سمو رئيس الوزراء األب الروحي للفنانين
المنامة  -بنا

إيمان سموه بالرسالة
السامية للفن أسهم في
تعزيز الرقي للمملكة

أكدت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار
الشـــيخة مـــي بنت محمـــد آل خليفـــة ،أن رؤية
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة في دعـــم الحركة
الفنية التشـــكيلية في مملكـــة البحرين ،أثمرت
ً
وثقافيا وانعكست على شكل
فنيا
اليوم
ً
حراكا ً
االتجاهـــات الفنيـــة واإلبداعيـــة التي يشـــهدها

حاليـــا المعـــرض فـــي نســـخته الــــ  .46وأجمـــع
ً
فنانـــون تشـــكيليون علـــى أن رعايـــة ســـموه

سمو رئيس الوزراء

لمعـــرض البحريـــن الســـنوي للفنون التشـــكيلية
تؤكـــد الدعم غيـــر المحـــدود للثقافـــة والفنون،
وإيمان سموه بالرسالة السامية للفن في تعزيز
الرقي والتقدم الحضاري للمجتمعات.
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بريطانيا تصنف حزب اهلل بشقيه تنظيما إرهابيا

فوز تاريخي بأول بطولة لرالي دكار العالمي بالشرق األوسط

قطع طرقات بلبنان ...واحتجاج في الضاحية على األوضاع المعيشية

دبي  -العربية.نت

صنفت الخزانـــة البريطانية ،أمس ،حزب
هللا اللبنانـــي ،منظمـــة إرهابية ،كما قامت
بتجميد أصول ميليشياته بالكامل.
وقالـــت الخزانة البريطانيـــة ،إنها صنفت
جماعـــة حـــزب هللا اللبنانيـــة بالكامـــل
منظمة إرهابيـــة بموجب قواعد اإلرهاب
والتمويـــل اإلرهابـــي ،وبالتالـــي ســـيتم

سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد يحضر حفل ختام رالي دكار  2020بالسعودية

تجميد أصولها.

الرياض  -بنا

وفي لبنان ،قطع متظاهرون ،أمس ،طرقا

أكـــد ســـمو الشـــيخ محمد بن ســـلمان

يؤكـــد أن البحرين ماضية بثبات نحو

بن حمـــد آل خليفة أن تحقيق مملكة

تحقيق أهدافها فـــي المجاالت كافة،

البحريـــن لقـــب بطولـــة أول نســـخة

وأن اإلنجـــاز الجديـــد ســـيضاف إلـــى

ضد الطبقة السياســـية شهره الرابع .وفي

مـــن رالـــي داكار العالمـــي في الشـــرق

ســـجل النجاحـــات المتواليـــة لرياضة

األوسط الذي يقام على أرض المملكة

السيارات في البحرين.

وسط بيروت ،أغلق عشرات المتظاهرين

العربية السعودية الشقيقة ألول مرة

احتجاجـــا علـــى تأخـــر تشـــكيل حكومـــة
اختصاصيين مســـتقلين وتسارع االنهيار
االقتصـــادي مـــع دخـــول الحراك الشـــعبي

()١٢

جسر الرينغ الحيوي.
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الجيش اللبناني يعيد فتح طرق أغلقها المتظاهرون في الضاحية أمس األول (أ ف ب)

األسبوع المقبل
أبرد أيام الشتاء
غدا
وأمطار تهطل ً

هوك لخامنئي :تهديداتكم تزيد عزلتكم

“المضافة” ...المحاسبون أكبر المستفيدين

راشد الغائب

األســـبوع المقبـــل قـــد يكـــون أبـــرد
فترات شتاء البحرين ،وستنخفض
درجـــة الحـــرارة ألدنـــى مســـتوياتها
لتبلغ  11درجة مئوية.

المبعوث األميركي الخاص بإيران براين هوك

وقـــال رئيـــس الجمعيـــة الفلكيـــة

دبي  -العربية .نت

البحرينيـــة وهيـــب الناصـــر إن

أميركا تضع قائد
الحرس الثوري
باألهواز على
قائمة العقوبات

أدرجت الواليات المتحدة ،أمس،

التوقعـــات تشـــير إلـــى أن األســـبوع

قائـــد حرس الثـــوري اإليراني في

المقبـــل ســـيكون بـــار ًدا وفق نشـــرة

إقليم األهواز حســـن شـــاهواربور

األرصـــاد الجوية وربمـــا أبرد فترات

علـــى قائمـــة العقوبـــات ،بســـبب

شتاء البحرين اللطيف.

ضلوعـــه فـــي انتهـــاكات لحقـــوق

وواصل “عند الغرب أبرد يوم  -في

اإلنسان.

المتوســـط  -هـــو  4فبراير ،ويســـمى
(.”)candelmiss
وتشـــير نشـــرة األحـــوال الجويـــة
العتدال الجو أمس الجمعة واليوم
الســـبت ،فيمـــا تزيد فرصة تســـاقط
األمطـــار المتفرقـــة مع بـــرودة الجو

وقـــال الممثـــل األميركـــي الخاص

ور ًدا علـــى تصريحـــات المرشـــد

فـــي مؤتمـــر صحافـــي أمـــس ،إن

التـــي قال فيهـــا إن بالده قد تنقل

بحق  148إيرانيا ّ
عزال في منطقة

أن تهديـــدات طهران تزيد عزلتها
()١٢
في العالم.

للملـــف اإليرانـــي برايـــن هـــوك،

اإليرانـــي علـــي خامنئـــي ،أمـــس،

شـــاوابور “أشـــرف علـــى مجـــزرة

المعركة خارج حدودها ،أكد هوك

معشـــور فـــي نوفمبـــر الماضـــي”.

غ ًدا األحد ،ثـــم تتصاعد األتربة في

يوم اإلثنين.

ألول مرة منذ  8سنوات ..خامنئي يؤم خطبة الجمعة
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مازن النسور

يقـــال “مصائـــب قـــوم عنـــد قـــوم فوائـــد”،

الشـــباب الذين رأوا بالمســـألة “بارقة أمل”

تعنى باحتساب هذه الضريبة لزبائنها.

أو “رب ضـــارة نافعـــة” ،تنطبـــق هاتـــان

فـــي إيجاد وظيفة وبدء الحيـــاة العملية،

وبطبيعة الحال وفرت هذه االستثمارات

المقولتان على السوق المحلية مع تطبيق

فـــي ســـوق شـــحت فيهـــا فـــرص العمـــل

اســـتحوذ

القيمة المضافة ،التي انتقدها الناس على

تماشيا مع الهدوء االقتصادي.

ّ
ولـــدت القيمـــة المضافـــة التـــي طبقتهـــا

بالنسبة للشركات والمحال التجارية التي

البحريـــن علـــى مراحـــل بـــدءا مـــن مطلع

فضـــا عن أن البحريني أصبح مفضال من

تعـــودت الحصول على كامل األرباح دون

العـــام  2019بعـــض الفرص االســـتثمارية،

قبل الشركات التي تحاول االستفادة من

قسمة مع غياب الرسوم والضرائب.

حيث دخل عدد من الشـــركات والمكاتب

برامج صنـــدوق العمل “تمكين” ،خصوصا

لكـــن ذلـــك ال ينســـحب علـــى شـــركات

وسعت شركات
المحاسبية الســـوق ،فيما ّ

مـــا يتعلق بدفع  % 70من الراتب بالســـنة
()٠٨
األولى.

اعتبـــار أنها رفعت األســـعار ،وكذلك األمر

إصرار نيابي على تمديد رخص الصيد  3سنوات

عباس إبراهيم

قـــال المحامـــي والمحكم حســـن العجوز

يديرها المســـتأنف ضدهمـــا المذكورين؛

يناقش مجلـــس النواب الثالثـــاء المقبل

الخامســـة قضـــت بإلـــزام مديريـــن فـــي

علـــى المدعى عليها رغم علمهما بتعثرها

بشـــأن قـــرار مجلس الشـــورى بخصوص

( )7من المرســـوم بقانون رقم ( )20لســـنة

شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة أن

يدفعا أكثر من  5120دينارا من أموالهما
الخاصـــة لصالـــح موكلتـــه ،التـــي أبرمت

عقد تزويد بمعدات بناء مع الشركة التي

نظرا لتســـببهما بترتـــب التزامـــات مالية

ماليـــا وأنها لن تكون قـــادرة على الوفاء

مشـــروع قانون باســـتبدال المادة ( )7من

بالعقد الذي أبرمته مع موكلته ،بناء على

المرســـوم بقانون رقم ( )20لســـنة 2002
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الثروة البحرية ،الذي أصرت اللجنة على

التعديل القانوني لقانون الشـــركات الذي
أجاز ذلك.

تغريم “سينما”  17ألفا

06

انخفاض نفايات “المدفن” مليون طن في 2020
محرر الشؤون المحلية

قرارها بالموافقة عليه.

إن محكمـــة االســـتئناف العليـــا المدنيـــة

عاملـــة أصال أعمالها من خالل فتح نوافذ

محرر الشؤون المحلية

تقريـــر لجنـــة المرافـــق العامـــة والبيئـــة

» »ذكرت المحامية زينب إبراهيم أن
لجنة فض المنازعات اإليجارية
الثانية أمرت بفسخ عقد إيجار
مبرم بين صاحب شركة لبيع
المواد الغذائية الكورية وشركة
سينما معروفة ،وألزمت األخيرة
بدفع  17ألف دينار.

بشـــأن تنظيـــم صيد واســـتغالل وحماية

الذهب بمسار االنخفاض

09

» »ارتفعت أسعار الذهب أمس لكن
التداوالت تجري في نطاق ضيق،
إذ يحجم المستثمرون عن تكوين
مراكز في غياب أنباء محفزة.
لكن المعدن األصفر يمضي على
مسار تسجيل أكبر انخفاض
أسبوعي في شهرين.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة

 2002بشـــأن تنظيـــم صيـــد واســـتغالل

وحمايـــة الثـــروة البحريـــة ،بحيث تكون
مـــدة ترخيص الصيد  3ســـنوات بدالً من
سنة واحدة.

تدمير أسلحة للحوثيين بصعدة

12

البحرينيـــون علـــى معظمها؛ كون الســـوق
تزخر بخريجي المحاسبة من المواطنين،

المحاســـبة والتدقيق ،وعلى المحاســـبين

إلزام مديرين أجنبيين بدفع  5آالف دينار

وظائـــف

عمـــل

جديـــدة

» »أعلنت قوات الجيش اليمني،
مساء الخميس ،تدمير أسلحة
وتحصينات لميليشيات الحوثي
بمديرية رازح غرب محافظة صعدة،
أقصى شمال البالد ،ومصرع
عدد من االنقالبيين الذين كانوا
موجودين في المواقع المستهدفة.
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قـــال وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات

والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف
ر ًّدا علـــى ســـؤال النائـــب عمـــار البناي إن
إجمالـــي المخلفـــات الـــواردة إلـــى مدفن
عســـكر بلغـــت  1.577مليـــون طـــن ،فـــي

الفتـــرة مـــن أكتوبر  2018حتى ســـبتمبر

 .2019وأوضـــح أن المخلفـــات المنزليـــة

“العين” يستقطب “سينما المستقبل”

19

» »قال مؤسس ومدير مهرجان
العين السينمائي عامر المري إن
الدورة الثانية من المهرجان المقرر
عقدها في يناير الجاري تحتفي
بأفضل األعمال السينمائية
اإلماراتية والخليجية والعالمية
تحت شعار “سينما المستقبل”.

الرفاع والحالة ...نكون أو ال

15

» »سيكون فريقا الرفاع
والحالة في مواجهة
محتدمة اليوم (السبت)
من أجل خطف البطاقة
الرابعة واألخيرة للمربع
الذهبي لدوري الدرجة
األولى لكرة السلة.

هـــي األعلـــى بنســـبة  % 36ثـــم مخلفات

البنـــاء والهدم بنســـبة  ،% 31ومخلفات

المحالت التجارية والصناعية بنسبة 25
 %والمخلفات الزراعية بنسبة .% 8

وأشـــار خلـــف إلـــى أنـــه مـــن المتوقـــع أن

يهبـــط معـــدل المخلفات بشـــكل ملحوظ
()07
في السنوات المقبلة.

الفوز ببطولة رالي داكا إضافة جديدة لسجل المنجزات
جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهنئة من عبداهلل بن عيسى

المنامة  -بنا

تلقـــى ملـــك البـــاد صاحـــب

الجاللة الملك حمد بن عيســـى
آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن

رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد
البحرينـــي للســـيارات الشـــيخ

عبدهللا بـــن عيســـى آل خليفة،
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وذلك بمناســـبة تحقيـــق مملكة

البحرين لقب بطولة رالي داكار
 2020الـــذي أقيم فـــي المملكة

العربية السعودية ،هذا نصها:

ســـيدي حضرة صاحب الجاللة
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل
خليفـــة ملـــك مملكـــة البحريـــن

عادل المرزوق

المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه

الســـام عليكـــم ورحمـــة هللا

وبركاته،،،

يشـــرفني أن أرفـــع إلـــى مقـــام

جاللتكـــم

الســـامي

خالـــص

التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة

البحرين وعمان ..وحدة الثوابت

في رؤية جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء
هــي ســيرة حافلــة بالمآثــر والمناقــب للمغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى
جاللة الســلطان قابوس بن ســعيد رحمه هللا ،هذا القائد الفذ ،جعل
من ســلطنة عمان منارة إشــعاع حضاري في سياســتها القائمة على
التعايش السلمي بين األمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل
في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول ،وللراحل الكبير
أدواره المشــهودة وجهوده الكبيرة كما جاء في تعزية عاهل البالد
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة ،فــي بناء نهضة
ســلطنة عمــان الحديثــة وتطورهــا فــي جميــع المجــاالت وخدمــة
شــعبه وأمتــه العربية واإلســامية وإســهاماته مــع إخوانه أصحاب
الجاللة والسمو في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وتوطيــد أركان مســيرته المباركــة ،ودعــوات جاللتــه بالتوفيــق
لصاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ،إلكمال مسيرة
التقدم والنماء لكل ما فيه خير وازدهار السلطنة وشعبها الشقيق.
بيــن مملكــة البحريــن وســلطنة عمان مســيرة مميزة فــي العالقات
العميقة ووحدة الثوابت والروابط الوثيقة ،ذلك ألن القيادتين في
كل البلدين ،وفي إطار أهميتهما في منظومة دول مجلس التعاون
والخليجــي والتعــاون والعربــي واإلســامي ،وهــي صــورة للتآخــي
والمحبــة العظيمــة بيــن أهل البحريــن وأهل عمان ،وهذا ما لمســته

تحقيـــق مملكـــة البحريـــن لقب

بطولـــة رالي داكار  2020والتي
تعـــد أول نســـخة تقـــام فـــي

الشـــرق األوســـط باســـتضافة

المملكـــة العربيـــة الســـعودية
الشـــقيقة بـــكل نجـــاح ،وهـــو ما

يمثـــل إضافـــة جديـــدة لســـجل

المنجـــزات الرياضيـــة عمومـــا

ولرياضة الســـيارات في مملكة
البحرين ،والتي تحققت بفضل
رؤاكـــم وتطلعاتكـــم حفظكـــم

هللا ورعاكـــم ممـــا جعـــل مملكة
البحريـــن تتبـــوأ مكانـــة مميـــزة

فـــي مختلف المحافـــل الدولية

واإلقليمية وكافة المجاالت.

إن هـــذا اإلنجـــاز الـــذي تحقـــق

يجعلنـــا في االتحـــاد البحريني
للســـيارات أمام تحـــدٍ لمواصلة

تحقيـــق المزيد مـــن النجاحات

التي تسعى لرفع اسم البحرين
ً
عاليـــا فـــي كافـــة المحافـــل

وتطويـــر رياضة الســـيارات بما
يعـــزز من مكانـــة المملكـــة على

جاللة الملك

سيدي سالمين موفقين،،،
عبدهللا بن عيسى آل خليفة

رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد

البحريني للسيارات

مـــن رئيس مجلـــس إدارة االتحاد
البحرينـــي

للســـيارات

الشـــيخ

عبـــدهللا بـــن عيســـى آل خليفـــة،

بمناســـبة تحقيق مملكـــة البحرين

لقـــب بطولـــة رالـــي داكار 2020
الـــذي أقيـــم فـــي المملكـــة العربية

السعودية ،هذا نصها:

ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا

الســـام عليكـــم ورحمـــة هللا

وبركاته،

يســـرني أن أرفع لســـموكم خالص
التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة
فـــوز مملكـــة البحريـــن فـــي رالـــي

داكار  2020الـــذي يقـــام ألول
مـــرة فـــي الشـــرق األوســـط علـــى

أرض المملكـــة العربية الســـعودية
الشقيقة ،لتتوالى بذلك اإلنجازات

فكريًّ ا وثقافيًّ ا واجتماعيًّ ا ،وحرصه على تقديم األفكار والمبادرات

إن هـــذا اإلنجـــاز يعكـــس جهـــود

أيضــا تلــك المكانة الكبيرة مــن المحبة
ً
الشــقيقين ،كان مــن ثمارهــا

والسعادة وطول العمر .ودمتم

عظيـــم األثـــر فـــي تطويـــر القطاع

وهذه العالقات القائمة على اإليمان التام بمكانة البلدين والشعبين
والتقديــر واإلجــال لمقــام رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي

علـــى جاللتكم موفـــور الصحة

الوطن والمواطنين.

ضمـــن سلســـلة متواصلـــة مـــن

ســـلمان آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة

والمواطن بالنماء واالزدهار.
سائالً هللا العلي القدير أن يديم

الخالقة على المستوى الوطني والخليجي والعربي واإلسالمي.

أن يعـــود بالخيـــر واالزدهـــار على

الشـــقيقة ،حيـــث يأتي هـــذا الفوز

والسعادة وطول العمر.

وســمعت منهــم الكثيــر عــن جاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق منــذ
سنين ،في المناصب التي تقلدها والتي أثبت فيها كاريزما القيادة

علـــى كافة األصعدة لما من شـــأنه

أرض المملكـــة العربية الســـعودية

الرياضيـــة بمـــا يؤكـــد أن أبنـــاء

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن

التنمويـــة

جاللتكم بمـــا يعود على الوطن

يسهم في تحقيق التميز والتفوق

مـــرة فـــي الشـــرق األوســـط علـــى

وتلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب

بقيـــادة

الشـــاملة

األخـــرى بمملكـــة البحريـــن بمـــا

رالـــي داكار  2020الذي يقام ألول

داعيـــا هللا أن يحفظكم ويوفقكم،
ً

منذ ســنوات طويلة لعالقاتي مع األحبة ســواء مع كبار المســئولين
أو عامــة الشــعب العمانــي وعالقاتــي الطيبــة مــع مشــايخ القبائــل،

الرياضـــي ومختلـــف القطاعـــات

بمناســـبة فوز مملكة البحرين في

اإلنجـــازات التـــي يحققهـــا أبنـــاء

المســـتويات المختلفة ويســـهم
فـــي تحقيق أهـــداف المســـيرة

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد

الرياضيـــة

لمملكـــة

البحريـــن

المتحققـــة بفضـــل رؤى وتطلعات
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك

حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهل

البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.

ســـموكم حفظكم هللا ومـــا لها من

وأن يمتعكـــم بموفـــور الصحـــة

وتقبلـــوا ســـموكم حفظكم هللا كل

التحية واالحترام

عبدهللا بن عيسى آل خليفة

رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد

البحريني للسيارات

وتلقـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد

آل خليفـــة ،برقيـــة تهنئـــة مـــن

رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد
البحرينـــي

للســـيارات

الشـــيخ

عبـــدهللا بـــن عيســـى آل خليفـــة ،

بمناســـبة تحقيق مملكـــة البحرين

لقـــب بطولـــة رالـــي داكار 2020
الـــذي أقيـــم فـــي المملكـــة العربية

السعودية الشقيقة ،هذا نصها:

ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي

األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الوزراء حفظه هللا

الســـام عليكـــم ورحمـــة هللا

وبركاته،،

يطيـــب لـــي أن أرفـــع لســـموكم

أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات

البحريـــن فـــي مختلـــف المحافـــل

الوطـــن مســـتمرون فـــي مواصلـــة

مسيرة التميز ونهج حب التحدي
وعشـــق اإلنجـــاز الذي غرســـتموه

ســـموكم بما ســـاهم في رفع اســـم
ً
دائما في
عاليـــا و
مملكـــة البحرين
ً

مختلف المحافل.

إن ما تحقق من إنجازات متوالية
لهو مصدر فخر واعتزاز لدى كافة
أبنـــاء الوطـــن لمـــا تقدمونـــه مـــن

دعم مســـتمر لمختلـــف الرياضات
ٍ

وباألخص رياضة السيارات ،حتى
أصبحـــت المملكـــة موطنًـــا لها في

منطقة الشرق األوسط ،وبالمراكز
األولـــى فـــي المحافـــل اإلقليميـــة
والدوليـــة وآخرهـــا مـــا حصدنـــاه

اليـــوم من بطولة بتحقيق المملكة
لقـــب بطـــل رالـــي داكار  2020بما

يعكس العـــزم والعزيمة المتجددة
لفريـــق البحريـــن علـــى كافـــة

األصعدة.

حفظ هللا ســـموكم ،ودمتم للوطن
ع ًزا وذخرًا في ظل قيادة ســـيدي
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك

المفدى حفظه هللا ورعاه.

وتقبلوا سموكم حفظكم هللا فائق
التحيات واالحترام

عبدهللا بن عيسى آل خليفة

رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد

البحريني للسيارات

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة وفــي كل زيــارة لي للســلطنة،
وفي لقاءاتي مع كبار المســئولين ،أتشــرف بتلك اإلشــادات الكبيرة
بقيادتنــا الرشــيدة ،ودور ســمو رئيــس الــوزراء فــي ترســيخ األبعاد
التاريخية واالجتماعية والحضارية للعالقات بين البلدين.
وتعــود بــي الذاكــرة إلى حيــن زار صاحب المعالي الســيد حمود بن
فيصــل البوســعيد (وزيــر الداخلية) في الســلطنة والوفد المرافق له

رئيس جمهورية سيشل يغادر البالد

والتقــوا بســمو رئيــس الــوزراء ،حيــث كان ذلــك اللقــاء كمــا وصفــه

المنامة  -بنا

األخــوة بأنــه مصــدر اعتــزاز بتأكيــد ســموه وحرصه فــي توجيهاته

غـــادر البـــاد الليلـــة قبـــل الماضيـــة رئيس

تطــورً ا فــي ظل مــا يجمع بين البلديــن من تاريخ طويــل قائم على

زيارتـــه للبحريـــن بعد أن أجـــرى مباحثات

تأســس علــى رؤية
إذن ،بيــن البحريــن وعمــان ربــاط وثيــق وقوي ّ

حمد بن عيسى آل خليفة.

لنــا كشــعبين شــقيقين أن نفخــر بــأن تكون هاتــان الدولتــان موضع

فور وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد

على الحفاظ على هذه العالقات التي أرساها اآلباء واألجداد تزداد

جمهوريـــة سيشـــل دانـــي فـــور مختتمً ـــا

المحبة والتواصل بين الشعبين.

مـــع عاهل البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملك

القيادتيــن الرشــيدتين علــى ترســيخ الثوابــت المشــتركة ،ويحــق
احتــرام العالــم فــي قيمهمــا اإلنســانية والحضاريــة الرائــدة ونشــر
الخير والسالم والتعايش والمحبة بين الشعوب.

وكان فـــي مقدمـــة مودعـــي الرئيس داني
بـــن محمـــد آل خليفة ،ومستشـــار صاحب

الســـمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ
سلمان بن خليفة آل خليفة.

وزير الخارجية ومستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يودعان رئيس جمهورية سيشل

محمد بن سلمان :عالقات تاريخية راسخة بين البحرين والسعودية
الرياض  -بنا

أكد ســـمو الشـــيخ محمد بن ســـلمان
بـــن حمـــد آل خليفـــة على مـــا يجمع

مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربيـــة

الســـعودية الشـــقيقة مـــن عالقـــات
تاريخية راسخة مميزة أسهمت في
تطورهـــا علـــى جميع األصعـــدة بين

البلدين والشعبين الشقيقين ،منوها
بـــأن مـــا وصلـــت إليـــه العالقـــات من

مســـتويات متطـــورة جـــاءت بفضل

رؤى وتطلعـــات عاهل البالد صاحب
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل

خليفة ،وأخيه عاهل المملكة العربية

السعودية خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس على
هامـــش حضوره حفل تتويج بطولة
رالـــي داكار  2020بالمملكـــة العربيـــة

سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد يلتقي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل واألمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل

الســـعودية ،كال مـــن رئيـــس مجلـــس

الملكـــي األميـــر خالـــد بـــن ســـلطان

الســـعودية مـــن تطـــور فـــي كافـــة

وتنظيـــم الســـباقات العالميـــة علـــى

الســـمو الملكي األميـــر عبدالعزيز بن

عبدهللا بن عيســـى آل خليفة رئيس

المملكـــة مـــن تطـــور فـــي رياضـــة
ً
مشـــيدا ســـموه بمواصلة
الســـيارات.

للســـعودية تحقيـــق المزيـــد مـــن

إدارة الهيئة العامة للرياضة صاحب
تركـــي الفيصـــل ،ورئيـــس مجلـــس

إدارة االتحـــاد الســـعودي للســـيارات
والدراجـــات الناريـــة صاحب الســـمو

العبـــدهللا الفيصـــل ،بحضور الشـــيخ
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي

للسيارات.

ونوه سموه بما وصلت إليه الرياضة

المجـــاالت وباألخـــص مـــا تشـــهده

المملكة العربية الســـعودية الشقيقة
تحقيقهـــا النجاحـــات في اســـتضافة

الملكـــي بتميـــز العالقـــات البحرينية

أرضهـــا ومنها التميز في تنظيم رالي
ً
معربـــا عـــن تمنياتـــه
داكار العالمـــي،

منوهيـــن بالتعـــاون الرياضـــي القائم

النجاحات.

المجـــاالت وبخاصـــة فـــي رياضـــة

مـــن جانبهـــم ،أشـــاد أصحاب الســـمو

الســـعودية علـــى األصعـــدة كافـــة،
بيـــن البلدين الشـــقيقين في مختلف

السيارات.
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سمــو رئيـــس الــوزراء األب الروحــــي للفنانيــــن
فنانون تشكيليون يشيدون برعاية سموه لمعرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية

سمو رئيس الوزراء يفنتح معرض البحرين للفنون التشكيلية (أرشيفية)
المنامة  -بنا

أكــدت رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي بنــت محمــد آل
خليفــة ،أن رؤيــة رئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة

بن ســلمان آل خليفة في دعم الحركة الفنية التشــكيلية في مملكة البحرين،
والتــي بــدأت منــذ انطالقة معــرض البحرين الســنوي للفنون التشــكيلية قبل
ً
ً
ً
ً
وثقافيا وانعكســت على شــكل
فنيا
حراكا
عامــا ،أثمرت اليوم
ســتة وأربعيــن

ً
حاليــا المعــرض فــي نســخته
االتجاهــات الفنيــة واإلبداعيــة التــي يشــهدها

السادسة واألربعين.

وأضافـــت فـــي تصريـــح بمناســـبة انطالق

التشـــكيلي فـــي االرتقـــاء بالمجتمـــع

التشـــكيلية الـ  46تحت رعايـــة كريمة من

البحرينية ،والنهوض بما تقدمه من أعمال

فعاليات معرض البحرين الســـنوي للفنون
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء،

أن اهتمـــام ســـموه وحرصه علـــى االرتقاء
بالحـــراك الثقافـــي فـــي مملكـــة البحريـــن،

ســـاهم فـــي تقديـــم المملكـــة كواجهـــة

حضاريـــة جاذبـــة لكافـــة أشـــكال اإلبـــداع

البحرينـــي ،وأســـهمت في دعـــم المواهب

الشيخة مي

عبدالكريم العريض

عدنان األحمد

إلى مســـتوى المنافســـة العالمية ،مؤكدين

البحريـــن للفنون التشـــكيلية عمر الراشـــد،

جعفـــر العريبـــي أن رعاية صاحب الســـمو

ســـموه بأهميـــة اإلبـــداع ودوره فـــي حياة

األثر فـــي إثـــراء رصيدهم الفنـــي بالعديد

يجمـــع صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس

تقديـــر واعتزاز من األســـرة الفنية بمملكة
ً
مضيفا أن أهم ما يميز المعرض
البحريـــن،

الجامع :دليل على وعي المجتمع

وأضافـــوا أن إطـــاق البحريـــن لمعـــرض

مرتبطـــة برؤيـــة ســـموه وإيمانه بـــأن الفن

العـــام  1972يعكـــس الدور الرائـــد للمملكة

المواطن.

دورهـــا علـــى الســـاحة الثقافيـــة العربيـــة،

مميـــزة للحركة التشـــكيلية للنهوض بالفن

أن رؤية سموه شكلت مصدر إلهام له بالغ

أن المعرض يعد بمثابة تجمع فني ســـنوي

مـــن اإلنجازات علـــى المســـتويين المحلي

الوزراء ،مع أبنائه من الفنانين التشكليين،
ً
موضحـــا أن رعايـــة ســـموه لهـــذا المعرض

البحريـــن الســـنوي للفنون التشـــكيلية منذ

يســـهم فـــي تشـــكيل وبنـــاء شـــخصية

والخارجي.

الملكـــي رئيـــس الـــوزراء للمعـــرض محـــل

الشعوب وتقدمها.

هـــو الرعايـــة الكريمة والمســـتمرة من لدن

مـــن جانبهـــا ،قالـــت الفنانـــة التشـــكيلية

بمواصلة البحث والعطاء وتقديم األفضل

الملكـــي رئيـــس الـــوزراء ،للفن التشـــكيلي

في تطوير حركة الفن التشكيلي ،وتعاظم

ووصف المعرض بأنه يشكل إضافة نوعية

وجعلهـــا مرادفـــة للحركـــة التشـــكيلية في

وكان صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس

وشـــمولية التجربة الفنية التشكيلية التي
ً
ً
مهمـــا مـــن الحـــراك الثقافي
جـــزءا
تشـــكل

التشـــكيلي فـــي البحرين بما يؤكد رســـالة

مـــن الفن الهادف ،مضيفة أنه “في كل عام
ً
جميعا بهـــذا التجمـــع الجميل من
نحتفـــل

ورؤيـــة ســـموه فـــي رفـــع الوعـــي الثقافي

المركز األول بالمعرض؛ كونها تأتي برعاية

الدائم على تشـــجيع الفنانين التشـــكيليين

خليفة الفتتاح فعاليات النسخة السادسة

وأشـــاروا إلـــى أن المعـــرض أصبـــح عالمة

لـــدى الفنانيـــن بتوفيـــر البيئـــة المناســـبة

والخليجي بفضل دعم وتشـــجيع صاحب

المحفل السنوي الكبير للفن التشكيلي.

على أن متابعة ســـموه المستمرة أصبحت

رئيس الـــوزراء ،هـــو األب الروحي لجميع

في المملكة ،ودافعا كبيرا في مسيرة الفن

الالمحدود خير دليل على ذلك ،مؤكدا أن

الثقافـــي ،معبـــرة عـــن خالـــص شـــكرها

وامتنانهـــا لســـموه علـــى إيمانـــه بالثقافـــة
ورعايتـــه المســـتمرة لـــكل مـــا مـــن شـــأنه

تعزيز صناعة النشاط البحريني الحضاري
واإلنساني.

الـــوزراء ،قـــد أنـــاب نائـــب رئيـــس مجلس

الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل
واألربعيـــن مـــن المعـــرض يـــوم األربعـــاء

المحلي.

بالفنـــون التشـــكيلية وتعزيـــز روح اإلبداع

ســـموه ،والتـــي تعطـــي الدافـــع للفنانيـــن

بما يطور الحركة التشـــكيلية في البحرين
العالم.

فاطمـــة الجامـــع إن رؤيـــة صاحب الســـمو
أسهمت في تطوير منظومة هذه النوعية

الداعم األكبر للحركة الفنية والثقافية في
المملكة ،والذي يؤمن بأن تلك النوعية من

للفن من داخل وخارج البحرين وحرصهم

روح التفانـــي لتقديم كل ما هو أفضل في

التشكيلي البحريني.

سموه الدعم األول للحركة التشكيلية في

الفنيـــة وتوســـيع آفـــاق المعرفة مـــن أجل

الثقافـــي ،ويوثق مدى تقـــدم البحرين في

دعم سموه ال محدود للثقافة

العريض :سموه صاحب ٍ
أياد بيضاء

وبدورهـــم ،أجمـــع فنانـــون تشـــكيليون أن

وبـــدوره ،أكـــد الفنان عبدالكريـــم العريض

والفني من اهتمام واســـع من لدن ســـموه،
ســـاهم بمواصلـــة التقدم والرقـــي في هذا

التنموية التي تشـــهدها المملكة على كافة

وأكدت الجامع أن نجاح المعرض السنوي

مملكـــة البحريـــن برئاســـة صاحب الســـمو

قدمـــوا اعمالهـــم بمختلـــف الخامـــات هـــي

مركـــز لإلبـــداع وملتقى للمواهـــب ومنارة

األحمد :تشجيع متواصل للفنانين

تحفيـــز وتنمية كافة المواهـــب البحرينية

رائعـــة للحركـــة الفنية في المملكـــة ،مبينة

المحافـــل بشـــكل يليـــق بتاريـــخ وعراقـــة

مســـتوحاه مـــن اروقـــة المحـــرق ،عرضتها

رعايـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس

الوزراء ،لمعرض البحرين الســـنوي للفنون

التشـــكيلية ،تؤكد دعم ســـموه الالمحدود

للثقافة والفنون ،وإيمان ســـموه بالرســـالة
الســـامية للفن فـــي تعزيز الرقـــي والتقدم

الحضـــاري للمجتمعات ،مؤكديـــن أن هذه
الرعايـــة الكريمـــة التـــي يحـــرص ســـموه
ً
ســـنويا للمعرض عـــززت من المكانة
عليها

لألدبـــاء والفنانيـــن بفضـــل رعايـــة ودعـــم

فيمـــا اعتبـــر الفنـــان التشـــكيلي عدنـــان

األيـــادي البيضـــاء فـــي تنميـــة الحركـــة

في نســـخه الـ  ،46ثمرة توجيهات ورعاية

صاحـــب الســـمو رئيـــس الـــوزراء صاحـــب

األحمد أن النجاحات التي حققها المعرض

الثقافية والفنية في مملكة البحرين.

ورفـــع العريـــض خالـــص الشـــكر والتقدير

ســـموه ،للفنـــون التشـــكيلية فـــي المملكة،
ً
مضيفـــا أن ســـموه حـــرص علـــى النهوض

رعايـــة ودعـــم لمســـيرة العمـــل الثقافـــي

للفنانيـــن ممـــا شـــكل لديهم دافعـــا وحافزا

أهميـــة معرض البحريـــن الســـنوي للفنون

من الفنون الثقافية.
وأضـــاف األحمد أن ســـموه يحـــرص دوماً

نسخته األولى في العام .1972

وتقريبهم من ســـموه واالســـتماع لهم ،مما

المتميـــزة التي وصلت إليهـــا البحرين في

والعرفـــان إلـــى ســـموه لمـــا يوليـــه مـــن

بالفن التشـــكيلي من خالل تشجيع سموه

وعبر الفنانون عن بالغ شكرهم وامتنانهم

والفني وحرص ســـموه علـــى رعاية حركة
ً
منوهـــا إلـــى
الفـــن التشـــكيلي ومبدعيهـــا،

بمواصلـــة اإلبـــداع والرقي بهـــذه النوعية

من جانب ســـموه لمواصلة مسيرة اإلبداع

التشـــكيلية الذي يرعاه سموه منذ انطالق

علـــى االلتقـــاء بالفنانيـــن التشـــكيليين

وأضـــاف أن المعـــرض الســـنوي للفنـــون

يعكس حجم االهتمـــام الكبير الذي يوليه

مجال الفن التشكيلي في المنطقة.

لسموه على رعايته الكريمة للمعرض ،وما
يحظـــون به مـــن دعم وتشـــجيع متواصل
الفنـــي ،وتقديم المزيـــد من األعمال الفنية

التي تنسجم مع الروح البحرينية األصيلة
وما تتســـم به من مكنـــون ينبض بالجمال

والرقـــي ،منوهين إلى أن تشـــجيع ســـموه
الدائـــم لهـــم يعـــد مـــن أهـــم أســـباب نجاح

المعـــرض ،ووصولـــه إلـــى هـــذه المكانـــة

التشـــكيلية يشـــكل حدثـــا ثقافيـــا مهمـــا

يعكـــس فـــي كل عـــام ما توصـــل إليه الفن
التشـــكيلي البحرينـــي ،ومـــا توصـــل إليـــه

الفنـــان فـــي أدائه ،مؤكـــدا أن المعرض في

المرموقـــة ،بفضـــل مـــا يوليـــه ســـموه مـــن
ً
كبيـــرا بهـــذا المعـــرض وبالفـــن
اهتمـــام

المملكة.

وقالـــوا إن رؤيـــة صاحـــب الســـمو الملكي

الراشد :إضافة نوعية للحركة التشكيلية

ً
عموما.
التشكيلي

تقدم مســـتمر لخدمة الحراك الثقافي في

ســـموه للحركـــة الفنيـــة التـــي تبـــرز مكانة
ً
مبينـــا
البحريـــن الثقافيـــة والحضاريـــة،

أن الفـــن التشـــكيلي تحـــت رعايـــة ســـموه
ً
كبيرا على كافة المســـتويات
حقـــق تطورا

اإلقليمية.

العريبي :الرعاية محل تقدير واعتزاز
وأكـــد الفائـــز بجائـــزة “الدانـــة” لهـــذا العام

رئيـــس الـــوزراء ،عـــززت مـــن دور الفـــن

ومـــن جانبـــه ،أوضح نائب رئيـــس جمعية

عـــن عمله “توازن بيئي” الفنان التشـــكيلي

محمد المبارك

فاطمة الجامع

جعفر العريبي

عن سعادته البالغة كونه من الكوادر الفنية

من الحركة الثقافية للبحرين ،وأن ما يميز

أوســـمة على صدور الفنانين التشـــكيليين

أن المجتمـــع البحريـــن مـــن المجتمعـــات
ً
ً
ً
مضيفا أن المملكة
وفنيا،
ثقافيا
المتقدمة

النجم :المعرض أصبح قبلة للفنانين

وقالت إن “الفن التشـــكيلي جزء ال يتجزأ

الفنانيـــن وأن مبادرتـــه الكريمـــة ودعمـــه

القطاع.

في كافة المجاالت.

السنوي للفنون التشكيلية برعاية صاحب
ً
الفتا أن
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء،

وأوضح أن المعارض التشـــكيلية تســـاهم

البحريـــن ،وأن ما يحظـــاه القطاع الثقافي

الطاقـــات على مواصلـــة عمليـــات التنمية

صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء

كل عـــام ،وهـــذا دليل على وعـــي المجتمع

البحرين من حراك ثقافي وفني عريق.

األوطان وتعزيز أواصـــر االنتماء وتحفيز

للمشاركة واإلبداع”.

الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء ،مشـــددين

المعـــرض والتـــي عكســـت مـــا تميـــزت بـــه

الـــدول الخليجية تنميـــة لمثل تلك الفنون
ً
دورا فعـــاالً في بناء
التـــي أصبحـــت تلعب

الشـــبابية التـــي تشـــارك معـــرض البحرين

وأضاف الراشـــد أن صاحب السمو الملكي

بافتتـــاح الـــدورة الحاليـــة مـــن فعاليـــات

مملكة البحرين يؤهلها ألن تكون من اكثر

وقال “لقد تشـــرفت بالحصول على جائزة

تســـهم فـــي نهضة الوطـــن وتنميـــة الذوق

األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة لـــه

وقالـــت إن الثراء الثقافي الـــذي تتمتع به

الفن واإلبداع تحت رعاية سموه وحرصه

بارزة في مســـيرة الفن التشـــكيلي العربي

عـــن اعتزازه بإنابة صاحب الســـمو الملكي

اإلبداع والتميز.

فيما عبر الفنان التشـــكيلي ســـلمان النجم

لتقديـــم تجاربهـــم الفنيـــة مـــن خـــال هذا

الماضي ،حيث أعرب ســـموه خالل الحفل

عمر الراشد

الفن تؤدي رسالة حضارية وثقافية مهمة
الفني الجمالي لدى المواطنين”.

هـــذا المعرض الســـنوي ،حضـــور المهتمين

الدائـــم على التواجد في هذه الفعالية في

في نشر الثقافة والمعرفة وتنمية الكفاءة

البحريني والمهتمين من خارجها بالجانب

تنمية الطاقات الشبابية بما يخدم الحركة

شتى المجاالت”.

المســـتويات وهو ما عملـــت عليه حكومة

بمشـــاركة واســـعة مـــن الفنانيـــن الذيـــن

الملكـــي رئيس الوزراء ،حيث اســـتطاعت

خطـــوة إيجابية وجميلـــة ،وتعكس صورة

نحـــو تحقيق الريـــادة وتمثيل المملكة في

أن مشـــاركتها كانـــت عبـــارة عـــن  3أعمال

مملكة البحرين.

بأســـلوب الفـــن الحديـــث والتجريـــد،

المبارك :سموه يقدر العطاء اإلبداعي

وزرقة بحرها.

ورأى الفنـــان محمد المبـــارك الفائز بالمركز

“نسج
ٌ
الثالث عن عمله الذي يحمل عنوان
فـــي الفوضـــى” أن رعايـــة صاحب الســـمو

وعكســـت ألوان البحرين بين جمال رمالها

رعاية ســـموه تبث لدى الطاقات الشبابية
عالم الفن التشـــكيلي الـــذي يعكس بدوره
صـــورة المملكـــة ومـــا حققـــه شـــعبها مـــن

إنجازات في ميادين الفنون والعلوم.

وقال إن المعرض مقياس لمستوى اإلبداع
التشـــكيلي لدى التشـــكيليين البحرينيين،
ويقـــدم صـــورة متجددة لمنجـــز فني قادر

علـــى تكويـــن حركـــة ابداعيـــة تشـــكيلية

نموذجيـــة علـــى المســـتوي اإلقليمـــي،
ً
مضيفـــا أن المعرض أصبح قبلـــة للفنانين
البحرينييـــن ومركزا لإلبـــداع الفني يجمع

كافـــة المواهـــب البحرينية المعنيـــة بالفن

التشكيلي في مكان واحد.

مراد :مصدر فخر للقطاع الفني
ومـــن جانبه ،أكد الفنان التشـــكيلي محمد

درويش :حاضن رئيس للمواهب
مـــن ناحيتهـــا ،قالـــت الفنانـــة التشـــكيلية

مـــراد أن صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس

الـــوزراء ،صاحب الفضل فيما وصلت إليه
ً
مضيفا
الحركة الفنية في مملكة البحرين،

الملكـــي رئيـــس الـــوزراء للمعرض تجســـد

فريـــدة درويش إن رعاية صاحب الســـمو

والفنـــي فـــي المملكـــة انطالقـــا مـــن إيمان

موقع البحرين كحاضـــن رئيس للمواهب،

وأشـــكاله هي رسالة سامية ونبيلة تحفظ

تدعـــم توجهـــات المملكة لتحقيـــق الريادة

وأعـــرب عـــن ســـعادته بالجائـــزة فـــي أول
ً
مشـــيرا إلـــى أن دعم صاحب
مشـــاركة له،

وبينت أن الفنان التشكيلي يأمل في فتح

الحكومـــة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي

الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء للفـــن

وأن معـــرض البحريـــن للفنون التشـــكيلية

بالمشـــهد الثقافـــي البحرينـــي في مختلف

البحريـــن مـــن الفنانين فـــي كل المجاالت

سموه ســـيظل واحة كبيرة لتنمية الحراك

مدى اهتمام ســـموه بدعم الحراك الثقافي
ســـموه أن رســـالة الفـــن بمختلـــف أنواعـــه

لألمه تراثها وحضارتها.

التشـــكيلي يعـــد بمثابـــة رســـالة لمبدعـــي

الفنيـــة ،مفادهـــا أن ســـموه يقـــدر العطـــاء

الملكـــي رئيـــس الـــوزراء للمعـــرض تعـــزز

مضيفـــة أن مثـــل تلـــك الرعايـــة الكريمـــة

الثقافية والتنموية في كافة المجاالت.

فـــرص أكثـــر للمعـــارض الفنيـــة المتنوعة،
الســـنوي الـــذي يقـــام برعايـــة كريمـــة مـــن

الثقافـــي في البالد ومناســـبة غالية يلتقي

اإلبداعـــي بمختلـــف أنواعـــه وأشـــكاله،

ويحـــرص على دعمـــه وتنميتـــه إيمانا من

فيهـــا الفنانـــون التشـــكيليون مـــع ســـموه

لتبادل الحديـــث األبوي الذي يحثهم على

سلمان النجم

فريدة درويش

أن المعـــرض أصبح عالمـــة بارزة ،ومصدر
فخر للقطاع الفني على مستوي المنطقة.

ونـــوه مـــراد أن رؤيـــة البحريـــن الثقافيـــة

تقوم في جوهرها على اســـتثمار النســـيج

الثقافي لترســـيخ مكانـــة المملكة بوصفها
ً
مضيفـــا أن
ملتقـــى الحـــوارات واألديـــان،
رئيـــس الـــوزراء كرســـت جهدهـــا لالرتقاء
المجـــاالت الثقافيـــة والفنيـــة ،ممـــا يفتـــح

أمامنـــا آفاقـــا ال محدودة لتطوير المشـــهد

الفنـــي ،وإمـــداده بمزيد من عوامـــل القوة

والنشـــاط والحضـــور على خريطـــة العالم
الفنية.

محمد مراد
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فوز تاريخي بأول بطولة لرالي دكار العالمي بالشرق األوسط
محمد بن سلمان :إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات المتوالية لرياضة السيارات في البحرين
الرياض  -بنا

أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد
آل خليفة أن تحقيق مملكة البحرين لقب

بطولة أول نســـخة من رالي داكار العالمي
في الشـــرق األوسط الذي يقام على أرض

المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة ألول
مـــرة يؤكد على أن البحرين ماضية بثبات
نحو تحقيـــق أهدافها في كافة المجاالت،
وأن هـــذا اإلنجـــاز الجديـــد ســـيضاف إلى

ســـجل النجاحـــات المتواليـــة لرياضـــة
ً
مشـــيرا
الســـيارات فـــي مملكـــة البحريـــن،

إلـــى أن مـــا يتحقق من منجـــزات للرياضة
فـــي مملكـــة البحريـــن يأتـــي بفضـــل رؤى

وتطلعـــات عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة
ً
منوها
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة،

سمو الشيخ محمد بن سلمان يحضر حفل ختام رالي دكار  2020بالسعودية

ســـموه باالهتمـــام والمتابعـــة المســـتمرة

التي يوليها صاحب الســـمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الـــوزراء لـــكل الخطط والبرامـــج وحرصه
علـــى تنفيذهـــا والتي كان لهـــا األثر الكبير

فـــي تحقيـــق تطلعـــات الوطـــن والمواطن

ورفـــد المنجزات المتواصلـــة التي تتحقق

للمملكة خالل المســـيرة التنموية الشـــاملة
بقيادة جاللة الملك.

وأشـــاد ســـموه بالتنظيم المميز للرالي من
قبـــل الكـــوادر الوطنيـــة الســـعودية والتي
نجحت فـــي أن تعكس الصورة المشـــرقة

للسعودية والمنطقة والتأكيد على المكانة
التـــي باتـــت تمتلكهـــا المنطقة فـــي مجال

اســـتضافة وتنظيم السباقات العالمية من
خالل الكـــوادر الوطنيـــة المؤهلـــة القادرة

على إدارة هذه الســـباقات العالمية ،منوها
ً
ً
وخصوصا
جميعا
بأن ذلك فخر بالنسبة لنا

ترســـيخها ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى

هـــذا النجـــاح الـــذي تحققه الســـعودية هو

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن

جاء ذلك لدى حضور سموه حفل التتويج

العادلـــة المفتوحـــة ،التـــي مثلـــت قلـــب

العربيـــة الســـعودية بمناســـبة ختـــام رالي

والرياضـــي ،والـــذي ترجمها ســـمو الشـــيخ

العربية السعودية في الفترة من  5وحتى

الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشباب،

حفظـــه هللا فريـــق “إكس ريـــد  -البحرين”

األعلى للشباب والرياضة  ،بإطالق العديد

الســـمو الملكي األميـــر عبدالعزيز بن تركي

من اإلنجازات لقطاع الشباب والرياضة.

للرياضـــة ،وصاحب الســـمو الملكي األمير

يبذلهـــا االتحـــاد البحرينـــي للســـيارات

مجلس ادارة االتحاد الســـعودي للسيارات

آل خليفـــة والتي كان لها عظيم األثر فيما

خليفة ،والمبادئ األساسية التي عمل على

ً
عاليـــا فـــي كافـــة المحافـــل وعلـــى كافـــة

هللا بـــن عيســـى آل خليفـــة أســـمى آيـــات

وتعـــرف مملكة البحرين بتاريخها الطويل

نحن في مملكـــة البحرين حيث أننا نتعبر

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

التـــي نفخر اليـــوم بتحقيق هـــذه البطولة

الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة

الســـيارات ،إذ اســـتضافت جائـــزة طيـــران

نجاح للبحرين.

حمـــد آل خليفـــة وهـــي البيئـــة التنافســـية

األصعـــدة والتـــي منهـــا رياضة الســـيارات
العالمية وتسلم كأس البطولة.

وحقـــق فريق “إكس ريـــد  -البحرين” لقب
األوســـط ،والـــذي اســـتضافته المملكـــة

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

أول نسخة من رالي داكار تقام في الشرق

الـــذي أقيم فـــي منطقـــة القديـــة بالمملكة

دكار  2020الـــذي أقيم على أرض المملكة

ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة

 17من الشـــهر الجاري .حيث توج ســـموه

مستشـــار األمن الوطنـــي ،رئيس المجلس

بلقـــب البطولـــة وذلـــك بحضـــور صاحـــب

من المبادرات الناجحة التي أحدثت مزيد

الفيصل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة

كمـــا أشـــاد ســـموه بالجهـــود الكبيـــرة التي

البطـــل الســـابق ســـتيفان بيترهانســـل

خالد بن ســـلطان العبدهللا الفيصل رئيس

برئاســـة معالي الشـــيخ عبدهللا بن عيسى

السباق في المركز الثالث.

والدراجات النارية ومعالي الشيخ عبدهللا

تحقـــق اليوم من إنجـــاز لمملكـــة البحرين
ً
متمنيا
والظفر ببطولة رالي داكار العالمي،

وقـــال ســـمو الشـــيخ محمد بن ســـلمان بن

المســـيرة التـــي وصلـــت إليهـــا رياضـــة

في أول بطولة لرالي دكار العالمي بالشرق

األهـــداف التـــي يطمـــح إليهـــا الجميع في

الوطنيـــة المتواليـــة للمملكـــة فـــي ظـــل

ونوه ســـموه بأن تحقيق فريق “إكس ريد

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى

سيضاف إلى ســـجل اإلنجازات الرياضية

الحكومة برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب

جهـــود كافة أعضاء فريـــق البحرين الذين

بن عيســـى آل خليفة رئيس مجلس إدارة
االتحاد البحريني للسيارات.

حمـــد آل خليفـــة إنه بهذا الفـــوز التاريخي

الســـيارات فـــي مملكة البحريـــن وتحقيق

األوســـط تتعاظـــم المنجـــزات الرياضيـــة

هذا المجال.

الرعايـــة الكبيرة التي يوليهـــا عاهل البالد

 -البحريـــن” لقـــب هـــذه البطولـــة العالميـــة

آل خليفـــة ،وبفضـــل االهتمام الـــذي توليه

التي تحققت للمملكة والتي جاءت بفضل

الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل

جعلـــوا نصب أعينهـــم رفع اســـم البحرين

عاهـــل البالد ،وإلى رئيس الوزراء صاحب

الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل

البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي

ً
مزيدا من التوفيق والنجاح لمواصلة
لهـــم

التهانـــي والتبريـــكات لحضـــرة صاحـــب

العربية السعودية في الفترة من  5وحتى
 17من شهر يناير الجاري ،حيث عبر رالي
ً
سائقا من  62دولة ما مجموعه
داكار 550

 7,500كيلومتر ،لينهي سائق فريق “إكس
ريد  -البحرين” كارلوس ســـاينز ومساعده

لوكاس كروز الرالي في المركز األول .كما
ضـــم الفريـــق الفائز الـــذي ترعـــاه البحرين

ومساعد الســـائق باولو فايوزا ،الذي أنهى
وتمكـــن “فريـــق إكـــس ريـــد” الـــذي ترعـــاه
مملكـــة البحريـــن مـــن الفـــوز عـــن جـــدارة

واستحقاق في أول سيارة مطورة ومبنية
ً
ذاتيا من طراز ميني جون كوبر ووركس،
ومينـــي جون كوبـــر ووركس باغـــي .وقد
انطلـــق الســـباق مـــن مدينـــة جـــدة المطلة

خليفـــة ،وولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان

بـــن حمـــد آل خليفـــة ،وإلـــى ممثـــل جاللة

الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب
مستشـــار األمـــن الوطني رئيـــس المجلس

األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ
ً
مؤكدا أن الفوز
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة،
برالـــي داكار  2020هـــذا العـــام يعطينـــا

دفعـــة نحـــو مواصلـــة تحقيـــق المزيد من

المنجـــزات التي تصب فـــي تطوير رياضة

والحافـــل فـــي دعمهـــا ورعايتهـــا لرياضـــة
الخليـــج الكبـــرى لســـباق الفورمـــوال واحد
األول فـــي المنطقـــة علـــى اإلطـــاق عـــام

 .2004وتمثـــل بطولـــة عـــام  2020مـــن
رالـــي داكار عالمـــة فارقـــة أخـــرى لرياضة
الســـيارات فـــي الشـــرق األوســـط ،حيـــث

أصبحـــت المملكة العربية الســـعودية أول
بلـــد في المنطقة يســـتضيف هـــذا التحدي

العالمـــي ،وكســـبت حـــق االحتفـــاظ بـــه

لمدة خمس ســـنوات قادمـــة .ويوفر رالي
ً
فرصـــا رياضيـــة كبيـــرة ويجـــذب
داكار

ً
ً
ً
كبيرا إلـــى المنطقة بفضل
عالميا
اهتمامـــا

اســـتضافته علـــى أرض المملكـــة العربيـــة

السعودية.

الســـيارات في مملكـــة البحرين ويعزز من
ُ
ً
ً
ودوليا.
وإقليميا
محليا
مكانتها

ريـــد“ :يســـعدنا عقـــد شـــراكة مـــع مملكـــة

الموهـــوب المؤلـــف مـــن كارلـــوس ســـاينز

الدعم الكبير لرياضات السيارات .وتضيف

ونـــوه بـــأن فريـــق “إكـــس ريـــد  -البحرين”

وســـتيفان بيترهانســـل ومســـاعديهما
لـــوكاس كـــروز و باولـــو فايـــوزا اســـتطاع

وقـــال ســـفين كواندت ،مديـــر فريق إكس
البحريـــن التـــي لديهـــا تاريـــخ طويـــل من

مشاركة المملكة في فوز فريق إكس رايد
ً
بعدا آخـــر إلى رؤيتها لتســـتضيف وتدعم

ليغطي مساحة  7,500كيلومتر على مدار
ً
يومـــا ،وقـــد مـــ ّر الســـباق علـــى العديد
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الفـــوز بمراحل متتاليـــة لتحقيق المركزين
ً
راعيا لفريق إكس
األول والثالث .وبصفتنا

الرياضية العالمية .كما ويسرني االنضمام

وســـتيفان على فوزهما المستحق بجدارة

لفريقنا الموهوب”.

المملكة ،بمـــا فيها موقع العال المدرج على

خـــال عام  .2020ونتوجه بجزيل الشـــكر

علـــى البحـــر األحمـــر وانتهى فـــي القدية،

المواقـــع التاريخية والثقافيـــة المهمة في

قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

مـــن جانبـــه ،رفـــع رئيـــس مجلـــس إدارة

االتحاد البحريني للســـيارات الشـــيخ عبد

ر يد-البحرين ،فإننا نود أن نهنئ كارلوس
ونتمنـــى لهمـــا كل النجـــاح في مســـاعيهما

واالمتنان إلى أشقائنا في المملكة العربية
الســـعودية علـــى جهودهـــم الناجحـــة في

استضافة رالي دكار لهذا العام”.

تسليم منزل ضمن مشروع إعادة تأهيل البيوت بالمحرق

وتنظم وتطور وتشارك في نجاح الحركة
إلى البحرين فـــي التعبير عن أحر التهاني
وتعـــد الشـــراكة الجديـــدة مـــع فريـــق

“إكـــس ريـــد” إضافة أخـــرى إلـــى إنجازات

البحريـــن فـــي عالم رياضة الســـيارات بعد
اســـتثمارها فـــي مجموعـــة “ماكالريـــن”

وحلبـــة البحرين الدولية التي اســـتضافت

أول ســـباق للفورمـــوال واحد فـــي المنطقة
عـــام  ،2004مما يعزز مـــن مكانة البحرين
كمركـــز اســـتراتيجي لتطويـــر رياضـــة
الســـيارات .واجتـــذب االهتمـــام المحلـــي
للرياضـــة اســـتثمارات عالمية بالفعل ،مثل
شـــركة “أو إم بـــي “ اإليطاليـــة المختصـــة
فـــي معـــدات الســـباقات ،والتـــي اتخـــذت
مـــن البحريـــن مقرهـــا اإلقليمـــي لتزويـــد
المعـــدات لســـائقي فـــرق الفورمـــوال واحد
والوصـــول إلـــى أســـواق دول مجلـــس
التعـــاون الخليجـــي بشـــكل عـــام ،وهـــذه
الشـــراكة إنما تؤكد االســـتثمار الناجح في
الفعاليـــات الرياضيـــة المختلفـــة ويســـاهم
فـــي الترويج لمملكـــة البحرين في شـــتى
المحافـــل ليؤكد مكانتها الريادية ويعكس
الصورة المشـــرفة لها وامكانياتها الرفيعة
في شتى المجاالت مما يساهم في جذب
ً
خصوصـــا أنها
مختلـــف االســـتثمارات لهـــا
تمتلـــك جميع المقومـــات ،كمـــا أن القطاع
ً
عموما وقطاع رياضة السيارات
الرياضي
يلعـــب دور حيـــوي ومؤثـــر فـــي تحريـــك
العجلة االقتصادية على المستوى العالمي
وأصبح هذا القطاع يعتبر من أهم الموارد
الماليـــة المرتبطة باســـتراتيجية كثير من
ً
خصوصـــا أن صناعـــة
الـــدول المتقدمـــة
الرياضة أصبحت مـــن أهم الصناعات في
ً
أيضـــا في دعم
العصـــر الحالـــي ،ويســـاهم
القطاع السياحي.

استكمال إنشاء الصرف الصحي بمجمع  901في الحنينية

وكيــل البلديــات :المشــروع يتطلــب مختصيــن فــي تأهيــل المبانــي التراثيــة
تتطلـــب عمليـــة إعـــادة التأهيـــل خبـــرة

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

متخصصة في تأهيل المباني التراثية.

أكـــد وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون البلديـــات

وأكـــد متابعـــة الوزيـــر عصـــام خلف إلى

فـــي وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات

مشـــروع إعادة تأهيل البيـــوت واهتمام

والتخطيـــط العمراني الشـــيخ محمد بن

باالرتقاء بمستوى التنمية الحضرية في

أحمـــد آل خليفة بـــان االرتقـــاء بالتنمية

جميع منطق البحرين.

الحضرية في المناطق المختلفة وجودة

وأكـــد الوكيل أن “المشـــروع الرائد الذي

مســـتوى الخدمـــة هـــي أســـاس تطويـــر
منظومـــة العمـــل البلدي.جـــاء ذلـــك لدى
تسليمه ألحد البيوت التي تم بناؤها من

أطلقـــه عاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللـــة

وكيل شؤون البلديات أثناء تسليمه المنزل

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة من

خـــال مكرمـــة ســـامية لتأهيـــل البيوت

خالل “البلديات” ضمن مشـــروع البيوت

الوكيـــل المســـاعد للخدمـــات المشـــتركة

البحريـــن للثقافة واآلثار إلعـــادة تأهيل

اآليلة للســـقوط حيث تم هدمها وإعادة

راويـــة المناعـــي ومديـــر إدارة التـــراث

بيـــوت المحـــرق والتي تقـــع ضمن نطاق

تأهيلهـــا فـــي منطقـــة المحـــرق ،وذلـــك

الوطنـــي الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل

اهتمـــام الثقافة لمـــا تحتويه من مالمح

التنمويـــة الرائـــدة نظـــرًا لمـــا يســـهم في

بحضـــور رئيس مجلـــس بلـــدي المحرق

خليفـــة والمختصين مـــن هيئة البحرين

معمارية تراثية ،وذلك بهدف المحافظة

توفير بيئة معيشـــية أفضـــل للمواطنين

غـــازي المرباطـــي ومديـــر عـــام بلديـــة

للثقافـــة واآلثـــار .وأشـــار الوكيـــل إلـــى

على اإلرث المعماري لهذه البيوت خالل

مـــن خـــال هـــدم وإعـــادة بنـــاء المنازل

المحرق إبراهيم الجودر والقائم بأعمال

أنـــه يتـــم التعـــاون والتنســـيق مـــع هيئة

عمليـــة الهـــدم وإعـــادة تأهيلهـــا ،حيـــث

اآليلـــة للســـقوط لألســـر ذات الدخـــل

المحدود لالرتقاء بالبيئة الحضرية”.

اآليلـــة للســـقوط يعتبـــر أحـــد المشـــاريع

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

صرحـــت الوكيـــل المســـاعد للصـــرف
الصحـــي بـــوزارة وشـــؤون البلديـــات

والتخطيـــط العمرانـــي أســـماء مـــراد
بـــأن الـــوزارة قـــد انتهـــت مـــن تنفيـــذ

مشـــروع إنشاء شبكة الصرف الصحي
فـــي مجمـــع  901بمنطقـــة الحنينيـــة

بالمحافظـــة الجنوبية والذي تم خالله

توصيـــل  86مبنـــى وحـــدة ســـكنية

بالشبكة العامة للصرف الصحي.

وأشـــارت إلـــى أن المشـــروع جـــزء من

خطـــة متكاملة لتغطيـــة جميع مناطق

المملكة بخدمة الصرف الصحي ضمن
المبـــادرات الرئيســـة االســـتراتيجية

الحكومية الساعية إلى تطوير خدمات

البنية التحتية وضمان توفيرها بأعلى
معاييـــر الجـــودة بالتوافـــق مـــع الرؤية

االقتصادية لمملكة البحرين (.)2030

يذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل
مجلـــس المناقصـــات والمزايدات على
الســـادة شـــركة عبدالكريـــم الجهرمـــي

للمقـــاوالت

دينارا.
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الزوار على موعد مع مفاجآت “غرفة األثاث” والمواهب الغريبة في “”streets

يــقــام تــحــت رعــايــة ســمــو الــشــيــخ عــيــســى بــن عــلــي ويــســتــمــر حــتــى  13فــبــرايــر
سعيد محمد من ضاحية السيف

ً
تضفي نسمات البحر الباردة الممزوجة مع أشعة الشمس الدافئة عصرًا واألضواء الجميلة ً
جميل على فعالية
ليل ،مشه ًدا

“ ”streetsالتي انطلقت عصر الجمعة  17يناير وتستمر حتى  13فبراير  2020تحت رعاية نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة

األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ عيســى بــن علي آل خليفة ،وتمنــح المواطنيــن والمقيمين والــزوار الخليجيين واألجانب

خيار قضاء وقت لطيف في المقاهي والمطاعم ،واالستمتاع بالمسابقات والعروض الحية وألعاب الكرنفال.
في موقع على البحر مباشرة في موقع

“وات ــر غ ــاردن سيتي” بضاحية السيف،
انشغل العشرات من الشباب البحرينيين
مــن المنظمين وكــذلــك المشاركين في
الــعــمــل اســتــعــدا ًدا الســتــقــبــال الــضــيــوف،
وقـ ــال رئــيــس الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة السيد

عــبــاس آل شـــرف لــلـــ”الــبــاد” إن فــكــرة
الــفــعــالــيــة “ ”streetsهــي عــبــارة عــن 5

سلمان علي ..تفضلوا على الرحب والسعة

السيد عباس آل شرف رئيس اللجنة المنظمة

الصين ،الهند ،أميركا والشارع البحريني

إتاحة الفرصة لحامل التذكرة للمشاركة

 20مــنــظــمً ــا م ــن الــشــبــاب البحرينيين

أس ــب ــوع ،كمسابقة (ف ــن فــي ف ــن) وهــي

كــل احــتــيــاجــات الــمــنــزل الــجــديــد ،وهــي

على ابتكار األفكار المحببة للناس ،وال

التحدي وكل مرحلة يخرج منها الفنان

سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة،

أحد الفنانين ،وهناك مسابقة المواهب

إنجاح األفكار الشبابية التي تتنوع بين

فــيــه أص ــح ــاب الــمــواهــب الــغــريــبــة غير

وسيكون أمــام الــزوار والضيوف فرصة

ال ــري ــاض ــي ــة الــخــلــيــجــي ويـ ــشـ ــارك فيها

الــمــصــاحــبــة ،فــالــمــوقــع ال يــقــتــصــر على

صــور رياضية سيتم عرضها وستختار

الــمــعــتــادة ،فــهــنــاك فــعــالــيــة مــبــتــكــرة كل

ودعت اللجنة المنظمة جمهور المواطنين

شـــــوارع تــمــثــل  5دول هـ ــي :إيــطــالــيــا،

المفتوح على البحر ،والــهــدف منها هو

إيجاد مساحة من اللقاءات االجتماعية

واألسرية خالل فترة إجازة الربيع ،حيث

يستمتع الــزوار في التنقل بين الشوارع
الخمسة بمطاعمها ومقاهيها ،كما حرصنا
على تنويع الفعاليات بمشاركة متاجر
متنوعة وأكاديمية كــرة الــقــدم ،بحيث

تكون الخيارات أمام الزوار متعددة.

وابتكرت اللجنة المنظمة أفكارًا مدهشة

تلبي رغبات ال ــزوار ،فسعر الدخول هو

دينار واحد تدخل تذكرته السحب على

لعبتي “كرنفال مجانيتين” ،إضافة إلى

لقطة جماعية لفريق العمل في فعالية ستريتس

الجامعيين ،وهذه الفعالية تعكس القدرة

مسابقة لفنانين يــدخــلــون مــراحــل من

ننسى أن نثني على الدعم الكبير من لدن

صاحب العمل األضعف إلى حين تأهل

على رعــايــتــه وتشجيعه وحــرصــه على

الغريبة وهي عبارة عن معرض يشارك

ويشير إلى أن الفكرة تشرف عليها شركة

اإلبداع والتجديد والتشويق.

ال ــم ــع ــت ــادة ،ومــســابــقــة م ــع ــرض الــصــور

شركة “أنــمــلــة” ،ويساعدهم فريق عمل

لــاســتــمــتــاع بــالــفــعــالــيــات واألن ــش ــط ــة

بحرينيون وخليجيون بما يملكونه من

الفعاليات واألنشطة والمحال والبرامج

لجنة تحكيم أفضل الصور.

في غرفة المفاجآت التي تحتوي على
عــبــارة عــن مسابقة يــشــارك فيها الــزائــر
بإدخال  4أرقــام في الجهاز ،وإذا طابق

الرقم المدخل الرقم الصحيح ،يصبح كل

ما في الغرفة جائزة للمشارك.

بحرينية يديرها شباب بحرينيون وهي

يتراوح بين  25إلى  30من الفنيين في
مــجــاالت الكهرباء والــنــجــارة والصباغة

وسائر الخدمات ،ويشرف على الموقع

شاي على الفحم وجلسة على البحر

بنات خلكم جاهزين الستقبال الضيوف

والمقيمين إلى زيارة “ستريتس” المفتوح

فترات المساء ً
ليل ويستمر حتى الثانية

يــومـ ًـيــا مــن الــســاعــة الــرابــعــة عــص ـرًا إلــى

عشر في أيام اإلجازات األسبوعية.

شغل عدل يا بخت صاحب الحظ السعيد

إشادة أميركية بالتجربة البحرينية بتعزيز الحريات الدينية

ســـفارة واشـــنطن بالمنامـــة تقتبـــس عبـــارة ملكيـــة بحســـابها بـــ “تويتـــر”

فن ومتعة وأطباق  5شوارع

سوسن للنواب التجار :فرقوا بين الربحية والمبدئية
مكتب النائب سوسن كمال

خرجت النائب سوسن كمال عن
صمتها ،عقب انقسام نيابي حدث

في الجلسة الرابعة عشرة للمجلس

المنامة  -بنا

أكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد

عيسى آل خليفة والحكومة في المملكة

بن خليفة آل خليفة ،على عمق القواسم

الــحــريــات الــديــنــيــة .وأكـ ــد الــشــيــخ خالد

العالمي للتعايش السلمي الشيخ خالد
المشتركة الــتــي تجمع مملكة البحرين

والواليات المتحدة األميركية في مجال
دعمهما للحرية الدينية في جميع أنحاء

العالم وضمان حقوق كل من يقيم على
أراضيهما فــي ممارسة كــامــل شعائرهم

الدينية ومعتقداتهم ضمن أجــواء مليئة

بالتسامح والتعايش السلمي.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة احتفال

الواليات المتحدة األميركية بيوم الحرية
الدينية الــذي يــصــادف  16يناير مــن كل
ع ــام ،حيث ّ
رح ــب الشيخ خــالــد بــإشــادة

الــواليــات المتحدة ممثلة بسفارتها في

المنامة بالجهود المتواصلة لقيادة عاهل
الــبــاد صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن

يوم الثالثاء الماضي حول قانون
صندوق العمل تمكين ،وصرحت:

والــرامــيــة ال ــى تهيئة بيئة مثالية تعزز

“ال تعجبني ظاهرة النواب التجار”.

مــضــيــفــة “أنــــــا مـ ــن أســــــرة تــعــمــل

بــن خليفة أن اقتباس ســفــارة الــواليــات

بالتجارة وعضو في غرفة التجارة،

المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين

لكن الــنــائــب عليه مــغــادرة عقلية

لمقدمة وثيقة إعالن مملكة البحرين الذي

التجار”.

صاغه جاللة الملك في حسابها الرسمي بـ

ً
تاجرا يحق لك
واضافت “أن تكون

“تويتر” يعكس عالمية النموذج البحريني
في ضمان الحريات الدينية لجميع بني

البشر على اختالف معتقداتهم ومذاهبهم،

السامية« :الجهل عدوّ السالم ،لذلك فإنه
ً
معا
من واجبنا أن نتعلم ونشارك ونحيا
مــن خــال إيماننا بعقيدة تجمعنا بــروح
االحــتــرام المتبادل والــحــب» ومــا تحمله

ـان سامية ليعم الــســام والــوئــام
مــن مــعـ ٍ
جميع أقاليم العالم .وأوضح الشيخ خالد

ُ
رفضت تعديل قانون
وقالت “لذلك

صــنــدوق العمل ال ــذي فيه إضافة
 3أعــضــاء جـ ــدد ،وهـ ــذا مــن شأنه

دخــول البرلمان ال يعني أن تبقى
ً
تاجرا داخل البرلمان ،علينا التفريق

مــحــاصــرة الــمــؤســســات الــصــغــيــرة

بعض الــنــواب لخلع قبعة التاجر

فقط مــن أصــل  ،12بينما يحتاج

بــيــن الــربــحــيــة والــمــبــدئــيــة ،وأدع ــو

مؤكدين على جوهرية العبارة الملكية

سوسن كمال

ولبس قبعة التشريعي تحت قبة

بــن خليفة ان اإلش ــادة االميركية بقصة

مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

نجاح الطاولة المستديرة الدولية لألعمال

بالتعاون مع مؤسسة األعــمــال والحرية

البرلمان ،فنحن هنا من أجل تشريع

والحرية الدينية لمنطقة الشرق األوسط

الدينية األميركية أواخــر العام الماضي

وشمال افريقيا (المينا) ،التي استضافها

في المنامة.

زيادة أرباحنا الشخصية”.

وحماية حقوق الناس ،ال من أجل

والــمــتــوســطــة ف ــي ع ــدد  3مقاعد
نصاب األغلبية إلــى  4على األقل

كـ ــي تــســتــطــيــع ت ــم ــري ــر أي ق ـ ــرار،

فمقاعد الغرفة لكبار التجار كما هو
حاصل اآلن”.

وزيران ووكيالن يسافرون لمؤتمر خليجي ..ويخالفون قرارا حكوميا
محرر الشؤون المحلية

انتقــد النائــب أحمــد الدمســتاني عبــر “البــاد” مخالفــة وزراء

ووكالء لقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق سياسات
ترشيد النفقات.

وأوض ــح أن مجلس ال ــوزراء

وذكر الدمستاني أن وزيرين

الــســفــرات الــرســمــيــة لــلــوزراء

وزارة شـ ــاركـ ــا فـ ــي فــعــالــيــة

ق ــرر بجلسة ســابــقــة تقليص
وخفض حجم الوفد وعــدده

وض ــم ــان عـــدم خــلــو الـــــوزارة

من الوزير والوكالء والوكالء
الــمــســاعــديــن فـــي آن واحـــد
حــــرصــــا عـ ــلـ ــى عـــــــدم ت ــأخ ــر

وتــعــطــل مــصــالــح المواطنين
والـــمـــعـــامـــات فـ ــي الـــــــوزارة
واألجــــهــــزة الــحــكــومــيــة ومــا
يــتــطــلــبــه ذلــــــك مـــــن وجـــــود

أصحاب القرار باستمرار.

ومــســؤولــيــن بـــدرجـــة وكــيــل

خليجية عقدت قبل أيام.

وأضـــــــــــــــــاف“ :لــــــيــــــس م ــن
المنطقي مشاركة  4من كبار

المسؤولين بفعالية واحدة،
ومــــــن الـــمـــمـــكـــن مـــشـــاركـــة

أحدهم أو سفير المنامة بهذا
البلد ،وذلك تطبيقا لسياسة
ت ــرش ــي ــد ال ــن ــف ــق ــات الــعــامــة

خــصــوصــا فـــي الــفــعــالــيــات

العامة الخارجية”.

أحمد الدمستاني

الدمستاني لـ “البالد”:
مجلس الوزراء قرر
تقليص السفرات
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وتحول الصالة لمطبخ وحمام
عائلة تشطر شقة اللوزي لنصفين..
ّ
مروة خميس

أرملة بحرينية تعاني
من تسرب مياه
بسبب مخالفات
جارها العلوي

بحرينيــة أرملــة تعانــي طــوال ثــاث ســنوات من مشــكلة تســرب مياه بســطح

صالة شــقتها والســبب أن جارها العلوي شــطر الشــقة لنصفين ،وحوّ ل الصالة
لمطبخ وحمام للشقة الثانية.

وقالت المواطنة لـ “البالد” أنها اضطرت

ولفتـــت الـــى أن المشـــكلة الرئيســـية

مـــن الطـــاء تعـــود التشـــققات بســـبب

يســـكن بالطابق الرابع ،وتوجب ازالته

لطالء السطح ثالث مرات ،وبعد فترة
تســـرب الميـــاه مـــن أنابيـــب تمديدات

مخالفة وضعها جارها العلوي.

وجـــود مخالفـــة لـــدى جارهـــا الـــذي

المخالفـــة ،بـــدال مـــن تكـــرار تقديمهـــا

للبالغـــات لـــوزارة اإلســـكان ،واقتصار

وذكرت أنهـــا خاطبت المعنيين بوزارة

معالجة الشـــكوى بطالء السقف ألكثر

شـــقتها ،وأوفدت الوزارة مندوبين من

وبينـــت أنهـــا متخوفة من تكـــرار هذه

االســـكان بشـــأن تســـرب الميـــاه مـــن

قســـم الصيانة ،وعاينوا الموقع وأعيد
طالء السقف مرة أخرى.

من مرة.

الشكوى وتضرر الشقة وتسريع انتهاء
عمرها االفتراضي وتأثير هذا التسرب

“اإلسكان”
تكتفي بالطالء
دون إزالة
المخالفة

ناشدت المجلس
األعلى للمرأة
التدخل لتجاهلها
 3سنوات

على محتويات الصالـــة ،وبخاصة أنها

اإلســـكان بضرورة تعزيـــز رقابتها على

اللوزي بمدينة حمد.

أبنائها.

وبينت أنهـــا تواصلت مع اتحاد المالك

للمـــرأة للنظـــر بموضوعهـــا والتدخـــل

طلبها أو التدخل لحل المشكلة.

الشـــكوى طـــوال الســـنوات الثـــاث

تســـكن بالشـــقة منـــذ العـــام  2014مـــع

وانتقدت المواطنة غياب الرقابة على
مـــا تثيره مـــن بالغات ضـــد المخالفين

بهـــذا الموضـــوع .وطالبـــت وزارة

شقق التمليك.

بالبناية ،ولكـــن األخير تجاهل معالجة

ولفتت المواطنة إلى أنها تسكن بشقق

وناشـــدت المواطنـــة المجلـــس األعلى
بســـبب مـــا تعانيه مـــن عدم حـــل هذه

الماضية.

تشققات بسطح شقة الشاكية

علي كان يمشي ..واآلن يخضع لقسطرة أبوال كل  3ساعات

الــعــاج يلتهم نــصــف راتـــب والـــــده ..فــرصــة أمـــل بــالــخــارج ..مــنــاشــدة للصحة و ”الــخــيــريــة”
محرر الشؤون المحلية

يعانــي علــي ( 9ســنوات) مــن مــرض نــادر خطــف منه نعمة المشــي مثــل بقية أقرانــه .وقال والــد علي لـ

“البالد” :إن فلذة كبده يعاني من مرض التهاب حاد في المخ والنخاع الشــوكي ،وبدأت أعراضه بشــلل

األطراف السفلى وضعف باألطراف العليا ،مما أثر عليه بشكل كلي وسبب له عجزا كليا عن المشي.
وأضـــاف :ابنـــي عاجـــز عـــن القيـــام بأبســـط أمـــوره

الخيريـــة الملكيـــة والجهـــات المعنيـــة واأليـــادي

الطبيعيـــة لألســـوياء .ولفت إلى أن أكثـــر ما يعانيه

للمشي بشكل طبيعي مثل بقية أصدقائه.

اليوميـــة كاســـتخدام الحمـــام وغيرهـــا مـــن األمـــور

ابنـــه حاجته الشـــديدة إلجراء قســـطرة لألبوال كل
 3ســـاعات؛ وذلـــك تفاديـــا لحـــدوث ارتجـــاع للكلى،

وهـــذا األمـــر أثر على كليتيه بســـبب ذلـــك وحاجته

للحقـــن الشـــرجية لتســـهيل عملية الخـــروج .وتابع:

بعد اســـتنفاد كل طرق العالج بالبحرين بمستشفى
الســـلمانية الطبـــي والمستشـــفيات الخاصـــة قررت
الســـفر بـــه للخـــارج إلجـــراء بعـــض الفحوصـــات

والتشخيص .وقال والد علي :إن كلفة العالج تفوق
قدرتـــه المالية ،مناشـــدا وزارة الصحة والمؤسســـة

البيضاء لمســـاعدته لينهض علي مرة أخرى ويعود
ونبـــه إلـــى وجود أمـــل بالعالج بمستشـــفيات خارج

النائب الصالح ومستشار وزيرة الصحة وعلي ووالده مع رئيس األطباء

البحريـــن .وذكـــر أن حالـــة علـــي تتطلـــب خضوعـــه

للعالج الطبيعي المكثف ،ويعالجه نهارا بمستشـــفى

والـــذي اجتمع مع المعنيين بوزارة الصحة وشـــكره

بمستشفى خاص عصرا ،وكلفة هذه الجلسات 395

تجاوبت مع رسالة بعثها النائب الصالح بشأن النظر

الســـلمانية الطبي ،وينفق من جيبه لجلســـات عالج

على جهوده .وقال إن وزيرة الصحة فائقة الصالح

دينارا ،وهي تلتهم نصف راتبه.

فـــي موضوع حالة علـــي ،وبعثت مذكـــرة للمعنيين

الطبيب الزائر

قـــدوم طبيب زائـــر للبحرين قريبـــا ،وإمكانية تلقيه

بالوزارة .وأضاف :المعنيون بالوزارة أبلغوني بقرب

وأشـــار إلى أنـــه تواصل مع النائب ممـــدوح الصالح

العالج عبره ،ورحبت بذلك.

ورد والـــد علـــي علـــى عـــرض الـــوزارة أن الطبيـــب

المختـــص بمستشـــفى الســـلمانية بـــأال عـــاج ممكن

لالبن بالبحرين ،واستغرق الصبر على وعود الوزارة
بتأمين العالج المناسب  3سنوات ،مما زاد من سوء

حالة علي .وأردف :طبيب العالج الطبيعي أرشدني
بوجـــود عـــاج مناســـب لعلـــي بمصحة فـــي تايلند،

وذلك عبر التدخل الجراحي والعالج الطبيعي.

علي ووالده

وأكد أنه ال يمانع إعادة التشخيص سواء بالبحرين

أو خارجها ،وأنه انتظر  3سنوات لتوفير العالج.

إلزام مديرين أجنبيين بدفع  5آالف دينار

تــســبــبــا بـــالـــتـــزامـــات مـــالـــيـــة عـــلـــى الـــشـــركـــة رغـــــم تــعــثــرهــا مــالــيــا
بواقـــع  3%ســـنويا وحتـــى الســـداد التام

عباس إبراهيم
قال المحامي والمحكم حســن العجوز إن محكمة االســتئناف العليا المدنية الخامســة قضت بإلزام مديرين في شــركة ذات مســؤولية محدودة
أن يدفعــا أكثــر مــن  5120دينــارا من أموالهما الخاصة لصالح موكلته ،والتي أبرمت عقد تزويد بمعدات بناء مع الشــركة التي يديرها المســتأنف
ضدهما المذكورين؛ نظرا لتســببهما بترتب التزامات مالية على المدعى عليها رغم علمهما بتعثرها ماليا وأنها لن تكون قادرة على الوفاء بالعقد
الذي أبرمته مع موكلته ،بناء على التعديل القانوني لقانون الشركات الذي أجاز ذلك.

وتحميلهـــا بالمصاريـــف ومبلـــغ  20دينارا

بالتزامن مع تعاقدهما مع المســـتأنفة ،بما

لكن الشركة المدعية لم تقبل بهذا الحكم

من أضرار تمثلت في قيمة المطالبة ،وهو

بإلغـــاء الحكـــم الســـالف بيانـــه والقضـــاء

مـــن جهتها ،قالت محكمة االســـتئناف في

مقابل أتعاب المحاماة.

وطعنت عليه باالستئناف الماثل ،مطالبة

وذكـــر أن موكلتـــه اختصمـــت الشـــركة

علـــى مـــدى  90يومـــا مـــن تاريـــخ اإلمداد

بســـبب ترتيبهمـــا التزامـــات على الشـــركة

مجددا بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن

الحكـــم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن

وأشـــار إلى أن موكلته -المستأنفة -نفذت

بـــه وقـــت االســـتحقاق ،وبذلـــك يكونـــان

بأن يؤدوا للمســـتأنفة المبلـــغ المحكوم به

الشـــراء المذيلـــة بتوقيع ممثلـــي المدعى

المطالب بموجب نص المادة  18مكرر من

أتعـــاب المحاماة عـــن درجتـــي التقاضي،

 2001والمعـــدل بالقانـــون رقـــم  50لســـنة

فـــي تطبيقه ومخالفـــة الثابت بـــاألوراق،

وأشـــار إلـــى أنه ورغـــم ذلك فـــإن محكمة

يفيد أن المســـتأنف ضدهما قد ارتكبا ثمة

الدعـــوى في مواجهة المســـتأنف ضدهما،

ودفـــع أمـــام المحكمـــة بـــأن الثابـــت مـــن

لوحدها بأن تدفـــع مبلغ المطالبة والمقدر

أنهمـــا المخوليـــن بالتوقيع عنهـــا وعلمهما

المدعى عليها والمســـتأنف ضدهما بطلب
يؤدوا إليها مبلغ  5126دينارا و 900فلس
والفوائـــد التأخيريـــة بواقع  10%ســـنويا
مـــن تاريـــخ االســـتحقاق وحتـــى الســـداد

التام.

بالمعدات المتفق عليها.

التزاماتهـــا بالثابت مـــن الفواتير وطلبات

عليها األولى وإشعارات االستالم المرفقة
بأوراق الدعـــوی ،إال أن المدعى عليهم لم

وأفاد بـــأن وقائع الدعوى تتحصل في أن

يقومـــوا بســـداد المســـتحق ،ممـــا أدى إلى

-شـــركة ذات مســـؤولية محدودة -بشـــأن

موكلته تعاقدت مع المدعى عليها األولى
تزويـــد األخيـــرة بمعـــدات بنـــاء ،علـــى أن

يتم ذلك بموجب عقد تســـهیالت شرائية
يكـــون ســـقفه االئتمانـــي  50000دينـــار،

ويتـــم ســـداد المبلـــغ المســـتحق للمدعيـــة

ترصد مبلغ المطالبة في ذمتهم.

المذكـــورة ،وهـــو ما لم تتمكن مـــن الوفاء

والتضامم مـــع المحكوم عليها -الشـــركة-

مسؤوالن في أموالهما الخاصة عن الدين

مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل

قانون الشـــركات التجارية رقم  21لســـنة

وذلـــك لمخالفـــة الحكـــم للقانـــون والخطأ

.2014

بدعـــوى أن األوراق خلـــت مـــن أي دليـــل

وأكـــد علـــى أن المســـتأنف ضدهمـــا همـــا

أول درجـــة أصـــدرت حكمهـــا برفـــض

أخطاء شخصية يسألون عنها.

عليهـــا األولـــى ،وقـــد تعاقدا مـــع المدعية

وقضـــت بإلـــزام الشـــركة المدعـــى عليهـــا

السجل التجاري للشـــركة المحكوم عليها

بــــ  5126دينـــارا و 900فلـــس مـــع الفائدة

اليقينـــي بـــأن الشـــركة غيـــر قـــادرة علـــى

المخـــوالن بالتوقيع عن الشـــركة المدعى
بموجـــب علـــى التســـهيالت المذكـــور ،لذا

فإنهمـــا يكونان قـــد خالفا أحـــكام القانون

تنفيـــذ التزاماتهـــا لتدهور وضعهـــا المالي

يثبت مســـؤوليتهما عما لحق بالمســـتأنفة
ما يعيب ذلك الحكم ويستوجب إلغاؤه.

أسباب حكمها ،تأكيدا للدفوع المقدمة من

العجوز ،أنه لما كان ما تقدم واستنادا إليه،
وألن المســـتأنف ضدهمـــا مخوليـــن بحـــق

التوقيع عن الشركة المحكوم عليها ،وأنها
قامـــا بالتعاقد مع المســـتأنفة وتســـببا في

ترتيـــب التزامـــات على الشـــركة المحكوم

عليها ،رغـــم علمهما المفترض أن الشـــركة
غير قـــادرة على الوفاء بتلـــك االلتزامات،
ومـــن ثـــم يصبحـــا مســـؤولين مســـؤولية

تضامنيـــة معها في ســـداد المبلغ المقضي

به من محكمة أول درجة إلى المســـتأنفة،
وإذ خالـــف الحكـــم المســـتأنف هـــذا النظر
فـــان المحكمـــة تقضـــي بإلغائـــه بشـــأن مـــا
قضـــی بـــه مـــن رفـــض إلـــزام المســـتأنف

حسن العجوز

ضدهمـــا بالتضامـــن مع الشـــركة المحكوم
عليها بالمبلغ المقضي به ،والقضاء مجددا
بإلزامهمـــا بالتضامـــن بالمبلـــغ المحكوم به
لصالح الشركة المستأنفة.
فلهـــذه األســـباب حكمت المحكمـــة بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضی به من رفض
إلـــزام المســـتأنف ضدهمـــا بالتضامـــن مع
الشـــركة بأداء المبلغ المقضي به والقضاء
مجـــددا بإلزامهمـــا بالتضامن مع الشـــركة
بأداء المبلغ المقضي به للمستأنفة وقدره
 5126.900دينـــار مـــع الفائـــدة بواقع 3%
ســـنويا مـــن تاريـــخ  31/8/2016وحتـــى
الســـداد التـــام وألزمتهمـــا بالمصاريف عن
درجتـــي التقاضـــي بمبلـــغ  248.5دينـــار
ومبلغ  50دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

فسخ عقد مع “سينما” وإلزامها بتعويض  17ألف دينار
عباس إبراهيم

ذكــرت المحاميــة زينب إبراهيــم إن لجنة فض المنازعــات اإليجارية الثانية أمرت
بفسخ عقد إيجار مبرم بين صاحب شركة لبيع المواد الغذائية الكورية متخصصة
فــي الوجبــات الســريعة وإحــدى شــركات الســينما المعروفــة ،وألزمــت الســينما أن
تدفــع لموكلهــا مبلــغ  17ألــف دينــار وإعادة عــدد من الشــيكات يبلــغ مجموعها أكثر
مــن  93ألــف دينــار وبمصروفــات الدعــوى المقــدرة ب أكثــر مــن  1000دينــار؛ نظرا
إلى أن موكلها لم يتمكن من فتح المحل الخاص به بســبب مشــاكل شــركة السينما
مــع وزارة شــؤون البلديــات إثــر ترتــب رســوم مالية كبيرة مســتحقة الدفــع ألمانة
العاصمة ولم يبادر مستثمر المجمع في دفعها.
وقالـــت إن وقائع الدعـــوى تتمثل في أن

ألـــف دينار تعويضا عما أحدثه في العين

موكلها -المدعي -طلب من اللجنة فسخ

المؤجـــرة مـــن اإلضافـــات والديكـــورات

العقـــد البالغـــة مدتـــه  3ســـنوات قـــدم

الالزمـــة والتـــي جلبها مـــن كوريا وتلفت

شـــيك ضمـــان والبقيـــة شـــيكات مؤجلة

وكذلـــك أعمـــال الديكـــور ،وخســـر مـــا

المدعي استرجع
 13شيكا بإجمالي
 93ألف دينار

 7200دينـــار لـــكل منهـــم ،وقـــد تفاجـــئ

وأوضحـــت أن المدعي كان قد اســـتأجر

والمـــاء مـــن قبـــل البلديـــة ليســـتفيد من

للمدعـــى عليهـــا عـــدد  13شـــيكا ،منهـــا

لألجرة لمدة  3أشـــهر لكل شـــيك وبمبلغ
بعدم اســـتطاعته فتح فاتـــورة الكهرباء
العقـــار المؤجـــر ،وتبيـــن لـــه أن الســـبب

مـــن المدعـــى عليهـــا محـــا ،نظيـــر أجرة

يرجـــع للمدعـــى عليهـــا لوجـــود العديـــد

شـــهرية مقدارهـــا  2400دينـــار ،لكنـــه لم
يتمكـــن مـــن االنتفـــاع بالمحـــل؛ بســـبب
عدم حصولـــه على التراخيـــص الالزمة،

مـــن المخالفات والغرامـــات التي لم تقم
زينب إبراهيم

بدفعهـــا ،وقد أعلم المدعـــى عليها بذلك

ولكن دون جدوى.

بانتهـــاء صالحيتهـــا بعـــد إبـــرام العقـــد

مقـــداره  17ألف دينـــار ،فضال عن حيازة

المدعـــى عليهـــا لتلك الشـــيكات المؤجلة

وشيك الضمان.

وبينـــت المحكمـــة في أســـباب الحكم أن

المدعي لم يتمكن من استخراج السجل،
بعدمـــا تم إبالغه من قبل أمانة العاصمة
أنـــه يجـــب على مســـتثمر المجمـــع مالك

الشركة المدعى عليها أن يبادر أوال بدفع
الرســـوم المستحقة للبلدية؛ نظرا لوجود

وذلك بسبب وجود مخالفات على مبنى

العقـــد المبـــرم بينـــه والشـــركة المدعـــى

والتجهيزات ،وكذلك إلزامها بمصروفات

المجمع لدى وزارة شـــؤون البلديات ،كما

قيامه بإضافـــة وتركيب التجهيزات في

وتكبد موكلها إثر ذلك العقد -المفســـوخ

مخالفات مالية كبيـــرة عليه وهي عبارة

عليهـــا وبإلزامهـــا أن تـــؤدي لـــه مبلـــغ 17

الدعوى وأتعاب المحاماة.

أنه ترتبت على ذلك أضرار مادية بسبب

وأشـــارت إلـــى أن موكلهـــا وبعـــد توقيع

نفقـــات تجهيز المحـــل بالمـــواد الغذائية

العاصمة ،لكن المجمع يرفض دفعها.

العين المؤجرة التي لم ينتفع بها أصال.

قضائيـــا -وبســـبب خطـــأ المدعـــى عليها،

عـــن رســـوم البلديـــة المســـتحقة ألمانـــة
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“مرافق النواب” تصر على تمديد رخص الصيد  3سنوات
ليلى مال اهلل

يناقش مجلس النواب الثالثاء المقبل تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشــأن قرار
مجلس الشــورى بخصوص مشــروع قانون باســتبدال المادة ( )7من المرســوم بقانون
رقم ( )20لســنة 2002م بشــأن تنظيم صيد واســتغالل وحماية الثروة البحرية والتي

أصرت اللجنة على قرارها بالموافقة عليه.
ويتضمن مشـــروع القانـــون تعديل المادة

( )7مـــن المرســـوم بقانون رقم ( )20لســـنة
 2002بشـــأن تنظيـــم صيـــد واســـتغالل

بقانون رقم ( )20لسنة  2002بشأن تنظيم

صيد واســـتغالل وحماية الثروة البحرية،
َّ
يترتـــب عليـــه أن تصبـــح مـــدة ترخيـــص
الصيد ثالث ســـنوات بدالً من سنة واحدة
حاليا ،فيما
علـــى النحـــو المنصوص عليـــه
ًّ

يتألـــف مشـــروع القانـــون مـــن مادتيـــن،

وقد ســـبق لمجلس النواب الموافقة على

جديـــد بنـــص المـــادة ( )7مـــن المرســـوم

إحالتـــه إلى مجلس الشـــورى الـــذي انتهى

تضمَّ نـــت المـــادة األولـــى اســـتبدال ّ
نـــص

الحكومة :التعديل
يمس إيرادات الخزانة
العامة للدولة

األخـــرى ،وباألخـــص البنـــد ( )1مـــن المادة

( )21من المرســـوم بقانون رقم ( )14لســـنة
 1978بإصـــدار قانـــون تســـجيل الســـفن

وتحديد شروط السالمة.

وبينـــت الحكومـــة أن مخالفـــة البعـــض
ّ

وحمايـــة الثـــروة البحريـــة ،بحيـــث تكون
مـــدة ترخيص الصيـــد  ٣ســـنوات بدالً من

سنة واحدة.

التراخيـــص التي تمنحهـــا الجهات المعنية

جاءت المادة الثانية تنفيذية.

مشروع القانون بالصيغة التي ورد بها في

أبرد األيام مقبلة ..وأمطار تهطل غ ًدا
راشد الغائب

األســـبوع المقبل قد يكون أبرد فترات شـــتاء البحرين ،وســـتنخفض درجة

الحرارة ألدنى مستوياتها وتبلغ  11درجة مئوية.

وقال رئيس الجمعية الفلكية البحرينية وهيب الناصر إن التوقعات تشـــير
إلـــى أن األســـبوع المقبل ســـيكون بار ًدا وفق نشـــرة األرصـــاد الجوية وربما

لألحـــكام الـــواردة فـــي البـــاب الثالـــث من

إلـــى الموافقة عليـــه من حيـــث المبدأ ،مع

مرســـوم القانـــون محـــل التعديـــل خـــال

إجـــراء تعديـــات علـــى ديباجتـــه والمادة

ممارســـة الصيد ،يســـتدعي فحص أجهزة

األولى منه.

الصيـــد بصفـــة ســـنوية عند طلـــب تجديد

يهـــدف مشـــروع القانـــون إلـــى مَ نـــح
َ
المخاطبيـــن بأحـــكام المرســـوم بقانـــون

محل التعديل فترة زمنية كافية لمباشـــرة
ِّ
أنشـــطتهم بمرونة دون أن يُ
شـــكل تجديد
ً
عائقـــا دون ذلـــك ،وتخفيـــف
التراخيـــص

الضغط على الجهات التنفيذية المســـئولة

رخصة ممارسة الصيد.

صورة أرشيفية

وذكـــرت أن مـــن شـــأن التعديـــل المســـاس

عن إصدار التراخيص والرقابة عليها.

التراخيص البحرية المتعلقة بالصيد التي

مـــن جهتها ،طلبت الحكومـــة إعادة النظر

حددتهـــا المـــادة ( )7مـــن المرســـوم بقانون

بإيـــرادات الخزانة العامة للدولة والمق َّدرة

فـــي مشـــروع القانـــون ،موضحـــة أن مدة

المذكور جاءت متســـقة ومرتبطة مع مدد

واالنتقاص منها دون مبرر مقبول.

فـــي قانـــون الميزانيـــة العامـــة للدولـــة

مركزان متخصصان في الجنوبية وال خطط للشمالية
“الصحــــــــة” :ال ميــزانيــــــــة للـمستشفــــــــى العـــــــام فــــــــي جـــــــــو
للمرضـــى البحرينييـــن وبلغـــت تكلفتـــه

ليلى مال اهلل

 60مليـــون دينار ويحتوي  148ســـريرًا

ر ًّدا على السؤال البرلماني المقدم من النائب علي الزايد حول إنشاء مستشفيات

ويشـــتمل علـــى العيـــادات الخارجيـــة

أبـــرد فترات شـــتاء البحرين اللطيف .وواصل“ :عنـــد الغرب أبرد يوم  -في

عامــة فــي المحافظــة الجنوبية والشــمالية ،قالت وزيرة الصحــة فائقة الصالح

وقســـم األشـــعة والتصويـــر والصيدلية

الجويـــة العتـــدال الجـــو أمـــس الجمعـــة واليوم الســـبت ،فيما تزيـــد فرصة
تســـاقط األمطـــار المتفرقة مع بـــرودة الجو غ ًدا األحد ،ثـــم تتصاعد األتربة

الجنوبية وحسب الخطة اإلنشائية المبدئية لهذا المشروع سيحتوي على 150

والطـــوارئ واإلدارة وغيرهـــا مـــن

وذكرت الوزارة أنه تم تخصيص قطعة

 -١مركـــز الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالد أل

وذكـــرت الـــوزارة أنـــه فيمـــا يتعلـــق

في منطقة جو إال أنه لم يتم حتى اآلن

الذي أنشئ بكلفة  8ماليين و 305آالف

المتوســـط -هو  4فبراير ،ويســـمى ( .”)candelmissوتشـــير نشرة األحوال

فـــي يوم اإلثنيـــن .أما حســـاب “بحريـــن وذر” المتخصص بأحـــوال الطقس

فأشار الستمرار نزول المنخفضات الجوية واستمرار موجات البرد.

إن المحافظــة الجنوبيــة ستشــهد مشــروع إنشــاء مستشــفى عــام بالمحافظــة

والعـــاج الطبيعـــي وقســـم التعقيـــم

سريرًا.

المرافق.

األرض الالزمـــة إلقامة هذه المشـــروع

تخصيص الميزانية الالزمة إلنشائه.

خليفـــة لمرضـــى الكلـــى فـــي الحنينيـــة

وقالـــت إن المجلـــس األعلـــى للصحـــة

إنشاء مدينة الملك عبد هللا الطبية في

عدد األســـرة فيه  60ســـريرًا وعدد من

المحافظة الجنوبية ،موضحة أن هناك
مركزين متخصصيـــن يتم االنتهاء من

تنفيذهمـــا والعمل جار على تشـــغيلهما،
وهما:

فـــي الوقت الحالي إلنشـــاء مستشـــفى

دينار ،ويضم المركز  3أجنحة رئيســـية

مخصصة للمرضى المحتاجين لغسيل

ارتـــأى إرجاء ذلـــك لحيـــن االنتهاء من

بالمحافظة الشـــمالية فال توجد خطط

الكلي (الغســـيل الدموي المزمن) ،ويبلغ
العيـــادات الخارجيـــة ومختبـــر طبـــي

متخصـــص ألمـــراض الكلـــى وصيدلية

وقسم أشـــعة وغرفة لمعالجة المرضى
وخدمات طبية أخرى مساندة ومرافق

عـــام فـــي المحافظـــة ،في حيـــن ترتكز

وزيرة الصحة

مشـــاريعها المســـتقبلية إلنشـــاء مراكـــز

تابعة للمركز.

 -٢مركـــز محمد بـــن خليفة التخصصي
للقلـــب بمدينـــة عوالـــي يضـــم تقنيـــات

جديـــدة تواكـــب أحـــدث التطـــورات

العالميـــة فـــي مجـــال عـــاج وجراحـــة
القلـــب وسيســـتقبل جميـــع الحـــاالت

صحيـــة فـــي كل مـــن مدينـــة ســـلمان
ومنطقـــة البديـــع ،كمـــا تـــم تخصيـــص

قطعة أرض في عالي إلنشاء مستشفى
للـــوالدة إال أنـــه لـــم يتـــم تخصيـــص

الميزانيـــة الالزمـــة إلنشـــائه والتي تبلغ

تكلفته التقديرية  13مليون دينار.

انخفاض نفايات “المدفن” مليون طن في 2020

مــــنــــشــــأة لــــتــــدويــــر اإلطـــــــــــــارات ومــــصــــنــــع لـــلـــمـــخـــلـــفـــات الــــخــــضــــراء
ليلى مال اهلل

قــال وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني عصام خلف ر ًّدا
على سؤال النائب عمار البناي إن إجمالي المخلفات الواردة إلى مدفن عسكر
بلغــت  1.577مليــون طن ،خالل الفترة من أكتوبر  2018حتى ســبتمبر ،2019

ً
موضحــا أن المخلفــات المنزليــة هــي األعلى بنســبة  % 36ثم مخلفــات البناء

والهدم بنســبة  ،% 31ومخلفات المحالت التجارية والصناعية بنســبة % 25

والمخلفات الزراعية بنسبة .% 8

وأشـــار خلـــف إلى أنه مـــن المتوقع أن

 2018قـــد بلغ  1.957مليون طن ،منها

خالل الســـنوات القادمـــة ،وأرجع ذلك

منـــازل ومحـــات تجاريـــة وصناعية،

يهبط معدل المخلفات بشكل ملحوظ
إلـــى بدء العمـــل بمصنع إعـــادة تدوير

مخلفـــات البناء ،األمر الذي من شـــأنه

تقليـــل كميـــة المخلفـــات الـــواردة إلى
مدفن عســـكر ،حيث إن الحجم الكلي
للمخلفـــات فـــي المدفـــن خـــال العام

 1.16مليـــون طن عبـــارة عن مخلفات
والكميـــة المتبقية وقدرها  831.6ألف

طن هي مخلفات إنشائية.

عمار البناي

وذكـــر أنـــه مـــن المؤمـــل أن يهبـــط

نتيجة للقيام بتدويـــر مخلفات البناء
والمخلفـــات اإلنشـــائية ،الف ًتـــا إلى أن

خـــال العـــام  2020إلـــى مليـــون طن،

تدويـــر اإلطـــارات ومصنـــع األســـمدة

معـــدل المخلفـــات فـــي مدفن عســـكر

الـــوزارة بصـــدد العمل بمنشـــأة إلعادة

في شهر نوفمبر الماضي.

للمخلفات الخضراء.

الخطرة.

وقـــال الوزير إلـــى الحكومـــة وافقت

وذكـــر أن الـــوزارة قامـــت بتخصيص

على اســـتراتيجية معالجة المخلفات

والتـــي تضمنـــت مصنعً ـــا لتصنيـــف

أرض من أجل إعادة هندســـة المدفن

وبيـــن أن الـــوزارة ســـتقوم بتعييـــن
ّ

شـــركة استشـــارية لطـــرح مناقصـــة

وســـيتم طـــرح المناقصـــة الخاصـــة

جديدة إلقامة منشأة خاصة بمعالجة

وإعـــادة تدويـــر المخلفـــات ،وكذلـــك

بالمشروع فور االنتهاء من اإلجراءات

المخلفـــات ،وســـتتضمن تلك المنشـــأة

مصنعً ـــا إلعـــادة تدويـــر المخلفـــات

إقامة منشـــأة لتحويـــل المخلفات إلى

المتعلقـــة بذلـــك ،حيـــث إن الـــوزارة

طاقـــة وذلـــك للتعامـــل مـــع المخلفات
ً
مضيفا
التي ال يمكن إعـــادة تدويرها،

قامت بعملية استقصاء عن الشركات

وتحويـــل المخلفـــات التـــي ال يمكـــن

المتخصصة المؤهلة إلدارة المشـــروع

إعادة تدويرها إلـــى طاقة ،كما قامت

أنه قـــد تم وضـــع خطة اســـتراتيجية

المذكور ،كما تم االنتهاء من إجراءات

الـــوزارة باالســـتعانة بشـــركة خاصـــة

لجميـــع أنـــواع المخلفـــات مـــن قبـــل

إقامـــة منشـــأة الســـماد التجريبـــي من

بـــدءا مـــن
ً
إلدارة األعمـــال بالمدفـــن

مستشـــارين دولييـــن للتعامـــل مـــع

أجل التعامـــل مع النفايـــات الخضراء

أكتوبر  ،2019ونظـــرًا إلى خبرتها في

المخلفـــات الصلبـــة والســـائلة بما فيها

وذلـــك خـــال العـــام الجـــاري ،وإن

مجال إدارة المخلفات وكذلك بغرض

مخلفـــات المنازل والمخلفـــات الطبية

المنشأة المذكورة ستكون نواة إلقامة

إطالـــة العمر االفتراضي للمدفن حتى

والمخلفـــات الصناعيـــة ومخلفـــات

مصنـــع كبيـــر للتعامـــل مـــع المخلفـــات

العـــام  2025وذلـــك إلعطـــاء المجـــال

والترســـبات

الخضـــراء والـــذي تـــم االنتهـــاء مـــن

إلقامـــة منشـــآت جديـــدة لمعالجـــة

الطينيـــة والمخلفـــات الخطـــرة وغيـــر

إجراءات طـــرح المناقصة الخاصة به

المخلفات.

المحـــات

التجاريـــة

برامج لتطوير زراعة األعضاء ..وال نقص حاليا بالطواقم الطبية
ليلى مال اهلل

أكــدت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح فــي ِّ
ردهــا علــى الســؤال المقــدم
مــن النائــب فــاح هاشــم حــول اســتراتيجية وزارة الصحــة فــي زراعة

حاليا ما بيــن 10 8-
األعضــاء ،أن متوســط عمليــات زراعــة الكلــى يبلــغ
ًّ
حاليــا فــي الطواقــم الطبيــة
حــاالت فــي الســنة ،وال يوجــد أي نقــص
ًّ

والفنية والتجهيزات للقيام بهذه العمليات ومتابعة المرضى.
ولفتـــت الـــوزارة إلـــى أن التحضير

جـــار إلجـــراء أول عمليـــة لزراعـــة
الكبـــد ،ومـــن المؤمـــل أن يتـــم ذلك

إذا تكللت الجهود بالنجاح في هذا

خطـــة البتعـــاث أعـــداد أخـــرى بعد

 10حاالت زراعة
كلى سنويا ...وأول
زراعة كبد هذا العام
في العام  2020وسيتم نشرها في

الجريدة الرسمية.

حاليا.
عودة األطباء المبتعثين
ًّ
وأفادت أن خطـــط تطوير برنامج

الفنـــي الســـتمرار برنامـــج زراعـــة

شـــملت الجانـــب التشـــريعي ،حيث

كافـــة المتطلبـــات مثـــل األجهـــزة

التنفيذيـــة للمرســـوم بقانـــون رقـــم

إلجـــراء عمليـــات الزراعـــة والتـــي

بينها ومؤسســـات طبيـــة رائدة في

حاليـــا في
مناقشـــة هـــذه الالئحـــة
ًّ

الجراحـــة ودائـــرة أمـــراض وزارعة

كمستشـــفى الملك فهد التخصصي

والتشـــريعية والمؤمـــل إصدارهـــا

كمـــا ذكـــرت الـــوزارة أنها مســـتمرة

وتجهيـــز المستشـــفيات بالمملكـــة

كما شملت خطط التطوير الجانب

زراعة األعضاء شـــمل عدة جوانب

وذكـــرت ،ولضمـــان توافـــر الكـــوادر

تـــم االنتهـــاء مـــن إعـــداد الالئحـــة

الفنيـــة والمختبريـــة والتصويريـــة

فـــي التعـــاون والبرامج المشـــتركة

والبعيـــد تـــم ابتعـــاث  4أطبـــاء من

 16لســـنة  1998المشـــار إليـــه وتـــم

تتم بالتنســـيق والتعاون بين دائرة

مجال نقل وزارة األعضاء البشرية

اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية

الكلى بمجمع السلمانية الطبي.

البحرينيـــة علـــى المـــدى القريـــب

قســـم أمـــراض الكلـــى والمســـالك

البوليـــة للخـــارج للتدريـــب علـــى

إجـــراء هـــذه العمليـــات مـــع وجود

وزارعـــة األعضاء وإنشـــاء برنامج

فيمـــا يتعلق بعمليـــات زراعة الكلى

تدريبـــي فـــي البحريـــن فـــي مجال

وبالتعاون مع الخيـــرات الخارجية

زراعة ألعضاء.

ضمـــن برامـــج الشـــراكة والطبيـــب

وأشـــارت إلـــى القيـــام بحمـــات

الزائر باإلضافة إلى الدوائر األخرى

التوعويـــة

فـــي المجمـــع فيمـــا يتعلـــق بزراعة

لتشـــجيع المجتمـــع علـــى التبـــرع

األعضاء البشـــرية األخرى كالعيون

باألعضـــاء وأهميـــة عبـــر وســـائل

وغيرها.

وزيـــادة

األعضاء البشـــرية من خالل توفير

العام .2020

األردنية الهاشـــمية لتنفيـــذ برنامج

بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي وذلـــك

سيدفالح هاشم

بالدمـــام وشـــركة الزهـــراوي إلدارة

البرامـــج

اإلعـــام المختلفـــة بهـــدف زيـــادة

وذكـــرت أن برنامـــج زراعـــة

عـــدد المتبرعيـــن والذي علـــى إثره

األعضاء البشـــرية يشمل باإلضافة

يتم زيـــادة عـــدد العمليـــات لزراعة

إلـــى العمليـــات الجراحيـــة علـــى

األعضـــاء وفـــق القوانيـــن الدوليـــة

تقييـــم المرضـــى وتقييـــم المتبـــرع

المتعلقـــة بالتربـــع باألعضـــاء بدون

والتحضير قبل العمليات والمتابعة

مقابل مادي.

بعـــد العمليـــات ومعالجـــة مـــا قـــد

وأوضحـــت الـــوزارة أن برنامـــج

يحـــدث بعـــد العمليـــات مـــن بعـــض

زراعـــة األعضـــاء قائـــم تمامً ـــا على

المضاعفات وكل ذلـــك يتم بكوادر

الكـــوادر البحرينيـــة فـــي دائرتـــي

بحرينيـــة ومتخصصـــة ذات كفاءة

الجراحـــة وأمراض وزراعـــة الكلى

عالية.

التسلسل الزمني لتطبيق ضربية القيمة المضافة

تطبيق الضربية

تاريخ بدء التسجيل الضريبي

 ١يناير ٢٠١٩

 ٢٠ديسمبر ٢٠١٨

أكثر من  ٥ماليين دينار

 ١يوليو ٢٠١٩

 ٢٠يونيو ٢٠١٩

أكثر من  ٥٠٠ألف دينار

 ١يناير ٢٠٢٠

 ٢٠ديسمبر ٢٠١٩

أكثر من  ٣٧٫٥ألف دينار

المحاسبون أكبر
المستفيدين

حجم مبيعات الشركة

“المضافة” ..رب ضارة نافعة

تأسيس شركات
لتقديم الخدمات
الضريبية

لكن ذلك ال ينحســـب على شركات المحاسبة والتدقيق ،وعلى المحاسبين الشباب

مازن النسور

الذين رأوا بالمسألة “بارقة أمل” في إيجاد وظيفة وبدء الحياة العملية ،في سوق
شحت فيه فرص العمل تماشيا مع الهدوء االقتصادي.
ّ
ولـــدت القيمـــة المضافة التـــي طبقتها البحريـــن على مراحل بدءا مـــن مطلع العام

يقـــال “مصائـــب قوم عند قوم فوائد” ،أو “رب ضـــارة نافعة” ،تنطبق هاتان

المقولتان على الســـوق المحلية مع تطبيق القيمة المضافة ،حيث انتقدها
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 2019بعـــض الفـــرص االســـتثمارية ،حيـــث دخـــل عـــدد مـــن الشـــركات والمكاتـــب

النـــاس على اعتبـــار أنها رفعت األســـعار ،وكذلك األمر بالنســـبة للشـــركات

وسعت شركات عاملة أصال أعمالها من خالل فتح نوافذ
المحاسبية للسوق ،فيما ّ

والمحـــال التجاريـــة التي تعودت الحصول على كامل األرباح دون قســـمة

business@albiladpress.com

تعنى باحتساب هذه الضريبة لزبائنها.

مع غياب الرسوم والضرائب.

وبطبيعـــة الحال وفرت هذه االســـتثمارات وظائـــف عمل جديدة

مـــن جهتـــه قلـــل رئيـــس جمعيـــة المســـتثمرين البحرينيـــة فـــادي

المحاســـبة من المواطنين ،فضال عـــن أن البحريني أصبح مفضال

المضافة إلى السوق المحلية.

اســـتحوذ البحرينيون على معظمها؛ كون الســـوق تزخر بخريجي

المجالـــي مـــن حجـــم االســـتثمارات التـــي أدخلهـــا تطبيـــق القيمة

مـــن قبل الشـــركات التـــي تحاول االســـتفادة من برامـــج صندوق

وبيـــن أن معظـــم الشـــركات المعنيـــة بأعمـــال المحاســـبة ومســـك

العمل “تمكين” ،خصوصا ما يتعلق بدفع  70%من الراتب بالسنة

الدفاتـــر المحاســـبية أضافـــت أقســـاما جديـــدة تعنـــى بالضريبـــة،

األولى.

مـــا يعنـــي أنها أبقت “تقريبـــا” على زبائنها الذيـــن تنظم لهم أعمال

عبدهللا حسن ،محاسب بحريني حديث التخرج ،أكد أنه استطاع

التدقيق ،في إشـــارة إلى عدم دخول شـــركات جديدة لهذه الغاية

بالمملكـــة )...( ،الحمدللـــه كنـــت أبحث عن عمل منـــذ تخرجي في

وتابع “طبعا هذا ينطبق على الشـــركات الكبيرة الســـيما الدولية”.

الحصول على وظيفة جيدة في إحدى شركات المحاسبة الكبرى

بالمستوى المطلوب.

العام  ،2017واآلن تحقق الحلم.

وأشار المجالي إلى أن القطاع استقطب بعض االستثمارات التي

وأضـــاف “الراتـــب جيـــد والمكان مناســـب ،حيث أقـــوم بعمل في

دخلت إلى السوق بحثا عن حصة إال أن عددها قليل األمر الذي ال

وبين حسن أن معه في المكتب زميلين بحرينيين تخرجا حديثا،

في السوق .نحن كجمعية جذبنا  3شركات تعمل في هذا المجال.

وأوضـــح أن الشـــركة أخضعتهـــم لبرنامـــج تدريبـــي مكثـــف حول

وبطبيعـــة الحـــال أضـــاف مزيـــدا من التنظيـــم بالعمل المحاســـبي

للزبائن )...( ،األمور سارت على ما يرام.

وســـامة الدفاتـــر الحســـابية ،لكنـــه أوجـــد فرصـــا اســـتثمارية

صلب تخصصي”.

يمكن اعتباره اســـتقطاب اســـتثمارات )...( ،أنا ال أرى أن لها أهمية

حصلوا على الوظيفة في نفس الوقت تقريبا.

وتابـــع “تطبيـــق القيمـــة المضافة عمومـــا خلق حركة في الســـوق،

طريقـــة إعـــداد الدفاتـــر المحاســـبية ،وإقـــرارات القيمـــة المضافة

وهو أمر إيجابي من الناحية الفنية؛ كونه يتماشى مع المتطلبات

من جهته يقول األردني محمد عدنان ،أنه حضر إلى البحرين منذ

محـــدودة” .لكـــن المجالي عاد ليؤكـــد أن تطبيق القيمـــة المضافة
ّ
ولد فرص عمل لدى الشـــركات المحاسبية العاملة بالسوق؛ كونها

وأوضـــح أن عملهـــم بالبدايـــة كان صعبـــا خصوصـــا أن مكتبهـــم

وهو مجال استفاد منه البحرينيون خصوصا خريجي المحاسبة،

أي عندما كان القانون يفرض القيمة المضافة على الشركات التي

من برامج صندوق العمل “تمكين” في تدريب وتوظيف هؤالء.
وقـــ ّدرت وكالـــة التصنيف االئتماني العالمية “ســـتاندرد آند بورز”،
ً
عالميـــا ،أن تحقق
وهـــي إحـــدى أهـــم  3وكاالت تصنيـــف معتمدة

منتصف العام الماضي ،مع زميل آخر لتأســـيس مكتب محاســـبي

بالبحرين باالعتماد على تطبيق القيمة المضافة.

اســـتحدثت أقســـاما جديـــدة وبالتالـــي احتاجـــت موظفين جدد،

(شركتهم) صغير وال يستطيع الحصول على زبائن بأحجام كبيرة،

حيث اســـتقطبتهم تلك الشـــركات ودربتهم ،فيما استفاد معظمها

تصل إيراداتها  5ماليين دينار وأعلى.

لكـــن ذلك تغيـــر مع بدايـــة العام الجديـــد ومع بـــدء التطبيق على

المؤسسات التي تصل إيراداتها إلى  37.5ألف دينار )...( ،استطعنا

إقناع بعض الزبائن بالعمل لدينا ،واألمور تتحسن شيئا فشيئا.

البحريـــن مـــن ضريبة القيمـــة المضافـــة عوائد مالية تعـــادل نحو

البحريـــن بدأت تطبيق القيمة المضافة في األول من يناير 2019

وتوقع خبراء في شـــؤون الضرائـــب أن يكون قد انضم قرابة 10

حيث كانـــوا يعملون في دائرة الضرائـــب والقيمة المضافة هناك،

األول مـــن يونيـــو الماضي أضافت تلك التـــي تصل إيراداتها 500

حيز التنفيذ الكامل .يضاف
مطلـــع  ،2020أي مع دخـــول التطبيق ّ

فـــي العـــام  2017لنفـــس الغاية وهو يعمل بشـــكل جيـــد .يذكر أن

التي تبلغ  37.5ألف دينار فأكثر.

وبين عدنان أنه وزميله لديهم خبرة تفوق الـ  15عاما في األردن،

علـــى الشـــركات التي تبلغ إيراداتهـــا  5ماليين دينـــار فأكثر ،وفي

ولديهم تجربة بالســـوق الســـعودية ،حيث فتحوا مكتبا بالرياض

ألف دينار فأكثر ،وأخيرا مطلع العام الجديد  2020على اإليرادات

“نيسان” تعاقب مزيدا من المديرين

بعــد تحقيــق شــامل عــن رئيســها الســابق غصــن

آالف محل تجاري ومؤسسة ومقدم خدمة لتطبيق “المضافة” مع
هـــذا الرقـــم إلى نحو  5آالف شـــركة مســـجلة ســـابقا ،أي أن الرقم

اإلجمالي وصل إلى  15ألف ملتزما بالتطبيق.

كشـــفت شـــركة صناعـــة الســـيارات

بحضـــور

التفاصيـــل عن تحقيق شـــامل بشـــأن

شـــركة مطار البحرين كمال بن أحمد

غصن ،بعد أســـبوع من اتهامه لشركة

البحرين ،الجهة المســـؤولة عن إدارة

مؤامرة للقبض عليه.

مـــع بنك البحريـــن الوطنـــي ،مدتها 5

وزيـــر

اليابانية ،نيسان موتور ،عن مزيد من
رئيســـها الســـابق الهـــارب كارلـــوس

تـــم توقيـــع اتفاقية بين شـــركة مطار

صناعـــة الســـيارات اليابانيـــة بتدبيـــر

وتشـــغيل مطـــار البحريـــن الدولـــي،

وخلـــص التقريـــر بشـــأن التحقيـــق

سنوات ليصبح بموجبها البنك المزود
األوحـــد للخدمـــات المصرفيـــة علـــى

أمـــس الخميـــس إلـــى تـــورط العديد

التي اتخذت بحقهم .وكانت نيســـان

صفـــوف شـــركة صناعـــة الســـيارات

أرباحها الســـابقة عقب إلقـــاء القبض

في التحالف رينو إس ايه.

مقيمـــون فـــي اليابـــان وخارجهـــا،

مطالبـــة بتقديـــم التقرير بعـــد تعديل

وتعـــرض ثالثة فـــي مناصـــب رفيعة

علـــى الرئيـــس التنفيـــذي ،ورئيـــس

مخالفات ،إال أنه لم يتم الكشـــف عن

بارتـــكاب جرائـــم ماليـــة فـــي نوفمبر

حسبما ذكرت وكالة أنباء “بلومبرغ”.
للعقـــاب

بســـبب

تورطهـــم

مـــدار الســـاعة وطوال أيام األســـبوع

كارولس غصن

مـــن الموظفيـــن اآلخريـــن أيضـــا فـــي
مخالفـــات.

فعالية التطبيق الكامل من جني الضرائب.

المواصـــات

واالتصـــاالت ،رئيـــس مجلـــس إدارة

وهـــؤالء

بنحـــو  15مليار دينار ،ما يعنـــي أن عوائد ضريبة القيمة المضافة
ً
ســـنويا وذلك مع األخذ في االعتبار
تقدر بنحو  270مليون دينار

اتفاقية لـ  5ســنوات يصبح بموجبها البنك المزود األوحد

طوكيو  -د ب أ

الموظفـــون

وتوقعـــت الوكالـــة أن يصـــل الناتـــج المحلي اإلجمالـــي في 2019

“البحرين الوطني” يوفر خدمات مصرفية بالمطار الجديد
المنامة -بنا

الـــذي أحيـــل إلـــى بورصـــة طوكيـــو

 1.8%من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة.

فـــي

مجلس اإلدارة الســـابق بسبب اتهامه

أســـمائهم أو مناصبهـــم أو الخطـــوات

 .2018وأدى ذلـــك إلى اضطراب في

وزعزعة اســـتقرار عالقتها بشريكتها

فـــي مبنى المســـافرين الجديد بمطار

البحرين الدولي.

ووقـــع االتفاقيـــة الرئيـــس التنفيـــذي

لشـــركة مطار البحرين محمد يوسف

وتمكـــن غضن من الهروب من اليابان

البنفـــاح والرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك

صنـــدوق آلة موســـيقية ووصـــل إلى

دورانـــد ،وذلـــك بحضـــور عـــدد مـــن

أواخـــر ديســـمبر ،حيـــث اختبـــأ فـــي

لبنان على متن طائرة خاصة.

البحريـــن الوطنـــي جـــان كريســـتوف

المســـؤولين مـــن الجانبيـــن في مبنى

أثناء توقيع االتفاقية

الشركة في المحرق.

متاحا ً
ً
أيضا لموظفي المطار
سيجعله

وكان بنـــك البحريـــن الوطنـــي قد فاز

والجمهـــور العـــام وليس المســـافرين

الشـــركة لتشـــغيل فـــرع فـــي الجانب

متكاملة من الخدمات المصرفية ،بما

بالمناقصـــة العامـــة التـــي طرحتهـــا

األرضـــي لمنطقـــة المغـــادرة ،وهـــو ما

فحســـب ،حيـــث ســـيوفر مجموعـــة

في ذلك الحواالت الدولية.

“األهلي المتحد” في صدارة تداوالت البورصة األسبوعية
المنامة  -بورصة البحرين

بلغــت كميــة األســهم ووحــدات الصناديــق االســتثمارية العقاريــة المتداولــة في
“بورصــة البحريـــن” خــال األســبوع الماضــي  16مليــون و 108آالف و 126ســهم

ووحــدة بقيمــة إجـــمالية قدرها  5ماليين و 312ألفــا و 373دينارا بحرينيا ،نفذها

الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خالل  353صفقة.

حركة تداول األسهم

مالييـــن و 57ألفـــا و 935دينارا بحرينيا

تداول الـمستثمرون خالل هذا األسبوع

قيمة األسهم الــــمتداولة وبكمية قدرها

 10شركات ،في حين انــــخفضت أسعار

تنفيذها من خالل  150صفقة.

الشركات بأسعار أقفالـها السابق.

قطـــاع الصناعـــة ،حيـــث بلغـــت قيمـــة

أو مـــا نســـبته  % 57.56مـــن إجــــمالي

أســـهم  27شركــــة ،ارتفعت أسعار أسهم

 8مالييـــن و 170ألفـــا و 34ســـهما ،تــــم

أســـهم  4شـــركات ،واحتفظـــت باقـــي

أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب

مساهمة القطاعات

أســـهمه المتداولة  863ألفا و 119دينارا
بحرينيا بنســـبة  % 16.25مـــن إجمالي

استحوذ على المركز األول في تعامالت

قيمة األســـهم الــــمتداولة فـــي البورصة

حيـــث بلغت قيمـــة أســـهمه المتداولة 3

سهما ،تـم تنفيذها من خالل  43صفقة.

هذا األســـبوع قطـــاع البنـــوك التجارية،

وبكميـــة قدرها مليونين و 32ألفا و688

الكميـــة  20ألف ،تـــم تنفيذها من خالل

تداول أسهم 27
شركة وغالبيتها
مرتفعة

صفقة واحدة.

المتوسط اليومي خالل األسبوع
وبالعـــودة إلـــى معـــدالت التـــداول
خـــال هـــذا األســـبوع من خـــال  5أيام

أداء الشركات

عمـــل ،تشـــير بيانـــات الســـوق إلـــى أن

أما علـــى مســـتوى الشـــركات ،فقد جاء

الــــمتوسط اليومـــي لقيمـــة األســـهم
ووحـــدات الصناديـــق االســـتثمارية

البنـــك األهلي المتحد فـــي المركز األول

العقاريـــة الــــمتداولة بلـــغ مليـــون و62

مـــن حيث القيمة إذ بلغت قيمة أســـهمه
مليونيـــن و 698ألفـــا و 291دينـــارا
بحرينيـــا وبنســـبة  % 50.79مـــن قيمـــة
األســـهم المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 6
مالييـــن و 692ألفـــا و 327ســـهما ،تــــم
تنفيذها من خالل  92صفقة.
وجـــاء فـــي المركـــز الثانـــي المنيـــوم
البحريـــن (ألبـــا) بقيمـــة قدرهـــا  858ألفا

و 225دينـــارا بحرينيـــا وبنســـبة 16.16
 %من قيمة األسهم الــــمتداولة وبكمية
قدرهـــا مليونين و 12ألفا و 366ســـهما،

تداول المستثمرون خالل هذا األسبوع

علـــى وحـــدات الصناديق االســـتثمارية

العقاريـــة المدرجة في بورصة البحرين
بقيمة قدرها ألـــف و 800دينار بحريني

تـم تنفيذها من خالل  41صفقة.

أي مـــا نســـبته  % 0.03مـــن القيمـــة

حركة تداول السندات والصكوك

خـــال هـــذا األســـبوع ،في حيـــن بلغت

اإلجماليـــة لـــأوراق الماليـــة المتداولـــة

ألـــف و 474دينـــار بحرينـــي فـــي حيـــن
كان الــــمتوسط اليومـــي لكمية األســـهم
ووحـــدات الصناديـــق االســـتثمارية
العقارية الـمتداولة  3ماليين و 221ألف
و 625ســـهم ووحـــدة أما متوســـط عدد
الصفقـــات خالل هذا األســـبوع فبلغ 71
صفقة.

الذهب يتجه ألسوأ أداء أسبوعي في شهرين
لندن  -رويترز

ارتفعت أســـعار الذهب أمس الجمعة
لكـــن التـــداوالت تجـــري فـــي نطـــاق

ضيـــق ،إذ يحجـــم المســـتثمرون عـــن

تكوين مراكز في غياب أنباء محفزة.
لكـــن المعـــدن األصفـــر يمضـــي علـــى

مســـار تســـجيل أكبـــر انخفـــاض
أســـبوعي فـــي شـــهرين ،فـــي الوقـــت

الذي غذى فيـــه اتفاق المرحلة واحد
التجـــاري الـــذي طـــال انتظـــاره بيـــن

الواليـــات المتحـــدة والصين الشـــهية

وصعـــدت العقـــود األميركيـــة اآلجلة

ألدنـــى مســـتوياته فـــي  30عامـــا في

وتنفســـت األســـواق المالية الصعداء

وبالنســـبة للمعادن النفيســـة األخرى،

وزاد الذهـــب فـــي المعامالت الفورية

وقال إليا ســـبيفاك محلل العملة لدى

الواليات المتحدة وضعف االستثمار.

االتفـــاق التجـــاري ،علـــى الرغـــم مـــن

دوالر لألوقيـــة ،بعـــد أن بلغ مســـتوى

(األونصـــة) بحلـــول الســـاعة 0602

نفدت في األجل القريب جدا .أسعار

منـــذ  18شـــهرا بيـــن أكبـــر اقتصادين

للمخاطرة.

 % 0.2إلـــى  1555.14دوالر لألوقية
بتوقيـــت جرينتـــش ،متجهـــا صـــوب
تســـجيل انخفـــاض علـــى أســـاس

أســـبوعي بنســـبة  % 0.4وهـــو األكبر

منذ األســـبوع المنتهي في الثامن من
نوفمبر.

للذهب  % 0.4إلى  1556.90دوالر.

ديلـــي إف.إكس ”يبـــدو أن المحفزات
(الذهـــب) تســـتوعب التقلـــب الـــذي

وقع في اآلونة األخيرة وهي بشـــكل

أساسي في وضع االنتظار والترقب“.
فـــي غضـــون ذلـــك ،أظهـــرت بيانـــات

تباطـــؤ النمـــو االقتصـــادي الصينـــي

 2019فـــي ظل الحـــرب التجارية مع

وألحقت الحرب التجارية المســـتمرة
فـــي العالم الضـــرر باالقتصاد العالمي
ودفعت أســـعار الذهـــب لالرتفاع 18

 %في العام الماضي .ويُ عتبر الذهب
أصـــا آمنـــا فـــي أوقـــات الضبابيـــة

السياسية واالقتصادية.

علـــى نحـــو طفيـــف بعد اإلعـــان عن

ارتفع البالديوم  % 0.9إلى 2333.50

اســـتمرار المخـــاوف بشـــأن الرســـوم
الجمركيـــة وقضايا أساســـية لم ُتحل

يوم الخميس ،ويتجه لتســـجيل أكبر

وتعـــرض الذهب لضغـــوط مع ارتفاع

وقفز البالتيـــن  % 0.9إلى 1013.57

مؤشـــرات األســـهم العالميـــة وول

فبرايـــر  2017عنـــد  1041.05دوالر

بعد.

األســـهم اآلســـيوية بعـــد أن ســـجلت

ستريت مستويات قياسية أكبر.

قياســـيا مرتفعا عنـــد  2395.13دوالر

مكسب أسبوعي منذ يناير .2017

دوالر ،بعد أن بلغ أعلى مســـتوى منذ
في الجلسة السابقة.
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النفط مستقر مع تبديد نمو صيني ضعيف لتفاؤل اتفاق التجارة
بــــرنــــت يـــتـــجـــه يـــتـــجـــه صــــــوب تـــســـجـــيـــل ثــــانــــي هــــبــــوط أســـبـــوعـــي
سنغافورة ،طوكيو  -رويترز

اســتقرت أســعار النفــط أمــس الجمعــة إذ أثارت تقارير بشــأن نمو اقتصادي ضعيف فــي الصين ،أكبر مســتورد للخام ،مخاوف
بشأن طلب الوقود وجابهت التفاؤل بشأن توقيع اتفاق تجاري بين الواليات المتحدة والصين في وقت سابق من األسبوع.

وفـــي الربـــع األخيـــر مـــن  ،2019نمـــا

ارتفـــاع النفط في األجل المتوســـط

الخـــام األميركـــي للتراجع نحو % 1

ثانـــي أكبر اقتصاد في العالم بنســـبة

إلى الطويل“.

فـــي األســـبوع كمـــا سيســـجل أيضـــا

 % 6على أساس سنوي بما يتماشى

وتراجعـــت العقـــود اآلجلـــة لخـــام

انخفاضا لألسبوع الثاني.

مع التوقعـــات ،بينما بلـــغ النمو للعام

برنـــت أربعـــة ســـنتات إلـــى 64.58

وارتفع النفط يـــوم الخميس بعد أن

بالكامل  % 6.1وهي أبطأ وتيرة في

دوالر للبرميل بحلول الساعة 0615

وقعـــت الصيـــن والواليـــات المتحدة

 29عاما بحســـب مـــا أظهرته بيانات

بتوقيـــت جرينتـــش ،بعـــد أن ربحت

اتفـــاق المرحلـــة واحـــد التجـــاري.

حكومية يوم الجمعة.

نحـــو  % 6يـــوم الخميـــس .والخـــام

وتلقـــت المعنويـــات الدعـــم أكثر بعد

وقالـــت مارجريـــت يانـــج محللـــة

القياســـي العالمـــي منخفـــض % 0.6

أن أقـــر مجلـــس الشـــيوخ األميركـــي

الســـوق لـــدى سي.إم.ســـي ماركتس

في األسبوع ويتجه صوب تسجيل

تعديالت علـــى اتفاق التجارة الحرة

”معـــدل الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي

ثاني هبوط أسبوعي.

بيـــن الواليـــات المتحدة والمكســـيك

للصيـــن فـــي الربـــع الرابـــع مـــن العام

وتراجعت العقود اآلجلة لخام غرب

وكندا.

والـــذي كان متوقعـــا قـــدم إشـــارة

تكســـاس الوســـيط األميركي ســـبعة

وقلص ارتفـــاع الطلـــب الصيني في

محـــدودة لتـــداوالت أســـعار النفـــط

ســـنتات إلـــى  58.45دوالر للبرميـــل،

صورة بيانات استهالك المصافي من

صبـــاح الجمعـــة ،وربما يقيـــد تنامي

بعـــد أن ارتفعـــت مـــا يزيـــد عـــن 1

الخام أثـــر بيانات النمـــو االقتصادي

وأظهـــرت بيانـــات حكوميـــة أنـــه

النفـــط الخـــام ،مـــا يعادل المســـتوى

 .2018كما سجل استهالك المصافي

الضغـــوط االقتصاديـــة النزوليـــة

 %فـــي الجلســـة الســـابقة .ويتجـــه

األقل إيجابية.

الصينيـــة  651.98مليـــون طـــن مـــن

يوميا ،بمـــا يمثل ارتفاعا  % 7.6عن

شهريا في ديسمبر.

فـــي عـــام  ،2019عالجـــت المصافي

قيمة “ألفابت” مالكة “غوغل” تتجاوز تريليون دوالر

القياسي البالغ  13.04مليون برميل

مـــن الخـــام أيضـــا مســـتوى قياســـيا

“نيكي” يغلق عند أعلى مستوى في شهر
سنغافورة  -رويترز

ســـجل المؤشـــر نيكـــي اليابانـــي أمـــس

فســـنتلقى علـــى األرجـــح توقعـــات مـــن

بعد أن المس ذروة  15شـــهرا في وقت

العالمي“.

حـــــــائـــــــزو األســـــــهـــــــم يــــــــدرســــــــون جـــــنـــــي األربـــــــــــاح

الجمعة أعلى مســـتوى إغالق في شهر،

غيرهـــا مـــن أســـهم التكنولوجيـــا وتلـــك

ســـابق مـــن الجلســـة ،إذ قـــادت آمـــال

نيويورك  -رويترز

المرتبطـــة بهـــا ســـاعد مديـــري النقـــد على

بعـــد أن باتـــت ألفابت الشـــركة األم لغوغل

تحقيـــق مكاســـب كبيـــرة فـــي  ،2019مما

رابـــع شـــركة أميركيـــة تتجـــاوز قيمتهـــا

يجعل مـــن الصعب علـــى الكثيريـــن منهم

الســـوقية تريليون دوالر ،تتســـاءل بعض

تبريـــر خفض انكشـــافهم حتى في الوقت

الصناديق الحائزة ألســـهم فيها ما إذا كان

الـــذي يشـــعرون فيـــه بالقلـــق إزاء تبعـــات

اآلن هـــو التوقيـــت األمثل لالســـتفادة من

ارتفاع تلك األسهم.

المكاسب االستثنائية للسهم.

ومـــن المقـــرر أن تعلـــن ألفابـــت عـــن أرباح

وصعـــدت أســـهم محـــرك البحـــث العمالق

الربـــع الرابع فـــي الثالث مـــن فبراير .وفي

علـــى اإلنترنـــت بحوالـــي  % 17خـــال

أحدث تقرير لنتائج أعمالها ،جاءت أرباح

األشـــهر الثالثـــة األخيـــرة ،لتفـــوق زيـــادة

الشـــركة دون توقعـــات المحللين في الربع

علـــى نطـــاق أوســـع للمؤشـــر ســـتاندرد آند

بـــورز  500خالل نفس الفترة بســـت نقاط

مئوية.

تنضـــم بذلـــك ألفابـــت إلـــى أبـــل وأمـــازون

ومايكروســـوفت باعتبارهـــا الشـــركات
األميركيـــة الوحيـــدة التـــي تبلـــغ قيمتهـــا

السوقية تريليون دوالر.

وأفاد تحليل لجولدمان ساكس بأن أسهم

الثالـــث بحوالـــي  1.7مليـــار دوالر ،لكـــن

ألفابـــت مـــن بيـــن مجموعـــة صغيـــرة مـــن

ملحـــوظ .وقد يجعلها ذلك منكشـــفة على

إيراداتها فاقت التوقعـــات .ولم تؤثر تلك

الرئيســـية لصناديـــق االســـتثمار المشـــترك

مفاجئ على المعنويات.

حيـــال الشـــركة ،إذ تراجـــع ســـهم ألفابـــت

األسهم التي يمكن أن توجد في الحيازات
وصناديق التحوط على حد الســـواء رغم
أن كليهمـــا نوعـــان مـــن المؤسســـات تبدو

طريقتـــا اســـتثمارهما مختلفتيـــن بشـــكل

تغيـــرات تقلـــب األســـعار إذا طـــرأ تغيـــر

األخبـــار كثيـــرا على تفـــاؤل المســـتثمرين

وعلـــى الرغـــم مـــن تلـــك المخـــاوف ،يجد

على خلفيـــة إعالن النتائـــج لفترة وجيزة

الســـهم .وارتفـــاع ألفابـــت  % 28وأداء

أيام.

كثيـــر مـــن المســـتثمرين صعوبـــة فـــي بيع

فحسب قبل أن يستأنف الصعود بعد عدة

بانتعـــاش الطلب العالمـــي وضعف الين

مكاسب واسعة النطاق في السوق.

وأغلـــق المؤشـــر نيكي مرتفعـــا % 0.45
عنـــد  24041.26نقطة .وفي التعامالت

المبكـــرة ،بلـــغ المؤشـــر أعلى مســـتوياته
منـــذ أكتوبر  ،2018لتصل مكاســـبه منذ

بدايـــة العـــام الجاري إلى مـــا يزيد عن 1
 .%وارتفـــع المؤشـــر توبكـــس األوســـع

نطاقا .% 0.4

وقال جيـــم مكفرتي الرئيس المشـــارك

المعنـــي بأبحـــاث األســـهم لمنطقة آســـيا

والمحيط الهادي لدى نومورا في هونج
كونـــج ”حين تنظر إلـــى اليابان ،فأنت ال

تتطلع إلى اليابان فحسب .نصف أرباح

الشـــركات اليابانية ال تأتي مـــن اليابان،
لذا فـــإن هناك قصـــة دولية كبيـــرة” .مع
دخولنـــا فـــي موســـم إعالنـــات األربـــاح

عدد من الشركات تشير إلى قوة الطلب
وســـجلت جميع القطاعات مكاسب في

السوق مع تقدم  167سهما على المؤشر
نيكي مقابل  46ســـهما متراجعا ،بقيادة
شـــركات صناعـــة الســـيارات وصناعـــة

الصلب والشركات الصناعية.

وتصـــدر ســـهم مـــازدا موتـــور األســـهم

الرابحـــة بالنســـبة المئوية على المؤشـــر

إذ ارتفـــع  % 5.77وتـــاه ســـهم فوجـــي

إلكتريك التـــي تصنع معـــدات إمدادات
الكهربـــاء مرتفعـــا  % 5.61وســـهم

يوكوجـــاوا إلكتريـــك لتصنيـــع المعدات

الصناعية الذي زاد .% 4.97

وتلقت أسهم القطاع المالي الدعم أيضا
بعـــد أن تـــوج مورجـــان ســـتانلي أثنـــاء

الليـــل مجموعة قوية مـــن نتائج أعمال
الربـــع الرابـــع لكبـــرى البنـــوك فـــي وول
ً
أثرإيجابيا
ســـتريت هذا األســـبوع ،ممـــا

على الشركات المناظرة باليابان.

الصيـــن تسجــل أضعــف نمــو فــي  29عــامــا
بكين  -رويترز

تباطــأ النمــو االقتصــادي فــي الصيــن ألضعــف وتيــرة فــي نحــو  30عاما في

 2019في ظل حرب تجارية مضرة مع الواليات المتحدة ،مع توقعات بمزيد

من التحفيز هذا العام مع سعي بكين لدعم االستثمار والطلب الضعيفين.

مع تأثير الحرب
التجارية مع
الواليات المتحدة

لكـــن البيانات الصـــادرة أمس الجمعة

المســـتهدف الحكومـــي ،فهـــو يمثـــل

فـــي العالم أنهـــى العـــام الصعب على

وأثـــارت بيانـــات أحـــدث ،بجانـــب

وتيـــرة فـــي نحـــو ثالثـــة عقـــود .كمـــا

واحد التجاري بين الواليات المتحدة

ومبيعات التجزئة في ديســـمبر بأكثر

اآلمال في أن االقتصاد ربما بلغ أدنى

في نوفمبر.

وزاد الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي فـــي

لرويترز إن بكين ســـتضع أهدافا أقل

على أســـاس ســـنوي ،ليســـتقر مقارنة

مســـتوى يتـــراوح بين ســـتة و% 6.5

أن االرتفـــاع مـــا زال يمثـــل أضعـــف

اإلنفـــاق علـــى البنيـــة التحتيـــة لدرء

أظهـــرت أيضـــا أن ثاني أكبـــر اقتصاد
أداء إيجابـــي نوعـــا مـــا إذ أنعشـــت

أضعف وتيرة منذ .1990

هدنـــة تجارية ثقة الشـــركات وبدا أن
إجـــراءات ُاتخـــذت في وقت ســـابق

التفـــاؤل بخصـــوص اتفـــاق المرحلـــة

ارتفع اإلنتـــاج الصناعي واالســـتثمار

والصين الذي جرى توقيعه األربعاء،

مـــن المتوقـــع بعد أن أظهروا تحســـنا

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني

مستوياته وسيبدأ في االرتفاع.

لتحفيز االقتصاد بدأت ُتحدث أثرها.
لإلحصـــاءات تباطؤ نمـــو الصين إلى
 % 6.1فـــي العـــام الماضـــي كمـــا كان

متوقعا مقارنة مع  % 6.6في .2018

وعلى الرغم من أن النمو ما زال قويا

بالمعاييـــر العالمية ،ويقع ضمن نطاق

وقالـــت مصـــادر معنيـــة بالسياســـات

الربـــع األخير من العـــام الماضي % 6

للنمو عند نحو  % 6للعام الجاري من

مـــع الربـــع الثالـــث ،علـــى الرغـــم مـــن

للعام الماضي ،وإنها تعول على زيادة

تباطؤ أكثر حدة .ومن المقرر اإلعالن
عن األهداف الرئيسية في مارس.

وعلـــى أســـاس ربـــع ســـنوي ،نمـــا

االقتصـــاد  % 1.5فـــي الفتـــرة مـــن

أكتوبر إلى ديســـمبر  ،بوتيرة مماثلة

لألشهر الثالثة السابقة.
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عرض وطلب
17111502

+973

38344464
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ﺗﺤﺪﻳﺚ

ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮﻗﻊ و اﻟﺴﻌﺮ
ﻣﺪﺧﻞ ﻣُ ﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ دوار  ١٣ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﻤﺪ .
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179
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104,017

19

15.00
m
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18

ROAD

16
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16
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Call.
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www.grnata.com
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تدمير أسلحة وتحصينات

للحوثيين بصعدة

بريطانيا تصنف “حزب اهلل” بشقيه تنظيما إرهابيا

دبي  -العربية.نت

أعــلــنــت ق ــوات الــجــيــش الــيــمــنــي ،مساء

الخميس ،تدمير أسلحة وتحصينات

لميليشيات الحوثي بمديرية رازح غرب

قطع طرقات بلبنان ...واحتجاج في الضاحية على األوضاع المعيشية

محافظة صعدة ،أقصى شمال البالد،

ومصرع عدد من االنقالبيين الذين كانوا
متواجدين في المواقع المستهدفة.

٥٠

وقال قائد اللواء السابع حرس حدود،

دبي  -العربية.نت

الــعــمــيــد فـــــارس يــحــيــى ال ـ ــرب ـ ــادي ،إن

صنفــت الخزانــة البريطانية ،أمس الجمعة ،حــزب هللا اللبناني ،منظمة

“دفــاعــات الجو التابعة للجيش دمــرت

إرهابية ،كما قامت بتجميد أصول ميليشياته بالكامل.

عــيــارات ثقيلة للميليشيات المتمركزة
ف ـ ــي جــــبــــال بـ ــنـ ــي م ــع ــي ــن واألذنــــــــــاب

االستراتيجيين بمديرية رازح”.
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األمم المتحدة :وقف إطالق النار بإدلب لم يحم المدنيين
جنيف  -رويترز

لكن شـــهودا ومصادر فـــي المعارضة

دعـــت مفوضـــة األمـــم المتحـــدة

تقصف المحافظة في هجوم جديد.

أمـــس ،لوقـــف فـــوري للقتـــال فـــي

وقالت باشليه في بيان ”من المفجع

لســـيطرة مقاتلـــي المعارضـــة ،قائلـــة

يوم في ضربات صاروخية من الجو

ســـوريا فشـــل مرة أخرى في حماية

غيره على مدار العام الماضي ،فشل

مقاتلـــي المعارضـــة الســـورية ،علـــى

وأضافـــت أن مكتبهـــا تلقـــى تقاريـــر

من المفترض تطبيقه هذا الشهر في

فـــي  15ينايـــر ،كما نفـــذت جماعات

سوريا وتؤوي  3ماليين شخص.

سقوط قتلى.

قالـــوا إن طائرات روســـية وســـورية

لحقـــوق اإلنســـان ميشـــيل باشـــليه،

ونفت موسكو قصف المدنيين.

محافظة إدلـــب الســـورية الخاضعة

للغايـــة اســـتمرار مقتـــل مدنيين كل

إن وقـــف إطـــاق النـــار األخيـــر فـــي

والبـــر“ .وتابعـــت ”هذا االتفـــاق ،مثل

المدنيين .واتفقت تركيا ،التي تدعم

مرة أخرى في حماية المدنيين“.

وقـــف إلطالق النـــار مع روســـيا كان

تفيـــد باســـتئناف الضربـــات الجوية

المنطقـــة الواقعـــة فـــي شـــمال غرب

مســـلحة هجمـــات برية أســـفرت عن

وقالت الخزانة البريطانية ،إنها صنفت

الحراك الشـــعبي ضد الطبقة السياسية

جماعـــة حـــزب هللا اللبنانيـــة بالكامـــل

شهره الرابع .وفي وسط بيروت ،أغلق

منظمـــة إرهابيـــة بموجـــب قواعـــد

عشـــرات المتظاهريـــن جســـر الرينـــغ

اإلرهاب والتمويـــل اإلرهابي ،وبالتالي

الحيوي.

سيتم تجميد أصولها.

كما طـــال الحـــراك اليوم منطقـــة “برج

وفـــي الســـابق كان الجنـــاح العســـكري

البراجنـــة” فـــي الضاحيـــة الجنوبيـــة

فقـــط لحـــزب هللا هـــو المســـتهدف
بتجميـــد األصـــول بموجـــب قواعـــد

لبيـــروت ،حيث ع ّبـــر المتظاهرون على

احتجاجهـــم على األوضاع المعيشـــية

الحكومة البريطانية.

وعدم اكتراث المسؤولين بهم ،خاصة

وصنفـــت بريطانيا بالفعل وحدة األمن

أن مسؤولي “حزب هللا” و”حركة أمل”

التوالي.

الخارجي للجماعة وجناحها العسكري

يلتفتون فقط لمطالب المنتمين لهما.

وشـــهد الثالثـــاء واألربعـــاء مواجهات

ضمن قائمـــة المنظمـــات اإلرهابية في

وفي مناطق أخـــرى ،أغلق متظاهرون

عنيفـــة بيـــن متظاهريـــن أقدمـــوا على

تكســـير واجهـــات مصـــارف ورشـــق

اســـتخدمت بكثافـــة الغـــاز المســـيل

العامين  2001و 2008على التوالي.

طرقا عدة بشكل مؤقت ،وال سيما في

وفـــي لبنان ،قطـــع متظاهـــرون ،أمس،
ً
طرقـــا احتجاجـــا علـــى تأخـــر تشـــكيل

مدينة طرابس في شمال البالد.

الحجـــارة باتجـــاه القـــوى األمنية التي

وأفـــادت الوكالـــة الوطنيـــة لإلعـــام

حكومـــة اختصاصييـــن مســـتقلين

الرسمية بإغالق المدارس والجامعات

للدموع.

وتسارع االنهيار االقتصادي مع دخول

أبوابها في طرابلـــس لليوم الرابع على

العشـــرات مـــن الطرفيـــن .واعتقلـــت

أدرجـــت الواليـــات المتحدة ،أمس

الجمعـــة ،قائـــد حـــرس الثـــوري

اإليرانـــي في إقليم األهواز حســـن
شـــاهواربور على قائمـــة العقوبات،
بســـبب ضلوعـــه فـــي انتهـــاكات
لحقـــوق

اإلنســـان.وقال الممثـــل

األميركـــي الخـــاص للملـــف اإليرانـــي

براين هوك ،في مؤتمر صحافي أمس،
إنـــه تـــم وضـــع شـــاوابور علـــى قائمـــة

العقوبـــات المتصلـــة بالتأشـــيرات؛ ألنه
“ارتكـــب انتهـــاكات صارخـــة لحقـــوق

اإلنسان بحق المتظاهرين”.

وأضاف أنه “أشـــرف على مجزرة بحق
 148إيرانيـــا عـــ ّزال في منطقة معشـــور

» »أعلن رئيس اللجنة األولمبية الدولية توماس باخ ،أن
إيران أرسلت خطابا للمؤسسة تؤكد فيه أنها ستنهي
ما أسماها “سياستها التمييزية” ضد الرياضيين
اإلسرائيليين ،ولذا لم تتخذ اللجنة األولمبية الدولية

أمـــس ،قبـــل يوميـــن مـــن انعقـــاد مؤتمـــر

ينتشـــر فيهـــا جنـــود أميركيـــون ،وفـــق ما

السلميين في  15يناير يتطلب تحقيقا
ً
وشفافا ومستقال”.
سريعا

وشـــدد هوك على أن اإلدارة األميركية
ستحاسب المســـؤولين عن االنتهاكات
ً
معتبـــرا أن
بحـــق الشـــعب اإليرانـــي،

“مســـتقبل إيـــران ســـيقرره الشـــعب

اإليراني”.

وأضـــاف“ :النظـــام اإليرانـــي يواصـــل

قمع شـــعبه ..تلقينا معلومات عن قادة
النظام اإليراني المسؤولين عن القمع”.
واعتبـــر أن “النظـــام اإليرانـــي يعانـــي
مـــن أكبـــر أزمـــة داخليـــة خـــال الــــ40

ً
مؤكـــدا أن “االنتخابات
عام األخيـــرة”،
اإليرانية القادمة ستكون مسرحية”.

المستقبل .وأكد باخ أن الرسالة الرسمية اإليرانية
وقعهما اثنان من المسؤولين اإليرانيين ،هما وزير
شؤون الشباب والرياضة مسعود سلطاني فر ،ورئيس
اللجنة األولمبية الوطنية اإليرانية رضا صالحي أميري.

أعلنت القيـــادة المركزيـــة الخميس ،على

الســـام بشأن ليبيا الذي تستضيفه برلين

الرغـــم مـــن نفـــي البنتاغون ســـابقا وقوع

ويتوقع أن يشارك فيه إلى جانب خصمه

إصابات جراء الهجوم.

رئيـــس حكومـــة الوفاق التـــي تعترف بها

وقـــال المتحدث باســـم القيـــادة المركزية

األمم المتحدة فايز السرّاج.

وشـــكر حفتـــر “صديقه العزيـــز” فالديمير

األميركيـــة الكابتـــن بيل أوربـــان في بيان

ليبيـــا بعدمـــا أعلنـــت موســـكو أن الرئيس

األميركييـــن فـــي الهجـــوم اإليراني في 8

“فـــي حيـــن انه لـــم يقتـــل أي مـــن الجنود

بوتيـــن على جهـــوده إلحالل الســـام في

ينايـــر علـــى قاعدة عيـــن األســـد الجوية،

الروسي سيحضر مؤتمر األحد.

إلـــى اتفـــاق دائم إلطـــاق النار فـــي ليبيا،

العنـــف غير المقبول ضـــد المتظاهرين

فـــي الهجوم االيراني على قاعدة عراقية

المشـــير خليفة حفتر محادثات في أثينا،

ذاتها ناهيك عن عقد اجتماع”.

ســـتورك في بيـــان أمس ،إن “مســـتوى

الجنود خضعوا لعالج أعراض االرتجاج الناتجة عن االنفجار

أجـــرى قائـــد الجيـــش الوطنـــي الليبـــي

وتعمـــل قـــوى دوليـــة مـــن أجـــل التوصل

فـــي “هيومـــن رايتـــس ووتـــش” جـــو

إصابة  11أميركيا في الهجوم اإليراني
أصيـــب  11جنديـــا أميركيـــا علـــى األقـــل

ال يرغبـــان حتى فـــي ان يكونا في الغرفة

في نوفمبر الماضي”.

إجراءات عقابية ضد طهران .ووفق ًا إلذاعة “فردا”
الناطقة بالفارسية التي تبث من تشيكيا ،أكد باخ
أن رئيس اللجنة األولمبية الوطنية اإليرانية كرر
في خطابه “االلتزام التام بالميثاق األولمبي” في

أثينا ،برلين  -رويترز ،أ ف ب

وقـــال إن “العالقات بينهمـــا متوترة جدا.

وقال نائب مدير قسم الشرق األوسط

“األولمبية الدولية” :إيران تعهدت بإنهاء مقاطعة إسرائيل

واشنطن  -أ ف ب

يحتمـــان أن يكونـــا فـــي المـــكان نفســـه.

قبل أن تعود وتفرج عنهم الخميس.

دبي  -العربية.نت

ألمانيا :قائد الجيش الوطني الليبي ملتزم بوقف إطالق النار

الفروف أشـــار إلـــى أن حفتر والســـرّاج ال

وأســـفرت المواجهـــات عـــن إصابـــة

القـــوى األمنيـــة عشـــرات المتظاهريـــن

أميركا تضع قائد الحرس الثوري باألهواز على قائمة العقوبات

حفتر يجري محادثات في اليونان عشية مؤتمر برلين

لكـــن وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرغي

الجيش اللبناني يعيد فتح طرق أغلقها المتظاهرون في الضاحية أمس األول (أ ف ب)

المشير خليفة حفتر ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قبيل محادثات في أثينا أمس (أ ف ب)

إال أن العديـــد منهـــم خضعـــوا للعـــاج من
أعـــراض االرتجاج الناتجة عـــن االنفجار،

وال يزالون يخضعون للتقييم”.

بعدمـــا أطلقت قوات حفتـــر هجومً ا على

الذي يشن هجوما النتزاع السيطرة على

طرابلس أســـفر عـــن مقتل أكثـــر من 280

العاصمـــة طرابلس ،ملتـــزم بوقف إطالق

مدنيا وألفي مقاتل ودفع عشرات اآلالف
ً

النـــار ،فيمـــا يبدو أنه تقدم في المســـاعي

األميركييـــن الــــ 1500فـــي القاعـــدة قـــد

إلنهـــاء االضطرابات المســـتمرة في البالد

تحذيرات من رؤسائهم.

للنـــزوح .إلـــى ذلـــك ،قـــال وزيـــر خارجية

ألمانيا هايكو مـــاس ،الخميس ،إن حفتر،

منذ نحو  10سنوات.

وعند وقوع الهجـــوم ،كان معظم الجنود
تحصنـــوا داخـــل مالجـــىء بعـــد تلقيهـــم

ووفـــق تقارير ســـابقة للجيـــش األميركي

األضرار داخل قاعدة عين األسد الجوية  13يناير الجاري (أ ف ب)

فـــان الضربـــة اإليرانيـــة تســـببت بأضـــرار

مادية جسيمة لكن دون وقوع اصابات.

وحتـــى الرئيس األميركـــي دونالد ترامب
ايضـــا أعلـــن فـــي الصبـــاح بعـــد القصـــف

الصاروخي انه “لم يصب أي أميركي في

هجوم الليلة الماضية”.

ومع ذلك قال أوربان أنه “في األيام التي

تلت الهجوم ،وبسبب إجراءات احترازية
مكثفـــة ،تم نقل بعـــض الجنود من قاعدة

عين األسد”.

وأضـــاف “عند اعتبارهـــم الئقين للخدمة،

مـــن المتوقع أن يعود الجنـــود مرة أخرى
إلـــى العـــراق بعـــد خضوعهـــم لفحـــوص

طبية”.

ماكرون“ :شارل ديغول” إلى شرق المتوسط

الفروف“ :سوريا الديمقراطية” تطلق اإلرهابيين

خامنئي يعتبر هجوم إيران “ضربة ألميركا”

باريس  -أ ف ب

عواصم  -وكاالت

دبي  -العربية.نت

أعلـــن الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل

قـــال وزيـــر الخارجيـــة الروســـي

قـــال المرشـــد اإليرانـــي علـــي خامنئي،

العســـكرية لمناســـبة العـــام الجديـــد

مواجهـــة اإلرهـــاب فـــي ســـوريا تقع
ً
مؤكـــدا أن
ضمـــن أولويـــات روســـيا،

الجمعـــة في طهران منذ  8ســـنوات ،إن

ماكـــرون خـــال تقديـــم تهانيـــه للقوات

ســـيرغي الفروف ،أمس الجمعة ،إن

أن حاملـــة الطائرات شـــارل
الخميـــسّ ،
ديغـــول ســـتبحر قريبا إلى شـــرق البحر
المتوســـط دعمـــا للتحالـــف الدولي ض ّد

تنظيم داعش.

إن “القـــوة البحرية-الجويـــة
وقـــال ّ
ســـتذهب دعمـــا لعملية الشـــمال (الشـــق

الفرنسي ضمن عملية التحالف الدولي:
العـــزم الصلب) من ينايـــر وحتى أبريل،
قبـــل أن تنتشـــر في المحيط األطلســـي

وبحر الشمال”.

أن حاملة الطائرات “ســـتكون في
وأكد ّ

صلـــب عمليات مشـــتركة بين عدة دول

أوروبية” ،موضحـــا أن “ألمانيا وبلجيكا
وهولندا وإســـبانيا والبرتغـــال واليونان
ستشـــارك فـــي مواكبـــة شـــارل ديغـــول

أن “هذه
خـــال عملياتهـــا” .وأشـــار إلـــى ّ

فـــي أول خطبة له خـــال إمامته صالة

إيران مرت بأسبوعين استثنائيين منذ

األزمة في سوريا وصلت إلى مرحلة
متقدمة من التسوية.

القوة األوروبية ،كما هو حال انتشـــارنا

جـــاء ذلـــك خـــال مؤتمـــر صحافـــي

بين جانبـــي محيط األطلســـي ولتعزيز

حصيلـــة عمـــل الخارجيـــة الروســـية

أن الدفـــاع األوروبـــي وحلـــف
إضافـــي ّ

وشـــدد الفـــروف قائـــاً“ :نتحقق من

في دول البلطيق ،ستأتي لتعزيز الرابط

موسع عقده في موسكو الستعراض

حلـــف شـــمال األطلســـي ،وهـــذا دليـــل
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شمال األطلسي ركيزتان لهيكل واحد”.

معلومـــات تقـــول إن قـــوات ســـوريا

أن “في
وشـــدد الرئيس الفرنســـي علـــى ّ

الديمقراطية تطلق ســـراح إرهابيين

فإن
التحـــوّ الت التي تشـــهدها المنطقةّ ،
قواتنـــا المشـــاركة فـــي عمليـــة الشـــمال

قوات ســـوريا الديمقراطية اتهامات
روســـيا لها بإطالق ســـراح إرهابيين

( )...الـــذي ال يزال تهديده ماثال ،بشـــكل

الدوام مع أميركا وروسيا بخصوص

الشـــرقين األدنـــى واألوســـط ،ورغـــم

لقاء سعر معين” .من جهتها ،رفضت

تواصـــل عملياتهـــا فـــي مكافحة داعش

لقـــاء مـــال ،وقالـــت إنها تنســـق على

آخر ،كامن وأكثر مكرا”.

معتقلـــي “داعش” .وأضاف الفروف،

اغتيال قاسم ســـليماني بغارة أميركية
وصفهـــا بـ”أحداث مريـــرة وعذبة مليئة

فـــي المؤتمـــر الصحافـــي ،أن حوالي

بالتجارب” .وأضاف خامنئي أن “تشييع

منطقة شرق الفرات في سوريا.

األميركيـــة بصواريـــخ الحـــرس الثوري

 10آالف إرهابـــي يتواجـــدون فـــي

سليماني الضخم وكذلك ضرب القوات

وأعلن الفـــروف أن المبعوث األممي

كانت من أيام هللا” ،حسب تعبيره.

يخطـــط لزيـــارة موســـكو األســـبوع

األميركـــي دونالـــد ترامـــب ،ووزيـــر

مفوضـــة األمـــم المتحـــدة لحقـــوق

القـــدس الـــذي اغتيـــل فـــي بغـــداد

لوقـــف فوري للقتـــال في إدلب قائلة

أقوى قائد في مكافحة اإلرهاب” ،على

سوريا “فشـــل مرة أخرى في حماية

وأضاف أن “أميـــركا انفضحت بتصفية

الخـــاص إلى ســـوريا ،غير بيدرســـن،

واســـتنكر خامنئـــي وصـــف الرئيـــس

المقبـــل .يأتـــي ذلـــك فيمـــا دعـــت

خارجيتـــه مايـــك بومبيـــو ،لقائـــد فيلق

اإلنســـان ،ميشـــيل باشـــليه ،أمـــس،

باإلرهـــاب ،قائـــا إن “األميركيين قتلوا

إن وقـــف إطـــاق النـــار األخيـــر فـــي

حد تعبيره.

المدنيين”.

ســـليماني باغتيـــال جبـــان وليـــس

فـــي مواجهـــة مباشـــرة ،وأن الرئيـــس
األميركـــي أقـــر باإلرهـــاب باعترافـــه

باغتيال سليماني”.

واعتبـــر أن مســـؤولي أميـــركا يكذبـــون

عندمـــا يقولون إنهـــم يقفون إلى جانب
ً
مضيفا أن “الشـــعب
الشـــعب اإليراني”،
اإليرانـــي يهتـــف بالثـــأر وكان ذلـــك
وقـــود صواريخنـــا التـــي دكـــت القوات

األميركيـــة” .وهاجم المرشـــد اإليراني،
الـــدول األوروبيـــة الثـــاث ،بريطانيـــا
وفرنســـا وألمانيـــا ألنهـــا هـــددت إيـــران

بإحالـــة الملف النـــووي لمجلـــس األمن،
ً
واصفا إياها ب “عديمة الثقة”.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

أين وعودكم؟!
أن هناك استطالعا من أي نوع تم إجراؤه لقياس مستوى الرضا الشعبي
لو ّ
النيابي لكانت النتيجة متدنية للغاية لسبب ال نعتقد أ ّنه
المجلس
أداء
عن
ّ
أن المجلـــس وبصراحة لم ينجز الحد األدنى مما
غائـــب عن األذهان ،ذلك ّ

فإن
يتطلع إليه المواطن .حالة من السخط والتذمر وإذا كنا أكثر صراحة ّ
مشـــاعر الحزن واإلحباط مما آلت إليه أوضاع المواطن البســـيط من حالة
متردية مقابل تنكر الكثير عن وعودهم وصوال إلى إثارة قضايا هامشية.
ولكن المؤسف أن تنبري فئة من النواب
ليست التجربة البرلمانية الهدف،
ّ

لتبرير وســـوق األعـــذار التي ال يمكن قبولها من قبيـــل عدم تعاون أعضاء

السلطة التنفيذية كالوزراء وغيرهم .إننا نجزم أنه لو توفرت الجدية لدى
النـــواب ألمكنهـــم الخروج ببعـــض اإلنجازات لكنهم  -وهذا مؤســـف جدا –

في قناعتهم أن دور النائب ينحصر في تقديم األسئلة ،والبعض اآلخر في

التصريحـــات الصحافيـــة ،وهذه لعبة باتت مكشـــوفة ،ومهمـــا كان تقييمنا
فإن ّ
أن المجلس
الذي نحـــن على قناعة بـــه ّ
لدرجـــة اإلنجـــاز بالغة الضآلـــة ّ

الرقابي
النيابي بمثابة طوق نجاة عبر ما يمارســـه من أدوار وأهمها الدور
ّ
ّ
على األجهزة الرسمية.

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

والســـؤال هـــل يتحمـــل المواطـــن الناخـــب مســـؤولية هزالـــة أداء النائب؟
إن جزءا كبيرا من
وهـــل تنتهي مهمة الناخـــب بمجرد التصويت؟ بالطبـــع ّ

المســـؤولية يقـــع على عاتقه في ســـوء االختيار أوال ومـــن ثم عدم متابعة
أداء النائـــب تحـــت قبـــة البرلمـــان .الضعف في ممارســـة العمـــل البرلماني
وخصوصا في المجال التشـــريعي والرقابي ســـتكون لـــه آثار وخيمة على
أوضاع المواطن المعيشـــية بوجه خاص ،ليس صحيحا ما يشـــيعه النواب

للتواصل17111483 :

إن أقصى ما يتمناه المواطن أن يمنحه بعضا من
رغباته طوال الوقت ،بل ّ
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أن المواطـــن يريد من العضو البرلماني أن يكون رهن إشـــارته وتلبية
مـــن ّ

وقته لالستماع إلى همومه وأمنياته.

» »الكثيرون تألموا وصدموا من نوابهم ألن هؤالء األخيرين تنكروا لما قطعوه

على أنفسهم من تعهدات بااللتقاء بالناخبين مرة واحدة كل شهر وال نعتقد

opinions@albiladpress.com

أن هذا مطلب عسير وال يعيقهم عن النهوض بواجباتهم النيابية ،يبقى
ّ

13

إن محاسبتهم
تذكير اإلخوة النواب بأنهم ليسوا فوق النقد وال المحاسبة ،بل ّ

عن األخطاء جزء من مسؤولية الناخب ونأمل أن تشهد األيام القادمة
استجابة من األعضاء لنداءات المواطن.

شه مال عادل سليم

مسرحية إخراج القوات األميركية من العراق
صـــوت مجلـــس النـــواب العراقي فـــي  4يناير  2020وفي جلســـة

اســـتثنائية بحضـــور رئيس الوزراء عادل عبدالمهـــدي و 170نائبا

من تحالف (الفتح وســـائرون) ،في حين غاب عنها النواب الكورد

والســـنة ،إذ إنهـــم يدعمـــون تواجـــدا أميركيا في البـــاد لمواجهة
تمـــدد النفوذ اإليراني ،صـــوت الحضور على قـــرار يلزم الحكومة
بالعمـــل علـــى إنهاء طلـــب المســـاعدة المقـــدم منها إلـــى التحالف

الدولي بقيادة واشـــنطن وإنهـــاء أي تواجد للقوات األجنبية على

األراضي العراقية.

ومـــن المضحـــك المبكـــي أن من يطالـــب بطرد القـــوات األميركية
وأذنابهـــا مـــن المنطقة هو نفســـه من أدخلته واشـــنطن لــــ “بغداد”
بدبابـــة أميركيـــة في عـــام  ،2003ومـــن يســـتعرض والءه للجارة

الســـيئة إيران اليوم هو نفسه من صفق لـ “بوش االبن” ومصطلح
تحقيـــق الديمقراطيـــة فـــي العراق بمســـاعدة الواليـــات المتحدة
األميركية.

نعم إن من يطالب بخروج القوات األميركية بعد مقتل ســـليماني
هـــو نفســـه وقـــع االتفاقيـــة األمنيـــة مـــع أميـــركا وشـــكر القـــوات

األميركية وعوائلها على التضحية الغالية من أجل تحرير العراق
من النظام البعثي الفاشي.

إن مـــن يطالـــب اليوم بطرد القوات األميركية (الغادرة) هو نفســـه
حاول التصدي لحـــذاء الصحافي منتظر الزيدي الذي قذف زوج

حذائه صـــوب الرئيس األميركي جورج بوش أثناء انعقاد مؤتمر
صحافي في بغداد في  14ديســـمبر  2008لكي ال يصيب الرئيس
(البطل بوش).

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

وجودها مهم “للناس اللي عايشين على الحديدة”
فـــي معظـــم المجتمعات تعد الجمعيات التعاونية االســـتهالكية التي

الثمانينـــات وبعدهـــا بـــدأت التراجع ،ووصلت اآلن امـــا هي عليه من

واألساســـية واألخـــرى الكماليـــة مـــن أهـــم القطاعـــات االقتصاديـــة

قبـــل فتـــرة قصيرة أكد وزيـــر العمـــل والتنمية االجتماعيـــة ردا على

تقـــوم بتلبيـــة وتوفيـــر احتياجـــات المواطنيـــن مـــن المـــواد الغذائية
الناجحـــة ،ففـــي المجتمعات األوروبيـــة التي ســـبقتنا بكثير في هذا
المجـــال بـــدأت الحركـــة التعاونيـــة لديها منـــذ عـــام  ،1844فالحاجة

لوجـــود مثـــل هذه الجمعيـــات قائمة ومطلوبة وال يقلـــل من أهميتها

أنهـــا تمس جيـــوب المواطنين “اللي دائما عايشـــين علـــى الحديدة”،

“أمناتق” واحتضار وشلل.

ســـؤال أحـــد النواب بأن عـــدد الجمعيات التعاونية فـــي البحرين 19
جمعيـــة ،منهـــا  9جمعيـــات نشـــطة فقط ولـــم يذكرها الوزير باالســـم

ولكنها معروفة عند أهل البحرين.

حيث تخفف أعباء المعيشة عنهم وتحد من جشع التجار وتحكمهم
“فـــي ديرتنـــه” بـــدأت الحركـــة التعاونيـــة االســـتهالكية فـــي بدايـــة

تماما وتصبح من “برتال” الماضي ،فالدعم وتنشيط وتطويرالجمعيات

الســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي ،أي مضى اآلن عليها مـــا يقارب 60
عامـــا ،وذلـــك بإنشـــاء أول جمعيـــة تعاونيـــة اســـتهالكية ،ففـــي تلك
الحقبـــة مـــن “زمـــن الطيبين” بـــرزت تلـــك الجمعية بصورة مشـــجعة

وطيبة وناجحة والناس من “ضنكة الدنيه” عليهم استبشـــروا خيرا،

ولكـــن “يافرحة ما تمت” إذ اســـتمر هذا العمل النبيـــل لغاية منتصف

د .طارق آل شيخان

tariq@cogir.org

» »على أية حال “حصل اللي حصل” لكن المطلوب إنقاذ ما يمكن إنقاذه
كي يستفيد المواطن “بأدنات الدون” من تلك الجمعيات ،وذلك

في األسعار ،وهذا هو األهم في الموضوع.

» »ويبقى السؤال األهم :بعد صدور قرار بإخراج القوات األميركية من
العراق وفي حال انتقال هذه القوات أو بعضها إلى إقليم كوردستان
طبعا ستكون في موقع الترحيب من قبل حكومة اإلقليم وقانونيا
اإلقليم تابع للعراق وبالتالي ،قرار اإلخراج يفترض أنه يشمل اإلقليم
أيضا ،السؤال هنا كيف يمكن حل هذه الحزورة ،وهل يشمل قرار
خروج القوات األجنبية من العراق أيضا القوات العسكرية التركية
واإليرانية المتواجدة داخل أراضي العراق؟“ .إيالف”.

بتعديل أوضاعها الصعبة التي تمر بها قبل أن تتوقف عن العمل

التعاونية االستهالكية وأهميتها ككيانات اقتصادية ودورها الفعال في

دفع عجلة التنمية المتوازنة مطلب شعبي كبير خصوصا عند بسطاء
أهل البحرين من ذوي الدخول الشهرية الضعيفة الذين هم بحاجة

ماسة لمن يقف معهم ويساعدهم على تخطي رعونة العيش وقسوة

الحياة ويوفر لهم احتياجاتهم من السلع بأسعار مقبولة .وعساكم

عالقوة.

الشعوبيون الجدد ...قصة قطر ()10
ثالثة أطراف عملت على احتالل مصر سياسيا واقتصاديا وفكريا،
أول هـــذه األطـــراف هـــي إيران ،الحالمـــة بعودة األمجـــاد المقبورة
على يد العرب المسلمين ،وأراد تحقيقها ما يسمى بمؤسس الثورة
اإلســـامية فـــي إيـــران الخميني ،فقـــد اعتقد أن الشـــيعة والســـنة
المسلمون ما هم إال تركة وهبها هللا له ،حتى يكونوا عبيدا وجنودا
له بتنفيذ وسوســـة الشيطان له ،بأنه سيكون قائد األمة اإلسالمية
الذي تخضع له الرقاب والبالد ،كونه حمل على عاتقه تحقيق األمر
اإللهي بأن هللا سيمكنه من خالفة األرض إلى يوم القيامة.
ومـــن أجـــل تحقيـــق وسوســـة الشـــيطان لـــه بأنـــه قائـــد اإلســـام

عبدعلي الغسرة

الدولة واحتياجات المواطنين

والمســـلمين ،بدأ تسويق مشروعه للمســـلمين ،وصدقه وانخدع به
بعـــض الســـذج ،لكن جل مـــن اتبعه مـــن العمالء والخونـــة وعابدي
األمـــوال والجـــاه ،وقد تبعـــه خوارج الديـــن من القاعـــدة وداعش،
وإن تظاهـــروا بمعاداتـــه ،وتبعـــه أيضـــا خوارج العروبة اإلســـامية
(اإلخوان المسلمون) ،الذين يوالون كل ما هو غير عربي مسلم ،من
أجل االســـتقواء به الحتالل األمة العربية المســـلمة لينالوا الفتات

أكـــد ولي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب

ال يســـتطيعون الحصول على المســـكن لضعف قدراتهم الماديـــة ،لذا ،فهم يلجأون

المواطنين وتســـخير كل الجهود لتحقيقها بما يعـــود عليهم بالنفع والنماء ويُ حقق

الدولـــة على اســـتدامة تحقيق الطلبات اإلســـكانية المتوالية للمواطنين بمشـــاركة

وقدراتهـــا لتلبيـــة احتياجـــات المواطنيـــن ،وتلبيـــة الدولـــة هـــذه االحتياجـــات من
أولويـــات عملهـــا باعتبـــار أن المواطن البحرينـــي ً
أول وهو المورد البشـــري الصادق

مـــن أهم مرتكـــزات السياســـات العامة للدولـــة ومشـــاريعها التنمويـــة التركيز على

والمنفعة مشتركة ،وكان البد لهم من غطاء وعباءة يتخفون بها،

هـــو تنفيـــذ العديـــد من المشـــاريع العامـــة ذات الجـــودة العالية التـــي تضمن جودة

سينتفع به خوارج العروبة اإلسالمية من الدولة الخمينية هو الدعم

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة أن “العمل على تحقيق كل تطلعات
التنميـــة المســـتدامة المنشـــودة” ،وبهذا المنهج تســـعى الدولة بإمكانيـــات مواردها

والعامل األمين والمدافع المخلص عن بالده في أوقات ِ
السلم واألزمات.
ً
وتتمســـك القيـــادة السياســـية دائمً ا بهذه الرؤيـــة بأن المواطـــن البحريني أول في

إلـــى الدولة للحصول على هـــذه الخدمة في مختلف محافظـــات البحرين ،وتعمل

القطاع الخاص الشريك التنموي للدولة.

حياة عالية للمواطنين وتلبي ما يحتاجون إليه في معاشهم ،ويُ مثل التقاء القادة

االقتصاديـــة 2030م ،ويُ قصـــد باحتياجـــات المواطـــن كل الخدمـــات التي توفر له
وغيرها.

األمن االجتماعي واالســـتقرار النفسي والسالم المجتمعي ،والكثير من المواطنين

لتحقيق هذا الحلم الشيطاني للخميني ومن بعده الخامنئي،

السياسي والمالي واإلعالمي ،باإلضافة طبعا إلى قنوات اإلعالم

باألداء الحكومي وتطوير مجاالته.

ويأتي الســـكن كأحد االحتياجات األساسية للمواطن ،فالسكن المأوى الذي يضمن

اإلخوان المسلمين خوارج العروبة اإلسالمية ،كانوا األداة األمثل

توفيـــر الخدمـــات العامـــة للمواطنين ،وما يُ حقـــق النماء للبحرين والرخاء لشـــعبها

كل شـــيء ،وتصـــدر توجيهاتهـــا لتحقيق هذا الهـــدف وتضع مـــوارد الدولة لتنفيذ

ُســـبل العيش الكريم من طعام وســـكن وعالج وتعليم وعمـــل وبنية تحتية وأمن

» »لهذا ،شكلت مصر جوهرة الحلم الكسروي للخميني ،وعليه ،فإن

وهذه العباءة هي خوارج العروبة اإلسالمية “اإلخوان” ،وما كان

بالمواطنين واالستماع إلى احتياجاتهم واقتراحاتهم متابعة حقيقية لتوفير هذه

ذلـــك ،وهـــذا يتناغم مع برنامج الحكومة الحالي ويتفـــق مع رؤى وأهداف الرؤية

من خيراتها.

االحتياجـــات والتعجيل بتنفيذها وتحســـين جودتها ،وهذا مـــا يؤدي إلى االرتقاء
» »إن التفاعل المنشود من قبل سمو ولي العهد مع احتياجات المواطنين ومتطلباتهم
منهج راسخ يُمثل أولويته األولى من أجل رفع مستوى معيشة المواطن واالرتقاء به
وتمكينه من المشاركة اإليجابية في شؤون بالده وصنع حاضرها وبخطوات عملية

مستمرة يتلمس نتائجها المواطنون في حياتهم اليومية.

القطري كـ “الجزيرة” وغيرها ،خصوصا أنه في ذلك الوقت كانت

الدولة الخمينية تتفاخر باحتاللها أربع عواصم عربية .وعليه ،فقد

كانت مؤامرة “الربيع” الغطاء األمثل لتنفيذ تحالف الخمينيين مع
خوارج العروبة اإلسالمية لدخول مصر ،حيث فتح هؤالء الخوارج

الباب الخلفي لمصر إلدخال الخمينيين ،قبل أن يسحقهم شعب
مصر سحقا لم ينسوه أبدا .أما الطرفان اآلخران المشاركان بهذه

المؤامرة فهما “أحفاد القوقازيين الوثنيين” ،و ”سياسة  96القطرية”.
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سمو الشيخ خالد بن حمد
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انطالق بطولة خالد بن حمد لقفز الحواجز اليوم

الـــفـــرســـان يــعــلــنــون الـــجـــهـــوزيـــة ...ومــســالــك تــنــافــســيــة مــثــيــرة تنتظرهم

تغطية  -اللجنة االعالمية

تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة

األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبرعاية دلمونيا ،تنطلق
صبــاح اليــوم (الســبت) منافســات بطولة ســموه لقفــز الحواجز وتقام منافســاتها
علــى ميــدان االتحــاد الرياضي العســكري بالرفه ،حيــث ينتظر أن تشــهد البطولة

الرابعة من موســم بطوالت قفز الحواجز منافســات مثيرة وشيقة بالميدان بناء
علــى مــا شــهدته البطــوالت الثــاث الماضيــة من تحــدٍ كبير بيــن الفرســان واثارة

وتشويق إلى جانب المشاركة الواسعة.

مسابقات البطولة
وســـتنطلق فعاليـــات البطولـــة عنـــد

الســـاعة  8:00مـــن صباح اليوم الســـبت

بأولـــى المســـابقات وهـــي المســـابقة

األولـــى لفئة الناشـــئين المســـتوى األول
(مســـابقة التأهل لمرحلـــة التمايز) ،وهي

مسابقة جولة مع جولة تمايز ضد الزمن
للمتعادليـــن على المركـــز األول وارتفاع
الحواجـــز  100ســـم ،ســـرعة المســـلك

 350متر/دقيقـــة ،المســـابقة الثانية فئة

الناشئين المستوى الثاني (مسابقة على
مرحلتيـــن مع التأهل المباشـــر) وارتفاع
الحواجـــز  110ســـم ســـرعة المســـلك

 350متر/دقيقـــة ،المســـابقة الثالثة فئة

المبتدأيـــن من العموم المســـتوى األول،
وهـــي (مســـابقة على مرحلتيـــن خاصة)
وارتفـــاع حواجزهـــا  110ســـم وســـرعة

المســـلك  350متر/دقيقـــة ،المســـابقة

الرابعة للمتقدمين (مسابقة السرعة ضد
الزمن) ونوعها مســـابقة ســـرعة مباشرة

ضـــد الزمـــن وارتفـــاع حواجزهـــا 120
ســـم ،ســـرعة المســـلك  350متر/دقيقة،

والمســـابقة الخامســـة فئـــة المتقدميـــن

المستوى الثالث مسابقة على مرحلتين
وارتفـــاع حواجزهـــا  130ســـم وســـرعة
الملـــك  350متر/دقيقـــة والمســـابقة

السادســـة وهي أهم وأقوى المســـابقات

المســـابقة الكبـــرى جولتيـــن علـــى

مســـلكين مختلفين ضد الزمن وارتفاع

حواجزها  140سم ،سرعة المسلك 350
متر/دقيقة.

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

جهوزية كاملة
الفـــارس المتميـــز أحمـــد أكبـــر أكـــد

الجهوزيـــة العالية لبطولة ســـمو الشـــيخ
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة اليـــوم وقال

“كانـــت فترة جيدة مـــا بين بطولة العيد
الوطني األخيرة وبطولة ســـمو الشـــيخ
خالـــد بـــن حمـــد اليوم مـــن أجـــل إعادة

ترتيـــب األوراق والتـــدرب مـــرة أخـــرى
واالســـتعداد مـــن جديـــد إلحـــدى أقوى
ً
اســـما
بطـــوالت الموســـم والتـــي تحمـــل
ً
ً
وغاليـــا علـــى الجميـــع ،ال شـــك
عزيـــزا

الحماســـية التـــي ستشـــهدها البطولـــة

اليوم”.

األعين على منصات التتويج
الفـــارس ســـيد محمـــد خلـــف لفـــت

فـــي بدايـــة حديثـــه لالجتمـــاع المثمـــر

الـــذي جمعهـــم برئيـــس االتحـــاد الملكي

للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ

الماضية كانت كافية من أجل التدريب

لمقترحات الفرســـان وما يواجهونه من

واســـتراتيجياتهم

اليـــوم

فالفتـــرة

لبطولة اليوم”.

وأشار أكبر أن مسابقات اليوم لن تخلو

من عنصر اإلثارة والتشويق ،والمفاجآت
ً
خصوصـــا مـــع رفـــع مســـتويات
واردة
الحواجز التي بلغت مع البطولة الرابعة
اليوم  140ســـم وهذا بحد ذاته سيخلق

أجواء حماســـية اليوم في الميدان ،إلى
جانب ذلك إقامة البطولة اليوم الســـبت
ً
أيضا.
سيكون أمر مميز

أجواء حماسية
الفـــارس أحمـــد عيســـى أحـــد الفرســـان

أكبر :جاهز
لمسابقات اليوم
وستكون متميزة

عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة ،حيـــث
تأكيـــد علـــى اهتمام ســـموه باالســـتماع

عقبـــات وإيجـــاد الحلـــول المناســـبة من
ً
ً
مشيرا
عموما،
أجل تطوير رياضة القفز
ً
متمنيـــا مواصلة عقد
أنهـــا خطوة رائعة
مثـــل هـــذه اللقـــاءات ،وحـــول بطولـــة

تركيز وانتباه
الفارس الناشـــئ حســـين أصغر أكد أنه

سيشـــارك الجواديـــن أنجـــل آي وكابري
فـــي مســـابقتي الناشـــئين  1و 2وقـــال “

بطولة اليوم تحمل اســـم ســـمو الشـــيخ

اليـــوم قـــال “سأســـعى لتحقيـــق المراكز

خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة تعـــز علينـــا
ً
جميعـــا ،الفتـــرة الماضية تدربت بشـــكل

الجـــاري ،وضعـــت خطة فنيـــة من أجل

والمنافسة فيه قوية ،االرتفاعات زادت

التتويـــج ،المنافســـة بـــا شـــك ســـتكون

ذلك جهد أكبر وانتباه والتركيز من أجل

فتـــرة التوقف منذ بطولة العيد الوطني

التوفيـــق لجميـــع الفرســـان وسأســـعى

األولـــى فقـــط ،اليوم المســـابقات تشـــهد
ً
نوعا ما خالل الموسم
ارتفاعات جديدة

ً
استعدادا للمســـابقات ،موسم رائع
جيد

تحقيق الفـــوز اليوم والوصول لمنصات

مـــع بطولة اليـــوم ،يتطلب مـــن الفارس

قويـــة فالجميـــع متعطش للميـــدان بعد

تعديهـــا بســـام وتحقيـــق الفـــوز ،أتمنى

الماضية”.

لتحقيق األفضل بإذن هللا”.

استعداد مثالي

مستوى فني تصاعدي

أعرب الفـــارس مصطفى محمد دادهللا

مصمـــم المســـالك الدولـــي حســـن غلوم

يحمل بين طياته العديد من المفاجآت،
ً
جيـــدا فـــي األيـــام الماضيـــة
تدربـــت

قفـــز الحواجـــز مـــرة أخـــرى للميـــدان

الحواجـــز حريصـــون علـــى تصميـــم

المشاركين في بطولة سمو الشيخ خالد

فـــي مختلـــف المســـابقات ،وقـــال “فـــي

حمـــد آل خليفـــة اليوم ،ســـأبذل قصارى

أقوى بطوالت موســـم القفز ،المسابقات

فيهـــا إثـــارة وتشـــويق للفرســـان وفيهـــا
ً
أيضـــا ،فهذا أمـــر إيجابي
مـــن الصعوبـــة

لمســـابقات اليـــوم وقـــال “وصلنـــا للربـــع

األول مـــن الموســـم الجـــاري ،األوراق
ً
نوعـــا مـــا للموســـم ،القـــراءة
اتضحـــت

العامـــة أنه موســـم قوي ومثيـــر ومازال

َ
استعدادا لبطولة ســـمو الشيخ خالد بن

أصغر :موسم
رائع واليوم
سترتفع حدة
التنافس
داد هللا :استعداد
مثالي وتدربنا
جيداً وطموحي
المراكز األولى
عيسى :أجواء
حماسية
تشهدها
منافسات اليوم

أحمد عيسى

التوفيـــق للجميـــع فـــي ظـــل األجـــواء

وصـــف خلـــف هـــذه اللقـــاء األســـري أنه

علـــى المراكـــز المتقدمـــة أكـــد جاهزيته

مصطفى داد الله

جهـــدي لتحقيق أفضـــل النتائج وأتمنى

أن جميـــع الفرســـان اســـتعدوا بشـــكل
ً
أيضـــا وأعـــادوا ترتيـــب خططهـــم
جيـــد

البحرينييـــن البارزيـــن والمنافســـين

حسين أصغر

سيد محمد خلف

عن ســـعادته لعودة منافســـات بطوالت

أكـــد أنهـــم وبالتنســـيق مـــع لجنـــة قفـــز

وقـــال “ســـأكون ضمـــن قائمـــة الفرســـان

مســـالك تنافســـية تثير وتحير الفرسان

بـــن حمـــد آل خليفـــة التـــي تعـــد إحـــدى

كل بطولـــة نعمـــد إلـــى تصميـــم مســـالك

جميعهـــا ســـتكون قويـــة سأســـعى

للمنافســـة على مراكزهما األولى ،الفترة
ً
جيدا وتدربنا بشـــكل
الماضيـــة تجهزنـــا

مكثف لالســـتعداد المثالي لبطولة اليوم
ً
جـــدا،
التـــي ســـتكون منافســـاتها عاليـــة
ً
نظرا الستعدادات جميع الفرسان لها”.

يســـاهم في رفع مســـتوى هذه الرياضة

التي يمارســـها الكثيرون ،ورفع مستوى
ً
أيضـــا أحـــد الجوانـــب المهمة
الحواجـــز
بالنســـبة لنـــا ،فالخطة التي تـــم تطبيقها
منـــذ العـــام الماضـــي مـــن قبـــل لجنـــة

خلف :أسعى
لنيل المراكز األول
وصعود منصات
التتويج

أحمد أكبر

غلوم :مسالك
تنافسية صممت
لرفع مستوى اإلثارة
والتشويق
حسن غلوم

قفـــز الحواجـــز التابعـــة لالتحـــاد الملكي
للفروســـية وسباقات القدرة أن يتم رفع
الحواجز قليالً منذ بداية الموســـم جاء
بعـــد التعـــرف علـــى انطباعات الفرســـان

وما رأيناه أنه يتناســـب مع مستوياتهم
الفنيـــة ومـــا وصلـــت إليه هـــذه الرياضة

على مســـتوى المملكة والقدرات العالية
التـــي باتـــت يمتلكونهـــا ،حيـــث ارتأينـــا

أن نرفـــع الحواجـــز منذ البدايـــة ونخلق

أجـــواء اإلثـــارة والحمـــاس وأن نصـــل
ً
مترا ،وها نحن
باالرتفاعات حتـــى 150

اليـــوم ندخـــل أجـــواء إثـــارة حقيقيـــة،

حيـــث تصـــل ارتفاعـــات الحواجـــز فـــي

المســـابقة الكبرى لبطولة ســـمو الشـــيخ

خالد بن حمد آل خليفة إلى  140سم”.

وأضـــاف غلـــوم أن المســـتوى الفنـــي
ً
جدا ،حيث
للفرســـان هذا الموســـم رائع

إنهم وجدوا أن جميع الفرسان جاهزون

للميدان وللحواجز والمسالك المختلفة،
ً
نوعا
لـــذا قاموا بتصميم مســـالك صعبة
ما كونها تســـاهم في رفع أداء الفرسان

وتخلـــق أجـــواء تنافســـية مثيـــرة بيـــن
الجميـــع ،ونحـــن واثقـــون أن البطـــوالت
القادمـــة ســـتكون مثيـــرة أكثـــر وشـــيقة
ومازالـــت هنـــاك العديـــد مـــن المفاجآت
ً
قريبا ،ونحث الفرسان
التي سنشاهدها
فـــي الوقـــت نفســـه وجميع المشـــاركين
للتركيـــز والحفـــاظ علـــى ســـامتهم
ً
أيضا.
وسالمة جيادهم
وفـــي ختـــام حديثـــه وجه غلـــوم جزيل
الشـــكر واالمتنـــان لســـمو الشـــيخ خالـــد
بـــن حمـــد آل خليفـــة لرعايتـــه الكريمـــة
هـــذه البطولة ،ولرئيـــس االتحاد الملكي
للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ
عيسى بن عبدهللا آل خليفة على دعمه
الالمحـــدود لبطـــوالت قفـــز الحواجـــز
وجميـــع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة لـــكل
مـــا يقدمونـــه في ســـبيل االرتقـــاء بهذه
ً
متمنيـــا كل التوفيـــق لجميـــع
الرياضـــة
الفرســـان في بطولة ســـمو الشيخ خالد
بن حمد آل خليفة اليوم.

“األحمر” يواجه المنتخب اإليراني اليوم

لقاء صدارة المجموعة
األولى بالبطولة
اآلسيوية 19

علي مجيد
ً
ظهرا ضمــن الجولــة الثانية من
يواجــه منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة اليــد اليــوم (الســبت) نظيــره اإليرانــي فــي تمام الســاعة 1
البطولــة اآلســيوية  19المقامــة بالكويت والمؤهلة لنهائيــات كأس العالم في مصر  2021والمباراة منقولة على القناة الكويتية
الرياضية.

ويعتبـــر لقـــاء اليوم بيـــن المنتخبين

وأفضـــل مـــن المواجهـــة االفتتاحية

ً
ً
وبدنيا” للمرحلة المقبلة
“فنيا
نفســـه

لتحديـــد بطـــل ووصيـــف المجموعة

فـــي ظل فارق اإلمكانـــات والقدرات

األهم.

بعدما حصد المنتخبان نقطتي الفوز

الفنية والبشـــرية التي تصب لصالح

دون شـــك لـــكل منتخـــب حســـاباته

لـــكل منهمـــا مـــن حصالـــة المنتخـــب

محمـــد ميـــرزا ،محمـــد حبيـــب ،علي
ميـــرزا ،محمـــد عبدالرضـــا ،حســـن
الســـماهيجي ،أحمـــد المقابي ،مهدي

منتخبنا الوطني لكرة اليد

سعد ،حسن شـــهاب ،علي عيد ،بالل

اإليرانييـــن عـــن النيوزلنديين ،وهذا

الخاصة فـــي مرحلة التأهل للمرحلة

النيوزلندي.

مـــا يعنـــي أن منتخبنا ســـيكون أمام

الثانيـــة واختيـــار الطريـــق الـــذي

فيهـــا مـــع تجنـــب بعـــض المواجهات

ويمثـــل منتخبنـــا  19الع ًبـــا في هذه

ودون شـــك إن مواجهة اليوم أقوى

محطـــة اختباريـــة جيـــدة لتجهيـــز

سيســـلكه والمجموعـــة التـــي ســـيقع

للمراحل النهائية المتقدمة.

عبدالحســـين ،جاســـم الســـاطنة،

المؤثـــرة ،لكـــي يتمكن مـــن الوصول

البطولة ،وهم :حسين الصياد ،محمد

بشام ،حسين محفوظ ،عبدهللا علي،
أحمد جالل ،محمود حســـين ،محمد
حبيب ناصر وعبدهللا الزيمور.
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اجتماع دوري لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم

خــــارجــــيــــا لـــلـــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة
اعــــتــــمــــاد مــــشــــاركــــات الـــمـــنـــتـــخـــبـــات
ً

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

تــرأس رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم الشــيخ علي بــن خليفة آل خليفــة ،اجتماعً ا
دوريًــا لمجلــس إدارة االتحــاد ،وذلــك فــي بيــت الكــرة البحرينيــة بالرفاع .وفــي بداية االجتمــاع ،رحب
الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة ،مشــيدا بإســهاماتهم فــي تنفيــذ
استراتيجية وخطة االتحاد نحو الرقي بكرة القدم البحرينية ،مستذكرا اإلنجازات الالفتة التي حققها
منتخبنــا الوطنــي األول بتتويجــه خــال أغســطس الماضــي بلقب بطولة غرب آســيا للرجــال  2019في
العراق ،ولقب بطولة كأس الخليج العربي “خليجي  ”24خالل ديسمبر الماضي ،وذلك للمرة األولى في
تاريخ مملكة البحرين.
واطلع مجلس اإلدارة برئاسة الشيخ علي بن خليفة

القمـــر ،الكويـــت ،ليبيا ،مصـــر ،المغـــرب وموريتانيا.

بـــن أحمد آل خليفـــة على عدد مـــن المواضيع ،قبل

وســـتجرى مراسم القرعة يوم  20يناير الجاري في

خارجيا
أن يعتمـــد المجلس مشـــاركات المنتخبـــات
ً

العاصمة السعودية -الرياض.

للفترة المقبلة ،وذلك على النحو اآلتي:
أوالً :مشـــاركة منتخـــب الشـــباب فـــي بطولـــة كأس

غرب آسيا الثانية للشباب ،2020 -والتي ستخصص

العـــرب تحت  20ســـنة ،والتي ســـتقام فـــي المملكة

لالعبيـــن مواليـــد ( )2001فمـــا فـــوق ،وســـتلعب

العربيـــة الســـعودية بتنظيـــم مـــن االتحـــاد العربـــي

بمشـــاركة  8منتخبات :البحرين ،السعودية ،سوريا،

لكـــرة القدم خالل الفتـــرة  17فبرايـــر  2020وحتى

العراق ،اإلمارات ،فلسطين ،قطر ولبنان.

 5مـــارس  ،2020وذلـــك بمشـــاركة  16منتخ ًبـــا هم:

وستقام البطولة خالل الفترة  14وحتى  25مارس

ثانيا :مشـــاركة منتخب الشـــباب فـــي بطولة اتحاد
ً

البحريـــن ،اإلمـــارات ،تونـــس ،الجزائـــر ،جيبوتـــي،

 ،2020علـــى أن يتـــم تحديـــد الدولـــة المســـتضيفة

الســـعودية ،السودان ،العراق ،فلســـطين ،قطر ،جزر

خـــال الفتـــرة المقبلة بعـــد اعتذار االتحـــاد اللبناني

جانب من اجتماع مجلس اإلدارة

وحتى  14أبريل .2020

عن االستضافة.
ثال ًثا :مشـــاركة المنتخب األولمبي في دورة األلعاب

رابعً ـــا :مشـــاركة منتخـــب الناشـــئين فـــي بطولـــة

الخليجيـــة األولمبيـــة بالكويـــت ،خـــال الفتـــرة 4

الرفاع والحالة ...نكون أو ال

المواجهــة الفاصلــة لملحق المربــع الذهبي لكرة الســلة
علي مجيد

اتحـــاد غرب آســـيا الثامنة للناشـــئين ،2020 -والتي

ستخصص لالعبين من مواليد ( )2004فما فوق.

وســـتقام البطولة خالل الفترة  14وحتى  23أبريل

 ،2020ويستضيفها االتحاد السعودي لكرة القدم.

البوعينين يكرم وفد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

على هامش ختام الزيارة التفقديــة لالطالع على دورة المدربين

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

كـــرّ م األمين العـــام لالتحاد البحريني لكـــرة القدم إبراهيم

ســـيكون فريقـــا الرفـــاع والحالـــة فـــي مواجهـــة محتدمـــة اليوم

البوعينين وفد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم المشرف على

(الســـبت) مـــن أجـــل خطـــف البطاقـــة الرابعـــة واألخيـــرة للمربـــع

اتفاقيـــة التعليـــم الجديـــدة ،والمكون مـــن الكويتي أحمد

الذهبي لدوري الدرجة األولى لكرة السلة.

حيـــدر والماليـــزي  ،lim kim chonبحضـــور رئيـــس قســـم

وسيلتقي الفريقان في المواجهة الفاصلة لملحق المربع في تمام

الشؤون الفنية باالتحاد البحريني عابد األنصاري.

الساعة  7.30مساءً وذلك على صالة مدينة خليفة الرياضية.

جـــاء ذلك على هامش ختام وفد االتحاد اآلســـيوي لكرة

الرفـــاع والحالـــة وصـــا لهـــذه المبـــاراة بعدمـــا حقـــق البرتقالـــي

القـــدم لزيارتـــه التفقديـــة لالطـــاع علـــى دورة المدربيـــن

نتيجـــة الفـــوز في المبـــاراة االولى ،ليأتي الرد من قِ بل الســـماوي

للمســـتوى اآلســـيوي  ،Aالعتمـــاد المتطلبـــات الخاصـــة

باقيـــا في صلب
فـــي المبـــاراة الثانيـــة ،واليوم ســـيكون أحدهما ً

باتفاقية التعليم الجديدة الخاصة باالتحاد اآلسيوي لكرة

المنافسة واآلخر سيودع المسابقة.

القدم.

لقـــاء مفتـــوح علـــى مصراعيـــه ويتوقـــع لـــه اإلثـــارة والندية في

وقـــدم األمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم

أرضية الميدان من أجل تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل.

البوعينيـــن درعا تذكاريا للكويتي أحمـــد حيدر والماليزي

الرفـــاع تمكـــن مـــن تحقيق عـــودة فنية قويـــة في اللقـــاء الثاني

لقاء سابق بين الفريقين

بفضـــل جهـــود محمـــد كويد الـــذي اســـتعاد بريقه فـــي الجوانب

الهجومية بالتســـجيل مـــن جهة وبصناعة الكرات الحاســـمة من
ً
متعملقا في اللقاء األول لم يظهر
جهة أخرى ،والحالة الذي كان

بنفس الصورة في المباراة التي خســـرها ،واليوم لن يكون هناك
ً
متسعا لكليهما للتعويض؛ كونه اللقاء الفاصل واألخير.

من تكريم الوفد اآلسيوي

 ،lim kim chonمشـــيدا بجهودهما وتعاونهما طوال فترة

الزيارة التي امتدت من  12وحتى  15يناير الجاري.

الســـماوي دون شـــك ســـيعول علـــى امكانـــات االخويـــن محمـــد

وكان الوفـــد اآلســـيوي قـــد عقـــد اجتماعـــات مختلفة مع

والبرتقالـــي ســـيعتمد علـــى قـــدرات محترفـــه منصوري وحســـن

الشـــؤون الفنيـــة برئاســـة عابد األنصـــاري ،ومديـــر التعليم

ويونـــس كويـــد والمحترف جونز وصباح حســـين وبدر عيســـى،

األمانـــة العامـــة لالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم ،وقســـم

كراتشي وحسين سلمان وحسين جان وأحمد المطوع.

فـــي االتحاد فهد المخرق ،وعدد مـــن المحاضرين ،تمهيدا

لرفع تقرير متكامل إلى االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم قبل

الموافقـــة علـــى اتفاقية التعليم الجديدة ،كما أشـــاد الوفد
اآلســـيوي بجهـــود االتحـــاد فـــي بـــاب التطوير الفنـــي عبر
وضـــع المناهـــج التدريبية للمدربيـــن والكتيبـــات الخاصة

بالجوانب العملية للدورات التدريبية.

تواصل فعاليات االتحاد الدولي للتنس
اللجنة اإلعالمية

تتواصل فعاليات بطولة االتحاد الدولي للتنس للناشئين تحت  14سنة بغرب ووسط آسيا المقامة
حاليا على مالعب االتحاد البحريني للتنس بجامعة بوليتكنيك بمدينة عيسى.
وفـــي اليـــوم الثانـــي أقيمـــت  13مبـــاراة فـــي
مســـابقتى الفـــردي والزوجـــي أســـفرت عـــن فـــوز
اللبنانـــي (أنتوني موكازل) على اليمني (عزيز عبد
الكريـــم)  ،6/1,6/3وكانـــت المبـــاراة الثانية قوية
فـــي مجموعتها األولى حيث فاز الكازاخســـتاني
(تمـــرالن بكديكدييـــف) علـــى الســـعودي (محمـــد
ســـليماني)  ،7/5,6/3وحقق التركمنستاني (سليم
برجيكـــوف)  6/3,6/4علـــى العـــب كازاخســـتان
(تمربـــك أوســـكونبيف) ،وبســـهولة فـــاز اليمنـــي
(هاليل سالم)  6/4,6/2على اللبناني (كارك صايغ)،
كمـــا حقـــق الســـوري (هانـــي ســـراي الديـــن) فـــوزا
ســـهال علـــى البحريني (فارس التوبلـــي) ،6/0,6/1
وكذلـــك العراقي (أحمـــد الدلفي) علـــى البحريني
(شـــادي قـــال)  ،6/2,6/1وفـــاز الســـوري (غيـــث

بطولة الناشئين
تحت  14سنة بغرب
ووسط آسيا
ســـليم)  6/0,6/1علـــى الســـعودي (ســـطام معافـــا)
 ،6/0,6/1وبنتيجة كاســـحة فازت اللبنانية (ماريا
بريدي) على الكازاخســـتانية (إريكا اســـماعيلوفا)
 6/0,6/0وبنفـــس النتيجـــة فـــازت الســـورية (نايا
الدوني) علـــى اللبنانية (يمنـــى فيصل) ،وواصلت
التركمنســـتانية (مريم محمـــدوف) تقدمها بالفوز
 6/3,6/0على السورية (شهد حامد)
واعتبـــرت الكازاخســـتانية (فارفـــارا) فائـــزة لعدم

تمكـــن البحرينيـــة (هاجـــر زيـــدان) مـــن حضـــور

المباراة.

وفـــي بطولـــة الزوجـــي فـــاز الثنائـــي الســـعودي
(محمـــد الســـليمان ،ســـطام معافـــا) علـــى ثنائـــي

البحريـــن (فـــارس التوبلـــي ،شـــادي) فـــي مبـــاراة

متكافئـــة خاصة فـــي مجموعتهـــا الثانية بنتيجة
 ،)5(6/3,7/6أمـــا ثنائـــي لبنـــان (أنتونـــي ،كارل)

فحققـــا فوزا صعبا على الثنائي (محمد الجشـــي/

بحرين ،سليم بريجيكوف/تركمنستان) ،7/5,7/5

أمـــا أقوى المباريات وأشـــدها منافســـة كانت بين
ثنائي ســـورية (غيث ســـالم ،وهاني سراي الدين)
حيـــث فازا علـــى ثنائي اليمن (عزيـــز عبد الكريم،

هاليل سالم)  ،)10 12-( 4/6 /6/2وحقق العراقيان

(أحمد الدلفي ،نور أســـدي) فوزا مستحقا بأدائهما
الجيـــد على الكازاخســـتانيان (تميـــرالن ،تميربك)
بنتيجة .)6 10-( 3/6,6/4

هـــذا وســـوف تدخـــل البطولة فـــي أدوارهـــا قبل

النهائية.

جانب من المنافسات
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ناصر بن حمد يشيد بإنجاز فريق “إكس ريد  -البحرين”
تغطية  -المكتب اإلعالمي

بعد فوزه بلقب
رالي داكار
الشرق األوسط
بالسعودية

أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة عن تقديره لالنجاز الــذي حققه فريق “إكس ريد – البحرين” بحصول الفريق على لقب أول نســخة
ً
مشيرا سموه إلى أن هذا االنجاز يعد
من رالي داكار تقام في الشرق األوسط والذي أقيم في المملكة العربية السعودية الشقيقة،

مثاالً للرعاية التي تحظى بها الرياضة البحرينية من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد

ً
مشـــيرا سموه
المشـــاركات الخارجية،

ريـــد – البحريـــن” علـــى اللقـــب يعكس

بتاريخهـــا الطويـــل والحافل في دعم
ً
انطالقـــا
ورعايـــة رياضـــة الســـيارات

آل خليفـــة أن حصـــور فريـــق “إكـــس
مـــدى تطـــور الرياضـــة البحرينية في

المشـــاركات الخارجيـــة فـــي مختلـــف
الرياضـــات واأللعـــاب وهـــو مـــا يكون
حافـــز لمواصلـــة تقديـــم كامـــل الدعم

لمختلـــف الرياضـــات لعكـــس الصورة

المشـــرقة للرياضـــة البحرينيـــة فـــي

إلـــى أن مملكـــة البحريـــن تعـــرف

من اســـتضافة المملكة لجائزة ســـباق

الفورمـــوال  1منـــذ العـــام  2004حتـــى

يومنا هذا.

وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد
آل خليفـــة أن الجهـــود الكبيـــرة التـــي

بذلهـــا فريـــق “أكـــس ريـــد – البحرين”
حـــرص الفريـــق بتعكـــس الصـــورة

– البحرين” وســـائقي الفريق كارلوس
ً
وأيضـــا
ســـاينز ومســـاعده لـــوكاس

المشرقة لرياضة السيارات في مملكة
البحريـــن ،وأن هـــذا االنجـــاز ســـيكون

أقيمت في السعودية شهدت مشاركة

واسعة من مختلف دول العالم.

واســـتحقاق فـــي أول ســـيارة مطورة
ً
ذاتيـــا مـــن طـــراز ميني جون
ومبنيـــة
كوبـــر ووركـــس ،ومينـــي جـــون كوبـــر

ووركـــس باغي .وقـــد انطلق الســـباق
مـــن مدينـــة جـــدة المطلة علـــى البحر

فـــي الســـباق داللـــة واضحـــة علـــى

حافزا للفريق في المشاركات القادمة،
ً
خصوصـــا أن بطولة رالـــي داكار التي

مملكـــة البحرين مـــن الفوز عن جدارة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفـــة عن تقديره لفريـــق “إكس ريد

األحمـــر وانتهـــى فـــي القديـــة ،ليغطي

مســـاحة  7,500كيلومتـــر علـــى مـــدار
ً
يوما ،وقد مرّ الســـباق على العديد
13

البطل ستيفان بيتر هانسل ومساعده

المواقـــع التاريخيـــة والثقافية المهمة

تقديم أفضل المستويات.

المدرج على قائمة اليونســـكو للتراث

الســـائق باولو فايـــوزا وحرصهم على

وتمكن “فريق إكـــس ريد” الذي ترعاه

فـــي المملكـــة ،بمـــا فيهـــا موقـــع العـــا

العالمي.

منافسات قوية في السباق الـ  12للخيل

مــفــاجــأة تخطف كـــأس مــصــرف الـــســـام ...وانــطــاقــة قــويــة لـــ “أســـد الــصــحــراء”

لقطات من التتويج
الصخير  -نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بحضور نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل ســمو الشــيخ عيســى بن سلمان بن حمد آل خليفة ،نظم النادي عصر أمس
السباق الثاني عشر لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس مصرف السالم البحرين وكؤوس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وذلك على مضمار
السباق بمنطقة الرفة بالصخير.

كما حضر الســـباق سمو الشـــيخ محمد بن

الرابعـــة والمبتدئـــات لألفـــرس مـــن خيـــل

ســـلطان الديـــن بـــن محمـــد بن ســـلمان آل

“ الواهـــو “ مســـافة  1400متـــر والجائـــزة

راشـــد بن عيســـى آل خليفة وسمو الشيخ
خليفة وســـمو الشيخ سلمان بن محمد بن
عيســـى آل خليفة ورئيس االتحاد الملكي
للفروســـية وســـباقات القدر ســـمو الشـــيخ

عيســـى بن عبدهللا بن عيسى آل خليفة ة

وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل
خليفة وســـمو الشيخ عبدهللا بن راشد بن

البحريـــن العربيـــة األصيلـــة المســـجلة في

 1500دينار ،وشـــهد الفـــوز األول للفرس “
الربـــدة  “ 1749بقيـــادة بريـــت دويل الذي

ً
وحيـــدا في المقدمة دون منافس ويحقق

الفوز بفارق  4أطوال.

فوز مثير
وأقيـــم الشـــوط الرابع علـــى كأس مصرف

قاد الفرس فـــي المقدمة من البداية حتى

الســـام البحريـــن لجيـــاد ســـباق التـــوازن

وأقيـــم الشـــوط الثانـــي علـــى كأس نـــادي

 2000دينار ،وشهد منافسة قوية ومثيرة

النهاية.

“مســـتورد “ مســـافة  1200متـــر والجائـــزة

راشـــد للفروســـية وســـباق الخيـــل لجيـــاد

وتميز بالسرعة في ظل تقارب مستويات
ً
ً
قويا تبادلت
صراعا
الجياد والتي خاضت

وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل.
ً
نظـــرا
وشـــهد الســـباق منافســـات قويـــة،

دينار ،واســـتطاع الحصان المرشـــح “ بلب

تمكـــن الحصـــان “ دزرت ليـــون “ إلســـطبل

يهدي إســـطبل العاديات الفوز الثاني على

الفـــوز لصالحه بعد منافســـة مـــع الحصان

واســـتطاعت الجيـــاد المرشـــحة تأكيـــد

الحصان قدومه القوي في سباقات النتاج

فيصـــل والـــذي ظهـــر بصورة جيـــدة وعاد

بعـــد منافســـة ثنائيـــة قويـــة مع منافســـته

وأقيم الشـــوط الخامس علـــى كأس نادي

التي حلت في المركز الثاني.

الدرجـــة األولـــى “ نتـــاج محلـــي “ مســـافة

عيســـى آل خليفة وســـمو الشـــيخ نوح بن

محمد بن ســـلمان آل خليفة وسمو الشيخ
علـــي بـــن محمـــد بـــن ســـلمان آل خليفـــة

لتقـــارب مســـتويات أغلـــب الجيـــاد

تفوقهـــا بتحقيـــق االنتصـــارات فيما شـــهد

الشـــوط الســـابع مفاجـــأة قويـــة بفـــوز
الحصـــان “ البـــرت فينـــي “ الـــذي قلـــب

التوقعـــات بتفوقه على الجياد المرشـــحة
وذلـــك بقيادة الفـــارس البحريني حســـين
مكـــي الـــذي ســـجل فوزيـــن فـــي الســـباق،
بجانـــب الفـــوز الالفـــت للحصـــان الجديـــد

“ دزرت ليـــون “ بكأس الشـــوط الســـادس،

فيما تألق المضمر البحريني الشاب هشام
الحـــداد بتســـجيل جيـــاده  3أنتصـــارات

فـــي األشـــواط الثاني والخامس والســـابع
بجانـــب تألـــق بادي مـــاذرز بقيادتـــه ثالثة

جياد الى األنتصارات.

وكان الشـــوط االول أقيـــم لجيـــاد الدرجة

الدرجة الرابعـــة والمبتدئات “ نتاج محلي
“ مســـافة  1400متـــر والجائـــزة 3000

فيـــه الجيـــاد علـــى مراكـــز المقدمـــة حتى

فيكشـــن “ بقيادة الفارس بـــول هانغان أن

المحمديـــة وبقيادة بادي ماذرز من حســـم

التوالي في مشـــاركاته هذا الموسم ليؤكد

الثانـــي “ أمبريسيســـت “ بقيـــادة عبـــدهللا

المحلـــي ،حيـــث حســـم الفوز بفـــارق رأس

للمراكز المتقدمة.

المرشـــحة الثانية “ سراب “ إلسطبل العفو

راشـــد للفروســـية وســـباق الخيـــل لجيـــاد

وأقيم الشـــوط الثالـــث على كاس مصرف

 1600متر والجائزة  4000دينار ،وجاءت

“نتاج محلي “ مسافة  2400متر والجائزة

الجيـــاد المرشـــحة المراكز الثالثـــة األولى

“ بولســـار “ ملـــك عبـــدهللا فـــوزي نـــاس

النمره “ ملـــك عبدهللا فوزي ناس وبقيادة

بتحقيـــق فـــوزه الثانـــي علـــى التوالي هذا

هذا الموســـم بعـــد تفوقها على منافســـيها

بعد خط المســـتقيم وينتـــزع المقدمة من

اللذين حال في المركزين الثاني والثالث.

الســـام البحريـــن لجيـــاد ســـباق التـــوازن

النتائـــج متماشـــية مع التوقعـــات بتحقيق

 2000دينار ،واســـتطاع الحصان المرشح

حيـــث حققت الفـــرس المرشـــحة األولى “

وبقيـــادة حســـين مكـــي تأكيـــد تفوقـــه

بـــادي مـــاذرز فوزهـــا الثاني علـــى التوالي

الموســـم وذلـــك بعدما شـــق طريقـــه بقوة

الحصانيـــن “ ذي دارك نايـــت “ و” رمانـــي “

أمام منافسه الحصان “ غود نيوز “ ليحلق

بداية قوية

مفاجأة السباق

وأقيم الشوط السادس على كأس مصرف

واتجهـــت األنظـــار صوب الشـــوط الســـابع

الســـام البحريـــن لجياد ســـباق التـــوازن “

مســـتورد “ مســـافة  1600متـــر والجائـــزة

 3000دينار ،وشـــهد بدايـــة قوية للحصان
الجديـــد دزرت ليـــون “ أســـد الصحـــراء “،

وبقيادة بادي ماذرز والذي سجل الفوز في
مشـــاركته األولـــى في المضمـــار البحريني
ليهـــدي المالك عيســـى محمـــود الصديقي

فـــوزه األول فـــي ســـباقات الخيـــل حيـــث
ً
خصوصا عبر
ظهر الحصـــان بصورة قوية
أنطالقته القوية في أخر  400متر وحسم

الفوز بفارق طولين عن الحصان “ جابر “.

واألخيـــر الـــذي أقيـــم علـــى كأس مصرف
الســـام البحريـــن لجيـــاد ســـباق التـــوازن

“مســـتورد “ مســـافة  2000متـــر والجائـــزة

 4000دينار ،وذلك لمتابعة الصراع المثير
بيـــن مجموعـــة الجيـــاد القويـــة ،وشـــهد
مفاجـــأة قويـــة بطلهـــا الحصـــان “ البـــرت

فينـــي “ إلســـطبل فيكتوريـــوس وبقيـــادة

الفـــارس المتألق حســـين مكـــي والذي قاد

الحصان بكفـــاءة واقتدار الى فوزه األول
ً
متفوقا
في مشـــاركته الثالثة هذا الموسم
على الجياد المرشحة بعدما باغت الجميع

وأســـتثمر فارق الوزن لصالحـــه بعد الدور
التكتيكي الذي لعبه الحصان اآلخر لنفس
اإلســـطبل “ مـــكاك “ وحســـم المنافســـة
القويـــة التـــي خاضها في األمتـــار األخيرة
مـــع الجياد المرشـــحة “ كارتاغو – مكاك –
فايز “ ليخطـــف الفوز بجدارة بفارق رأس
عـــن “ كارتاغـــو “ إلســـطبل العاديـــات الذي
ً
ثانيا بفارق أنف عـــن الحصان الثالث
حـــل

ً
رابعا.
“ مكاك “ فيما جاء الحصان “ فايز “

التتويج
وتـــم تتويـــج الفائزيـــن بكـــؤوس الســـباق،
حيـــث تســـلم ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة كأس نـــادي
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل للشـــوط
الثانـــي من المديـــر التنفيذي لنادي راشـــد
للفروســـية وســـباق الخيل الشـــيخ سلمان
بن راشـــد آل خليفة بعد فوز جواد ســـموه
“ بلـــب فيكشـــن “ بالمركـــز األول ،كمـــا قدم
الشـــيخ ســـلمان بن راشـــد آل خليفة كأس
الشـــوط الخامـــس الى فـــوزي نـــاس ،فيما
قام رئيـــس الخدمـــات المصرفية الخاصة
بمصـــرف الســـام البحريـــن علـــي حبيـــب
قاســـم بتقديـــم كـــؤوس مصرف الســـام،
حيث قدم كأس الشوط الثالث الى فوزي
نـــاس ،وكأس الشـــوط الرابـــع الـــى ســـمو
الشـــيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان
آل خليفـــة ،وكأس الشـــوط الســـادس الى
ســـمو الشـــيخ نادر بن محمد بن سلمان آل
خليفة ،وكأس الشـــوط السابع الى الشيخ
دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة.

إعداد :هبة محسن
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“رامز العالمية” تفتتح فرعها السابع في الحالة بالمحرق
بــرعــايــة نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء
هبة محسن | تصوير :خليل إبراهيم
برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة ،افتتحت مجموعة رامز العالمية صباح أمس الفرع الســابع
بالبحريــن ورقــم  42علــى مســتوى منطقة الخليج العربي والقارة اآلســيوية “رامز هايبر ماركت” فــي منطقة حالة بوماهر بمحافظة
ّ
موزعة على طابقين ،إضافة إلى توفير مســاحة  250مترًا مربعً ا
المحرق ،وتبلغ المســاحة اإلجمالية للفرع الجديد  5آالف متر مربع
لمواقف السيارات التي تتسع ألكثر من  200سيارة.

وبهذه المناسبة ،رفع رئيس مجلس إدارة

مجموعـــة رامـــز العالميـــة رامـــز العواضي
أســـمى آيـــات الشـــكر والعرفان إلـــى مقام

عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ،ورئيس الوزراء صاحب

الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان ال
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان

للمســـتثمرين البحرينيين وتهيئة األرضية
البيع بالتجزئة والجملة

العالميـــة بضـــخ المزيـــد من االســـتثمارات

والمقيميـــن والـــزوار .بـــدوره ،ذكر محمد

فـــي فـــرع “رامـــز هايبـــر ماركـــت الحالـــة”

تواصـــل مســـاعيها الدؤوبة لتكـــون رائدة

المجموعة تفخر بأن يكون جميع العاملين

بـــن حمـــد آل خليفـــة ،لدعمهـــم المتواصل

وأكـــد العواضـــي التـــزام مجموعـــة رامـــز

وطـــرح وظائف مجزية للكوادر البحرينية
فـــي قطـــاع التجزئـــة ،الف ًتـــا إلـــى أن

لخدمـــة شـــريحة أكبـــر مـــن المواطنيـــن

الكوادر الوطنية الشـــابة من كال الجنسين

خليفـــة ،وولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى

الخصبـــة لتعظيـــم االســـتثمار فـــي قطـــاع

ً
أيضـــا التزام المجموعة بتأهيل المزيد من

المملكـــة مع اقتراب افتتاح فرعها الجديد

فـــي الســـوق المحليـــة ،مـــع دراســـة فرص
اســـتثمارية جديـــدة مســـتقبالً ،بمـــا يخدم

دعـــم االقتصاد الوطنـــي وخلق المزيد من

فرص العمـــل النوعية للشـــباب البحريني،
لذلـــك مـــن المقـــرر افتتـــاح ثالثـــة فـــروع

جديـــدة خـــال العـــام الجـــاري .كمـــا أكـــد

بحرينييـــن ،ويضـــم الفـــرع الجديد % 80
من عدد العاملين بحرينيين .وشـــ ّدد على

أن مجموعـــة رامز العالميـــة تواصل ثقتها
الكبيـــرة بســـوق البحريـــن الواعـــد تجاريًّا

واقتصاديًّا ،مع تطلعها لتعزيز وجودها في

فـــي منطقة الجنبية بالمحافظة الشـــمالية

العواضـــي أن مجموعـــة رامـــز العالميـــة
ســـوق التجزئـــة ،من حيث طـــرح مختلف

الســـلع الغذائيـــة والمنزليـــة االســـتهالكية
بأســـعار مناســـبة ترضي الجميـــع وبجودة

عاليـــة ،تعود بالنفع فـــي المحصلة النهائية
على المستهلك البحريني.

تستعد المجموعة
الفتتاح  3فروع
جديدة خالل 2020
الفرع الجديد
يضم  % 80من
العمالة البحرينية

“الحواج” تستضيف المصمم ديفيد بينيديك
خـــال تدشـــين أحـــدث عطـــور “بـــي دي كيـــه” الفرنســـية الشـــهيرة

بحضـــور الســـفير الفرنســـي ،وبمناســـبة

من الصحفييـــن واإلعالميين والمصورين

ّ
رحب فيها بالحاضرين شـــاكرًا ديفيد على

الفرنســـي كلمة عبر فيها عن خالص شكره

الفرنســـية الشهيرة ،اســـتضافت مجموعة

خصيصـــا لحضور هـــذه الفعالية
ً
دعوتهـــم

تبعهـــا كلمـــة مـــن المصمـــم العالمـــي ديفيد

الجهـــود التـــي تقـــوم بها مـــن أجـــل تعزيز

تدشـــين أحـــدث عطـــور “بـــي دي كيـــه”

الحواج مصمـــم العطور الفرنســـي “ديفيد

بينيديك” خالل فعاليـــة أقامتها مجموعة
الحواج بفرعها الجديد بمجمع السيف يوم
األحـــد الماضـــي والـــذي حضره عـــدد كبير

وعـــدد كبير مـــن كبار العمـــاء الذين تمت

التـــي تضمنت عرض لمجموعة عطور “بي
دي كيـــه” الفرنســـية ومكوناتهـــا والفكـــرة

وراء تسمية العطور بهذه المسميات.

بـــدأت الفعالية بكلمة لجـــواد الحواج التي

حضوره وتشـــريفه لمجموعة الحواج ،ثم
بينيديـــك التـــي شـــكر فيهـــا مجموعـــة

الحـــواج على هـــذه الفعاليـــة الكبيرة التي

تليق باســـم الحواج وباسم عطور “بي دي

كيه” الفرنسية الشـــهيرة ،ثم ألقى السفير

و تقديـــره لمجموعـــة الحـــواج علـــى كل

التعـــاون بيـــن البحريـــن وفرنســـا ،مرح ًبـــا
بالضيـــف الكبير ديفيد الـــذي يعتبر واح ًدا
مـــن أشـــهر مصممـــي العطـــور ومـــن الذين

يمثلون فرنسا في أفضل صورة.

“بــن هنــدي” تطــرح “كيــا نيــرو” الهجينــة فــي البحريــن
قامـــت شـــركة بن هنـــدي للســـيارات

واحدة مـــن أكثر الســـيارات الهجينة

موتـــورز فـــي مملكـــة البحرين بطرح

بســـعر مناســـب ،بجانـــب توفيرهـــا

– الوكيـــل الحصـــري لســـيارات كيـــا

المتوفرة فـــي األســـواق والتي تأتي

ســـيارة كيا نيـــرو الهجينـــة الجديدة

الفائـــق في اســـتهالك الوقود بشـــكل

كليـــا طـــراز )Niro hybrid( 2020
ًّ

مثير لإلعجاب ،حيث تقطع مســـافة

بأســـواق مملكة البحرين بمعرض كيا

مجمعـــة تصـــل إلـــى  1.187كـــم فـــي

في سترة.

خـــزان وقـــود كامـــل تتوقـــف علـــى

وتقـــ ّدم كيـــا نيرو هايبـــرد (الهجينة)
خيـــارًا مميـــ ًزا لمحبـــي الســـيارات

طريقـــة قيـــادة الســـيارة ،كمـــا أنهـــا
ً
هندســـيا،
أيضـــا بهيـــكل فريد
تتميـــز
ًّ

الهجينـــة ذات التصميـــم العصـــري
والمزايـــا الفائقة ،وهي ُتعد الســـيارة

وتضـــم مجموعة كبيرة من التقنيات
المبتكـــرة التـــي تعمل على تحســـين

ً
نجاحا واألكثر مبيعً ا في فئتها
األكثر

ســـهولة االســـتخدام وتوفيـــر الراحة

في األســـواق العالميـــة ،وذلك بفضل

للمدينـــةURBAN-
المخصصـــة
ً
مزيجا
 ،”CROSSOVERوالتي تق ّدم

التصميم في فئة السيارات الهجينة.
كمـــا ُتعـــد ســـيارة  Niro hybridهـــي

االقتصاد في اســـتهالك الوقود فهذا

متكاملة وبسعر منافس.

األنيـــق والتوفيـــر فـــي اســـتهالك

يبحثـــون عـــن ســـيارة هجيـــن بســـعر

كما أنها فعالة للغاية ،حيث تقطع 52

التقنيـــات العالية والتصميـــم المميز،
باإلضافـــة إلـــى تزويدهـــا بتجهيزات

قويًّ ا بين التصميم العصري والحجم

وتنتمـــي ســـيارة كيـــا نيـــرو إلـــى

الوقود ،كما أنها تخطف األنظار إليها

فئـــة “الســـيارات متعـــددة الوجـــوه

وتضع مقاييس جديـــدة متميزة في

الخيـــار األفضـــل للمشـــترين الذيـــن
مناســـب ،باإلضافـــة إلـــى االقتصـــاد

فـــي اســـتهالك الوقود بشـــكل ممتاز.

جن ًبـــا إلى جنب مع تحســـين تصنيف

يجعلها أفضـــل محافظة على البيئة.

ميـــا في الغالون الواحد في المدينة
في منظومتها الهجينة.

“وبهذه المناســـبة صـــرّ ح نائب رئيس

للمستخدمين”.

مجلـــس اإلدارة والرئيـــس التنفيـــذي

لمجموعـــة شـــركات بن هنـــدي أحمد
بـــن هندي قائالً “نحن ســـعداء بجلب

وطـــرح ســـيارة كيـــا نيـــرو 2020
كليـــا فـــي البحريـــن .ألنهـــا
الجديـــدة ًّ

أسعار مناسبة
واقتصادية
باستهالك الوقود
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نشوء اإلسالم

السياسي الشيعي المعاصر
()6 - 3

الخميني أدرج مبدأ

توقــع الكاتــب والباحــث الســعودي خالــد عبدالعزيــز النزر أن يكون مصير مشــروعات اإلســام
السياسي ،بنسختيه الشيعية والسنية ،إلى األفول قري ًبا .وقال إن معارضة اإلسالم السياسي

ال تعني المعارضة للدين اإلســامي نفســه أو لتشــريعاته ،مشــيرا إلى أن مفهوم الدولة الوطنية
الحديثــة قادر على اســتيعاب جميع األديان والمذاهــب وتأطير األفهام المختلفة للدين بحدود

والية الفقيه

أصحابهــا .فنحــن المســلمين متفقــون علــى الديــن وأهميــة تطبيــق تشــريعاته ،ولكننــا مختلفون
فــي فهــم هــذا الديــن وفــي طريقــة التطبيق حتــى على المســتوى الفقهي البســيط مــن عبادات
ومعامالت ،فكيف بأنظمة وإدارة الدول؟
شــيعيا ،تتطلب من الدول
ســنيا كان أو
وذكر النزر أن مواجهة اإلســام السياســي بشــكل عام
ً
ً

عمــل مــا هــو أبعــد مــن الحلــول األمنيــة ،إذ يجــب التركيز علــى الجانب الفكــري المنفتــح ودعم
مبــادئ اإلســام الوســطي المعتدل والمتســامح مع اآلخر ،ونبــذ الطائفية وخطابــات الكراهية
وتجريمها.

كاتب وباحث سعودي

وكمـــا هـــو معلوم ،برز فـــي الحالـــة اللبنانية

علـــى المشـــتركات فيمـــا يخدمهـــم ويحقق
مصالحهـــم ،وهـــذا نـــراه ً
مثل فـــي تناغمهم

العالم العربي واإلسالمي ،وهذا خدم والية

ورفع الشعارات الثورية ،وقد زار الخميني

حـــزب هللا وأمينـــه العـــام الســـيد حســـن

نصرهللا كبطل قومي مجاهد على مستوى

مـــع الشـــيوعيين مـــن بـــاب العـــداء ألميركا

وهنأه بانتصـــار الثورة وفـــود من األحزاب

الفقيـــه والنظـــرة إليـــران خدمـــة عظيمـــة
جـــ ًدا على الصعيد الشـــعبي ،إلى أن جاءت

الشيوعية العربية وغير العربية.

النظـــرة تجاه هـــذا الحزب وإيـــران عمومً ا،

خصوصا فنزويال وكوبا،
ً
الدول الشـــيوعية

الحرب الســـورية فأحدثـــت ردة كبيرة في
أمـــا علـــى مســـتوى الشـــيعة العـــرب عموما
فيبقـــى لنصـــرهللا مســـحة مـــن القداســـة،

ويُ نظر له كبطل شيعي شبيه بصالح الدين
عنـــد الســـنة ،وهـــذا عـــزز التوغـــل اإليراني

واســـتحواذهم علـــى الوجـــدان الشـــيعي

العربي ،فكان نصرهللا وحزبه رأس حربتهم
العربيـــة فـــي العديـــد مـــن الملفـــات ومنهـــا

التدريب العسكري للجماعات المسلحة ،أو
بالتواصـــل والدعـــم والتوجيـــه للمعارضين
الشـــيعة ،وفي احتضان القنـــوات الفضائية

كمنصـــة إعالميـــة عربية إليران ،واألشـــمل
مـــن ذلـــك هـــو تأثيـــر الخطـــب الشـــعبوية

الرنانـــة لنصـــرهللا التـــي مـــن خاللهـــا يوجه

ميول الشـــارع الشـــيعي العربـــي بما يخدم

األجنـــدة اإليرانية فـــي المنطقة .وعلى كل

حال ،وعـــودة للبراغماتيـــة اإليرانية فأكثر
حادثة بـــرز فيهـــا الوجه المصلحـــي إليران
فيمـــا يناقـــض شـــعاراتها ومبادئهـــا المعلنة

للجمهـــور ،كان بين العاميـــن  1985و1986

فـــي الحـــرب مـــع العـــراق وذروة هتافـــات

وأسســـت إيران عالقـــات قوية مع عدد من
ونجـــد اليـــوم الكثير مـــن الشـــيوعيين في

العالـــم متعاطفيـــن مـــع إيـــران ويعتبرونهـــا

مظلومـــة من قِبـــل “اإلمبرياليـــة األميركية”
(بحســـب قناعتهـــم) ،وعلـــى الصعيـــد غيـــر

الرســـمي اســـتطاعت إيـــران التغلغـــل
داخـــل تلـــك المجتمعـــات الشـــيوعية عـــن

طريـــق حزب هللا الـــذي اشـــتغل على ذوي
األصـــول اللبنانيـــة فـــي أميـــركا الجنوبيـــة؛

لالســـتفادة مـــن مافيـــات غســـل األمـــوال

وغيرهـــا .أمـــا الشـــيعة مـــن ذوي الميـــول

الشـــيوعية واليســـارية ،فهـــؤالء وبحســـب
مـــا نـــراه يتعاطفـــون مـــع إيـــران ليـــس من

منطلـــق أيدلوجـــي دينـــي ولكـــن بحكـــم
ً
وأيضـــا فيما يخص
انتمائهـــم االجتماعـــي،

الثورية والنظرة الســـلبية ألميركا ،وازدراء
الســـلطات بشـــكل عام ،خصوصـــا المَ لكيات
منها.

التأصيل الشرعي لوالية الفقيه
كانت المشـــكلة التـــي واجهها الخميني هي

الموت ألميركا “الشـــيطان األكبـــر” والموت

فـــي شـــرعنة الدولـــة الدينيـــة الجعفريـــة،
ً
ســـابقا أن التقليديـــة
فالواقـــع كمـــا ذكرنـــا

من إســـرائيل وظلت تســـتلم دفعاتها ســـرًا

اإلمـــام المهـــدي ،وأن على الشـــيعة التعامل

إلســـرائيل “الشـــيطان األصغر” ،حين قامت
بشـــراء أســـلحة أميركية بمعاونة مباشـــرة
لمـــدة  14شـــهرًا ،ولـــوال فضيحـــة “إيـــران

كونترا” في الواليات المتحدة لما علم أحد
بمـــا كان يجـــري! فـــكان اإليرانيـــون أذكياء
فـــي اســـتقطاب القـــوى األخـــرى بالتركيـــز

خالد عبدالعزيز النزر

الجعفرية ال ترى شرعية أي دولة قبل دولة
بســـام ووئام مع دولهم القائمة واإلخالص
لهـــا ما دامت تحفظ بيضة اإلســـام وباقي
الضـــرورات كالنفـــس والمـــال والعـــرض
وأال تحاربهـــم فـــي عقيدتهـــم وشـــؤونهم

نصرهللا مسحة من
القداسة عززت التوغل
اإليراني في الوجدان
الشيعي العربي
الدينيـــة ،ويـــرون أن هـــذا كان نهـــج األئمة
المعصوميـــن ،فاإلمام علي اتبـــع هذا النهج
(بحســـب الفكـــر الشـــيعي) وذلـــك فـــي عهد
الخلفـــاء أبو بكر وعمر وعثمان ،حتى قيل:
“لوال علي لهلك عمر” ،والحســـن والحســـين
كانـــا يحاربـــان فـــي الفتوحـــات اإلســـامية
تحت راية الدولة اإلسالمية آنذاك ،وتوزع
عليهمـــا المغانم والســـبايا ومنهن شـــاهزنان
والدة اإلمام زين العابدين ،وكانا يســـتلمان
العطـــاء من معاوية ،وإن كان الحســـين قد
رفـــض مبايعـــة يزيد مما أفقـــده حياته بعد
انقالب أهل الكوفـــة عليه ،إال أن ولده زين
العابديـــن بايع يزيد وهو إمام معصوم عند
الجعفريـــة ،وله دعاء مشـــهور بعنوان “أهل
الثغور” يدعـــوا فيه للمرابطيـــن والمقاتلين
علـــى ثغـــور الدولة األمويـــة ،كذلـــك اإلمام
ً
مؤيدا لخروج عمه
جعفـــر الصادق لم يكـــن
اإلمـــام زيـــد بن علـــي (إمـــام الزيديـــة) على
الدولـــة اإلســـامية آنـــذاك ،بـــل إن اإلمـــام
الرضـــا صاحب الضريـــح العظيم في إيران
ً
متزوجـــا مـــن أخـــت الخليفـــة المأمون
كان
ً
وليا للعهد.
وعُ ين

وأمـــا الـــدول الجعفريـــة فـــي التاريـــخ

اإلســـامي فهي لـــم ت ّدع الواليـــة أو النيابة
عـــن اإلمام المعصـــوم في الحكـــم كما فعل
الخمينـــي ،نعم طبق الكركـــي النيابة العامة
عن المعصوم في العهد الصفوي ولكن ذلك

في الدستور اإليراني

الخميني واجه
مشكلة في
شرعنة الدولة
الدينية الجعفرية
كان كفقيه ومفتي وليس كحاكم.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى كانـــت تلـــك الـــدول

الجعفريـــة كلهـــا منضويـــة أو متكاتفـــة مـــع
دولـــة الخالفـــة الرئيســـة (الســـنية) ،هـــذا

باســـتثناء الدولـــة الصفوية .ففـــي التاريخ

اإلسالمي لدينا الدولة الحمدانية في حلب
والموصـــل ،وهي رغـــم نزاعاتها في البداية
مـــع العباســـيين ببغـــداد إال أنها ســـرعان ما

أصبحت الســـند األكبر لهـــم والمدافع األول

عن الدولة اإلســـامية من جهة الروم وصد
العديـــد مـــن الهجمـــات وخـــوض الحـــروب

معهـــم ،وكان يلقب حاكمها بســـيف الدولة.
ولدينـــا الدولـــة البويهيـــة (تحـــول حكامهـــا
فـــي العـــراق مـــن الزيديـــة إلـــى الجعفرية)،

كانـــت منضويـــة تحـــت الخالفة العباســـية

وتحكم باســـمها في بغداد وباقي المناطق،

وكان الخليفة العباسي”المستكفي” هو من
لقـــب أحمد بن بويه بــــ “معز الدولة” .ولدينا
ً
أيضا
الدولـــة العيونية في األحســـاء وهذه
قامـــت بدعـــم ومباركة مـــن دولـــة الخالفة
ً
خصوصا أنها أنهت بقايا الدولة
فـــي بغداد،

البوســـعيدية (القرامطـــة) أشـــرس أعـــداء

العباســـيين ،وكان العباســـيون يعتمـــدون
علـــى العيونييـــن فـــي بعـــض حروبهـــم،

خصوصـــا فـــي إخضـــاع قبائـــل الباديـــة

العراقيـــة إذا تمـــردوا ،كما كان العباســـيون
يعتمـــدون عليهم بشـــكل كامل فـــي تأمين
ً
نظرا لنفوذ العيونيين الواســـع
طـــرق الحج
فـــي الجزيـــرة العربيـــة آنـــذاك وهيمنتهـــم

علـــى قبائـــل البادية .غير ذلك فـــكل الدول

الشـــيعية ،حســـب اطالعنـــا ،التـــي ناهضت

دولـــة الخالفـــة اإلســـامية القائمـــة أو

حاربتهـــا ،كانـــوا إســـماعيليين أو زيدييـــن.

وهكذا ال نجد في التراث الجعفري عموما،

الحكـــم في إيـــران أعلن الدولة اإلســـامية

الدولـــة ،والتـــي ارتبطـــت بأيديولوجيـــة
ً
نســـبيا مـــن ارتباطهـــا
الثـــورة بشـــكل أكبـــر

أمـــا الوصـــف الشـــرعي لواليـــة الفقيـــه فهو

الحـــرس الثـــوري كقوة مســـلحة طغت في

للشـــرائط عـــن اإلمـــام المعصوم فـــي زمان

التـــوازن الذي تـــم حفظه بدقة بيـــن القوى

شـــؤونها في جميع مـــا كان للمعصوم عليه

البازار ورجل الدين.

وأعلن نفسه الولي الفقيه الحاكم لها تحت

مسمى “المرشد” المأخوذ من اإلخوان.

كالتالي“ :هي النيابـــة العامة للفقيه الجامع

دورها علـــى دور الجيش النظامي .وكذلك

الغيبـــة لقيـــادة األمـــة اإلســـامية وتدبيـــر

اإليرانيـــة المختلفـــة كرجل الشـــارع ورجل

والية ،فـــي غير مختصاته وبشـــرط وجود
المصلحة”.

أي واليـــة عامـــة فـــي جميـــع شـــؤون األمة،

نفـــس واليـــة المعصوم في حضـــوره ،وهي
رئاســـة الديـــن والدنيـــا ،ومـــن ثـــم فلـــه مـــا

كان لإلمـــام مـــن وظائـــف دون أن يشـــاركه
مختصاتـــه وبشـــرط وجـــود المصلحـــة في
فعلـــه ،والتـــي منهـــا الســـعي إلقامـــة الحكم

اإلسالمي وسيادته على البالد في حقيقته

األصيلة والمحافظة علـــى المصالح العامة
ً
ً
ً
ً
واقتصاديـــا
وثقافيـــا
وأخالقيـــا
سياســـيا
ً
واجتماعيـــا ومـــا شـــاكل ذلك ،ومنهـــا األمر

بالمعـــروف والنهي عن المنكـــر بالقيام دون
تســـرب الفســـاد إلـــى المجتمـــع اإلســـامي،
ً
خطـــرا يهدد كيان اإلســـام ،أم
ســـواء كان
يطيـــح بســـامة األخـــاق العامـــة والقيـــام
ً
ً
وداخليـــا بالســـعي
خارجيـــا
ببـــث الدعـــوة

وراء تنشـــيط الوعي اإلسالمي في نفوس

المسلمين ،ومنها سد الثغور واألمر بالجهاد
والدفـــاع وعقـــد الصلـــح وقبـــول الهدنـــة

وتقســـيم الغنائـــم ،ومنهـــا أخـــذ الزكـــوات

ّ
والغيـــب
القصـــر
واألخمـــاس وتوليـــة أمـــر
ّ

ولـــي
واألوقـــاف العامـــة وتجهيـــز مـــن ال
ّ
لـــه ووراثـــة مـــن ال وارث لـــه ،ومنهـــا إقامة

الجمعة والجماعات وتعيين أئمتها.

ومنهـــا تعيين قضاة العـــدل والمراقبة على
أعمالهـــم بإجراء الحـــدود ،ومنهـــا التصدي

إلصدار أحكام (تعرف باألحكام الســـلطانية
ً
حفاظا على
أو الوالئية) في مواقع ضرورية
منافـــع المســـلمين ،ومنها القضـــاء واإلفتاء

والتصـــدي لألمـــور الحســـبية كل ذلـــك من
بـــاب واليتـــه على هـــذه األمور( ،الســـيد أبو

الحســـن الموســـوي الغريفي ،واليـــة الفقيه
ً
مفهومـــا ودليـــاً) .وقـــام الخمينـــي بـــإدراج

ما يدعم الشـــرعنة الدينيـــة لعمل الخميني
ً
خصوصا أن الشاه
في إســـقاط حكم الشاه

أدى إلى دمج أكبر ســـلطة سياسية ودينية

غالبية شيعية تمارس معتقداتها وعباداتها

الذي أنشـــأ بموجب المادة  107في دستور

مبدأ والية الفقيه في الدستور اإليراني ،ما

ً
شـــيعيا ويحكم دولة ذات
فـــي النهاية كان

في يـــد فقيه شـــيعي وهو الخميني نفســـه

بـــكل حرية ،ولـــه عالقاته الحســـنة مع كبار
ً
أيضا ،هذا ناهيك
المراجـــع في قم والنجف

العـــام 1979م مؤسســـة تتجـــاوز ســـلطاتها
بكثيـــر ،تلـــك التـــي كانـــت ممنوحـــة للشـــاه

لحكـــم إســـامي جعفـــري ،فمـــاذا فعـــل

 110من الدســـتور صالحيات الولي الفقيه

مصطلـــح “الولي الفقيه” الـــذي أوجده أحد

للقوات المســـلحة بأفرعهـــا وإعالن الحرب

عـــن مـــا يدعـــم شـــرعية تأســـيس الخميني

بموجب دســـتور 1906م ،وتؤســـس المادة

الخمينـــي لذلك؟ لقد ذهب إلى اســـتجالب

وحقوقـــه ،وتفوضـــه بالعمـــل كقائـــد عـــام

رجـــال الديـــن المتأخريـــن أال وهـــو أحمـــد
ً
أساســـا على
النراقي (ت 1245هـ) ،والمبني

والســـلم ،وتعبئة القوات المسلحة ،وتعيين
وعـــزل األفـــراد في الدولـــة ،ومنهـــم نصف

وهي فكرة قديمة في الفقه الشـــيعي ،لكن

السلطة القضائية ،ورئيس مؤسسة اإلذاعة

فكـــرة النيابـــة الفقهيـــة عـــن اإلمـــام الغائب

أعضاء “مجلس صيانة الدســـتور” ،ورئيس

النراقـــي حوّ لها إلـــى نيابة وواليـــة مطلقة،
ً
شـــاذا ،نقضـــه وفنـــده حينهـــا
وكان قولـــه

والتلفزيون ،والقائد األعلى لقوات الحرس

الثوري اإلسالمي ،والقيادات العليا للقوات

ودحضا كل ما قاله عن والية الفقيه.

وبهـــذا نجـــد أن الولي الفقيه يســـيطر على

مرجعـــان كبيـــران هما األنصـــاري والنائيني

المسلحة وقوى األمن.

لذلك فإن كبار المراجع سواء في النجف أو

أهم مفاصـــل الدولة ،وحتى بعض أشـــكال

علـــى إســـقاط حكـــم الشـــاه مـــن الناحيـــة

والمجالـــس وغيرهـــا نراهـــا عنـــد التدقيـــق

الفقيـــه المطلقـــة حتـــى بعـــد أن تولى حكم
إيران .فنجد مثالً فـــي لقائه بالعام 1970م

الفقيه ،إذ إن كل مرشـــح لمجلس الشـــورى

في قم لم يقتنعوا بشـــرعية عمل الخميني

الديمقراطيـــة التـــي أوجدهـــا كاالنتخابات

الدينيـــة ،وال بتأصيلـــه الشـــرعي لواليـــة

تتصـــل خيوطهـــا فـــي النهايـــة بيـــد الولـــي

أو الرئاســـة أو غيرهـــا البـــد أن يمـــر بعملية

مع الســـيد محســـن الحكيم المرجع األعلى
ً
أيضا،
للشـــيعة آنذاك ،وهو من أصل إيراني

تنتهـــي إليـــه .وقـــد اســـتمرت دولـــة “والية

ينقل موســـى الموســـوي الذي حضر اللقاء،

الخمينـــي وراح يثبتهـــا فـــي جميـــع أجهزة

لم يقتنع بشرعية فكرة الخميني حسب ما
فطلـــب منـــه الخمينـــي تثوير الشـــيعة على
ً
اســـتنادا إلى موقف اإلمام الحسين
الشـــاه

مـــن يزيد كحاكم ظالم ،إال أن الحكيم الذي
يمثـــل رأس النهـــج التقليـــدي ،احتـــج على

الخميني بموقف اإلمام الحســـن وســـيرته.

وعلـــى كل حال بعد أن وصل الخميني إلى

اإلداري ،فعلـــى ســـبيل المثـــال تم تأســـيس

“فلتـــرة” دقيقة من جهـــات أو مجالس عدة
الفقيـــه” بمؤسســـات الثـــورة التـــي أسســـها

كمـــا قام النظـــام بإيجـــاد كـــوادر فاعلة من
الصفـــوف الثانيـــة والثالثـــة ،لدفـــع عمليـــة
اإلحـــال والتجديـــد فـــي مفاصـــل الدولـــة

نحو البناء األيديولوجي المستهدف ،وهذا
نجح بشـــكل كبير خصوصـــا في القطاعات

العســـكرية والتعليميـــة .وهكـــذا صمـــد هذا

النموذج الشيعي لإلسالم السياسي بدولته
الثيوقراطيـــة فـــي وســـائلها ومضامينهـــا
وخطابهـــا ،واســـتمرت حتـــى اآلن بإيجـــاد
ً
ضدا تعيش عليه ،تارة الشيوعية العالمية،

وأخـــرى االمبرياليـــة األمريكيـــة ،وثالثـــة

التحديات القومية والطائفية والسياســـية
الشـــرق أوســـطية ،فقـــد كون هـــذا النموذج

لنفسه دوائر متعددة من الحصانات وظفت

الدين والقوة العســـكرية والتعليم والثقافة
العامـــة واالنتخابـــات وجميـــع المؤسســـات

والفعاليـــات ،لحماية واليـــة الفقيه .فكانت
جاهـــزة كلمـــا تحـــرك الشـــارع بـــأن تقمعـــه

بقســـوة وبطـــش وبســـرعة فائقـــة ،دون أي

تـــردد أو خـــوف ،رغـــم أن تلـــك التحـــركات

للشـــارع لم تكن ضد النظام نفســـه بقدر ما

كانـــت ألســـباب إصالحيـــة عامة فـــي إدارة
ً
أيضا:
البـــاد أو اقتصادية وحياتية( ،راجع

عمـــار الســـواد ،تجارب اإلســـام السياســـي
األربع).

العراق بلد التمهيد وفرنسا بلد االنطالقكان
النجـــف أنســـب مـــكان ممكن ليمـــارس فيه

الخميني نشـــاطه السياســـي تحـــت الغطاء
الدينـــي ،والســـبب أنـــه المكان الـــذي يجمع

طـــاب الديـــن مـــن جميـــع المجتمعـــات

الشيعية في العالم وأهمهم بالنسبة له كان
اإليرانيون بالطبع ،إال أن االستهداف توسع
كما يبدو إلى جميع الدول التي توجد فيها
مجتمعات شيعية وأولهم العراق نفسه!
ً
جـــدا فـــي
كانـــت حركـــة الخمينـــي حـــذرة

البدايـــة ولكـــن مـــع مجـــيء حكـــم البعـــث

وخالفـــه مـــع الشـــاه علـــى خلفيـــة دعمـــه

لألكـــراد ،أصبحت الحكومة العراقية تدعم
الخمينـــي وتحميـــه .فنظـــام البعـــث كان

يســـتقبل أتبـــاع الخمينـــي مـــن اإليرانيين،
وخصـــص إذاعـــة بالفارســـية ليبـــث منهـــا
أفـــكاره عبـــر برنامـــج “النهضـــة الروحيـــة”

الـــذي كان يقدمه محمـــود دعائي ،كما منح

العـــراق تســـهيالت وجوازات ســـفر لخاصة

الخميني من اإليرانيين ،وغض الطرف عن

التدريبات العسكرية بإشراف يزدي زاده.

إال أن األمـــر اســـتفحل بعـــد ذلـــك بالنســـبة

لحكومـــة الشـــاه ،وزادت الضغوطـــات على

العـــراق إلبعاده .في هذه الفترة كان الغرب
ً
عمومـــا قـــد وصـــل لقناعـــة بـــأن الشـــاه آيل

ً
قريبا بســـبب عدد من المؤشرات
للســـقوط

والتقاريـــر االســـتخبارية ،وكان المرشـــح
الديمقراطـــي “جيمـــي كارتـــر” قـــد وصـــل

لرئاســـة الواليات المتحدة وسط انتقادات
حـــادة فـــي الداخـــل األميركـــي للسياســـات

األميركيـــة في إيران والدعم غير المحدود

من الرئيس الجمهوري السابق غيرالد فورد
لشـــاه إيران وسياســـاته القمعية ،وفضائح
بشـــأن دعـــم الشـــاه بالماليين لحملـــة فورد
االنتخابيـــة عبـــر الســـفارة اإليرانيـــة فـــي

واشنطن.

في الحلقة المقبلة
المجتمعات اإلسالمية والعربية فرحت بوصول رجل دين ضد الشاه
الخميني أعلن مشروع تصدير الثورة إلى كل العالم
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معرض لتذكارات الملك فيصل في لندن

افتح معرض في لندن نافذة على الماضي يطل منها الزائرون على تفاصيل رحلة ال تنســى إلى بريطانيا قام بها الملك فيصل بن عبدالعزيز آل ســعود خالل

زيارته األولى لبريطانيا العام  ،1919قبل أن يصبح ملكا للسعودية ،ويقام المعرض تحت عنوان “فيصل :حياة في قلب القرن ال.20
» »تخطى فيديو كليب أغنية “ ،”Rareللنجمة سيلينا غوميز ،الـ 7ماليين
مشاهدة ،عبر قناتها الرسمية على”يوتيوب” ،وذلك بعد يوم واحد
فقط من طرحه .وطرحت غوميز ألبومها الجديد بالتزامن مع الكليب
“ ،”Rareوالذي ظهرت فيه داخل الغابة.

ُ
وأرســـل الملـــك فيصل ،الـــذي كان
ً
عاما في
يبلـــغ من العمـــر حينها 13

مهمة كلفه بها والده الملك الراحل
عبدالعزيـــز آل ســـعود ،حاكـــم نجد

في ذلك الوقت.

فصـــول أو أقســـام ،يمثـــل كل منها

ولنـــدن وإنجلتـــرا وويلـــز وأيرلندا

فيصـــل التـــي ال تنســـى ،بمـــا فـــي

الملك فيصل للبحوث والدراســـات

وبعـــد مرور  100عـــام على الرحلة

محطة مـــن محطات رحلـــة الملك

مناطـــق عديدة ،يضـــم المعرض 7

ذلك نجد التـــي انطلق منها والهند

التـــي اســـتمرت ألشـــهر ،وشـــملت

وغيرهـــا .وينظـــم المعـــرض مركـــز

اإلسالمية.

بشعار “سينما المستقبل”“ ..العين السينمائي” يفتتح بـ “ستموت في العشرين”

كــــشــــف عــــــن فــــعــــالــــيــــات ومـــــســـــابـــــقـــــات دورتــــــــــــه الـــثـــانـــيـــة
والخليجيـــة والعالميـــة تحـــت شـــعار
ً
أفالمـــا
“ســـينما المســـتقبل” ،لنقـــدم

خاص

كشــف “مهرجان العين الســينمائي” ،الذي يقام تحت رعاية عضو المجلس التنفيذي

لمخرجيـــن كبـــار ومواهـــب مبدعـــة،

إلمارة أبوظبي الشيخ سلطان بن طحنون بن محمد آل نهيان ،عن تفاصيل فعاليات

واالحتفاء باألفـــام المرتقبة المعروضة

ينايــر  ،2020فــي مدينــة العيــن ،وذلــك مــن خالل مؤتمــر صحافي عقد مســاء أمس

السينما اإلماراتيين واحتضان المواهب

المــري ،والمديــر الفني هاني الشــيباني ،ومســؤول العالقات العامــة علي المرزوقي،

الســـينمائي فـــي اإلمـــارات ،إذ يعتبـــر

ويســـتقطب “العيـــن الســـينمائي” فـــي
ً
عـــددا مـــن األفـــام
دورتـــه الثانيـــة

جيل من السينمائيين قادر على تنشيط
ً
أيضـــا
الحركـــة الســـينمائي ،ومنصـــة

ومسابقات دورته الثانية ،التي من المقرر أن تنطلق في  22يناير وتستمر حتى 25

علـــى شاشـــات المهرجـــان ،ودعـــم صناع

األول في مركز الشــباب بأبوظبي ،بحضور مؤســس ومدير المهرجان عامر ســالمين

الواعـــدة مـــن أجـــل تنشـــيط الحـــراك

إلى جانب حضور مجموعة من الوسائل اإلعالمية المحلية والعربية واألجنبية.

المهرجـــان بدايـــة لالكتشـــاف واحتضان

للمحترفين وللمواهـــب وللطلبة والهواة

اإلماراتيـــة والخليجيـــة والعربيـــة ،إلـــى
جانـــب مبـــادرات وبرامـــج وعـــدد مـــن

الســـينمائية الخاصـــة لألفـــام العربيـــة

والعالميـــة فـــي عرضهـــا األول ،وتتنـــوع
مســـابقات المهرجـــان مســـابقة “الصقـــر

اإلماراتـــي القصيـــر” و”الصقـــر الخليجي
الطويـــل” ،و”الصقـــر الخليجـــي القصيـــر”

و”أفـــام المقيميـــن” و”أفـــام الطلبـــة”

و”سينما العالم” ،وستشهد الدورة الثانية
حضور العديـــد من نجوم “الفن الســـابع”
أبرزهـــم احمـــد بديـــر وبشـــرى وطـــارق

العلـــي وشـــيري عـــادل ومريـــم ســـلطان

والعديـــد من نجـــوم الفن والســـينمائيين

اإلماراتيين والعرب.

العين من مواقع أثرية ومعالم ســـياحية
تعبـــر عـــن تـــراث اإلمـــارات وحضارتهـــا،

ليكـــون “العين الســـينمائي” بمثابة جســـر

يربط بين االستمتاع بالسينما والترويج
السياحي لمدينة العين.

وأشـــار المـــري إلـــى دورة هـــذا العـــام

كانـــت عبارة عـــن تحد كبير بالنســـبة له،
ً
خصوصا أن الدورة األولى من المهرجان

التي أقيمت في مايو من العام الماضي،
لـــم يمر عليها ســـوى ســـبعة أشـــهر ،فكان
مـــن الصعـــب إقامـــة دورتيـــن فـــي عـــام

واحد ،لكنه ســـخر كل وقتـــه وجهده من

وعـــن إقامـــة الـــدورة الثانيـــة مـــن

ســـالمين المري :أتت الـــدورة الثانية من

الدائـــم ألبـــرز المهرجانـــات الدوليـــة

المهرجـــان فـــي ينايـــر الجـــاري ،ليكـــون

الموعـــد الثابـــت النعقـــاد المهرجـــان مـــن

كل عـــام ،وذلـــك من أجل اســـتمتاع زوار
وضيوف ونجـــوم المهرجان وكل محبي

وأبـــرز األفالم ،وذلـــك من خالل حضوره
والعربيـــة ،وتكويـــن عالقـــات ســـينمائية

واســـعة مع أبرز صناع الســـينما واالتفاق
علـــى مبـــادرات فنيـــة لخدمـــة “العيـــن

السينمائي”.

وعـــن فيلـــم افتتـــاح الـــدورة الثانية من

“الفـــن الســـابع” باألجـــواء الشـــتوية فـــي
ً
خصوصـــا مـــع اختيـــار المعلم
اإلمـــارات،

المهرجان ،قـــال المري :تم اختيار الفيلم

افتتـــاح وختـــام المهرجـــان فـــي هـــذه

المقتبـــس عـــن قصـــة “النوم عنـــد قدمي

التاريخـــي قلعـــة الجاهلـــي لتشـــهد حفل
األجـــواء الخالبـــة ،وفـــي الوقـــت نفســـه

انتهـــاز الفرصة إلقامة رحالت ســـياحية

اســـتثنائية للتعريف بما تشتهر به مدينة

إماراتية في اإلبداع السينمائي” ،وتمنح

القدير ضاعن جمعـــة والفنانة اإلماراتية

للمواهـــب المبدعة فـــي مجاالت التمثيل

مريـــم ســـلطان والفنـــان الكويتـــي طارق

الجهة المنظمة  ،-أســـس هـــذه التظاهرة

واإلخـــراج والتأليـــف ،وذلك لتشـــجيعهم

العلـــي والمخـــرج الكويتـــي القديـــر خالد

العديـــد مـــن الجوائـــز كان أخرهـــا جائزة

علـــى االســـتمرار فـــي بتحقيـــق حلمهـــم

الصديـــق الـــذي تولـــى إخـــراج أول فيلم

المحليـــة ،واختيـــار أفـــام ذات معاييـــر

كصناع سينما.

خليجي “بس يا بحر”.

وبرامج تخدم الساحة السينمائية.

الســـينمائي ،وتـــدور قصتـــه حول أســـرة

وأكد المـــري أن الدورة الثانية ستشـــهد
ً
أيضـــا برنامج تكريم إنجـــازات الفنانين،

وقـــال :علـــى مدى  4أيام ،نعـــود لنحتفي

أبـــو العـــا ،واشـــترك معـــه فـــي كتابتـــه

أجـــل تنفيذ هـــذه الـــدورة واختيـــار أهم

مهرجـــان العيـــن الســـينمائي ،قـــال عامر

هـــذا العـــام وهي جائـــزة “أفضـــل موهبة

المقرر أن يتم تكريم كل الفنان اإلماراتي

ســـينمائي خليجي ،وهـــو للمخرج أمجد

المســـابقات واألنشـــطة الخاصـــة ،بمـــا
فيهـــا العـــرض االفتتاحـــي ،والعـــروض

ً
منوهـــا عن إضافة جائـــزة جديدة لدورة

على مسيرتهم الفنية الحافلة ،حيث من

ولكل عشاق السينما في اإلمارات سواء
ً
موضحا أنه
من المواطنين أو المقيمين،

الســـوداني “ســـتموت فـــي العشـــرين”،

الجبـــل” للكاتب الســـوداني حمور زيادة،
ليعـــرض فـــي حفـــل افتتـــاح “العيـــن

الســـينمائي” ،في أول عرض له بمهرجان

يوســـف إبراهيـــم ،ويعتبـــر هـــذا الفيلـــم

هـــو الروائي الســـابع في تاريخ الســـينما

الســـودانية ،وعـــرض فـــي العديـــد مـــن
ً
حاصدا
المهرجانـــات العالميـــة والعربيـــة
“أســـد المســـتقبل” من مهرجان فينيســـيا
ســـودانية ترزق بمولـــود ويذهب األبوان

بأفضـــل األعمـــال الســـينمائية اإلماراتية

من خالل شركة “ســـينما فيجن فيلمز” -

السينمائية ،من أجل دعم صناع السينما
فنيـــة عاليـــة ،إلى جانب إقامـــة مبادرات
ولفت المرى إلى أن المهرجان اســـتطاع

بعـــد دورتـــه األولـــى تحقيـــق أهدافـــه

المرجـــوة فـــي أن يكـــون أحـــد أهـــم

إلـــى أحـــد الشـــيوخ لمباركـــة الطفـــل،

المهرجانـــات الســـينمائية فـــي المنطقـــة،

بعد بلوغه سن العشـــرين ،وهكذا يعيش

وتنميـــة المعرفـــة الثقافية والســـينمائية

فيخبرهم الشيخ أن هذا الطفل سيموت

وإبـــراز اإلبداعـــات واإلمكانـــات الفنيـــة،

الطفـــل حياتـــه كلهـــا تحت ســـطوة هذه

عنـــد الطلبـــة والجمهور المحلـــي وصقل
ً
فنيـــا ،وأن يكون بوابة
المواهب الشـــابة

وكشـــف المـــري أن أهـــم المبـــادرات

وتعزيـــز التعـــاون بيـــن الكتـــاب واألدباء

الثانيـــة من “العيـــن الســـينمائي” ،مبادرة

االبداعيـــة إلـــى أفـــام ســـينمائية ،إلـــى

النبوءة ،ويتابع المشاهد حياته منذ هذه

اللحظة وحتى بلوغه العشرين.

التـــي تـــم إضافتها فـــي فعاليـــات الدورة

“ســـينما الشـــاطئ” ،حيـــث ســـيتم عرض
أفـــام المهرجـــان في شـــواطئ أبوظبي

والفجيـــرة وخورفكان ،بحيث يســـتمتع

الجمهـــور بتجربـــة فريدة مـــن نوعها في
ً
معلنا
مشاهدة األفالم عبر الهواء الطلق،
ً
أيضا عـــن توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم

لعـــرض األعمـــال اإلماراتيـــة المتميـــزة،

والســـينمائيين

لتحويـــل

أعمالهـــم

جانـــب تقديم الدعـــم المعنـــوي والمادي

للســـينمائيين اإلماراتيين والمقيمين من
خالل الجوائز المقدمة.

مـــن جهته أوضـــح الشـــيباني أن “العين

الســـينمائي” اســـتقطب هـــذا العـــام 280
ً
ً
فيلمـــا منهـــا مـــن
فيلمـــا ،تـــم اختيـــار 56

جديـــدة خـــال فعاليـــات المهرجـــان ،مع

اإلمارات والخليج ،لعرضها في المسابقة

مبادرات جديدة لدعم الفيلم اإلماراتي،

المهرجان  5مسابقات و 11جائزة.

المعهد العالي للســـينما في القاهرة لخلق

الرســـمية مـــن المهرجان ،حيـــث يتضمن
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استكشــاف ومكافحــة الجــراد

مناطــق مكة المكرمة ،والباحة،
وعســير ،وجــازان ،وحائــل،
عبــر  76فرقــة مكافحــة ميدانية و 18فرقة استكشــاف ،فضال عــن معالجة نحو
 15.475هكتارا من الجراد الصحراوي في المناطق المستهدفة خالل الفترة من

 18يناير 2020
 23جمادى األولى 1441

albiladpress.com

السعودية تكافح تكاثر الجراد في  5مناطق

 1وحتى  15يناير الجاري .وأوضحت الوزارة ،بحســب وكالة األنباء الســعودية
“واس” ،أن الفــرق الميدانيــة تقــوم بعمليــات المكافحة المكثفــة بالرش األرضي

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

والجــوي فــي الســاحل الجنوبي الغربي ،ما بين منطقتــي مكة المكرمة وجازان،
بمــا فــي ذلــك تهامة الباحة وســاحل عســير ،وبعــض المحافظــات بمنطقة حائل
التي ما زالت تواجه مجموعات تجزأت من األسراب التي غزت المنطقة سابقا.

جانب من سباق الهجن األول ضمن النسخة
السادسة من موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد
بتنظيم من رياضات الموروث الشعبي (تصوير:
رسول الحجيري)

روايات متضاربة بشأن “اغتيال” نجل أحمد ديدات
ضجت وسائل التواصل االجتماعي

عن حزنهم لما حل به.

الناشــط يوســف أحمد ديدات ،نجل

تعــرض لــه ديــدات معتبيــرن أنــه

فــي مصر ودول عربية أخرى باســم
الداعيــة اإلســامي المعــروف ،بعــد
محاولــة اغتيــال مــن مجهــول فــي

جنوب إفريقيا .وقالت أسرة ديدات
إنــه يرقــد فــي حالــة حرجــة فــي

مستشــفى محلــي بمدينــة دوربــان

حيث يقيم.

واســتنكر فريــق مــن المغرديــن مــا
“انتقــام” منــه ومــن أبيــه “لعــدم

اســتطاعة مــن قتلــوه الــرد عليهــم
بالحجج والبرهان”.

وربــط قطــاع مــن المغرديــن بيــن

يوســف وأبيــه الداعيــة اإلســامي

المرمــوق أحمد ديــدات ،الذي وافته

وســارع المغــردون العــرب إلــى نعي

المنية العام .2005

أنبــاء الحادثــة رغم غيــاب أي تأكيد

لإلســام وعرف بمناظراتــه العديدة

الداعيــة اإلســامي فــور تــداول

لمقتله ،مما كشــف عــن تعاطف كبير
مــن قبــل المغرديــن الذيــن اســتبقوا

اإلعــان عن حالتــه الصحية وعبروا

إجبار “أبل” على

استبدال شاحن

وكان أحمد ديدات من أشــهر الدعاة
مــع دعــاة مســيحيين وملحديــن

وقساوســة فــي دول مختلفــة حول

العالم.

تباطؤ معدل المواليد بالصين ألقل مستوى في  70عاما

“آيفون”

انخفــض معــدل المواليــد في الصين إلى أدنى مســتوى العام

قالــت تقاريــر إعالميــة إن االتحــاد

مما يشكل تحديا طويل األجل لحكومتها.

األميركيــة علــى تغيير شــاحن هاتفها

معــدل المواليــد بلــغ  10.48لــكل ألــف وهــو األدنى منــذ العام

ومتناسبا مع جميع الهواتف الذكية.

ليصل عدد المواليد إلى  14.65مليون.

األوروبــي قــد يجبــر شــركة “أبــل”
“آيفــون” مــرة أخــرى ،لجعلــه مشــتركا

 .1949وانخفــض عــدد المواليــد فــي  2019بنحــو  580ألفــا

وقــال موقع “ســكاي نيــوز” البريطاني

ويحجــم الكثيــر مــن األزواج في الصين عــن إنجاب األطفال

التكنولوجيــا فــي الســابق للعمــل معــا

المكلــف .كمــا أن إلغاء سياســة الطفل الواحــد في عام 2015

إنــه علــى الرغــم مــن توجيــه شــركات
لتطويــر شــاحن عالمــي “موحــد”  ،إال
أن المســؤولين فــي االتحاد األوروبي
يقولــون “إن االتفاقــات الطوعيــة بين
مختلــف الجهات الفاعلة في الصناعة
لم تحقق النتائج المرجوة”.
» »ووفقا لمسؤولي االتحاد األوروبي،

فإن التغييرات ستجعل حياة العمالء

“أسهل وتساعد البيئة” ،حيث تشير

التقديرات إلى أن الشواحن القديمة

تولد أكثر من  51ألف طن من

بســبب تكاليــف الرعاية الصحية والتعليم إلى جانب الســكن

لم تعط دفعة كبيرة لمعدل المواليد.

وفي الوقت نفسه بلغت معدالت الطالق مستويات قياسية.
وخالل التسعة شهور األولى من  2019تقدم نحو  3.1مليون
بطلبــات للطــاق مقارنة مــع  7.1مليون زيجة في نفس العام

وذلك وفقا لبيانات من وزارة الشؤون المدنية.

وتتزايد أعداد كبار السن في أكبر دولة من حيث عدد السكان

فقــط من الســكر تنشــط نظام مســتقبل

أشــباه األفيــون فــي الدمــاغ ،كمــا أن

طفل يحمل مظلة في بكين يوم  27أغسطس ( 2019رويترز)

من  1.39مليار في العام السابق.
وعندما أوقفت الصين سياسة الطفل الواحد قبل  3سنوات،
ثــان مــا
كان هنــاك أمــل بــأن يقــوم األزواج بإنجــاب طفــل
ٍ
سيســاعد في إبطاء وتيرة شــيخوخة المجتمــع ،ولكن القرار
لم يفلح في تحقيق هدفه.
» »وتجري حالي ًا مناقشة إجراءات تتنوع بين تمديد إجازة

االقتصــاد .وأظهــرت بيانات مكتب اإلحصاء أن إجمالي عدد

الوقت ،حتى أن البعض يطالب برفع القيود على عدد

تقديم حوافز نقدية مباشرة أو إعفاءات ضريبية لبعض
األطفال المسموح بإنجابهم كليا.

“النفايات اإللكترونية” كل عام.

الفلبينيون يستعيدون حيواناتهم مع انحسار الخطر البركاني
ســمحت الســلطات آلالف الســكان ،الذيــن

لنحــو  3آالف مــن الســكان بتفقــد منازلهــم

صــدرت لهــم أوامــر بإخــاء بلــدة قريبــة

وأخــذ حيواناتهــم ومالبســهم وغيرها من

مــن بــركان تال فــي الفلبيــن ،بالعــودة إلى

المتعلقــات .وأضــاف لرويتــرز ”لــو أنــي لــم

منازلهــم لفتــرة وجيزة يــوم الجمعة إلنقاذ
حيواناتهــم وجمــع بعــض المتعلقــات فــي
ظــل مــا يبــدو أنــه انحســار فــي نشــاط

أســمح لهــم بإنقــاذ حيواناتهــم لفقدوهــا
وفقدوا معها مصدر رزقهم“.
» »وشوهد صف طويل من السيارات

البــركان .وقــال دانييل رييــس رئيس بلدة

والشاحنات وسيارات األجرة تحمل

وتبعــد  311متــرا عــن البــركان إنــه ســمح

غاز ومراوح كهربائية وتغادر أغونسيو.

أغونســيو الواقعــة داخــل منطقــة الخطــر

خنازير وكالبا وأجهزة تلفزيون ومواقد

حيــث قامــوا بتغذيتهــا بالســكر المذاب،
ثم فحصوا أدمغتها على مدار  12يوما.
» »ووجدوا أن السكر تسبب في

تغيرات جذرية في نظام الدوبامين

ومستقبالت أشباه األفيون في

الدماغ ،تماما مثل آثار تعاطي

وأجــرى باحثــون فــي جامعــة آرهــوس

لما ذكرته صحيفة ميترو البريطانية.

المخدرات التي تسبب اإلدمان ،وفقا

عقوبة رادعة لممرضة القطرة القاتلة
أصــدرت محكمــة أميركيــة حكمــا
بالســجن  25عامــا ،علــى ممرضــة

ســممت زوجهــا باســتخدام “قطــرة”

لعــاج التهــاب العيــون فيمــا بــدا أنهــا

كانت تحاول قتله.

وكانت النا سو كاليتون تضع محلول
“فيســين” فــي شــراب زوجهــا علــى
مدار  3أيام ،وشــاهدته يتألم دون أن

تتراجع أو تحاول مساعدته.

عواصف وأمطار

وخــال المحاكمــة ،ادعــت كاليتــون
أنهــا لــم تكــن تحــاول قتــل زوجهــا

ستيفين ،وإنما “إزعاجه” فقط.

» »وقبل سنتين من محاولة القتل
هذه ،أطلقت كاليتون ( 53عاما)
سهما على زوجها ،مما دفع االدعاء
للتأكيد على أنها كانت تحاول قتله
من خالل القطرة ،حسبما ذكرت
شبكة “فوكس نيوز” اإلخبارية
األميركية.

عصابة تقتحم

محل مجوهرات

تخفف حدة حرائق

الغابات بأستراليا

بسيارة

اجتاحت عواصف رعدية شديدة

وثــق مقطــع فيديــو عمليــة ســطو

مصحوبــة بأمطار غزيرة المناطق

متجــر

“عنيفــة”

التــي تشــتعل فيها حرائــق غابات
على الســاحل الشــرقي ألســتراليا

لصــوص واجهة المتجــر الذي يقع

أمــس لتخفــف العــبء عــن رجال

في لندن بواسطة سيارة ،وسرقوا

اإلطفــاء المنهكيــن والمزارعيــن

مجوهــرات

الذيــن يعانــون تحــت وطــأة

في مطاردتهم وإيقاف أحدهم.
ووقــع الحــادث فــي أكتوبــر

منــذ ســبتمبر أيلــول أســفرت عــن

الماضــي ،إال أن شــرطة لنــدن

مقتل  29شــخصا ونفــوق ماليين

نشــرت مقطــع الفيديــو ،أمــس،

الحيوانــات كمــا دمــرت أكثــر مــن

ليظهر تفاصيل الهجوم الخطير.

 2500منــزل وأتــت علــى منطقــة

» »وظهرت في الفيديو سيارة دفع

تعادل ثلث مساحة ألمانيا تقريبا.

رباعي من طراز “رينج روفر” وهي

تقتحم واجهة المتجر ،قبل أن

» »واستقبلت واليات فيكتوريا

األشد تضررا من الجفاف وحرائق
الغابات ،المطر الغزير بارتياح هذا
األسبوع.

بــآالف

الجنيهــات

اإلســترلينية ،قبــل أن ينجح مارة

الجفاف منذ أعوام.

ونيو ساوث ويلز وكوينزالند،

تعــرض

لهــا

للمجوهــرات ،حيــث اقتحــم 3

وتكافــح أســتراليا حرائــق غابــات

سكان بلدة أغونسيو الواقعة بالقرب من بركان تال يغادرون بلدتهم بعد أن سمحت لهم
السلطات بالعودة إلنقاذ حيواناتهم وجمع بعض المتعلقات بالفلبين أمس (رويترز)

فــي الدنمــارك تجربــة علــى الخنازيــر،

االســتهالك المطــول للســكر يســبب

تغييرات كبيرة في إطالق الدوبامين.

فــي العالــم ممــا يســبب تحديــات لقــادة الصين مــع تعهداتهم

ســكان الصيــن بلغ  1.4مليــار حتى نهاية العــام  2019مرتفعا

ينجــم عنــه “صدمة” مثــل تلــك الناجمة
فقــد وجــد باحثــون أن جرعــة واحــدة

ثان من خالل
األمومة والتشجيع على إنجاب طفل ٍ

بتوفيــر الرعايــة الصحيــة ومعاشــات التقاعــد وســط تباطــؤ

كشــفت دراســة حديثة أن تناول السكر
عن جرعة مخدرات قوية.

الماضي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية قبل  70عاما
وأظهــرت بيانــات المكتب الوطني لإلحصاء يــوم الجمعة أن

دراسة :السكر له مفعول مثل المخدرات

فهيمة مرزعي ( 23عامً ا) ،مؤسسة مجموعة سما للرقص ،تجري جلسة
تأمل مع زمالئها قبل أداء أحد العروض الراقصة في العاصمة األفغانية
كابول (رويترز)

يترجل منها شخصان ويهمان

بـالسرقة فورا وبشكل سريع،

لينضم لهما اللص الثالث بعد
ثوان ،وسط دهشة الحاضرين.

