

كذلــك وضــع الــكالب فــي الســيارة أثنــاء
باتخاذ إجراءات جدية للمالك”.

فراشــه .وأوضــح بيــان صــادر عــن الوزارة

كميات جزيئــات الغبار الخطيرة المعروفة

الذيــن يقومــون بتمشــية كالبهــم فــي

قيادتها ،وفي حال اكتشــاف ذلك ،ســنقوم

قتلت مخدومها

تلوث الهواء يغلق

مدارس بانكوك

يعتــزم دفــع مبلــغ يناهــز  10آالف و200

خادمة فلبينية

وأطلــق الباحثــون علــى العــاج اســم بـ”مــو

تقــول صحيفة “نيويــورك تايمــز” األميركية
ونقلــت الصحيفــة عــن كريســتال كولديــن،

السعودية ..إعدام

بانكــوك خامــس أكثــر مــدن العالــم تلوثــا.
وتقع البلدة في منطقة بيدمونت التي كان يسكنها  7آالف شخص خالل القرن العشرين ،لكن هذا
شخصا فيما يولد 10فقط.
ً
العدد تراجع إلى نحو  1500في اآلونة األخيرة ،وفي كل سنة ،يموت 40

وتــم إلغــاء الدراســة فــي أكثــر مــن 400
مدرسة عامة في بانكوك ظهر أمس.

فازت الفيتنامية ،هاهين نيه ،في مسابقة ملكة جمال الكون في فيتنام العام
 ،2017وهذا العام حصلت الحسناء على لقب “الجمال األبدي”  .2018وأعلنت
مجلة “ ،”Missosologyعن فوز هاهين وحصولها على اللقب بتصويت من لجنة
التحكيم بعالمة قدرها  ،4.576متقدمة بذلك على ملكة جمال العالم الفنزويلية.
فقد ولدت هاهين في عائلة فقيرة ورفضت الزواج عندما كان عمرها  14عاما،
وبدال من ذلك بدأت بالعمل كمربية أطفال وخادمة وعارضة أزياء.

