دبلوماسية األمير خليفة بن سلمان ...سجل حافل باإلنجازات
المنامة  -بنا

ســجــلــت الــدبــلــومــاســيــة الــبــحــريــنــيــة منذ
نشأتها األولـ ــى قــبــل  50عــامً ــا ،انطالقة
قوية ،واستطاعت أن ترسم لنفسها ًّ
خطا

“اليونيسكو”
منحت سمو
رئيس الوزراء
ميدالية ابن
سينا الذهبية
في العام
2009

ً
واضحا ورؤية متكاملة في االنفتاح على
العالم بما يحقق مصالح الوطن العليا في
عالم أصبحت فيه العالقات بين الــدول
ً
تشابكا وتــعــقــيـ ًدا ،وب ــات للتكتالت
أكــثــر
بمختلف أشكالها السياسية واالقتصادية
أهمية كبرى في تحديد وصياغة مستقبل
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 27.8ميزانية المصارف اإلسالمية

مـــــلـــــيــــــار دوالر

أمل الحامد

ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت

بلغت الميزانية الموحدة للمصارف اإلســامية ،التي تشــمل مصارف قطاع التجزئة

  9فبراير المقبل ،برعاية كريمة منل ــدن مــحــافــظ الــجــنــوبــيــة ســمــو الشيخ

قياسا بنحو  26.72مليار دوالر في الفترة المماثلة
دوالر تقري ًبا ،أي ما نسبته % 4.1
ً

خليفة بــن عــلــي آل خــلــيــفــة ،اإلكــســبــو

ً
طفيفــا بنســبة % 0.1؛ لتصــل  29مليون
مــن العــام  ،2017فــي حيــن شــهدت تراجعً ــا

الياباني األول (القرية اليابانية) ،الذي

قياسا بأكتوبر الماضي.
دوالر
ً

تنظمه المحافظة الجنوبية بالتعاون مع

المصرف المركزي لنوفمبر الماضي أن

الموجودات المحلية للمصارف اإلسالمية
تشمل استثمارا مع غير المصارف بنحو
 10.64مليار دوالر ،و 4.71مليار دوالر

و 148.6مليون دوالر نق ًدا ،ونحو 1.83

مليار دوالر مدرجة تحت بند موجودات

أخرى.
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اﻷﻣﯿﺮﮐﯿﮥ

أوروﺑﺎ
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اﻟﺪول
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اﻷﺧﺮى
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 %مــن إجــمــالــي م ــوج ــودات الــمــصــارف

نحو  20.2مليار دوالر.

إﻧﻔﻮﺟﺮاﻓﯿﮏ:

إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺴﻘﺎي

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

“إنوفست” يعين
تنفيذيا
رئيسا
الجار
ً
ً

علي الفردان
انــخــفــضــت أســعــار حــديــد التسليح
بالسوق المحلية والمستخدم في

الشمالن ،أن أسعار الحديد البحريني

ال ــب ــن ــاء بــنــحــو  % 8مــنــذ ديــســمــبــر

واإلم ــارات ــي والــســعــودي انخفضت

الماضي ،وسط استقرار أسعار مواد

جــمــيــعــهــا فــــي الــــســــوق الــمــحــلــيــة

البناء عموما في المملكة على الرغم

مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر الــمــاضــي بشكل

من دخــول ضريبة القيمة المضافة

تدريجي .ورأى الشمالن أن سوق
نسبيا في
الــمــقــاوالت تشهد رك ــو ًدا
ً

مـــواد الــبــنــاء ،بحسب عــامــلــيــن في

الــعــام الــجــاري مما أثــر على القطاع
العقاري إجــمــاالً مع ارتــفــاع الرسوم

وذك ــر عــضــو مجلس إدارة جمعية

وتكاليف البناء.

()١١

» »توقعت إدارة األرصاد الجوية أن
تتأثر المملكة بموجة من الغبار
مع بداية هبوب الرياح الشمالية
الغربية ،يتدنى على إثرها مستوى
الرؤية األفقية لتتحسن في وقت
الحق تدريجيًا خالل الليل.

األولـ ــى مــن نــوعــهــا بمملكة الــبــحــريــن،
وتـ ــأتـ ــي ب ــال ــت ــع ــاون ب ــي ــن الــمــحــافــظــة

والجمعية والسفارة اليابانية والجالية

شـ ــركـ ــة إنـ ــوفـ ــسـ ــت،
ي ــاس ــر ال ــج ــار رئــيــســا

أعلن الجهاز الوطني للضرائب الخليجية أن
عــدد الــشــركــات والــمــؤســســات الــتــجــاريــة التي

تنفيذيا بعد الحصول
على موافقة مصرف
الــبــحــريــن الــمــركــزي.

ياسر الجار

وشغل الجار منصب القائم بأعمال الرئيس
التنفيذي لشركة إنوفست في شهر مايو
مــن الــعــام الــمــاضــي ،بــعــدمــا ك ــان بمنصب
رئــيــس ال ــش ــؤون الــمــالــيــة ف ــي مجموعة

» »حققت حركة أداء الطرود البريدية
ارتفاعً ا في العام  2018مقارنة بالعام
2017؛ ويعزا السبب إلى تعديل
مسار الطرود في العمليات وقاعدة
البيانات ( ،)Databaseبحسب تقرير
األداء الصادر عن االتحاد البريدي
العالمي.

()١٠

عمان
بدء محادثات ّ

14

الجنوبية ويعقد 9

فبراير في الحلبة

األخــرى .وكشف عن أن ميزان التبادل
التجاري بين البلدين يفوق المليار دوالر
سنويا ويشمل مختلف أنــواع البضائع
والسلع.

()06

“الوطنــي” تلقى  7آالف مكالمة لالستفســار عــن الضريبة

عـ ّـيــن مــجــلــس إدارة

ارتفاع حركة الطرود

10

بالمحافظة فاطمة حسن.

برعاية سمو محافظ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات

المنامة  -بنا

إنوفست منذ أغسطس .2011

موجة غبار اليوم

البرامج االجتماعية وشــؤون المجتمع

سمو الشيخ خليفة بن علي

تسجيل أكثر من  1300شركة في “المضافة”

المنامة  -إنوفست

الــمــقــاولــيــن الــبــحــريــنــيــة عــبــدالــعــزيــز

اليابانية ناصر العريض ،ومدير إدارة

اليابانية ،وعدد من الفعاليات اليابانية

()10

استقرار أسعار مواد البناء

08

دول
اﻟﺨﻠﯿﺞ

اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ

فيه رئيس جمعية الصداقة البحرينية

وأوضــح العريض أن الفعالية ستكون

جغرافيا ،فــجــاءت البحرين
اإلســامــيــة
ً

اإلجــمــالــي فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام

قطاع المقاوالت.

صــبــاح أمــس فــي المحافظة ،وتحدث

الثاني إذ بلغت .% 76.7

اإلسالمية العاملة في المملكة التي تمثل

حيز التنفيذ ،والتي شملت غالبية

الــيــابــانــيــة” فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقد

أما بالنسبة لتوزيع موجودات المصارف

وشكلت الميزانية الــمــوحــدة للمصارف

 ،2018وهي قريبة من نسبتها في الربع

وتـ ــم اإلعـ ـ ــان ع ــن فــعــالــيــات “الــقــريــة

ﻣﻠﯿـــــــــــــﻮن

بالمرتبة األولــى باستحواذها على 72.5

اإلسالمية  % 78.1من الناتج المحلي

جمعية الصداقة البحرينية اليابانية.

البحرين تستحوذ
على  % 72.5من
إجمالي موجوداتها

وأظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع

تقري ًبا الستثمار مــع الــمــصــارف ،ونحو
 2.83مليار دوالر استثمارا مع الحكومة،

بدور المالكي من عوالي
ينطلق في حلبة البحرين في الفترة 7

اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﮥ ﺑﺎﻟﺪوﻻر

وقطــاع الجملــة في نوفمبر الماضي  ،2018نحــو  27.81مليار دوالر بزيادة  1.1مليار

أول “إكسبو” ياباني بالبحرين

حصلت عــلــى شــهــادة التسجيل فــي ضريبة

القيمة المضافة حتى اليوم بلغ أكثر من 1300
ً
مواصلة لجهوده الرامية إلــى تحقيق
شركة؛
التطبيق السليم آلليات القيمة المضافة من

ون ــوّ ه الجهاز بــضــرورة تأكد المستهلكين من

وجود شهادة التسجيل في القيمة المضافة في
مكان ظاهر بالمحالت التجارية التي تفرض

القيمة المضافة المقررة ( ،)% 5وأن تتضمن
الــشــهــادة رقـــم الــســجــل الــتــجــاري للمؤسسة

وتاريخ التسجيل في القيمة المضافة.

تــخــص ضــريــبــة الــقــيــمــة الــمــضــافــة عــلــى مركز

االتصال ( ،)80008001إذ بلغ عدد المكالمات

الهاتفية التي تــم تلقيها مــن المستهلكين أو

( )www.nbt.gov.bhتــتــيــح الــتــحــقــق من

االستفسارات ذات العالقة ،وتم التعامل معها

للقيمة المضافة.

حصول أي شركة أو مؤسسة تجارية أو محل

» »أكدت مصادر باألمم المتحدة،
أمس ،بدء المحادثات بين
الحكومة اليمنية الشرعية
والميليشيات الحوثية في
العاصمة األردنية (عمّ ان)
بشأن تنفيذ اتفاق مبادلة
األسرى.

استعداده التام لتلقي أي أسئلة أو استفسارات

وبين أن الخدمة الجديدة التي تــم إطالقها

أخيرا عبر الموقع اإللكتروني الخاص بالجهاز

تحدي الصور

22

المضافة .وأشار الجهاز الوطني للضرائب إلى

الــشــركــات والــمــؤســســات الــجــاريــة حتى اليوم

خالل التعاون البنّاء مع المؤسسات التجارية،
منو ًها بالتجاوب اإليجابي من قبلهم وحرصهم

الدائم على االستفسار؛ بهدف التنفيذ الصحيح

تجاري على شهادة التسجيل ألغراض القيمة

» »وسط العديد من التحديات التي
تنتشر في “السوشيال ميديا” في
العالم ،انطلق تحد جديد بعنوان
“صور  2009مقابل  ”2019وكان
للبحرين نصيب من ذلك ،حيث
بدأ “التقليد” ينتشر في حسابات
المواطنين على االنستغرام.

أكثر من  7000مكالمة تغطي نطاقا واسعا من
بكفاءة وحرفية.

()08

يروض “أسود الرفاع”
الزعيم المنامي ّ

16

» »واصل حامل اللقب فريق المنامة سلسلة
انتصاراته الناجحة بدوري زين لكرة السلة،
محققا فوزا مستحقا على حساب الرفاع
بنتيجة /82 ،69في المباراة التي جمعتهما
مساء أمس على صالة اتحاد السلة بأم
الحصم بختام منافسات الجولة األولى للدور
السداسي.

ثمن النسخة :السعودية :رياالن  -الكويت 200 :فلس  -اإلمارات :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان 200 :بيسة  -مصر :جنيهان  -األردن 200 :فلس  -لبنان 1000 :ليرة  -المملكة المتحدة :جنيه استرليني  -الواليات المتحدة :دوالران  -أوروبا  2 :يورو
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ســــالم مــن ثقـــيــالت االوزان
ازكــى
ٍ
يضــــفـي عــــلى كـــل االراضـــي نهـــاره
فــيــه الوفــاء مضــمون واحلـب عنــوان
يلـــيـق يف ســمــع املـلـيـك اخـتيـــاره
ينصـا امللـــك سـيـــد املشــايخ واالعـيان
اللــي عــــلى الـبـحــــرين نافــذ قــراره
ثــــالثي االركــــان
القــــــــايـــد األعــــلى
ّ
املــشــيـــخــــه واملمـــــلــكــه واإلمــــــاره
َ
حمد حمد بــــان الســعــد مـعـه من بان
يـدفــع بـــالده يف قـــــــطـار الـحــــضــاره
يف ظـلّــه الـبـحـــرين من خـير االوطـان
أمـنـه يـزيــــد ونـهــــضـــتـه وازدهــــــاره
ّ
للطـــيــب مــوســوعــه وللعــدل مــيزان
أثـبـــت محــاســن حـكـمـتـه وإقـتـداره
نطـلـب له الـتـوفـيــق يف كـل مـيـــدان
وجــــديــر مــــــنّ ـا والــــــده بـــاالشــــاره
الراحــل املرحــوم عـيـسى ابن سلـمـان
اهلل يـجـــــــعـــل جــنّ ـــة الــخــلــــد داره
مـــاضي كـــان
ابــــوك زار ابــــوي يف
ٍ
وبــاقي مـعــي تشـريف ذيــك الزيـــاره
قــال املـنـامـه والرياض أهــل واعـــوان
الــحـــــال واحـــد بالـوطــــن واالداره
الـسـعـــوديه قــرايب وجــيران
اهــل
ومـــن زارنــــا مـنـهـم رفـعـنـا وقـــاره
وانــــا حــضــرت بــداركم مـعـلن إعالن
مـشـــروع كــــبــير الـتـجـــــاره
وقـدمــت
ّ
ٍ
وأكـمـلـت مـشـروعي عـــلى خير بنيان
والـنـفـع لـلـبـحــــرين مـاهو خـســـاره
وتعثر املـشـروع مـشـروع االسـكـان
ومـــــازال مــتعثر وانـــا بـأنـتـظــاره
ياخـــوان جنــــال ياطـلـيـقـني األيـمـان
الـحـــــق فـيــــكـم قـومــــتـه وإنـتـصـــاره
ـلت دون نـقـصــان
سـنـني
خـمـسـة
كـم ْ
ٍ
ّ
وأرجــو عــسى مـسـك الـخـتـام الـبـشـاره
رجل األعمال السعودي
علي ابراهيم طلب ابن حسان الشمري

عالقات متينة تربط بين البحرين والسعودية

ســمو الشــيخ علي بــن خليفة يبحــث الموضوعات المشــتركة مع ســفير الرياض

المنامة  -بنا

اســتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو

الخميس
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تنمية العالقات مع األردن
المنامة  -بنا

الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة بمكتبه

اســتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة بمكتبه بقصر

بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس ،ســفير

القضيبية سفير المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة لدى مملكة البحرين رامي العدوان.

المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة لــدى

ورحــب ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل

مملكــة البحريــن عبــدهللا بــن عبدالملك آل
الشيخ.

وخــال اللقــاءّ ،
رحب ســمو نائب رئيس

مجلــس الــوزراء بالســفير الســعودي،
مشــي ً
دا بمتانــة العالقــات األخويــة

الوطيــدة التــي تربــط بيــن البلديــن

الشــقيقين ،منو ًهــا بمــا يقــوم بــه الســفير

خليفــة بالســفير ،مشــي ًدا بمــا يربــط مملكــة

مــن جهــد فــي هــذا الشــأن .مــن جانبــه ،عبــر

البحريــن والمملكــة الهاشــمية مــن عالقــات

الســفير العــدوان عــن ســعادته بلقــاء ســمو

أخويــة متميــزة ،مؤكــ ًدا حــرص البلدين على

الشــيخ محمد بــن مبارك آل خليفــة وتقديره

تنميــة هــذه العالقات وتعزيزهــا في مختلف

لمــا يلقــاه من تعــاون لتســهيل عملــه ومهامه

المجــاالت لمــا فيــه خيــر وصالــح شــعبيهما

الدبلوماسية.

الشــقيقين والحــرص علــى تطويرهــا،
والتي تشــهد على الدوام تطورً ا وتقدمً ا
في مختلف المجاالت ،منوّ ً
ها ســموه بما

يجمــع البلدين من روابط محبة وأواصر
قربى ووحدة مصير مشترك بناها اآلباء
واألجــداد ،كمــا تــم خــال اللقــاء بحــث
عــدد مــن الموضوعــات ذات االهتمــام
المشترك.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مستقبال السفير السعودي

إشادة بدور الرميحي في تنمية المشاريع

ســمو الشــيخ ســلمان بــن خليفــة يثنــي علــى جهــود تشــجيع االســتثمار
المنامة  -بنا

 ...وسموه يتلقى تهنئة السفير الكويتي
تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة برقية
تهنئة من سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي
الشيخ عزام مبارك الصباح؛ بمناسبة صدور األمر الملكي السامي بإطالق اسم
سموه على المعهد الدبلوماسي ،وتحويله إلى أكاديمية “محمد بن مبارك للدراسات
الدبلوماسية” تقديرًا لجهود سموه الوطنية المخلصة ،باعتبار سموه المؤسس
األول لها .وثمّ ن الجهود التي بذلها سموه في تأسيس الدبلوماسية البحرينية
وقيادتها منذ  5عقود ،مؤكدا دور سموه البارز في انفتاح مملكة البحرين على العالم
وإيصال صوتها المجسد لصورتها اإليجابية ،داعيًا المولى القدير أن يوفق سموه
لخدمة مملكة البحرين والحفاظ على مكتسباته ،وأن يسدّد على طريق الخير خطاه.

اســتقبل مستشــار صاحــب الســمو
الملكــي رئيــس مجلــس الــوزراء
ســمو الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل
خليفــة بمكتبــه صبــاح أمــس فــي
قصــر القضيبيــة ،الرئيــس التنفيــذي
لمجلــس التنميــة االقتصاديــة خالــد
الرميحي.
ّ
ورحب سموه بخالد الرميحي وهنأه
علــى دوره فــي تنميــة المشــاريع
االســتثمارية فــي مملكــة البحريــن
وعلــى جهــوده المبذولــة لتشــجيع
االســتثمار األجنبــي لدعــم االقتصاد
الوطني.
» »من جانبه ،أكد خالد الرميحي

حرصه على التواصل المستمر

لتقديم شتى أنواع التعاون مع
مستشار سمو رئيس مجلس الوزراء مستقبال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية

ﻣﺪﻳﻨﺘﻨـــﺎ ،واﺣﺘﻜـــﻢ

برامج ومشروعات مجلس

التنمية االقتصادية.

القائد العام يلتقي قائد الشرقية
الرفاع  -قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن
المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل
خليفــة في القيادة العامــة صباح أمس ،قائد

الركــن عبدهللا القحطاني والوفد المرافق له،
بحضــور وزيــر شــؤون الدفــاع الفريــق الركن
عبــدهللا النعيمــي ،ورئيــس هيئــة األركان
الفريــق الركــن ذيــاب النعيمــي .وأشــاد القائد
العــام بعمــق العالقــات األخويــة الوطيــدة

المنطقــة الشــرقية بالقــوات المســلحة فــي

والمتميــزة التــي تربــط مملكــة البحريــن

المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة اللــواء

بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
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رسخ مواقف البحرين الخارجية
دبلوماسية األمير خليفة بن سلمان ...سجل حــــــــافل باإلنجازات ّ
تــبــنــي ســيــاســات تــتــســم بـــالـــتـــوازن وتــرتــكــز عــلــى الـــمـــبـــادئ الــحــضــاريــة

المنامة  -بنا

وحظيــت العالقــات مــع جامعــة الــدول

تنويع أطر

ســجلت الدبلوماســية البحرينيــة منــذ نشــأتها األولــى قبــل  50عامً ــا ،انطالقــة قويــة،
ًّ
ً
واضحا ورؤية متكاملة في االنفتاح على العالم
خطا
واســتطاعت أن ترســم لنفســها

العربيــة بمكانــة كبيــرة فــي سياســة
الحكومــة ،إيما ًنا بالدور المحوري للجامعة

العالقات مع

ً
تشــابكا وتعقيــ ًدا ،وبــات للتكتــات بمختلــف أشــكالها السياســية واالقتصاديــة أهمية

ومــا تمثلــه مــن مظلــة جامعــة للشــعوب
العربيــة ومصــدرًا لقوتهــا ووحدتهــا فــي

الدول في العالم

كبرى في تحديد وصياغة مستقبل البشرية.
وخــال هــذه الســنوات قامــت الحكومــة

العــام  ،1968إذ كان رد ســموه حازمً ــا على

برئاســة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

الوفــد اإليرانــي بــأن “البحريــن قــد تكــون

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة،
بالعديــد مــن الخطــوات التــي ّ
عــززت مــن

صغيرة المساحة ،إال أننا سوف ندافع عنها
بــكل مــا نملــك مــن قــوة وإيمــان وعزيمــة،

مشاركة فاعلة

دوليــا مــن خالل
حضــور مملكــة البحريــن
ًّ

وحتــى آخــر قطــرة مــن دمائنــا ،ولــن ينزل

في العديد

تبنــي سياســة خارجيــة تتســم بالتــوازن

العربيــة في تنمية العمل العربي المشــترك

الخليج ومختلف

بمــا يحقــق مصالــح الوطــن العليــا فــي عالــم أصبحــت فيــه العالقات بيــن الــدول أكثر

ظــل عالم بات ال يتعرف إال بلغة التكتالت
القويــة ،ولذلــك فــإن ســمو رئيس الــوزراء
يؤكــد دائمً ــا علــى أهميــة الحفــاظ علــى

جندي أجنبي إال ليجدها نارًا مشتعلة”.

الجامعــة “بيــت العــرب” وتقويــة أركانهــا
لتكــون حائــط صــد منيــع لحمايــة الــدول
العربية من كل المخططات التي تستهدف
النيل منها.
وتقديــرًا لهــذه الرؤيــة الحكيمــة و جهــود

من التحالفات

والعقالنيــة ،وارتكــزت علــى العديــد مــن

ومــع مــرور الوقت اكتســبت الدبلوماســية

المبــادئ الحضاريــة التــي تحــث علــى

البحرينيــة بمواقفهــا الحاســمة تقديــر

االحتــرام المتبــادل وبناء صــروح التعاون

احتــرام وثقــة دول العالم أجمــع ،بمواقفها

علــى قاعــدة تحقيــق المصالح المشــتركة،

المتوازنــة ،ويدهــا الممــدودة بالســام

وهو األمر الذي أســهم في االرتقاء بمكانة
المملكــة وجعل منها عنصــرًا فاعالً ومؤثرًا

والتعــاون ،وفــق مبــادئ التعــاون والدولي
واالحترام المتبادل ،واستطاعت البحرين

في مختلف الدوائر اإلقليمية والدولية.

بقيــادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك

سموه اكتسب

وجــاءت مواقــف الدبلوماســية البحرينية

حمــد بــن عيســى آل خليفة ،ودعــم رئيس

فــي بدايتهــا األولــى لتؤكــد أمــام العالــم

الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر

بفضل رؤيته

عروبــة البحريــن واســتقاللها وســيادتها

خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة ،وولي العهد

فــي مواجهة األطمــاع اإليرانية ،ولترســخ

نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس

حقيقــة أن شــعب البحريــن ال يقبــل أي

مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي

بديل عن عروبته ،إذ سجل صاحب السمو

األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ،أن

الملكــي رئيــس الــوزراء ،موقفــا تاريخيــا

ترســخ لنفســها مكانة متميزة في مختلف

فــي وجــه المطامع اإليرانية فــي البحرين،

المحافــل اإلقليميــة والدوليــة ،لتنطلــق

والتي شكلت أبرز وأخطر التحديات التي

بعدهــا الدبلوماســية البحرينيــة إلــى آفاق
ً
انطالقا من قاعدة مهمة
أوسع من النجاح،

إذ تحلــت قيــادة ســموه لألزمــة بالصالبــة

هــي اإليمــان التام بأهميــة تعزيز العالقات

والقــدرة والحكمــة ،وانتهــت باعتــراف

مــع جميــع الــدول الشــقيقة والصديقــة

العالــم بأســره بحقــوق البحرين وســيادتها

والمنظمــات الدوليــة بالشــكل الــذي يخدم

ســموه فــي تعزيز العمــل العربي المشــترك

للتصدي لإلرهاب

منحــت الجامعــة العربيــة ســموه “درع
الريــادة فــي العمل التنموي” فــي احتفالية
كبيــرة فــي أبريــل  2017بمقــر الجامعــة
بالقاهــرة ،كأول قائــد عربــي ينــال هــذا
التكريــم ،وهــو الــدرع الــذي يعــد تكريمً ــا
لمملكــة البحريــن لدورهــا الرائــد وجهــود
قيادتهــا فــي العمــل التنمــوي ودعــم العمل
العربي المشترك.

احترام المجتمع
سمو رئيس الوزراء يلقي خطابا في مقر األمم المتحدة في جنيف (أرشيفية)

وكان للعالقــات مــع الــدول اإلســامية
نصيــب وافــر مــن االهتمــام مــن قبــل

الدولي

الحكومــة ،حيــث عملــت علــى تعزيــز دور
مملكــة البحريــن داخــل منظمــة التعــاون
اإلســامي ،ودعــم التعــاون مــع الــدول

العالقــات مــع الــدول الخليجيــة الشــقيقة،

ولقــاءات خيــر برهــان علــى مــا تحظــى

الدبلوماســية

حيــث اهتمــت الحكومــة وبتوجيهــات

بــه مملكــة البحريــن مــن محبــة ومكانــة

الحكومــة على تعزيز التعــاون مع مختلف

مــن صاحــب الجاللــة الملــك بتعزيــز هــذه

ً
إدراكا بحتميــة المصيــر بيــن
العالقــات

واســعة والتقديــر الكبيــر الــذي تحملــه لهــا

الدول العربية الشــقيقة ،ضمن رؤية تدعم

هــذه الــدول ،وقد لعبــت زيــارات ولقاءات

التضامــن والتكامــل العربــي فــي مواجهــة

شعوب الدول الخليجية وأن عنصر قوتها

ســموه على الصعيد الخليجــي دورًا مؤثرًا

التحديــات الراهنة وتوطيــد عرى التعاون

يكمن في تقاربها.

فــي تعزيــز العالقــات بيــن البحريــن ودول

والتنســيق مــع هــذه الــدول بمــا يلبــي

وتعد زيارات صاحب السمو الملكي رئيس

مجلس التعاون في مختلف المجاالت.

المصالــح المشــتركة ،إلــى جانــب مســاندة

وخلــ ّد التاريــخ لســموه مــا جــرى خــال

وخــال مســيرة الدبلوماســية الحافلــة

الــوزراء الرســمية أو األخويــة إلــى دول

مــن جانــب آخــر ،فــإن الدائــرة العربيــة

القضايــا العربيــة العادلــة وفــي مقدمتهــا

مباحثــات جنيف بين البحرين وإيران في

حرصــت البحريــن علــى تنويــع أطــر

مجلس التعاون وما تشــهده من مباحثات

ً
أيضــا مكانــة مهمــة فــي تحــركات
احتلــت

تنبثــق مــن التأكيــد علــى االحتــرام

القضية الفلسطينية.

المتبــادل والتفاهــم والســعي مــن أجــل

واجهــت البحريــن فــي العصــر الحديــث،

واستقاللها وعروبتها.

المصالح الوطنية في المقام األول.

ســـمـــوه ســجــل فـــي  1968مــوقــفــا تــاريــخــيــا بـــوجـــه األطــــمــــاع اإليـــرانـــيـــة

البحرينيــة،

إذ

عملــت

اإلســامية في شــتى المجاالت ومســاندة
القضايا اإلسالمية في مختلف المحافل.
وعلــى صعيــد آخــر ،حرصت الدبلوماســية
البحرينيــة علــى توطيــد عالقــات التعاون
بيــن مملكــة البحريــن ومختلــف الــدول
اآلســيوية

واألفريقيــة

واألوروبيــة

واألميركيــة انطالقــا مــن رؤيــة شــاملة

خالل زيارة سمو رئيس الوزراء لشاه إيران بعد موقف سموه التاريخي لتأكيد عروبة البحرين

سمو رئيس الوزراء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى ترؤس سموه وفد البحرين في 1990

في إحدى زيارات سموه الخارجية للتعاون مع دول شرق آسيا

تحقيــق المصالــح المشــتركة الســيما

بيــن البحريــن ومجموعــة رابطــة

وتبــذل مملكــة البحريــن العديــد مــن

وتقديــر المجتمــع الدولــي ،باإلضافــة

االقتصاديــة منهــا ،وعلــى مــدار العــام

“اآلســيان” فــي مختلــف المجــاالت

الجهــود في مســاعي المجتمع الدولي

إلــى جهــود ســموه فــي نشــر الســام

يلتقــي صاحــب الســمو الملكــي رئيس

االقتصاديــة والسياســية ،فــي ظــل ما

نحــو مســتقبل أكثــر ازدهــارًا لشــعوب

وتعزيــز جهــود التنميــة المســتدامة،

الوزراء بكبار المسئولين وسفراء هذه

تشــكله “اآلســيان” من كتلة اقتصادية

دول العالــم ،عبــر المشــاركة الفاعلــة

وهو ما تجســد في نيل ســموه للعديد

الــدول ويتباحــث معهــم عــن أفضــل

وسياســية مؤثــرة فــي العالــم ولهــا

فــي العديد من التحالفات التي تهدف

مــن الجوائــز واألوســمة العالميــة

الســبل لتعزيز العالقات الثنائية وفتح

مكانتها الدولية.

ً
أيضــا بتوطيــد
واهتمــت الحكومــة

إلــى لضمان األمــن اإلقليمي والتصدي

تقديــرًا لإلنجــازات التنمويــة التــي

بحــزم للتحديــات والمخاطــر التــي

حققها ســموه في االرتقاء بمستويات

تعود بالنفع على شعب البحرين.

التعــاون مــع المنظمــات اإلقليميــة

تمــس اســتقرار الــدول الســيما فــي

النهضة الحضارية في المملكة ،والتي

وتشــكل زيــارات ســموه العديــدة

والدوليــة وفــي مقدمتها منظمة األمم

منطقة الشــرق األوسط وفي مقدمتها

عــززت بدورهــا مــن مكانــة البحريــن

لــدول القــارة اآلســيوية ومنهــا تايلنــد

المتخصصــة،

المتحــدة
إيما ًنــا بأهميــة دورهــا فــي دفــع

خطــر اإلرهــاب والتهديــدات األخــرى

العالميــة ،ومــن أبرزهــا جائزة الشــرف

الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة

لإلنجــاز المتميــز فــي مجــال التنميــة

والصيــن وســنغافورة وغيرهــا ،آليــة

جهــود الــدول نحــو تحقيــق التنميــة

والنزاعات والحروب واالتجار بالبشــر

الحضريــة واإلســكان للعــام  2006من

مهمــة تعتمــد عليهــا سياســة مملكــة

المستدامة وإرســاء األمن واالستقرار

وغيرهــا ،ومــن أبــرز هــذه التحالفــات

برنامــج األمم المتحدة للمســتوطنات

البحريــن الخارجيــة ،والتــي فــي

الدولييــن وتعزيز العالقات بين الدول

التي تشارك فيها مملكة البحرين بقوة

البشــرية ،وميدالية ابن ســينا الذهبية

إطــار حــرص الحكومــة علــى أن

والشــعوب واســتطاعت البحريــن مــن

التحالف اإلســامي العسكري لمحاربة

مــن منظمة اليونســكو  ،2009وجائزة

تصــب نتائــج هــذه الزيــارات فــي

خــال ذلك أن تحتل مكانتها كشــريك

اإلرهــاب ،والتحالــف الدولــي ضــد

تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة

كل مــا يخــدم المصالــح السياســية

فاعــل في جهود المجتمــع الدولي في

تنظيــم “داعــش” ،والتحالــف العربــي

لعــام

الدوليــة

واالقتصاديــة لمملكة البحرين وجذب

طــرح الحلــول والمعالجــات لمختلــف

لدعم الشرعية في اليمن.

لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت

المزيــد مــن االســتثمارات التــي تدعــم

القضايــا التي تهم العالم ،فضال عن أن

وفي سياق آخر ،فقد اكتسب صاحب

للتنميــة المســتدامة” من قبــل االتحاد

االقتصــاد الوطنــي وتوفــر العديــد

المملكــة تحتضــن العديد مــن المقرات

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء بفضل

الدولي لالتصاالت لعام  2015وجائزة

آفــاق جديــدة للتعــاون مــن شــأنها أن

والفلبيــن وســريالنكا والهنــد وماليزيا

ووكاالتهــا

،2010

والجائــزة

مــن فــرص العمــل للمواطنيــن ،إلــى

اإلقليميــة والمكاتــب التابعــة لألمــم

رؤيتــه وســعيه الــدؤوب لتعزيــز

الســام مــن االتحــاد الدولــي للســام

جانــب االهتمــام بمــد جســور التعــاون

المتحدة وبرامجها.

عالقــات البحريــن الخارجيــة احتــرام

وغيرها.

تتويجا
سموه حصد جوائز دولية
ً
لجهوده في الدعوة إلحالل السالم

» »ليس هذا فحسب ،وإنما يحرص سموه بشكل دائم على مشاركة األمم

المتحدة والمجتمع الدولي في تسليط الضوء على مختلف القضايا التي

تهم اإلنسانية ،من خالل الرسائل والكلمات التي يوجهها سموه في مختلف

مناسبات األمم المتحدة ،مثل اليوم العالمي للسالم ،ويوم األمم المتحدة،

واليوم العالمي لحقوق اإلنسان ،ويوم الموئل العالمي” ،وغيرها من

المناسبات العالمية األخرى ،إضافة إلى مبادرة سموه لتدشين جائزة تحمل

اسم سموه “للتنمية المستدامة” والتي وضعت مملكة البحرين على

خاصا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة،
ًّ
خريطة الدول التي تولي اهتمامً ا
دائما إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في كل ما من
ً
كما أن سموه يدعو

شأنه تحقيق أكبر قدر من السالم واالستقرار في المنطقة والعالم من أجل

عالم تسوده المحبة والطمأنينة لتنعم بها كل دول وشعوب العالم.

ويشكّ ل االحتفال بمرور خمسين عامً ا على العمل الدبلوماسي ،مناسبة

لالحتفاء بجهود مملكة البحرين الدبلوماسية ورجاالتها ،وما قدموه من

خدمات جليلة لرفعة الوطن وتعزيز مكانته اإلقليمية والدولية ،كما أنها

مناسبة الستذكار جهود الرواد األوائل الذين وضعوا األسس واللبنات لصرح
الدبلوماسية البحرينية وعلى رأسهم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل

خليفة الذي قاد الدبلوماسية البحرينية ألكثر من ثالثة عقود ،حققت خالل

الدبلوماسية البحرينية إنجازات متميزة في مختلف الميادين.

ويبقى القول ،إن تاريخ الدبلوماسية البحرينية المديد زاخر بالعديد من
المواقف المشرفة التي يسجلها التاريخ بأحرف من نور ،وهي مواقف

اتسمت بالعقالنية والشجاعة واإليمان بأهمية العمل الجماعي الدولي

في حماية حاضر ومستقبل البشرية ،والتأكيد على ضرورة احترام المواثيق

واالتفاقيات الدولية التي تشدد على االحترام المتبادل وعدم التدخل في

شئون الدول ،وأن تكون العالقات الدولية مبنية على قيم تدعم وح التسامح

وقيم التعايش ومبادئ الحوار بين مختلف الدول والشعوب ،فاستحقت
البحرين بذلك أن تنال تقدير واحترام العالم أجمع.

سمو رئيس الوزراء مع جاك شيراك خالل زيارة سموه لباريس العام 2004

من مشاركة سمو رئيس الوزراء في المنتدى االقتصادي لدول شرق آسيا 2012

السياســــة الخارجيـــــة للبحريــــــن تستنـــــد إلى أســـــــــــس قويــــة ومتينـــــــة
المنامة  -وزارة الخارجية

أكــد وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بــن أحمد بن محمــد آل خليفة أن السياســة الخارجية

وزير الخارجية:

الدائمــة والتوجيهــات الســديدة لعاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل

تأكيد سيادة بالدنا

لمملكــة البحريــن تســتند إلــى أســس قويــة ومتينــة فــي تحركاتهــا ،وعلــى رأســها الرعاية
خليفة ،ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،وولي

وتكريس قيم

العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي

اإلنسانية والحوار

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
جــاء ذلــك خــال الكلمــة التــي ألقاهــا وزيــر الخارجية فــي الملتقى الدبلوماســي لســفراء

بين الشعوب

مملكة البحرين ،الذي عقد أمس بحضور عدد من ســفراء مملكة البحرين المعتمدين في
الخارج؛ تزام ًنا مع احتفال مملكة البحرين بمرور  50عاما على الدبلوماسية البحرينية.

وأضــاف الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل

العام  1971دولة كاملة العضوية ،ارتأت بريطانيا

خليفة أن مملكة البحرين هي دولة عربية مسلمة

أن هــذا االتفــاق باتت غير ضروري ،منو ً
ها إلى أن

مستقلة منذ العام  ،1783وقامت في أوائل القرن

مملكــة البحرين واألصدقاء في المملكة المتحدة

التاســع عشــر بتوقيع اتفاق مــع بريطانيا العظمى

احتفــا قبــل عاميــن بمــرور  200عــام علــى قيــام

دور البعثات الدبلوماسية في الخارج
البعثات الدبلوماسية في الخارج في تعزيز وجذب االستثمار الخارجي” ،بحضور وكيل
وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة ،والوكيل المساعد للشؤون
القنصلية والموارد والمعلومات السفير خليل يعقوب الخياط ،وبحثت الجلسة الثانية ”تعزيز
العالقات الثنائية والدولية” بحضور الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية
للشؤون الدولية ،والسفير توفيق أحمد المنصور الوكيل المساعد لشؤون الدول الغربية
واإلفروآسيوية ،وتناولت الجلسة الثالثة ”التحديات والرؤى المستقبلية للشرق األوسط”
بحضور مساعد وزير الخارجية عبدهللا بن فيصل بن جبر الدوسري ،ووكيل الوزارة للشؤون
اإلقليمية ومجلس التعاون السفير وحيد مبارك سيار ،والوكيل المساعد لشؤون مجلس
التعاون والدول العربية السفير يوسف محمد جميل.

عقد الملتقى الدبلوماسي لسفراء مملكة البحرين بحضور عدد من سفراء المملكة المعتمدين في الخارج

الخارجيــة وإن كانــت تتســم بطابــع المرونــة

مصالحهــا وتعزيــز مكانتهــا وســمعتها الخارجيــة

الثابتة في مجتمعنا كالســام والتعايش والحوار

ونــوه وزيــر الخارجيــة إلــى أن احتفــال مملكــة

البحريــن فــي تحقيــق هــذه األهــداف وتنفيــذ

في جلســات الملتقى ،ومــا أبدوه من رؤى وأفكار

وتخضــع باســتمرار لتقييــم ومراجعــات وإعــادة

وترســيخ صورتهــا الحضارية ،وتوطيــد عالقاتها

بيــن مختلــف الثقافــات والشــعوب ،والتصــدي

البحريــن بمــرور  50عامً ــا علــى الدبلوماســية

توجيهــات جاللــة الملــك ،مــن خــال التواصــل

بشــأن التعــاون في الشــان العســكري والخارجي،

عالقــات الصداقة بين البلدين التي تأسســت منذ

ترتيــب لألولويــات ،إال أنهــا تلتزم بثوابت رئيســة

مــع الــدول الشــقيقة والصديقة وتطويــر التعاون

للتهديــدات التــي تواجــه المجتمع الدولي بأســره

البحرينيــة ،يعد منطلقا لمرحلة ستشــهد بمشــيئة

النشط والدائم مع المسؤولين بالدول المعتمدين

خالقة ســيكون لها أطيب األثر في تطوير العمل

وتعــد مــن أقــدم االتفاقــات الدبلوماســية بيــن

ذلك الوقت تحقيقا للمصالح المشتركة.

منــذ انضمامهــا لألمــم المتحــدة وإلــى وقتنــا

مــع المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ،وتبني العمل

ومــن أخطرهــا العنــف والتطــرف واإلرهــاب بــكل

هللا تعالى المزيد من اإلنجازات تواكب ما تشهده

لديها واللقاءات معهم في المناسبات المختلفة.

الراهــن ،ومن أهمها تأكيد ســيادة مملكة البحرين

الجماعــي فــي الدفــاع عــن القضايــا العربيــة

صــوره وأشــكاله ،وسياســات بعــض الــدول التــي

مملكة البحرين من إنجازات في شــتى األصعدة،

وأعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

بلديــن .وبعد أن انضمــت البحرين لألمم المتحدة

وأوضــح أن سياســة وأولويــات مملكــة البحريــن

ووحــدة أراضيهــا وحمايــة أمنهــا والدفــاع عــن

واإلســامية ،وترســيخ القيم والمبادئ اإلنســانية

تسعى لزعزعة األمن واالستقرار في المنطقة.

منو ً
ها بالدور الكبير الذي يقع على ســفراء مملكة

عــن خالص شــكره وتقديره للســفراء المشــاركين

الدبلوماســية وتحقيــق األهــداف التــي نتطلع لها
جميعً ا.
» »تناولت الجلسة األولى في الملتقى ”دور
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سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة أحمد بن عيسى
المنامة  -بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة

سمو محافظ الجنوبية مستقبال عددا من كبار المسؤولين وضباط وزارة الداخلية ووجهاء وأعيان وأهالي المحافظة

برقية تهنئة من الوكيل المســاعد للجنســية والجوازات واإلقامة الشــيخ أحمد بن
من هللا
عيســى بــن خليفة آل خليفة ،بمناســبة مغادرة ســموه المستشــفى بعــد أن َّ

على سموه بنعمة الشفاء .وفيما يلي نص البرقية:
ســيدي صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة
بــن ســلمان آل خليفة رئيــس مجلس الوزراء
حفظه هللا ورعاه

“الجنوبية” تعمل على تنمية مختلف القطاعات

ســمو الشــيخ خليفة بن علي يؤكد أهميــة التواصل المباشــر مع األهالي

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يشــرفني أن أرفــع لمقــام ســموكم الكريــم
حفظكم هللا أسمى آيات التهاني والتبريكات

المنامة  -وزارة الداخلية

من هللا
بمناســبة مغادرة المستشــفى بعد أن ّ
ً
داعيــا هللا عــز
علــى ســموكم بنعمــة الشــفاء

اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي خليفــة آل خليفــة فــي
المجلس األسبوعي بالمحافظة عددا من كبار المسؤولين وضباط وزارة الداخلية

وجــل أن يمتــع ســموكم بموفــور الصحــة
والعافية لمواصلة مسيرة الخير والعطاء لما

ووجهاء وأعيان وأهالي المحافظة.

فيه رفعة الوطن وخير المواطنين.
وإنني إذ أغتنم هذه البشرى السارة الستذكر

وفي مســتهل اللقاء ،رحب سمو المحافظ

األمــن العيــن الســاهرة علــى أمن وســامة

الشيخ أحمد بن عيسى

بالحضــور ،مؤكــ ًدا ســموه أن المحافظــة

المواطنين.

مملكــة البحريــن منــذ توليكــم حفظكــم هللا

وفقكم هللا وحفظكم من كل شر وأدام عزكم

المســئوليات ووضع األسس الصحيحة لبناء

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

تعمــل علــى تنميــة مختلــف القطاعــات؛
ً
تنفيــذا لتوجيهــات عاهــل البــاد صاحــب

مــن جهتهــم ،عبــر الحضــور عــن اعتزازهم
وتقديرهــم لســمو الشــيخ خليفــة بن علي

الدولــة الحديثــة والتــي مــا زالــت بصمــات

المخلص لسموكم

الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة،

بــن خليفــة آل خليفــة للجهــود والمســاعي

جهودكم تتوالــى حتى العهد الزاهر لصاحب

الوكيــل المســاعد للجنســية والجــوازات

ودعــم رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

التــي يقوم بها ســموه لبلــوغ الغايات التي

الجاللــة الملــك المفــدى حفظــه هللا ورعــاه،

واإلقامة

الملكــي الوالد األمير خليفة بن ســلمان آل

تحقــق التنميــة فــي أرجــاء المحافظــة

ودمتم في حفظ هللا ورعايته.

أحمد بن عيسى بن خليفة آل خليفة

خليفــة ،ومــؤازرة ولــي العهــد نائــب القائد

ودوره الكبيــر فــي تعزيــز التواصــل مــع

األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس

أهالي المحافظة.

جهــود ســموكم الخيــرة فــي بنــاء ونهضــة

الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر

مناقشة احتياجات “رابعة المحرق” اإلسكانية

ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ،مــن خــال
العمــل علــى تقديــم الخدمــات التــي تعود
على المواطنين بالنفع والفائدة.
وأوضــح ســمو المحافــظ أن التواصــل

المنامة  -وزارة اإلسكان

اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمــر

تكفل توفير السكن المالئم للمواطنين.

بمكتبــه بديــوان الــوزارة النائــب عيســى

وفــي ختــام اللقــاء قــدم عضــو مجلــس

الكوهجــي ،إذ تــم بحــث عــدد مــن

النواب عيســى الكوهجي خالص شــكره

المواضيــع المتعلقــة بالدائــرة الرابعــة

وتقديــره للوزيــر على الجهود الملموســة

بمنطقة المحرق المواضيع ذات االهتمام

لتوفيــر الســكن االجتماعــي للمواطنيــن،

المشترك والتي من شأنها تعزيز التعاون

مبديــا اســتعداده للتعــاون مــع الــوزارة

والتنســيق بين وزارة اإلســكان ومجلس

لتنفيــذ تلك الخطط والمشــاريع بحســب

النــواب؛ لتنفيــذ البرامج اإلســكانية التي

الجداول الزمنية الموضوعة لها.

المباشــر بأهالــي المحافظــة ،يســهم فــي
تكوين صورة شاملة لما يتطلع له مواطنو
وأهالــي مناطــق المحافظــة فــي تنفيــذ
المشــاريع المتعلقــة بالجانــب الخدمــي

والتنموي ،مشــي ًدا في الوقت نفســه بدور
الشــراكة المجتمعيــة مــع مديريــة شــرطة
المحافظــة الجنوبيــة وبلديــة المنطقــة
الجنوبية في العمل على رصد احتياجات
المواطنيــن والعمــل عليهــا بالتعــاون مــع
الجهــات المختلفة؛ لتكون المحافظة على
مقربة مع األهالي والمواطنين.
وأكــد ســموه الــدور البارز لمديرية شــرطة
المحافظــة الجنوبية في شــراكتها الدائمة
مــع المحافظــة الجنوبيــة مــن خــال
التنســيق األمنــي المتواصــل؛ كــون رجــال

سمو الشيخ خليفة بن علي يرعى “أول إكسبو ياباني”

“الـــجـــنـــوبـــيـــة” تـــســـعـــى لـــتـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــة مــــع طـــوكـــيـــو ودعـــــــم األســــر

بدور المالكي من عوالي (-تصوير :رسول الحجيري)

برعاية كريمة من لدن محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة ،ينطلق في حلبة

إدارة الجمعيــة بمبادرة ســمو الشــيخ خليفة بن

المحافظة بالتعاون مع جمعية الصداقة البحرينية اليابانية.
وتــم اإلعــان عــن فعاليــات “القريــة
صبــاح أمــس فــي قاعــة االجتماعــات في

واســتعرض العريض تطور العالقات البحرينية

اليابانيــة” فــي مؤتمــر صحافــي عقــد
مبنــى المحافظــة وتحــدث فيــه رئيــس
جمعيــة الصداقــة البحرينيــة اليابانيــة
ناصــر العريــض ،ومديــر إدارة البرامــج
االجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة
فاطمة حسن.
وأوضح العريض أن هذه الفعالية ستكون
األولى من نوعها بمملكة البحرين ،وتأتي
بالتعــاون بيــن المحافظــة ،الجمعيــة،
السفارة اليابانية ،الجالية اليابانية ،وعدد
من الفعاليات اليابانية األخرى.

علي آل خليفة غير المســبوقة ،التي تهدف إلى
التعريــف باليابان والتجربــة اليابانية وتقديمها
للجمهور البحريني.

ً
موضحــا أنها عالقــة قديمة تمتد منذ
اليابانيــة،
أول شــحنة بتــرول فــي العــام  ،1934لتنطلــق
بعدهــا العالقــات الرســمية والدبلوماســية بيــن
البلدين في العام .1971
وكشــف أن ميزان التبادل التجاري بين البلدين
يفــوق المليــار دوالر ســنويًّا ويشــمل مختلــف
أنــواع البضائــع والســلع .وبيــن أن الحضــور
الياباني بالبحرين واســع وفي ازدياد من خالل
وجــود  5شــركات مالية ،وشــركتان تجاريتيان،
باإلضافــة إلــى  10شــركات صناعيــة تعمــل في

لدخول الســوق التجاري البحريني واالســتثمار

لزيادة مدخولها.

بالمملكــة .وأعــرب العريض عن ســعادة مجلس

البحريــن فــي الفترة  9 - 7فبراير المقبل ،اإلكســبو اليابانــي األول “القرية اليابانية” الذي تنظمه

ميزان تجاري

بيــن البلديــن باحتضــان الشــركات اليابانيــة

لالســتفادة من هــذه الفعاليات والمشــاركة فيها

جانب من المؤتمر

مجاالت مختلفة.

بالبحرين وصل وحســب آخر اإلحصاءات التي

يابانيا مع
وبيــن أنــه يعيــش فــي البحريــن 250
ًّ
ً
مردفــا أن الشــركات اليابانيــة كان لهــا
أســرهم،

رصدتها الجمعية إلى 21شركة.

دور في تطوير العجلة االقتصادية والصناعية،
مــن خــال التعــاون والعمــل مــع الشــركات
البحرينيــة كشــركة “بابكــو” وشــركة “بنــا غــاز”،
ً
موضحــا أن عــدد الشــركات اليابانيــة العاملــة

جمعية الصداقة
وعــن جمعيــة الصداقــة البحرينيــة اليابانيــة،

دعم وتوجيهات
وأشــارت حســن إلــى أن ســموه وجــه الحتضان
المحافظــة الجنوبيــة لهــذه الفعاليــة وأوضحت
أن “القريــة اليابانيــة” موجهــة للعائــات
واألســر مــن المواطنيــن والمقيميــن ،وكذلــك

رعاية كريمة

الــزوار والضيــوف .ودعــت األســر إلــى االطالع

ورفعــت مديــر إدارة البرامــج االجتماعيــة

علــى الحيــاة والتجربــة اليابانيــة التــي تنقلهــا

وشــؤون المجتمــع الشــكر والتقديــر لســمو

المحافظة لهم من اليابان إلى البحرين ،مشيرة

محافــظ الجنوبيــة لرعايتــه أول إكســبو ياباني

إلــى أن المحافظــة ســتدعو عــد ًدا مــن نجــوم

يقــام بالبحريــن ،مؤكــدة أن هــذا يعكس حرص

السوشــيال ميديــا للمشــاركة.وأكد العريــض

ســموه في إقامة فعاليات متميــزة لكل العوائل

وحســن أن الفعاليــة التــي تنظمهــا المحافظــة،

واألســر واألطفــال ،تقــدم فــي ثناياهــا المعرفــة

ســتكون مجتمعيــة هادفــة تصــب فــي صالــح

والفائــدة والمتعــة واالطــاع علــى ثقافــات

تعزيــز الشــراكة مــع اليابــان ،ودعــم األســر

قــال إن الجمعيــة تعمل ومنذ إنشــائها في العام

جديــدة ،وفــي نفــس الوقــت فتح المجــال أمام

المنتجة ،وتقدم الترفية والمتعة والمعرفة لكل

 2008على تقوية العالقات واألواصر التجارية

طبقــة مهمة مــن مجتمعنا وهي األســر المنتجة

شرائح المجتمع.

“حكمة” يتولى مراقبة وضبط النظام الصحي بالتعاون مع “المهن”
المنامة  -وزارة الصحة

اجتمــع رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيب الشــيخ محمد بن عبــدهللا آل خليفة
صبــاح أمــس مــع رئيس لجنة الصحــة بغرفة تجــارة وصناعة البحريــن عبدالمجيد العوضي
وعدد من أعضاء اللجنة بحضور األمين العام للمجلس إبراهيم النواخذة؛ لتطوير التعاون
المشــترك بيــن الطرفيــن فــي إطــار الجهــود المبذولــة لتطويــر الخدمــات الصحيــة وتنميــة
االستثمارات في القطاع الصحي.
وفــي بدايــة اللقــاءّ ،
رحــب الشــيخ محمد بن

والســامة والســرعة الكافية فــي تقديم هذه

عبــدهللا آل خليفــة برئيــس وأعضــاء لجنــة

الخدمــات ســواء فــي القطــاع الحكومــي أو

الصحــة فــي غرفة تجارة وصناعــة البحرين،

القطاع الخاصً ،
وفقا ألفضل األسس العلمية

وبحث مع الوفد المواضيع المتعلقة بالقطاع

ومعايير الممارســة الصحيــة المتعارف عليها

الصحــي الخــاص ،وتبــادل وجهــات النظر مع
ً
رئيسا ومهمً ا
شريكا
ممثلي القطاع؛ بوصفهم
ً

دوليــا ،وإطــاق العديــد مــن المشــاريع التــي
ً

رئيس المجلس
األعلى للصحة يبحث
مستجدات القطاع
مع غرفة التجارة
المجلــس يباشــر العمــل فــي هــذا المشــروع
الرائــد مؤكــ ًدا أن القطــاع العــام والخــاص
ســيكونان مزوديــن للخدمــة ،كمــا ناقــش

رئيس المجلس األعلى للصحة يلتقي لجنة الصحة بغرفة التجارة والصناعة

االجتمــاع أهميــة اإلســهام في تنميــة القطاع

مؤكدا أهمية تضافر الجهود؛ من أجل تطوير

وتســجيل المهــن والمؤسســات الصحيــة مــن

باســتعداد المجلــس بتذليــل أيــة صعوبــات

الصحــي الخــاص والصيدلــة والســياحة

القطــاع واالرتقاء بــه لخدمة القطاع الخاص

جهــة وصنــدوق الضمــان وشــركات التاميــن

يواجهها القطاع الطبي في المملكة ،مؤكدين

العالجيــة .مــن جانبه ،أشــار وفــد الغرفة إلى

المحلــي واالقتصــاد الوطنــي .كمــا بحــث

الصحــي مــن جهــة أخــرى وذلــك الســتكمال

فــي الوقــت ذاتــه اســتعدادهم التــام للتعاون

أهميــة المســاهمة في تنميــة القطاع الصحي

رئيــس المجلــس مــع وفــد الغرفــة دور مركــز

المراقبــة والحوكمــة للخدمــات الصحيــة.

البنــاء مــع المجلــس األعلــى للصحــة لتقديــم

ودعــم وتطويــر نظــم الخدمــات والرعايــة

الهادفــة لتعزيز قطاع الصحة ،وفي مقدمتها

الخــاص والصيدلــة والســياحة العالجيــة،

“حكمة” الذي سيتبع المجلس األعلى للصحة

وأعــرب أعضاء لجنة الصحــة بغرفة التجارة

المقترحــات والتوصيــات ورفــع الحلــول

وتطويــر نظــام الضمــان الصحــي الشــامل،

وســيناط بــه مهمــة مراقبــة وضبــط وتوجيه

في ختام االجتماع عن اعتزازهم وتقديرهم

المقترحة التي من شأنها المساهمة بالنهوض

الصحيــة بالمملكة ،بما يضمن الكفاءة العالية

برنامــج الضمــان الصحــي الوطنــي ،إذ إن

إضافة إلى االهتمام بجودة القطاع الصحي،

النظــام الصحــي بالتعــاون مع الهيئــة لمراقبة

لرئيــس المجلــس األعلــى للصحــة ،مشــيدين

بالقطاع الطبي في البحرين.

تعنــى بتطويــر النظــام الصحــي وتحســين

في تقديم الخدمات الصحية.

جودة الرعاية الصحية.

أن الخدمــات الصحيــة تشــهد تطــورًا
وأكــد ّ

وأطلــع رئيس األعلى للصحة رئيس وأعضاء

كبيــرًا فــي ظــل ســعي الحكومــة لتوفيــر

اللجنــة على مســتجدات المبــادرات الوطنية

75
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اجــتــمــاع مــرتــقــب بــيــن “الـــنـــواب” ووفــــد “الــتــنــفــيــذيــة” الــيــوم

القضيبية  -مجلس النواب

عقــدت لجنــة دراســة برنامــج عمــل الحكومــة للســنوات  2022 - 2019اجتماعهــا
الثاني بمجلس النواب أمس ،برئاسة رئيس مجلس النواب فوزية زينل ،وبحضور

ال لزيادة
الرواتب

نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيس الوفــد الحكومي الشــيخ خالد بــن عبدهللا آل
خليفــة ،والنائــب الثانــي لرئيــس مجلــس النواب رئيــس لجنة دراســة برنامج عمل
الحكومة علي زايد ،وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.
وأكــدت رئيس مجلــس النــواب أن االجتماع

جميــع استفســارات أعضــاء لجنــة مناقشــة

الثاني أسس ألرضية مشتركة بين السلطتين

برنامــج عمــل الحكومــة ،األمــر الــذي يعكــس

التشريعية والتنفيذية إلنجاز هذا الملف بكل

طبيعــة العالقــة القائمــة بيــن الســلطتين

كفــاءة ومهنيــة في الوقت القياســي المحدد

والمرتكزة على التعاون واالحترام ،خصوصا

بموجــب اآلليــات الدســتورية والقانونية ،مع

أن برنامــج عمــل الحكومــة يمثــل األولويــات
ّ
تمكــن الحكومــة مــن أداء دورهــا
التــي

التــي تكفل الحفاظ على مكتســبات وحقوق

التنفيذي .وأكــد نائب رئيس مجلس الوزراء

مراعــاة التأكــد مــن توافــر جميــع الضمانــات
المواطنين.

رئيس الوفد الحكومي أن الممارســة المتبعة

وأشــادت بتجــاوب وتعاون الوفــد الحكومي

في دراسة البرنامج قبل عرضه على مجلس

برئاســة الشــيخ خالد بــن عبــدهللا آل خليفة،

النــواب للتصويــت ،تتوافــق والتعديــات

واســتعداد ممثلــي الحكومــة لإلجابــة عــن

الدســتورية التــي أجريــت فــي العــام ،2012

الوفد الحكومي في االجتماع

راشد الغائب

ÛÛقناعتي المستمرة أنه يتعيّ ن أال ينساق المواطن لقرارات شعبوية ،يقرّ رها
مجلــس النــواب ،ويعلــم علــم اليقيــن أنها لــن تبصر النــور .وأعنــي تحديدً ا

مشــروع قانــون زيــادة رواتــب الموظفيــن بالقطــاع الحكومــي ،الــذي قــرّ ر

خصوصــا المــادة ( )46مــن الدســتور التــي

وشــفافية ،فيمــا تــم تجديــد التأكيــد أن

نظمــت اإلجــراءات المتعلقــة ببرنامــج عمــل

الميزانيــة العامــة للدولــة للســنتين الماليتيــن

البرلمان المنتخب التمسك به ،بجلسة الثالثاء الماضية.

الحكومة.

 2020 - 2019ســتتضمن التفاصيل المتعلقة

ولتســجيل الموقف أمام المواطنين عمومً ــا ،والناخبين تحديدً ا ،باالنحياز

وأوضــح أن الحكومــة تســلمت مــن لجنــة
دراســة برنامج عمــل الحكومة  75ســؤاالً تم

بالمشــاريع التــي ســيتم تحديدهــا علــى إثــر
مــا ســينتهي إليه مجلــس النــواب بعد عرض

اســتخالصها مــن صلــب البرنامــج ،وأوضــح

برنامــج عمــل الحكومــة للتصويــت .ومــن

الوفــد الحكومــي فــي االجتمــاع وأجــاب

المقــرر أن تعقد اللجنــة النيابية اجتماعا آخر

عــن معظــم األســئلة على نحــو أثــرى النقاش

لهــا اليوم بحضــور الوفد الحكومي؛ لمواصلة

وســاهم فــي تبــادل المعلومات بــكل أريحية

دراسة برنامج عمل الحكومي.

ÛÛيعلم أعضاء المجلس أن كبس الزر بالموافقة ،اليوم أو غدً ا ،إجراء شكلي،
لمطلب تحسين المعيشة.

ÛÛناقشــت مجموعــة نواب فرادى :هل تتوقعــون زيادة الرواتب؟ ..وأجمعوا
باســتبعاد ذلــك بســبب الظــروف االقتصاديــة الضاغطــة بالبــاد ..إذن لــم

الموافقة ..ألنهم ال يستطيعون المجاهرة بموقف معاكس أمام الرأي العام.

ÛÛتوجــد فجــوة شاســعة بالرواتــب بيــن موظفي القطــاع الحكومــي وعمال
القطــاع الخــاص ،وبشــهادة صنــدوق النقد الدولــي ،وتعتبــر البحرين ثاني

أعلــى دولــة تعانــي من هذه المشــكلة العتيــدة ،بمقارنتها مع بلدان الشــرق

األوسط وآسيا الوسطى.

دور مهم لـ “أمانة التعاون” بالمجال األمني

وزيـــر الداخليـــة يشـــيد بأدائهـــا فـــي تطويـــر العمـــل الخليجـــي
تنفيــذ قــرارات أصحــاب الجاللــة

المنامة  -وزارة الداخلية

اســتقبل وزير الداخلية الشــيخ راشــد
بــن عبــدهللا آل خليفــة ،أمــس ،األمين
العــام لمجلــس التعاون لــدول الخليج
العربية عبداللطيف الزياني.
ورحــب الوزيــر ،فــي مســتهل اللقــاء،

بالزيانــي ،مشــي ًدا باطــاع األمانــة
العامــة بالمهمات المنوطــة بها بكفاءة
واقتــدار ،من خــال دورها في متابعة

ÛÛلقــد دأبــت الســلطتان إشــاحة الوجــه عــن دعــم رواتــب العامليــن بالقطاع
الخــاص ،وتركهــم رهينــة أصحــاب العمــل وتقلبــات الســوق ،دون تدخــل
منصــف مــن الحكومــة والبرلمــان ،كمــا جــرى بدولــة الكويــت ،التــي قرّ رت

صرف عالوة دعم لمواطنيها العاملين بالقطاع الخاص.

ÛÛســأؤيد زيــادة رواتــب موظفــي الحكومــة لــو انتعشــت الظــروف الماليــة
لخزينــة الدولــة ،ولــو واكبتهــا زيــادات منصفــة موازيــة للعامليــن بالقطــاع

الخاص؛ ألن نار الغالء وجشع التجار ال يفرقان بين جيب المواطنين.

ÛÛلقــد رفــض مجلــس الشــورى قانــون الزيــادة بمداولته األولــى ،وأطلب من
أعضائه التمسك بقرارهم الموضوعي .ورحم هللا هذا القانون.

والســمو قــادة دول مجلــس التعــاون

تيار

والتنســيق الفاعــل في تطوير مســيرة

“ÛÛال تدع الخوف يغلق حنجرتك ،يومً ا ما سيغلقها الموت”.

العمل المشــترك ،خصوصا في المجال
األمنــي .من جهته ،أشــاد األمين العام

جالل الدين الرومي

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

rashed.ghayeb

بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية

@albiladpress.com

للحفــاظ علــى األمــن واالســتقرار فــي
كافة ربوع مملكة البحرين.

وزير الداخلية مستقبال األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

فوز إدارة مكافحة المخدرات ثمرة إستراتيجية التطوير

تخريج عسكريين بسالح الجو الملكي

المنامــة  -وزارة الداخليــة :اســتقبل وزيــر الداخليــة

وفــي مســتهل اللقــاء ،هنــأ الوزيــر الفريق الفائــز ،معربًا

آليــات ونظــم العمل وصقــل القدرات العلميــة والعملية

الفريــق أول ركــن الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفة

عــن اعتــزاز وزارة الداخليــة ومنتســبيها بهــذا التقديــر

ومواكبــة التطــورات ،معربًا عن تمنياتــه للجميع بدوام

أمــس ،مديــر عــام اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلــة

اإلقليمــي والدولــي ،والذي يعكــس دور إدارة مكافحة

التوفيق والسداد.

الرفاع  -قوة دفاع البحرين

الجنائيــة العميــد عبدالعزيــز الرميحــي ،الــذي قــدم لــه

المخــدرات فــي حمايــة المجتمــع مــن هــذه اآلفــة

مــن جهتــه ،أعــرب مديــر عــام اإلدارة العامــة للمباحث

ُ
أقيــم بقــوة دفاع البحرين صباح أمس ،حفل

فريــق إدارة مكافحــة المخــدرات الفائز بجائــزة المركز

الخطيــرة ،كمــا تعــد الجائــزة إحــدى ثمار إســتراتيجية

واألدلــة الجنائيــة عــن شــكره وتقديره لوزيــر الداخلية

عربيــا فــي مســابقة أفضــل تعــاون ميدانــي
الثانــي
ًّ

التطوير والتحديث المعمول بها بكافة إدارات الوزارة.

علــى هــذه اللفتة الكريمة ،والتي تمثــل دافعً ا لمواصلة

تخريــج دورة للمســتجدين العســكريين فــي

وأكــد وزيــر الداخليــة أهميــة االســتمرار فــي تحديــث

مزيد من العمل والعطاء في خدمة الوطن.

معلوماتي عملياتي على المستوى اإلقليمي والدولي.

ســاح الجو الملكي البحرينــي ،بحضور قائد

مليـون دينـار

الميدانية التي تم تحصيلها خالل الدورة ،تم
أداء القســم القانوني ،بعدها قام قائد ســاح
الجــو الملكــي البحرينــي بتوزيــع الشــهادات
علــى الخريجيــن والجوائــز التقديريــة علــى

ســاح الجــو الملكــي البحريني اللــواء الركن

متمنيــا للجميــع التوفيــق .حضر
المتفوقيــن،
ًّ

وبعد أن قدم الخريجون عد ًدا من التطبيقات

البحرين وأهالي الخريجين.

طيار الشيخ حمد بن عبدهللا آل خليفة.
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العســكرية العمليــة كالمشــاة والمهــارات

حفــل التخريــج عــدد مــن ضبــاط قــوة دفاع

إلنشــاء جســر المحــرق الــرابــع

وزيـــــر األشــــغــــال :أعـــمـــال الـــطـــرق عــقــب اســتــكــمــال الـــدفـــان

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

ذكــر وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمرانــي عصام خلــف أن الوزارة

بحث التعاون األكاديمي مع جامعة هدرزفيلد
المنامة  -وزارة الداخلية

بدأت أعمال الدفان للحزمة األولى من مشــروع جســر البســيتين الرابع وجســر المنامة
الشــمالي – المرحلــة الثانيــة -ضمــن مشــروع طريــق المنامــة الدائري ،ومــن المؤمل أن
حاليــا
تنتهــي أعمــال الحزمــة األولــى مــن الدفــان فــي أغســطس المقبــل ،فيمــا يجــرى
ًّ

التنسيق ألعمال الدفان للحزمة الثانية واألخيرة ،على أن تتم أعمال الطرق والجسور

ً
تنفيــذا لتوجيهــات وزيــر الداخليــة

الجامعــة أنــدرو بيــل بحضــور نخبــة

بالعمــل المســتمر علــى تنميــة قــدرات

من األســاتذة والمحاضرين بالجامعة

منتســبي الــوزارة وفــق أعلــى معايير

والملحــق األمنــي بســفارة مملكــة

الجــودة واالســتفادة مــن الخبــرات

البحرين لدى المملكة المتحدة.وتمت

والتجــارب الدولية في مجال التعليم

مناقشــة العديــد مــن الموضوعــات

والتدريــب ،قــام وفــد مــن الــوزارة

العلميــة والتدريبيــة وســبل وآليــات

برئاســة مســاعد رئيــس األمــن العــام

زيــادة التعاون األكاديمي المســتقبلي

لشــؤون العمليــات والتدريــب العميــد

بمــا يخــدم أهــداف وزارة الداخليــة

ركــن حمــد بــن محمــد آل خليفــة

ويحقــق االســتفادة القصــوى مــن

بزيــارة جامعــة هدرزفيلــد بالمملكــة

تجــارب

األكاديميــات

المتحــدة ،حيــث التقــى نائــب رئيــس

والجامعات األجنبية المرموقة.

وخبــرات

عقب استكمال أعمال الدفان.
وقــال خلــف إن كلفــة المشــروع االســتراتيجي

منافــذ للوصــول للبســيتين الجديــدة ومنطقــة

تبلــغ  94مليــون دينــار بتمويــل مــن الصنــدوق

الساية وبندر السيف.

الســعودي للتنمية يشمل أعمال الدفان والطرق

يذكــر أن المشــروع يعتبــر اســتكماالً لشــارع

وإنشــاء جســر بأربعــة مســارات لــكل اتجــاه،

المحرق الدائري (امتداد شــارع الحوض الجاف

وتمــت ترســية المرحلــة األولــى والثانيــة مــن

جهة الشــمال) إذ يبدأ من تقاطع شــارع المحرق

أعمــال الدفــان مــن قبــل مجلــس المناقصــات

بســماهيج /ديار المحرق مــرورًا بالدير

الدائــري
والبســيتين ومنطقة الســاية وصوالً إلى منطقة

االقتصادية التي تشهدها المملكة.

خليج البحرين شمال جزيرة البحرين (المنامة)،

وأضــاف أن مــن المؤمــل أن يربــط المنشــآت

إضافــة إلــى إنشــاء المرحلــة الثانيــة مــن جســر

االقتصاديــة والســياحية والتنمويــة في جزيرة

المنامــة الشــمالي والتي تبدأ مــن التقاطع حتى

المحــرق بالعاصمــة المنامة من الشــمال ،ويوفر

منطقــة الواجهــة البحريــة فــي منطقــة الســيف

والمزايــدات ،ويهــدف إلــى تعزيــز الحركــة

هوك :إيران خلقت انقسامات طائفية بالبحرين

مطالبــة بوقــف تطويــر الصواريــخ ودعــم وتمويــل الميلشــيات

تزامنًــا مع الجولة التي قام بها وزير الخارجية

شــارك رئيس األمن العام اللواء طارق الحســن

األميركــي مايــك بومبيــو إلــى عــدد مــن دول

فــي فعاليــات مؤتمر الكويــت الدولي لمكافحة

المنطقــة مــن بينهــا مملكــة البحريــن ،زار

الفســاد ،الــذي عقد على مــدى يومين ،ونظمته

المبعــوث األميركي الخاص إلى إيران ورئيس

هيئــة مكافحــة الفســاد الكويتيــة (نزاهــة)

مجموعــة العمل حول إيــران براين هوك ،التي

بالتعــاون مــع منظمــة األمم المتحــدة ،بحضور

تــم تشــكيلها فــي وزارة الخارجيــة األميركيــة

دولي واسع.

اإلســتراتيجية والدوليــة والطاقــة (دراســات)
ً
ً
شــامل حــدد خاللــه أهم
عرضــا
أمــس ،إذ قــدم

يتعين
االســتقرار في المنطقة ،مشــيرًا إلى أنه
ّ

درايــة بمحــاوالت إيــران إضعــاف الهويــة

مالمــح السياســة الخارجية تجاه إيران ،ضمن

على إيران التوقف عن تطوير صواريخ بعيدة

والمهتمين بتلك القضية.وأشار الشيخ عبدهللا

المــدى بإمكانهــا حمل رؤوس نوويــة بما يمثل
تهديــ ًدا ً
بالغا لــدول المنطقة واإلخــال بتوازن
ً
القــوى فيهــا ،فضــا عــن ضــرورة التوقــف عــن

اســتطاعت الحفاظ على ســيادة الدولة وأمنها

دعــم وتمويــل ميلشــياتها فــي كل مــن ســوريا

وهويتهــا بتنوعهــا الدينــي والثقافــي ،وكذلــك

ولبنان والعراق واليمن والبحرين.

تعزيز التعايش السلمي والحرية الدينية.

كمــا شــدد هــوك علــى أهميــة تعزيــز التعــاون

وأكــد الشــيخ عبــدهللا بــن أحمد أهميــة توطيد

مائــدة مســتديرة ضمــت عــد ًدا مــن المعنييــن
بــن أحمــد آل خليفــة إلــى أهميــة ذلــك اللقــاء؛
مــن أجــل التعــرف علــى مســتجدات السياســة

األميركية تجاه السياسات اإليرانية.
وفــي عرض موجــز قدمه هوك ،أكــد أن مملكة
ً
شــريكا أساســا للواليات المتحدة
البحرين تعد
ضمــن إســتراتيجيتها تجــاه إيــران ،مؤكــدا
أن إيــران تعــد العامــل األساســي فــي زعزعــة

والعمــل المشــترك بيــن الواليــات المتحــدة

الوطنيــة فــي البحريــن ،وكيــف خلقــت إيــران
انقســامات طائفيــة داخــل المملكــة ،إال أن
النخبــة الحاكمة فــي المملكة بقدرتها وحنكتها

العالقــات طويلــة األمــد بيــن البلديــن ،مؤكــ ًدا

األميركية ومملكة البحرين بما يعزز االستقرار

تأييد البحرين إلستراتيجية الواليات المتحدة

ويدعــم األمــن ،مشــيرًا إلــى أن الجميــع علــى

لمكافحة أنشطة إيران المزعزعة لالستقرار.

الرابع سيحدث نقلة نوعية في معالجة مشاكل

مــرورًا بقــرى قاللــي وســماهيج والديــر ،ديــار
المحرق وصوالً إلى خليج البحرين عبر الجسر.

الحركة المرورية شمالي جزيرة المحرق ،حيث

الحسن يبحث تعزيز التعاون مع رئيس “الرقابة اإلدارية” المصري

المنامة  -بنا

العــام الماضــي ،مركــز البحريــن للدراســات

تقاطــع الفــاروق .وأشــار الوزيــر إلــى أن الجســر

الشــرقية مــن الجزيــرة ،بــدءً ا مــن مدينــة الحد،

تعزيز مبادئ الشفافية ونبذ الفساد
المنامة  -وزارة الداخلية

الشيخ عبدالله بن أحمد مع المبعوث األميركي الخاص إلى إيران

ليصل إلى شــارع الشــيخ خليفة بن سلمان عند

ســيحمل كثافــة مروريــة عاليــة علــى الجهــة

وفيمــا يخــص تجربــة البحريــن فــي مجــال
مكافحــة الفســاد ،صــرح رئيس األمــن العام أن
جهود المملكة ،تنصب ضمن منظومة متكاملة
للتنميــة ،تســهم فــي ترجمــة رؤيــة مملكــة

رئيس األمن العام شارك في فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد

البحريــن  ،2030مشــيدا بتوجيهــات وزيــر

األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد ،منوهــا إلــى

الدين ،إذ أشــاد بالعالقــات التاريخية والوثيقة

الداخلية بتطوير آليات عمل األجهزة الرقابية،

أهمية التعاون والتواصل بين كل المؤسســات

التــي تجمع البلدين الشــقيقين وحرصهما على

وتكثيــف الجهــود التوعويــة تعزيــزا لقيــم

وفئــات المجتمــع؛ لزيــادة الفعاليــات التوعوية

تطوير العالقات وفتح مزيد من آفاق التعاون

الشــفافية والنزاهــة والمحاسبة.وأشــار إلى أن

والتثقيفيــة لمكافحــة الفســاد والحفــاظ علــى

المشــترك .واتفــق الجانبــان علــى العمــل علــى

إقرار اإلســتراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
ّ
شــكل عالمة رئيســة في
قبــل نحــو  6ســنوات،

المــال العــام ،بمــا يضمــن تعزيــز قيــم ومبــادئ

تعزيــز التعــاون فــي مجــال مكافحــة الفســاد

ً
وفقا
إطــار الجهــود المبذولة لمكافحة الفســاد،

الشفافية ونبذ الفساد.

وتبــادل المعلومــات ،فيمــا اطلــع رئيــس األمــن

والتقــى علــى هامــش المؤتمــر رئيــس هيئــة

العــام علــى اإلســتراتيجية المصريــة لمكافحة

لاللتزامــات المترتبــة علــى المملكــة كإحــدى

الرقابــة اإلداريــة بجمهوريــة مصــر العربيــة

الفساد والجهود المبذولة في هذا الصدد ،ومن

الــدول األطــراف فــي تنفيــذ أحــكام اتفاقيــة

الشــقيقة اللــواء أركان حــرب شــريف ســيف

بينها إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد.
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مطالبة بتعويض ذوي الدخل المحدود

أكثر من  1300شركة سجلت في “المضافة”

“الــوطــنــي” تــلــقــى  7آالف مــكــالــمــة لــاســتــفــســار عــن الضريبة

المنامة  -بنا

طالــب نائــب رئيــس لجنــة الشــؤون

أعلن الجهاز الوطني للضرائب الخليجية أن عدد الشركات والمؤسسات التجارية

إلــى اســتعداده التــام لتلقــي أي

المرحلــة األوليــة ،مجــددا دعــوة

التــي حصلــت على شــهادة التســجيل فــي ضريبة القيمــة المضافة حتــى اليوم بلغ
ً
مواصلة لجهوده الرامية إلى تحقيق التطبيق السليم
أكثر من  1300شركة؛ وذلك

أســئلة أو استفســارات تخــص

األعمــال

المواطنيــن ذوي الدخــل المحــدود

بالتجــاوب اإليجابــي مــن قبلهــم وحرصهــم الدائــم على االستفســار بهــدف التنفيذ

الخارجيــة والدفــاع واألمن الوطني
النائــب بــدر الدوســري بتعويــض

ً
منوها
آلليــات القيمــة المضافة من خــال التعاون الب ّناء مع المؤسســات التجارية

عــن تطبيق ضريبــة القيمة المضافة

الصحيح للقيمة المضافة.

بمبلــغ ثابــت فــي رواتبهــم ،وذلــك

ونــوه
ّ

بسبب ارتفاع أسعار السلع المعيشية
والخدماتيــة وهــو مــا أثقــل كاهلهم
بأعبــاء مادية.وقال :بعد تلمس آثار

بدر الدوسري

وسلبيات الضريبة نطالب بما قامت
بــه دول الجــوار وذلك بإيــداع مبالغ

حيــث ســتدخل مزيــ ًدا من الســيولة

مــن ذوي الدخل المحــدود أو توفير

فــي أن الجهــات التنفيذيــة تتلمــس

مالية ثابتة في حسابات المواطنين

إلــى الســوق وســتزيد ثقــة المواطن

بطاقة تموينية شــهرية لكل مواطن

ما يمر به.

تأكــد

وبيــن أن الخدمــة الجديــدة التــي

الجهــاز

بضــرورة

المســتهلكين مــن وجــود شــهادة

تــم إطالقهــا أخيــرا عبــر الموقــع

التســجيل في القيمــة المضافة في

اإللكترونــي

بالجهــاز

مــكان ظاهــر بالمحــات التجاريــة

()www.nbt.gov.bh

التــي تفــرض القيمــة المضافــة

التحقــق مــن حصــول أي شــركة أو

المقــررة ( ،)% 5وأن تتضمــن

مؤسســة تجاريــة أو محــل تجــاري

الشــهادة رقــم الســجل التجــاري

علــى شــهادة التســجيل ألغــراض

للمؤسســة وتاريــخ التســجيل فــي

القيمة المضافة.

القيمة المضافة.

وأشــار الجهــاز الوطنــي للضرائــب

“العمل” :تصريح الدوسري أخرج عن سياقه

إقناع أصحاب العمل بأن يكون البحريني الخيار المفضل

ذات العالقــة ،والتــي تــم التعامــل
معها بكفاءة وحرفية.
وأكــد الجهــاز مواصلــة تقديــم
الدعــم الكامــل للتطبيــق الســليم
للقيمــة المضافــة بجوانبهــا الفنيــة
واإلجرائيــة خصوصــا فــي هــذه

والبريــد اإللكترونــي (vat@mof.
 ،)gov.bhإضافة إلى االستفادة من
المعلومــات المفصلــة المتاحــة على
الموقــع اإللكتروني للجهاز الوطني
للضرائــب الخليجيــة (www.nbt.
 )gov.bhأو عبــر انســتغرام وتويتر
(.)@BahrainNBT

الحقيقية واألساسية للمسار الصحيح للضريبة وحماية محدودي الدخل من تبعاتها.

االجتماعيــة ،أن تقــدم للصحيفــة التحيــة

والتقدير ،وتود اإلفادة بما يلي:

حاليا
وأضــاف فــي بيــان أمــس أن مــا يحــدث
ًّ

حرصــا منــا علــى توضيــح ما أشــار إليــه وكيل
ً

مــن ارتبــاك فــي التطبيــق أمــر طبيعــي فــي

وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة صبــاح

الدوســري ،للرأي العالم ،نود تأكيد أن ما صرح
بــه الدوســري تــم نقلــه دون دقــة وخــارج عــن

ســياقه ،حيــث إن الوكيــل قــال فــي التصريــح

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان

نطاقــا واســعا مــن االستفســارات

عبــر الخــط الســاخن ()80008001

لمراجعة آليات تطبيق القيمة المُ ضافة خالل الفترة التجريبية النطالقها يعد الضمانة

يســر إدارة االتصــال بــوزارة العمــل والتنميــة

البحرينــي هــو الخيــار األفضل عنــد التوظيف؛
ً
تنفيــذا لتوجيهــات رئيــس الــوزراء
وذلــك

أكثــر مــن  7000مكالمــة تغطــي

للتطبيــق الســليم للقيمــة المضافــة

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة إلى األجهــزة التنفيذيــة المختصة

“توظيــف المواطــن أولويــة ال تناقــش” ،فإنــه

الخــاص إلــى إقنــاع أصحــاب العمــل ألن يكون

والمؤسســات الجاريــة حتــى اليوم

المضافــة أو اإلبالغ عن أي مخالفة

أكــد رجــل األعمــال محمــد نــور ســلطان أن التوجيــه اإلنســاني الحكيــم لعاهــل البالد

“بالدنــا” بتاريــخ  16ينايــر  2019تحــت عنوان

ومــن خــال الشــراكة الحقيقيــة مــع القطــاع

مــن المســتهلكين أو الشــركات

بشــأن كل مــا يتعلــق بالقيمــة

محرر الشؤون المحلية

“البــاد” ،فــي العــدد رقــم  3746فــي صفحــة

التوظيــف للبحرينــي ،وإنمــا تســعى الــوزارة

المكالمــات الهاتفيــة التي تم تلقيها

للتواصــل وطــرح االستفســارات

تجفيف منابع “الــهــدر” يــوفــر مـــوارد مالية هائلة

إشــارة إلــى المقــال المنشــور فــي صحيفــة

يلزم الشــركات والمؤسســات بأن تكون أولوية

تتيــح

االتصــال ( ،)80008001إذ بلــغ عدد

المســتهلكين

سلطان يثني على توجيه مراجعة آليات “المضافة”

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المشــار إليــه بأنــه ال يوجــد قانــون وتشــريع

الخــاص

ضريبــة القيمــة المضافة على مركز

وقطــاع

آل خليفــة ،بتوفيــر فــرص العمــل المناســبة
ً
فضــا عــن اهتمــام ســموه ودعمه
للمواطنيــن،
لمبادرات الوزارة في هذا الشأن.
ونفــذت الــوزارة العديــد مــن المبــادرات
والحوافــز التــي تمنــح للقطــاع الخــاص لدعــم
هــذا التوجــه ،منهــا تدريب الباحثيــن عن عمل
وتزويدهم بالمهارات األساسية التي يحتاجها
سوق العمل ،أو من خالل سياسة دعم األجور

للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.
» »كما أكدت الوزارة أن وتيرة التوظيف
في الوزارة مستمرة وتسير بصورة
طبيعية ،وذلك من خالل اإلحصاءات
الفصلية التي تنشرها الوزارة وتحدد
عدد الداخلين الجدد في سوق العمل،
ومن تم توظيفهم ،ونسبة البطالة التي
ال تزال في حدودها اآلمنة والمستقرة.

جميــع األطــراف ســتكون ســبيالً معينًــا علــى
تجــاوز هــذه المرحلــة الصعبــة التــي تمــر بهــا

البدايــة خصوصا أنها المرة األولى التي تطبق

البــاد والتي اطرتهــا إلى فرض هذه الضريبة،

فيهــا الضرائــب ،لكنه يفرض فــي نفس الوقت

لتواصــل مســيرة التنميــة رغــم التحديــات

محمد نور سلطان

ضــرورة الدراســة الدائمــة واالطــاع عن قرب

الصعبــة وتتمكــن من تنفيــذ برنامجها لألعوام

وتحصيــل عائــدات تفــوق كثيــرًا مــا يمكــن أن

علــى أوضــاع الســوق واالســتماع لشــكاوى

األربعــة المقبلــة والــذي يقــوم علــى تحقيــق

المواطنيــن والمســتهلكين ،وكذلــك التجــار

التوازن المالي.

لوضــع اليــد علــى أوجــه الخلــل ومعالجتهــا
وتالفيهــا مســتقبالً ،مشــيرًا إلــى أن فــرض

إلى كثير من الممارســات واألوجه التي يمكن

الضريبــة علــى الســلع مــن المنبــع مــن المنتــج

لهــا أن توفــر مــوارد ماليــة هائلــة ومــن بينهــا

أو المســتورد أو تاجــر الجملــة سيســد ثغــرات

مــا يكشــف عنــه تقريــر ديــوان الرقابــة المالية

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

كثيرة ويخدم المواطنين.

واإلداريــة ســنويا مــن مظاهــر هــدر ،ســيؤدي

إلى ترشــيد الدعم الحكومــي في إطار حرص

تجفيــف منابعهــا إلــى زيــادة مــوارد الدولــة

الدولة على أن يصل هذا الدعم لمستحقيه.

وشــ ّدد علــى أن الشــفافية والوضــوح من قبل

التمايزات بين جمعيات الصيادين ال تخدمهم

ّ
وحــث رجــل األعمــال علــى ضــرورة االلتفــات

يتم تحصيله من ضريبة القيمة المضافة.
ونــوّ ه بتوجه الحكومة برئاســة رئيس الوزراء
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليفة ودعم ولي العهد نائب القائد األعلى
النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب

تمرين على مكافحة الحريق بالجفير

سلمان لـ “^” :قــرار توقيف “بوانيش” الروبيان فوقي غير مدروس
ليلى مال اهلل

قــال النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب عبدالنبــي ســلمان إن قــرار توقيــف

واعتبر سلمان أن اإلطالة في حل مشكلة

رخــص صيــد الروبيــان فــي موســم صيده قــرار فوقي غيــر مــدروس وكان من

دا ،مؤكــ ً
البحــارة ال تخــدم أحــ ً
دا أنهم في

داعيا إلى أعاد النظر فيه
الممكن التعامل مع المتضررين وإيجاد البدائل لهم،
ً

حيرة من أمرهم وما زالت وزارة األشغال
والبلديــات ال تجيــب علــى أســئلتهم وال

بشكل سريع ج ًّ
دا.

وبين أن عدد المتضررين بلغ  280سفينة

استعراض قضيتهم بشكل تفصيلي.

صيد تجاوزت خسارة كل رخصة  8آالف

واعتبــر أن القضيــة تمــس شــريحة مهمة

دينار بحريني خالل فترة الشهر والنصف

مــن أبنــاء البحريــن مــن وهــم الصياديــن

الماضية وهو موسم صيد الروبيان.

وأصحــاب البوانيــش وأنهــا خســارة

وأكــد أن النــواب يســعون لحــل المشــكلة

للبحــارة واســرهم وخســارة لجميــع

البحــارة وســيقدمونها عبــر المجلــس

المواطنين حيث ارتفعت أسعار الروبيان

يعلمون متى يباشرون العمل مجد ًدا.
ولفــت ســلمان إلــى التمايــزات بيــن
جمعيات الصيادين تخلق مشكلة جديدة
في حين أن البحارة يحتاجون إلى رؤية
موحدة تخدمهم.
» » وقال إن ما يتعرّض له البحارة مسالة

النــواب باتخــاذ اإلجــراءات عبــر اللجــان

ألكثــر مــن  4ونصــف دينار للكيلــو .وتابع

عبدالنبي سلمان

المختصــة أو تحويلهــا للحكومــة عــن

“هنــاك تعاطــف كبير مع البحــارة من قبل

في مســالة (الكــراف ) وبينوا أنه ال توجد

طريــق مناقشــتها بما تســمح بــه اللوائح.

النــواب الذيــن وعــدوا بالوقــوف معهــم

بدائــل حســب طــرح الصياديــن وطالبــوا

فال مصدر رزق للمتوقفة سفنهم

وأوضــح ســلمان أن لقــاء جمــع النــواب

حتــى حــل مشــكلتهم المتفرعــة التــي لها

بالســماح لهــم بدخــول البحــر تعويضهــم

في مرافئ سترة والمحرق وال رواتب

مــع جمعيتي ســترة والمحــرق للصيادين

أبعــاد اقتصاديــة واجتماعيــة على البلد”.

عن فترة التوقف وموسم صيد الروبيان

تقاعدية وهم يتعرضون وأسرهم إلى

ممثليــن عــن أصحــاب البوانيــش تــم

أوضــح أصحاب البوانيش وجهة نظرهم

تقريبا.
الذي انتهى
ً

ضغوطات بسبب االلتزامات البنكية

بدون مصدر دخل.

البحرين تتأثر بموجة غبار اليوم
المنامة  -بنا

تشــير نمــاذج التنبــؤات العدديــة
إلــى تحــرك منخفــض جــوي علــى
المناطق الشــمالية من شبه الجزيرة

التواصل الرسمية.

العربيــة قادمــا مــن حــوض البحــر

ويتوقــع أن تتأثــر المملكــة بموجــة

األبيــض المتوســط ،إذ مــن المتوقــع

مــن الغبــار مــع بدايــة هبــوب الرياح

أن تتأثــر المناطــق الشــمالية مــن

الشــمالية الغربيــة حيــث تتدنــى

الخليــج العربــي بحالــة مــن عــدم

علــى أثرها مســتوى الرؤيــة األفقية

االســتقرار وتكــون الفرصــة مهيــأة

تدريجيا
لتتحســن فــي وقت الحــق
ًّ

رعديــة أحيا ًنــا علــى المناطق ،ولكن

ومــن المتوقــع أن تصــل درجــة

فرصــة تســاقط األمطار تــكاد تكون

الحــرارة العظمــى إلــى منتصــف

عبــر منظومــة اتصــال فاعلــة وب ّنــاءة ،مــن خــال

ضعيفــة علــى البحريــن مــع مــرور

العشــرينيات

وتنخفــض

تفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية كافة.

المنخفض.وتســتمر ســرعة الريــاح
مــن نشــطة إلــى قويــة فــي عطلــة

تدريجيــا مع اســتمرار هبوب الرياح
ًّ

وأثنــى المشــاركون على مــا يقدمه المركــز من دعم

الشــمالية الغربيــة لتصــل إلــى أقــل

ومســاندة للمؤسســات الحكومية ،األمر الذي يسهم
ً
تحقيقا للمصلحة العامة،
في تعزيــز تضافر الجهود

نهاية األســبوع ثم تنخفض سرعتها

مــن  20درجــة مئويــة فــي األيــام

تدريجيا مع مطلع األســبوع المقبلة،
ًّ
ّ
إل أنهــا ســتعاود نشــاطها الثالثــاء

المقبلــة ،وتنخفــض درجات الحرارة
الصغــرى ألقــل من  13درجــة مئوية

المقبــل .ودعــت اإلدارة المواطنيــن

فجــرا ،بينما تكون درجــات الحرارة

والمقيميــن خصوصا مرتــادي البحر

المحسوسة أقل من ذلك.

اليــوم

الداخلية في حفظ األمن وحماية

المدني وموظفي األمن والسالمة

الســامة العامــة ،نفــذت اإلدارة

التابعيــن لمجموعــة مــن الشــقق

العامــة للدفــاع المدنــي ،تمرينًــا
ً
مشــتركا علــى المبانــي العاليــة

الســكنية ،باإلضافــة إلــى التأكــد
مــن جاهزية آليات الدفاع المدني

بمنطقــة الجفيــر فــي محافظــه

وكذلــك الوقــوف علــى األخطــاء

العاصمة.

والمالحظــات المحتملــة وكيفيــة

ويأتــي التمرين للتأكد من ســرعة

معالجتها.

خــــطــــة إعــــامــــيــــة لـــــدعـــــم لـــجـــنـــة “حـــــقـــــوق الـــطـــفـــل”

النشــرات الجويــة عبــر مواقــع

لتســاقط أمطــار متفرقــة قــد تكــون

ً
انطالقــا مــن مســؤوليات وزارة

االســتجابة لــدى كــوادر الدفــاع

“االتصال الوطني” يناقش أولوياته

لتوخــي الحــذر ومتابعــة تحديثــات

في الليل.

إنسانية ال تقبل به القيادة السياسية

المنامة  -وزارة الداخلية

المنامة  -بنا

عقــد مركــز االتصــال الوطنــي أمــس االجتماع الــدوري لشــبكة االتصــال الحكومي في

مجمع وزارة اإلعالم ،بحضور  31ممثالً عن  25جهة حكومية.
وتــم خــال االجتمــاع ،مناقشــة مخطــط االتصــال

الحكومــي للشــهر المقبــل ،ودور المركز في تنســيق

وتحديــد أولويات االتصال ،وفق آلية عمل تتوافق
مــع أهــداف توحيــد الخطــاب اإلعالمــي الحكومي،

في مواكبة مســتمرة إلنجازات المملكة ودعم ســبل
االتصــال فــي مختلــف القطاعــات ،مســتعرضين

أهــم الفعاليــات والبرامــج والنشــاطات التــي تعكف

الــوزارات والهيئــات الحكومية علــى إنجازها خالل

األشهر المقبلة .ومن ذلك ،دعم المركز لثالث جوائز
تابعــة لــوزارة التربيــة والتعليم وهــي :جائزة جاللة
إقليميــا ،والتربــوي المتميز،
الملــك حمــد لليونســكو
ًّ

إضافـ ًـة إلــى جائــزة محمــد بــن زايــد ،وكذلــك دعــم

خطــط التواصــل المتعلقــة بنظــام إصــدار رخــص
البنــاء “بنايات” ،الذي ّ
دشــنه ولي العهــد نائب القائد
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل
خليفة خالل الملتقى الحكومي  ،2018والذي يمثل

نقلــة نوعية في خدمــة إصدار تراخيص البناء ،في
مــوازاة التطــور الذي تشــهده المملكــة على مختلف

الصعــد ،خدمــة للمســيرة التنمويــة الشــاملة بقيــادة

عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى
آل خليفة.

وقــام المركــز بإعــداد وتطوير خطــة إعالمية لدعم
مشــاركة اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الطفــل فــي
االجتماعات ُ
األممية المزمع انعقادها بجنيف خالل
الفتــرة  18إلــى  21ينايــر الجــاري ،التــي سيترأســها

وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان.

من اجتماع مركز االتصال الوطني

وج ـ ّدد المركــز فــي ختــام االجتمــاع التزامــه بدوره

الجهــات الحكوميــة بمــا يعــزز مــن ثقــة المواطنين،

الوطنــي عبــر تقديم الدعم والمســاندة للمؤسســات

ويضمــن التفــاف الجميــع حــول المصالــح الوطنية،

الحكومية ،وتعزيز ســبل تنســيق الجهود المشتركة

ويحقــق المزيــد مــن التقــدم فــي مجــال االتصــال

بيــن جميــع الــوزارات والهيئــات الحكوميــة ،مؤك ًدا

الوطني ،ويســلط الضوء على المبادرات الحكومية

ســعيه المســتمر لتعزيز منظومة االتصال الحكومي

المختلفــة ،وعلــى إنجــازات المملكــة ،وقصــص

بشــكل فاعــل ومســتدام ،وبنهــج اســتراتيجي

نجاحهــا وتقدمهــا وتطورهــا ونمائها فــي ظل العهد

مــن أجــل بنــاء المزيــد مــن جســور التواصــل بيــن

الزاهر لصاحب الجاللة الملك.

براءة مدير شركة مقاوالت من وفاة عامل

الخميس

09

local@albiladpress.com

التقاريـر الفنيـة ومهنـدس السلامة أكـدوا عـدم وجـود خلـل فـي التوصيلات
عباس إبراهيم

قال المحامي غالب الشريطي إن المحكمة الصغرى الجنائية األولى برأت متهمً ا آسيويًّا يعمل مديرًا

فأحالــت النيابــة العامــة المتهــم المســؤول فــي
الشركة عن مسكن عمالها للمحاكمة على اعتبار

بإحدى الشركات مما نسب إليه من تهمة التسبب بخطئه في وفاة آسيوي آخر ،في السكن المسؤول

أنه بتاريخ  19أغســطس  ،2017تســبب بخطئه

عنه المتهم والكائن بمنطقة المنامة ،مبي ًنا أن القدر هو من اختار وفاة المجني عليه بالقضية لتنتقل

فــي مــوت المجني عليــه ،بأن أهمــل في صيانة

ً
متوجها
روحه إلى بارئها بعد لحظات من خروج اثنين من زمالئه بالسكن من دورة المياه التي كان

المبنــى المســؤول عنــه ،مما أدى لوفــاة المجني

ً
خصوصــا أنــه ال يوجد أي خلل بالتوصيــات الكهربائية حتى تتســبب في حدوث
إليهــا لغســل يديــه،

عليــه .وأشــار المحامي الشــريطي إلــى أنه دفع

الوفاة مما تنتفي معه مسؤولية المتهم ،إذ صدر تقرير الوفاة بأنها نتيجة صعقة كهربائية.

في مرافعته عن موكله بانعدام ركن الخطأ من

وأوضح أن الواقعة تتحصل في أن عمال إحدى

فــورًا وقامــوا باالتصــال باإلســعاف ،والذي نقله

شــركات المقاوالت وبعد عودتهم إلى مســكنهم

إلــى مجمــع الســلمانية الطبي ،وهنــاك علموا أنه

في يوم  19أغســطس  ،2017دخل أحدهم إلى

فارق الحياة نتيجة صعق كهربائي.

دوريــة الميــاه لالســتحمام ،ثــم تبعــه زميل آخر

وبإجراء التحقيق عن الواقعة تبين أنه بمعاينة

ذلــك بســبب عــدم مراعــاة اتخــاذ االحتياطــات

وخرج دون أن تحدث أية مشكلة ،لكن زميلهما

موقــع الحــادث ثبــت أن المجنــي عليــه تعــرض

الالزمــة لحمايــة المتواجديــن فــي الســكن

الثالــث “ 51عامً ا – المجنــي عليه” دخل بعدهما

لصعقــة كهربائيــة بعــد مالمســة الصنبــور ،ممــا

مــن األخطــاء الكهربائيــة ،مــن حيــث وجــود

غالب الشريطي

والتنفســية نتيجــة الصعقــة الكهربائيــة ،وكان

جانب المتهم النقطاع العالقة السببية.
مــن جهتهــا ،قالــت المحكمة في أســباب حكمها
أن تقدير رابطة الســببية بين الخطأ والضرر أو
عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي

اتصال
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إبراهيم النهام

ال كريمً ا مــن وكيــل وزارة العمــل والتنمية
Û Ûتلقيــت صبــاح يــوم أمــس اتصــا ً
عرجــا علــى المقــال ،الــذي تنــاول
ً
االجتماعيــة األخ صبــاح الدوســري،
تصريحــه عــن عــدم أولوية توظيــف البحريني في القطــاع الخاص ،أوجز

حيثياته بنقاط عدة.

Û Ûال يوجــد لــدى الــوزارة أي أداة قانونيــة ،تلــزم شــركات القطــاع الخــاص
وأصحــاب العمــل تحديدً ا ،بأولوية توظيف البحريني ،وهو ما ينتقص من

تفصل فيها محكمة الموضوع ،ولما كان الثابت

الوزارة  -من وجهة نظري  -صالحية كبرى ،بالغة األهمية.

ً
متوجهــا لغســل يديــه،
ولــم يســتحم لكنــه كان

أدى لوفاتــه جــراء حدوث ســكتة قلبية بســبب

توصيــات كهربائيــة غيــر آمنــة فــي المبنــى،

المعــد مــن قبــل رئيــس مركز الطــوارئ ،مــن أنه

التوظيــف بالقطــاع الخــاص ،وكان الــرد بأن الســوق المحلــي مفتوح ،وأن

وأثنــاء ذلــك ســمع زميليــه صراخــه وســقوطه

الصعقة.

وتم تحميل شــركة المقاوالت مســؤولية وقوع

بعــد إخطارهــم بالواقعة ،حضــر لمعاينة الموقع

ً
مفتوحا آنذاك.
علــى األرض وكان بــاب الحمــام

وجــاء فــي تقريــر الطبيــب الشــرعي أن الوفــاة

الحــادث ،ومســؤولية حمايــة عمالهــا من أخطار

فني ولم يجدوا أي خلل كهربائي قد يؤدي إلى

وتابــع ،أن زمــاء المجنــي عليه هرعــوا لنجدته

نشــأت مــن هبــوط حــاد فــي الــدورة الدمويــة

الكهرباء في السكن.

الصعقة الكهربائية.

مــن مطالعــة خطــاب هيئــة الكهربــاء والمــاء

Û Ûتم مســبقً ا مخاطبة الجهات المختصة بشــأن أهمية منح البحريني أولوية
أفضلية التوظيف مرهونة بمعياري الكفاءة والخبرة.

Û Ûأهميــة ســن مجلس النواب لتشــريع قانوني ،يمنح الــوزارة صالحية إلزام
شــركات ومؤسســات القطــاع الخــاص ،وأربــاب العمــل ،أولويــة توظيــف

البحريني ،دون سقف معين.

Û Ûاالســتفادة مــن تجــارب دول الخليــج في توطيــن أبنائهــا بوظائف القطاع

السجن  5سنوات والغرامة آلسيوي

قــــــــرصــــــــا مــــــــن مــــــؤثــــــر عـــقـــلـــي
ً
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عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى عامالً آسيوي الجنسية “ 39عامً ا” بسجنه لمدة

الخــاص ،والتــي نجحــت برفــد الكثيــر المكتســبات اإليجابيــة لالقتصــاد

الوطني ،ولألسرة نفسها.

Û Ûتعزيــز قــدرات المقبليــن علــى العمــل ،بالمزيــد مــن البرامــج التأهيليــة
والتدريبية المستمرة والمتطورة ،المتناسبة مع متطلبات السوق المحلي،
وفقً ا لخارطة زمنية محددة ،ودقيقة.

Û Ûونهتــم هنــا ،بــأن ننقــل هــذه الــرؤى بشــفافية تامــة؛ ألن هدفنــا الرئيــس
خدمــة البحريــن ،بمنح أبنائها حقهم الطبيعي في نيل الوظائف المناســبة،

المتالئمة مع مؤهالتهم وكفاءاتهم.

Û Ûوألفِ ــت لضــرورة قيــام إدارة العالقــات العامة واإلعــام بالــوزارة بواجبها،
حول أي لبس قد يشــوب تصريح أحد المســؤولين بها ،وهو ما لم يحدث

مع تصريح الوكيل صباح الدوسري.

نهائيا عن البالد
 5ســنوات وأمــرت بتغريمــه مبلــغ  3000دينار عما أســند إليه وبإبعــاده
ًّ
عقــب تنفيــذ العقوبــة المقضي بهــا وبمصادرة المضبوطــات؛ وذلك إلدانتــه بجلب عدد

ebrahim.alnahham

ً
عقليــا مخبــأة في أنابيب جــر حقيبته حال وصوله لمطــار البحرين
قرصــا مؤثــرًا
2974
ًّ

@albiladpress.com

الدولي.

وذكــرت المحكمــة أن تفاصيــل الواقعــة

والعثــور عليهــا مخبــأة فــي مقبــض الجر

تتمثــل فــي أن المتهــم اآلســيوي كان قــد

الخاص بالحقيبة الخاصة به.

حضــر إلــى البحريــن قادمً ــا مــن بــاده

وبإجــراء مزيــد مــن التحريــات مــن قبــل

بتاريــخ  20أبريل  2018عن طريق مطار

الشــاهد الثاني -المالزم أول التابع إلدارة

البحريــن الدولي ،وقد اشــتبه فيه ضابط

ّ
توصــل إلــى أن
مكافحــة المخــدرات-

الجمارك فما كان منه إال أن أمر بتحويله

المتهــم يعمــل ضمــن شــبكة تعمــل علــى

للمســار األحمــر للتدقيــق فــي عمليــة

تهريــب المــواد المخــدرة بقصــد االتجــار،

تفتيشه وأمتعته.

وأن دوره يقتصــر علــى تهريــب المــواد

“الداخلية” :إجراءات حيال البالغات عن السالح
المنامة  -وزارة الداخلية

صــرح المديــر العــام لمديريــة شــرطة

وأشــار المديــر العــام لمديريــة شــرطة

محافظــة المحــرق أن شــرطة المديرية،

محافظــة المحــرق ،إلــى أنــه فــور تلقــي

ألقــت القبــض علــى شــخصين مشــتبه

هــذا البــاغ ،فضــا عــن بالغــات مماثلــة

وأثنــاء عمليــة التفتيــش تــم العثــور فــي

المخــدرة إلــى داخــل المملكــة بمقابــل

بحوزتهمــا ســاحا ناريا (تبيــن الحقا أنه

مــن مناطــق أخــرى ،تم مباشــرة عمليات

قرصــا
ً
حقيبــة مالبســه علــى عــدد 2974

مادي.

من التداول.

الميتامفيتاميــن فــي غيــر األحــوال

لعبــة) إثــر بــاغ مــن مواطنــة مفــاده أنــه

البحــث والتحــري والتــي أســفرت عــن

معمليــا
طبيــا أحمــر اللــون ،والتــي ثبــت
ًّ
ًّ

معمليا
وبأخذ عينة من إدرار المتهم ثبت
ًّ

بينمــا كانــت تقــود ســيارتها علــى شــارع

تحديــد هويــة المشــتبه بهمــا والقبــض

وثبــت للمحكمــة بعــد مداولــة القضية أن

ثانيــا :حــاز وأحــرز
المصــرح بهــا قانونــا،
ً

عــراد ،فوجئــت باعتــراض ســيارة لهــا

عليهمــا ،منوهــا إلــى أنــه جــار اتخــاذ

يحمل أحد راكبيها سالحا ناريا ويوجهه

اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة وإحالــة

وهي من المؤثرات العقلية ،إذ تم ضبطها

التــي تعد من المؤثرات العقلية الممنوعة

نحوها “وفق ما أفادت”.

القضية للنيابة العامة.

احتواؤهــم علــى مــادة الميتامفيتاميــن

احتواؤهــا علــى مــادة الميتامفيتاميــن

المتهــم بتاريــخ  20أبريــل  ،2018أوال:
جلــب بقصــد االتجــار المؤثــر العقلــي

بقصــد التعاطــي المؤثــر العقلــي المذكــور
في غير األحوال المصرح بها قانو ًنا.

استبدال عقوبة نائب سابق دعا لمقاطعة االنتخابات

الــــعــــمــــل فــــــي خـــــدمـــــة الــــمــــجــــتــــمــــع بــــــــدال عــــــن الــــحــــبــــس شـــهـــرا

قضــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة بمعاقبــة نائــب ســابق -تابع لجمعيــة الوفــاق المنحلة -نشــر تغريدة على موقــع التواصل

أعضــاء مجلــس النــواب بحريــة ورويــة
وبــإرادة مختــارة بعيــدا عــن أي تشــويش

االجتماعــي (تويتــر) داعيــا إلــى مقاطعــة االنتخابــات األخيرة قبــل إجرائها ،مما يشــوش على حرية اســتعمال الناخبيــن لهذا الحق؛

يعكــر صفوهــا ،وجــرم كل إخــال بحريــة

بحبســه لمدة شــهر واحد عما أســند إليه من اتهام ،وأمرت بالوقت ذاته باســتبدال عقوبة الحبس بإلزامه بالعمل في خدمة المجتمع

االنتخــاب أو بنظــام إجرائهــا عــن طريــق

بموافقته ،كما أمرت بتغريمه مبلغ  500دينار عن تهمة إساءة استعمال الهاتف.

التشــويش الــذي يخــل بحريــة الناخبيــن

وأفــادت المحكمــة أن واقعــة القضيــة

خــال حســابه الشــخصي بواســطة هاتفه

وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا إنه

تتحصــل فــي أن إدارة مكافحــة الجرائــم

النقال ،وأضاف أن عدد المتابعين لحسابه

مــن المقــرر أن الحريات والحقــوق العامة

اإللكترونية كانت تلقت بالغا مفاده رصد

يقــدر بحوالــي  20ألــف شــخص مــن كل

التــي كفلهــا الدســتور ليســت حريــات

حســاب على موقــع التواصــل االجتماعي

أنحاء العالم.

وحقــوق مطلقــة ،وإنمــا يجــوز تنظيمهــا

(تويتــر) باســم النائــب الوفاقــي الســابق،

وكانــت أحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة

تشــريعيا ،وأن مملكــة البحريــن من خالل

والذي عمد إلى نشــر تغريدات يدعو فيها

علــى اعتبــار أنه بتاريخ  18نوفمبر ،2018

دســتورها وقوانينهــا المعمــول بهــا والتي

إلــى التحريــض علــى عــدم المشــاركة في

أوال :أخــل بحريــة االســتفتاء واالنتخــاب

تتماشــى والعهد الدولــي الخاص للحقوق

وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية.

االنتخابات النيابية والبلدية.

بــأن قــام بالتشــويش علــى ســير العمليــة

المدنيــة والسياســية قــد كفــل الحريــة

» »وانتهت إلى القول إنها ارتأت تمكين

وتأكــدت التحريــات المكثفــة التي أجرتها

االنتخابيــة مــن خــال نشــر تغريــده عبــر

الشــخصية وحريــة التعبيــر عــن الــرأي إال

اإلدارة المذكــورة باالســتعانة بالمصــادر

مواقــع التواصــل االجتماعــي تتضمــن

أنــه جعلت مناط هذه الحرية أن يتم ذلك

مــن تكويــن عقيدتهــم الختيــار ممثليهــم
في مجلس النواب والتي تتوج بممارســة
حقهم السياسي في يوم االقتراع ويعتبر
الســلوك اإلجرامي بالتشــويش الذي يخل
بحريــة االنتخــاب جريمــة معاقــب عليهــا

المجتمع من االستفادة من مهارات
المحكوم عليه ،وتبقى شيء من

السرية من هوية المتهم فتم ضبطه.

عبارات تخل بتلك الحرية.

في حدود القانون؛ ألن الحرية الشخصية

بالنســبة إلــى جميع األفــراد ،إال في حدود

اســتخدامها؛ حتــى ال يكــون مــن وراء

وبســؤاله عن تلك “التغريــدة” اعترف بأنه

احترام كل منهم لحريات غيره ،ومن حق

استعمالها اعتداء على حريات الغير.

األمل في عودته ودمجه بالمجتمع

ثانيا :تسبب عمدا في إزعاج الغير بإساءة

وحريــة اإلعــراب عــن الفكر شــأنها كشــأن

المشرع البحريني بل من واجبه بمقتضى

وذكــرت أن المشــرع البحرينــي حمــى

بالفعــل نشــر التغريــدة محــل الواقعــة من

استعمال أجهزة االتصاالت الالسلكية.

ممارســة ســائر الحريــات ،ال يمكــن قيامها

الدســتور أن يعيــن تلــك الحــدود وكيفيــة

حــق المواطنيــن السياســي بانتخــاب

بالعمل من دون مقابل لصالح جهات

واستبدال بعض تلك العقوبات
في المجتمع.

ّ
آسيويين
يعطل الحكم على قاتل
تأخر تقرير طبي
َ

مــا زالــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى تنتظــر التقرير النفســي النهائي بشــأن

مركــز شــرطة النعيــم ،لكنــه كان يتعمّ ــد

اآلســيويين؛ معلــاً ســبب اختيــاره لهــم

ّ
ترجــل مــن ســيارته وطلب
وأضــاف أنــه

تجــاه رأس كل منهمــا قاصــدا مــن ذلــك

شــاب “ 24عامً ــا” تجــرّ د من إنســانيته ألجل بضعــة دنانير يتحصــل عليها من خالل

عــدم الــرد ولمــدة تجــاوزت  10أيــام،

أن ال أحــد سيســأل عنهــم لــو حصــل لهم

مــن ذلــك اآلســيوي محفظتــه ،إال أن

إزهــاق روحيهمــا ،وبلــغ مقصــده بــأن

وذات يــوم أبصــر آســيويًّ ا يقــود دراجته

مكروه على حد تعبيره.

المجني عليه وألنه كان يعاني من اآلالم

أحدث به اإلصابــات الموصوفة بالتقرير

الهوائيــة ،فقــرّ ر قتلــه ،وبالفعــل أحضــر

ونجــح فــي ارتــكاب أولــى جرائمــه فــي

التــي تســبب لــه بهــا فقــد كان يشــير إلى

الطــب الشــرعي والتــي أودت بحياة كل

مطرقتــه بســرعة وركــب ســيارته حتــى

غضون شهر فبراير الماضي على ساحل

ّ
توجــه إليه وعثر
موقــع ســكنه ،وبالفعــل

تجــاوز المجنــي عليــه ،ومــا إن وصــل

بحــر كربابــاد ،إذ إنــه طلــب مــن العامــل

فيه على حقيبة قماشية فاستولى عليها

منهمــا ،وقــد ارتكبــت هــذه الجنايتيــن
تســهيالً الرتــكاب جريمــة ســرقة كل من

بجانبــه انقــض عليــه وضربــه بالمطرقــة

اآلســيوي الــذي كان يعمــل علــى تنظيف

وترك المجني عليه يتألم ،إال أنه لم يعثر

المجنــي عليهمــا وذلــك بأنــه فــي ذات

من الخلف على رأسه.

الســاحل مــن القمامــة أن يســلمه بطاقــة

في تلك الحقيبة على أية مبالغ نقدية.

المكان والزمان ســرق المنقوالت المبينة

ولفت إلى أنه ســمع حشــرجة تخرج منه

هويتــه ،ومــا إن أخــرج األخيــر محفظته

فأحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى

باألوراق والمملوكة للمجني عليهما.

أثنــاء تلقيــه الضربات القاتلة ،ثم شــاهد

حتــى اختلســها منــه والذ بالفــرار مــن

الدمــاء تنــزف مــن جمجمتــه بغــزارة،

الموقع بواســطة سيارته ،وعندما فتحها

اعتبــار أنــه فــي غضــون شــهري مــارس
وأبريــل  2018ليــاً ،أوالً :ارتكــب جنايــة

ثانيــا :ســرق المنقوالت المبينــة باألوراق
ً

والتــي لطخــت مالبســه ،وعندمــا بحــث

تبيــن أن فيهــا مبلــغ  16دينــارًا فقــط،

فــي محفظــة نقــوده تبيــن أنــه ال يحمــل

كمــا قــرّ ر أنــه بتاريخ  28مــارس الماضي

القتــل عمــ ًدا مــع ســبق اإلصــرار ،وذلــك
تســهيالً الرتكاب جريمــة أخرى بأن قتل

بســيارته فاندفع المجنــي عليه محاصرًا

بحوزته أي مبلغ مالي.

وأثناء تجولــه في منطقة القفول ترصد

عمــ ًدا المجنــي عليهمــا األول والثاني مع

بين تلك السيارة وأخرى مشلول الحركة

كمــا قــرّ ر المتهــم أثنــاء التحقيــق معــه

ألحــد المــارة مــن اآلســيويين ،وعندمــا

سبق اإلصرار بأن بيت النية على قتلهما

والمقاومــة ممــا مكــن المتهــم من ســرقة

بمعرفــة النيابــة العامــة أنــه كان يعمــل

تجــاوز ســيارته ،قــام بالتحرك بالســيارة

وأعــد لذلــك أداة الجريمــة “مطرقــة”

المنقوالت والفرار بها.

فــي أكثــر مــن وظيفــة قبــل أن يفصــل

واصطــدم بــه وحشــره بيــن ســيارته

وتوجــه إليهمــا وقــام بضــرب كل منهمــا

منهــم جميعً ا ،لذا فإنه قرّ ر ســرقة العمال

وسيارة أخرى كانت متوقفة بالمكان.

مــن  7إلــى  8ضربــات بواســطة المطرقة

قتــل العمال اآلســيويين غــدرًا ،ممن يتصادف وجودهم فــي المنطقة التي يتجول

ً
بحثــا عــن ضحيتــه ،وراح ضحيتــه علــى األقل اثنيــن لقيا حتفهما بواســطة 8
فيهــا
ضربات بمطرقة حديدية ،هشمت رأسيهما.
واعترف المتهم بما نسب إليه من جرائم

كان يجمــع الكراتيــن في منطقــة توبلي،

مدعيا بأنه لن يسأل عن اآلسيويين
قتل
ً

فأخــرج مطرقــة كانــت بحوزتــه ،وانهال

أي أحــد علــى حــد تعبيــره ،فيمــا قــررت

عليــه بالضــرب عــدة مــرات علــى رأســه

المحكمــة إرجــاء النظــر بالقضيــة لحيــن

مــن الخلــف بــكل قــوة ،ممــا أدى لتهشــم

ورود التقرير الطبي النفسي لبيان حالته

جمجمته ونزفه لكمية كبيرة من الدماء،

النفســية ومدى مسؤوليته عن تصرفاته

حتــى تيقــن أنــه فــارق الحيــاة ،فقــام

من عدمه ،حتى جلسة  29يناير الجاري،

بتحريــك الجثــة وســرقة محفظتــه التي

مع األمر باســتمرار حبسه لحين الجلسة

كانــت تحــوي بداخلهــا مبلــغ  25دينــارًا

القادمة.

فقط.

وتشــير تفاصيل الواقعتيــن المنفصلتين

أمــا فــي الواقعــة الثانيــة ،والتــي أثبتــت

إلــى أن المتهــم كان قــد قــرّ ر فــي نفســه

للمتحــري ارتكابــه للجريمتيــن ،فقد قال

أنه ســيعمل على قتل اآلســيويين بهدف

المتهــم إنــه بعد ارتكابــه للجريمة األولى

ســرقة أموالهــم ،وبالفعــل ترصــد لعامــل

بــدأ يتلقــى العديــد مــن االتصــاالت مــن

والمملوكــة للمجنــي عليــه الثالث بطريق
اإلكــراه الواقــع عليــه بــأن اصطــدم بــه

ثال ًثــا :حــاز وأحرز البلطــة “فأس معدني”

المبينة باألوراق.

“فيتش” :قطاع األدوية
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ملـيـــــــار دوالر

المحرر االقتصادي

البحرين تســتحوذ علــى  % 72.5مــن إجمالــي موجوداتها

قالــت وكالــة “فيتــش” إن قطــاع األدويــة
فــي الخليــج سيســتمر فــي النمــو بوتيــرة
سريعة ،متوقعة أن تتضاعف هذه السوق
من  13.9مليار دوالر في  2018إلى 25.7

أمل الحامد

مليــار دوالر بحلــول  ،2028مع زيادة عدد
الســكان والمناطــق العمرانيــة ،وتزايد كل

بلغت الميزانية الموحدة للمصارف اإلســامية ،التي تشــمل

مــن عــدد المســنين واألمــراض المزمنــة

مصــارف قطــاع التجزئــة وقطــاع الجملــة ،في شــهر نوفمبر

والطلب على األدوية.

ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت

اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﮥ ﺑﺎﻟﺪوﻻر

الماضــي  ،2018نحــو  27.81مليــار دوالر ،بزيــادة  1.1مليار

وأضافــت «فيتــش سوليونشــز» أن ســوق

قياسا بنحو  26.72مليار
دوالر تقري ًبا ،أي ما نسبته % 4.1
ً

األدويــة فــي دول مجلــس التعــاون

دوالر في الفترة المماثلة من العام  ،2017في حين شــهدت
ً
طفيفــا بنســبة  ،% 0.1لتصــل  29مليــون دوالر،
تراجعً ــا

الخليجــي متطــورة جــ ًّدا ،وتحتــل نصي ًبــا

مرتفعً ــا مــن اإلنفــاق ،مقارنــة ببقيــة دول

قياســا بشــهر أكتوبــر الماضي .وشــكلت الميزانيــة الموحدة
ً

الشــرق األوسط وشمال إفريقيا ،وبالتالي

للمصــارف اإلســامية  % 78.1من الناتــج المحلي اإلجمالي

فــإن دول الخليــج تعــد األكثــر جاذبيــة

الخميس

لشركات ومصانع األدوية العالمية.

في الربع الثالث من العام  ،2018وهي قريبة من نسبتها في

 17يناير 2019
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الربع الثاني ،والتي بلغت .% 76.7
وتوزعــت الموجــودات فــي المصــارف اإلســامية في شــهر
نوفمبــر الماضــي ،مــا بيــن موجــودات محليــة بنحــو 20.17
مليــار دوالر ( 20.2مليــار دوالر فــي شــهر أكتوبــر) ،وقرابــة
 7.64مليــار دوالر للموجــودات األجنبيــة ( 7.63مليــار دوالر
تقري ًبا في شهر أكتوبر).

نظرة مستقرة لدول الخليج 2019

وأظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع المصرف المركزي
لشــهر نوفمبــر الماضــي أن الموجــودات المحليــة للمصــارف
اإلســامية تشــمل :اســتثمار مع غير المصارف بنحو 10.64
مليــار دوالر ،و 4.71مليــار دوالر تقري ًبــا الســتثمار مــع

و 148.6مليــون دوالر نق ًدا ،ونحو  1.83مليار دوالر مدرجة

607.5

847.4
ﻣﻠﯿـــــــــــــﻮن

ﻣﻠﯿــــــــــــــــﺎر

ﻣﻠﯿــــــــــــــــﺎر

ﻣﻠﯿــــــــــــــــﺎر

ﻣﻠﯿــــــــــــــــﺎر

%2.2

%3.1

%5.1

%5.9

%10.7

%72.5

599.7

366.1
ﻣﻠﯿــــــــــــﻮن

ﻣﻠﯿـــــــــــــﺎر

1.3

ﻣﻠﯿـــــــــــــﺎر

1.2

4.8
ﻣﻠﯿـــــــــــــﺎر

19.5
ﻣﻠﯿـــــــــــــﺎر

%2.2

%1.3

%4.8

%4.4

%17.1

%70.2

تحت بند موجودات أخرى.

نيويورك  -موديز

كمــا أن الموجــودات األجنبيــة تشــتمل علــى مليــاري دوالر

أكدت وكالة “موديز” للتصنيف االئتماني ،أن نظرتها مستقرة تجاه التصنيفات

تقري ًبا للســندات ،ونحو  1.76مليار دوالر للمكاتب الرئيســة

متعلقــة

أســعار النفــط بشــكل عام.كمــا توقعــت

بالتوتــرات بالمنطقــة واإلصالحــات

الوكالــة في تقرير حديث لها ،أن أســعار

تحديــات

المالية.وأوضحت “موديز” في تقريرها

النفــط ســتصل إلــى  75دوالرا للبرميــل

البحثــي الصــادر أمــس األربعــاء ،أن

خالل العام الجاري .2019

نظرتهــا للتصنيــف االئتمانــي الســيادي

وفيمــا يخــص الناتج المحلــي اإلجمالي

لخمــس مــن دول مجلــس التعــاون

فــي مجلــس التعاون الخليجــي ،فلفتت

الخليجــي الســت التي تقــوم بتغطيتها،

موديــز إلــى أنــه لن يســجل تغيــرا يذكر

مستقرة ،ما عدا عُ مان بنظرة مستقبلية

بصفة عامة هذا العام.

سلبية.وأشــارت موديــز إلــى أن أســعار

على عكس ما سيشــهده الناتج المحلي

النفــط خالل مجمل عام  2018خفضت

اإلجمالي غير النفطي من نمو متواضع.

مــن الضغوط المالية علــى دول الخليج

وتشــير الوكالــة إلــى أنه في عــام 2019

ونوهــت الوكالــة إلــى أن الفتــرات التــي

ســتبقى التوتــرات
ً
ً
رئيســيا للمخاطر ،لكنها ستكون
مصدرا
ً
محفــزا لإلنفاق المالي
فــي نفس الوقت

على المدى القصير.

دوافــع الحكومــات الخليجيــة لتنويــع

المرتفــع المرتبــط بالنواحــي العســكرية

االقتصــاد وتقليــل اإلنفــاق ممــا يجعــل
ً
معرضــا النخفــاض
تصنيفهــا االئتمانــي

فــى موازنــات دول مجلــس التعــاون

مــع غيــر المصــارف ،ونحــو  1.51مليــار دوالر الســتثمار

مــع المصــارف ،و 814.8مليــون دوالر مدرجــة تحــت بنــد
موجودات أخرى.

إﻧﻔﻮﺟﺮاﻓﯿﮏ:

أمــا المطلوبــات على المصارف اإلســامية في شــهر نوفمبر

إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺴﻘﺎي

الماضــي ،توزعــت مــا بيــن مطلوبــات محليــة بنحــو 19.53
مليــار دوالر ( 19.42مليــار دوالر تقري ًبــا فــي شــهر أكتوبــر)،
وقرابــة  8.28مليــار دوالر للموجودات األجنبية ( 8.42مليار
دوالر تقري ًبا في شهر أكتوبر).

تحت بند موجودات أخرى.
أمــا بالنســبة لتوزيــع موجــودات المصــارف اإلســامية

المكســيك ،األنتيــل الهولنديــة ،بنمــا ،بورتــو ريكــو ،الواليات

جغرافيا ،فقد جاءت البحرين بالمرتبة األولى باســتحواذها
ً

المتحدة ،فنزويال وأخرى.

 10.71مليــار دوالر تقري ًبــا للقطاع الخــاص (غير المصارف)،

العاملة في المملكة التي تمثل نحو  20.2مليار دوالر ،تليها

 3.16مليــار دوالر للمصــارف ،وقرابــة  1.48مليــار دوالر

الــدول العربيــة األخــرى بنســبة  % 5.9التي تمثــل نحو 1.6

للحكومة ،و 902.2مليون دوالر مدرجة تحت بند أخرى.

مليــار دوالر ،ورابعً ــا أوروبــا الغربيــة بنســبة  % 5.1أي نحــو

المصــارف اإلســامية ،ونحــو  4.8مليــار دوالر تقري ًبــا فــي

كمــا أن المطلوبــات األجنبيــة علــى المصــارف تشــتمل علــى

وخامســا الــدول األميركيــة بنســبة % 3.1
 1.4مليــار دوالر،
ً

الســتثمار مع غير المصارف ،و 364.6مليون دوالر للمكاتب

بنسبة  % 0.6والتي تمثل .% 165.7

الرئيســة والشــركات الزميلة ،و 297.1مليــون دوالر مدرجة

يشــار إلــى أن الــدول األميركية تشــمل :األرجنتيــن ،البهاما،

األخرى تمثل .% 0.1

تنفيذ  65صفقة والتركيز على البنوك التجارية

بانخفــاض وقدره  0.41نقطة مـقارنـــة بإقفالـــه يــوم الثالثاء ،في

وزبائن الشــركة من ضريبة القيمة المُ ضافة على معظم أنواع وموديالت الســيارات

حيــن أقفــل مؤشــر البحريـــن اإلســامي عنــد مســتوى 796.37

بجميــع معارضهــا فــي الرفــاع والبحيــر والمحــرق .وأكدت الشــركة عبــر صاحبها نبيل

بانخفاض وقـدره  0.22نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

عبدهللا أمين أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الشــركة على تقديم التيســيرات

وتداول الـمستثـــمرون في بـــورصة البحريـــن  7.49مليون ســهم،

لزبائنها والعروض الخاصة التي دأبت على تقديمها بين فترة وأخرى.

بمعــارض الشــركة .وقــال إن هــذه خدمــة
نقدمهــا لزبائننــا ،مشــيرًا إلــى أنهــا خدمــة
فريدة من الشــركة في هذا التوقيتً ،
آمل
أن تكون هذه الخطوة محفزة على شراء
الســيارات الجديدة ،الفتًا إلى أن الشــركة

والتقسيط والتأمين ،مشيرًا إلى أن سوق
ً
سوقا تنافسية أمام جميع
السيارات باتت
المنخرطين فيها ،مؤك ًدا أن “إكزوتك” من

بقيـمة إجـمـالية قدرها  1.84مليون ديـنـار ،تـم تنفيذها من خالل
 65صفقة ،حيث ركز الـمستثـــمرون تعامالتـــهم على أسهم قطاع
البنــوك التجاريــة والتــي بلغــت قيـــمة أســهمه الـمتداولـــة 1.79
نبيل أمين

مليون ديـنـار أي ما نسبته  % 97.65من القيـمة اإلـمالية للتداول
وبكـــمية قدرهــا  7.23مليــون ســهم ،تـــم تنفيذهــا مــن خــال 48
صفقة.

فرز الخيارات.
وأبدى صاحب شركة إكزوتك اعتزازه بما
لــدى الشــركة مــن مــوارد بشــرية بحرينية

ســتواصل تقديــم خدماتهــا مــن تســجيل

ضمــن أكبــر معــارض الســيارات واألكثــر

وتأميــن وتقســيط ،وتقديــم أفضــل ســعر

تنظيمً ــا واحترافيــة وحريصــة علــى أن

لبيع الســيارة المســتعملة وأفضل وأســرع

تكــون فــي مقدمــة مــن يقدمــون األفضل

عــرض الســتبدالها بســيارة جديــدة مــن

دومً ا من تســهيالت وتيســيرات وخيارات
وخدمــات فــي الســوق ،منو ًهــا فــي هــذا

إن ذلــك جعــل “إكزوتــك” تحقــق نجاحات

وأعــرب أميــن عــن اعتــزازه بالتعــاون

الســياق بوعــي المســتهلك وقدرتــه علــى

في سوق معارض السيارات.

“إكزوتك”.

فــي آســيا تمثــل  ،% 2.2و 366.1مليــون دوالر فــي الــدول

تداول  7.5مليون سهم بـ 1.8مليون ديـنـار

أعلنــت شــركة إكزوتــك للســيارات أنهــا قامــت بالترتيبــات الالزمــة التي تعفــي عمالء

“إكزوتــك” خصوصــا فــي عمليــات البيــع

الــدول العربيــة األخرى تمثــل  ،% 4.4و 599.7مليون دوالر
األميركيــة تمثــل  ،% 1.3و 22.3مليــون دوالر فــي الــدول

 %التــي تمثــل  607.5مليــون دوالر ،وأخيــرًا الدول األخرى

أقفل مـؤشر البحريـن العام أمس األربعاء عند مستوى 1,339.72

حزمة من التيسيرات والتسهيالت لزبائن

أوروبــا الغربيــة تمثــل  ،% 4.8ونحــو  1.2مليــار دوالر فــي

نحــو  3.46مليــار دوالر لــرأس المــال واالحتياطــي ،ونحــو

المنامة  -اكزوتك للسيارات

الضريبة عن الزبون على معظم السيارات

دول الخليــج تمثــل  ،% 17.1ونحــو  1.3مليــار دوالر فــي

وسادســا دول آســيا بنســبة 2.2
تمثــل  847.4مليــون دوالر،
ً

المنامة  -بورصة البحرين

وأضــاف أن “إكزوتــك” ســتتحمل هــذه

التصنيــف الجغرافــي ،كالتالــي 19.5 :مليــار دينــار تقري ًبــا

دول الخليــج بنســبة  % 10.7أي نحــو  3مليــار دوالر ،ثــم

أمين :لن نتوانى عن تقديم كل ممكن من التيسيرات

تســهيالت البحريــن ،األمــر الــذي وفــر

كمــا توزعــت المطلوبات على المصارف اإلســامية بحســب
فــي البحريــن تمثــل  % 70.2مــن إجمالــي المطلوبــات علــى

“إكزوتك” تعفي زبائنها من “المضافة”

اإليجابــي الوثيــق بيــن إكزوتــك وشــركة

اﻟﻤﻮﺟﻮدات

البرازيــل ،الجــزر العــذراء البريطانيــة ،كنــدا ،جــزر كايمــان،

والمطلوبــات المحليــة علــى المصــارف اإلســامية تتضمــن

 2.32مليار دوالر للمصارف ،وقرابة  1.83مليار دوالر تقري ًبا

الخليجي.

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

علــى  % 72.5مــن إجمالي موجودات المصارف اإلســامية

و 3.28مليــار دوالر تقري ًبــا لرأس المــال واالحتياطي ،ونحو

الجيوسياســية

ترتفــع فيهــا أســعار النفــط تقــل فيهــا

ﻣﻠﯿــــــــــــﻮن

والشــركات الزميلــة ،و 1.57مليــار دوالر تقري ًبــا الســتثمار

االئتمانية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي خالل العام الجاري.
ورغــم

1.4

1.6

3

20.2

ﻣﻠﯿـــــــــــــﻮن

المصــارف ،ونحــو  2.83مليــار دوالر اســتثمار مــع الحكومة،

وجــود

آﺳﯿﺎ

اﻟﺪول
اﻷﻣﯿﺮﮐﯿﮥ

أوروﺑﺎ
اﻟﻐﺮﺑﯿﮥ

اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿﮥ
اﻷﺧﺮى

دول
اﻟﺨﻠﯿﺞ

اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ

جــاء البنــك األهلــي المتحــد فــي الـمركـــز األول ،إذ بـــلغت قيـــمة
أسهمه الـمتداولـــة  1.68مليون ديـنـــار أي ما نسبته  % 91.47من
إجـمـالـــي قيـــمة األســهم الـمتداولـــة وبكـــمية قدرهــا  6.27مليون

يعملــون لديهــا فــي مختلــف المجــاالت

سهم ،تـــم تنفيذها من خـــال  19صفقة.أمـــا الـمركـز الـثاني فكـان

اإلدارية والتسويقية والخدمية ،كما أبدى

لـــمصرف الســام بقيـــمة قدرهــا  57.46ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته

اعتزازه بنمو قاعدة عمالء الشــركة ،وقال

 % 3.13مــن إجمالــي قيـــمة األســهم الـمتداولـــة وبكـــمية قدرهــا
 630.78ألف سهم ،تـم تنفيذها مـن خـالل  18صفقة.
ثـم جاء بنك البحرين الوطني بقيمة قدرهـا  26.66ألف ديـنـار أي

ما نسبته  % 1.45من إجـمـالـــي قيـــمة األسهم الـمتداولـة وبكـمية
قدرها  43.70ألف سهم ،تـم تنفيذها من خالل صفقتين.
وتـــم يـــوم أمــس تــداول أســهم  13شــركة ،ارتفعت أســعار أســهم
شــركة واحــدة ،فــي حيــن انـــخفضت أســعار أســهم  3شــركات،
وحافـظت بقـيـة الشركـات على أسعار أقـفاالتـها السابـقة.
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ارتفاع حركة الطرود البريدية

جراء تعديل مسارها بالعمليات والبيانات

رئيسا تنفيذيً ا
ً
“إنوفست” :ياسر الجار

لــــعــــب دورا أســـــاســـــا فـــــي تــــوجــــهــــات الـــمـــجـــمـــوعـــة

المنامة  -المواصالت واالتصاالت

المنامة  -إنوفست

ً
ارتفاعــا فــي
حققــت حركــة أداء الطــرود البريديــة

عيــن مجلس إدارة شــركة إنوفســت ،ياســر الجار رئيســا تنفيذيــا وذلك بعد
ّ

بثقــة مجلــس اإلدارة وعــن تطلعــه
للبــدء بمهمتــه الجديــدة قائــاً :إن

ســبب هــذا االرتفــاع إلــى تعديــل مســار الطــرود في

القائــم بأعمال الرئيس التنفيذي لشــركة إنوفســت في شــهر مايــو من العام

المســؤولية التي كلفت بها تدعوني

عــام  2018مقارنــة بالعــام الســابق  2017ويعــول

الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي .وشــغل الجــار منصب

العمليــات وفي قاعدة البيانــات ( )Databaseوالذي

الماضــي .وذلــك بعدمــا كان بمنصــب رئيــس الشــوؤن الماليــة فــي مجموعة

انعكــس بالتالــي إلــى ارتفــاع مؤشــر أداء تســليم

ومــن جانــب آخــر ،فقــد كانــت نســبة بعائــث البريــد
من دون أي تغيير مقارنة مع عام .2017
وقال الوكيل المســاعد للبريد ،الشيخ بدر بن خليفة

للمجموعــة

المجموعــة وهيكلتهــا وأنشــطتها االســتثمارية ومواطن التطويــر والتنمية

لشــبكة النقــل البريــدي عبــر المنفــذ الجــوي حصــول

الممتــاز لعــام  2018عنــد المســتوى الثابــت % 99.5

وأكــد أن النتائــج التــي تحققــت

دوره الجديــد كرئيــس تنفيــذي بمــا يمتلكــه مــن المعرفــة الثريــة عــن تاريخ

العالمي .وأظهرت نتائج التقرير االحصائي الســنوي

لسنة .2017

للمجموعة.

الجــار مــع المجموعــة فــي توفيــر القاعــدة الصلبــة لــه لالنتقال الســلس إلى

تقرير األداء الذي تســلمه بريد البحرين من االتحاد

بريــد البحريــن علــى عالوة بنســبة  % 33في 2018

لتحقيــق أداء متنامــي ومســتدام

إنوفســت منــذ أغســطس  ،2011حيــث ســاهمت هــذه الفتــرة التــي قضاهــا

الطرود البريدية بنسبة  % 91.40جاء ذلك بحسب

من االتحاد البريدي العالمي مقارنة مع نسبة % 30

لبــذل المزيــد مــن الجهــد والمثابــرة

الشيخ بدر بن خليفة

وقــال رئيــس مجلــس اإلدارة عمــر
المطــوع “منذ تعيينه كقائم بأعمال

وأوضــح المطــوع أن “اختيار الجار

الرئيــس التنفيــذي ،لعــب الجــار

ليكون الرئيس التنفيذي للمجموعة

دورا أساســيا فــي رســم وتنفيــذ

جــاء مــن خــال متابعــة حثيثــة

توجهات مجلس اإلدارة للمجموعة

ألدائــه خــال الفترة الســابقة كقائم

ممتــاز .يذكــر أن كل دولــة مــن الــدول األعضــاء في

معــززا ذلــك بقدرتــه علــى إثبــات

بأعمــال الرئيــس التنفيــذي ،حيــث

مهاراتــه القياديــة لمــا يمتلكــه مــن

تمكــن مــن إدارة دفــة القيــادة فــى

 %لتســليم الطرود خالل ســنة  2018علما بأن هذه
العــاوة هي أعلى عــاوة بين دول مجلس التعاون،
إذ أن أعلــى نســبة يمكــن الحصــول عليها هي % 40
ممــا أدى إلــى زيــادة فــي الحصص البريديــة للطرود
وهــذا ممــا يثبــت أن مؤشــر األداء لبريــد البحريــن

نتيجــة العمل بــروح الفريق الواحد

الكامنة في المجموعة.
المنصب”.

خــال

2018

هــي

والتعــاون والدعــم الــذي حظــي بــه

ياسر الجار

معتبــرا أن الجــار علــى صعيــد
الرؤية المســتقبلية ســاهم مساهمة
محوريــة في رســم خارطة الطريق
للمجموعــة والتــي انبثقــت عنهــا
اســتراتيجية

متوازنــة

وعمليــة

مــن قبــل الطاقــم التنفيــذي وجميع
العامليــن فــي المجموعــة ،حيــث
استطعنا خالل عام  2018من عمل
مراجعــة شــاملة للهيــكل التنظيمــي
للمجموعــة للوقــوف علــى عناصــر
القــوة والضعــف ،وحددنــا أســلوب

للمجموعة للسنوات المقبلة 2019-

العمــل الــذي ســنتبناه مــن خــال

مكتبــا تشــير إلــى ارتفــاع فــي نســبة المحصلــة ممــا

االتحاد البريدي العالمي تمنح عالوات حسب أدائها

مؤهــات مهنيــة معتمــدة وخبــرات

المجموعــة بطريقــة مهنيــة تتســم

.”2021

السياســات والوســائل المناســبة

يجعــل بريــد البحرين مؤهل للحصول على نســبة 5

من حيث تسليم الطرود البريدية.

ثريــة ومتنوعــة أهلتــه لتقلــد هــذا

بالحكمــة والمصداقيــة وااللتــزام”،

مــن جانبــه ،عبــر الجار عــن اعتزازه

للمرحلة المقبلة”.

آل خليفــة ،إن الخدمــة البريديــة التــي شــملت 17

اليورو يتراجع واالسترليني يصعد

“الخليج الدولي” يبيع  80ألف سهم من “زين”

لندن  -رويترز

المحرر االقتصادي

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل الجنيه االسترليني وتراجع مقابل الدوالر أمس األربعاء

خفض بنك الخليج الدولي ،أحد المســاهمين الرئيســين في شــركة زين البحرين ،حصته في الشــركة إلى  % 8.444من

بفعــل مخــاوف بشــأن اقتصــاد منطقــة اليــورو ،بينمــا صعــد االســترليني قبيــل تصويت علــى حجب الثقة عــن حكومة

إجمالي أسهمها المدرجة ببورصة البحرين.

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وواجهــت مــاي التصويــت بحجــب الثقــة

الثالثاء ،فإنه ارتفع بعد تصويت البرلمان

أسابيع عند  88.44بنس ،ثم جرى تداوله

أمــس بعــد هزيمة ســاحقة التفاقها بشــأن

برفــض اتفــاق مــاي وهــو مــا يعتقــد أنــه

عنــد  88.57بنــس بحلــول الســاعة 12

الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي فــي

ســيدفع بريطانيا إلى البحث عن خيارات

البرلمــان ،قبــل عشــرة أســابيع فقــط مــن

أخرى.

بتوقيت جرينتش بانخفاض .% 0.20
وتراجع اليورو ً
أيضا  % 0.3مقابل الدوالر

الموعد الرسمي لالنفصال.

ونــزل اليــورو  % 0.3مقابــل الجنيــه

إلى أدنى مســتوى لــه منذ الرابع من يناير

وعلــى الرغم من أن االســترليني انخفض

االســترليني فــي المعامــات المبكــرة

عنــد  1.1378دوالر بفعــل مخاوف بشــأن

بأكثــر مــن واحــد بالمئــة مقابــل الــدوالر

وســجل أدنــى مســتوى لــه خــال ســبعة

التوقعات االقتصادية لمنطقة اليورو.

وكان البنــك قــد نفــذ أمــس األربعــاء 3

بقيمــة إجماليــة  1.84مليــون دينــار،

قبــل تنفيــذ الصفقــة  % 8.466وتمثــل

صفقات لبيع  80ألف ســهم بســعر 5.92

نفذت عبر  65صفقة ،ركز المستثمرون

 31,154,697سهمً ا.

ألف دينار ،إذ تم بيع  20ألف سهم بسعر

تعامالتهــم علــى أســهم قطــاع البنــوك

وكان البنــك قــد نفــذ أمــس األول

 0.075دينــار للســهم الواحــد ،و 50ألف

التجاريــة التــي بلغــت قيمــة أســهمه

صفقــة لبيــع  300ســهم ،لتصبــح

سهم بسعر  0.074دينار للسهم الواحد،

المتداولة  1.79مليون دينار.

نســبة تملكــه  % 8.466التــي تمثــل

و 10آالف ســهم بســعر  0.072دينــار

وأصبحــت نســبة تملــك البنــك فــي

 31,154,697ســهمً ا ،بعــد أن كانــت

للســهم الواحــد .وتــداول المســتثمرون

الشــركة بعد تنفيذ الصفقات % 8.444

قبــل تنفيــذ الصفقــة  % 8.466التــي

فــي البورصة أمس  7.49مليون ســهم،

التي تمثل  31,074,697ســهمً ا ،وكانت

تمثل  31,154,997سهمً ا.
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الخميس

استقرار بمواد البناء مع انخفاض أسعار الحديد
ال تــــأثــــيــــرات مــــع بـــــدء الـــضـــريـــبـــة وركـــــــود فــــي قـــطـــاع الـــمـــقـــاوالت
علي الفردان
انخفضت أســعار حديد التســليح بالســوق المحلية والمســتخدم في البناء بنحو  % 8منذ ديسمبر الماضي ،وسط استقرار أسعار مواد البناء
عموما في المملكة مع بدء دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ والتي تشمل معظم مواد البناء ،بحسب عاملين في قطاع المقاوالت.
وذكــر عضــو مجلــس إدارة جمعيــة المقاوليــن البحرينية عبدالعزيز الشــمالن ،أن أســعار الحديــد البحريني واإلماراتي والســعودي انخفضت
جميعها في السوق المحلية منذ مطلع الشهر الماضي بشكل تدريجي.
وأشــار إلــى أن أســعار الحديــد البحرينــي

للشــاحنة الكبيــرة ،فــي حيــن ســعر الشــاحنة

وتكاليــف البنــاء .وقــال “ المقاولــون يتصلون

والســعودي تبلــغ  215دينــارا للطــن مقارنــة

الصغيــرة (سكســويل)  30دينــارا ،بينمــا يبلــغ

ويطلبــون تبــادل األعمــال بينهــم مــع حالــة

مــع  234دينــارا قبــل نحــو شــهرين ،الحديــد

ســعر الكنكــري للشــاحنة الصغيــرة  32دينــارا

الركــود التــي تشــهدها الســوق ( )...النــاس

اإلماراتــي  225دينــار وكذلــك  248دينــارا

والشاحنة المتوسطة  75دينارا.

يتخوفــون مــن القيمــة المضافــة ،متوســط

دون الضريبة .الفتا إلى أن أســعار الخرســانة

واســتقر ســعر كيس األســمنت العادي زنة 50

تشــييد منــزل لــذوي الدخل المحــدود ما بين

عبدالعزيز الشمالن

تبلــغ فــي المتوســط  32دينــار للمتــر المكعــب

كيلوغرام عند  1.6دينارا ،في حين يبلغ سعر

 45إلــى  50ألــف دينــار ومــع فــرض ضريبــة

التأجيــر ضعيفــة فهنــاك قلة من المســتثمرين

وهــو مســتقر دون تغيير ،في حين يبلغ ســعر

األســمنت المقــاوم  1.65دينارا ،كما اســتقرت

القيمــة المضافــة ســيعني ذلــك تكاليــف

ترغب في البدء بتشــييد مشــاريعها العقارية

الطابوقــة  8بوصــة  320فلســا بينمــا ســعر

أســعار األخشــاب واألســقف الجاهــزة ،كذلــك

إضافيــة” .ويقــول عقاريــون بحرينيــون إن

حاليــا خصوصــا في مشــروعات المباني التي

الطابوقــة حجــم  6بوصــة  300فلســا ،وذلــك

دون تغيير.

قطاع العقارات االستثمارية تأثر بشدة جراء

توفــر الشــقق ،كمــا تزامــن ذلــك مــع ارتفــاع

دون احتساب سعر الضريبة.

ورأى الشــمالن أن ســوق المقــاوالت تشــهد
ً
ً
نســبيا خــال العــام الجــاري ممــا أثــر
ركــودا

الرســوم والتكاليــف المتزايــدة خصوصا على

معــدالت الفائــدة علــى الودائــع والقــروض،
ً
ً
مناسبا لبعض
اســتثماريا
لتوفر الودائع خيارا

ورســوم الخدمات وغيرها ،إذ أصبحت سوق

المستثمرين في ظل الركود الحالي.

أمــا الرمــال فقــد بلــغ ســعرها  75دينــارا

على القطاع العقاري اجماالً وارتفاع الرســوم

لحمولــة الشــاحنة المتوســطة و 95دينــارا

األجانب والتي تشــمل زيادة أســعار الكهرباء

“غرفتا” البحرين والسعودية تبحثان التعاون

عالقات بمختلف المجاالت مع السعودية

آليات عمل أكثر ديناميكية للتوسع بالنشاط التجاري

وفــــــد الــــغــــرفــــة الـــتـــقـــى أمــــيــــر الـــشـــرقـــيـــة

السنابس  -الغرفة

السنابس  -الغرفة

زار وفد رفيع المستوى من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة رئيس الغرفة سمير ناس مقر غرفة صناعة وتجارة المنطقة

تشــرف وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاســة رئيس الغرفة ســمير ناس بلقاء أمير المنطقة الشــرقية بالســعودية صاحب

الشــرقية بالســعودية حيث اســتقبلهم رئيس مجلس إدارة غرفة الشــرقية عبدالحكيم الخالدي ومجلس إدارة الغرفة وبحث الجانبين ســبل

السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ،وذلك على هامش الزيارة التي قام بها أمس وفد من الغرفة يضم

تعزيز التعاون بين الغرفتين بما يخدم قطاع األعمال في البلدين ويدفع عجلة التنمية الشاملة في قطاعات التجارة بكل فئاتها.

عددا من أعضاء مجلس اإلدارة وأصحاب األعمال في قطاعات مختلفة.

واستعرض ناس سبل التعاون بين الجانبين

و قــال إن مــا وصلــت لــه العالقــات بيــن

بمــا يعــزز آليات العمل في قطــاع األعمال من

البلديــن مــن شــراكة متكاملــة يرجــع الــى

خــال تفعيل حزمة إجراءات من شــأنها رفع

الجهــود المبذولــة مــن لــدن عاهــل البــاد

كفــاءة األداء على مســتوى جميــع القطاعات

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل

ودعــم مفهوم التكامــل االقتصادي والتجاري

خليفــة ،وأخيه خادم الحرمين الشــريفين

بيــن المملكتيــن الشــقيقتين وتعزيز العالقات

الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود،
ً
الفتا الى أن ما يجمع بين قيادتي وشعبي

عــدة محــاور مطروحــة على جــدول األعمال

المملكتيــن مــن ثوابــت ورؤى مشــتركة

التاريخية بينهما .وقال ناس إن اللقاء تناول
ومنهــا فرص االســتثمار المتنوعة التي تتميز

تجمعهــا وتعززها روابــط اإلخاء والمحبة

بها البحرين ودعوة قطاع األعمال الســعودي

الممتــدة إلــى جــذور التاريــخ والمســتندة

اللقاء بين “الغرفتين” في البحرين والسعودية

إلــى دخــول الســوق البحرينــي واالســتفادة

على أســاس راسخ من العالقات األخوية

مــن الفــرص االســتثمارية المتميــزة فــي

جديدة لتفعيل نشاط األعمال بين السعودية

أبــرز إنجــازات الغرفتيــن علــى مســتوى دعــم

التــي تزداد صالبة على مر األيام وتســهم

جانب من لقاء وفد الغرفة باألمير سعود بن نايف

البحريــن .مــن جانبه ،قال الرئيــس التنفيذي

والبحريــن بصــورة أكثــر فاعليــة وديناميكية

القطاع االقتصادي بين البلدين ودور مجلس

فــي بنــاء صــرح متكامــل ونموذجــي مــن

للغرفــة ،شــاكر الشــتر إن الغرفــة تســتهدف

من السابق.

األعمــال الســعودي البحرينــي فــي تذليــل

العالقــات المتميــزة بيــن البلديــن وبلــورة

وأعــرب عن اعتزازه بما تمخض عنه هذا

بال شــك النهــوض بالعالقــات االقتصادية

خــال المرحلــة القادمــة إيجــاد آليــات عمــل

مــن جانبــه ،قــال الخالــدي إن اللقــاء ناقــش

التحديات أمام قطاع األعمال في الطرفين.

آفاق واعدة وأرحب في كافة المجاالت.

اللقاء من نتائج إيجابية وبناءة ســتخدم

البحرينية السعودية.

حسين شبيب :حب مجال العمل ضمان لالزدهار
حسين عبدالحميد شبيب ،خريج بكالوريوس هندسة ميكاترونكس من جامعة “ ،”AMAلم يفكر يومً ا ما أن يكون من أصحاب المشاريع .كان من رواد المقاهي

بشــكل دائــم ،محاولتــه لإلقــاع عــن التدخيــن كانت أولى الخطوات الفتتاح مشــروع عقــب ظهور الســيجارة اإللكترونية ،فكان من األوائــل الذين حصلوا على

يوما ما أن
لم يفكر ً

ترخيص لمباشرة هذه التجارة ليصبح اسمه مشهورًا بدول الخليج والدول العربية على الحساب @ ،Bluevapemanحتى دخل في خط إنتاج نكهات خاصة

يكون من أصحاب

للسيجارة على @ .Vapeman.bhكان لـ”البالد” حديث معه حول بداية المشروع.

»»

بدأنا ببضاعة من دبي لمدة  6أشهر كنا نبيع في

والعالــم .فكــرت فــي إنتــاج نكهــات “جــوس”

الســيارة بأحــد المواقف ثــم انتقلنــا للتجارة من

خاصــة بــي وعلى ذوقي الخــاص بحيث تعجب

فكــرة المشــروع بــدأت فــي  ،2014كنــت ال

المنــزل ودخــل معنا شــريك ثالث (وهو شــريكي

الجميع ،فطلبت المواد الخام من أميركا وبدأت

أحبــذ فكــرة الدخــول فــي مشــاريع ،ولكــن بعــد
ّ

الحالي) وهو قديم في عالم “الفيب” منذ .2012

بخلطهــا ومحاولــة الوصــول لنكهــة .بعــد فشــل

هل لك أن تحدثنا عن طبيعة عملك؟

متعــدد نجحــت فــي الوصــول للنكهــة وحاولــت

هل لك أن تحدثنا عن فكرة المشروع،
ومتى بدأته؟

وخصوصــا
ً
أن قــرّ رت التوقــف عــن التدخيــن
الشيشــة وعقــب ســماعي بالشيشــة اإللكترونية
التــي تســاعد المدخنيــن علــى اإلقــاع رغــم
منعهــا لألســف في تلك الفترة ،قــررت أن أطلبها
لالســتخدام الشــخصي وأن أجــرب حظــي .عند
وصول الشــحنة تم التحفظ عليها ولكن بعد أن
تحدثت مع المديرة وافقت على تسليمي إياها،
فقمــت بتجربتهــا ثــم أخذهــا صديقــي لتجربتها
وبعد يومين قال لي إنه ترك التدخين ،فعرضت
عليه أن نســتثمر في هذا المشــروع .في البداية

»»

ترخيصــا مــن الجهــات المعنيــة للتجــارة
ً
أخــذت
فــي الشيشــة اإللكترونيــة وانتقلنــا للعمــل فــي
شقة وكان أول محل شيشة إلكترونية مرخص
فــي البحريــن بعــد ذلك ،انفتــح الســوق وأصبح
هنــاك العديــد مــن المحــات التي تشــتري جملة
مــن محلنــا لتبيعــه علــى األفــراد ،ففكــرت فــي
التوســع ودشــنت أكثــر مــن فــرع حتــى انتقلــت
ِّ
مــن “مســتورد” إلــى “مُ
صــدر” لــدول الخليــج

التواصــل مــع مصانع في أميــركا لصناعة النكهة
التــي اخترعتهــا وتــم االتفــاق مــع أحــد المصانع

المشاريع

إن إدارة أعمال المشــروع يتوالها شــريكي ألنه
ذو خبــرة أكثــر ،ولدينــا مــدراء لفــروع محالتنــا
ّ
شــخصيا ببيــع الجملــة والمنتجــات
وأتكفــل
ًّ
الخاصة بمحلنا.

ً
ًّ
خاصــا بي
منتجــا
الكبــرى هنــاك ،ولــدي اآلن 16

دائمً ــا مــا أضــع الخطــة “ب” لــكل شــيء وأتوقــع

وهنــاك جهــاز خاص مــن تصميــم  vapemanتم

أسوأ االحتماالت لتفاديها.

إطالقه في معرض الفيب للشــرق األوســط في
الفورموال.

»»

»»

هل تفكر بتطوير وتوسيع أعمالك؟

طبعً ــا ،كل صاحــب مشــروع يفكر فــي التطوير،

كيف تدير عملك الخاص ،وما هو أسلوبك

والخطــة المســتقبلية أن ن ّتجــه للتصنيــع بــدل

في اإلدارة ،وكيف تطوره؟

االستيراد لكي نصدر للدول األخرى.

رأي ورؤيـة
إعداد :زينب العكري
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2019 -7585
معاملة مشتركة

عرض وطلب

+973 17111504
+973 38344464
+973 17580939

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب معاملة مش���تركة ،فعلى كل م���ن لديه أي
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :فخرية احمد حسن حسين
االسم التجاري الحالي :ستيمز فالورز اند بيوند
االسم التجاري :ستيمز اند بيوند للتجارة

قيد رقم2-88501 :

م���ن قانون الش���ركات يدعو المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباته���م إليه ،مدعومة
بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
منير حسن محمود محمد حسين
)+973( 39232633
hradmin@eurogulf.org

 ،76073بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���يد /جوش���ي جوس���ف موندكابدافي���ل مصفيا
للشركة.

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

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

به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديري���ن قد انتهت وفقا لن���ص المادة  325من قانون الش���ركات
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م���ن قانون الش���ركات يدعو المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباته���م إليه ،مدعومة

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

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

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

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

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

عنوان المصفي:

عنوان المصفي:

عنوان المصفي:

جاسم حسن يوسف عبدالعال

جاسم حسن يوسف عبدالعال

)+973( 39572545

)+973( 39605262

)+973( 39605262
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م���ن قانون الش���ركات يدعو المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباته���م إليه ،مدعومة
بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
)+973( 39422422
info@bdo.bh

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
تسجيل اسم تجاري

إعالن بحل وتصفية شركة

شركة آي هوم المحدودة ش.ش.و لمالكتها عفيفة حسن ابراهيم سلمان
سجل تجاري رقم 101486

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة آي هوم المحدودة ش.ش.و لمالكتها عفيفة حس���ن ابراهيم

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ،فعلى كل من لديه اعتراض
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :اماني عبدعلي حسن المحل

س���لمان المسجلة بموجب القيد رقم  ،101486بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيدة /عفيفة
حسن ابراهيم سلمان مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديري���ن قد انتهت وفقا لن���ص المادة  325من قانون الش���ركات
التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقانون رق���م ( )21لع���ام  ،2001وعمال بن���ص المادة 335

االسم التجاري الحالي :نسمة هواء للتبريد والتكييف
االسم التجاري المطلوب :بربز للتجارة العالمية

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

األنش���طة التجاري���ة المطلوبة :تركيب انظمةالتدفئ���ة بالكهرباء او الغاز او الزيت
تج���ارة عامة-تش���مل تجارة/بي���ع األغذي���ة والمش���روبات تجارة/بيع م���واد البناء
والمواد اإلنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها

قيد رقم

شقة  /محل

بناية

شارع  /طريق  /ممر

مجمع

35177-08

63

58

383

316

بليسر دو شوكوال ذ.م.م

بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد /بدر نور الدين عبدهللا نور الدين مصفيا للشركة.

شركةدار الوسمي ذ.م.م

سجل تجاري رقم 74510-1

jassim.abdulaal@bh.gt.com

اعالن رقم ( ) 00لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة تضامن

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

إعالن بحل وتصفية شركة

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة العنزور للمش���اريع الطبية ش.ش.و المس���جلة تحت قيد رقم

وزارة الصناعة والتجارة والسياح

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء لش���ركة بليس���ر دو ش���وكوال ذ.م.م المس���جلة تحت القيد رق���م ،88625

خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر اإلعالن

 ،56314بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد /جاسم حسن يوسف عبدالعال مصفيا للشركة.

القيد 102193 :التاريخ 2019/1/16:

إعالن بحل وتصفية

المحدودة صينية الجنسية لتصبح مملوكة باسمها
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة الش���وكوالته الهولندية ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القيد رقم

سجل تجاري رقم 74352
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رق���م  10331ع���ن كام���ل حصصها إلى ش���ركة س���بكو  3لبن���اء الطاق���ة الكهربائية

بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد /جاسم حسن يوسف عبدالعال مصفيا للشركة.

اعالن رقم ()CR2019 -5767

اختياريا وتعيين شركة كيبوينت لإلدارة ذ.م.م كمصفي للشركة.

الش���ريك شركة س���يدني لالستش���ارات والتطوير ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد

بن���اء عل���ى ق���رار الش���ركاء في ش���ركةدار الوس���مي ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد رق���م ،74510

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل

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

الواح���د برأس���مال وق���دره  20000عش���رون أل���ف دين���ار بحرين���ي وذل���ك بتن���ازل

شركة العنزور للمشاريع الطبية ش.ش.و

15/1/2019

انترنش���ونال لخدمات السالمة ذ.م.م ،المسجلة بموجب القيد رقم  74352بطلب تصفية الشركة

والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م  ،126951بطلب تحويلها إلى ش���ركة الش���خص

سجل تجاري رقم 56314

admin@alanzoor.com

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

لالستشارات والتطوير ذ.م.م نيابة عن شركة سبكو  3البحرين للمقاوالت ذ.م.م

شركة الشوكوالته الهولندية ذ.م.م

إعالن بحل وتصفية شركة

اعالن رقم ( )182676لسنة 2019

شركةامان انترنشونال لخدمات السالمة ذ.م.م

تقدم إلى إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة ش���ركة س���يدني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد
 /محم���د ع���ادل علي حس���ن المدن���ي باعتباره المصفي القانوني لش���ركة كوكو ش���ن
ذ.م.م ،المس���جلة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب القيد رقم  ،96686طالبا
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري،
وذل���ك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات التجاري���ة الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21
لسنة .2001

إعالن بشأن تحويل شركة ذات مسئوولية محدودة
إلى شركة الشخص الواحد

إعالن بحل وتصفية شركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

كوكو شن ذ.م.م

2019/1/16

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها
الس���ادة الش���ركاء ف���ي ش���ركة اي.ب���ي دب���ل يو ه���وم المح���دودة ذ.م.م المس���جلة
بموجب القيد رقم  102193طالبين تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة
إلى تضامن براسمال وقدره  100دينار بحريني ،بين كل من:
 .1نجيب عبدهللا علي ابراهيم سلمان
 .1علي عبدهللا علي ابراهيم سلمان
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة

بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
عفيفة حسن ابراهيم سلمان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )00لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة آرينا فلورينك انترناشونال ذ.م.م
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد
 /حميد نوح عيس���ى علي الس���عيد باعتباره المصفي القانوني شركة آرينا فلورينك
انترناش���ونال ذ.م.م  ،المس���جلة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب القيد رقم
 ،76080طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من
الس���جل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم
بقانون رقم  21لسنة .2001

)+973( 34325006
aliabutaki@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ك.ك المحدودة ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها
الس���يدة  /علي���اء عبدهللا عل���ي ابراهيم س���لمان باعتباره المصفي القانوني لش���ركة
ك.ك المحدودة ذ.م.م  ،المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤولية مح���دودة بموجب القيد
رق���م  ،1-101125طالب���ة إش���هار انته���اء أعم���ال تصفية الش���ركة تصفي���ة اختيارية
وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

ﻓﺤﺺ أﻧﮑﺴﺎر اﻟﻌﯿﻦ

ﺗﻨﻈﯿﺮ ﻗﺎع اﻟﻌﯿﻦ

ﻗﯿﺎس ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﯿﻦ

ﻋﻼج ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺟﻔﺎف اﻟﻌﯿﻦ

إزاﻟﺔ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻦ

ﻓﺤﺺ ﺣﺪة اﻟﺒﺼﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل

ﻋﻼﺟﺎت ﺣﺎﻻت أﻋﺘﺎم ﻋﺪﺳﺔ اﻟﻌﯿﻦ

ﻓﺤﺺ رؤﯾﺔ اﻷﻟﻮان

ﺗﺸﺨﯿﺺ وﻋﻼج اﻟﺰرق

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

Opp. Souq Waqif, Hamad Town

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

al_amal_hospital

الخميس  17يناير  11 - 2019جمادى األولى  - 1440العدد 3747

+973 17111502
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عرض وطلب

+973 38344464
+973 17580939

ﻟﻠﺒﻴـــــــــﻊ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻠﻞ ﻭﺃﺭﺍﺿﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻘﺴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎﻥ  - 36744700 :ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺸﺎﺧﻮﺭﻱ  - 36026222 :ﺟﻌﻔﺮ ﺃﺣﻤﺪ 36779771 :
ﻟﻠبیﻊ �ﺎﻤبوﻨد ﻤ�ون ﻤن  4ﻓﻠﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻲ )وﺜیﻘﺔ واﺤدة( ﻛﻞ ﻓیﻼ ﺘتتكون ﻤن 3ﻏرف  3 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﻤطبﺦ وﺼﺎﻟﺔ  ,ﻤوﻗﻔین BD 650,000 - C000009

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ دﻤستﺎن  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003402 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 514 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 21 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 116,186 :اﻟتصنیﻒRA :

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﺠرداب  ,دور�ن  ,ﺼﺎﻟتین 4 ,ﻏرف 5 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﻤطبخین  ,ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم  ,ﻤوﻗﻔین  ,ﻛراﺠین  ,ﻨصﻒ ﻓرش  ,ﺤد�ﻘﺔ BD 142,000 - V003888

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ ﺘو�ﻠﻲ  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003400 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 349 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 33 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 124,004 :اﻟتصنیﻒRB :

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﺴند  ,دور�ن  ,ﺼﺎﻟتین 7 ,ﻏرف 6 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﻤطبخین  ,ﻤطبﺦ ﺨﺎرﺠﻲ  ,ﻏرﻓﺔ ﺴﺎﺌق  ,ﺒر�ﺔ ﺴبﺎﺤﺔ  ,ﻨظﺎم ﺤمﺎ�ﺔ BD 270,000 - V003841

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻲ  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003506 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 475.6 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 24 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 122,864 :اﻟتصنیﻒRA :

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﺴترة  ,دور�ن 6 ,ﻏرف 8 ,ﺤمﺎﻤﺎت 3 ,ﺼﺎﻻت  ,ﻤطبخین  ,ﻨصﻒ ﻓرش  ,ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم BD 142,000 - V003837

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ ﺴند  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003502 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 877 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 25 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 236,000 :اﻟتصنیﻒRA :

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﺴند  ,ﺼﺎﻟتین 4 ,ﻏرف 5 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﻤطبخین  ,ﻤوﻗﻔین  ,ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم  ,ﺤد�ﻘﺔ
ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﺠد ﻋﻠﻲ  ,دور�ن  ,ﺼﺎﻟتین 7 ,ﻏرف 4 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﻤطبﺦ  ,ﻤوﻗﻔین

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ اﻟمﺎﻟكیﺔ  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003508 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 410.5 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 19.236 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 85,000 :اﻟتصنیﻒRA :

BD 150,000 - V002826

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ ﺘو�ﻠﻲ  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003507 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 577.2 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 29 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 180,000 :اﻟتصنیﻒRA :

BD 120,000 - V003873

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ ﺴترة  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003481 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 1,948 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 30 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 629,048 :اﻟتصنیﻒ :ﺼنﺎﻋﻲ

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ اﻟمﺎﻟكیﺔ 3أدوار  ,ﺼﺎﻟﺔ 4 ,ﻏرف 3 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﻤطبخین  ,ﻤوﻗﻔین  ,ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم  ,ﻤطبﺦ ﺨﺎرﺠﻲ BD 125,000 - V003877
ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﺴترة  ,دور�ن 7 ,ﻏرف 6 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﺼﺎﻟتین  ,ﻤوﻗﻔین  ,ﻤطبخین  ,ﻨصﻒ ﻓرش  ,ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم  ,ﺠم  ,ﺤد�ﻘﺔ

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ ﻤدﻴنﺔ ﺤمد  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L002296 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 1,532 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 15 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 247,437 :اﻟتصنیﻒMOH :

BD 170,000 - V003865

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ ﻋس�ر  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003474 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 328.1 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 24 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 84,760 :اﻟتصنیﻒRA :

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﺠد ﻋﻠﻲ  ,دور�ن  ,ﺼﺎﻟتین 4 ,ﻏرف 5 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﻤطبخین  ,ﻤوﻗﻔین  ,ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم  ,ﻤطبﺦ ﺨﺎرﺠﻲ  ,ﺤد�ﻘﺔ BD 170,000 - V003863
ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ اﻟرﻓﺎع  ,دور�ن  ,ﺼﺎﻟتین 5 ,ﻏرف 5 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﻤطبخین  ,ﻤوﻗﻔین  ,ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم  ,ﺤد�ﻘﺔ

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ �رز�ﺎن  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003472 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 336.2 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 20 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 72,377 :اﻟتصنیﻒRA :

BD 250,000 - V002797

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ اﻟرﻓﺎع  ,ﺼﺎﻟتین 5 ,ﻏرف 3 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﻤطبخین  ,ﻤوﻗﻒ  ,ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم  ,ﺤد�ﻘﺔ  ,ﻨصﻒ ﻓرش BD 190,000 - V002796

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ اﻟرﻓﺎع  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003468 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 535.4 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 31 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 178,654 :اﻟتصنیﻒRA :

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﺴند  ,دور�ن 3 ,ﺼﺎﻻت 5 ,ﻏرف 5 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﻤطبﺦ  ,ﻤوﻗﻔین  ,ﻨصﻒ ﻓرش  ,ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم  ,ﺤد�ﻘﺔ  ,ﻨظﺎم ﺤمﺎ�ﺔ BD 250,000 - V002777

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ ﻤدﻴنﺔ ﺤمد  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003467 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 600 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 23.220 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 150,000 :اﻟتصنیﻒRA :

ﻟﻺ�جﺎر ﻓیﻼ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻲ  ,دور�ن  ,ﺼﺎﻟتین 5 ,ﻏرف 6 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﻤطبخین  ,ﻤوﻗﻔین  ,ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم  ,ﺤد�ﻘﺔ
ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﺠد ﻋﻠﻲ 3 ,أدوار  ,ﺼﺎﻟتین 3 ,ﻏرف 4 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﻤطبخین  ,ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم  ,ﺤد�ﻘﺔ
ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﺴند  ,دور�ن  ,ﺼﺎﻟﺔ  ,ﻏرﻓتین  3 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﻤطبﺦ  ,ﻤوﻗﻒ ﺴیﺎرة  ,ﻓرش �ﺎﻤﻞ

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ ﺘو�ﻠﻲ  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003458 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 538.2 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 26 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 150,622 :اﻟتصنیﻒB3 :

BD 800 - V003886

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ اﻟمﺎﻟكیﺔ  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003453 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 561 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 19 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 114,733 :اﻟتصنیﻒB3 :

BD 190,000 - V003883

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ اﻟمﺎﻟكیﺔ  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003500 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 463 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 21 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 104,658 :اﻟتصنیﻒRB :

BD 100,000 - V003926

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ اﻟرﻓﺎع  ,دور�ن  ,ﺼﺎﻟﺔ 4 ,ﻏرف  ,ﺤمﺎﻤین  ,ﻤطبﺦ  ,ﻤوﻗﻔین  ,ﻨصﻒ ﻓرش  ,ﺤد�ﻘﺔ

BD 130,000 - V003925

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ اﻟمﺎﻟكیﺔ  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003498 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 1,279 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 17 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 234,041 :اﻟتصنیﻒRB :

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﻤدﻴنﺔ ﺤمد  ,دور�ن  ,ﺼﺎﻟﺔ 7 ,ﻏرف  5 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﻤطبخین  ,ﻤوﻗﻔین  ,ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم

BD 180,000 - V003909

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ ﺘو�ﻠﻲ  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003493 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 506 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 36 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 196,077 :اﻟتصنیﻒRB :

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﺘو�ﻠﻲ  3 ,أدوار  ,ﺼﺎﻟتین 3 ,ﻏرف  5 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم  ,ﻨصﻒ ﻓرش

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ دﻤستﺎن  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003492 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 810 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 15 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 130,782 :اﻟتصنیﻒRB :

BD 155,000 - V003907

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﺴند  ,دور�ن  ,ﻏرﻓتین  3 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﺼﺎﻟﺔ  ,ﻤطبﺦ  ,ﻤوﻗﻒ  ,ﻓرش �ﺎﻤﻞ BD 100,000 - V003926

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ دﻤستﺎن  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003480 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 365 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 23 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 90,363 :اﻟتصنیﻒRB :

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻲ  ,دور�ن  5 ,ﻏرف  4 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﺼﺎﻟتین  ,ﻤطبﺦ  ,ﻤوﻗﻒ BD 130,000 - V003932

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ ﺴترة  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003479 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 1,729 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 30 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 558,328 :اﻟتصنیﻒ :ﺼنﺎﻋﻲ

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﻤدﻴنﺔ ﺤمد  ,دور�ن  4 ,ﻏرف  5 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﺼﺎﻟﺔ  ,ﻤطبخین  ,ﻤوﻗﻔین  ,ﺤد�ﻘﺔ BD 165,000 - V003947

ﻟﻠبیﻊ أرض ﻓﻲ ﻋس�ر  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003476 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 512.4 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 17 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 93,763 :اﻟتصنیﻒ :ﺼنﺎﻋﻲ

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ اﻟمﺎﻟكیﺔ  3 ,أدوار  ,ﺼﺎﻟتین  5 ,ﻏرف  6 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﻤطبخین  ,ﻤوﻗﻔین  ,ﻨصﻒ ﻓرش  ,ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم  ,ﺤد�ﻘﺔ  ,ﻨظﺎم ﺤمﺎ�ﺔ BD 145,000 - V003942

ﻟﻺ�جﺎر أرض ﻓﻲ اﻟمﻌﺎﻤیر  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003543 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 22,482 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 0.2 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 49,462 :اﻟتصنیﻒ :ﺼنﺎﻋﻲ

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ اﻟرﻓﺎع  ,دور واﺤد  5 ,ﻏرف  4 ,ﺤمﺎﻤﺎت  ,ﺼﺎﻟﺔ  ,ﻤطبخین  ,ﻓرش �ﺎﻤﻞ  ,ﻤوﻗﻔین BD 180,000 - V003941

أرض ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻲ  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003551 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 3,266 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 13 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 457,017 :اﻟتصنیﻒUS :

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﻤدﻴنﺔ ﺤمد  ,دور�ن  4 ,ﻏرف  5 ,ﺤمﺎﻤﺎت 3 ,ﺼﺎﻻت  ,ﻤطبخین

أرض ﻓﻲ ﺴترة  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003547 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر - 1,741 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 16 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 299,841 :اﻟتصنیﻒSP :

BD 160,000 - V003945

ﻟﻠبیﻊ ﻓیﻼ ﻓﻲ ﻤدﻴنﺔ ﺤمد  ,دور�ن  3 ,ﺼﺎﻻت  9 ,ﻏرف  12 ,ﺤمﺎم  ,ﻤطبخین  ,ﻨصﻒ ﻓرش  7 ,ﻤواﻗﻒ  ,ﺒر�ﺔ ﺴبﺎﺤﺔ
ﻟﻺ�جﺎر ﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﻤدﻴنﺔ ﻋیسﻰ  ,ﺼﺎﻟﺔ  ,ﻏرﻓتین  ,ﺤمﺎﻤین  ,ﻤطبﺦ  ,ﻤوﻗﻒ ﺴیﺎرة

أرض ﻓﻲ ﺠرداب  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003546 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 600.5 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 17 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 109,884 :اﻟتصنیﻒRA :

BD 470,000 - V003944

أرض ﻓﻲ دﻤستﺎن  -رﻗم اﻟتﻌر��  - L003590 :اﻟمسﺎﺤﺔ �ﺎﻟمتر  - 200 :ﺴﻌر اﻟﻘدم - 22.761 :اﻟسﻌر اﻟكﻠﻲ - 49,000 :اﻟتصنیﻒRA :

BD 220 - F001311
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مصرع  5إرهابيين بإطالق

نار شمالي سيناء

14

international

@albiladpress.com

القاهرة ـ رويترز

قالت مصادر أمنية مصرية ،أمس األربعاء،

مقتل جنود أميركيين بتفجير “داعشي” في منبج

إيــران :ســنبقى فــي ســوريا رغــم “تهديــدات إســرائيل”

إن  5متورطين في تنفيذ عمليات إرهابية
قتلوا في تبادل إلطالق النار مع قوات

الشرطة ،كانوا يتخذون من إحدى المزارع
الكائنة بحي العبور جنوب مدينة العريش

شمال سيناء وكرا لالختفاء .وأضافت

المصادر أنه جرى التوصل لمعرفة مكان
الوكر عقب ورود معلومات مؤكدة

لقطاع األمن الوطني .وأشارت المصارد

األمنية إلى أنه فور وصول القوات بادرت

العناصر اإلرهابية بإطالق النار على قوات
األمن ،مما أدى حدوث اشتباكات عنيفة
أسفرت عن مصرع اإلرهابيين الخمسة

وضبط بحوزتهم  3أسلحة آلية وبندقية
خرطوش.

الخميس

 17يناير 2019
 11جمادى األولى 1440

اشتباكات بين نواب البرلمان التونسي
تونس ـ اف ب

شهدت جلسة عامة في مجلس النواب

الشعبية مــن التدخل إلب ــداء موقفهم،

الــتــونــســي ،أمـ ــس األربـ ــعـ ــاء ،خــافــات

لكن األمــر أثــار حالة مــن الفوضى بعد

واسـ ــعـ ــة وص ــل ــت إل ـ ــى حـ ــد ال ــم ــش ــادة
الكالمية والتشابك باأليدي ،بين نواب
مــن الجبهة الشعبية وكتلة االئــتــاف
الوطني .واشتد الخالف عقب صعود
الــنــائــب عــن الجبهة الشعبية بتونس
ال ــج ــي ــان ــي ال ــه ــم ــام ــي ،إل ـ ــى الــمــنــصــة
المخصصة لرئيس المجلس .وطالب
الــهــمــامــي بتمكين زمــائــه فــي الجبهة

رفض رئيس المجلس مواصلة النقاش
حــول اإلضـــراب العمالي المقرر اليوم
الخميس .ومن شأن المضي قدما في
اإلض ـ ــراب عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي في

عواصم ـ وكاالت

أعلن مســؤول أميركي مقتل  4جنود أميركيين وجرح  3آخرين بانفجار منبج شــمال ســوريا .وقالت ســارة ســاندرز ،المتحدثة باســم البيت األبيض ،في بيان أمس
األربعــاء ،إنــه جــرى إبــاغ الرئيس األميركي دونالد ترامب ،بتطورات الوضع في ســوريا ،وذلك بعد انفجار قرب دوريــة للتحالف الذي تقوده الواليات المتحدة في
سوريا.

القطاع العام والشركات العامة ،أن يزيد

من جانبه ،أعلن التحالف الــذي تقوده

وســــط مــنــبــج الـــــذي يـ ــرتـ ــاده الــجــنــود

تنسحب من سوريا رافضا التهديدات

وق ـ ــال جــعــفــري إن هـ ــذه الــتــهــديــدات

التوتر المتفاقم أصال في بلد يكافح من

ال ــوالي ــات الــمــتــحــدة ضــد “داعــــش” في

األميركيون كل يوم اثنين وأربعاء ،وال

اإلســرائــيــلــيــة ،بــحــســب وك ــال ــة ف ــارس

“مضحكة” ،مضيفا “اعلموا فقط بأنكم

أجل إنعاش االقتصاد المتراجع.

تغريدة أن جنودا أميركيين قتلوا في

معلومات دقيقة عن عــدد القتلى؛ ألن

لألنباء.

تــعــبــثــون بــذيــل األســــد .اخــشــوا الــيــوم

انفجار بشمال سوريا.

طــيــران التحالف يحلق فــي المنطقة،

ونــقــلــت ال ــوك ــال ــة عـــن جــعــفــري قــولــه

الذي ستنهمر فيه صواريخ إيران بالغة

وقــتــل  15شــخــصــا عــلــى األقــــل ،أمــس

وهــنــاك مروحيات هبطت فــي الملعب

“س ــن ــح ــت ــف ــظ ب ــج ــم ــي ــع مــســتــشــاريــنــا

الدقة على رؤوسكم وتنتقم منكم لكل

األربــعــاء ،جــراء تفجير انتحاري نفسه

البلدي إلجالء الجنود المصابين.

العسكريين والثوريين وكذلك معداتنا

الــدمــاء المراقة بال حق من المسلمين

داخل مطعم وسط مدينة منبج الواقعة

وتداول مغردون على مواقع التواصل

وأســلــحــتــنــا ال ــت ــي لــنــا ف ــي هـ ــذا الــبــلــد

المظلومين فــي المنطقة” ،بحسب ما

تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في

فيديو يظهر مروحية قيل إنها تابعة

اإلس ــام ــي لــتــدريــب وتــقــويــة مقاتلي

أوردت الوكالة.

شــمــال ســوريــا ،وف ــق مــا أف ــاد المرصد

لــلــتــحــالــف ال ــدول ــي تــحــط بــالــقــرب من

المقاومة ودعم الشعب السوري”.

وت ــوع ــدت إســرائــيــل بــمــنــع إي ـ ــران من

السوري لحقوق اإلنسان.

الموقع.

وتأتي هذه التصريحات ،فيما يبدو ،ردا

التمركز عسكريا في سوريا ،حيث تقدم

وتبنى “داعـ ــش” التفجير االنــتــحــاري،

وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان،

على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين

الدعم للرئيس بشار األســد إلــى جانب

بحسب ما أعلنت وكالة “أعماق” التابعة

إن االنــفــجــار وق ــع ل ــدى مـ ــرور دوري ــة

نتنياهو الـــذي طــالــب إيـ ــران الــثــاثــاء

روسيا وحزب هللا.

للتنظيم اإلرهابي.

عــســكــريــة أم ــي ــرك ــي ــة ،وإن مــروحــيــة

بسحب جميع قواتها من سوريا.

وفـ ــي تــأكــيــد عــلــنــي نـــــادر ي ــص ــدر عن

وتــســبــب الــتــفــجــيــر ،بــحــســب مــا أكــدت

أميركية ســارعــت بنقل الــجــرحــى من

وصـ ــرح نــتــنــيــاهــو “دع ــون ــي أقـ ــدم لهم

مـــســـؤول إس ــرائ ــي ــل ــي قــــال نــتــنــيــاهــو،

مصادر كردية “بمقتل جنود أميركيين

موقع االنفجار.

(اإليرانيين) نصيحة إذن ،اخرجوا من

من قوات التحالف الدولي” كانوا داخل

من جانب آخر ،أكد قائد الحرس الثوري

هناك بسرعة؛ ألننا سنواصل سياستنا

ـن الجمعة غــارة
األح ــد ،إن الطيران شـ ّ

استهدفت ما وصفه بأنه “مستودعات

المطعم المستهدف.

اإليــرانــي الجنرال محمد علي جعفري

القوية بشن هجمات عليهم ،بال خوف

إيرانية تحتوي على أسلحة” في مطار

وقع التفجير أمام مطعم قصر األمراء

أمس األربعاء أن القوات اإليرانية لن

أو هوادة”.

دمشق الدولي”.

اندالع معارك عنيفة في العاصمة الليبية
طرابلس ـ اف ب

اندلعت اشتباكات عنيفة أمس األربعاء،
بــيــن الــمــلــيــشــيــات الــمــسـ ّـلــحــة ،جــنــوب

طــرابــلــس والــنــواصــي وردع أبــو سليم

العاصمة طرابلس ،وذلــك بعد  4أشهر

وباب تاجوراء والتابعة لحكومة الوفاق

من الهدنة ،مما أدى لحدوث حالة من

مــن جــهــة ،وبــيــن كتيبة الــلــواء السابع

الــفــزع والــرعــب بــيــن ســكــان طــرابــلــس.

المعروفة باسم “الكانيات” ،استخدمت

طــرابــلــس الــمــشــكــلــة م ــن كــتــيــبــة ث ــوار

وأســفــرت االشــتــبــاكــات عــن ســقــوط 21

فيها األسلحة الثقيلة والمتوسطة.

جريحا على األقل.

وق ــال مــصــدر مــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس،

وتشهد منطقة قصر بن غشير القريبة

إن االشــتــبــاكــات ب ــدأت صــبــاح األربــعــاء

م ــن م ــط ــار طــرابــلــس الـــدولـــي جــنــوب

وكــانــت متقطعة ،ولكنها مرشحة ألن

العاصمة ،مــواجــهــات بين قــوة حماية

واشنطن تعلن مقتل  4جنود أميركيين وجرح  3بانفجار منبج

تكون أعنف وأكثر ح ّدة.

مجلس األمن :نشر مراقبين بالحديدة

عمان ..بــدء المحادثات بين الحكومــة اليمنية والحوثيين
ّ

تفريق تظاهرة مناهضة للحكومة في كسال

رددوا هتافات “حرية ..عدالة وســام” قبل تدخل الشرطة

عواصم ـ وكاالت

الخرطوم ـ أ ف ب

أقر مجلس األمن الدولي ،أمس األربعاء،

أطلقت الشرطة السودانية أمس األربعاء

باإلجماع مشروع القرار البريطاني حول

ال ــغ ــاز الــمــســيــل لــلــدمــوع عــلــى تــظــاهــرة

بعثة مراقبة الهدنة في اليمن بموافقة 15

جديدة مناهضة للحكومة في كسال هي

دولة ،هم كل أعضاء المجلس.

األولى في هذه المدينة الواقعة في شرق

وبموجب القرار ،يتولى  75مراقبا دوليا

السودان ،منذ بدء حركة االحتجاج في

وقــف إطــاق الــنــار فــي الحديدة لمدة 6

البالد قبل  4أسابيع ،كما أفاد شهود.

أشهر.

وتأتي هذه التظاهرة في كسال بعد أيام

وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق ،قــــالــــت مـــصـــادر

على تجمع داعم للرئيس السوداني عمر

دبلوماسية في األمم المتحدة ،إن البعثة

البشير في المدينة نفسها.

التي سيتم تشكيلها ستقوم بمراقبة وقف

وق ــال شــهــود لــوكــالــة فــرانــس ب ــرس عبر

إط ــاق الــنــار فــي اليمن واإلشـ ــراف على
انسحاب القوات المتحاربة.
وصوت مجلس األمن على مشروع القرار
ال ــذي صاغته بريطانيا ،ويسمح الــقــرار
بنشر  75مراقبا في مناطق عدة باليمن.
وسيتم إرسال المراقبين غير المسلحين
إلى مدينة الحديدة التي يسيطر عليها
الحوثيون ومينائها ،إضــافــة إلــى ميناء
الصليف ورأس عيسى لفترة أولية هي

مجلس األمن يوافق على نشر  75مراقبا دوليا في الحديدة باليمن

ستة أشهر.

وكـــــان مــكــتــب الــمــبــعــوث األمـــمـــي إلــى

يــحــدث ذلـــك ف ــي حــيــن ،أكـ ــدت مــصــادر

الــيــمــن أعــلــن عــن انــطــاق االجــتــمــاع في

بــاألمــم الــمــتــحــدة ،أم ــس األربـــعـــاء ،بــدء

عمّ ان ،األربعاء .وذكر المكتب أن ممثلي

ال ــم ــح ــادث ــات ب ــي ــن ال ــح ــك ــوم ــة الــيــمــنــيــة
الــشــرعــيــة والــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في
العاصمة األردنية عمّ ان بشأن تنفيذ اتفاق
مبادلة األسرى.

الحوثيين وصلوا األردن مساء الثالثاء.
» »وكانت الحكومة األردنية قد وافقت

على استضافة االجتماع بطلب من

بعثة األمم المتحدة.

الــهــاتــف إن الــمــتــظــاهــريــن خ ــرج ــوا إلــى
الشوارع مرددين “حرية ،عدالة وسالم”
قبل تدخل الشرطة.
وأضــافــوا أن المحالت التجارية أغلقت
أبوابها في السوق الرئيسة في المدينة
أثناء االحتجاجات.
ووســط أزمــة اقتصادية متفاقمة ،يشهد
احتجاجية منذ 19
الــســودان تــحــرّ كــات
ّ

ديسمبر عقب قــرار الحكومة رفــع سعر

متظاهرون معارضون للنظام جنوب الخرطوم

الــخــبــز ،لــكـ ّنــهــا ســرعــان مــا تــحــوّ لــت إلــى

احتجاجات ض ّد الرئيس عمر البشير الذي
وصــل إلــى السلطة فــي الــعــام  1989إثر
انقالب مدعوم من اإلسالميين.
ُ
شخصا منذ  19ديسمبر ،وفق
ً
وقتل 24
الحصيلة الرسمية .بينما تحدثت منظمة
“هيومن رايتس ووتــش” ومنظمة العفو

ً
قتيل على األقل.
الدولية عن 40
» »وبدأت التظاهرات في مدن وبلدات

عدة قبل أن تبلغ العاصمة الخرطوم

المحتجون العديد
ّ
في حين أحرق

من المباني والمكاتب التابعة لحزب
المؤتمر الوطني الحاكم.

بوتين يتهم الغرب بزعزعة البلقان

نتنياهو حث ترامب لدعم عملية بإيران

ماكرون يطلق “الحوار الوطني الكبير”

بلغراد ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ وكاالت

باريس ـ اف ب

حــمّ ــل الــرئــيــس الــروســي فالديمير بوتين،

وستنظم استقباال رسميا حــافــا لبوتين

كشف تقرير تلفزيوني إسرائيلي عن أن

“حداشوت” اإلخبارية ،حيث سعى رئيس

انطلقت فعاليات الحوار الوطني الذي دعا

أن “كل التساؤالت مفتوحة” خالل الشهرين

الــدول الغربية مسؤولية زعزعة استقرار

الــيــوم الــخــمــيــس .وال ــرواب ــط بــيــن البلدين

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث مع

ال ـ ـ ــوزراء إلـ ــى الــحــصــول عــلــى مــســاعــدة

إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،في

المقبلين من النقاش الوطني الذي يستطيع

قوية جدا وخصوصا الديانة االرثوذكسية

الرئيس األميركي دونالد ترامب قبل عملية

أميركية في حــال كانت هناك حاجة إلى

منطقة النورماندي شمال فرنسا.

كل الفرنسيين المشاركة به والذي “ال يجب

التي اعتبرها بوتين “صلة القربى الروحية

استخبارات إسرائيلية كبيرة في إيــران؛

إنقاذ العمالء اإلسرائيليين خالل المهمة.

ويلتقي نحو  600رئيس بلدية ومسؤول

أن يتضمن محرمات” .كما تحدث أعضاء

والثقافية” بينهما .كما هما متقاربان في

من أجــل تأمين دعــم أميركي للمهمة في

ولـ ــم يــتــضــح م ــن الــتــقــريــر كــيــف كـ ــان رد

منتخب فــي بــلــدة غ ــران بــورتــورولــد البالغ

قضية كوسوفو ،اإلقليم الصربي السابق

حال إخفاقها .وفي أبريل ،كشف نتنياهو

تــرامــب على الطلب أو مــا إذا كانت هذه

عدد سكانها  3آالف و 800نسمة ،لمناقشة

الــذي ترفض بلغراد االعــتــراف باستقالله.

عن مجموعة من الوثائق قــال إنها تثبت

المرة األولى التي يسمع فيها عن العملية.

 4مــلــفــات أســاســيــة ،هــي الــقــدرة الشرائية

وساندت موسكو صربيا على هذا الصعيد

أن إيــران كذبت بشأن برنامجها النووي؛

وعــلــى الــرغــم مــن أن نتنياهو كــشــف عن

والــضــرائــب والديمقراطية والــبــيــئــة؛ سعيا

ويــمــكــنــهــا اس ــت ــخ ــدام ح ــق ال ــن ــق ــض؛ لمنع

وق ــال نتنياهو إن وكــالــة االســتــخــبــارات

تفاصيل قليلة عن العملية خــال خطابه

لــاســتــجــابــة لــمــطــالــب ح ــرك ــة “ال ــس ــت ــرات

كوسوفو من االنضمام إلى األمم المتحدة.

اإلسرائيلية “الموساد” نجحت في تهريب

فــي أبــريــل ،قــال مــســؤول إسرائيلي كبير

الصفراء” التي تهز البالد .وتح ّدث ماكرون

لنيويورك تايمز إن الموساد اكتشف

عن سلسلة من “االنقسامات” ،االجتماعية

البلقان ،وذلــك قبيل زيــارة يقوم بها ،أمس
الخميس ،إلى بلغراد .وقال بوتين في مقابلة
مع صحيفة “فيسرني نوفوستي” الصربية
نــشــرهــا مــوقــع الكرملين اإللــكــتــرونــي “فــي
ما يتعلق بالوضع في البلقان ،فإن سياسة
ال ــوالي ــات الــمــتــحــدة ودول غــربــيــة أخــرى
الهادفة إلــى ضمان هيمنتها على المنطقة
تشكل عنصرا خطيرا مزعزعا لالستقرار”.
ولطالما اعتبرت منطقة البلقان ميدا ًنا
لصراع النفوذ بين الغرب والشرق
رغ ـ ــم أن كـ ــل دول الــمــنــطــقــة
تطمح لالنضمام إلى االتحاد
األوروبي ومعظمها انضم إلى
حــلــف األطــلــســي .لــكــن صربيا،
ورغم أنها مرشحة لعضوية
االتــحــاد األوروبـ ــي ،تبقى
حــلــيــفــة ثــابــتــة لــمــوســكــو

واتــهــمــت ال ــوالي ــات الــمــتــحــدة ،الحليفة

الوثائق من مستودع في العاصمة

القوية لكوسوفو ،روسيا بالتدخل في

اإلي ــران ــي ــة ،ط ــه ــران ،ووصــف

المستودع فــي فبراير ،2016

واالقتصادية والديمقراطية ،التي اعتبر

شؤون المنطقة بما يشمل االستفتاء

ال ــح ــص ــول ع ــل ــى ال ــوث ــائ ــق

وقـ ــام بــوضــع الــمــبــنــى تحت

أنــهــا ســبــب غــضــب الــمــتــظــاهــريــن

ال ـ ــذي نــظــم الــســنــة الــمــاضــيــة في

بأنه أحــد “أكــبــر اإلنــجــازات”

الــمــراقــبــة مــنــذ ذل ــك الــحــيــن.

الــمــنــتــفــضــيــن م ــن ــذ أكـ ــثـ ــر مــن

مقدونيا لتغيير اسم الجمهورية وهو

ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ الـ ــمـ ــخـ ــابـ ــرات

وقال المسؤول إن التأخير في

شهرين على سياسة الحكومة

كان شرطا أساسا لقبولها في حلف

اإلسرائيلية .وناقش نتنياهو

الكشف عن المواد للجمهور كان

االجتماعية والضريبية.

شــمــال األطــلــســي .لــكــن بوتين

المهمة مع ترامب عندما التقى

بسبب الــوقــت ال ــذي استغرقه

وأع ـ ــل ـ ــن الـ ــرئـ ــيـ ــس أن هـ ــذه

ات ــه ــم ال ــغ ــرب بــالــضــغــط على

االثــــنــــان فـ ــي داف ـ ـ ــوس فــي

تــحــلــيــل ال ــوث ــائ ــق ،الــتــي كــان

اللحظات التي تعيشها البالد

مقدونيا ومونتينغرو.

يناير الماضي ،وفقا لشبكة

معظمها باللغة الفارسية.

ً
مضيفا
يمكن أن تكون “فرصة”،

المجالس البلدية عن مشاكل مناطقهم ،من
نقص في عــدد األطــبــاء ،إلــى مشاكل النقل
العام ،وإغالق مستشفيات توليد ،والتفاوت
في القدرة على الوصول إلى شبكة اإلنترنت،
وغيرها .من جانبه ،قال رئيس بلدية غران
بورتورولد فانسان مارتان “اختيار بلديتنا
أول محطة لهذا الحوار مهم ..ولــم يحدث
لبلدية عــدد سكانها  3آالف و 800نسمة،
قــمــنــا بــالــتــحــضــيــر الــجــيــد وســنــقــدم
مطالبنا لتحسين أوضـ ــاع السكن
والمواصالت وغير ذلك” .وسيتم
إش ـ ــراك الــمــجــتــمــع الــفــرنــســي
من خالل المنصات الرقمية
واإلنــتــرنــت وأرقـ ــام هــواتــف
لتسجيل جميع المقترحات.

Osama.almajed@albiladpress.com
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أسامة الماجد

على األجناس األخرى

الحضــارة الغربيــة المتعاليــة علــى األجنــاس األخــرى تعــزف كل نشــاز فــي لحــن

عــادي عنــد الــزوج طالما هــو المســتفيد ،فالفراغ العقائــدي والديني هنــاك تجاوز

البشــرية الخالــد ،حيــث تجردت مــن كل األخالق والقيم والمثــل ،وكل اتجاهاتها

حدود المستحيل وكأنه الخيط الوحيد الذي يتمسكون فيه.

الفكريــة تشــكل نمطــا مــن أنمــاط التخلــف واالنحــال ،وكثيــرة هــي الكتــب التي

أمــراض النفــس البشــرية كثيــرة ،لكــن لــم نجــد أبشــع مــن أمــراض الغــرب بــكل

اقتربــت مــن هــذه الحقيقة وأشــهرها كتــاب “تدهور الحضــارة الغربية” الشــبنغلر

المقاييــس والمعاييــر األخالقيــة ،إنهم يعانــون من أخبث مرض عرفته البشــرية،

الــذي يــرى فيــه “أن الحضــارة الغربيــة شــاخت وهــوت وتتابــع انحدارهــا إلــى

وهــو مــرض االنحــال األخالقــي والزيــف حتــى النخــاع ،مجتمعــات هشــة وهــم

االنحالل”.

يصورونهــا علــى أنها مجتمعات متقدمة ومتطورة وصدق الفيلســوف ألبير كامو

هذه الحضارة التي تدعي رعاية الفنانين والمبدعين هي نفســها التي اضطهدت

عندمــا قال“ ..مجتمعاتنا األوروبيــة الغربية تبعث على االكتئاب واليأس الفاجع،

المفكرين والمثقفين والفنانين العظام على أراضيها وفي بلدانها ،ذلك أن المعركة

فكل الدروب أمامنا مسورة بالرذيلة والجنس والجريمة ،بيوتنا متوحدة وكئيبة

داخــل الغــرب وخارجــه واحدة ،إنها معركة الغرب ضد نفســه أوال وضد البشــرية

وتفتقد الطمأنينة والسالم”.

بالمراجــع الكبيــرة والمعاجــم التي تمتلئ بهــا المكتبة العربية هنــاك أرقام خيالية

» »ال تعطوا أي اهتمام لألجواء الخرافية التي تزينها مجالتهم وصحفهم
وغيرها من المنشورات ،فال يمكن وضع وجه بديل لوجه مجتمعهم
الدميم على كل المستويات ،وال يمكن إزالة غبار الهزيمة وغرابتهم التي
بلغت حد الشذوذ ،ولست أدري لماذا هناك من يمجد الغرب وينام على
الطاولة بجانب سريرهم.

جمعاء ثانيا ..معركة ضد اإلنسان في كل مكان.
عن حوادث االغتصاب والقتل ووالدة األطفال خارج نطاق الزواج واإلدمان على
المخــدرات واالنتحــار “ 29000حالــة انتحار ســنويا في أميركا وحدها” ،فالفســاد
األخالقــي واالنحــال يضــرب الغــرب ،ومؤخرا قــرأت أن  % 20من الزوجات في
أميــركا يعشــن في منازل أصدقائهن بعــد هجرة بيت الزوجية واألبناء ،وهذا أمر

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
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للتواصل17111483 :

زهراء عادل عيسى المرزوق

دبلوماسية بحرينية بامتياز ذهبي
يحق لنا أن نفخر بمسيرة التطور في بالدنا الغالية ،ويحق لنا أن نعبر عن االعتزاز بمكانة
مملكــة البحريــن علــى خارطة العالم وثوابتها الراســخة المبنية على قيــم عربية بحرينية
أصيلة ضاربة في جذور التاريخ ،ويحق لنا أن نعبر عن اإلجالل والتقدير لما تبذله قيادتنا
الرشــيدة من جهود من أجل أن تتبوأ بالدنا أعلى مكانة ،فهذه البالد الصغيرة بمســاحتها
كبيــرة بمكانتهــا فــي المحافــل الدوليــة لمواقفها وإنجازاتها وسياســاتها التــي جعلت منها
ً
عالميا رائ ًدا في كل المجاالت.
نموذجا
ً

ويسعدنا أن نتقدم بالتهنئة المعطرة إلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه ،وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعاه ،وإلــى صاحب الســمو الملكي األمير
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس
الــوزراء حفظــه هللا ورعــاه ،بمناســبة اليوبيــل الذهبــي للدبلوماســية البحرينيــة ،والتهنئة
موصولــة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بــن مبارك آل خليفة ،وإلى
ً
وطنيا
سجل
وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ذلك أن هذه المناسبة تمثل
ً
ً
مكلــا بالنجــاح والتميز فــي رعاية مصالــح بالدنا
بحرينيــا عمــره نصــف قــرن مــن الزمــان
ً

وإقامة عالقات قائمة على االحترام والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ،فمنذ 1969
وحتــى اليــوم وإلــى المســتقبل ،حظيــت البحريــن بالموقع الريــادي في الســاحة اإلقليمية
والدوليــة ،ألن رســالة هــذا الوطــن التاريخيــة عبــر العصــور هــي رســالة المحبــة والســام
واالعتدال وترسيخ قيم العالقات الوثيقة بين الدول والشعوب.

ghassan.shihaby@gmail.com

اإلضافة إلى “المضافة”

غسان الشهابي
ً
ً
والتنفيــذ ،وربمــا لــم تجــر تشــغيالً
افتراضيــا لتنفيذ الضريبــة ،فهناك
تجريبيا

بمزيج من مشــاعر الحنق والقلق والتيه  -الضياع ،اســتقبل البحرينيون منذ
ً
التينيــا بـــ  VATبينمــا
بدايــة العــام ضريبــة القيمــة المضافــة ،والتــي تختصــر

مناشــدات شعبية ونيابية ألعلى الســلطات بالتأجيل ،وكأن الضريبة خاضعة

ينطقهــا بعــض أهالينــا  ...FATال يهــم ،فالمهم أن موضوع هــذه الضريبة ،قبل
ً
غامضا ،وال تزال هناك لجلجة في شــأن هذه
تطبيقه ،وبعد التطبيق ،ال يزال

لالســترحام ،ويصــدر بيــان بالســلع “المضروبــة” ،ويصــدر الجهــاز الوطنــي
ً
بيانــا فــي يــوم آخــر ،والمصــرف المركزي يواجــه البنوك
للضرائــب الخليجيــة

الضريبة.
يذكرني الموضوع بالكثير من األمور التي نعتقد – إلفراطنا الرضاع من النظام
ّ
ست ّ
األبوي – أنها ُ
نغط في نوم عميق.
حل لوحدها ،أو أن “أبانا” سيتوالها بينما
ً
ســنويا بحلول
أي كمــا كان يحــدث قبــاً فــي تلفزيون البحريــن الذي “يُ صعق”

بصرامــة ،وال يخلــو يــوم مــن مثل هــذه العناوين التي تشــير إلى أن مشــروع
ً
يوميا بحســب التجربة والخطأ ،ما يجعل الشــكوك
الضريبة المضافة يتكامل
وضعهم ،أو كما يقول الفيلســوف الدانمركي ســورين كير كيغارد“ :إذا بدأ أي

ً
يوما بيوم لصرامة التخطيط ،أو
رمضــان ،فيقــوم بتصوير حلقات مسلســاته

ال يصحون من غفلتهم إال قبل أســابيع ،فيأتي من يعتذر عن نتائج المنتخب

» »ليس المقصد هنا متعلقا بالضريبة نفسها ،فهذا أمر بات اآلن
واقع ًا مفروغ ًا منه ،لكنه أمر األجهزة اإلدارية التي ستواجه الكثير من
التحديات المستقبلية ،مع انفتاح شهية جهات مختلفة متوجهة
لئال تكون للمواطن في األساس جيوب ،ألنه لن يحتاجها مستقبالً،
بأن تحسن إدارة ملفاتها ،وتقدمها للناس متكاملة ،على األٌقل حتى
نقتنع بمتانة القائمين على هزال االقتصاد.

ألنه لم يتجمع إال قبل شهرين ،وأن الملعب لم يهيأ لضيق الوقت!
فعلــى الرغــم مــن أن الطبــول كانــت تقــرع مــن بعيد في شــأن هــذه الضريبة،
ً
يومــا إثــر يــوم بقــرب تطبيقها ،إال أننــي أزعم
وأخــذت أصواتهــا فــي التعالــي
ً
واقعــا) بــأن الســلطات المختصة ما كانت مســتعدة كل
(وليــس كل مــا أزعمــه

االســتعداد لفــرض هــذه الضريبــة ،ولــم تكــن محيطة بــكل تفاصيــل التطبيق

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

تحيــط بهــذه الخطــوة التي يصعــب هضمها إلــى اآلن ،فانقلبــوا ينكتون على
شعب بإنتاج النكتة ،فاعلم أنه بدأ يشعر بالجوع والفقر”.

كأن يعلم الكرويّ ون أن دورة الخليج ســتكون في البحرين بعد عامين ،لكنهم

» »إن هذا االمتياز الذهبي مدون في الوثائق والسجالت والصور وهذا ما
شاهده من زار معرض “خمسون عامً ا من الدبلوماسية” بمتحف البحرين
الوطني مؤخرًا ،ومن الالفت أن هذه المسيرة أولت اهتمامً ا بالكوادر
البحرينية وتأهيلها المتفرد في العمل الدبلوماسي ،لذلك فإن هذا الرصيد
الحافل ينعكس اليوم على ما توليه الوزارة من اهتمام بكوادرها وتنمية
قدراتهم العلمية والعملية ،وليس ذلك أمرا غريبا ،فكما هو معروف ،فإن
كل بحريني سفير لبالده ،وقد اكتسب البحريني هذه السمعة الطيبة في
كل بلد يذهب إليه ألنه يحمل معه قيم وثوابت وسمات البحرين وقيادتها
وشعبها المحب للسالم والتآخي وإقامة العالقات الطيبة مع كل الدول
والشعوب ...فهنيئًا للبحرين هذه المكانة المشرفة.

ياسمين خلف

في بيتنا معنفة
مرعبــة األرقــام اإلحصائيــة التي تشــير إلى تســجيل نحــو  50ألف حالة عنف ضد النســاء
فــي البحريــن خالل العشــر ســنوات األخيرة ( )2007-2017بحســب ســجالت دور اإليواء
ً
سنويا ،لسكان يتجاوز عددهم مليونا ونصف
واإلرشاد األسري ،أي بمعدل  5آالف معنفة

عندما يعيش األجنبي برفاهية في البحرين!

المليون بقليل (نســبة النســاء منهم نحو  ،)% 42فإن كانت تلك األرقام المفصح عنها ،فما
بــال األرقــام الحقيقيــة التــي تتســتر وراء رداء الخجــل والخوف من االعتــراف بالتعرض

وهاهــو ســمير نــاس يعلنهــا بــأن  % 85مــن المؤسســات

بالطبــع فمــن حقهــم المطالبــة بحقوقهــم السياســية وحفــظ

المتوســطة يمتلكهــا أجانــب ،فمــاذا بقــي للبحرينييــن؟ ومــا

مكتســباتهم المادية مــن تجارة وثروات وعقــارات ،وحماية

هــو المــردود االقتصــادي لميزانيــة الدولــة من مؤسســاتهم؟

مستقبل أبنائهم.

نســاء يعانيــن مــن عنف جســدي ،ونفســي ،واقتصادي بشــكل يومي بين جــدران منازلهن

هــل اســتحواذ األجانــب علــى القطــاع االقتصــادي ســتنتفع

باللــه عليكــم هــل هذا قرار ســليم وصحيح فــي وقت ترتفع

منــه الدولــة؟ وهل ستســتفيد غير كلفة اإلقامة التي ســوف

فيــه نســبة بطالــة البحرينيين ،وفيــه تفــرض الضرائب على

دون أن يجدن من ينقذهن من موت بطيء يحاصرهن ،ويحاصر أبناءهن الذين يمارس
ً
اجتماعيا،
عليهــم عنــف آخــر ،بــل قــل ظلم آخــر ،نظيــر وجودهم فــي بيئة غيــر صحيــة ال

تصــب فــي “صندوق العمــل” ،أي أن الدولة لن يذهب شــيء

المواطنيــن ،ويرتفــع الديــن العــام ،ويصيــب التقشــف جميع
ً
غــدا أن تتوقــف الزيــادة
مؤسســات الدولــة ،وال يســتبعد

التحتية ،واإلضرار بمصالح المواطن الذي أصبح يصارع من

السنوية والعالوات االجتماعية ،وذلك عندما تكون الحلول

مســتبعدا أن يكونوا نســخة من آبائهم في المســتقبل ،ومتى ما أعلنت المرأة استســامها
ً
فعليا ،حاصرتها األعباء
لــكل ذلــك ،وطالبــت بحقها في االنفصال ،أو متى ما حصلت عليه

أجل لقمة عيشــه بعدما أغلق عليه األجانب الذين يتبادلون

االقتصاديــة تصــب فــي مصلحة األجانب الذين يســتنزفون

المصالــح جميــع أبــواب الــرزق ،بــل ســرقوا لقمــة العيش من

مــا تبقى مــن اقتصاد ويرحلون خيراته لبنــاء دولهم وإثراء

اآلبــاء واألبنــاء ومــن األجيــال القادمة التي ســتضطر للعمل

اقتصادهم.

لدى األجانب في الوظائف الدنيا إذا تكرموا عليهم بها.

الحلــول االقتصاديــة والقــرارات التــي اتخذتهــا هيئة ســوق

أمــا الواقــع السياســي الخطيــر ،فقرار حصــول األجنبي على

العمــل منــذ  2006لــم يتعــاف منهــا اقتصــاد ،ولم يرتــح منها

ســجل تجــاري وكفالــة مباشــرة مــن الدولــة ،هــل تقــرر هيئة

مواطــن ،وهاهــم المواطنــون وأصحــاب األعمــال والخبــراء

ســوق العمــل التراجــع عنــه ،بعــد أن تظهر نتائجــه الخطيرة،
إن ليــس عاجــاً بــل في اآلجــل القريب ،والــذي اعترف أحد

االقتصاديــون ترتفــع أصواتهــم بخطــورة القــرارات التــي

لميزانيتها ،مقابل اســتهالك مئات اآلالف من األجانب البنية

اتخذتهــا هيئــة ســوق العمل علــى االقتصاد الوطنــي ،وعلى

البحرينييــن مــن أصول آســيوية بأنه ســتكون هناك مشــاكل

معيشــة المواطن ،وذلك حين يســتحوذ األجنبي اليوم على
ً
وغدا  ،% 100فأين يذهب
 % 85من المؤسسات المتوسطة،

تســحب الدولــة الســجالت مــن األجانــب أو تجردهــم مــن

التاجر البحريني وأين يذهب المواطن الذي غصت بالعيمه

مؤسســاتهم فهــم أصبحوا مســتوطنين مهاجريــن بالقانون،

وانفجــرت مرارتــه عندمــا يــرى األجنبي ينعم بخيــرات البلد

بعدما تملكوا العقارات وأدخلوا أبناءهم المدارس وتوسعت

ويعيــش برفاهيــة ،وهــو يتراجع إلــى الوراء عندمــا تنتقص

تجارتهم ،بل ســيكون هنــاك ضغط من دولهم ومن منظمات

حقوقــه مــن أجــل فقط أن يتضمن تقرير رئيس هيئة ســوق

العمــل الدوليــة واألحــزاب السياســية التي ســتتكون تلقائيا

العمل الحقوق التي يتمتع بها األجنبي وتصفق له المنظمات

بالداخــل ،وتكــون متصلــة بالخــارج ،وأنهــم غيــر ملوميــن

الدولية بأن البحرين هي الوجهة المفضلة لألجنبي.

بعــد عشــر ســنوات جــراء هــذا القانــون ،إذ إنــه ال يمكــن أن

للعنف األسري.

ً
نفســيا ،فتلحــق بعضهــم آثــار كل ذلك فــي البقية الباقية من حياتهــم .وليس غريبا وال
وال

ً
خصوصا فيما
الحياتيــة ،وال تجــد مــن ينصفهــا ويأخذ حقها وحــق أبنائها ،فيهضم حقهــا،

نجاة المضحكي
» »“إن الحلول االقتصادية الحالية
تصب في مصلحة األجانب
الذين يستنزفون ما تبقى
من اقتصاد البلد ويرحلون
خيراته لبناء دولهم وإثراء
اقتصادهم”.

يتعلــق بحضانــة األبنــاء ،والنفقــة ،وحقها في الســكن الذي يؤويها وأبناءهــا ،فكثيرات قد
ً
مصــدرا للدخــل ،وكثيــرات تضيق منــازل آبائهن عليهن بعــد زواجهن ،فال يجدن
ال يملكــن
لهن مأوى بعد الطالق.
لألسف ال يزال هناك من ينظر بعين الشك لكل زوجة تجأر بالشكوى من زوجها ،وكأن أي
فشــل فــي العالقــة الزوجية ســببه المرأة ،ومؤســف أنك تقف مكتوف األيــدي ال تملك من
أمر من تلجأ إليك شــاكية غير المواســاة والمشاركة العاطفية ،فها هي أم لطفلين أحدهما
يعانــي مــن اضطــراب طيــف التوحد ،تعرضت لعنف جســدي ونفســي من زوجهــا ،وطلقها
ً
تــاركا إياها مثقلة بديــون بنكية نظير اقتراضهــا اآلالف لترميم
بعدمــا خســرت وظيفتهــا،
ســكنهما ،هــي اليــوم مهــددة بالطــرد مــن الســكن لتأخرها في دفــع اإليجار ألكثر من ســتة
أشــهر ،وتتوجــس اللحظــة التي يغيــب فيها ابناها عــن ناظريها لحصــول زوجها على حق
حضانتهما ،هي اليوم تطالب بحقها كامرأة بحرينية بسكن يضمها ويضم عيالها ،وتناشد
المجلس األعلى للمرأة ،بعدما عجزت كما تقول من طرق األبواب.
» »ياسمينة :متى تضع المرأة رأسها على وسادتها وهي مطمئنة بأن هناك
من سيطالب بحقها؟.

نثني على جهود
منتخب البحرين

للسيدات ونيله المركز الثاني

في بطولة غرب آسيا .كما نشيد
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يروض “أسود الرفاع”
الزعيم المنامي ّ

Sports

@albiladpress.com

بالجهود اإلدارية وحسن التنظيم

فـــي خـــتـــام الــجــولــة األولـــــى لــــ “ســـداســـي الــســلــة”

الذي صاحب المنافسات وإنجاح
الحدث الذي أقيم على أرض

مملكة البحرين.

محمد الدرازي
واصل حامل اللقب فريق المنامة سلسلة انتصاراته
الناجحــة بــدوري زيــن لكــرة الســلة ،محققــا فــوزا

“احتكار” مدرب المنتخب

مســتحقا على حســاب الرفاع بنتيجــة ( ،)82/69في

األولمبي العبي األندية فترة أكثر

المباراة التي جمعتهما مســاء أمس (األربعاء) ،على

خصوصا
ً
من الالزم ال فائدة منه،

صالة اتحاد الســلة بأم الحصم ،في ختام منافسات

أن مشاركته المقبلة على بعد

الجولة األولى للدور السداسي.

شهرين ،وهذا سيضر باألندية

ومدربيها األكثر حاجة لهم ،مع
فترة التوقف الحالية لتجهيز

أنفسهم لما هو مقبل.

وخــرج المنامــة بنقطتي الفوز بأولــى لقاءاته في هذا

الخميس

الدور ،فيما حصد الرفاع نقطة الخسارة.
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واســتحق المنامــة نتيجــة الفــوز بعــد أن فــرض أداءه
وســيطرته علــى المبــاراة؛ بفضــل األداء الجماعــي
والتنويــع الهجومــي وتفعيــل التصويبــات الثالثيــة
التــي أرهقــت كاهل الرفاع بتألــق كبير من أحمد عزيز
واألميركي واين.

الشوط األول

القلم..
أحمد كريم

بــدأ المنامــة بتشــكيلة ضمــت حســين شــاكر ،محمــد

بين اليد والقدم!

فيمــا بــدأ الرفــاع بتشــكيلة ضمــت عبدالرحمــن غالي،

يتهمنــا البعــض بالتقصيــر فــي تغطيــة

محمــد كويــد ،صبــاح حســين ،محمــد عبدالمجيــد

مشــاركة منتخــب كــرة اليــد ببطولــة

واألميركي كيو.

حاليا فــي ألمانيا
كأس العالــم المقامــة
ًّ

من لقاء المنامة والرفاع

حســين ،أحمــد عزيــز ،محمــد أميــر واألميركــي وايــن،

في اإلمارات!
مهنية؛ ذلك
شــخصيا ،أقف متعج ًبا من هذا االتهام الفج ،الذي ال يســتند على منطق أو
ّ
ًّ

أن بلــوغ منتخــب اليــد مســابقة كأس العالــم التــي تقام بشــكل ســنوي أصبحت خطوة
اعتياديــة ،وتبــدو غايــة اتحــاد اللعبــة فــي هــذه البطولــة مقتصرة علــى الظفــر ببطاقة
التأهل دون أي نزعة لعبور الدور األول؛ ألسباب بديهية أعرفها جي ًدا!
خصوصا لمن
ً
غيــر أننــي بهــذا القلــم ،أود إيصــال رســالة واضحــة إلــى من يهمــه األمــر،
راح يشــطح فــي الفضــاء بكلمات المزايدة متهمً ا الصحافــة بعدم إنصاف منتخب اليد،

أخطاء التصويب.
المنامــة عزز فارق تقدمــه منتصف الفترة  ،39/26في

نقطــة بواقــع  ،64/45قبــل أن يحســم الفتــرة بالفــارق

وجــاءت بداية المباراة متكافئــة فنيا ،إذ تقدم الرفاع

طريقه لحسم الشوط األول بـ.46/36

نفسه وبنتيجة .70/51

بــدءا مــن
ً
 ،7/7قبــل أن يفــرض المنامــة أفضليتــه

الشوط الثاني

وحــاول الرفــاع تقليــص الفارق في الربــع األخير ،غير

أوال  ،5/2ثــم تعادلــت النتيجــة فــي مناســبتين آخرهــا

والدانمــارك ،التــي تتزامــن مــع مشــاركة منتخب كرة القــدم ببطولة كأس آســيا المقامة

المحكــم الــذي أجبر مهاجمي الرفــاع على الوقوع في

الرقابة الدفاعية الشديدة للمنامة.
المنامــة عمّ ــق الفــارق منتصــف الربــع الثالــث إلــى 19

منتصــف الربــع األول بتألق أحمــد عزيز في التصويب

ودامت األفضلية في الشــوط الثاني لمصلحة المنامة

الثالثــي الــذي أعطــى المنامــة فرصــة توســيع الفــارق

الــذي امتلــك الحلــول الهجومــي المنوعــة ،إضافــة

 ،24/17قبل أن يحسم هذا الربع متقدما .26/20

إلــى تألــق المحتــرف وايــن فــي الجانبيــن الدفاعــي

وفــي الربــع الثانــي ،واصــل المنامــة اعتمــاده علــى

والهجومــي ،علــى عكــس منافســه الــذي كان يبحــث

التصويب الثالثي الناجح ،كما فرض أسلوبه الدفاعي

دائمــا عــن الحلــول الهجومية بالطرق الفردية؛ بســبب

ِ
يعط منافسه فرصة كبيرة في االقتراب
أن المنامة لم
بالنتيجــة؛ ليواصــل فــرض أفضليتــه علــى مجريــات
الفترة وصوال لحسم الفوز.
أدار اللقــاء طاقــم تحكيــم مكــون مــن محمــد الســلم،
سالم الزعابي واإلماراتي حسن حاجي.

سماهيج يقتنص الفوز من الحالة بـ “فضي السلة”

متناسيا أن إبراز هذه النتائج الهزيلة ال يتناسب مع الذوق العام الذي انفرجت أساريره
ً
بتأهــل منتخــب الكــرة لــدور الـــ  16في البطولة اآلســيوية التي تقام كل  4ســنوات مرة

حقق فريق سماهيج مفاجئة كبيرة بالدوري الفضي
لدوري زين الدرجة األولى لكرة السلة ،إثر فوزه على
حساب الحالة بنتيجة ( ،)78/76في المباراة التي
جمعتهما مساء أمس (األربعاء) ،على صالة اتحاد
السلة بأم الحصم ،في افتتاح منافسات الجولة األولى
للمسابقة.
وحصد بذلك سماهيج أول نقطتين له في مستهل
مشواره بالدوري الفضي ،فيما خرج الحالة بنقطة
الخسارة.
وبذلك ،يواصل فريق الحالة نتائجه السلبية هذا
الموسم ،بعد أن أخفق في التأهل إلى الدور السداسي
ألول مرة منذ استحداث نظام الدوري الجديد.

واحدة.
واألكثــر مــن ذلــك ،أن مــن الطبيعــي أن تأخــذ كــرة القــدم االهتمــام األكبــر ،فهــي اللعبة
الشــعبية األولــى فــي العالــم ،والصحافــة بطبعهــا تعبــر عــن نبــض الشــارع ،ومــن يجهل
المزاج العام فيما يتعلق بمشــاركة منتخب كرة اليد وكرة القدم ما عليه إال أن يتجوّ ل
في المقاهي والديوانيات؛ ليعرف جي ًدا ما الذي يشغل الناس في الوقت الراهن!

وأخيرًا ،لســت هنا ألنحاز إلى منتخب كرة اليد أو كرة القدم ،وال الصحافة تفعل ذلك،
إنما ينحاز جميع الزمالء الصحافيين إلى منتخبات الوطن ،غير أن األولويات اإلخبارية
خصوصا عندما
ً
تفرض علينا إعطاء مساحة من التغطية لمنتخب على حساب اآلخر،
تكون نتائج األول مخيبة لآلمال واألخير مبشرة ومفرحة ،علمً ا أن الصحافة لم تقصر
في دعم منتخب اليد؛ وذلك من خالل التغاضي عن خساراته المفجعة!

وأنهى الحالة الشوط األول متقدما بنتيجة  50/37بعد
أن فاز في الربعين األول والثاني بـ 26/17و.24/20
وتحسن أداء سماهيج كثيرا في الشوط الثاني الذي
قلّص فيه النتيجة إلى نقطة واحدة في الربع الثالث
 ،58/57بعد فوزه في هذا الربع بـ ،20/8قبل أن يقتنص
فوزا مثيرا في الثواني األخيرة بفوزه في الربع األخير
أيضا .21/18
وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة نفسها ،إذ يلتقي
في المباراة األولى البحرين والنويدرات في الساعة 6
مساءً ،وتليها مباشرة مباراة سترة ومدينة عيسى في
الساعة  7:45مساءً ،وتقام المباراتان على صالة اتحاد
السلة.

من لقاء الحالة وسماهيج

ahmed.kareem
@albiladpress.com

غــدا انطــالق الـدوري الوطنــي للريـاضــة الجـامعيــة
ً

الــــفــــرق تـــرفـــع رايــــــة الــــتــــحــــدي ...ومــــواجــــهــــات مــرتــقــبــة بــجــمــيــع األلـــعـــاب

اللجنة اإلعالمية

يترقــب الوســط الرياضــي الجامعــي انطــاق منافســات الــدوري الوطنــي للرياضــة الجامعيــة مســاء غــدٍ الجمعة ،حيث ســتتواصل
منافســات كــرة القــدم للطــاب بإقامــة مباراتيــن مــن الجولــة الخامســة ،تجمــع األولى بين معهــد المصرفيــن وجامعة المملكــة ،فيما
ستكون الثانية مباراة قمة بين جامعة البحرين وبوليتكنيك.
ويمثــل الغــد االنطالقــة الكاملــة للــدوري

تجمــع األولــى بيــن جامعــة البحريــن

الوطنــي للرياضــة الجامعيــة ،حيــث

وبوليتكنيــك ،فيمــا تجمــع الثانيــة بيــن

ســتنطلق منافســات كــرة القــدم للطالبات

جامعة أما الدولية والعلوم التطبيقية.

بمشــاركة  4جامعــات ،ومنافســات كــرة

وتقــص الجامعة األهليــة وجامعة العلوم

الطائــرة للطــاب بمشــاركة  7جامعــات،

التطبيقيــة شــريط افتتاح منافســات كرة

ومنافســات كــرة الســلة للطالب بمشــاركة

الســلة للطــاب ،ويلتقــي بعدهمــا جامعــة

 10جامعــات ،بينمــا ســتنطلق منافســات

أمــا الدوليــة ومعهد المصرفيين ،في حين

كرة الســلة للطالبات بمشــاركة  7جامعات

ســتقام منافســات الجولــة األولــى لكــرة

بعد غد السبت.

الســلة للطالبــات بعــد غــد الســبت بثــاث

وســتقام منافســات كــرة القــدم للطالبــات

مواجهــات تجمــع بيــن معهــد المصرفييــن

بمباراة واحدة تجمع بين الجامعة الملكية

والجامعــة األهليــة ،جامعــة البحريــن

للبنــات وجامعة البحريــن الطبية ،أما كرة

وجامعــة المملكــة ،بوليتكنيــك البحريــن

الطائــرة للطــاب فســتقام بمواجهتيــن،

والجامعة العربية المفتوحة.

جابر :عيوننا على لقب الكرة الطائرة
أفاد المسؤول الرياضي بجامعة بولتكنيك
بــأن فريــق الطائرة
البحريــن أشــرف جابــر
ّ
الممثــل الرســمي للجامعــة قــد اســتعد منذ
فتــرة طويلــة وتحديــ ًدا منــذ شــهر نوفمبــر
الفائــت تحت قيــادة مــدرب الفريق محمد
بوعركــي وبمســاعدة الكابتــن محمد ناصر
الــذي اســتفاد منــه الفريــق كثيــرًا بحســب
تعبيره.

ولفت أشــرف جابر في تصريحه إلى أ ّنهم

أشرف جابر

جانب من الدوري الجامعي

الذي يوليه إذ إننا في الجامعة نســعى إلى

المســؤول الرياضــي بجامعــة بولتكنيــك

فــي مؤسســتنا التعليمية قــد حققنا المركز

جعل الرياضة أسلوب حياة لدى الطلبة.

إن المنافســة فــي هــذا
البحريــن :أعتقــد ّ

الثاني في النســخة السابقة ،غير أن شكلنا

فــي الجامعــة مــع التوجــه الرياضــي الــذي

وعــن اســتعداد جامعتــه لمنافســات الكرة

الموســم ســتكون منافســة شرســة نظــرًا

يوليه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

الطائــرة في هــذا االســتحقاق الجديد قال

لقــوة المنافســة بيــن أربــع جامعــات ونحن

منصبــة
مغايــر فــي هــذا الموســم وعيوننــا
ّ
على اللقب بحسب قوله.

“اإلثمار” ينضم لرعاة كأس الملك ودوري ناصر بن حمد
اتحاد الكرة  -اللجنة اإلعالمية

أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة أن تعاون

القطاع الخاص في دعم مختلف األنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية ،يسهم
في تحقيق الشــراكة المجتمعية الفاعلة وتعزيز دورها كشــريك رئيســي في نجاح
العمــل ودفــع الشــباب البحرينــي نحــو تطويــر قدراتــه وإمكانياتــه والمســاهمة في
االرتقاء باأللعاب الرياضية ،بما ينعكس ذلك على مواصلة الجهود الرامية لتحقيق

مزيد من النجاحات واإلنجازات على مستوى الحراك الشبابي والرياضي بالمملكة.
ورحــب الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة

في دعم مختلف الفعاليات الرياضية ،والذي

بانضمــام بنــك اإلثمــار لرعايــة كأس جاللــة

يعكــس حرصه الدائــم على تحقيق الشــراكة

الملــك المفــدى لكــرة القــدم ودوري ناصــر بن

والتعــاون مــع مختلف الجهــات الرياضية بما

بنــك اإلثمــار لقائمــة الرعــاة لمســابقة كأس

فــي الوقــت ذاتــه الشــكر والتقديــر للرئيــس

جاللــة الملــك المفــدى ودوري ناصــر بــن

التنفيــذي لبنك اإلثمار أحمد عبدالرحيم على

حمــد ســيكون إضافــة كبيــرة ،وستســهم في

حمــد الممتــاز لكــرة القــدم ،مؤكــ ًدا أن دخــول

ً
موجها
يســهم في تطور الرياضــة البحرينية،

الشيخ علي بن خليفة

أحمد عبدالرحيم

التفاعل وتقديم الرعاية للمســاهمة في إبراز

والمساهمين لدعم مسابقة كأس جاللة الملك

بشــكل واضــح النهــج الــذي يســير عليــه بنك

لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس

سيكون له األثر اإليجابي في تحقيق أهداف

تحقيــق الظهور المميز وســيكون لها المردود

وإنجاح المسابقتين.

المفدى لكرة القدم ومســابقة دوري ناصر بن

اإليجابــي فــي دعــم وتطوير المســتوى العام

مــن جهتــه ،أعــرب للرئيــس التنفيــذي لبنــك

حمــد الممتــاز لكرة القدم ،مؤكــ ًدا أن البنك لم

اإلثمــار في تفعيــل الدور الحقيقي للشــركات

المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس

وتطلعــات الرؤيــة التــي رســمها ســموه للعبــة

والمؤسســات الخاصــة والبنــوك للمشــاركة

اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة  2022لالرتقــاء

والــذي يتوافــق فــي الوقــت ذاتــه مــع رؤى

مثنيــا علــى الــدور الــذي يلعبــه
للمســابقتين،
ً

اإلثمــار أحمــد عبدالرحيــم عــن فخــره

يتوانى عن تلبية الدعوة المقدمة من االتحاد

فــي دعــم الفعاليــات الرياضيــة الســيما كــرة

بكــرة القــدم البحرينيــة وتشــكيل منتخــب

وتوجيهات العاهل المفدى حفظه هللا ورعاه

واعتــزازه بانضمام بنك اإلثمــار لقائمة الرعاة

البحرينــي لكــرة القــدم فــي الدخــول كــراع
ً
مضيفــا أن ذلــك يعكس
لهاتيــن المســابقتين،

القدم ،بما يسهم في تنفيذ رؤية سمو الشيخ

وطني قادر على تأكيد حضوره في مونديال

فــي النهــوض بجميــع األلعــاب الرياضيــة بمــا

ناصــر بــن حمد آل خليفة ممثــل جاللة الملك

كأس العالم ،مشيرًا إلى أن نجاح المسابقتين

فيها كرة القدم.

بنــك اإلثمــار فــي تأكيــد حضــوره وتواجــده

انطالق البطولة اآلسيوية للمبارزة

درويش يهدي “البالد سبورت” إصداره
البالد سبورت

اللجنة اإلعالمية

أهــدى اإلعالمــي الرياضــي العمانــي نائــب مديــر تحريــر صحيفــة

تنطلــق اليــوم الخميــس  17ينايــر  2019منافســات البطولــة

نســخة مــن إصــداره الجديــد بعنــوان “عمــان فــي دورات كأس

البحرينــي لكــرة اليــد بــأم الحصــم برعايــة رئيــس االتحــاد

للزميــل حســن علــي على هامش حضوره فــي العاصمة اإلماراتية

بمشــاركة  6دول (األردن ،الســعودية ،األمــارات ،الكويــت،

كمــا حــرص درويــش علــى توزيــع إصــداره الجديــد علــى جميــع

درويش يقدم نسخة من الكتاب للزميل حسن علي

 18يناير .2019

وأثنــى الزميــل حســن علــي علــى الجهــد المبــذول فــي إصــدار

لجميــع الرياضييــن والمهتميــن بكــرة القدم العمانيــة واإلعالميين

الخليــج بالصــور والمعلومــات والوثائــق؛ لتجعل منــه مرجعا مهما

إعالمية بارزة في سلطنة عمان.

عمان للشــؤون الرياضية األســتاذ ناصر درويش“ ،البالد ســبورت”

اآلسيوية للمبارزة لسالح االبيه والفلوريه على صالة االتحاد

الخليج ..الحكاية التي لم ترو” ،إذ قدم درويش نسخة من الكتاب

البحرينــي للمبــارزة الشــيخ إبراهيــم بــن ســلمان آل خليفــة

أبوظبي؛ لتغطية نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.
اإلعالميين الموجودين في الحدث اآلسيوي.
الكتــاب ،والــذي يوثــق مســيرة منتخــب عمــان فــي دورات كأس

العراق باإلضافة للدولة المضيفة البحرين) لغاية يوم الجمعة

جانب من استعدادات منتخب البحرين

ووضــع اللجنــة المنظمة للبطولة اللمســات األخيرة الســتقبال

ويواصل منتخبنا اســتعداداته الذي سيشارك في المنافسات،

الجمعة ،باإلضافة إلى ذلك يتجهز االتحاد الســتضافة بطولة

سالح الفلوريه ،وأن االستعدادات قائمة على قدم وساق من

البطولة وانطالقها الرســمي اليوم الخميس وتســتمر ليوم غدٍ

والمحلليــن والمؤرخيــن ،مشــيدا بمــا يتمتع به درويــش من مكانة

كأس العالــم للمبارزة التي ســتقام يــوم األحد  20يناير .2019

حيــث سيشــارك  6العبيــن فــي ســاح االبيــه و 6العبــات فــي

أجل تهيئة الالعبين لتقديم مستوى يليق بمملكة البحرين.
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خالد بن حمد :نتطلع لسباق مثير ومميز في بطولتنا
االهتمــام الملكــي برياضــة القــدرة دفعهــا لتبوء مكانــة مرموقــة عالميا

تغطية  -اللجنة االعالمية

أكــد النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس االتحــاد البحريني أللعاب
القوى قائد إسطبالت الخالدية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن رياضة القدرة البحرينية
قــد تألقــت بفضــل االهتمــام والرعاية الفائقتين من لدن عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد
بــن عيســى آل خليفــة ،والــذي منحها التميــز والمكانة المرموقــة عالميا ،من خالل مــا حققته من
إنجازات في مختلف المشاركات والبطوالت.
وأشــاد ســموه بالجهــود الواضحــة التــي
يبذلهــا ممثــل جاللة الملــك لألعمــال الخيرية
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى

للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة
البحرينيــة الرئيــس الفخــري لالتحــاد الملكي
للفروســية وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ

ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ،التي أســهمت في

ترجمــة توجيهات العاهــل المفدى حفظه هللا

ورعاه لدعم هذه الرياضة ،والذي كان له األثر
الواضح في رفع مســتوى الفرســان من خالل
البطــوالت المحلية واإلعداد المثالي لمختلف
المشــاركات ،والــذي دفعهــم نحــو تحقيــق

النتائج المشرفة.

الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة في تنفيذ

الخطط والبرامج المحلية التطويرية لرياضة
القــدرة ،مشــي ًدا ســموه بجهــود االتحــاد فــي

وإخراجهــا بأفضــل صــورة ،مشــيرًا إلــى أن

يــوم الســبت الموافق  19ينايــر الجاري بقرية
الوقت ذاته أن االتحاد الملكي يســعى جاهدا

إبراز وإنجاح هذه البطولة.

ورحب سموه بمشــاركة الفرسان من مختلف
اإلســطبالت المحليــة ،مؤكــ ًدا ســموه أن هــذه

ً
موضحا
المشــاركة ســتعزز من قوة المنافسة،

ونــوّ ه ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة
للفروســية وســباقات القــدرة برئاســة ســمو

القويــة القــادرة علــى الوصــول لخــط النهاية،

فــي هــذه الرياضــة باإلضافــة إلــى الجيــاد

مبينًــا ســموه أن توافــر هذه العناصر ســيمنح
متمنيا سموه في
اإلثارة والتشــويق للســباق،
ًّ

يــوم الســبت المقبــل بقريــة البحريــن الدولية

هذه البطولة.
وأوضــح الشــيخ دعيــج بن ســلمان آل خليفة
رئيس لجنة القدرة باالتحاد الملكي للفروسية
وسباقات القدرة أن بطولة سمو الشيخ خالد

سباقات القدرة البحرينية.

وبيــن دعيــج بــن ســلمان أن المنافســة فــي

الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة إلى جانب

بــن حمــد آل خليفــة للقــدرة والمقــرر إقامتهــا

الوقت ذاته كل التوفيق لجميع الفرســان في

بالصــورة المطلوبــة التــي تؤكــد تطــور وتألق

ناصر بن حمد آل خليفة ودعم ومتابعة ســمو

جانب من المنافسات

لتنفيذ توجيهات ســمو الشــيخ ناصر بن حمد

آل خليفة لالستعداد على الشكل الذي يضمن

وحرصهــم علــى إخــراج البطولــة والســباق

التوجيهــات المتواصلة من قبل ســمو الشــيخ

البحريــن الدوليــة للقــدرة ،مؤكــدا ســموه فــي

ســموه أن الفرســان يمتلكــون موهبــة وخبــرة

بالــدور البارز الــذي يضطلع به االتحاد الملكي

الشيخ دعيج بن سلمان

اإلعــداد إلقامــة بطولــة خالــد بن حمــد للقدرة

سمو الشيخ خالد بن حمد

للقــدرة تحظــى باهتمــام جميــع الفرســان
واإلسطبالت.

جهود بقية األعضاء ورؤساء اللجان ساهمت

المســتويات الكبيرة التي ظهر عليها الفرســان

فــي رفــع وتيــرة االســتعدادات والتجهيــز

والجياد في الســباقين الماضيين والذي شــهد

الســتقبال الســباق الذي من المتوقع أن يشهد

منافســة قويــة مــن قبــل مختلــف الفرســان

مشــاركة واســعة من قبل مختلف اإلسطبالت
ً
بــدءا مــن يوم الجمعة الذي سيشــهد
المحليــة

علــى المراكــز األولــى ،مشــيرًا إلــى أن ســباق

وأشــاد دعيج بن ســلمان بالجهود التي يبذلها

االســتعدادات األخيــرة لكأس صاحب الجاللة

وأكــد رئيس لجنة القــدرة باالتحاد أن االتحاد

إقامة الفحص البيطري.

لتنظيم منافسات بطولة خالد بن حمد للقدرة

القائمــون علــى اللجــان العاملــة فــي البطولــة،

الملكي وجميع اللجان سيعملون بكل طاقاتهم

الســباق لــن تكــون ســهلة ،خصوصــا بعــد

خالــد بــن حمــد للقدرة ســيكون مناســ ًبا لوضع

الملك.

كأس فيصل بن خالد تشهد  4أبطال في أشواط الجيرات

أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة تــشــيــد بـــــدور لــجــنــة ريــــاضــــات الــــمــــوروث الــشــعــبــي

لجنة رياضات الموروث الشعبي  -المركز اإلعالمي

تواصلت منافســات األســبوع الثالث لموســم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نســخته الخامســة الذي يقام برعاية كريمة من قبل
ممثــل جاللــة الملــك المفــدى لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،وذلك بإقامة أربعة أشواط نهائية لطيور الجيرات ضمن بطولة كأس سمو الشيخ
فيصل نجل ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني
أللعاب القوى.
وكســب شــوط الجيــرات الشــواهين

شــوط الجيــرات الخلــط بزمــن قــدره

وفــي شــوط الجيــرات الشــواهين فئــة

فئــة الفــروخ فريــق  BHRبعــد أن قطع

( 21.010ثانيــة) بطيــر يحمــل حجــل

الطيــر الــذي يحمل حجل رقــم ()1766

رقــم ( ،)1171فيما جــاء محمد عبدهللا
النعيمــي أوالً فــي شــوط الجيــرات

الفروخ جاء الترتيب على النحو اآلتي
ثانيا،
فريق  BHRأوالً ،فريق الدوسري
ً
برغش المنصوري ثال ًثا.

ثانيــة) ،بينمــا حقــق برغــش المنصوري

الشــواهين بالطيــر ( )1132بزمــن قدره

أمــا فــي شــوط الخيــرات الخلــط فئــة

المركــز األول فــي شــوط الجيــرات

( 19.303ثانية).

المســافة فــي زمــن قــدره (20.934

ً
أيضا ،جاء الترتيب على النحو
الفروخ

ثانيــا ،برغــش
ناصــر حســن النعيمــي
ً

محمد المنصوري ثال ًثا.

أمــا فــي شــوط الجيــرات الخلــط فئــة
القرانيــس جاءت الترتيــب على النحو
اآلتــي مبــارك إبراهيــم البوعينين أوال،
ثانيــا،
محمــد عبدالوهــاب الهاجــري
ً
فريق  BHRثال ًثا.

ونــوّ ه أعضــاء اللجنــة المنظمــة بــدور
لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي
برئاســة خليفــة بــن عبــدهللا القعــود،
مشــيرين إلــى أن كل هــذا الدعــم
الــذي تحظــى بــه الرياضــات التراثيــة

ً
أيضــا بعد أن
الخلــط فــي فئــة الفــروخ

وفــي مســابقة الصقــار الصغيــر الــذي

قطع الطير ( )1929المســافة بزمن يبلغ

تقام للنشء وصغار الســن حقق راكان

وثانيــا،
اآلتــي برغــش المنصــوري أوال
ً

( 23.060ثانية).

صالح العجمي المركز األول ،بينما جاء

مســتوى القرانيــس ،جــاء الترتيب في

وفــي فئــة القرانيــس ،أحــرز مبــارك

ثانيــا ،وخالــد
حســن مشــعل التميمــي
ً
ناصر السويدي ثال ًثا ورابعً ا.

شــوط الجيرات الشــواهين على النحو

التي تحمله كل مسابقات موسم ناصر

اآلتــي محمــد عبــدهللا النعيمــي أوال،

بن حمد للصقور الصيد.

إبراهيــم البوعينيــن المركــز األول فــي

بــدر عبدالوهــاب الهاجــري ثال ًثا .وعلى

تســاعدهم علــى مضاعفــة الجهــد
والعمل لظهور هذه المســابقات بأفضل
صــورة والتــي تليــق باألســماء الغاليــة
جانب من المنافسات

االجتماع الثالث للجنة “يوم البحرين الرياضي”
ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية البحرينية

تخصيص الحلبة
للفعاليات النسائية
وإقرار “احتساب
الخطوات”

رحب األمين العام المســاعد للمجلس األعلى للشــباب والرياضة أمين عام اللجنة األولمبية
البحرينيــة رئيــس اللجنــة المنظمــة العليا ليوم البحريــن الرياضي الثالث عبدالرحمن عســكر
باســتجابة وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة إلــى طلــب اللجنــة المنظمــة العليــا لليــوم
الرياضــي بإجــراء تخفيضــات علــى المســتلزمات الرياضيــة للمشــاركين فــي فعاليــات اليوم
الرياضــي تشــجيعً ا لهــم معربًــا عن شــكره وتقديــره للشــراكة اإليجابية من من الــوزارة ،كما
وجه الشكر والتقدير إلى حلبة البحرين الدولية لموافقتها على تخصيص الحلبة للفعاليات
الرياضية النسائية في يوم البحرين الرياضي.
جــاء ذلــك ،خــال االجتمــاع الثالــث للجنــة

األولى من نوعها أو حول إقامة قرى رياضية

المنظمة العليا ليوم البحرين الرياضي الثالث

مصغرة في المحافظات األربع أوضح الشيخ

والذي ترأســه عبدالرحمن عســكر وتم خالله

صقر بن سلمان آل خليفة عضو اللجنة العليا

واســتعرض مــادن الوناس نمــوذج للفعاليات
الرياضيــة التــي ســتقام بالقريــة الرياضيــة
خلــف االســتاد الوطنــي وأخيــرًا اســتعرضت

جانب من االجتماع الثالث

مريــم بوكمــال عضــو اللجنــة العليــا فيديــو

مناقشــة العديــد مــن الموضوعــات المدرجــة

بــأن تــم مقترح إقامة ألعــاب رياضية كألعاب

علــى جــدول األعمــال وفــي مقدمتهــا النظام

القــوى مثــل :قفــز الحواجز ،التتابــع  100متر

تبــدأ الفعاليــة عنــد الســاعة الثالثــة والنصــف

فــي تنظيــم الفعاليــات ،باإلضافة بإنه ســيتم

ســتحتضنها حلبــة الحريــن الدوليــة للفتيات

اإللكترونــي الحتســاب خطــوات المشــاركين

و 50متــر رمــي القــرص وغيرهــا مــن األلعاب

عصــرًا فــي االجتمــاع المصغر الــذي تم عقده
ً
مسبقا.

التعــاون مــع المحافظــات للترويــج عــن

بإقامــة فعاليــة ســباق الدراجــات ومارثــون

فعاليــات المحافظــات فــي مختلــف وســائل

الجــري والمشــي للســيدات فقــط ،اعتبارًا من

مصــور للترويــج عــن أهمية المشــي  10آالف
خطــوة ،وســيتم التواصــل مــع ممثــل وزارة
الصحــة وممثــل جامعــة البحريــن إلضافــة

فــي فعاليات المشــي ،حيث اســتمع الحضور

على ان تكون لجميع الفئات السنية ،كما نوّ ه

إلى شــرح مفصل عن اآللية المطلوبة لتوفير

بإمكانيــة اســتخدام أدوات رياضيــة بديلــة

كمــا ذكر بأنه تــم طلب  80عنصرًا من القيادة

اإلعالن.

الســاعة  3إلــى  6عصــرًا وذلــك يــوم البحرين

بعــض المعلومات الطبية والرياضية كإضافة

العامــة لقــوة الدفــاع علــى أن يكــون لــكل

أمــا راشــد عبداللطيف الزيانــي عضو اللجنة

الرياضي .كما تقام خارج الحلبة فعالية اوتو

التطبيــق اإللكترونــي لهــذه الفكــرة التــي تعد

باإلضافــة إلى المشــي  3كيلــو وغيره على أن

إيجابيــة علــى هــذا اإلعــان الترويجــي

شــخصا لمســاعدة المحافظــات
ً
محافظــة 20

العليــا فقــد تحــدث عــن الفعاليــات التــي

كروس ،والكارتنغ للجميع.
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مجلس إدارة االتحاد يشيد بجهود األمين العام

تـــعـــاون مــجــلــس الـــشـــارقـــة الـــريـــاضـــي ونــــــادي الـــشـــارقـــة مــحــل تــقــديــر

اتحاد الكرة  -الوفد اإلعالمي

أشــاد مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم برئاســة رئيس مجلــس اإلدارة
الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة ،بالجهود الكبيرة التي يبذلها األمين العام
لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين في عملية تنسيق حضور الجماهير
حاليا في كأس آســيا 2019
البحرينيــة لمباريــات المنتخــب الوطني األول المشــارك
ًّ

التي تستضيفها دولة اإلمارات العربية المتحدة حتى  1فبراير المقبل.
االتحــاد

ذلــك يعكــس الحس الوطنــي الرفيع

البحرينــي لكــرة القــدم بالجهــود

فــي العمــل من أجل مملكــة البحرين

ونــوّ ه

إدارة

مجلــس

المضنيــة التــي يبذلهــا األميــن العــام

بمــا يعكــس الصــورة الحضاريــة

لالتحــاد إبراهيــم البوعينيــن ،معربًــا

للرياضيين البحرينيين.

عن خالص شــكره وتقديــره لما بذله

وكان

األميــن العــام مــن جهــود متواصلــة

البحرينــي لكــرة القــدم برئاســة

خــال الفتــرة الماضيــة فــي متابعــة

رئيــس مجلــس اإلدارة الشــيخ علــي

عمليــة التنســيق لتواجــد الجماهيــر

بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة ،قد

البحرينيــة خلــف المنتخــب الوطني
فــي االســتحقاق اآلســيوي الكبيــر

مجلــس

إدارة

االتحــاد

الفتــرة الماضيــة؛ لضمــان الحضــور

بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
كما قدم مجلس إدارة االتحاد شكره

فــي االســتحقاق اآلســيوي ،إذ نجــح

لمنســق عمليــة تســجيل الجماهيــر

فــي االتفاق مع شــركة بتلكو لتقديم
طائــرة لنقــل الجماهيــر لمبــاراة

وجهــوده فــي العمــل مــن البحريــن

المنتخــب مــع اإلمــارات ،وكذلــك

تســجيل

التعــاون مــع شــركة بابكــو لتقديــم

الجماهيــر التــي توافــدت لتشــجيع

طائــرة لنقــل الجماهيــر لمبــاراة

ومتابعــة

كل

شــؤون

األحمر خالل المباريات الثالث.

تايلنــد ،باإلضافــة إلــى التعــاون مــع

كمــا قــدم مجلــس إدارة االتحــاد

بيــت التمويــل الكويتــي لتقديــم

شــكره

طائــرة للمبــاراة األخيــرة فــي دور

لخالــد خليــل وســعد عبــدهللا؛ نظيــر

المجموعــات أمــام الهنــد ،وكل ذلــك

اإلمــارات

عبــر التعــاون مــع الناقلــة الوطنيــة

البحرينــي
جهودهمــا

لكــرة
فــي

القــدم
دولــة

العربية المتحدة من حيث اســتقبال
الجماهيــر

وترتيــب

المواصــات

مهدي حميدان

شركة طيران الخليج.
ويؤكــد

مجلــس

إدارة

االتحــاد

جانب من تكريم إدارة نادي الشارقة

باإلضافــة إلــى عمليــة تســليم تذاكر
الجماهيــر

وســعيه الحثيــث؛ لضمــان التواجــد

لمالعــب المباريــات التــي خاضهــا

الجماهيــري خلــف المنتخب الوطني

الشارقة الرياضي

المنتخــب الوطنــي ،باإلضافــة إلــى

خصوصا أن الجماهير
ً
في دور الـ ،16

قــدم وفــد منتخبنــا الوطنــي األول

متابعــة عمليــة عــودة الجماهيــر إلى

الوفيــة تعــد الداعــم األكبــر والمحفز

البحريــن مباشــرة بعــد نهايــة كل

األقــوى لـ”األحمر” ،إذ شــكل الحضور

المباريــات

مباراة خاضها المنتخب.

الجماهيــري خــال المباريات الثالث

كمــا أشــاد مجلــس اإلدارة بالجهــود

عالمــة بــارزة فــي المدرجــات ،كمــا

المضنيــة التــي بذلهــا األميــن العــام

أعطــى انطباعً ــا بمــا يحظــى بــه

لالتحــاد والفريــق المشــرف علــى

المنتخــب الوطنــي مــن التفــاف كبير

التنســيق والمتابعــة ســواء فــي

وواســع مــن األســرة الرياضيــة فــي

البحريــن أو اإلمــارات ،مؤكــ ً
دا أن

االستحقاق اآلسيوي المهم.

جانب من التدريبات

وفد المنتخب يشكر مجلس

البحرينــي لكرة القــدم مواصلة عمله

ودخــول

إبراهيم البوعينين

بذل جهــو ًدا كبيرة ومتواصلة خالل

الجماهيري خلــف المنتخب الوطني

يعقــوب بوهــزاع ،منوّ ً
هــا بــدوره

سكوب

علي بن خليفة

لكــرة القــدم فــي كأس آســيا 2019
باإلمــارات برئاســة رئيــس االتحــاد
رئيــس الوفد الشــيخ علي بن خليفة
بــن أحمــد آل خليفــة ،خالــص شــكره
وتقديــره إلــى مجلــس الشــارقة
الرياضــي وإلــى رئيــس وأعضــاء
مجلــس

إدارة

نــادي

الشــارقة

اإلماراتــي؛ وذلــك للحفــاوة البالغــة
التــي حظــي بهــا المنتخــب الوطنــي
في إمارة الشارقة.
ونــوّ ه رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد

محمد جعفر

نواف شكر الله

ياسر تلفت

خليفــة بــن أحمــد آل خليفة ،باســمه

وســيدير المبــاراة حكمنــا الدولــي

وانتهــت بالتعــادل الســلبي دون

سيد مهدي باقر ،أحمد بوغمار ،حمد

المونديالي نواف شــكرهللا ،ويعاونه

أهداف ،كما شــهد مبــاراة منتخبي

شمســان ،عبدالوهــاب علــي ،كميــل

البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن
ونيابــة عــن جميــع أعضــاء الوفــد
البحرينــي فــي اإلمــارات ،بمــا قدمــه

الحكم المســاعد الدولــي المونديالي

مجلــس الشــارقة الرياضــي ورئيــس

ياسر تلفت والحكم المساعد الدولي

وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة

محمــد جعفــر ،فيمــا ســيكون الحكم

اإلماراتــي من جهــود كبيرة وحفاوة
بالغــة فــي االســتقبال عكســت كــرم

الضيافــة األصيــل ،مؤكــ ً
دا أن ذلــك
ليس بغريب على األشــقاء في دولة

تعزية إلى حميدان

الجولــة الثانيــة ،إذ شــارك نــواف

أكــد العــب منتخبنــا الوطنــي ســامي

قــدم العــب منتخبنــا الوطنــي أحمــد

تعازيــه الحــارة إلى العــب المنتخب

الوفيــة التــي آزرت وســاندت المنتخب

الوطنــي مهدي حميــدان؛ لوفاة ابنة
ّ
ّ
وجل أن
عــز
خالتــه ،ســائلين المولى

علــى الظفــر ببطاقــة التأهل إلــى دور الـ
.16
وقــال ســامي الحســيني“ :الحمــد للــه
تمكننا من حصد بطاقة التأهل إلى ثمن
النهائــي ،وكمــا يعلــم الجميــع كنــا نملــك
فرصــة وحيــدة نحــو التأهــل ،وبعزيمــة
الالعبيــن جميعهــم تمكنا من الفوز على
الهند في المباراة المهمة والمصيرية”.
» »وأضاف“ :الكل أعطى ما لديه داخل
المستطيل األخضر ،وصحيح أن

المنافس المقبل للمنتخب لم

يتحدد حتى اآلن ،إال أننا جاهزون

لجميع االحتماالت”.

خالل دور المجموعات من كأس آسيا.

قــدم وفــد المنتخــب الوطنــي فــي
كأس آســيا  2019باإلمارات ،خالص

يتغمــد الفقيــدة بواســع رحمته ،وأن

وأشــاد عبــدهللا بالحضــور الجماهيــري

يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

الثــاث ،مؤكــ ًدا أنه لعــب دورًا بار ًزا في

تكليف جديد لطاقمنا

الــذي آزر المنتخــب فــي المباريــات
تحفيــز المنتخب وشــحذ همم الالعبين

كلــف االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم،

وتشــجعيهم علــى الظهــور بأفضــل

طاقمنــا الدولــي فــي كأس آســيا

المستويات.

 ،2019بــإدارة مبــاراة منتخبي عمان

» »وقال عبدالله إن المنتخب أنهى

وتركمانســتان ،والتــي ســتقام اليوم

دور المجموعات بنجاح وبعد

حصد بطاقة التأهل ،مشيرًا إلى
أن التفكير اآلن نحو المشوار

المقبل ،مؤكدً ا جاهزية المنتخب

واستعداده ألي منافس مقبل.

ضمن إطار منافسات الجولة األولى.

اإلمارات العربية المتحدة.

سامي الحسيني:
عزيمة الالعبين
الحســيني أن الجميــع كان عاقــد العــزم

منتخبــي كوريــا الجنوبيــة والفلبيــن
كمــا تواجــد أفــراد طاقمنــا فــي

أحمد عبداهلل:
جمهورنا الوفي
عبــدهللا شــكره إلــى جماهيــر البحريــن

الرابع “ميغيل” من المكسيك.
وسبق لطاقمنا الدولي أن أدار مباراة

الخميس الموافــق  17يناير الجاري،
علــى اســتاد محمــد بــن زايــد بنــادي
الجزيــرة فــي أبوظبــي ،ضمــن إطــار

شــكرهللا وياســر تلفــت فــي إدارة
مبــاراة منتخبــي ســوريا واألردن،
حيث شــارك شــكرهللا بصفتــه حكمً ا
مســاع ً
إضافيا أوالً ،وتلفت بصفته
دا
ًّ
حكمً ــا رابعً ا ،كما شــارك محمد جعفر
فــي إدارة مبــاراة منتخبي أســتراليا
وفلســطين ،وذلــك بصفتــه حكمــا
رابعا.

سكوب يرصد منتخبات
األردن والصين وكوريا
حــرص مــدرب منتخبنــا الوطنــي،
ميروســاف ســكوب ،علــى رصــد
مباريــات

المنتخــب

المحتمــل

مواجهتها في دور الـ .16
وحضر ميروسالف سكوب مباراة

الصيــن وكوريــا الجنوبيــة أمــس
األربعاء.
يشــار إلــى أن منتخبنــا الوطنــي
وبعــد حلولــه ثالثــا فــي مجموعته
األولى ،فإنه ســيواجه إما منتخب
األردن

أو

كوريــا

الجنوبيــة،

وســيكون ذلك معتمــ ً
دا على نتائج

دور المجموعــات بعــد اكتمالهــا ،إذ
إن اليــوم الخميــس ســتلعب فيــه
آخر مباريات المجموعات؛ لتتحدد

األســود ،جاســم الشــيخ ،علــي حرم،
علــي مــدن ،مهــدي حميــدان ،ســيد
ضياء ســعيد ،محمــد مرهون ،جمال
راشــد ،محمــد الرميحــي ،عبــدهللا
يوسف وسامي الحسيني.

الحوسني يقدم كعكة
خاصة لالعبي “األحمر”
قــدم

المشــرف

اإلداري

علــى

بذلك جميع مواجهات دور الـ .16

الملعــب الفرعــي لنادي الشــارقة في

األحمر يستأنف التدريبات

منافســات كأس آســيا  ،2019أحمــد

اســتأنف منتخبنــا الوطنــي تدريباته
اإلعدادية التحضيرية لدور الـ .16
وخــاض المنتخــب مران أمــس على
الملعب الفرعي بنادي الشارقة ،وقاد
المــران مســاعد المــدرب خالــد تــاج
وبقيــة الطاقــم الفنــي ،فيمــا حــرص
مدرب المنتخب ميروسالف سكوب
علــى حضور مبــاراة منتخبي الصين
وكوريا الجنوبية.
وشــارك فــي مــران أمــس جميــع
الالعبيــن المتواجديــن فــي قائمــة
المنتخــب:

ســيد

شــبر

علــوي،

عبدالكريــم فــردان ،يوســف حبيــب،

الجولــة الثالثــة للمجموعــة  Fمــن

منتخــب األردن أمــام فلســطين

سيد رضا عيسى ،أحمد ميرزا ،أحمد

البطولة.

التــي أقيمــت يــوم أمــس األول،

جمعــة ،أحمد عبدهللا ،وليــد الحيام،

حســن الحوســني ،كعكــة خاصــة
لالعبــي المنتخــب الوطنــي؛ وذلــك
احتفــاء بالمنتخــب وتأهلــه إلى دور
الـ .16
وقطــع الحوســني والعبــو المنتخب
والجهــازان الفنــي واإلداري كعكــة
التأهل بعد نهاية تدريب أمس الذي
أقيــم علــى الملعــب الفرعــي بنــادي
الشارقة.
وأعــرب الحوســني عن بالغ ســروره
بتأهل منتخبنا إلى دور الـ  16لكأس
آســيا ،فيمــا قــدم أفــراد المنتخــب
الوطنــي

شــكرهم

وتقديرهــم

للحوسني على هذه المبادر الطيبة.
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المكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي

سلمان بن إبراهيم مع الكأس الجدية للبطولة

من لقاء الحكم اإليطالي كولينا مع صحيفة االتحاد اإلماراتية

اعتراض العبي عمان على قرارات طاقم حكام مباراة اليابان

في عهد سلمان بن إبراهيم ...كأس آسيا  2019تنال اإلعجاب
قـــرار زيــــادة المنتخبات اتــخــذ فــي  2014العــتــبــارات فنية ولــيــس انتخابية

حسن علي من أبوظبي

عدم توافر
طواقم الحكام
أخر
المؤهلة ّ
تطبيق الـ var

حاليا دولة اإلمارات العربية المتحدة ..نسخة تاريخية واستثنائية باألرقام والحقائق
نهائيات كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها
ًّ
تحدثــت عنهــا جميــع وســائل اإلعــام ووكاالت األنباء العالمية وأشــاد بها معظم النقــاد والمراقبون لتعكــس اإلرادة الحقيقية لالتحاد

اآلسيوي برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لتحقيق التطور المنشود للكرة اآلسيوية وتطوير منتخبات القارة وزيادة دعم
االتحادات الوطنية ونشر اللعبة على أكبر نطاق.
ويشــكل زيــادة عدد المنتخبــات من  16إلى
 24واســتخدام تقنية الـــ varابتداء من دور

أساسا تعاني من
مثل اليمن وفلسطين هي
ً

مشــاكل داخليــة مثــل الحــروب والمشــاكل

الـــ  8أبــرز التحــوالت التاريخيــة للبطولــة

السياســية والعوائــق األخــرى مثــل توقــف

األكبــر في القارة الصفراء ،وهو ما يحســب

المســابقات وعــدم توفــر المالعــب و..الــخ

جدلية تقنية الـ var

للشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة

ويكفي أن تشــارك اليمن وفلســطين ولبنان

ســيكون االتحــاد اآلســيوي هو ثانــي اتحاد

ومكتبــه التنفيــذي ولجانه العاملــة لما لذلك

وأن تتوحــد شــعوب تلك الــدول تحت علم

مــن انعكاســات إيجابية على مســيرة الكرة

بلدانهــا وهــو الهــدف األســمى واألهــم مــن

اآلســيوية بيد أن بعــض النقاد واإلعالميين

المنافســة ألن كرة القدم هي ســاحة للتآلف

مــن أعــداء النجــاح فــي بعــض الصحــف

والتقارب والســام بين الشعوب وتستطيع

والقنــوات الخليجيــة مازالوا يشــككون في

أن تصلح ما تفسده السياسة.

تلــك الخطــوات ويســعون لتحويــل تلــك

كمــا أن قــرار زيــادة عــدد المنتخبــات اتخــذ

النجاحات إلى سلبيات العتبارات انتخابية

قبــل  5ســنوات تقريبا في اجتمــاع المكتب

ومحاولــة للتأثيــر على االتحــادات الوطنية

التنفيــذي الــذي عقد فــي كوااللمبــور 2014

التــي وضعــت ثقتهــا في الشــيخ ســلمان بن
ً
انطالقا
إبراهيم وأبدت تمســكها بــه ،وليس

فعــن أي أهــداف انتخابيــة يتحــدث بعــض
الزمــاء اإلعالمييــن والفتــرة الفاصلــة

من اعتبارات مهنية وانتقادات موضوعية.

بيــن اجتمــاع المكتــب التنفيــذي 2014

قرار الزيادة اتخذ في 2014

واالنتخابــات القادمة بأبريــل  2019حوالي

لــم يكــن الدافــع مــن وراء زيــادة عــدد
المنتخبات في كأس آسيا ألسباب تسويقية

 5ســنوات ،علمً ــا بــأن القــرار مرفــوع مــن
لجنــة المســابقات وبعــد دراســة مســتفيضة

للســلبيات واإليجابيــات ثــم صــادق عليــه
المكتب التنفيذي.

انتقادات زيادة
المنتخبات
توجه
والـ ّ var
ألغراض انتخابية

قاري يستخدم تقنية الـ  varابتداء من دور
الثمانيــة بعــد االتحاد األوروبي في مســعى
منه لمواكبــة تلك التكنولوجيا الحديثة في
عالــم التحكيــم بكــرة القــدم وترســيخ مبدأ
العدالــة فــي األدوار اإلقصائيــة تفاديــا ألي
منتخبنا كان أحد المتضررين من قرارات الحكام

أخطاء تحكيمية.
لكن البعض يســعى للتصيــد في الماء العكر
واســتغالل أخطــاء الحــكام فــي البطولــة
ألغــراض انتخابيــة تهــدف إلــى النيــل مــن
االتحــاد اآلســيوي الحالــي ،منتقدين تأخير

التقنيــة في جميــع مباريــات البطولة ،ولكن

الجنوبيــة واإلمــارات والســعودية ودول

“الفيفــا” الــذي يملــك حــق منــح رخصــة الـــ

أخــرى يجيــدون اســتخدام التقنيــة ،لكنهــم

 varوبنــاء علــى المعاييــر واالشــتراطات

تطبيــق تقنيــة الـ  varدون معرفة التفاصيل

التــي يضعهــا للتطبيــق وجــد بــأن عــدد

الدقيقــة التــي أجبــرت االتحاد القــاري على

الحــكام المؤهليــن الســتخدام التقنيــة ال

التطبيق منذ دور الثمانية.
االتحــاد اآلســيوي كان يســعى لتطبيــق

يكفــي إلدارة كافة مباريــات البطولة ،حيث
يوجــد عــدد من الحــكام من اليابــان وكوريا

وبالتالــي ليــس مــن العــدل أن يتــم اختيــار
حــكام مــن مناطــق علــى حســاب أخــرى،
ونســتنتج مــن ذلــك أن تطبيــق التقنيــة من
دور الثمانيــة لم يكن بســبب التكلفة المالية

اإليطالي كولينا:
التطبيق الجزئي
قرار حكيم

الباهظــة وإنمــا لقلــة عــدد الحــكام الذيــن
وهو ما يرد على تلك األصوات المنتقدة.

بحتــة تهــدف إلى االرتقــاء بمســتوى اللعبة

ويقــول الحكم اإليطالــي كولينا في حديثه

فــي القارة وإتاحــة الفرصة أمــام منتخبات

لصحيفــة االتحــاد اإلماراتيــة يــوم الثالثــاء

الــدول الناميــة كاليمن وفلســطين والفلبين
وتايلنــد

ال يمثلــون مختلــف مناطــق القــارة الخمس

يمثلــون التنوع فــي مختلف مناطــق القارة

وماليــة فقــط وإنمــا كانــت لــه أســباب فنية

وقرغيزســتان

“اآلسيوي” سعى
لتنفيذ الفيديو منذ
دور المجموعات
والفيفا لم يوافق

الماضــي عــن هــذا الموضــوع ر ًّدا علــى مــن

وتركمانســتان

يتحــدث عــن التأخيــر “هــو قــرار حكيــم

ولبنــان والهند وغيرها من الدول للمشــاركة

بالنســبة لــي ألن التطبيــق الجزئــي يتوافــق

واالحتــكاك واكتســاب الخبــرة ومضاعفــة

مــع اإلمكانــات المتوافــرة مــن الحــكام ممن

االهتمام باللعبة في بلدانهم.

لديهم رخصة الفيديو ...فالتعامل مع تقنية

والســؤال الــذي يطرح نفســه كيــف لالتحاد

الفيديــو ال تحتــاج لتأهيــل مــن يقــف أمــام

اآلسيوي أن يطور اللعبة إذا كانت المشاركة

الشاشــة ولكــن أيضا تأهيل طاقــم التحكيم

مقتصــرة علــى  16منتخ ًبــا فقــط مــن بينهم

في الملعب.”..

الخمســة الكبار الســعودية وإيــران واليابان

وأضاف أن عدد الحكام في البطولة لم يكن
مؤهالً للتعامل مع التقنية ،ور ًّدا على سؤال

وكوريــا الجنوبيــة واســتراليا والذيــن تزخر
لوحــة شــرف البطولــة بأســمائهم؟ وهــل
كانــت المســتويات الفنيــة أساســا قــد بلغت

بخصــوص االســتعانة بحــكام مــن خــارج

أرفع مســتوياتها في النســخ الماضية حتى

القــارة مؤهليــن الســتخدام التقنيــة قــال “

تراجعــت فــي هــذه النســخة ،مــع العلــم بأن

لمــاذا نفعــل ذلــك ،الهــدف هــو تأهيــل حكام

الدول التي تلقت أهداف كبيرة في شباكها

منطقيــا
آســيا إلدارة بطولــة آســيا ..ليــس
ًّ

نجاحات كأس آسيا تثير بعض األصوات المعارضة

أن نأتــي بقضــاة مــن أوروبــا أو افريقيــا
فهــذا ال يليــق بالبطولــة ألن كل االتحــادات
القاريــة تعتمد علــى حكامها فقط ..وأشــكر
االتحاد اآلســيوي ولجنة الحكام الستخدام
التقنية.”..
والالفــت في األمر أن منتخبنا الوطني كان
أول المتضرريــن مــن أخطــاء الحــكام فــي
مبــاراة االفتتــاح أمــام اإلمــارات باحتســاب
الحكــم األردنــي أدهــم مخادمة ركلــة جزاء
لصالح اإلمارات مشــكوك في صحتها وبعد
قــرار متأخــر وهــو منتخــب بلــد الرئيــس،
فهــل يعقــل أن يكون تأخيــر تطبيق التقنية
متعم ًدا لصالح منتخبات دون أخرى!!

مواجهة “سعودية قطرية” النتزاع الصدارة
وكاالت

“األحمر العماني” و
”األبيض اللبناني”
يتمسكان باألمل
األخير

تجتذب المواجهة بين المنتخبين الســعودي والقطري اهتماما كبيرا ،خاصة مع كونها مباراة حاســمة على صدارة
مجموعتهما في بطولة كأس آسيا  2019باإلمارات.
ويلتقــي الفريقــان اليــوم الخميــس

(األخضر).

بالصدارة.

علــى اســتاد “مدينــة زايــد الرياضية”

وقــدم كل مــن الفريقيــن عروضــا

وفي الجهة األخرى ،أصبح المنتخب

في أبو ظبي بالجولة الثالثة األخيرة

متميزة في الجولتين الســابقتين من

مــن مباريــات المجموعــة الخامســة

البطولــة وحقق الفوز فيهما ليقتســم

المبكر من البطولة لسببين رئيسيين،

فــي الــدور األول للبطولة ،كما تشــهد

الفريقــان صــدارة المجموعــة برصيد

أولهمــا كان األخطــاء التحكيميــة

نفــس الجولــة المبــاراة بيــن منتخبي

 6نقاط.

الواضحــة فــي مبــاراة الفريــق أمــام

لبنــان وكوريــا الشــمالية فــي نفــس

وتتســم المباراة بلمسة التينية حيث

نظيــره اليابانــي فــي الجولــة الثانية،

التوقيت على استاد نادي الشارقة.

يــدرب المنتخــب الســعودي المديــر

والتــي قــدم فيهــا المنتخــب العماني

وحســم المنتخبــان تأهلهمــا فعليــا

الفنــي األرجنتينــي خــوان أنطونيــو

أداء راقيــا لــم ينقصــه ســوى هــز

إلــى الــدور الثانــي بالبطولــة قبــل

بيتــزي،

اإلســباني

الشــباك ،والمشــكلة الثانيــة هي عدم

فيمــا

يــدرب

العمانــي (األحمــر) مهــد ًدا بالخــروج

واللتيــن خســرهما  1-2و ،0-1علــى
الترتيب.
ويتطلــع المنتخــب العمانــي إلــى
الفرصــة األخيــرة مــن خــال مبــاراة

مباريــات هذه الجولــة ،ولكن المباراة

فيليكس سانشيز المنتخب القطري.

قدرته على اســتغالل ســيطرته على

علــى

ويحتــاج المنتخــب القطــري لنقطــة

مجريــات اللعــب فــي فتــرات عديدة

صــدارة المجموعة التــي يتربع عليها

التعــادل فقــط ،لضمــان البقــاء فــي

مــن المباريات وترجمــة الفرص التي

كافيــا للفريــق ،حيــث يحتــاج إلى أن

المنتخــب القطــري (العنابــي) ،بفــارق

الصــدارة ،فيمــا يحتــاج المنتخــب

تسنح له إلى أهداف ،وتكرر هذا في

تكــون النتائج فــي مجموعات أخرى

األهداف فقط أمام نظيره الســعودي

الســعودي للفــوز إذا أراد الفــوز

مباراتيــه أمــام أوزبكســتان واليابــان

لصالحه.

بينهمــا

ستحســم

وتتلخــص

مهمــة

“رجــال

األرز”،

بتحقيــق الفــوز األول لهــم فــي
مشــاركتهم الثانيــة فــي البطولــة
القاريــة ،أمــا فــي أن يســعفهم ذلــك
لبلــوغ الــدور التالي مــن بوابة المركز
الثالــث بموجــب نظام البطولــة الذي
يمنــح التأهل للــدور المقبل الى بطل

اليوم ،علما بأن الفوز وحده لن يكون

الصــراع

 2019لكرة القدم في اإلمارات.

ويحتــل المنتخــب العمانــي حاليــا

ووصيف كل من المجموعات الست،

المركــز الثالــث فــي المجموعــة بــا

إضافــة الــى أفضــل أربــع منتخبــات

رصيــد مــن النقــاط ،ويتفــوق بفــارق

حلت في المركز الثالث.

األهداف فقط على تركمنستان.

وســبق للمنتخــب اللبنانــي أن التقــى

أمــا منتخــب لبنــان ،يدخــل مباراتــه

الخصــم

اليوم ضد كوريا الشمالية في الجولة

تصفيــات البطولــة الحاليــة ،فتعــادال

المجموعــة

 2-2فــي بيونــغ يانــغ ،قبــل ان يحقق

الخامســة ،متمســكا بحظــوظ تأهــل

“منتخــب األرز” فــوزا كبيــرا فــي

ضئيلــة الى دور الـ 16في كأس آســيا

بيروت بخماسية نظيفة.

األخيــرة

لمنافســات

الكــوري

الشــمالي

فــي

الخميس
 17يناير 2019
 11جمادى األولى 1440

وكاالت

20
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بديل أوزيل

يســعى آرســنال اإلنجليــزي لتعزيــز خط وســط ميدانه خالل فتــرة االنتقاالت الشــتوية الحالية،
وتعويض األلماني مسعود أوزيل الذي انخفض مستواه بشكل كبير منذ بداية الموسم الحالي.
وقالــت صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانيــة،

إســترليني ،مــع خيــار الشــراء مقابــل 39.5

إن آرســنال وضــع الكولومبــي خاميــس

مليــون عندمــا تنتهــي فترة اإلعــارة بنهاية

رودريجيــز ضمن قائمة تعاقداته المحتملة

الموسم الحالي.

خالل فترة االنتقاالت الشتوية الجارية.

ويعانــي رودريجيــز مــن قلــة المشــاركة

ولفتــت الصحيفــة إلــى أن الفريــق اللندنــي

مــع المــدرب الحالــي لبايــرن ميونــخ ،نيكــو

يفكر في استعارة رودريجيز لألشهر الستة

كوفاتش ،علمً ا بأن كارلو أنشــيلوتي مدرب

المقبلــة ،وســوف تكــون تكلفتــه فــي هــذه

بايرن ميونخ هو من تعاقد مع الالعب.

الحالة  3ماليين جنيه إسترليني فقط.

وأفادت الصحيفة أن بايرن ميونخ سيترك

حاليا في بايرن ميونخ
ويلعب رودريجيــز
ً

رودريجيــز إذا دفــع آرســنال  3مالييــن

األلمانــي فــي صفقــة إعــارة لمــدة عاميــن

» »يذكر أن أوناي إيمري
مدرب آرسنال أكد في
تصريحات سابقة أن
فريقه ال يستطيع دفع
ثمن العبين في الشتاء
الحالي ،بينما يستطيع
الحصول على العبين
على سبيل اإلعارة.

إســترليني ،والتــي ســتكون مــن حــق ريال
مدريد خالل آخر  6أشهر من إعارته.

كلفــت خزائــن البافــاري  11.5مليــون

فيدرر يكافح
وكاالت

الخميس  17يناير

اضطــر السويســري المخضــرم روجيه فيــدرر حامل اللقب
فــي العاميــن الماضيين الى خوض جولتين فاصلتين أمام
البريطانــي المغمــور دانيال إيفانز ليتغلــب عليه )7-5( 7-6
و )7-3( 7-6و 6-3ويبلــغ الــدور الثالث من بطولة أســتراليا

كأس آسيا

المفتوحة لكرة المضرب ،أولى البطوالت األربع الكبرى في

اليابان

16.30

اوزباكستان

السعودية

19.00

قطر

عمان
لبنان

16.30

تركمانستان

19.00

كوريا ش

الغراند سالم.
في المقابل ،حققت الدنماركية كاروالين فوزنياكي حاملة
اللقــب فــوزا صريحــا علــى منافســتها الســويدي يوهانــا
الرسون  6-1و.6-3
ولم يجد فيدرر الفائز ب 20لقبا كبيرا ويسعى في ملبورن
الــى إحــراز لقبــه الســابع والثالــث تواليــا ،أي صعوبــة فــي
تخطي األوزبكي دينيس إيستومين في الدور األول ،لكنه
واجه صمودا من إيفانز المصنف  189عالميا.
وكان ايفانــز احتــل المركــز ال 41األعلــى في مســيرته لكن

كأس ملك اسبانيا
سوسيداد

21.30

برشلونة

23.30

اسبانيول

22.30

روجيه فيدرر

تصنيفــه تراجع كثيرا عندما خضع لفحص عن المنشــطات

بيتيس

فياريال

ليفانتي

جــاءت نتيجته ايجابية لتناوله مادة الكوكايين في أبريل
عام .2017
واعتمــد البريطانــي أســلوبا ضاغطــا اربــك السويســري
المخضــرم فــي المجموعتيــن االوليــن ولم يرتكــب أخطأء
كثيرة.
وقال فيدرر الذي احتاج الى ساعتين و 35دقيقة لتخطي

أمسية “المفرقعات النارية”

ريال يجدد الدعم الفلسطيني
وكاالت

جددت مؤسســة ريال مدريــد ،التزامها بالتعاون مع

وكاالت

 30مدرســة اجتماعية-رياضيــة فــي غــزة والضفــة

كشــر غولدن ســتايت ووريرز عن أنيابه ووجه رســالة شــديدة لهجة بأنه ما

الغربيــة ،وهــو التعاقــد الــذي يخــدم أكثــر مــن ألــف

زال الفريق ذاته الذي توج بلقب دوري كرة السلة األميركي للمحترفين ثالث
مرات في المواسم األربعة األخيرة ،وذلك من خالل حسم مواجهته القوية
مع دنفر ناغتس في ربع واحد خالل أمسية هجومية بامتياز.
وذهب فريق المدرب ستيف كير الى

جميلــة جــدا .أحببــت الطريقــة التــي

ملعــب دنفــر وهــو عــازم علــى انتزاع

حــرك بهــا العبونــا الكــرة ...اللعب من

صــدارة المنطقة الغربية من مضيفه،

أجــل هــدف ،اللعــب بأســلوب الســهل

وقــد تحقــق له ذلــك منذ الربــع األول

الممتنــع فــي التنفيــذ (التســديد) لكــن

الــذي أدخلــه تاريــخ الــدوري بعدمــا

بعدائية في الوقت ذاته”.

أنهــاه بـــ 51نقطــة ،بينهــا  10ثالثيات،

ولــم يكــن ووريــرز الفريــق الوحيــد

حاســما المواجهة بنتيجــة 142-111

الــذي يســتعرض هجوميــا إذ تجــاوز

فــي أمســية انتهت بثالثــة انتصارات

فريقــان آخــران الـــ 140نقطــة ،وهمــا

بـــ 140نقطــة أو أكثــر وذلــك للمــرة

فيالدلفيــا ســفنتي سيكســرز الــذي

األولى منذ عام .1984

اكتســح ضيفــه مينيســوتا تمبروولفز

بالنســبة لكيــر مــا شــهده فــي الربــع

 149-107فــي أول مواجهــة لالعبــه

األول الذي ســجل فيه كيفن دورانت

الجديــد جيمــي باتلــر ضــد فريقــه

 17نقطــة وكالي طومســون 13

الســابق ،وأتالنتا هوكــس الذي تغلب

وســتيفن كوري “ ،12كان اســتعراض

علــى ضيفــه أوكالهوما ســيتي ثاندر

مفرقعــات ناريــة .كــرة ســلة جميلــة،

.142-126

و 100قاصــر من خالل االســتفادة بأنشــطة إضافية
خــارج إطــار المدرســة “لتعزيــز القيــم اإليجابيــة
للرياضة”.
وأوضحــت وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثة وتشــغيل
الالجئيــن الفلســطينيين ( )UNRWAفــي بيــان إلــى
أن االتفــاق ،الــذي جــرت مراســم تجديــده داخــل
ملعــب (ســانتياجو برنابيــو) ،يهــدف إلــى “تشــجيع
العمــل داخــل مجموعــة ،والمســاواة بين الجنســين،
والقيادة” في مدارس كرة القدم وكرة السلة.
وحضر مراس تجديد االتفاق نائب المدير التنفيذي
لمؤسســة ريــال مدريــد ،إنريكي سانشــيز ،والمديرة
التنفيذيــة للمؤسســة التابعــة لألمــم المتحــدة فــي
إســبانيا ،راكيــل مارتيــن ،وألفــارو أربيلــوا ،ســفير
النادي الحالي والعب الميرنجي سابقا.
من جانبه ،قال إيميليو بوتراجينيو ،مدير العالقات
المؤسســية بنادي ريال مدريد ،إن “كرة القدم تعتبر
حلقة تفاهم ولغة عالمية ليس لها حدود”.
وأضــاف “المــدارس االجتماعيــة الرياضيــة تخــدم
آالف األطفــال مانحــة إياهم فرصة التكوين وســط
قيم مثل المساواة واالحترام”.

منافســه “لو نجحت في صنع الفارق مبكرا لكانت النتيجة

وإذا قــدر لفيــدرر احــراز اللقــب فــي ملبــورن بــارك ،فإنــه

مختلفــة .شــعرت بقدرتــي علــى فعــل ذلــك فــي المجموعة

ســيصبح أول العــب يحقــق ســبعة ألقــاب كبيــرة علــى

الثانيــة لكنــي لــم أنجــح في ذلــك والفضــل يعود اليــه ،لقد

األقــل فــي بطولتيــن فــي الغراند ســام بعــد تتويجه بطال

لعب بشكل جيد”.

لويمبلدون ثماني مرات.

ويلتقــي فيــدرر ( 37عامــا) فــي الــدور المقبل مع الفرنســي

وكان الجنــوب أفريقــي كيفــن أندرســون أبــرز الضحايــا

مع األميركي تايلور فريتز الذي تغلب على الفرنسي غايل

بخســارته أمــام األميركــي الشــاب فرنســيس تيافــوي 6-4

مونفيس.

و 4-6و 4-6و.5-7

مستقبل برشلونة
وكاالت

اســتقر نــادي برشــلونة علــى المهاجم الذي ســيتعاقد معه خــال فترة االنتقــاالت الصيفية المقبلــة ،لتدعيم
صفوف الفريق.
وبحســب

إذاعــة

“كادينــا

كوبــي”

اإلســبانية ،فــإن برشــلونة يســعى لضم
الصربــي لــوكا جوفيتــش ،مهاجــم
آينتراخــت فرانكفــورت األلمانــي ،فــي
الصيف المقبل.
وأشــارت اإلذاعــة إلــى أن البارســا
سيجري مفاوضات مع النادي األلماني،
من أجل التعاقد مع صاحب الـ 21عاما،
والمعار من بنفيكا البرتغالي.
وتألــق الالعــب الشــاب مــع النــادي
األلمانــي بشــكل الفت ،األمــر الذي دفع
األخير للتفكير في تفعيل خيار الشراء
مقابل  12مليون يورو.
وكشــفت اإلذاعة أن برشلونة سيتعين

لوكا جوفيتش

عليــه دفع  35مليــون يورو على األقل،
من أجل الظفر بخدمات المهاجم الذي
ً
هدفــا فــي الــدوري األلمانــي
ســجل 12
هذا الموسم ،حتى اآلن.
ويعــد المديــر العــام لبرشــلونة ،بيــب

ســيجورا ،أكبــر المؤيديــن للصفقــة،

يشــار إلــى أن برشــلونة يبحــث عــن

إذ يــرى أن الصربــي ســيكون مهاجمً ــا
بــار ًزا فــي صفــوف الفريــق الكتالونــي
ً
مستقبل.

مهاجــم لضمه إلى الفريق هذا الشــتاء،
علــى ســبيل اإلعــارة ،لتعويــض رحيــل
منير الحدادي إلى إشبيلية.

الزهايمر ال يمحو أسطورة مولر
وكاالت

جسده.

نجم يصعب اختصار إنجازاته في ســطور ،وبعد اختفائه عن األضواء منذ  6ســنوات ،تكشــف زوجة أســطورة الكرة األلمانية جيرد مولر،

وتطبــق هــذه الطريقــة مــن خــال إعطــاء

عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياة الالعب في إحدى دور الرعاية وتعايشه مع مرض الزهايمر ،الذي أصابه منذ سنوات.
وحين يقلب المرء صفحات تاريخ كرة القدم
األلمانيــة ،ال بــد لــه مــن الوقــوف عنــد محطة
شــديدة األهميــة ،اســمها جيــرد مولــر ،هداف

دوليــة خاضهــا مــع المنتخــب األلمانــي تمكــن
ً
هدفــا ،وبــات هــذا اإلنجــاز
مــن تســجيل 68
ً
ً
قياسيا لعشرات السنين قبل أن يحطمه
رقما

والتقــت الصحيفــة األلمانية مع أوشــي مولر،
ً
عاما.
زوجة الالعب ،التي تعيش معه منذ 50
ً
“قياســا للمــرض الــذي
وقالــت أوشــي مولــر:

مواطنه كلوزه في مونديال البرازيل .2014

يعانــي منه فإنه يمكــن وصف حالته بالجيدة

أهداف.

وكان آخــر ظهــور إعالمــي لــه علــى هامــش

إلى حدٍ ما”.

كمــا ال ينســى األلمــان هدفــه فــي المبــاراة

توزيــع جوائــز مجلة “ســبورت بيلــد” األلمانية
عــام  ،2013حيــث ُكــرم بجائــزة عــن مجمــل

وأضافــت“ :يلقــى فــي تلــك الــدار االهتمــام
والرعاية على الوجه األمثل .ويشعر بأنه في

والــذي منــح المانشــافت اللقــب العالمــي،

إنجازاتــه ،وحينهــا قال عنه رفيــق دربه فرانز

منزله”.

ناهيــك عــن األهــداف التــي حققهــا بقميــص

بكنباور “لوال أهداف جيرد مولر لما كان بايرن

وأوضحت زوجة الالعب أن عالجه منذ نحو

النــادي البافاري ،حيث إنه حتى اآلن الهداف

ميونخ في المكان الذي يقف فيه اآلن”.

التاريخــي للــدوري األلمانــي “بوندســليجا”
ً
هدفا.
برصيد 365

ويبــدو أن مخالــب الزهايمــر قــد تمكنــت منه

كأس العالــم بالمكســيك  ،1970برصيــد 10

النهائيــة مــن مونديــال  1974ضــد هولنــدا،

 8أشــهر بما يُ ســمى ب”طريقة بوباث” ،ساهم
ً
كثيرا في استقرار حالته.

خــال الســنوات الثالث األخيرة ،كما تكشــف

والهــدف مــن تطبيــق “طريقــة بوبــاث” ،هــو
تعزيــز القــدرات والمهــارات الحركيــة الفعالــة

المريــض وتعليمــه بعــض المهــارات الحركيــة
الطبيعــة والخبرات ليحصل على االســتقالل
التــام في البــدء بالمهمات اليوميــة المطلوبة
منه وإنجازها.
وقالــت أوشــي مولــر ،التــي تــزور زوجهــا في
دار الرعايــة كل يــوم“ :أعتقــد أن وضعه جيد
للغاية”.

ً
أحيانــا التواصل معه،
وتابعــت أنها تســتطيع

“حيــث يشــعر بســعادة كبيــرة بزيارتــي .كمــا
أننــي ســعيدة بقضــاء الوقت معه .وال يشــعر
بالحــزن أيضــا حيــن أتركه وحيــدا خلفي في
دار الرعاية حين أعود للمنزل”.
كمــا تقــوم ابنــة الالعــب نيكــول وزوجهــا
ً
عاما) ،بزيارة الجد المريض
وابنهما ميك (15

وتــكاد حيــاة هــذا الالعــب األلمانــي ،بقامتــه

صحيفــة “بيلــد” األلمانيــة ،وبــات مولــر (73
ً
عامــا) حبيس إحــدى دور الرعاية بالقرب من

للمريــض فــي جميــع البيئات ،وذلــك من أجل

بانتظام ،رغم بعد المسافة بين منزلهما وبين

تقتصــر علــى قنص األهداف ،ففــي  62مباراة

مدينة ميونيخ األلمانية.

منحــه درجــة من الســيطرة والتحكــم بحركة

دار الرعاية في ميونخ.

القصيــرة ،الــذي لعب في مركز قلــب الهجوم،

جيرد مولر
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عودة قوية للمخرج نايت شياماالن ويعرض حاليا في البحرين

عرضــت شــركة “ ”Universal Picturesبالتعــاون مــع “ ”Walt Disneyوفوكــس ســينكو البحرين العرض الخاص للفيلم الغموض والخيال العلمــي “ ”Glassالذي يعرض في البحرين هذا
األسبوع ،والذي يُعد بمثابة الجزء الثاني لفيلم الرعب“ “ ”Splitالعام  ،2016والجزء الثالث بسلسلة المخرج المرشح لجائزة األوسكار ،أم نايت شيامالن ،منذ فيلمه األول “�Unbreak
 ”ableعام  2000بحضور مسافات البالد الى جانب عدد من المدعوين وذلك في سينما االفنيوز.
ُ
وتعــد هــذه المــرة األولــى التــي ســيجتمع
فيهــا الثالثــي ،بــروس ويليــز ،والنجــم
المبــدع جيمــس مكافــوي ،وصامويــل ال
ً
جــزءا
جاكســون ،والذيــن قــدم كل منهــم
منفــرد لشــخصيته ،إلــى أن قــرر المخــرج
بتجميع األبطال الثالثة للمرة األخيرة بفيلم
“ ”Glassوالذي تدور أحداثه حول شخصية
صامويل ال جاكسون بأحداث الجزء األول

الخميس

من السلسلة “ ”Unbreakableوالتعمق أكثر

إعداد :طارق البحار

 17يناير 2019
 11جمادى األولى 1440

للتواصل17111479 :

بالتفاصيــل الخاصــة بالشــخصية مع إضافة
شــخصيتي الفيلــم األخرييــن مــع إضافــة
مزيــد من التشــويق ألحداث الجــزء الثالث،
ومؤخــرا أعلــن المخــرج نايت شــياماالن أن
 Glassيحتــوي علــى لقطــات جديــدة ،وال
تشــبه فيلــم  Unbreakableالســابق الــذي
طرح العام .2000
فــي فيلــم  GLASSالجديد نكتشــف التعمق
أكثــر بالتفاصيــل الخاصــة بالشــخصيات
مــع المزيــد مــن التشــويق لألحــداث فــي
الجــزء الثالــث ،فهــو يغوص في شــخصياته
والقصــص كيــف تأثــرت فــي صغرهــا
بالمجــات الهزلية “الكوميك بوكس” وتصل
االفــكار عندهم بوجود هــؤالء األبطال فعال
في حياتنا حتى ونحن ال نشــعر بهم! الفيلم
جديــر بالمشــاهدة بعيــدا عن ما ســمعته من

Unbreakable 2000

آراء ســلبية! خصوصــا إذا انــت مــن عشــاق
السلســلة خصوصــا مــن أداء نجومه الثالث

باســمه المســتعار ،الســيد “غــاس” .بعــد

وبقيــادة المخــرج المبــدع الــذي يظهــر فــي

نهايــة األحــداث التي شــهدها فيلــم “،”Split
ّ
يتعقــب شــخصية
يجــد “غــاس” أن “دان”

لقطــة من لقطــات الفيلــم ..اذهب واســتمتع
بهــذا الفيلــم الجميــل والــذي فيــه نكتشــف

“كرامــب” الخارقــة “ذا بيســت” فــي سلســلة

داخــل األبطــال الخارقيــن وإنســانيتهم،

مــن المواجهــات المتصاعــدة ،بينمــا يظهــر

فهــم أنــاس عاديون بــدون قواهــم الخارقة،

منســقة
“برايــس” بشــكل غامض كشــخصية ّ

ولديهم نقاط ضعف كأي إنسان”.

تحمــل أســرارًا غايــة فــي األهميــة لــكال

يشــارك فــي هــذا الفيلــم الفنــان جيمــس

الرجليــن .وتعــود الفنانــة أنيــا تايلــور جــوي

ماكافــوي ،ويــؤدي مــرة أخــرى دور

فــي دور “كايســي كوك” ،وهي فتــاة صغيرة

“كيفــن وينــدل كرامــب” مــن فيلــم “”Split

اختطفتهــا إحــدى شــخصيات “كيفــن” وهي

والشــخصيات الثالثــة والعشــرين التــي

األســيرة الوحيــدة التــي نجت بعــد مواجهة

وتتغير كيمياء جســمه مع
تعيش في عقله،
ّ

مع “ذات بيست”.

كل شــخصية ،ما يؤدي إلى ظهور شــخصية

ولمعرفــة التفاصيــل الكاملــة للجــزء الثالــث
واألخيــر ،علينــا أوالً أن نعود بالزمن ونســرد

رابعة وعشــرين باســم “ذا بيســت” .ويشارك
الفنــان صامويــل جاكســون فــي الفيلــم فــي
دور “إاليجــا برايــس” والــذي يُ عــرف ً
أيضــا

لكم تفاصيل جزئي الفيلم.

الفيلــم بطولــة بروس ويليــز ،وتدور أحداثه

ً
نجاحــا
“دن” اإلبــاغ عنــه ،والفيلــم حقــق
ً
ً
كبيرا بإيرادات بلغت  154مليون
جماهيريــا

ْ
تتخط حاجز
دوالر مــن ميزانية إنتاجية لم

حــول رجــل غامــض يدعي “ديفيــد دن” يمر

ال 75مليون دوالر.

متنه إال هو ،ليكتشــف بعدهــا امتالكه لقوي

Split 2016

بحــادث قطــار مؤســف يمــوت كل مــن على
بدنيــة خارقــة تمكنــه من التصــدي للطلقات
وغيرها من األشــياء الخارقة ،ولديه حاسة
سادســة برؤيــة ماضــي مــن أمامــه بمجــرد
لمســه ،إال أن يقــع بإحــدى المــرات بشــخص
يدعــي “ ”Glassوالــذي يــري أن “دن”
شــخصية خارقــة كمثل شــخصيات األبطال
الخارقين ،في محاولة منه لضمه له وتنفيذ
عــدد من الخطــط اإلرهابية ،ليكتشــف “دن”
بعدهــا بالصدفــة خالل مصافحتــه لجالس،
بتدبيــره حــادث إرهابــي علــى متــن نفــس
القطــار الــذي كان بــه “دن” إليجــاده ،ويقــرر

“بيبي شارك” في المرتبة األولى
علــى الرغــم مــن إصدارهــا بنســختها الشــهيرة عــام  ،2015إال أن أغنية
“بيبــي شــارك” المخصصــة لألطفــال ،اســتطاعت اليــوم ،وبعــد مــرور
 4ســنوات ،علــى الوصــول إلــى قائمــة أفضــل  100أغنيــة علــى موقــع
“بيلبورد” الفني العالمي.

الفيلــم بطولــة جيمــس مكافــوي ،وتــدور
أحداثه حول شخص يدعي “كيفن كيندال”،
والــذي يعانــي من انفصام بشــخصيته بأكثر
مــن  24شــخصية ،ويقــوم “كيفــن” بخطــف

وانتشــرت األغنيــة بشــكل كبيــر

تعليــم اللغــة االنجليزيــة وتطويــر

الســيما

القــدرات الذهنيــة والكالميــة .ولم

األطفــال خــال الســنوات القليلــة

أي أغنية مــن أغاني القناة
تتمكــن ّ

بيــن

أفــراد

العائــات

الماضيــة بفضــل كلماتها البســيطة

مــن النجــاح الــذي حققتــه أغنيــة

وموسيقاها المرحة.

“القــرش الصغيــر”،Baby Shark ،

وبــدأت األغنيــة كفيديــو بســيط

التي حصدت ما يقارب  3مليارات

علــى قنــاة يوتيــوب Pinkfong

مشــاهدة ،وتبــوأت المركــز الـــ25

ضعــف ميزانية الجــزء األول ب 278مليون

مــن كوريــا الجنوبية ،التــي تضمن

علــى قائمــة الفيديوهــات األكثــر

أكثر من  10ماليين متابع ،وتنشــر

مشــاهدة على اإلطــاق في منصة

دوالر عالميــة ،مــن ميزانيــة إنتاجيــة لــم
ْ
تتخط ال 9مليون دوالر.

الكثيــر مــن أغاني األطفــال بهدف

يوتيوب.

 3فتيــات ،فــي محاولــة منهــن للهــروب منه،
إال أن يفاجئــوا بخــروج ال 24شــخصية في
انتظــار الشــخصية األخيــرة والتــي تدعــي
“الوحــش” ،وبلغــت إيــرادات الفيلــم العالمية

عودة “”World War Z 2

األسترالية مارغوت روبي هي Barbie

تأكيد مشــاركة النجم براد بيت وبإخراج ديفيد فينشــر

ســيطرح في صــاالت الســينما  8مايو 2020

يشــارك النجــم بــراد بيــت فــي فيلــم “World

ستؤدي الممثلة األسترالية مارغوت روبي دور “ ”Barbieفي أول فيلم مكرس للدمية الشهيرة مع ممثلين فعليين،

 ،”War Z 2وهو واحد من األعمال السينمائية

على ما أعلنت مجموعة “ماتل” لصناعة األلعاب واستديوهات “وورنر براذرز” ،في بيان مشترك.
وســبق للدمية باربي ،التي تحتفل خالل العام المالي

وقالــت روبــي فــي البيــان“ :يشــرفني جــدا أن أوكل هــذا

بعيدها الستين ،أن كانت محور نحو ثالثين فيلما

الــدور ،وأن أنتــج فيلما ســيكون له برأيــي أثر إيجابي جدا

للصــور المتحركــة لــم يبــث أي منهــا فــي قاعات

علــى األطفــال والجمهــور فــي العالم بأســره” .وتبلــغ روبي

الســينما .وسيشــرف علــى الفيلــم الطويــل

 28عامــا ،إال أن فــي رصيدهــا نحــو عشــرين فيلمــا ،مــن

القســم الجديد في مجموعــة صناعة األلعاب

بينهــا ”Suicide Squad“ :عــام The Wolf of Wall“ ،2016

األميركيــة العمالقــة (ماتــل فيلمــز) ،وتشــارك

 ”Streetعام  ،2013و” ”I، Tonyaعام  ،2017الذي رشحت

في إنتاجه “الكيتشــاب إنترتاينمت” ،شــركة

على أساسه لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثلة.

اإلنتــاج التــي تملكهــا روبــي .ونــوع العمــل

وقد بيع حتى اآلن أكثر من مليار دمية باربي منذ عرضها

مغامــرات وكوميديــا ودرامــا ،وســيطرح

للمــرة األولــى في معــرض األلعاب بنيويــورك في  9مارس

في صاالت السينما بالواليات المتحدة

 .1959مــن جانــب آخــر ،أكــد فريــق إنتــاج فيلــم اإلثــارة

األميركيــة فــي  8مايــو  ،2020وهــو

والتشــويق الجديــد “ ،”Birds of Preyأن روبــي ســتعود

مــن إخــراج أليثيــا جونــز ،وســيناريو

بشـ�خصية “هارلي كوين” ،التـ�ي ظهرت بها في فيلم“ “�Sui

الكاتبــة أوليفيــا ميلــش ،ويشــارك في

 ،”cide Squadمرة أخرى في هذا الفيلم ،إذ سيتم اإلفراج

دور البطولــة إلى جانب روبي النجم

عنه للمرة األولى في  7فبراير  ،2020ويشارك في بطولته

مايــكل مــاك هــوج ،الــذي يجســد

النجــوم :مــاري إليزابيــث وينســتيد ،وإيــوان ماكغريغــور،

شخصية “كين”.

وجورني سموليت بيل ،وتتصدى إلخراجه كاثي يان.

المهمــة المنتظــرة في الموســم الجديد ،نظرا
لشهرة بطله ،ولكون الجزء األول من الفيلم،
الذي صدر عام  ،2013حقق نجاحا كبيرا.
قصة الفيلم مقتبســة مــن رواية تحمل نفس
االســم لماكس بروكس ،وتتنــاول أحداثا عن
حــرب تضــرب العالــم فــي عــدد مــن األماكــن
الحضريــة ،وتكــون النتيجــة تحــول البعــض
إلــى كائنــات الزومبــي ،وســيتولى ديفيــد
فينشر إخراج النسخة الجديدة.

world war z2

يــؤدي بــراد فــي هــذه الدرامــا الكارثيــة
شــخصية موظــف باألمــم المتحــدة يتــم
تكليفــه مهمــة البحث عــن مصــدر الفيروس،
لكــي يدرســه العلمــاء ،علــى أمــل أن يعثــروا
على دواء ناجع ينقذ البشر من دمار محقق.
ً
بحثا
وهكــذا ،يذهب الموظف ألكثر مــن بلد،
عــن المســتحيل ،وســط ماليين مــن وحوش
الزومبي التي تالحقه في كل مكان .والجزء
الثاني هو ثاني سالســل األفالم التي يشارك

بها نجم هوليوود ،بعد سلسلة “أوشنز” ،ومن

من أهم المعالجات الســينمائية التي تناولت

المنتظر اإلفراج عنه في أكتوبر .2019

اإلبادة شبه الكاملة للبشر ،وروجت لفكرة أن

وحقــق الجــزء األول مراجعــات نقديــة

نهاية العالم ســتكون وشــيكة ،بســبب انتشار

إيجابيــة ألداء بيــت ،وحصــد أكثــر مــن 540

وباء خطير يقضي على البشر وحضارتهم أو

مليــون دوالر ،مقابــل ميزانيــة إنتــاج 190

حرب عالمية تدمر األرض عن بكرة أبيها ،أو

مليونــا ،ليجني أعلى اإليرادات لفيلم زومبي

لعنــة إلهية تصيب النــاس لخطيئة ارتكبوها،

في تاريخ السينما.

أو ألنهــم لــم يقــدروا قيمــة مــا يملكــون علــى

وتعــد سلســلة األفــام الشــهيرة “الزومبــي”

األرض من نعم وخيرات.

Mia and the White Lion

بــدأت ســينمات البحريــن عــرض “ ،”Mia and the White Lionمــن إخــراج جيــل دو
ميست ،وبطولة دانيا دو فيليرز وميالني لوران ولنجلي كيركود وبراندون أورت.

Coming to America
أعلنــت “باراماونــت” عــودة فيلــم الكوميديــا والرومانســية “Coming to
 ”Americaللحيــاة مــرة أخــرى ،عقــب مــرور أكثــر مــن  31عامً ا علــى إصدار
الجزء األول الذي نجح في نيل ترشيحين لجوائز األوسكار.
وكشــفت

الشــركة

المنتجــة

أن

ليفــن ،مخــرج فيلــم “”Snatched

وتــدور أحــداث الفيلــم فــي إطــار مــن

ويعيشــون صداقــة جميلــة ،لكن عندما

التشــويق واإلثارة ،حيث يتناول قصة

تصل “ميا” إلى سن الرابعة عشرة ،وهو

“ميا” ( 11عاما) ،حيث تقيم عالقة غير

العمــر الذي أصبح فيه “تشــارلي” أســدا

عاديــة مــع “تشــارلي” ،وهو أســد أبيض

عظيمــا ضخما ،تكتشــف الحقيقة التي

شــاب وُ لد في مزرعــة والدي “ميا” ،في

ال تطــاق ،حيــث قــرر والدها بيع األســد

جنوب إفريقيا.
وخــال ثــاث ســنوات ،يكبــرون

إلــى صائــدي الجوائــز ،لتصبــح “ميــا”

Final Destination 6

يائسة.

أعلنــت “ ”New Line Cinemaعــن بــدء التحضيــر للجــزء الســادس من سلســلة
الرعــب والتشــويق “ ،”Final Destinationوالــذي أســندت كتابــة الســيناريو
الخاص به لكاتبي سلسلة الرعب “ ،”Sawباتريك ميلتون وماركوس دانستان.
ً
نجاحــا
وكانــت السلســلة حققــت

ســينمائية كان أخرهــا فيلــم الرعب “”It

عرضهــا،

الــذي تخطــت إيراداتــه  700مليــون

وتخطــت إيراداتهــا مجتمعــة 700
مليــون دوالر ،فــي الفترة ما بين أعوام

عالميــا ،فــي نجــاح غيــر مســبوق
دوالر
ً
في تاريخ الشــركة ،إلى جانب سلســلة
الرعــب الشــهيرة “”The Conjuring

الكوميديــان األســمر إيــدي ميرفــي،

للنجمة إيمي شومر.

ســوف يعــود لبطولــة الجــزء الثانــي

فيلم وتدور أحداثه حول أمير أفريقي

فــي دور األميــر األفريقــي “أكيــم”،
ً
أيضا يعمــل على كتابة
وأضافــت أنه
الســيناريو الخــاص بالفيلــم ،فيمــا

متخفيــا فــي زي
نيويــورك األميركيــة
ً
رجــل عــادي ،مــن أجــل البحــث عــن

 2000إلى .2011

أســندت مهمــة اإلخــراج لجوناثــان

زوجته.

ولشــركة “Cinema
ً
نجاحــات كبــرى أيضــا بإنتاجــات

يُ دعــى “أكيــم” يســافر إلــى مدينــة

جماهيريًــا

كبيــرًا

وقــت

Line

”New

والتي تخطت إيراداتها العالمية حاجز
المليار دوالر.
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وجوه شبابية تستعد لـ “ريسيفر”

جوهر :اإلنتاج تجارب وال يوجد مخرج يعتمد كوميديا الموقف
فاطمة الماجد

“ريســيفر” مســرحية كوميدية هادفة ،تطرح مجموعة قضايا اجتماعية شــبابية يعيشــها

يزور أمير كرارة مدينة

المواطــن ،ســتعرض علــى مســرح الصالــة الثقافيــة منتصــف الشــهر الجــاري ،مــن إعــداد

مراكش المغربية ،حيث

وإخــراج عــادل الجوهــر وتأليف كل من البســام علــي ،ومحمد البردولي وعــادل الجوهر،

يستكمل هناك تصوير

ومــن تمثيــل أحمد رشــيد ،نســرين شــريف ،علي رضــا ،عقيــل الماجد ،خالــد (كاج) ،عبيدة

مشاهده بأحدث أفالمه

ماهــر ،ســومر الططــري ،زينب الخير باالضافة الى جوهر ومن تقديم مؤسســة علي رضا

“كازابالنكا” .ونشر “كرارة”

لإلنتاج الفني.

مقطع فيديو يجمعه بفريق

“مســافات البالد” زارت البروفات وســجلت

عمل الفيلم من أحد أماكن
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تصوير الفيلم بمراكش.

هــذه اللقــاءات مــع عــدد مــن نجــوم
المسرحية:
قال مخرج المسرحية الفنان عادل الجوهر
“إننــي اعتمدت فــي هذا العمل على الوجوه
الشــابة ،بهــدف اســتثمار هــذه الطاقــات
وإعطائهــم الفرصــة التــي نخلق مــن خاللها
جيــل ثانــي مــن النجــوم الذيــن مــن الممكن
أن نعتمد عليهم فيما بعد ،وفي النهاية فإن
نجــاح هذا العمل ســيعتمد علــى المجموعة
بأكملها وليس على عادل فقط”.
أمــا مســاعد مخــرج المســرحية الفنانــة
الشــابة آالء عدنان فقد عبرت عن ســعادتها
بمشــاركة الفنان عادل جوهر مهمة اإلخراج
وأضافــت “ أن مــا يميــز العمــل مــع الفنــان
عــادل جوهــر إنــه يمنــح الجميــع مســاحة
كبيــرة للتعبيــر عن رؤيتهــم ،وأن العمل معه
يعــد فرصــة ذهبية للتعلــم” .وفيمــا يختص
بإمكانية أن يكون للجوهر فريق عمل ثابت
بحيــث يتماشــى مــع ظاهــرة “الجروبــات”
التــي زادت مؤخــرًا فــي البحرين قــال “أرى

شذى سبت ترد على المشككين في مرضها
ســبت

خضوعهــا لعملية تكميم في المعدة،

كشــفت

الفنانــة

شــذى

أنهــا تعكــف علــى قــراءة نصيــن

موضحة أن طبيعة جســدها نحيلة،

لمسلســات جديــدة ،حيــث تختــار

وكانــت تتنــاول بعــض الحبــوب

منهــا ما يناســبها اســتعدا ًدا للموســم

لزيادة وزنها.

الرمضاني المقبل.

وردت الفنانــة شــذى ســبت ،علــى

ورفضــت “شــذى” ،فــي تصريحــات

المشككين بمرضها ،قائلة“ :ما عندي

تلفزيونيــة ،الحديــث عــن حالتهــا

أي تعليــق ،نــاس فاضيــة ،وأنــا مــا

االجتماعيــة ،مؤكــدة أنهــا ال تحــب

رح أرد عليهــا ،وعنــدي وايــد أشــياء

تــداول حياتهــا الشــخصية علــى

التفــت لها ،وإذا بركز على نقطة هي

“السوشــيال ميديــا” .ونفت “شــذى”،

النــاس اللــي دعولــي وســألوا عنــي

كل الشــائعات التي تم تداولها حول

وزاروني”.

أن المجموعــة هــي عامــل مســاعد للنجــاح
ومن الجميل أن تكرر التعامل مع أشــخاص
يعرفــون أســلوبك فــي العمــل ،ولكــن يجــب
أن يكــون لــدى الفنــان والمخــرج المرونــة
الكافيــة لتبديل المجموعــة إن احتاج لذلك
وأن يضــع لديــه بدائــل دائمً ــا” .وحــول هذه
التجربــة أوضــح الفنان الشــاب خالــد (كاج)
أن مشاركته في هذا العمل الذي سيتقمص
خاللــه عــدد مــن الشــخصيات تعــد تحــدي
كبيــر وجديــد ،لكونها أول تجربة مســرحية
ً
مضيفــا أن المجــال المســرحي
بالنســبة لــه،
مختلــف تمامً ــا عــن مجــال التقديــم فــي
“اليوتيــوب” الــذي اعتــاد عليــه ،وأن العمــل
المســرحي يحتاج لجهد ووقت ومســؤولية
أكبر .ومن جانبها قالت الفنانة ســمر الزاكي

حــول دورهــا ومشــاركتها فــي هــذا العمــل “
أواجــه تحديــا كبيــر يكمــن في أنني ســوف
أتقمــص أدوارا متعددة ومتنوعة ومختلفة
عني وعن أدواري الســابقة ،وإحدى األدوار
التــي ســوف ألعبهــا هــي تجســيد شــخصية
أكبــر منــي بعشــرات األعــوام” .فــي هــذا
الســياق ذكــر الجوهــر أن “مشــكلتنا فــي
البحريــن أن المخــرج غال ًبــا مــا يســير كل

علــى كوميديــا الموقــف مــع احترامــي لــكل

تلتــزم بها مثل النص ورؤية المخرج ،ولكن

المخرجيــن ،فأغلب األعمال الكوميدية في

فــي الوقــت ذاتــه نجد أن للعمل المســرحي

البحريــن تعتمد على الفنــان الكوميدي وأنا

دور كبير في تعزيز وتقوية مهارات الممثل

دائمً ــا مــا اعتمــد علــى النــص الكوميدي في

من خالل لقاءه المباشر مع الجمهور وعدم

إدارة اإلنتــاج والمكيــاج والديكــور وغيرهــا

أعمالي كأســاس والممثل الكوميدي بنظري

وجود مجال لإلعادة”.

مــن المجــاالت المهمــة لنجــاح كل عمــل

هو من يضيف بهاراته على هذا النص”.

وعلــى صعيــد رؤيــة عــادل الجوهــر مــرة

مســرحي .وحول تنوع مهامه بين اإلخراج

فيمــا يتعلــق بتنــوع تجاربــه فــي وســائل

أخــرى في مســرح الطفــل الــذي انطلق منه

التواصــل االجتماعي والمســرح ذكر الفنان

حاليا على
فــي بداياته أشــار إلى أنه يعمــل
ً

شــيء فــي العمل بســبب عدم وجــود فريق
متخصــص لإلنتــاج ،فاإلنتــاج فــي المملكــة
اليــوم عبــارة عــن اجتهــادات ،لذلــك نحــن
بحاجة ماسة لمعهد خاص بالمسرح يدرس

والتمثيل والتأليف قال الجوهر إن “ السبب
فــي إخراجــي لبعــض المســرحيات التــي
أقدمهــا يعــود لعــدم وجود مخــرج كوميدي
فــي البحريــن بإمكانــه أن يســير العمــل
بالطريقــة التــي أطمــح إليهــا والتــي تعتمــد

أحمــد رشــيد “ أن العمــل فــي “السوشــيل

إعــادة صياغــة أول مســرحية طفــل قدمها

ميديــا” أقــرب إلى قلبــي إلى حد مــا ،ألنني

فــي التســعينات برؤية جديــدة باإلمكانات

أجد فيه مســاحة أكبــر للتعبير عن أفكاري،

الموجــودة اليوم ويخطط لعرضها في عيد

أما العمل المســرحي فهنــاك قيود يجب أن

الفطر أو األضحى.

القطان يكشف عن ألبومه الجديد

“عطيتك عيوني”

تزوج من سمية الخشاب
ّ

كشــف الفنان حمد القطان عن االعــان الدعائي أللبومه الجديد

انتهــت الممثلة هــدى الخطيب مــن تصوير مشــاهدها في

أثنــاء حلوله ضيفــا على أحد البرامج ،كشــف الفنــان مدحت

الخاص على احد مواقع التواصل االجتماعي.

وتجســد فيه شــخصية أم تواجه العديد من الخالفات مع

تنف الفنانة أمر الزواج كعادتها في نفي
ِ
لمــدة عامين ،ولم

الذي يحمل عنوان “زعالن بس مشتاقلك” ،وذلك عبر حسابه
وظهــر القطــان في االعالن بثــاث شــخصيات ،وعلق عليه

قائال“ :إعالن غالف ألبومي األول الذي استغرق تحضيره فترة

طويلة ومنوع ،ويارب ينال إعجابكم وشكرًا لكل شخص اجتهد

وتعاون في هــذا األلبوم ..يتضمن األلبوم  9أغنيات جديدة وألوان
مختلفة” .الجدير ذكره ان هذا األلبوم يضم  9أغنيات.

صالح أنه سبق وارتبط بزواج عرفي بالفنانة سمية الخشاب

مسلســل “عطيتك عيوني” ،الذي يتناول قضايا اجتماعية،

الشائعات.

تفضل ابنتها على اآلخرين.
ّ
اوالدها ،اال انها

من ناحية أخرى ،كانت ســمية الخشاب قد واجهت العديد

وكشفت الخطيب ذلك الى صحيفة الرأي الكويتية ،مشيرة

من الشــائعات حــول زواجها مــن الفنان أحمد ســعد ،وهو

الى ان هذا العمل يضم عددا كبيرا من الممثلين من بينهم

األمر الّذي نفته مؤخرا ،وتحلم الخشــاب بأن يقدما ســوي ًا عمالً،

حســين المنصور وصمود الكندري وطيف ومحمود بوشــهري

يتضمن بعض األغنيات واالستعراضات كتجربة مختلفة عن باقي أفالمها.

وهو من تأليف عالء الجابري وإخراج سائد الهواري.

 17يناير
2009

1852
المملكة المتحدة تعترف باستقالل مستعمرات البوير في ترانسفال بجنوب افريقيا.

1917
الواليات المتحدة تدفع  25مليون دوالر للدنمارك مقابل التنازل عن الجزر العذراء في البحر الكاريبي.

منتخب ُعمان يفوز
بكأس بطولة
الخليج لكرة

1946
انعقاد أول جلسة لمجلس األمن الدولي.

القدم
التاسعة عشر
والمقامة في

1962

تشكيل أول حكومة في الكويت وذلك بعد انتخابات المجلس التأسيسي ،وكانت
الحكومة برئاسة أمير الكويت الشيخ عبد هللا السالم الصباح.

سلطنة عمان ألول
مرة.

1986

الزعيم الليبي معمر القذافي يصدر أوامر بوقف الهجوم اإلعالمي على مصر.

الميزان

الحمل

تعامل مع صحتك كما تتعامل مع شؤونك

تشعر باإلرهاق اليوم بسبب كثرة الضغوط

المهنية بالضبط.

المحيطة بك.

العقرب

الثور

خصوصا أن أي خسارة
ً
انتبه جيدً ا لمصاريفك،

التسرع مرفوض السيما أن مستقبلك العاطفي

من شأنها أن تعقد األمور.

على المحك هذا االسبوع.

القوس

الجوزاء

ثابر في سبيل تحقيق أهدافك والجرأة في

يتحدث هذا اليوم عن مسائل مالية تخص بعض

القرارات الحاسمة مطلوبة.

الشراكات من رسوم وعائدات.

السرطان

الجدي
يعني هذا اليوم المميز نجاح ًا مالي ًا غير متوقع ما

تعيش حب ًا قوي ًا وأحاسيس رائعة ،وتحاول أن

يذهل الزمالء.

تكون أكثر قدرة على إسعاد الشريك.

الدلو

األسد

تشعر بالسعادة اليوم بسبب الحب الكبير الذي

خفف من العمل اإلضافي قدر المستطاع

تكنه للحبيب.

واستمتع بالحياة.

الحوت

العذراء
ال تتهور وال تقرر المضي في ما أنت عليه
فالنتائج سلبية.

االعتماد على الرياضة يزود الجسم حيوية
ونشاط ًا بعد عناء العمل.

tariq_albahhar
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تحدي ”صور  2009مقابل  ”2019في البحرين
وسط العديد من التحديات التي تنتشر في السوشيال ميديا حول العالم ،انطلق تحد
جديــد بعنــوان “صــور  2009مقابــل  ”2019وبالطبع للبحرين نصيب مــن ذلك ،حيث بدأ
هذا “التقليد” ينتشر في حسابات البحرينيين في االنستغرام وباقي منصات التواصل
االجتماعي.
والتحــدي هو حث المســتخدمين
في السوشــيال الميديــا يدعو إلى
نشر المســتخدمين صورتين لهما:
واحــدة قديمة وأخــرى حديثة تم
التقاطها في عام  2019والمقارنة
بينهمــا مــع انتشــار هاشــتاق الــى
ذلــك:

#10yearschallemge

وشــارك عــدد كبيــر مــن نجــوم
الفــن البحرينــي والعربــي الــى
جانــب العالمــي فــي هــذا التحدي
مــن خــال نشــر صــور قديمة لهم
وصــور حالية قديمة مســترجعين
» »نفت الفنانة األردنية مي سليم ما تردد في األيام الماضية ،عن تعاقدها
على أحد األعمال الدرامية ،المقرر عرضها خالل شهر رمضان المقبل.
وتقوم سليم حالي ًا بتصوير مشاهدها في فيلم “محمد حسين” ،من
بطولة محمد سعد ،مي سليم ،فريال يوسف ،ويزو ،بيومي فؤاد ،سمير
صبري ،وغيرهم ،من تأليف شريف عادل ،وإخراج محمد علي.

شريط الذكريات.
ولــم يُ عــرف ،كعــادة التحديــات،
مطلــق هــذه المبــادرة ،لكــن بحســب مجلــة  ،GQقــد تكــون الحملــة قــد اســتلهمت فكرتهــا
مــن ميــزة “الذكريــات” على “فيســبوك” ،والتي تســتعرض كل يوم أرشــيف ذكريات الصور
والمقاطــع والمنشــورات لــكل مســتخدم ،لكنــه انتشــر اســرع فــي “االنســتغرام” و “تويتــر”
وبالطبع البعض يجري وراء التقليد دون معرفة السبب كالعادة.

استمرار فعاليات مهرجان المسرح العربي بالقاهرة
المـخـرج العـراقـي جـواد األسـدي :أراهــن عـلــى الـمـمـثــل الفـدائـي

أسامة الماجد من القاهرة
ال يمكن الحديث عن المسرح العراقي دون اإلشارة والحديث عن الفنان والمخرج الكبير
جواد األســدي ،الذي يعود إلى المســرح والســتارة بعد عشــرين ســنة وذلك للمشــاركة في
مهرجان المسرح العربي في دورته الحادية عشرة والمقام في القاهرة بتنظيم من الهيئة
العربيــة للمســرح ووزارة الثقافــة المصريــة تأليفــا وإخراجــا وهي عن قصــة العنبر رقم 6
النطون تشيخوف.
األســدي تحــدث بصــورة مفصلــة عــن هــذا

فضــاء مشــترك ،ليقــول مــن خــال ذلــك إن

العمــل فــي مؤتمــر صحفي حيــث أوضح أن

الجميــع نحــن وأنتــم يجمعنــا هــم مشــترك،

النقطــة األهــم التــي شــغلته وشــكلت رهانــه

فيمــا ســيقدم العــرض فــي المهرجــان داخل

األول عنــد صناعــة العرض هــي اإلجابة عن

العلبــة اإليطاليــة ،وأشــارإلى أن هــذا الفــرق

ســؤال الكيــف :كيــف يســتطيع أن يحــول

الســينوغرافي لــه ميــزة ،كمــا أن لــه عيــب،

نص تشــيكوف الســردي ،وروحه إلى الروح

فالميــزة هــو أنــه يتيــح اســتعراض الجمهور

العراقيــة؟ ،ومشــهد الواقــع العراقــي الراهن

لجماليــة الســينوغرافيا مــن الخــارج ،أمــا

بمشــكالته وتعقيداته؟ ،دون أن يتورط في

العيــب فهــو يلغــي العالقــة الحميميــة بيــن

الخطابيــة ،والنبرة العالية؟ ،وكيف يعبر عن

العرض والجمهور.

روح العــراق ،وال يبتعــد عــن الحياة اليومية

وبــدوره قــال الفنــان العراقي فــاح إبراهيم

ومــا يجــري فــي الشــارع العراقــي وداخــل

أن عرض “تقاسيم على الحياة” يعود بجواد

اإلنســاني العراقــي اآلن ،مؤكــدا أن ذلــك هو

األســدي إلــى المســرح العراقــي بعــد غيــاب

المخرج العراقي جواد األسدي

مهرجان المسرح العربي

أجــاب األســدي أنــه عمــل مــع فــرق عربيــة
متعــددة ومختلفــة ،مشــيرا إلــى وجــود
اختالفــات الممثليــن مــن حيــث الثقافــة
والحساســية والوعــي بممكنات الجســد وما
يمكن أن يحققه على الخشبة من مكان إلى
آخــر وفقــا للتربيــة االجتماعية والسياســية
التــي يتلقاها فــي مجتمعه ،أضاف أن بعض
المجتمعــات لديهــا حرية كبيــرة فيما يتصل

الرهان الذي قام عليه العرض.

حوالــي  20عامــا ،مشــيرا إلــى أن األســدي

فيما قال صميم إبراهيم أحد صناع العرض

واحــد مــن األســماء الكبيــرة والمهمــة فــي

أن العمــل مــع المخــرج الكبير جواد األســدي

المســرح العراقي ،وأن وزارة الثقافة مهتمة

يعــد تجربــة فريــدة مــن جميــع نواحيهــا،

بهــذه التجربــة وتقــدم كل شــيء للعــرض

مشــيرا إلــى أن تغيــرا حــدث فــي ظــروف

ليقدم بنجاح كما حدث في تونس وبغداد.

تقديــم العــرض بيــن بغــداد والقاهــرة ،وهــو

وردا على ســؤال لألســدي عن الفــروق التي

وأكــد جواد األســدي أنه يراهــن على الممثل

أن المخــرج عنــد تصميمــه لســينوغرافيا

يجدها بين الفرق الكثيرة التي عمل بها في

الفدائي ،وأنه ال يختاره بشكل عشوائي إنما

بممكنات الجسد لذلك فهي تعطي مساحات
واســعة لالشــتغال ،وتجعــل المخــرج يذهب
بهــا بعيــدا ،فــي حيــن ال تســتطيع أجســاد

حضور المؤتمر الخاص بالعرض العراقي تقاسيم على الحياة

جانب من المداخالت للعرض العراقي

واســتيعابه للمســرح ومــا يمكــن أن يقدمــه

في دمشــق ،حيث كان يذهب إلى بيته قبل

للمشــاركة فــي العــرض ألنــه يعــرف مســبقا

مــن خالله ن كما يــرى كيف يعيش في بيته

أن يعمــل معه ،وقبــل أن يكلفه بالدور أصال،

حساســيته ووعيه بالمسرح ومدى ما يمكن

وكيــف يمــارس حياته اجتماعيــا وغير ذلك

ليعرف كل شيء عنه.

أن يصل إليه ،مشيدا بجيل الشباب الجديد

العــرض العراق راعى أن يتداخل في فضاء

دول عربية مختلفة ،وتأثير اختالف الممثل

يقــوم باالقتــراب من الممثــل والحديث معه

حتى يعرفه بدقة.

وأوضــح األســدي أنــه علــى هــذا األســاس

فــي العــراق مــن خريجــي المعهــد العالــي

العــرض ،فضــاء الجمهــور ،أي أن يشــملهما

على تفكيره في صناعة العرض.

ومعرفــة أفكاره واتســاع أفقه ومدى قدرته

وأشــار إلى انه فعل ذلك مع غســان مســعود

يختــار ممثليــه ،وعليــه أيضــا اختــار صميــم

للفنون المسرحية ،وقال إنه يراهن عليهم.

فــي مجتمعــات أخــرى أن تتجــاوز الحــدود.

المؤتمر الفكري
فــي ســياق متصــل اقيمــت اولــى نــدوات “ المؤتمر الفكــري الذي اطلقتــه العربية للمســرح ضمن فعاليــات الــدورة  11لمهرجان
المســرح العربــي ويحمــل المؤتمــر عنــوان “نقــد التجربــة ..همزة وصل” ،المســرح المصري فــي نصف قرن مــن  1905إلى ،1952
الحلقة األولى.

لقطة أخرى من المؤتمر الفكري

وقــدم عمــرو دواره عــن تاريــخ المســرح

الفتــرة بخمســين عامــا تقريبــا ،مؤكــدا

البحثيــة لمجموعــة نقــاط مهمــة ومنهــا

المصــري فــي الفتــرة مــن  1905الــى

علــى ان التاريــخ كان يجــب ان يبــدأ

دور الهواة في تأسيس المسرح المصري

 1952ورغــم أن هذه كانت الفترة المقرر

مــن فــرق الهواة التــي تشــكلت في مصر

واهميــة مســرح الصاالت وســلط الضوء

تقديمهــا في الندوة اال ان دواره عاد الى

فــي ســنوات ســابقة عــن التاريــخ المقرر

ايضــا علــى مســرحيين تــم اغفالهــم رغم

الــوراء اكثــر ليوثــق تواريــخ تســبق هذه

تقديمه في الجلسة ،وقسم دواره ورقته

اهميتهم الكبيرة.
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“تحدي السنوات العشر”
يجتاح مواقع التواصل
دخــل مســتخدمو مواقع التواصــل االجتماعي ،هذه األيام ،فــي حالة من الحنين
إلــى الماضــي والنبــش فيه ،بعدما انتشــر تحدٍ جديد يقوم فيه كل شــخص بنشــر
صورته الحالية وصورته قبل  10سنوات.
وبمــا أن التحــدي الــذي أطلق عليــه ( #10yearschallengeتين يير تشــالنج) ،بدأ
قبل أيام قليلة ،فإن معظم الصور التي تتم مشاركتها ،في إطار التحدي الحالي،
التقطــت فــي ســنة  .2009وشــارك عــدد من المشــاهير في هــذا التحدي فنشــروا
صورا لهم قبل عقد من الزمن إلى جانب أخرى حديثة ،وحظيت كل من المغنية
األميركية ،جانيت جاكسون ،والممثلة جيسي كابرييل بإعجاب واسع.
ولــم يقتصــر التحــدي الجديــد علــى المشــاهير ،بل شــهد إقباال واســعا مــن الناس
العادييــن ،وحظــي موقــع فيســبوك خصوصــا بــآالف المشــاركات لمســتخدمين
يقارنون بين صورهم القديمة والحديثة .وال يســلم بعض من يشــاركون صورهم
القديمة من تعليقات طريفة أو ساخرة ،السيما حين يبدو أن تغييرا الفتا حاصال
فــي  10ســنوات .ولــم يتعامــل البعــض مــع التحــدي بجديــة ،لكنهم نشــروا صورا
قديمــة لهــم تعود إلى أكثر من  10ســنوات ،في حين لجــأ آخرون إلى وضع نفس

طيور النورس قبالة شواطئ بحر البلطيق في ألمانيا

الصورة زاعمين أنهم لم يتغيروا خالل عقد من الزمان.

الغذاء البحري يزيد فرص الحمل

“ماك يسوع” يثير غضبا عارما
أثار معرض فني في مدينة حيفا غضبا عارما

المســيل للدمــوع والقنابــل الصوتيــة لتفريق

فــي الوســط المســيحي الفلســطيني؛ وذلــك

المتظاهريــن الغاضبيــن ،فــي حيــن أوضحت

لتصويره الســيد المســيح على هيئــة “رونالد

الجهــة المنظمــة للمعــرض أن الفكــرة وراء

ماكدونالــد” .واندفــع مئــات المســيحيين من

التمثــال ال تســتهدف الديــن المســيحي ،إنمــا

ســكان المدينــة للتظاهــر خــارج المتحــف،

تســتهدف الرأســمالية العالميــة وهيمنــة

مطالبيــن الســلطات اإلســرائيلية بإزالــة

الشــركات الكبــرى على المجتمعــات والثقافة

التمثــال المســمى بـــ “مــاك يســوع” ،فــي حين

المعاصــرة ،حيــث أخــذ الناس يعبــدون “آلهة

أشــار مصــدر فــي الشــرطة إلــى رمــي بعــض

زائفــة” .وطالــب وزيــر الثقافــة اإلســرائيلي

األنظمــة الغذائيــة التي يحضر فيها الســمك

المتظاهريــن الحجــارة على نوافــذ المتحف.

ميــري ريجيــف ،بإزالــة التمثــال المســيء،

وردت الشــرطة اإلســرائيلية باستخدام الغاز

واصفا إياه بـ “قليل االحترام لآلخرين”.

وشــملت دراسة أجريت في جامعة هارفارد

تجربة مفتاح وقف الشيخوخة

يعتقد بعض الناس أن لنوعية الطعام تأثيرا
كبيــرا على الرغبة الجنســية لــدى الفرد ،لكن
آخريــن يعتقــدون أن الغــذاء ال يــؤدي هــذا
الــدور ،وبالتالي ،فــإن األمر يتعلق بآراء غير
أكاديمية.
وبحســب مــا نقل موقــع “ذيس إز إنســايدر”
فــإن بحوثــا طبيــة مختصــة كشــفت عــن أن
بشكل كبير تساعد فعليا على تحفيز الرغبة
الجنسية.
باحثون من جامعة هارفارد أجروا الدراسة

األميركيــة 501 ،مــن األزواج الذين يرغبون
فــي الحمــل ،وطلبــت منهــم أن يســجلوا مــا
يتناولونــه مــن مأكــوالت البحــر ،فضــا عــن
رصــد أنظمتهم الغذائية األخرى وأنشــطتهم
الجنسية.
وتمــت مواكبــة هــؤالء األزواج خــال ســنة
كاملــة ،كمــا تمــت متابعــة بعض المشــاركين

أكثر ممارســة للجنس بـ 22في المئة مقارنة
بمن لم يأكلوا الغذاء البحري.
وال تقــف منافــع الســمك عنــد تحفيــز الرغبة
الجنســية بــل تزيــد القــدرة علــى الحمــل ،إذ

» »ويحتوي السمك على مواد
مفيدة لصحة اإلنسان

من أحماض أوميغا 3

الدهنية ،إلى جانب البروتين
والفيتامينات والحديد،

كشفت الدراسة أن  % 92من األزواج الذين

والمرأة التي تقيم عالقة
المواد حتى تحبل ،بحسب

يأكلون الســمك مرتين في األســبوع تمكنوا

وأظهرت النتائج أن األزواج الذين يتناولون

مــن تحقيــق الحمــل ،لكــن النســبة ال تتجاوز

جنسية تحتاج إلى هذه

الســمك مرتيــن أو أكثــر فــي األســبوع كانوا

 % 79وسط من أكلوا السمك بشكل أقل.

الجمعية األميركية للحمل.

إلى حين حصول الحمل.

نهاية مأساوية لـ 3

قرص ثلج في نهر يلفت أنظار العالم

األرض .ويأمــل الباحثــون أن تتيــح عمليــة

ومشــاكل القلــب واألوعيــة الدمويــة ،وكذلك

البلديات ،بينما مستشارو شؤون

المقارنــة إمكان تحديد عالمات الشــيخوخة

فقــدان كتلة العضالت والهيكل العظمي لدى

التسيير في المرتبة التاسعة ،أما

الفائقــة ،التــي تحــدث في مســتوى الجاذبية

البشر والفئران على حد سواء.

المركز العاشر فكان من نصيب

أستاذ التعليم الثانوي.

فــي غضــون ذلــك ،نــال ضابــط الشــرطة
المرتبــة الخامســة ،ويليــه الممــرض فــي
المرتبة السادســة ،والمحاسب في المرتبة
السابعة.
» »وفي المركز الثامن ،حل رؤساء

هلع في الصين

 916ألــف خنزيــر بعــد نحــو  100حالة
انتشــار لحمــى الخنازيــر اإلفريقيــة
فــي البــاد ،فيمــا يواصل هــذا المرض
االنتشــار فــي أقاليــم جديــدة ومزارع
أكبر.
وظهرت الحمى في  24إقليما ومنطقة
منــذ أول تفــش لها في أغســطس ،مما
ألقــى بظاللــه علــى التجــارة فــي أكبــر

األطفــال كانــوا يلعبون خــارج منزلهم

ســوق للحــوم الخنازير فــي العالم وما

فــي الحديقــة عندمــا دخلــوا المجمدة

يتعلــق بها مــن قطاعات .كانت الصين

التي كانت موجودة في الحديقة.

أعدمــت نحــو  700مليــون خنزيــر في

ونقــل موقــع “إن بــي ســي نيــوز” عــن

العام .2017

رئيــس شــرطة المقاطعــة قولــه إن

وال تصيــب حمــى الخنازيــر اإلفريقية

والدتي األطفال الثالثة قضيتا ما بين

اإلنســان لكنهــا تــؤدي لنفــوق الخنازير

 30و 40دقيقة بحثا عنهم.

وال يوجــد حتــى اآلن أي لقــاح لهــا أو

» »وبعد بحث طويل من الوالدتين،

عالج منها.

اللتين تعيشان في نفس المنزل،

» »يأتي اإلعالن النادر من جانب وزارة

قررتا تفيتش المبردة حيث وجدتا

الزراعة بشأن حجم اإلعدامات

األطفال في الرمق األخير؛ لتسارعا

األوان قد فات.

بينما تبوء مدير المدرسة المرتبة الرابعة.

“تطيــر” فــي الفضــاء ،وأخــرى موجــودة على

قاتلــة بعــد أن علقــوا داخــل مجمــدة

إلى طلب الطوارئ ولكن كان

المركــز الثانــي ،أمــا المهنــدس فحــل ثالثــا

كثافــة العظــام ،وضعــف الجهــاز المناعــي

لــم تتجــاوز أعمارهم  6ســنوات نهاية

وكشــفت التحقيقــات األوليــة عــن أن

فــي المرتبة األولى متبوعــا بالمحامي في

الفضائيــة الدوليــة ،فئرانــا صغيــرة وكبيــرة

وهو في الواقع عبارة عن قرص ثلج دوار،

“سواناي”.

وكشــفت النتيجــة عــن أن الطبيــب يأتــي

وتشــمل التجربــة الجديــدة علــى المحطــة

فلوريــدا األميركيــة ،واجــه  3أطفــال

بشــبكات التواصــل االجتماعــي ،وعقــدت

ينظر إليها بإعجاب كبير.

قضاء الوقت في الفضاء يتسبب في فقدان

بورتالند الكبرى في والية ماين األميركية،

بورتالند.

مشــارك مــن كل البلد حــول الوظائف التي

طويلة األمد .وأظهرت الدراسات السابقة أن

إنــه تشــكيل مثير جذب انتبــاه إلى منطقة

المنزل ،وفقا لما ذكرت شــرطة منطقة

اســتطالعا فــي  35دولــة ،وســألت ألــف

المعركة ضد الشيخوخة.

والقمر وغير ذلك من األشكال.

في نهر “بريسمبســكوت” على نطاق واســع

وأجــرت منظمــة “فاركــي” الخيريــة

حــول األرض ،أن تكشــف أدلــة جديــدة فــي

مقارنــات بينه وبين مركبــة فضائية غريبة

مدينة ويستبروك ،خارج مدينة

التحوالت التقنية المهمة.

حول تأثيرها على رواد الفضاء في الرحالت

فــي حادثــة مأســاوية فــي واليــة

صباح االثنين وأبلغ فورا سلطات

الوظائــف قد تتغير عما قريب ،بالنظر إلى

األرض ،إضافــة إلــى تقديــم فكــرة جديــدة

والية ماين األميركية.

“فريــرز” كانــت موجــودة فــي حديقــة

لكــن هــذه النظــرة اإليجابيــة تجــاه بعــض

كيفية تقــدم الفئران في العمر أثناء الدوران

أقدمت السلطات الصينية على إعدام

تمــت مشــاركة هــذا التشــكيل الــذي يظهــر

التــي يحظى أصحابها بالتقدير في العالم،

التوصــل إلى طــرق إلبطاء الشــيخوخة على

أطفال في “ثالجة”

يبلغ عرضه  100ياردة تقريبا.

كشــفت دراســة حديثــة عــن أكثــر المهــن

يمكــن لتجربــة ثوريــة تعمــل علــى مراقبــة

تبدو مثل ظاهرة دوائر المحاصيل من الجو ،لكن هذا القرص الغريب يقع في أحد أنهر

مبنى إداريا قريبا ،القرص الغريب

احتراما من الناس

الصغــرى .كمــا يعتقــدون أنــه مــن الممكــن

من حمى الخنازير

» »اكتشف روب ميتشل ،الذي يمتلك

أكثر المهن

المرتبطة بالحمى بعدما تزايد
يقول مسؤولون إن القرص يدور ببطء في اتجاه عقارب الساعة،
وكان بمثابة طوف أو عوامة كبيرة للبط والطيور األخرى.

االهتمام بالقضية في أسواق

أخرى.

أقامت المغنية ريهانا دعوى قضائية ضد والدها؛ بسبب خالفات تجارية،
بحسب ما ذكرت وسائل إعالم .وأقامت المغنية ،واسمها الحقيقي روبن ريانا
فينتي ،دعوة أمام محكمة اتحادية في لوس انجليس يوم الثالثاء ،متهمة
والدها روبرتفينتي واثنين من شركائه بالتحايل واإلعالنات المزيفة المرتبطة
بشركته فينتي للمواهب الترفيهية واإلنتاج .وطلبت ريهانا ،المولودة في
باربادوس والتي تستخدم العالمة التجارية “فينتي” لبيع المواد التجميلية
والمالبس الداخلية واألحذية ،من المحكمة أمرا يجبر والدها على الكف عن
استخدام العالمة التجارية إضافة إلى مبلغ لم يكشف عنه كتعويض.

