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حديقة مائية للصغار ألول مرة بالبحرين البوعينين: 7.5 % تدني معدالت الجريمة في 2019
أعلن النائب العـــام علي البوعينين عن انخفاض 
نســـبة الجرائم ألول مرة في مملكة البحرين في 
جميع أنواع القضايا في العام 2019 بنسبة تصل 
إلـــى 7.5 % من مجمـــوع القضايـــا دون القضايا 
المرورية، وأن نسبة جرائم المخدرات انخفضت 

بنسبة 7 % وقضايا السرقة بنسبة 10 %.
كما تالشى ما نسبته 90 % من القضايا المرورية 
بالنسبة لما ورد في العام 2018، والفضل في ذلك 
يعود للقانون الذي طبق نظام التصالح بالتعديل 

الـــذي طرأ علـــى قانون المـــرور فـــي المخالفات، 
إذ تنتهـــي القضية في أقل من 48 ســـاعة بمبنى 
اإلدارة العامـــة للمـــرور، بدال مـــن معاملة الواقعة 
على أنها قضية اعتيادية وتنتهي إجراءاتها بعد 
مدة طويلة كما في الفترة السابقة، فضال عن أن 

القضايـــا اإلرهابيـــة انخفضت بنســـبة كبيرة جدا 
عما كانت عليه سابقا.

وأشـــار إلى أنه تم استحصال غرامات مالية في 
جميـــع القضايا بلـــغ مجموعها 7 ماليين و32 ألفا 
و46 دينـــارا و940 فلســـا بزيادة تقـــدر بأكثر من 
مليونـــي دينار عن العـــام الماضـــي، إذ إنها تعمل 
على تقســـيط المبالغ لمن تكون أحوالهم المادية 
ضعيفـــة بعـــد دراســـة ظروفهم؛ بدال مـــن أن يتم 
إجبـــار الشـــخص علـــى دفـــع كامـــل المبلـــغ دفعة 

)10(واحدة.
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“بابكو” تدعم منتخبنا الوطني بطل “خليجي 24”العريفي في الصفوف األماميةاستقالة مدير المخابرات السودانية“تمكين”: دعم قطاع األغذيةشركة تفنش بـ “القرعة”
شكا مواطن تقاعست وزارة العمل  «

والتنمية االجتماعية عن إنصافه بعد 
فصله و22 من زمالئه فصال تعسفيا 

دون سابق إنذار. وقال لـ “البالد”: 
23 أسرة تدفع ثمن تقاعس جهات 

حكومية عن عدم تسديد مستحقات 
شركة حراسة”.

اجتمع الرئيس التنفيذي لصندوق  «
العمل “تمكين” إبراهيم جناحي مع 

عدد من أصحاب األعمال العاملين في 
تجارة األغذية، إذ أكد مواصلة الدعم 

لهذا القطاع، مشيًرا إلى أهميته البالغة 
في تحقيق األمن الغذائي للبحرين، 
إضافة إلى قابليته للنمو والتوسع.

أعلن رئيس مجلس  «
السيادة االنتقالي السوداني، 

أمس، أن مدير المخابرات 
العامة أبوبكر دمبالب تقدم 

باستقالته بعدما تصدى 
الجيش لحركة “تمرد” قام 

بها عناصر في الجهاز.

أجمعت اآلراء على أن الفنان  «
المسرحي البحريني خليفة 

العريفي، حالة خاصة جعلته يقف 
في الصفوف األمامية في مسيرة 
المسرح الخليجي، بطاقته الفنية 

وإبداعه المتين المكثف باعتباره 
فنانا صاحب تاريخ طويل.

تسلم األمين العام للجنة  «
األولمبية البحرينية محمد 

النصف مبلغ الدعم المقدم 
من شركة نفط البحرين 

)بابكو( لتكريم العبي منتخبنا 
الوطني األول لكرة القدم 

الفائز بلقب كأس الخليج العربي الـ 24.

اســـتقبل عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، في قصر الشـــيخ حمد أمس، 
رئيس جمهورية سيشـــل داني فور الصديقة والوفد 
ورئيـــس  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  المرافق.وعقـــد 
جمهوريـــة سيشـــل اجتماعـــا، حضـــره عدد مـــن كبار 
المسؤولين وأعضاء الوفد المرافق للرئيس. وأعرب 
جاللته عن تطلعه في أن تسهم زيارته في التأسيس 
لمرحلـــة جديدة في عالقات البلديـــن، واالرتقاء بها 
إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك. وأكد 
جاللتـــه نهـــج المملكة الثابـــت في توســـيع عالقاتها 
مـــع مختلف دول العالـــم وفق مبادئ الثقة والتفاهم 
واالحترام المتبادل، ومد جســـور التعاون والتعارف 
والحـــوار بين الثقافـــات والحضارات. وتـــم التوقيع 
علـــى مذكـــرات التفاهـــم واالتفاقـــات فـــي مختلـــف 

المجاالت بين البلدين.

تأسيس لمرحلة جديدة في العالقات مع سيشل

جاللة الملك مستقبال رئيس جمهورية سيشل

المنامة - بنا
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“العفــو الدولية”: اســتخدمت أســلحة صيــد الحيوانــات ضــد المحتجين

إيران... قمع عنيف للتظاهرات السلمية

نيقوسيا - أ ف ب

أصيب العديد مـــن المتظاهرين في إيران 
بجـــروح جراء إطالق قـــوات األمن أعيرة 
ناريـــة من بنادق ضغط في 11 و12 يناير، 
كمـــا أكدت أمـــس منظمـــة العفـــو الدولية، 
منـــددًة باســـتخدام “غيـــر قانونـــي للقوة”، 

وبالقمع “العنيف” لـ ”تظاهرات سلمية”.
لنـــدن  المتمركـــزة فـــي  المنظمـــة  وأكـــدت 
فـــي بيان أن قوات األمـــن اإليرانية لجأت 
أيضا الستخدام “الرصاص المطاط والغاز 
لتفريـــق  الفلفـــل  للدمـــوع ورذاذ  المســـيل 
المتظاهريـــن”، مشـــيرًة إلى أنها اســـتندت 
فـــي تقريرهـــا إلـــى مقاطـــع فيديـــو وصور 

موثقة وشهادات ضحايا وشهود عيان.
ولجأت قـــوات األمن اإليرانيـــة كذلك إلى 
اســـتخدام العنـــف الجســـدي مثـــل “الركل 
وقامـــت  بالهـــراوات  والضـــرب  واللكـــم 

بتوقيفات تعسفية”، بحسب المنظمة.
وأكد المســـؤول في منظمة العفو الدولية 

لمنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 
فيليـــب لوثر “من الفظيع قمع قوات األمن 
بهـــذا الشـــكل العنيـــف تظاهـــرات ســـلمية 
ألشـــخاص يطالبون بالعدالة ويعبرون عن 

غضبهم من السلطات”. 
وأضاف “االســـتخدام غيـــر القانوني للقوة 
فـــي التظاهـــرات األخيرة هـــو تقليد قديم 

لقوات األمن اإليرانية”.

المحرق - طيران الخليج

ستقوم شـــركة طيران الخليج، 
مطـــار  مـــن  رحالتهـــا  بتشـــغيل 
مطـــار  إلـــى  الدولـــي  النجـــف 
البحريـــن الدولي في الفترة من 
16 إلـــى 21 ينايـــر 2020 لنقـــل 

ـــا  حاليًّ الموجوديـــن  مســـافريها 
في العـــراق، إذ ســـتكون معظم 
أرقـــام  بنفـــس  الرحـــالت  هـــذه 
الرحـــالت وفـــي الوقـــت نفســـه 

للجدولة األصلية.

“طيران الخليج” ستعيد مسافريها من العراق
إدارة  مديـــر  بأعمـــال  القائـــم  كشـــف 
التســـويق والترويج السياحي بهيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض علي 
فوالذ عن 4 فنادق جديدة ســـتفتتح 
في البحرين في العام الجاري 2020، 
وهـــي: فندق العنـــوان بديار المحرق، 
فنـــدق جميرا في الـــزالق، إضافة إلى 
فندقيـــن آخريـــن لــــ “جـــي اف اتـــش” 
الماليـــة. وتوقـــع أن تتمكـــن البحرين 
العـــام  فـــي  ســـياح  اســـتقطاب  مـــن 
الجـــاري يتجـــاوز عددهـــم فـــي العام 

الماضي.

افتتاح 4 فنادق 
جديدة في 2020
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عباس إبراهيم
انخفاض القضايا المرورية 
90 % وإنهاؤها في 48 

ساعة فقط
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قـــال محافـــظ مصرف البحرين المركزي رشـــيد المعـــراج إن لدى 
المصـــرف فريقـــا يطلـــع علـــى القضايـــا الـــواردة إليـــه بخصـــوص 
القـــروض وينظـــر فـــي حلهـــا بصـــورة وديـــة قبـــل الوصـــول إلـــى 
المحاكم، مســـتدركا بـــأن المصرف المركزي ليـــس محكمة وليس 

لديه سلطة قانونية لحل هذه المشكالت.
وكان المعراج يرد على استفســـارات أصحاب أعمال على هامش 

ندوة أقامتها جمعية رجال األعمال أمس األول.

المعراج: فريق لحلول القروض المتعثرة
علي الفردان 

أمل الحامد
)13(

جاللة الملك: نهج 
المملكة ثابت في 

توسيع العالقات مع 
مختلف دول العالم

رجل أمن يوقف شابا إيرانيا أثناء تظاهرات في محيط جامعة إمام كبير بطهران )أ ف ب(

أناب عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 
الخيرية وشئون الشباب مستشار 
األمـــن الوطنـــي رئيـــس المجلـــس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
لحضـــور افتتاح قاعـــدة “برنيس” 
محافظـــة  بجنـــوب  العســـكرية 
البحـــر األحمـــر بدعوة مـــن رئيس 
جمهورية مصر العربية عبدالفتاح 

السيســـى، ضمن سلســـلة القواعد 
العسكرية المصرية.

وأكـــد ســـموه أن قاعـــدة “برنيس” 
القواعـــد  مـــن  تعتبـــر  العســـكرية 
المصريـــة المتطـــورة التي تشـــير 
إلـــى  وصريـــح  واضـــح  بشـــكل 
الخطـــوات التطويرية والتحديث 
المســـتمر الذي تهتم به جمهورية 
أحـــد  تعـــد  كمـــا  العربيـــة،  مصـــر 
أضخـــم القواعـــد العســـكرية فـــي 

الشرق األوسط.

افتتاح “برنيس” أضخم القواعد العسكرية

المكتب اإلعالمي

)04(



المنامة - بنا

أقـــام مستشـــار صاحـــب الســـمو 
ســـمو  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
خليفة، مساء أمس مأدبة عشاء 
تكريًمـــا لفخامـــة الرئيـــس دانـــي 
فـــور رئيـــس جمهوريـــة سيشـــل 
لـــه،  الصديقـــة والوفـــد المرافـــق 
وذلـــك بمناســـبة زيارتـــه الحالية 

إلى مملكة البحرين.
رئيـــس  بزيـــارة  ســـموه  ورحـــب 
جمهوريـــة سيشـــل إلـــى المملكة، 
والتـــي تأتـــي فـــي إطـــار عالقات 
التعاون والصداقة المتميزة التي 
تربط بين البلديـــن، والتي ترتكز 
على أســـس راســـخة من التفاهم 
تجـــاه العديـــد مـــن القضايـــا ذات 

االهتمام المشترك.
مملكـــة  حـــرص  ســـموه  وأكـــد 
البحريـــن علـــى توطيـــد أواصـــر 
التعـــاون الثنائـــي مـــع جمهوريـــة 
سيشـــل الصديقـــة فـــي مختلـــف 
فـــي  وبخاصـــة  المجـــاالت، 
االقتصاديـــة  القطاعـــات 
والســـياحية  واالســـتثمارية 
والمصرفيـــة، والوصـــول بها إلى 
مستويات تلبي تطلعات البلدين 

الصديقين.
ونوه ســـموه إلى أهمية الزيارات 
المتبادلـــة بيـــن كبـــار المســـئولين 
بالبلديـــن في فتح آفـــاق جديدة 
المصالـــح  تحقـــق  للتعـــاون 
والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة 

ســـموه  متمنيـــا  الصديقيـــن، 
لجمهورية سيشل الصديقة دوام 

التقدم واالزدهار.
مـــن جانبه، أعـــرب الرئيس داني 
فور عن بالغ السعادة بزيارته إلى 
مملكـــة البحرين، مؤكـــدا اهتمام 
بـــالده بتعزيز مجـــاالت الصداقة 
مـــا  كل  فـــي  الثنائـــي  والتعـــاون 
يلبي األهداف المشتركة، مشيدا 
بمـــا تشـــهده المملكـــة مـــن نهضة 
وتقـــدم في كل المجـــاالت، معربا 
البحريـــن  لمملكـــة  تمنياتـــه  عـــن 
قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من 

النهضة والتطور.

ســمو الشــيخ ســلمان بــن خليفة يقيــم مأدبة عشــاء علــى شــرف رئيــس الجمهورية

حرص على توطيد أواصر التعاون الثنائي مع سيشل
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جاللة الملك يستقبل رئيس جمهورية سيشل 

المنامة - بنا

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة 
في قصر الشــيخ حمد أمس رئيس جمهورية سيشــل داني فور الصديقة 

والوفد المرافق، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.

الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  وعقـــد 
ورئيس جمهورية سيشـــل اجتماعا، 
حضـــره عـــدد من كبـــار المســـؤولين 
وأعضـــاء الوفـــد المرافـــق للرئيـــس، 
العالقـــات  اســـتعرض  جـــرى  حيـــث 
الثنائيـــة الطيبـــة الوطيـــدة وفـــرص 
الجوانـــب  فـــي  وبخاصـــة  التعـــاون 
واالســـتثمارية  االقتصاديـــة 
وآفـــاق  والســـياحية  والتجاريـــة 
يخـــدم  بمـــا  وتطويرهـــا  تعزيزهـــا 

األهداف والتطلعات المشتركة.
ورحـــب جاللة الملـــك بضيف البالد، 
معربـــًا عـــن تطلعـــه فـــي أن تســـهم 
لمرحلـــة  التأســـيس  فـــي  زيارتـــه 
البلديـــن،  عالقـــات  فـــي  جديـــدة 
واالرتقـــاء بهـــا إلى آفـــاق أرحب من 
فيمـــا  المشـــترك،  والعمـــل  التعـــاون 
أعرب رئيس جمهورية سيشـــل عن 
شـــكره وتقديره لجاللـــة الملك على 

حفـــاوة االســـتقبال وكـــرم الضيافة، 
معبـــرًا عـــن ســـعادته بزيـــارة مملكة 

البحرين ولقائه بجاللته.
وأكد العاهل حرص مملكة البحرين 
علـــى مـــد جســـور التعـــاون وتقوية 
جمهوريـــة  مـــع  الصداقـــة  روابـــط 
سيشـــل بما يحقـــق تطلعات قيادتي 
البلدين ويعود بالخير على شعبيهما، 
مؤكدًا على نهج المملكة الثابت في 
توســـيع عالقاتهـــا مـــع مختلف دول 
العالـــم وفـــق مبادئ الثقـــة والتفاهم 

واالحتـــرام المتبـــادل، ومـــد جســـور 
بيـــن  التعـــاون والتعـــارف والحـــوار 

الثقافات والحضارات.
وأكد الجانبان الرغبة المشتركة في 
تطوير العالقـــات الثنائية من خالل 
دعم كافـــة جوانب التعاون في ظل 
مـــا يحظى بـــه البلـــدان مـــن الفرص 
الواعـــدة والمقومـــات واإلمكانيـــات 

المتعددة في مختلف القطاعات.
حققتـــه  بمـــا  الملـــك  جاللـــة  ونـــوه 
جمهورية سيشـــل بقيـــادة داني فور 
من تطور ونمو في المجاالت كافة.

من جانبه، أشاد ضيف البالد الكريم 
الجاللـــة  مـــن صاحـــب  وجـــده  بمـــا 
مـــن حـــرص واهتمـــام علـــى توثيـــق 
العالقـــات الطيبـــة وأواصـــر التعاون 

مـــع بـــالده، مؤكـــدًا رغبـــة جمهورية 
سيشـــل فـــي تطويـــر عالقاتهـــا مـــع 
مملكـــة البحريـــن واســـتثمارها فـــي 
خدمـــة مصالـــح البلديـــن المتبادلـــة، 
وأثنـــى علـــى المبـــادرات اإلنســـانية 
الملـــك  جاللـــة  بقيـــادة  للمملكـــة 
وجهودهـــا الخيـــرة فـــي نشـــر قيـــم 
التســـامح والتعايـــش وبناء جســـور 

الشـــعوب  بيـــن  والحـــوار  التواصـــل 
ومشـــيدًا  العالـــم،  فـــي  والثقافـــات 
والتنمويـــة  الحضاريـــة  بالنهضـــة 

الشاملة.
وســـيتم في زيـــارة رئيس جمهورية 
مذكـــرات  علـــى  التوقيـــع  سيشـــل 
التفاهـــم واالتفاقيـــات فـــي مختلف 

المجاالت بين البلدين.

جاللــة الملــك يؤكد نهــج المملكــة الثابت في توســيع عالقاتها مــع مختلــف دول العالم

نتطلع لتأسيس مرحلة جديدة في العالقات مع سيشل

استعراض فرص 
التعاون االقتصادي 

واالستثماري 
والتجاري والسياحي

وزير الخارجية وسمو الشيخ سلمان بن خليفة يستقبالن  رئيس سيشل

المنامة - بنا

وصـــل إلـــى البـــالد أمـــس رئيـــس جمهورية سيشـــل 
الصديقـــة  دانـــي فـــور  في زيـــارة لمملكـــة البحرين، 
يلتقـــي خاللهـــا عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ويجري خاللها مباحثات 
بشأن العالقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف 

المجاالت.
وكان فـــي مقدمـــة مســـتقبلي الرئيـــس دانـــي فـــور، 
الشـــيخ خالـــد بـــن أحمد بن محمـــد آل خليفـــة وزير 
الخارجية، وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 

مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
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شــكـر عــلى تعـاٍز

تتقدم
عائلتا الزامل و السليم

بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

حفظه اهلل ورعاه

وإلــى أصحــــاب السمـــو و المعــــالي و السعـــادة

أفـراد العائلـــة المالـكــة الكريـمــة

والوزراء والسفـراء وإلى جميع اإلخوة واألصدقاء وإلى كل من واسانا 

من داخل البحرين وخارجـها سواء بالحضــور أو عن طــريق النشـــر

أو البرق أو الهاتــف

في وفاة فقيدتنا الغاليه المغفور لها بإذن اهلل تعالى

لولوه بنت عبدالعزيز بن سليمان السليم
سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد فقيدتنا بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته ويلهمنا في فقدها الصبر و السلوان

إنه سميع مجيب الدعاء

داعين اهلل عز وجل أال يريهم مكروها في عزيز لديهم

وأن يديم عليهم نعمة الصحة و العافية



جائزة التميز الحكومي العربي تحفز أصحاب التجارب االستثنائية
ــر ــ ــاي ــ ــن ــ ي  31 حــــــتــــــى  الــــــتــــــرشــــــيــــــحــــــات  اســــــتــــــقــــــبــــــال  تــــــــواصــــــــل 

تمثــل جائــزة التميــز الحكومــي العربــي محفــزًا للتجــارب االســتثنائية والقصــص الملهمة للتميــز في العمــل الحكومي 
العربــي، إذ تلقــت فــي فتــرة قصيــرة مــن فتــح بــاب الترشــيحات لفئاتهــا الـــ 15، أكثــر مــن 2500 مشــاركة مــن مختلف 
www. الــدول العربيــة، فيما تســجل تزايــدًا ملحوظًا في أعداد طلبات الترشــح التي تتلقاها عبر موقعهــا اإللكتروني

ageaward.com، حتى 31 يناير الحالي.

ونظـــم فريق عمـــل الجائـــزة، نحو 50 
نـــدوة وورشـــة تعريفية اســـتفاد منها 
وموظـــف  مســـؤول  ألـــف  مـــن  أكثـــر 
والدوائـــر  والجهـــات  الـــوزارات  فـــي 
الحكومية العربية، شـــملت السعودية 
والكويـــت والبحرين وســـلطنة عمان، 
ولبنـــان  وفلســـطين  واألردن  ومصـــر 
والعـــراق والســـودان وليبيـــا وتونـــس 
وموريتانيـــا  والمغـــرب  والجزائـــر 
وجمهورية القمـــر المتحدة وجيبوتي 
فـــي  والصومـــال واليمـــن، مـــا أســـهم 

زيادة طلبات الترشح للجائزة.
الحكومـــي  التميـــز  جائـــزة  وتهـــدف 
العربـــي التـــي تحظـــى برعايـــة نائـــب 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  رئيـــس 
المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي صاحب الســـمو الشيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم، وتنظـــم بالشـــراكة 
بيـــن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
وحكومة دولـــة اإلمارات، إلى إحداث 
نقلـــة نوعيـــة فـــي العمـــل الحكومـــي 
العربي واالرتقـــاء بالخدمات المقدمة 

للمواطنين العرب.
وتركـــز الجائـــزة علـــى تعزيـــز ثقافـــة 
التميـــز الحكومـــي في العالـــم العربي، 
وخلـــق فكـــر قيـــادي إيجابـــي يتبنـــى 
مبـــادئ التمّيـــز منهـــج عمـــل وثقافـــة 
مؤسســـية، ويركز على تحسين األداء 
المســـتدام،  المتواصـــل  والتطويـــر 
وتســـعى إلـــى توفيـــر منصـــة عربيـــة 
لتبـــادل أفضل الممارســـات والتجارب 
بالجهـــود  واالحتفـــاء  الناجحـــة، 

الحكومية العربية المتميزة.

دبي

local@albiladpress.com

الخميس 16 يناير 2020 - 21 جمادى األولى 1441 - العدد 4111
04

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

صبـــاح  البحريـــن  دفـــاع  بقـــوة  ُأقيـــم 
أمـــس، حفـــل تخريـــج إحدى الـــدورات 
الركـــن  اللـــواء  بحضـــور  المتخصصـــة، 
الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد 
رئيـــس هيئـــة األركان للقـــوى البشـــرية 
والرائـــد الركن الشـــيخ خالد بـــن خليفة 
بن أحمد آل خليفـــة، وذلك في ميادين 

قوة دفاع البحرين.
وبـــدأ الحفـــل بتـــاوة آيـــات مـــن الذكر 
الحكيـــم ثم ألقيت كلمة بهذه المناســـبة 

ُقـــدم مـــن خالهـــا إيجـــاز عـــن الـــدورة 
ومراحل التدريب التي اشـــتملت عليها 
مـــن مواد نظرية وتطبيقات عملية، كما 
والتماريـــن  للتطبيقـــات  عـــرض  وُقـــدم 
والســـبل التدريبيـــة الحديثـــة التـــي تم 

تطبيقها خال مراحل الدورة.
هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد  ســـلم  بعدهـــا، 
الشـــهادات  البشـــرية  للقـــوى  األركان 
علـــى الخريجيـــن والجوائـــز التقديرية 

للمتفوقين.

لمديريـــة  العـــام  المديـــر  اســـتقبل 
شـــرطة المحافظة الشـــمالية العميد 
خالد الدوسري عضو مجلس النواب 
أحمد الدمستاني وعددا من وجهاء 

قرى المنطقة الغربية.
نوه المدير العام للمديرية إلى أهمية 
االطاع على احتياجات المواطنين 
بما يســـهم في تحقيق األمن وتعزيز 
الشـــراكة المجتمعية، مشيرًا إلى أن 
مثل هذه اللقـــاءات، تأتي بناء على 

توجيهات وزيـــر الداخلية وبمتابعة 
حثيثة من رئيس األمن العام.

عـــن  تعبـــر  اللقـــاءات  أن  وأوضـــح 
األهالـــي  بيـــن  الوثيقـــة  الشـــراكة 
والجهـــات األمنيـــة، كـــون المواطـــن 
رجل األمن األول، مضيفا أن الهدف 
االجتماعـــات،  تلـــك  لمثـــل  األبـــرز 
وســـامة  أمـــن  علـــى  الحفـــاظ 
المجتمع وحمايـــة الممتلكات العامة 

والخاصة.

اســـتقبل المدير العام لمديرية شرطة 
المحافظـــة الجنوبيـــة العقيد الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة، بمبنى 
المديرية، المدير العام لبلدية المنطقة 

الجنوبية عاصم عبدهللا.
وأكـــد المديـــر العـــام لمديرية شـــرطة 
الجنوبيـــة أن الزيـــارة تأتـــي في إطار 

الجهـــود المشـــتركة لتعزيـــز التعـــاون 
والتنســـيق فـــي مجـــاالت العمل ذات 
الصلـــة، منوهـــا إلـــى أعمـــال التطوير 
التـــي تقـــوم بهـــا البلديـــة فـــي مجـــال 

خدمة المواطنين والمقيمين.
مـــن  عـــدد  بحـــث  اللقـــاء  فـــي  وتـــم 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

تخريج إحدى الدورات العسكرية المتخصصة

االطالع على احتياجات المواطنين األمنية بـ “الغربية”

تعزيز التعاون بين شرطة “الجنوبية” والبلدية

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفة بن أحمد آل خليفة بالقيادة 
العامة صباح أمس، السفراء الجدد 
لمملكة البحرين المعينين لدى عدد 
والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول  مـــن 
وهم: هشـــام محمد الجودر ســـفير 
مصـــر  جمهوريـــة  لـــدى  المملكـــة 
العربيـــة، وناصـــر محمـــد البلوشـــي 
جمهوريـــة  لـــدى  المملكـــة  ســـفير 
إيطاليا صاح علي المالكي ســـفير 
المملكـــة لدى دولـــة الكويت، وذلك 
الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  بحضـــور 

الفريـــق الركـــن عبـــدهللا بن حســـن 
النعيمي.

ورحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحرين بالســـفراء الجدد، وهنأهم 
بمناســـبة تعيينهـــم فـــي مناصبهـــم 
التوفيـــق  لهـــم  متمّنًيـــا  الجديـــدة 
مهامهـــم  أداء  فـــي  والســـداد 
الدبلوماسية الجديدة، لكل ما فيه 

خير وصالح مملكة البحرين.
فـــي  العـــام  القائـــد  اســـتقبل  كمـــا 
القيادة العامة أمس محمد إسحاق 
العباســـي، وتـــم فـــي اللقـــاء تبادل 

األحاديث الودية.

القائد العام يستقبل سفراء البحرين الجدد

الرفاع - قوة الدفاع

أنـــاب مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائد 
الحـــرس الملكـــي ســـمو اللـــواء الركن 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، نائب 
قائـــد الحـــرس الملكـــي اللـــواء الركن 
حمـــد خليفـــة حمـــد النعيمـــي صبـــاح 
نائـــب قائـــد  أمـــس، حيـــث اســـتقبل 
الحرس الملكي في معســـكر الروضة 
العســـكريين  التاميـــذ  مـــن  عـــدًدا 
التـــي  التأهيليـــة  الـــدورة  خريجـــي 
عقـــدت في كلية عيســـى العســـكرية 
الملكية، وســـلمهم نائب قائد الحرس 

التقديريـــة  الشـــهادات  الملكـــي 
الجتيازهم هذه الدورة بنجاح، حيث 
تأتي هـــذه الدورة تمهيًدا إلشـــراكهم 
التـــي  الضبـــاط  المرشـــحين  بـــدورة 
ســـتعقد في أكاديمية ساندهيرســـت 
العســـكرية الملكية بالمملكة المتحدة 

الصديقة.
ســـمو  تحيـــات  النعيمـــي  نقـــل  كمـــا   
مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكـــي للخريجيـــن وتوجيهاتـــه لهم 

بحثهم على بذل كافة الجهود.

خريجو “التأهيلية” يتسلمون شهادات تقديرية

ناصر بن حمد يشهد افتتاح قاعدة “برنيس” نيابة عن جاللة العاهل
التطويـــر العســـكري لمصـــر يحفـــظ موازيـــن القـــوى ويتصـــدى للمخططـــات المشـــبوهة

أنـــاب عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
ممثل جالة الملـــك لألعمال الخيرية 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــئون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفـــة لحضـــور افتتاح 
قاعـــدة “برنيـــس” العســـكرية بجنوب 
محافظـــة البحـــر األحمـــر بدعـــوة من 
رئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربية عبد 
الفتاح السيســـى، وذلك ضمن سلسلة 

القواعد العسكرية المصرية.
 ونقل ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة تحيات عاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة إلـــى الرئيـــس المصـــري عبـــد 
جالـــة  وتمنيـــات  السيســـى،  الفتـــاح 

الملك التوفيق والنجاح.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
العســـكرية  بالتوجهـــات  خليفـــة  آل 
الرائـــدة التي تتخذها جمهورية مصر 
العربيـــة نحو تأميـــن كافة االتجاهات 
االســـتراتيجية للدولة خـــال متابعة 
سموه فعاليات المناورة “قادر 2020” 
بحضـــور عـــدد مـــن رؤســـاء وزعمـــاء 
الـــدول العربية واألجنبيـــة، وعدد من 

السفراء والملحقين العسكريين.
“برنيـــس”  قاعـــدة  أن  ســـموه  وأكـــد 
العسكرية تعتبر من القواعد المصرية 
المتطـــورة التي تشـــير بشـــكل واضح 
وصريـــح إلـــى الخطـــوات التطويرية 
والتحديـــث المســـتمر الـــذي تهتـــم به 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، كمـــا تعـــد 
أحـــد أضخـــم القواعد العســـكرية في 
الشـــرق األوسط وتأتي كنقطة ارتكاز 
وتحركات للقوات المسلحة المصرية، 

لمواجهة كافة التحديات.
 كمـــا أضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة أن أهميـــة التطويـــر 
العسكري تلخص في اختال التوازن 
الذي شـــهدته منطقة الشرق األوسط، 
وحيث تأتـــي جمهورية مصر العربية 
لتبيـــن الوجه اآلخـــر للتطويـــر والذي 

واالعتـــدال  التحالـــف  إلـــى  يتطـــّرق 
واالســـتقرار والتنمية، تلك التوجهات 
التـــي تكافح بنجاح إلحباط مشـــاريع 
والمخططات التي تهدف إلى إشـــاعة 

الضرر وزعزعة االستقرار والسلم.
 وأشار ســـموه إلى أن االســـتثمار في 
األمـــن هـــو الركيـــزة األساســـية لنمـــو 
فـــي  االســـتقرار  وتعزيـــز  االقتصـــاد 
ظـــل التحديات التـــي تواجه المنطقة 
والعالم، مشـــيًرا ســـموه إلى أن قاعدة 
“برينـــس” العســـكرية قطعـــت شـــوًطا 
ـــا أثبـــت مـــن خـــال هـــذا العرض  مهمًّ

العسكري.
 هـــذا وشـــهد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة منـــاورة كبـــرى برّية 

وجوية وبحرية شـــارك خالها حاملة 
والســـفن  ميســـترال  المروحيـــات 
القتاليـــة والغواصات وقـــوات اإلنزال 
البرمائـــي ومختلف أنـــواع المقاتات 
والمروحيـــات  المهـــام  متعـــددة 

الهجومية.
“برنيـــس”  قاعـــدة  وتعتبـــر  هـــذا   
العســـكرية فـــي جنوب البحـــر األحمر 
القاعدة األحدث في سلســـلة القواعد 
أنشـــئت  التـــي  المصريـــة  العســـكرية 
التطويـــر  اســـتراتيجية  إطـــار  فـــي 
والتحديث الشـــامل للقوات المسلحة 
المصريـــة، حيث تكمن أهمية القاعدة 
فـــي جاهزيتهـــا لجميـــع المهـــام التـــي 
توكل إليها على االتجاه االستراتيجي 

الجنوبي وُأنشـــئت القاعـــدة في زمن 
قياســـي خال أشـــهر معدودة لتكون 
إحدى قاع العســـكرية المصرية على 
االتجاه االستراتيجي الجنوبي حيث 
الحـــدود  بالقـــرب مـــن  القاعـــدة  تقـــع 
الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان 
فـــدان،  ألـــف   150 تبلـــغ مســـاحتها  و 
وتضـــم قاعدة بحريـــة وقاعدة جوية 
مـــن  وعـــدًدا  ا  عســـكريًّ ومستشـــفى 
الوحدات القتالية واإلدارية وميادين 
الرمايـــة والتدريـــب لجميع األســـلحة 
ـــا  كمـــا تضـــم القاعـــدة رصيًفـــا تجاريًّ
وأرصفـــة  ركاب  اســـتقبال  ومحطـــة 
متعـــددة األغراض وأرصفـــة لتخزين 
البضائـــع العامـــة وأرصفـــة وســـاحات 
إلـــى  باإلضافـــة  الحاويـــات،  تخزيـــن 
مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية 

مياه البحر.
االســـتراتيجي  الهـــدف  ويعتبـــر 
إلنشـــاء القاعدة هـــو حمايـــة وتأمين 
السواحل المصرية الجنوبية وحماية 
االســـتثمارات االقتصاديـــة والثروات 
التحديـــات  ومواجهـــة  الطبيعيـــة 
األمنية في نطاق البحر األحمر فضًا 
عـــن تأميـــن حركـــة الماحـــة العالمية 
عبـــر محور الحركة مـــن البحر األحمر 
والمناطـــق  الســـويس  قنـــاة  وحتـــى 

االقتصادية المرتبطة بها.

المكتب اإلعالمي
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المنامة - وزارة الخارجية

وّقـــع وزير الخارجية الشـــيخ خالد بن أحمد بن 
محمـــد آل خليفـــة، مع وزيـــر الماليـــة والتجارة 
واالســـتثمار والتخطيط االقتصادي بجمهورية 
سيشـــل موريـــس لوســـتو الالن، بالتوقيـــع على 
عـــدد من اتفاقات ومذكـــرات تفاهم بين مملكة 
البحرين وجمهورية سيشل، وذلك على هامش 
الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس جمهورية 

سيشل داني فور إلى مملكة البحرين.
 وقـــد تـــم التوقيـــع علـــى اتفـــاق اإلعفـــاء مـــن 
متطلبـــات التأشـــيرة لحملـــة جـــوازات الســـفر 
بيـــن  الرســـمية  أو  والخاصـــة  الدبلوماســـية 
حكومـــة مملكـــة البحرين وحكومـــة جمهورية 
سيشل، واتفاق تعاون عام بين حكومة مملكة 
البحرين وحكومة جمهورية سيشـــل، ومذكرة 
تفاهم بيـــن مصرف البحريـــن المركزي والبنك 
المركزي في جمهورية سيشل، ومذكرة تفاهم 
بشـــأن التعاون في مجال السياحة بين مملكة 

البحرين وجمهورية سيشل.
تشـــهده  بمـــا  الخارجيـــة  وزيـــر  أشـــاد  وقـــد   
عالقات الصداقة القائمـــة بين مملكة البحرين 
وجمهورية سيشل من تطور وتقدم، مؤكًدا أن 
التوقيع على هذه االتفاقات ومذكرات التفاهم 
يعكـــس حـــرص البلديـــن وتطلعهمـــا للتنســـيق 
المشترك ومساعيهما للمضي بالعالقات الثنائية 
آلفاق أرحـــب وتعزيز جميع أوجه التعاون في 
المجاالت السياســـية، واالقتصادية، والعلمية، 
والثقافيـــة، والتعليميـــة، والصحيـــة، ومجاالت 
والصناعـــات  واالتصـــال،  المعلومـــات  تقنيـــة 
والتجـــارة  الماليـــة  والخدمـــات  اإلنشـــائية، 
يعـــود  بمـــا  وغيرهـــا،  والســـياحة  واالســـتثمار 
والشـــعبين  البلديـــن  علـــى  والمنفعـــة  بالخيـــر 

الصديقين.

 مـــن جانبـــه، أكد موريس لوســـتو الالن حرص 
جمهوريـــة سيشـــل علـــى توطيـــد العالقات مع 
مختلـــف  مـــن  واالســـتفادة  البحريـــن  مملكـــة 

الفرص المتاحة لتنمية التعاون المشـــترك على 
المستويات كافة، متمّنًيا لمملكة البحرين دوام 

التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
الحكومـــة  بـــدار  بمكتبـــه  العريـــض  جـــواد 
لـــدى  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  ســـفير 
مملكـــة البحريـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلطان بن أحمد بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود. وخـــالل اللقاء هنـــأ النائب صاحب 
لبـــالده  ســـفيرًا  بتعيينـــه  الملكـــي  الســـمو 
لـــدى مملكـــة البحريـــن فـــي ظـــل مـــا يربط 
المملكتيـــن مـــن عالقـــات أخويـــه ومتميزة 

فـــي كافـــة المجـــاالت. مؤكـــدًا لســـموه أنه 
بين أهله وذويه وســـوف يالقي كل تعاون 
ومســـاعدة من جميـــع الجهـــات الحكومية 
إلنجاح مهمته الدبلوماســـية، كما تم خالل 
اللقاء اســـتعراض المواضيع ذات االهتمام 
المشـــترك. مـــن جانبه قدم صاحب الســـمو 
الملكي الشكر والتقدير للنائب على ما لقيه 
من حفاوة وترحيـــب خالل الزيارة متمنيًا 

للمملكتين مزيدًا من التقدم واالزدهار.

العريض للسفير السعودي: أنت بين أهلك وذويك نيابة عن سمو رئيس الوزراء... محمد بن مبارك يفتتح “معرض الفنون”
اللوحـــات المعروضـــة تعكـــس تميـــز المملكـــة بحـــراك ثقافـــي وفنـــي عريق

أنـــاب رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة، نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
ســـمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
صباح امـــس الفتتاح معـــرض البحرين 
السنوي للفنون التشكيلية في دورته الـ 
46، والذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار فـــي كل مـــن متحـــف البحريـــن 

الوطني ومسرح البحرين الوطني.
ولـــدى وصـــول ســـمو الشـــيخ محمد بن 
الحفـــل  مـــكان  إلـــى  آل خليفـــة  مبـــارك 
كان في اســـتقبال ســـموه رئيســـة هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مي 
بنـــت محمـــد آل خليفة، وذلـــك بحضور 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفة ورئيســـة 
مجلـــس النـــواب فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا 
زينـــل ورئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي 
الصالـــح، إضافـــة إلـــى عدد مـــن الوزراء 
وكبـــار المســـؤولين والســـفراء وممثلـــي 
وســـائل اإلعـــالم ونخبـــة مـــن المثقفين 
والفنانيـــن والمهتمين بالحـــراك الثقافي 
شـــريط  بقـــص  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
افتتاح المعرض والتجول في أقســـامه 
وممراته مســـتمعا إلى شـــرح من رئيسة 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار ومـــن 
عددهـــم  والبالـــغ  المشـــاركين  الفنانيـــن 
68 فنانـــا تشـــكيليا عن أهم مـــا يتضمنه 

المعرض هذا العام من أعمال إبداعية.
وأدلى ســـموه بالتصريح التالي “يسرني 
اإلعـــراب عـــن اعتـــزازي بإنابـــة رئيـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة لـــي بأن 
أقوم بافتتاح معرض البحرين الســـنوي 
للفنون التشـــكيلية في دورته 46 والذي 

تنظمه هيئة البحرين للثقافة واآلثار.
إن مـــا شـــهدناه اليوم من لوحـــات فنية 
وأعمال تشـــكيلية تعكس مـــا تميزت به 
البحريـــن من حـــراك ثقافي وفني عريق 
بمشـــاركة نخبة من أبنائها على مختلف 
اتجاهاتهم الفنية واإلبداعية تدعو الى 
االعـــراب عـــن الشـــكر والتقدير لرئيســـة 
الهيئة على اســـتمرارية إقامة الفعاليات 

الثقافيـــة والتراثيـــة التي تجســـد ثقافة 
وتـــراث مملكـــة البحريـــن فـــي مجاالتها 
المختلفـــة والمحافظـــة عليهـــا وإبرازها 
فـــي صورهـــا الجاذبـــة والمعبـــرة، وعـــن 
التقديـــر للمشـــاركين في هـــذا المعرض 
البحريـــن والمقيميـــن فيهـــا  أبنـــاء  مـــن 
متمنيا لهم التوفيق والمزيد من النجاح 
في ظـــل ما تقدمـــه لهم هيئـــة البحرين 
للثقافة واآلثار من تشجيع واهتمام هو 

موضع االعجاب والتقدير”.
بنـــت  مـــي  الشـــيخة  تقدمـــت  بدورهـــا، 
محمد آل خليفة بجزيل الشـــكر وعميق 
صاحـــب  الـــوزراء  لرئيـــس  االمتنـــان 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة علـــى رعايـــة ســـموه الكريمة 
ســـتة  قبـــل  انطالقتـــه  منـــذ  للمعـــرض 
وأربعيـــن عامـــا، قائلـــة إن رعاية ســـموه 
الدائمـــة والتي تشـــمل الحـــراك الثقافي 
تفاصيلـــه  بـــكل  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
تعكـــس الحـــرص علـــى هويـــة البحرين 

والترويـــج لصورتها األجمـــل لدى العالم 
أجمع.

كما أعربت عن خالص شكرها وتقديرها 
لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
على تفضله وتشريفه الفتتاح المعرض 
نيابة عن صاحب الســـمو الملكي رئيس 

الوزراء.
وأكـــدت أن اســـتمرار معـــرض البحريـــن 
فـــي  التشـــكيلية  للفنـــون  الســـنوي 
اســـتقطاب اإلبداعـــات الفنية مـــن رواد 
الجيـــل  ومـــن  التشـــكيلي  الفـــن  حركـــة 
الشـــاب المتحمس للمشاركة، يعكس ما 
يتميـــز به الحـــراك الثقافـــي والفني في 
البحريـــن من كثافة في النشـــاط وتنوع 
فـــي االتجاهـــات، مضيفـــة أنـــه بتوفيـــر 
للجمـــال  المالئـــم  والمنـــاخ  المســـاحة 
والفنـــون تعـــزز البحريـــن لغـــة خطابهـــا 
الحضاري وتواصلها مع الشـــعوب حول 

العالم.
ويشـــارك في معرض البحرين الســـنوي 

للفنـــون التشـــكيلية هـــذا العـــام والـــذي 
يســـتمر حتى 15 فبرايـــر2020م فنانون 
المملكـــة  فـــي  ومقيمـــون  بحرينيـــون 
كافـــة  إلـــى  تنتمـــي  أعمـــاال  يقدمـــون 
المـــدارس واالتجاهـــات الفنيـــة، حيـــث 
تتعـــدد طـــرق تكوينهـــا وصناعتهـــا مـــن 
نحـــت، وتصويـــر فوتوغرافـــي، وفنـــون 
جرافيـــك، والرســـم باســـتخدام مختلف 
الخامـــات والمـــواد واألشـــكال وأعمـــال 
الفيديـــو والتركيـــب. كمـــا يشـــارك فـــي 
المعـــرض عدد مـــن رواد الحركـــة الفنية 
الـــرواق  مـــن مســـاحة  البحرينيـــة وكل 
الفنيـــة من مملكة البحرين ومنصة الفن 

المعاصر )CAP( من دولة الكويت.
يشـــار إلـــى أن الفائـــز بجائـــزة “الدانـــة” 
لمعـــرض هـــذا العـــام هـــو الفنـــان جعفـــر 
العريبـــي عـــن عمله “تـــوازن بيئـــي”، أما 
الفنـــان  عليـــه  فحصـــل  الثانـــي  المركـــز 
راشـــد أحمـــد العريفي عن عملـــه “ثقافة 
مصنعـــة”، والمركـــز الثالث حصـــل عليه 
الفنـــان محمد آل مبارك عـــن عمله الذي 

يحمل عنوان “نسج في الفوضى”.
الجدير ذكـــره أن لجنة تحكيم المعرض 
مؤسســـة  كانـــو  بيـــان  مـــن  كال  ضمـــت 
ومديرة مساحة الرواق للفنون والفنانة 
السعودية عفت عبد هللا فدعق أستاذة 
التشـــكيلي  والفنـــان  التشـــكيلي،  الفـــن 

المغربي محمد المرابطي.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المناقصـــات  مجلـــس  رئيـــس  اســـتقبل 
خالـــد  بـــن  نايـــف  الشـــيخ  والمزايـــدات 
آل خليفـــة بمكتبـــه امـــس وزير شـــؤون 

الشباب والرياضة أيمن المؤيد.
و هنأ وزير شؤون الشباب والرياضة 
المناقصـــات  مجلـــس  رئيـــس 
الملكيـــة  الثقـــة  علـــى  والمزايـــدات 

بتعيينـــه رئيســـًا للمجلـــس، كمـــا تـــم 
بحـــث ســـبل التعـــاون بيـــن مجلس 
ووزارة  والمزايـــدات  المناقصـــات 
شؤون الشـــباب والرياضة عبر عقد 
إدارة  لموظفـــي  تدريبيـــة  دورات 
المشـــتريات بالوزارة عـــن إجراءات 

المشتريات والمناقصات.

دورات لموظفي إدارة المشتريات في “الشباب والرياضة”

مدينة عيسى  - وزارة  التربية والتعليم

اســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
ماجـــد النعيمـــي، بمكتبـــه بديـــوان 
الـــوزارة بمدينة عيســـى، وفد بنك 
البحريـــن الوطني برئاســـة الرئيس 
التنفيذي للموارد البشـــرية وتنمية 
حيـــث  بوحجـــي،  دانـــة  المواهـــب 
تسّلم الوزير تبرعًا من البنك لدعم 
الطلبـــة فـــي المـــدارس، فـــي إطـــار 

الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  برنامـــج 
 .2019 للعـــام  والتبرعـــات  للهبـــات 
بوصفـــه  بالتبـــرع  الوزيـــر  وأشـــاد 
خطـــوة تؤكد الشـــراكة المجتمعية 
الخـــاص،  والقطـــاع  الـــوزارة  بيـــن 
منوهـــًا بمســـاهمات البنك في دعم 
العديد من المشاريع التعليمية في 

المملكة.

“الوطني” يتبرع لدعم طلبة المدارس

مي بنت محمد: رعاية 
سموه الدائمة تشمل 
الحراك الثقافي بكل 

تفاصيله

الفنان جعفر 
العريبي يفوز 

بجائزة “الدانة” عن 
عمله “توازن بيئي”

التوقيع على اتفاقات ومذكرات تفاهم مع جمهورية سيشل
إعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة



“كوفي شوبات مودرن”.. للقهوة و“المفن” والقراءة
ــة ــي ــس ــي ــول ــو” بـــنـــكـــهـــة روايـــــــــة ب ــنـ ــيـ ــشـ ــتـ ــابـ ــكـ ــب تـــرتـــشـــف “الـ ــ ــري ــ ــغ ــ أمـــيـــنـــة ال

 في بادرة ثقافية وفكرية جميلة، بدأت ظاهرة “رفوف الكتب” تغزو الكثير من المقاهي بروح جديدة، تعّبر عن الرغبة 
فــي تحييــد الشــباب البحرينــي عن هدر وقته بالهواتف الذكيــة، والتوجه للكتاب الورقي من جديــد، والذي كان معبًرا 

وجسًرا نقل الكثيرين إلى عوالم صنعوا خاللها االختالف والتغيير لهم، ولغيرهم.

 والحـــق ُيقـــال بأنه ليـــس ســـهالً التغلغل إلى 
عقـــول الشـــباب، ونفـــض األغبـــرة المتراكمة 
علـــى رفـــوف الكتـــب، ولكـــن هـــذه المبـــادرة 
والتي هي أقرب للدواوين الثقافية من مقاه 
عصرية تقدم المشـــروبات الساخنة والباردة 
تجّســـد  الشـــهية،  الكيـــك  وقطـــع  و”المفـــن” 
بمكنونها الحي محاوالت جادة لتغيير أنماط 

معيشة الناس، ومسارات حياتهم.

رائحة الحبر

تتفـــّوق  تحديـــًدا،  الوقـــت  هـــذا  وفـــي   
التكنولوجيـــا علـــى الكتاب الورقـــي بمراحل 

كثيـــرة، نازعة حضـــور الـــورق ورائحة الحبر 
النفـــاث مـــن حياة الناس اليوميـــة، في وقت 
ســـابق كانت بالنسبة لهم، كاستنشاق الزهور 
مـــن حديقـــة غنـــاء تغـــرق بهـــا، إنهـــا ظاهـــرة 
ثقافية واجتماعية رائعة تســـتحق االهتمام. 
تجلـــس الشـــابة أمينـــة الغريـــب فـــي إحـــدى 
المقاهـــي األنيقـــة في “الزالق ســـبرنج” وهي 
تتجـــّرع “الكابتشـــينو” الثقيـــل، وفـــي يدهـــا 
األخـــرى رواية بوليســـية للكاتبـــة اإلنجليزية 
األشـــهر اجاتا كريســـتي، ســـألتها “البالد” بعد 
ترحـــاب متبادل عـــن مصدر الرواية وســـبب 
بهـــدوء  بســـبابتها  فأشـــارت  لهـــا،  اختيارهـــا 

إلـــى رف مـــن أصـــل 10 رفوف أخـــذت جانًبا 
متوســـًطا مـــن المقهـــى، قبـــل أن تجيب “من 

هناك”.
عشـــاق  مـــن  أنـــا  تقـــول”  أن  قبـــل  لحظـــات 
عـــن  توقفـــت  ولقـــد  البوليســـية،  الروايـــات 
القراءة من منذ قرابة السبعة أعوام لظروف 
االنشـــغال، فالحياة كما ترى ســـريعة، وثقيلة 
المســـئوليات والمهام، والمشـــاوير والطلبات 

ال تتوقف”.
وتتابـــع “وألنهـــا الحـــال كذلك، فأنـــا دائمة 
االنشـــغال عـــن النظر لما هو جميـــل، للورد 
المنتشـــر فـــي الحديقـــة األماميـــة لمنزلـــي 

وأنـــا أغادره صباًحا، وللكتب الكثيفة التي 
تتكـــّدس في إحـــدى غرف البيـــت، والذي 
استغرقت مني لجمعها، أكثر من 17 عاًما، 
وربمـــا أمـــور أخـــرى ال تســـتحضرني بهـــا 
الذاكـــرة اآلن”. وتزيد “اليـــوم، وبينما كنت 
قريبـــة من هذا المكان، آثرت الجلوس هنا 
وشـــرب القهوة، رأيـــت زاويـــة رف الكتب 

هـــذه، فأثارت بداخلي أحاســـيس ومعاني 
كثيـــرة، دفعتنـــي ألن أتناول هـــذه الرواية 
بهاتفـــي  أبالـــي  أن  دون  قراءتهـــا  وأبـــدأ 
الـــذي يزعجنـــي برنـــة “الرســـائل” أو برنين 
االتصـــال، ثالثـــون صفحـــة قرأتهـــا بمتعة 
دون أن أشـــعر بمـــرور النصف ســـاعة التي 
أمينـــه”  وتكمـــل  لقراءتهـــا”.  اســـتهلكتها 
ظاهـــرة رفـــوف الكتـــب بالمقاهـــي ظاهرة 
جميلـــة، نأمل أن نراها في كل مكان، ألنها 

تمثل إضافة لنا وألوالدنا”.
وفي حديث مع زكريا ماثيو المسؤول عن 
مقهـــى يهتم بزاوية الكتب، قال “نهتم ألن 
يكـــون لنـــا دور إيجابي بنشـــر الثقافة بين 
أوساط الشباب في مملكة البحرين، وألن 
يكون هنالك اســـتثمار حقيقـــي ونافع لهم 

أثناء تواجدهم هنا”.
ويزيـــد ماثيـــو “نهتـــم بشـــكل عميـــق، ألن 

نعيد للكتـــاب وللرواية الورقيـــة مكانتهما 
المفقودة، بشـــكل يســـاعد علـــى خلق نمط 
حيـــاه جديـــدة وإيجابية لروادنـــا، وبنكهة 
عصريـــة حداثية تكـــون نافعه لهـــم، ولمن 

هم في محيط حياتهم االجتماعي”.

تجربة ستنجح

الكتـــب”  “رفـــوف  انتشـــار  ســـياق  وفـــي   
بعـــض  الذاكـــرة  تســـتحضر  بالمقاهـــي، 
المقاهـــي التي ذاع صيتهـــا وأصبحت في 
بعـــض البلـــدان مـــن المقاصـــد الســـياحية 
المهمة والرئيســـة، مثل مقهى “الطاحونه” 
الـــذي جلس بـــه الروائـــي الشـــهير غابريل 

غاريسيا ماركيز كثيًرا وانطلق منه.
 وفـــي القاهـــرة هنالك مقهـــى “ريش” وهو 
ا كان من  المقهـــى الذي أقام منتـــدى ثقافيًّ

أبرز رواده الدائمين نجيب محفوظ.
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بدور المالكي

مروة خميس

كشـــف وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية صباح الدوســـري لـ”البالد” عن وجود 
2600 وظيفـــة شـــاغرة لـــدى بنك الشـــواغر في الـــوزارة، إلى جانـــب تنظيم معارض 

التوظيف باستمرار لعرض فرص العمل للباحثين عن العمل.
وكشـــف الدوســـري عن تنظيـــم وإقامة 7 معارض توظيف هذا العـــام الجاري، والذي 
ســـتنظمه وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة في أشـــهر متفرقة؛ لتوفيـــر الوظائف 

للعمالة الوطنية المؤهلة لدمجها في سوق العمل.
وقـــال: “إن اثنيـــن مـــن معـــارض التوظيـــف هـــذا العـــام ســـيكونان شـــامالن لجميـــع 
التخصصـــات المختلفـــة، و5 معارض تخصصية، إذ ســـتكون المعـــارض التخصصية 

لوظائف في المحاسبة والسفر والسياحة ومبيعات التجزئة وشركات التأمين”.
وأكـــد الدوســـري فـــي تصريحـــه أن عدد المســـتفيدين من معـــارض التوظيـــف التي 
أقامتها وزارة العمل والتنمية االجتماعية نتج عن توظيف 9 آالف باحث عن عمل.
 وعـــن البرنامج الوطني للتوظيف، أشـــار إلـــى أن البرنامج يعد من أنجح المشـــاريع 
الـــذي قامت بها وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية في التوظيـــف، وذلك بدعم ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة الذي قدمه سموه لمعالجة ملف الباحثين عن العمل 

إلى جانب تعاون الشركات في التوظيف.

2600 وظيفة شاغرة ببنك الوظائف

شركة حراسة “فّنشت” بحرينيين بـ “القرعة”
ــــب ــان ــ أج ووظـــــفـــــت  ــا  ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ بـ  23 عـــــن  ــت  ــنـ ــغـ ــتـ اسـ

شـــكا مواطن تقاعســـت وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة عـــن إنصافـــه 
بعـــد فصلـــه و22 مـــن زمالئـــه فصالً 

ا دون سابق إنذار. تعسفيًّ
وقـــال لـ”البـــالد”: 23 أســـرة يدفعـــون 
ثمن تقاعس جهات حكومة عن عدم 

تسديد مستحقات شركة حراسة”.
وقـــال المواطـــن إنـــه اتجـــه للقضـــاء 
الذي حكـــم له بـ150 دينـــاًرا تعويًضا 
بعـــد عمله 10 ســـنوات لدى الشـــركة 
لـــم ترجـــع  فـــي حيـــن أن المحكمـــة 
إلى محاضـــر وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة ولم تطلـــب رأي الوزارة 

قبل إصدار الحكم.

 وقال المواطن إن شـــركة الحراســـة 
التـــي عمـــل فيهـــا ألكثر مـــن عقد من 
حارًســـا   23 عـــن  اســـتغنت  الزمـــان 
فـــي ســـبتمبر الماضي بـــدون إخطار 

مسبق.
وذكـــر أن مديـــر عام الشـــركة اجتمع 
مع المســـئولين في وزارة العمل بعد 
شكوى تقدم بها الحراس المفصولون 
للوزارة وبّرر الفصل بتقاعس البلدية 
عن دفع مســـتحقات الشـــركة حسب 
العقـــود بينهما منـــذ بداية 2019 وأن 
الشركة تكّفلت بدفع رواتب 8 شهور 

وهو ما ال تستطيع تحمله.
وزارة  فـــي  المســـؤولين  إن  وتابـــع   

العمـــل واجهـــوا الشـــركة بمخالفتهـــا 
الحـــراس  إخطـــار  لعـــدم  للقانـــون 
وعـــدم  يوًمـــا   30 قبـــل  بالتســـريح 
عنهـــم  االســـتغناء  عـــن  تعويضهـــم 
للحـــراس  الشـــركة عرًضـــا  وقدمـــت 
شـــهرين  بمســـتحقات  بتعويضهـــم 

فقط.

 23 عـــن  اســـتغنت  الشـــركة  وإن   
الذيـــن  البحرينييـــن  الحـــراس  مـــن 
دينـــار،   300 رواتبهـــم  تتجـــاوز  ال 
واســـتبدلتهم بحراس من الجنســـية 
الكينيـــة فـــي ذات المواقـــع وأبقـــت 
فـــي  بحرينييـــن   6 حـــراس  علـــى 
مواقع ومبان حكومية منذ ســـبتمبر 

الماضي.
 وذكـــر المواطـــن أن الشـــركة طّبقت 
المفصوليـــن  الختيـــار  القرعـــة 
واإلبقاء علـــى آخرين، وقال إن هذه 
القرعـــة تســـّببت في تراكـــم الديوان 
والقروض ومالحقات البنوك لنا/  أما 
أسرنا وأطفالنا فيعانون بسبب عدم 
اســـتجابة الشـــركة وتعويضنا منذ 5 

أشهر.

النيابي يفسخ عقد إيجار سيارتي عبدالنبي وزايد
قــال مصــدر نيابــي لـ “البــالد” إن هيئة مكتب مجلس النواب قررت باجتماع ســابق 

فسخ التعاقد لتأجير سيارة ثانية لنائبي رئاسة مجلس النواب.

وأوضـــح المصـــدر أنه تبيـــن وجود خطأ 
فـــي اســـتمرار العرف بمنـــح نائبي رئيس 
مجلـــس النواب عبدالنبي ســـلمان وعلي 
زايـــد ســـيارة ثانيـــة، إضافـــة لحصولهما 
 750( للســـيارة  نقـــدي  مخصـــص  علـــى 

دينارا( ضمن المخصص الشهري.
الـــذي  الوفـــر  قيمـــة  أن  المصـــدر  وذكـــر 
سيتحقق بميزانية مجلس النواب يصل 
إلى 23 ألف دينار للسيارتين، وهي قيمة 
تأجيـــر الســـيارتين حتـــى حلـــول الربـــع 
األخيـــر مـــن العـــام 2022 أّي نهايـــة عمر 

البرلمان الحالي.
وبيـــن المصـــدر أن قـــرار فســـخ التعاقـــد 
الحاضريـــن  األعضـــاء  باجتمـــاع  اتخـــذ 

لالجتماع.
أثـــار  النائـــب فاضـــل الســـواد قـــد  وكان 
لنائبـــي  الســـيارتين  تأجيـــر  موضـــوع 

الرئاسة.
 وشـــهد هذا الموضوع جدال داخليا فيما 

بين األعضاء حول الموضوع. 
وتال ذلك استعراض للموقف القانوني. 

وتحـــرك نـــواب لتشـــكيل لجنـــة تحقيـــق 
بالموضـــوع، ولكـــن قـــرار فســـخ التعاقد 
علي زايد وعبدالنبي سلمانيطلق رصاصة الرحمة على هذا الطلب.

فاضل السواد

قيمة التوفير 
23 ألف دينار

كشفت أحدث دراسة صادرة من مكتب األمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى 
أن السمنة أصبحت تشكل تحديا كبيرا لدول المجلس بعد أن وصلت إلى معايير 
عالمية تجاوزت الحدود لمثل هذه الظاهرة، مبينة أن الدراســات كشــفت الى أن 

أكثر من ثلث مواطني دول المجلس يعانون من السمنة.

وكشـــفت أن اإلحصـــاءات األخيـــرة في 
البحرين والتـــي أصدرتها وزارة الصحة 
أعلنـــت أن 40 % مـــن طـــالب المدارس 
فـــي البحرين يعانـــون من زيـــادة الوزن 
والسمنة، بينما يشير مختصون وأطباء 
إلـــى أن نســـبة زيـــادة الســـمنة والـــوزن 
فـــي البحريـــن تجـــاوزت الــــ %50 لـــدى 
العديـــد  وان  بالبحريـــن،  المواطنيـــن 
منهم أصبح يلجأ إلـــى عمليات التكميم 
والربـــط بعد أن فشـــلت البرامج األخرى 

كافـــة معهـــم، وبعد أن أصبحت الســـمنة 
عائقا يؤثر على حياتهم.

وفـــي مبـــادرة حديثـــة لمحاربة الســـمنة 
انتشـــارها أطلـــق االتحـــاد  مـــن  والحـــد 
العالمـــي للســـمنة شـــبكة جديـــدة لدعـــم 
األشـــخاص الذيـــن يعانـــون من الســـمنة 
في دول الخليج العربي من خالل فريق 
من أألطباء المختصين والذين يعملون 
كمتطوعيـــن مـــع االتحـــاد ويضـــم عددا 
مـــن األطبـــاء مـــن البحرين والســـعودية 

والكويت واإلمارات.
وقام االتحاد ولتحقيق أكبر أثر لدى هذه 
الفئـــة في دول الخليج بتصميم برنامج 
خـــاص باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة 
يهدف لزيادة الوعي باألسباب المتعددة 
للســـمنة وتوفيـــر إمكانيـــة الوصول إلى 
المعلومـــات المتعلقـــة بخيـــارات اتبـــاع 
وخيـــارات  الصحيـــة  الحيـــاة  أســـاليب 

العالج واإلدارة المستمرة للمرضى.

وستســـاعد هـــذه المبـــادرة النـــاس على 
اتخـــاذ قـــرارات مســـتنيرة بشـــأن أنماط 
العـــالج  وخيـــارات  الصحيـــة  الحيـــاة 
المختلفـــة المتاحـــة لهـــم، حيـــث تعتبـــر 
السمنة أحد األمراض المعقدة المرتبطة 
البيئـــة  منهـــا  العوامـــل  مـــن  بالعديـــد 
المعيشية والتقاليد الثقافية والمورثات، 
وتشـــكل حاليا أحد التحديات الرئيســـة 
المتعلقة بالصحة وأســـلوب الحياة التي 
تواجـــه الحكومـــات بالبحرين والمنطقة 
التـــي  المزمنـــة  باألمـــراض  الرتباطهـــا 
تصيب شـــريحة كبيرة مـــن البحرينيين 
ومنها الســـكري والضغط، حيث ستقوم 
الشبكة بتقديم دعمها للمرضى، وتكون 
فرصـــة لألشـــخاص لمشـــاركة تجاربهـــم 
الخاصـــة مـــع بعـــض، ومـــن خـــالل دعم 

األشـــخاص اآلخرين الذيـــن يعانون من 
الســـمنة إلدارة فقـــدان الـــوزن والعيـــش 

وفق نمط حياة صحي ونشط.
وستقدم الشـــبكة العالمية للمرضى أدلة 
وميـــزات حـــول عـــدة عوامـــل أساســـية 
مرتبطـــة بالســـمنة فـــي دول الخليج بما 
فـــي ذلك: التغيـــرات في عـــادات تناول 
الوجبـــات  اســـتهالك  وزيـــادة  الطعـــام 
السريعة وارتفاع مستويات السمنة لدى 
األطفـــال، ودعم الرجال والنســـاء الذين 
يعانـــون مـــن الســـمنة وشـــرح خيـــارات 
مســـتويات  لزيـــادة  والترويـــج  العـــالج 
مصـــدر  خـــالل  ومـــن  البدنـــي  النشـــاط 
موثـــوق للمعلومات المبنيـــة على األدلة 
العلميـــة، حيث تقـــدم الشـــبكة للمرضى 
مصـــدرًا موثوقـــًا للحقائـــق والمعلومات 

للحد من السمنة وتقليل الوزن.
مبـــادرة  صاحبـــة  أوضحـــت  وبدورهـــا 
“الســـمنة ال تليق بي” التـــي انطلقت في 
البحريـــن بجهـــود شـــخصية وكمبـــادرة 
تطوعيـــة مســـتمرة أطلقتها استشـــارية 
طب العائلة كوثر العيد، أن الحملة تعمل 
علـــى الحد من الســـمنة في المجتمع من 
خالل تقديمها لبرامج صحية وتوعوية 
تعتمـــد علـــى المعاير العلميـــة من خالل 
والنفســـي  الغذائـــي والرياضـــي  النمـــط 
ونشـــرت نتائجها في المجالت العلمية، 
ووصل عـــدد متابعيها ومنفذي برامجها 

إلى حوالي 30 ألف حاليا.

ــول لـــمـــواجـــهـــة زيـــــــــادة الــــــوزن ــ ــل ــ ــح ــ ــيـــم آخــــــر ال ــمـ ــكـ ــتـ الـ

40 % مــن طـلـبــة البـحــريــن... “مـتـــان”

شبكة عالمية 
مجانية لمحاربة 
السمنة بالخليج

كوثر العيد

راشد الغائب

ليلى مال اهلل

إبراهيم النهام

أمينة الغريب

الديون والبنوك 
تالحقهم.. 

والقضاء يعّوضهم 
150 ديناًرا



قــام المديــر العــام ألمن محافظة المحرق العميد صالح راشــد الدوســري بمعية مندوب صحيفة “البالد” وبدعــوة من النائب إبراهيم 
النفيعي بزيارة تفقدية لعدد من فرجان المحرق القديمة، بصحبة عدد من ضباط المديرية، وأهالي المحرق. وزار الدوسري فرجان 
بــن هنــدي، والعمامــره، والشــيوخ؛ للوقــوف علــى أهــم الملفــات الخدميــة واألمنيــة بها، الســيما مع كثرة شــكاوى األهالــي هنالك من 

الممارسات اليومية لسكن العزاب، وظواهر إغالق الشوارع، والممارسات الالأخالقية في البيوت المهجورة.

وفـــي زيـــارة لفريـــج بـــن هنـــدي، قال 
محمد بن شـــبيب النعيمـــي إن الفريج 
يعج بتجاوزات اآلســـيويين خصوًصا 
العـــزاب، حيـــث  فيمـــا يخـــص ســـكن 
يتكـــدس كثيـــر منهم ببنايات ســـكنية 
يقطنهـــا العوائـــل، مخلفين مشـــاكل ال 
حصر لها، تعاني منها األسر البحرينية 

يومًيا.
وأضـــاف النعيمـــي أن هنالك مســـاكن 
لهـــم تغـــرق بالدواجـــن والحيوانـــات، 
تتوســـط األحيـــاء الســـكنية للعوائـــل 
البحرينيـــة، مزيـــًدا “تقدمنـــا ببالغـــات 
األهالـــي  نتائـــج،  أي  دون  عديـــدة 

ضجرون مما يحدث”.
وأشـــار إلى أحد مداخـــل الفريج قائاًل 
“هـــذا المدخـــل يكـــون مغلقـــا معظـــم 
األوقات؛ بســـبب البقالـــة القريبة منها، 
إذ يقـــوم صاحبها اآلســـيوي بالســـماح 
لســـيارات وشـــاحنات تفريـــغ البضائع 
بالركن هنالك، تحدثنا إليه مراًرا دون 

أي نتيجة تذكر”.
وفي تعليق له، أكد الدوسري بحديثه 
للنفيعـــي ضـــرورة ســـن قانـــون، يبعـــد 
العزاب عن الســـكن فـــي البنايات التي 
يقطنهـــا العوائـــل، بقولـــه “مـــا يحـــدث 
للجهـــات  يمكـــن  وال  قانونـــي،  حالًيـــا 
حـــدوث  عنـــد  إال  التدخـــل  األمنيـــة 

تجاوزات محددة”.
للمباشـــرة  األهالـــي  الدوســـري  ودعـــا 
بتقديـــم البالغات لـــدى مديرية األمن 
ممارســـات خاطئـــة  أي  حـــال وجـــود 
الشـــوارع،  كإغـــالق  الحالـــة،  لتوثيـــق 
الجيـــران،  حقـــوق  علـــى  والتعـــدي 
األمـــن  رجـــال  أن  مؤكـــًدا  واإلزعـــاج، 

سيباشرون عملهم مباشرة.
وقـــال “هنالـــك دوريـــات راجلـــة مـــن 
شـــرطة المجتمـــع، مســـؤوليتها تتبـــع 
مثل هذه الظواهر في تســـع مجمعات 
اإلجـــراءات  جميـــع  وأخـــذ  ســـكنية، 

الالزمة”.
بدوره، قـــال نبيل العريفـــي إن هنالك 
أصحـــاب عقارات من أفراد وشـــركات 
المســـاكن  بعـــض  بتأجيـــر  يقومـــون 
ألعـــداد هائلة مـــن اآلســـيويين، تصل 

إلـــى 30 شـــخصا فـــي مســـكن واحـــد 

صغيـــر، موضًحـــا أن تزايـــد أعدادهـــم 
يتســـبب  المحرقيـــة  الفرجـــان  فـــي 
بزيـــادة الظواهر الســـيئة والتجاوزات 
األخالقية التي يشكو منها المواطنون 

يومًيا.
باألثناء، أكد سمير الكواري أن العديد 
من مســـاكن سكن العزاب اآلسيويين، 
األمـــن  الحتياطـــات  مســـتوفية  غيـــر 
يتعلـــق  فيمـــا  خصوًصـــا  والســـالمة، 

بأسطوانات الغاز المنزلية.
وأضاف “حدثت في الســـابق حوادث 
الســـكان والجيـــران،  عديـــدة أضـــرت 
ضوابـــط  هنالـــك  تكـــون  أن  يجـــب 
حافظـــة لألمن المجتمعي، أولها نشـــر 

الوعي، ومخالفة المتجاوزين”.
وفي جولة ميدانية بالفريج، تم رصد 
عـــدد مـــن الســـيارات الخاصـــة والتي 
مـــن  العديـــد  وهـــي مركونـــة  أغلقـــت 
المنافذ، بمجمع )203( تحديًدا، إذ قام 
رجال األمـــن بتوثيـــق أرقامها كما هو 

متبع، التخاذ اإلجراءات الالزمة.
وفي تعليق للنعيمي وهو يشـــير ألحد 
المســـاكن القريبـــة “هذا مســـكن عائلة 
بحرينيـــة، ولقـــد تفاجـــأوا قبـــل أيـــام 
بفتـــح باب المنـــزل من قبـــل جيرانهم 
)من الجنسية البنغالية(، حيث حاولوا 
دخـــول المنـــزل وهـــم فـــي حالـــة غير 

طبيعية”.
مـــن جهتـــه، أوضـــح النائـــب إبراهيـــم 
كثيـــرة  مشـــاكل  هنالـــك  أن  النفيعـــي 
أخـــرى تتعلق بالبيـــوت المهجورة في 

الفرجـــان، وما يتخللها من ممارســـات 

أقـــرب  أصبحـــت  إذ  أخالقيـــة،  غيـــر 
ألوكار للرذيلة وممارسات الفواحش.

اهتماًمـــا  الدوســـري  العميـــد  وأبـــدى 
مشـــكوًرا باألمـــر وطلب مـــن المعنيين 
حمايـــة  ورصدهـــا  أماكنهـــا  بتوثيـــق 

للناس.
بعدهـــا، تـــم زيـــارة فرجـــان العمامـــرة 
بالمجمعـــات  والقمـــره،  والشـــيوخ 
السكنية )205( و)203( و)209(، حيث 
تـــم لقـــاء عـــدد مـــن أهالـــي المناطـــق، 
منهـــم نســـيم عبدالرحمن أميـــن، الذي 
أكـــد جهوزيـــة مجلـــس شـــباب البيت 
العود للتعاون مـــع وزارة الداخلية بما 
يخـــص الفريج؛ تعزيًزا لمبدأ الشـــراكة 

المجتمعية.
وبين نســـيم أن من أهم الملفات التي 
يشـــكو منها المواطنون ســـكن العزاب 
اآلســـيويين، ومـــا يخلفه من مشـــاكل 
اجتماعيـــة كثيـــرة، دفعـــت العديد من 
العوائـــل المحرقيـــة لهجـــرة الفرجان؛ 
بســـبب تضررهـــم مـــن ذلـــك، مبيًنا أن 
منهـــم مـــن كان يقطن بمســـاكن تقابل 

مساكن للعزاب.
مـــن جهتـــه، طالـــب النائـــب النفيعـــي 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيط العمراني بتفعيل القوانين 
بهدم البيـــوت المهجورة التي تحولت 
داعًيـــا  والجريمـــة،  للرذيلـــة  ألوكار 
للكشـــف عـــن البيـــوت التـــي يســـكنها 
العزاب والتأكد من ســـالمتها، وهدمها 
إن دعـــت الضـــرورة، معتبـــًرا إياها من 

اســـتقطاب  فـــي  الرئيســـة  المســـببات 
هؤالء العزاب. 

ودعـــا النفيعي هيئـــة الثقافة والتراث 
إليجـــاد حـــل مـــع أصحـــاب المســـاكن 
القديمـــة الســـتمالكها أو منح صاحب 
المســـكن الحق في بيعه أو هدمه؛ ألن 
هـــذا أحد أســـباب اســـتقطاب العزاب، 
بسبب عدم مقدرة صاحب السكن من 

التصرف به.
 وقـــال “من الضـــرورة أن تكثف وزارة 
الداخلية من حمالت التفتيش لســـكن 
العزاب، والتأكد من عدد الساكنين بها، 
واستيفائها لشروط األمن والسالمة”.

من جهته، أثنى العميد الدوسري على 
أهل المحرق وعلى تعاونهم مع رجال 
األمـــن، مبيًنا بأنه سيســـتمر في زيارة 
النـــاس  للقـــاء  المحرقيـــة،  المجالـــس 

والوقوف على أوضاعهم.

بعدها تم زيارة فريج الشـــيوخ، حيث 
تـــم لقـــاء جمـــع مـــن األهالـــي بمقهـــى 
بوخلـــف التراثـــي، حيـــث قـــدم أحمـــد 
العتيبـــي شـــرًحا تفصيليـــا لجمـــع مـــن 
الحضـــور عـــن مشـــاكل الفريـــج، أولها 
واحتـــكار  الشـــوارع،  منافـــذ  إغـــالق 
مواقـــف الســـيارات لفتـــرات طويلـــة، 
والحافـــالت  بالشـــاحنات  وغرقهـــا 
النصـــف نقل التي تســـتحوذ عليها من 

بعد المغرب وحتى اليوم التالي.
وقـــال العتيبـــي “بذلـــك تضييـــق على 
األهالي، وعلى زوار المواقع السياحية 
التي يعـــج بها الفريج، كمركز الشـــيخ 
للثقافـــة والبحـــوث، وبيـــت  إبراهيـــم 
الشيخ عيسى بن علي، وبيت عبدهللا 
الزايـــد، وغيرها، مقدمـــة بذلك صورة 

سيئة عن البلد”.
وشـــدد العتيبي على أن يكون ســـكنة 

هـــذه المنطقـــة مـــن أهالـــي المحـــرق؛ 
لكـــي ينقلـــوا للســـائح أصالـــة الشـــعب 
البحرينـــي وعاداتـــه وتقاليده، مضيًفا 
“مـــا يرونـــه اآلن هـــي عـــادات وتقاليد 
آســـيوية، ال تمثلنا، كعرض ثيابهم من 
النوافـــذ واألســـطح للنشـــر، والخروج 
في الشـــارع بمالبس فاضحة وسيئة، 
والبصق فـــي األرض، والتلصص على 

بيوت الناس”.
وفـــي ذات الســـياق، قـــال يوســـف بن 
جـــالل، أحـــد ســـكنة الفريج ولـــه بيت 
تراثـــي هنـــاك، إن كثيرا مـــن القاطنين 
يشـــكون باســـتمرار من المشاكل التي 
يتسبب بها ســـكن العزاب اآلسيويين، 
منـــازل  أمـــام  الوقـــوف  منهـــا  والتـــي 
المواطنين في وقت متأخر من الليل، 

مسببين الخطر والخوف للعوائل.
أن  “كمـــا  قائـــال  جـــالل  بـــن  وأكمـــل 
لهـــم ممارســـات ســـيئة مثـــل التجمـــع 
التراثيـــة،  والمناطـــق  الفرجـــان،  فـــي 
ومنهـــم من قـــام بناء مطابخ خشـــبية 
بمســـاكنهم ال تتوافق مع اشـــتراطات 
األمن والســـالمة، وبذلـــك تهديد ألمن 
المنطقة ككل؛ بسبب تقارب البيوت”.

واســـتعرض جالل للحضور قائمة من 
هـــذه المســـاكن التـــي قـــام بتوثيقهـــا، 
الـــدوري  التفتيـــش  ألهميـــة  داعًيـــا 
للمســـاكن للتأكد من ســـالمتها؛ حماية 
لألهالي ولمساكنهم وللبيوت التراثية.

زيارة فريج بن هندي

مدير أمن المحرق يتفقد أوضاع الفرجان بمعية النفيعي
ــة لــســكــن الــعــزاب ــي ــوم ــي ــي فـــي ازديــــــاد جــــراء الــمــمــارســات ال ــالـ شـــكـــاوى األهـ

الدوسري: دوريات راجلة تتبع أوضاع 
الفرجان لحماية األمن المجتمعي

النعيمي: إغالق الشوارع بركن السيارات 
ظاهرة معطلة لمصالح الناس

الكواري: معظم مساكن اآلسيويين 
العزاب تفتقر إلجراءات األمن والسالمة

البيوت المهجورة أوكار للرذيلة 
وممارسات الفواحش
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إبراهيم النهام

تقييد بيع أراض بالبديع وقاللي والمنامة وعسكر يزعج العقاريين

زراعية وواعدة  مناطق  العقاري في  للتداول  العقاري فرض حظرا  والتسجيل  المساحة  بجهاز  العقاري  السجل  أن  “البالد”  لـ  كشف عقاريون 
باالستثمار العقاري. وبينوا أن التداول في المناطق هذه يحتاج لموافقة من جهات مختلفة لشراء أي عقار يقع في المربع المحظور في هذه 

المناطق.

تشمل  المناطق  هــذه  أن  وأعــلــنــوا 
وجــزءا  والجسرة  وقــاللــي  البديع 
ــبــســيــتــيــن والـــــــــزالق وجـــو  ــن ال مــ
ــن الــمــحــرق  وعـــســـكـــر وجـــــــزءا مــ
وأجزاء من المنامة، الفتين إلى أن 
مشددة  إجـــراءات  فــرض  السجل 

للبيع والشراء في هذه المناطق.
وذكر العقاريون الذين فضلوا عدم 
العقارية  السوق  أن  أسمائهم  ذكر 
تمر بمنعطفات خطيرة سببت حالة 
من الركود في التداول، وجاء هذا 
حقيقيا  عائقا  ليشكل  أيًضا  القرار 
دوران  على  سلبي  بشكل  سيؤثر 
عجلة تداول العقار المتباطئة جًدا 

قبل صدور هذا القرار.
مــاليــيــن من  ــك  ــال هــن أن  ولـــفـــتـــوا 
في  وأصــبــحــت  تعطلت  الــدنــانــيــر 
القرار،  هذا  إقرار  بعد  الريح  مهب 
منوهين إلى أن مالك العقارات في 
هذه المناطق ال يجرأون بالشكوى 
تــداول  منع  إزاء  بهم  ألــم  ما  إزاء 

على  الحصول  بعد  إال  عقاراتهم 
الموافقات من الجهات المختلفة.

العقار  شركات  إحــدى  مالك  وبين 
المناطق  هــذه  أن  “الــبــالد”  لـ  ر(  )ز، 
ــهــا إال  ــداول فــي ــ ــتـ ــ ــع الـ ــمــن ــي ي ــتـ الـ
ــرت بــســوق الــعــقــار،  بــمــوافــقــة أضــ
الموافقة  اشتراط  أن  إلــى  مشيًرا 
أمور من جملتها  يعتمد على عدة 
ذات  ــن  مــ الـــمـــشـــتـــري  يـــكـــون  أن 
المنطقة أو من المناطق المحاذية 

وهناك استثناءات في هذا األمر.
لنا مثال واقعًيا جرى معه  وضرب 
أرض في  بــعــرض  “قــمــت  ــائـــال:  قـ
أحد  قــدم  وبالفعل  للبيع،  الــبــديــع 
الزبائن عرًضا للمالك ووافق المالك 
السجل  إلــى  توجهنا  عرضه،  على 
لنا أن هذه األرض  العقاري فتبين 
المحظور  المناطق  ضمن  من  تقع 
التداول فيها إال بموافقة، فأجرينا 
الموافقة  على  الحصول  معاملة 
فترة  وبــعــد  الــعــقــاري  السجل  فــي 

طويلة وصلت إلى 3 أشهر رد أحد 
الموظفين في السجل بأن طلبكم 
مرفوض، وبعد االستفسارات تبين 
من  المشتري  يكون  أن  يجب  أنــه 
ذات المنطقة أو المناطق المجاورة 
مثل )الجسرة( على سبيل المثال، 
وهذا األمر غير محسوب على كل 
مربع  فيها  يتواجد  التي  المناطق 

لحظر التداول العقاري”.
وبـــــــدوره أعـــلـــن عـــقـــاري آخــــر أن 
المناطق  الــحــظــر عــلــى هـــذه  ــرار  قـ
إلى  مشيًرا  الدنانير،  ماليين  جمد 
هــذه  مــثــل  تحتمل  ال  ــســوق  ال أن 
القرارات، مطالًبا بالعدول عن مثل 
بالسوق  تضر  التي  الــقــرارات  هذه 

وبسمعة البحرين.
السجل  مــع  التعامل  أن  وأوضـــح 
إن  إذ  العقاري أصبح غير مفهوم، 
التعامل  تحتاج  هــذه  الموافقات 
مبنى  من   11 الطابق  موظفي  مع 
ــذا الــطــابــق  الــســجــل الــعــقــاري، وهــ

كان مفتوحا في السابق للوسطاء 
أغلق هذا  اليوم  والعقاريين ولكن 
رجل  بوابته  على  ووضــع  الطابق، 
يمكن  وال  )ســـكـــيـــورتـــي(  حــمــايــة 
التعامل مباشرة مع الموظفين كما 

هاتف  خــالل  من  إال  السابق 
من الخارج.

وتـــــــابـــــــع: “األمــــــــــور 
ــا  ــهــ ــيــ يـــــتـــــحـــــكـــــم فــ
رجــــــــــل الــــحــــمــــايــــة 

ــي( فــهــو  ــورتـ ــيـ ــكـ ــسـ )الـ
يــأخــذ  أن  يـــقـــرر  ــن  مــ

ــالزمــة  ال األوراق 
الموافقات  ألخذ 
ــن الـــوســـطـــاء  مــ
ــن  ــ ــيـ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ

والــــــمــــــطــــــوريــــــن 
والـــمـــالك والــمــشــتــريــن 

الشخص  يقرر من هو  الــذي  وهــو 
الوسطاء  مع  التعامل  يمكنه  الذي 

بالهاتف”.

ماليين الدنانير تتجمد واستياء عام من 
المالك والعقاريين

علوي الموسوي

ــات الـــوســـطـــاء بـــالـــطـــابـــق 11 ــامـ ــعـ ــول مـ ــ ــدخ ــ ــم ب ــك ــح ــت ــي” ي ــورتـ ــيـ ــكـ “سـ



أكــد عضــو مجلــس النواب عمار آل عبــاس لصحيفة “البالد” أن ابريل المقبل سيشــهد 
إعــادة افتتــاح مستشــفى ســترة للوالدة وتحويل المستشــفى بعد تجديده الســتقبال 
حــاالت اإلقامــة الطويلــة بــدالً من حــاالت الوالدة بضعــف طاقته االســتيعابية، حيث 

سيشمل 20 سريًرا مخّصًصا لهذه الحاالت المحولة من مستشفى السلمانية.

في  مستمرة  الصيانة  أعمال  أن  وأضــاف 
المحددة  الفترة  ليكون جاهًزا في  المركز 
الــتــي خصصت  الــصــحــة  وزارة  قــبــل  مــن 
المركز الستقبال الحاالت اإلقامة الطويلة.

ــح الــنــائــب أن الــلــقــاء األخــيــر الــذي  وأوضـ
جمعه بوزيرة الصحة فائقة الصالح جرى 
الصحية  الــحــاالت  لبعض  مناقشة  خالله 

العاجلة، كما تم التطرق إلى سبل التعاون 
وعموم  المنطقة  أهالي  لخدمة  المشتركة 
أهــالــي الــبــحــريــن، بــمــا فــي ذلـــك مــوضــوع 
الصحية  اإلنسانية  والفعاليات  المبادرات 
الــتــعــاون  وكــيــفــيــة  بالمجتمع  وأهــمــيــتــهــا 
أكبر  وغــايــات  أهـــداف  لتحقيق  المشترك 

وأجمل من خاللها.

عمل مستمر تشطيبات

شحنات تنتظر التثبيت بالمستشفى

آل عباس لـ“^”: افتتاح مستشفى سترة للوالدة بعد 3 أشهر
ــة ــل ــوي ــط ال ــة  ــامـ ــإقـ لـ ســــريــــًرا  و20  ــه...  ــ ــ ــاق ــ ــ إغ عـــلـــى  ــوات  ــ ــن ــ س  8 بـــعـــد 
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 افتتح مستشفى سترة للوالدة العام 1956 بطاقة استيعابية تقدر بـ 10 أسّرة، ومع  «
ا في مستشفى سترة بعد افتتاح مستشفيات الوالدة  انخفاض حاالت الوالدة تدريجيًّ

األخرى خصصت 8 أسرة لإلقامة الطويلة وخصص سريران لحاالت الوالدة.
 بعد 56 سنة من العمل أغلقت وزارة الصحة مستشفى سترة للوالدة بغرض أعمال  «

الصيانة في سبتمبر 2012، وقالت الوزارة في بيانها الصادر آنذاك أن المستشفى 
سيغلق لمدة 6 شهور بداعي تطويره واالرتقاء بخدماته الصحية.

ودعت الوزارة وقتها جميع المرضى للتوجه إلى مستشفى جدحفص للوالدة أو  «
إلى مجمع السلمانية الطبي لالستفادة من خدماتهما مؤكدة أنها ستعلن افتتاح 

المستشفى فور انتهاء أعمال الصيانة.
وبعد قرابة 4 سنوات أعلنت وزارة الصحة وفي فبراير 2016 االنتهاء من أعمال صيانة  «

مستشفى الوالدة بكلفة بلغت 78 ألف دينار، وحصره في استقبال حاالت اإلقامة 
الطويلة إال أنه لم يتم افتتاحه في ذاك العام رغم تصريحات الوزيرة بذلك.

بروفايل

ليلى مال اهلل

افتتاح مستشفى سترة للوالدة

آل عباس متفقًدا المستشفى

أكــد وزيــر شــؤون الكهربــاء والمــاء وائــل المبــارك أن هيئــة الكهربــاء والمــاء ال تفرض غرامــات وال تقوم بالمحاســبة إال علــى المياه 
المستخدمة بالفعل. وأوضح أن الهيئة تقوم بالمحاسبة عما تسجله العدادات أو ما يتم تقديره بوسائل فنية منضبطة كما خولتها 

المادة )5( من مرسوم )1( لسنة 1996 المشار إليه في حال االستهالك الغير قانوني.

وقال إن كل من اختلس أو استهلك 
كمية  أية  التدليس  أو  الغش  بطريق 
مــن الــكــهــربــاء أو الــمــاء مــمــا تــوردهــا 
مرتكبا  یــكــون  تــمــلــكــهــا  أو  الـــــــوزارة 
بالعقوبة  ويعاقب  السرقة  لجريمة 

المقررة لها في قانون العقوبات.
السؤال  على  رده  في  المبارك،  ونــوه 
الــشــورى  مــن عضو مجلس  الــمــوجــه 
ــقــوانــيــن الــتــي  ــداد عـــن ال ــحـ أحــمــد الـ
والــمــاء  الكهرباء  هيئة  إليها  تستند 
عند  العقار  مالك  على  تفرض  عندما 
 30 المستأجر تسديد مبلغ  خلوه من 
عداد  في  تسرب  حــدوث  عند  ديناًرا 
بطريقة  المياه  اســتــخــدام  أو  المياه 
لــأنــظــمــة وقـــــــرارات هيئة  مــخــالــفــة 
الكهرباء والماء، إلى أن الوزارة تقوم 
بتنبيه المخالف بعدم تكرار المخالفة، 
على  حــفــاظــا  الهيئة  صــالــح  بحسب 

وحماية  الــعــام  الصالح 
شــبــكــة ومـــرافـــق 

الـــهـــيـــئـــة 

ــتــي هـــي مـــال عـــام وتــنــقــل خــدمــة  ال
للجميع  عنها  غــنــى  ال  إستراتيجية 
وأن  والــتــجــاري،  السكني  لالستهالك 
تــكــرار الــتــعــدي عــلــى الــشــبــكــة خــارج 
تــرخــيــص من  ــقــانــون ودون  ال ــار  إطــ
الــهــيــئــة فــيــه أضــــرار ال تــخــفــى تؤثر 
الخدمة فضال  على استدامة وصول 
لتوصيالت  المخالف  اســتــخــدام  عــن 
المواصفات  بمعايير  تفي  ال  وأدوات 
تمديدات  بنظام  المقررة  والــشــروط 
لسنة   )1( رقــم  بالقرار  الــصــادر  المياه 
من  كميات  إهـــدار  عــن  فضال   ،2004
الــقــانــون وإهـــدار  المياه خـــارج إطـــار 
لتوفير  الدولة  أنفقتها  التي  األمــوال 

هذه الخدمة اإلستراتيجية.
تفرض  ال  الــهــيــئــة  أن  ــمــبــارك  ال وأكـــد 
كما  ولكن  المشتركين  على  غــرامــات 
ال  السابقة،  اإلجابات  بيانه في  سلف 
التي  المياه  قيمة  إال  تحصيل  يتم 
التعرفة  وهــذه  استهالكها،  يتم 
مـــــقـــــررة بـــنـــص الـــقـــانـــون 
وقــــــرارات 

للمرسوم  تنفيذا  الــصــادرة  التعرفة 
بقانون رقم )1( لسنة 1996 وبموافقة 

مجلس الوزراء.
تنفذ  الــهــيــئــة حــالــيــا  أن  “كــمــا  وقــــال 
الذكية،  الـــعـــدادات  تركيب  مــشــروع 
عالمية ودقتها  ذات مواصفات  وهي 
في القراءة عالية جدا ونسبة الخطأ 
وعلى فرض  لكن  تذكر،  تكاد  ال  فيها 
ــود خــلــل فــنــي فـــي عـــداد  ثــبــوت وجــ
صحيحة  غير  الــقــراءات  وأن  المياه 
رد  يتم  بالفعل  فإنه  المشترك  لصالح 
أية مبالغ تم تحصيلها إلى المشترك”.

على  مبالغ  تــفــرض  ال  “الهيئة  وتــابــع 
ســؤال عضو  في  إليها  المشار  الحالة 
الــمــجــلــس، ولــكــن فــقــط تــقــوم الهيئة 
المياه  الستهالك  الفعلية  بالمحاسبة 
الــتــي يــتــم قــراءتــهــا بــواســطــة عــداد 
ألحكام  وفًقا  بالعقار  المسجل  المياه 
المرسوم بقانون رقم )1( لسنة 1996 
تنص  إذ  ــاء،  ــمــ ــ وال ــاء  ــكــهــرب ال بــشــأن 
تقاس كمية  أنه:  )5( منه على  المادة 
الــكــهــربــاء  ــدات  وحــ مــن  يستهلك  مــا 

ــعـــدادات  ــمـــاء بــواســطــة الـ والـ
الــتــي تــوفــرهــا الــــوزارة أو 

ــرى الــتــي  ــ ــالــطــرق واألســـالـــيـــب األخـ ب
تراها مناسبة لك”. 

أنــه يتم تحصيل رســوم  إلــى  ــار  وأشـ
والخدمات  والماء  الكهرباء  استهالك 
األخرى بموجب فاتورة تعد بناء على 
التي  العدادات  تسجلها  التي  القراءة 
التي  باألساليب  أو  الـــوزارة  توفرها 
تراها  التي  بالتقديرات  أو  تعتمدها، 
في  حـــدوث خلل  حــالــة  فــي  مناسبة 
العداد، ويجب دفع رسوم االستهالك 
تحددها  التي  المدد  أو  المدة  خــالل 
ــتــزام  الـــــوزارة لــذلــك وفـــي ضـــوء االل
ــإن  ــذه الـــــمـــــادة فـ ــ بـــحـــكـــم هــ
بالمحاسبة  تــقــوم  الــهــيــئــة 
العداد  قراءة  حسب 

ــمــســجــل بـــاســـم الــمــشــتــرك ولــيــس  ال
شخصا آخر.

المرسوم  في  المشرع  أن  “كما  وقــال 
المشار   )1996 لسنة   91( رقم  بقانون 
إليه حظر استهالك المياه بشكل غير 
وقــــرارات  لأنظمة  مــخــالــف  قــانــونــي 
الهيئة، إذ نص في المادة )7( على أنه 
بطريق  استهلك  أو  اختلس  من  )كــل 
الــغــش أو الــتــدلــيــس أيــــة كــمــيــة من 
الــوزارة  تــورده  الماء مما  أو  الكهرباء 

مرتكبا  یكون  تملكه  أو 
ــة الـــســـرقـــة  ــمـ ــريـ لـــجـ
ويــعــاقــب بــالــعــقــوبــة 
ــا فــي  ــهــ ــ ــررة ل ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ

قانون العقوبات(”.
ولــفــت إلـــى أنـــه في 

ــادة فــإنــه في  ضــــوء حــكــم هــــذه الـــمـ
الكهرباء  للمختصين بهيئة  حال ثبت 
القضائي  الضبط  ومــوظــفــي  ــمــاء  وال
غير  اســتــهــالك  حــالــة  وجـــود  بالهيئة 
ــــات هـــذه  ــب ــ ــمــيــاه يـــتـــم إث ــل قـــانـــونـــي ل
الجهات  وإحالتها  وتوثيقها  المخالفة 

االختصاص؛ التخاذ الالزم.
وبين أن تقدير كمية المياه المستهلكة 
ضوء  فــي  يتم  المخالفة  مــدة  خــالل 
بقانون  المرسوم  من   )5( المادة  نص 
الكهرباء  بشأن   1996 السنة   )1( رقم 
الهيئة بحسبانها  التي أعطت  والماء، 
والمنوط  المرفق  إدارة  على  القائمة 
باستدامة  الــمــيــاه  خــدمــة  توفير  بها 
وموثوقية وحماية شبكتها من التعدي 
عليها، أن تقدر بما لها من وسائل فنية 
غير  بشكل  المستهلكة  المياه  كمية 
قانوني بوسائل تضمن حق الهيئة في 
الحصول على قيمة المياه المستهلكة 
من شبكتها بطريق غير قانوني ودون 
ترخيص من الهيئة، وضمان أن يكون 
واألدوات  الــمــيــاه  شــبــكــة  اســتــخــدام 
المقرة  المواصفات  وفق  المستخدمة 
بنظام تمديدات المياه الصادر بالقرار 
الوزاري رقم )1( لسنة 2004 
المخالف  وحق 
يــكــون  أن  فـــي 
الـــتـــقـــديـــر فــي 
ــا تم  نـــطـــاق مـ
ــه  ــهــــالكــ ــتــ اســ

بالفعل.

حـــــدوث خلل حــــال  فـــي  الــمــبــالــغ  ونـــــرد  ــات  ــ ــرام ــ غ ــرض  ــفـ نـ ال  الـــمـــبـــارك: 

الغــش باستهــالك الكهــربــاء “سـرقــة”

مروة خميس

أحمد الحداد وزير هيئة الكهرباء والماء



الحمر يتفقد مشروع عمارات “الجفير” اإلسكاني
قـــام وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر صباح 
أمس بزيارة تفقدية إلى عمارات مشـــروع 
النائـــب عمـــار  بمعيـــة  اإلســـكاني  الجفيـــر 
البناي وبحضور وكيل الوزارة الشيخ عبد 
هللا بن أحمد آل خليفة والوكيل المســـاعد 
للمشاريع اإلسكانية سامي بوهزاع، وعدد 

من المسئولين بالوزارة وبنك اإلسكان.
 وخالل الزيـــارة اطلع الحمر على المرافق 
اكتملـــت  والتـــي  بالعمـــارات  المشـــتركة 
نســـب اإلنجاز بها، فضالً عن تفقد الشـــقق 
الســـكنية، وذلـــك تزامًنـــا مع قيـــام الوزارة 
الســـكنية  الوحـــدات  مفاتيـــح  بتســـليم 
وتسكين المواطنين المستحقين من ذوي 

طلبات شقق التمليك بها.

 وخـــالل الزيـــارة، أكـــد وزيـــر اإلســـكان أن 
عمارات مشـــروع الجفير اإلســـكاني تمثل 
الجيل الجديد من تصاميم شقق التمليك 
المعتمـــدة فـــي تنفيـــذ المشـــاريع الحالية، 
والذي تمتاز بزيادة المساحات البنائية إلى 
أكثـــر من 200 متـــر مربع، مـــع توفير كافة 
المرافق الخدمية بالمشـــروع، واســـتخدام 
أحدث مواد البنـــاء كمواد العزل الحراري، 
باإلضافـــة إلى تخصيص مســـاحات داخل 

المبنى لمواقف السيارات.
 وأضـــاف الوزيـــر أن تطويـــر نمـــاذج بنـــاء 
شـــقق التمليك والتوســـع في بناء مشاريع 
العمـــارات يأتـــي فـــي ظـــل زيـــادة الطلـــب 
علـــى خدمة شـــقق التمليك التـــي توفرها 
األساســـية،  الخدمـــات  كإحـــدى  الـــوزارة 

منّوًها إلى أن مشـــاريع أم الحصم وتوبلي 
والبرهامة والجفير باإلضافة إلى مشاريع 
العمارات قيد اإلنشـــاء فـــي مدن البحرين 
الجديـــدة شـــهدت اســـتخدام هـــذا الجيل 
مـــن نماذج الشـــقق، وحظيت باستحســـان 
المســـتفيدين منهـــا.  من جهـــة أخرى، قال 
وزيـــر اإلســـكان إن مشـــروع برنامـــج دعم 
وتمكيـــن اتحـــادات المنتفعيـــن “اتحادات” 
الـــذي أطلقتـــه الوزارة مؤخـــًرا، يهدف إلى 
تدريب االتحادات المنتخبة في العمارات 
التابعة لوزارة اإلســـكان على إدارة شئون 
الصيانـــة بالعمـــارات، وإن هـــذا البرنامـــج 
من شـــأنه إحداث تطور كبيـــر على صعيد 
تطويـــر خدمة شـــقق التمليك فـــي مرحلة 
مـــا بعـــد التســـكين، مشـــيًرا إلـــى أن هـــذا 

الً لحزمـــة التطويرات  البرنامـــج يأتي مكمِّ
التي شهدتها تلك الخدمة خالل السنوات 
األخيرة.  وأردف أن تطوير تلك الخدمات 
في مشـــاريع العمارات الســـكنية يســـتلزم 

ضرورة الحفاظ عليهـــا من خالل الصيانة 
الدوريـــة واالهتمام بالنظافة للحفاظ على 
والمرافـــق  للعمـــارات  االفتراضـــي  العمـــر 
الخاصـــة بهـــا، لذلك حرصت الـــوزارة على 

تقديم الدعم الـــالزم لالتحادات المنتخبة 
لمســـاعدتهم على القيـــام بالمهام المنوطة 

بتلك االتحادات بصورة احترافية.
 ونـــّوه إلى أن خدمـــات برنامج “اتحادات” 
مشـــاريع  جميـــع  علـــى  تعميمهـــا  ســـيتم 
قامـــت  التـــي  التمليـــك  شـــقق  عمـــارات 
الوزارة بتنفيذها، القديمة منها والحديثة، 
منّوًهـــا إلـــى وجـــود فريـــق عمـــل مشـــترك 
بيـــن الـــوزارة وشـــركة عقـــارات اإلســـكان 
يضـــم متخصصين في الشـــئون القانونية 
بتطبيـــق  يقـــوم  والتنظيميـــة،  واإلداريـــة 
علـــى  زمنـــي  لجـــدول  وفًقـــا  البرنامـــج 
العمـــارات وبصورة تدريجيـــة، كما يعكف 
الفريـــق علـــى التقييـــم المســـتمر للبرنامج 

والعمل على تطويره باستمرار.

المنامة - وزارة اإلسكان

بلدية “الجنوبية” ترصد مخالفات المطاعم والمحالت
ــة ــي ــاح ــص ــتــهــيــة ال ــواد الـــغـــذائـــيـــة مــن ــ ــم ــ ــادرة بــعــض ال ــ ــص ــ م

نّفـــذت بلدية المنطقة الجنوبية ممثلة في 
قســـم الرقابة والتفتيش على التراخيص، 
حملة مشتركة بالتعاون مع وزارة الصحة 
ووزارة الصناعـــة والتجـــارة ومديرية أمن 
المخالفـــات  المحافظـــة الجنوبيـــة لرصـــد 
الصحية والبلدية واإلدارية على المطاعم 
والمحـــالت  واألســـواق  والكافيتريـــات 

التجارية.
 وأســـفرت هـــذه الحملـــة المشـــتركة عـــن 
علـــى  طريـــق  إشـــغال  مخالفـــات  تحريـــر 
مجموعـــة من المحـــالت التجاريـــة، حيث 
قـــام بعضها بحجـــز المواقـــف العامة، فيما 
الغذائيـــة  المـــواد  بعـــض  مصـــادرة  تمـــت 

المنتهية الصالحية.
 وأعلنت رئيس قســـم الرقابـــة والتفتيش 
المهندســـة مريـــم الصديقـــي أن الحمـــالت 
التي تنظمها البلدية مستمرة بشكل دوري 

لرصـــد كل الممارســـات الســـلبية والقضاء 
عليهـــا، وضبـــط كل مـــن يمارســـها واتخاذ 
اإلجـــراءات القانونية بحقـــه وفق اللوائح 
فـــرق  جهـــود  أثمـــرت  حيـــث  القانونيـــة، 
التفتيش خالل الحملـــة بتحرير مجموعة 
مـــن المخالفـــات علـــى المحـــالت التجارية 

والتي تعرض خارج حدود الملك.
 مـــن جانبـــه، أوضـــح اختصاصي ســـالمة 

أغذيـــة مشـــرف المنطقـــة الجنوبيـــة فهـــد 
الغريب أن هذه الحمالت شـــملت المتاجر 
واألســـواق والمحالت التجارية في مجال 
تقديـــم خدمـــات األطعمـــة والمشـــروبات 
خضـــروات  مـــن  الغذائيـــة  المـــواد  وبيـــع 
وفواكـــه ولحوم وغيرها بغرض التأكد من 
التزامهـــا وتطبيق االشـــتراطات الصحية، 
واتباعهـــا الممارســـات الصحيـــة الســـليمة 

التي تتضمن سالمة المواد الغذائية.
 ودعت البلدية أصحاب المحال التجارية 
بضـــرورة االلتزام باالشـــتراطات وقوانين 
الســـجالت  أوضـــاع  وتصحيـــح  البلديـــة 
التجاريـــة، مؤكـــدًة أن الحمالت ستســـتمر 
المخالفـــات  لضبـــط  دوري  وبشـــكل 
واالشـــتراطات  للقوانيـــن  والتجـــاوزات 

البلدية.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

أعلنت المؤسســـة الخيرية الملكية عن توقيع اتفاقية 
تعـــاون مـــع شـــركة عقـــارات الســـيف لتشـــكيل فريـــق 
تطوعـــي مـــن الشـــباب البحرينييـــن لمواجهـــة حاالت 
الطـــوارئ؛ تنفيـــًذا لتوجيهـــات ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمـــال الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب رئيـــس مجلس 
أمناء المؤسســـة الخيرية الملكية ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة. وسيؤدي الفريق التطوعي أعماله 

بمتابعة وإشراف الخيرية الملكية.
وتـــم توقيـــع االتفاقيـــة مـــن األميـــن العام للمؤسســـة 
الخيرية الملكية مصطفى الســـيد، والرئيس التنفيذي 
لشـــركة عقـــارات الســـيف أحمـــد يوســـف، وتضمنـــت 
تشـــكيل فريق ُمشـــترك من جانب المؤسسة الخيرية 
الملكيـــة وشـــركة عقـــارات الســـيف، لإلشـــراف علـــى 
تركيـــب عـــوازل األمطـــار وترميـــم وإصـــالح وصيانة 

منازل 10 أسر مكفولة متضررة من األمطار. 
وأشـــاد الســـيد بمســـاهمة شـــركة عقارات السيف في 
تشـــكيل فريـــق تطوعـــي لمواجهـــة حاالت الطـــوارئ، 
حيث وّجه لتشـــكيله ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفـــة.  وأشـــار إلـــى إســـهامات هـــذه المبـــادرات في 
تفعيـــل مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة جنًبـــا لجنـــب مـــع 
جهـــود القطـــاع الخاص في دعـــم المشـــاريع الخيرية 

واإلنسانية.
مـــن جانبه، أثنى يوســـف علـــى المبادرة التـــي دعا لها 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ضمن الخطط 
مـــن  فريـــق  وتشـــكيل  الطـــوارئ  حـــاالت  لمواجهـــة 

المتطوعين من كال الجانبين.

توقيع االتفاقية

“الخيرية الملكية” توقع اتفاقية تعاون مع “عقارات السيف”
فريق تطوعي لدعم المتضررين من األمطار

المنامة - وزارة شؤون الكهرباء والماء

اجتمـــع وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء 
وائـــل المبارك مع وزيـــر الطاقة والصناعة 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
سهيل المزروعي بحضور كل من الرئيس 
التنفيـــذي لهيئـــة الكهرباء والماء الشـــيخ 
نواف بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، والرئيس 
التنفيـــذي للمجلس األعلـــى للبيئة محمد 
مبارك بـــن دينه.وفي االجتماع الذي عقد 
علـــى هامـــش فعاليـــات أســـبوع أبوظبي 
لالســـتدامة تـــم مناقشـــة ســـبل التعـــاون 
المشـــترك بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وبهذه المناســـبة قـــال الوزيـــر المبارك إن 
مملكـــة البحرين ودولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشقيقة قطعت خطوات واسعة 
في ســـبيل التعـــاون في مجـــال الكهرباء 
التوجيهـــات  علـــى  بنـــاًء  وذلـــك  والمـــاء 
وبيـــن  الرشـــيدة،  القيـــادة  مـــن  الســـامية 

فـــي حديثـــه الهـــدف مـــن هـــذا االجتماع 
فهو يســـعى إلـــى تطوير وتعزيـــز التعاون 
المشـــترك بين البلدين، كما تم استعراض 
مجـــاالت التعـــاون القائمة والمســـتقبلية، 
وتبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة 

وافضل الممارسات بين الجانبين.
وبعـــد ذلـــك زار الوزير جنـــاح هيئة الربط 
التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  الكهربائـــي 
لـــدول الخليـــج العربيـــة، حيـــث إن الربط 
الكهربائـــي الخليجـــي يمكـــن الـــدول مـــن 

ســـواء  الطاقـــة  مصـــادر  فـــي  المشـــاركة 
المنتجة أو احتياطي الطاقة.

المرافـــق علـــى  الوزيـــر والوفـــد   واطلـــع 
معـــرض هيئـــة الربـــط الخليجـــي وآليات 
وعمليـــات الربط الكهربائـــي، والتخطيط 
المســـتقبلي، وتجارة الطاقة، واستعرض 
اإلبراهيـــم  أحمـــد  الربـــط  هيئـــة  رئيـــس 
الربـــط  لشـــبكة  المحققـــة  اإلنجـــازات 
الخليجـــي، إضافـــة للعوائـــد االقتصادية، 

والمجتمعية.

اســتعراض اإلنجــازات المحققة لشــبكة الربــط الخليجي
بحث التعاون مع اإلمارات بمجال الكهرباء
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هيئة الربط

العربـــي  البرلمـــان  عضـــو  دعـــا 
إلـــى  الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب 
عربيـــة  رؤيـــة  إيجـــاد  ضـــرورة 
موحدة تســـتهدف حفـــظ اآلثار 
والتـــراث فـــي الوطـــن العربـــي، 
وتضـــع الخطـــط والحلـــول مـــن 
أجل اســـتعادة الكثير من القطع 
األثرية الموجـــودة في متاحف 
عالميـــة، بينما تعود ملكيتها في 

األصل لدول عربية وإسالمية.
جاء ذلـــك ضمن مداخلة للنائب 
ممـــدوح الصالـــح فـــي الجلســـة 
العامة الثانية مـــن دور االنعقاد 
الرابـــع مـــن الفصـــل التشـــريعي 
الثانـــي للبرلمـــان العربي، والتي 
انعقدت صباح أمس بجمهورية 

مصر العربية.
ووافـــق البرلمـــان العربـــي علـــى 
تضميـــن المالحظات الجوهرية 
النـــواب  مجلـــس  قدمهـــا  التـــي 

البحريني في مشـــروع القانون 
اآلثـــار  لحفـــظ  االسترشـــادي 

العربية.
العربـــي  البرلمـــان  تبنـــى  كمـــا 
مقتـــرح النائب ممـــدوح الصالح 
األثريـــة  القطـــع  الســـتعادة 
العربيـــة  بالـــدول  الخاصـــة 
والموجـــودة فـــي متاحـــف عدد 
مـــن الـــدول األجنبية، والســـعي 
عمـــل  اســـتراتيجية  إليجـــاد 

لتحقيق ذلك.

البرلمان العربي يتبنى اقتراح الصالح الستعادة اآلثار

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

تنفيًذا لتوجيهات ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، بدأت وزارة 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني بالتعاون والتنسيق مع مجلس 
المشـــاريع  مـــن  حزمـــة  تنفيـــذ  النـــواب 
التطويريـــة ذات الطابـــع الخدمـــي مـــن 
المقدمـــة  الخدمـــات  تحســـين  أجـــل 
للمواطنين فـــي إطار المشـــاريع البلدية 
مملكـــة  مناطـــق  بمختلـــف  المشـــتركة 
البحرين بما يســـهم فـــي تحقيق أهداف 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

وقـــام وزير األشـــغال وشـــئون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
والنائب عبدهللا الذوادي )ممثل الدائرة 
الثامنـــة بالمحافظـــة الشـــمالية( بجولـــة 
تفقدية لمشروع تطوير الطرق الداخلية 
في ســـوق واقف بمجمع 1203وإنشـــاء 
متنزه بمجمـــع 1204، حيث أفاد الوزير 
أن المشروع يشتمل على تطوير طريق 
الخدمـــة الموازي لشـــارع ولي العهد مع 
توفير مواقف ســـيارات في المساحات 
زيـــادة  علـــى  يشـــتمل  كمـــا  المتاحـــة، 
مداخـــل ومخـــارج ســـوق واقـــف، مـــن 
خـــالل إعادة تأهيل طريـــق 308 وفتح 
مدخـــل ومخرج من شـــارع ولـــي العهد 
إلـــى طريـــق 308، واســـتحداث مخـــرج 

جديـــد مـــن الســـوق إلى شـــارع الشـــيخ 
حمد، كما أنه يجري حاليًا التنســـيق مع 
المالك لدراسة تنظيم الحركة المرورية 

بمنطقـــة الســـوق عبـــر تحويـــل الطـــرق 
وذلـــك  واحـــد،  اتجـــاه  إلـــى  الداخليـــة 
لتحســـين انســـيابية الحركـــة المروريـــة 

فـــي المنطقـــة، أخذًا باالعتبـــار المداخل 
والمخارج المقترحة للمشروع.

المشـــروع  أن  خلـــف  الوزيـــر  وأضـــاف 
يتضمن أيضًا تحسين اإلنارة في الطرق 
المذكـــورة وتركيب العالمـــات المرورية 
المطلوبة وذلك لرفع مســـتوى الســـالمة 
المروريـــة، الفتـــًا إلى أن المشـــروع في 
التفصيليـــة  التصاميـــم  إعـــداد  مرحلـــة 
ومن ثم ســـيتم التنســـيق مع الخدمات 
للبدء بالعمل ومن المؤمل البدء بأعمال 
التنفيـــذ خـــالل الربـــع الثانـــي مـــن العام 
الجاري، على أن يســـتغرق المشـــروع 8 

أشهر.
وبيـــن أن “متنزه مدينـــة حمد يعتبر من 
المشـــاريع االســـتراتيجية على مستوى 
المحافظـــة الشـــمالية تحقيقـــا لمبـــادرة 

الوزارة لتوسعة الرقعة الخضراء حيث 
يقـــام المشـــروع على مســـاحة 62,000 

متر مربع في مجمع 1204”.
عناصـــر  فـــي  “روعـــي  بالقـــول  وذكـــر 
التصميـــم المطلوبـــة للمتنزه أن يتضمن 
الخضـــراء،  المســـاحات  علـــى  المتنـــزه 
هنـــاك  تكـــون  وأن  زراعيـــة  وحدائـــق 
مســـاحات مخصصة للجلسات العائلية، 
إضافـــة الـــى ممشـــى رياضـــي وألعـــاب 
رياضيـــة ومســـار للدراجـــات ومناطـــق 

ألعاب أطفال ومالعب”.
هنـــاك  “ســـتكون  قائـــال  الوزيـــر  وختـــم 
مناطق مخصصة لالستثمار بما يتناسب 
مع نشـــاطات المتنزه، إلى جانب مراعاة 
احتياجـــات ذوي الهمـــم فـــي التصميـــم 

كجزء ال يتجزأ من المجتمع”.

ــى ريــاضــيــا ــش ــم ــات خـــضـــراء وم ــاح ــس ــد يــتــضــمــن م ــم ــزه بــمــديــنــة ح ــن ــت إنـــشـــاء م

خلف والذوادي يتابعان تطوير الطرق بسوق واقف



أعلـــن النائـــب العام علـــي البوعينين 
انخفـــاض نســـبة الجرائـــم ألول مرة 
جميـــع  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
أنـــواع القضايـــا خـــال العـــام 2019 
بنسبة تصل إلى 7.5 % من مجموع 
القضايا دون القضايا المرورية، وأن 
نســـبة جرائـــم المخـــدرات انخفضت 
بنســـبة 7 % وقضايا الســـرقة بنسبة 

.% 10
كمـــا تاشـــى مـــا نســـبته 90 % مـــن 
القضايـــا المروريـــة بالنســـبة لما ورد 
فـــي العـــام 2018، والفضـــل في ذلك 
نظـــام  طبـــق  الـــذي  للقانـــون  يعـــود 
التصالـــح بالتعديـــل الذي طـــرأ على 
قانـــون المـــرور فـــي المخالفـــات، إذ 
 48 تنتهـــي القضيـــة فـــي أقـــل مـــن 
ســـاعة بمبنـــى اإلدارة العامة للمرور، 
بـــدال مـــن معاملـــة الواقعة علـــى أنها 
قضية اعتياديـــة وتنتهي إجراءاتها 
بعـــد مـــدة طويلـــة كمـــا فـــي الفتـــرة 
القضايـــا  أن  عـــن  فضـــا  الســـابقة، 
اإلرهابيـــة انخفضـــت بنســـبة كبيـــرة 
جـــدا عمـــا كانت عليـــه ســـابقا، وقرر 
بأنه يجب تعديل قانون اإلرهاب بما 
يتواءم مع نوعية القضايا اإلرهابية 
الفعلية بدال ممـــا هو منصوص عليه 

في القانون الحالي.
الســـنوي  التقريـــر  أن  أيضـــا  وذكـــر 
كشـــف  الخاصـــة  التحقيـــق  لوحـــدة 
أيضـــا عـــن انخفـــاض بنســـبة 22 % 
تلقتهـــا  التـــي  الشـــكاوى  عـــدد  فـــي 
الوحدة خال العام المنصرم بنســـبة 

ملحوظة عن العام 2018.
إلـــى أن هـــذه النســـب غيـــر  وأشـــار 
بســـيطة بتاتـــا بالنســـبة للجريمة، إذ 
تنخفـــض على إثرها أعـــداد الجرائم 
بجميع أنواعها، كما تقل على ســـبيل 
المثـــال كمية المـــواد المخـــدرة التي 

تصل للباد.
اســـتحصال  تـــم  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
غرامات مالية في جميع القضايا بلغ 
مجموعهـــا 7 ماييـــن و32 ألفـــا و46 
دينارا و940 فلسا بزيادة تقدر بأكثر 
من مليوني دينار عن العام الماضي، 
المســـتحصلة  الكفـــاالت  قيمـــة  وأن 
بلغت مليونا و938 ألفا و314 دينارا، 
وتم إيداع المبالغ في خزانة الدولة، 
مبينـــا أن النيابـــة العامـــة رحيمة في 
اســـتحصال هـــذه الغرامـــات، إذ إنها 
تعمل على تقسيط المبالغ لمن تكون 
أحوالهم المادية ضعيفة بعد دراســـة 
ظروفهـــم؛ بـــدال مـــن أن يتـــم إجبـــار 
الشخص على دفع كامل المبلغ دفعة 

واحدة.
وأفـــاد بأنـــه وألول مـــرة فـــي تاريخ 
النيابـــة العامـــة بلغت نســـبة اإلنجاز 
فـــي إدارة األدلـــة الماديـــة 100 %، 
أي أن جميـــع العينات والقضايا التي 
أرسلت لإلدارة تم إنجازها وهذا أمر 

يدعو للفخر.
وأكـــد أن النيابة العامـــة تختص في 

األســـاس بالدعـــوى الجنائيـــة، وهي 
خصم شـــريف فيها، تعمـــل بحيادية 
وموضوعيـــة، وليســـت لهـــا مصلحة 
ما إال إرســـاء العدالة والمنافحة عن 
حقـــوق المجتمـــع العامـــة والخاصـــة 
فـــي إطـــار الدعـــوى الجنائيـــة، كمـــا 
أن منهجنـــا الدائـــم هو العمل بشـــكل 

متواصـــل على التطويـــر، إذ تحرص 
على تنميـــة قدرات أعضائهـــا الفنية 
برامـــج  خـــال  مـــن  والتثقيفيـــة؛ 
تدريبية مكثفة، وفي مناٍح متعددة؛ 
لمواكبة ما يســـتحدث من تشريعات 
ومبادئ قضائية تتطلب استعدادات 

هيكلية وتدريبية.

البوعينين: 7.5 % تدني معدالت الجريمة في 2019
فقط ســـاعـــة   48 ــال  ــ خ ــا  ــاؤهـ ــهـ وإنـ  %  90 ــة  ــروريـ ــمـ الـ ــا  ــاي ــض ــق ال انــخــفــاض 

7 ماليين دينار 
غرامات مالية 
تم استالمها 

والتقسيط ممكن

إنجاز 100 % من 
عينات “األدلة 
المادية” ألول 

مرة بتاريخها
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عباس إبراهيم

أشـــار النائـــب العـــام إلـــى أن النيابـــة 
العامـــة بـــدأت خال العـــام 2019 في 
اإلعـــان بالوســـائل اإللكترونيـــة فـــي 
ضـــوء ما طرأ مـــن تعديل على قانون 
المرافعـــات المدنيـــة بإجـــازة اللجـــوء 
فـــي إعان األطـــراف والخصـــوم إلى 
الوســـائل اإللكترونيـــة وصـــدور قرار 
وزير العدل رقم 89 لسنة 2018 بشأن 
تنظيم اإلعان بالوسائل اإللكترونية، 
التـــي تتمثل قي البريد اإللكتروني أو 
الرســـائل النصية القصيرة، مســـتعملة 
فـــي ذلـــك ما يقدمـــه األطـــراف وذوو 
الشـــأن ووكاؤهم من بيانات وسيلة 
بموجـــب  التـــي يرتضونهـــا،  اإلعـــان 
طلبـــات مكتوبة، ســـواء مقدمة منهم 

أخـــرى،  عامـــة  جهـــة  ألي  أو  للنيابـــة 
كمـــا يمكنها االســـتعانة أيضـــا ببيانات 
شركات االتصاالت أو السجل الخاص 
بوزارة العـــدل؛ للوصول لبيانات ذوي 
الشأن وإخطارهم بالقرارات الخاصة 

بهم.
ومن شـــأن اإلعان اإللكتروني تفادي 
التأخير في تبليغ المعنيين بالقرارات 
وتحقيـــق ســـرعة اإلخطـــار وســـرعة 
تصرفهم حيال ذلـــك، أما في حال ما 
إذا كان ذلك الشـــخص مســـجون فإنه 
يتـــم الرجـــوع لآلليـــة القديمـــة بتبليغ 
بالقـــرار  والتأهيـــل  اإلصـــاح  إدارة 

والتي تقوم بدورها بتبليغه.
كما دعا المحامين والجمهور لالستفادة من الخدمات اإللكترونية التي تقدمها  «

النيابة العامة، من خالل إرسال الطلبات بجميع أنواعها إلكترونيا دون الحاجة إلى 
الحضور الشخصي، مؤكدا أن النيابة العامة تلقت إلكترونيا العام الماضي 1211 

طلبا، بزيادة قدرها 75 % من طلبات العام 2018.

اإلعالن اإللكتروني يحقق سرعة التصرف بالقرارات
محرر الشؤون المحلية

البحرين أول دولة بالمنطقة لديها قانون متكامل للعقوبات البديلة
1 %  لـــم يتلزمـــوا بالعمـــل المـــوكل إليهـــم وتمـــت إعادتهـــم للســـجن

قـــال النائـــب العام علـــي البوعينين إن مملكـــة البحرين هي 
الدولـــة الوحيـــدة فـــي منطقة الشـــرق األوســـط التي يوجد 
فيها قانون متكامل بشـــأن العقوبات البديلة تم العمل عليه 
خال ســـنتين للوصول للصياغة النهائية الخاصة به. وبين 
أنـــه في العـــام الماضي تم إنشـــاء مكتب للعقوبـــات البديلة 
بمقـــر النيابـــة، يقع تحت إشـــراف نيابـــة التنفيـــذ، ويختص 
بتلقي وفحص طلبات اســـتبدال العقوبـــة ومتابعة وضعية 
الســـجناء، واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة كي يســـتفيد من 
أحـــكام هـــذا القانـــون المحكوم عليهـــم ممن تنطبـــق عليهم 
وتتوافـــر فيهـــم الشـــروط والضوابط المنصـــوص عليها في 
القانـــون المذكـــور. ولفـــت إلى أنـــه ولتحقيق تطبيـــق أمثل 
لقانـــون العقوبـــات البديلـــة وبشـــكل أكثـــر اتســـاعا، عقـــدت 
النيابـــة ورشـــتي عمـــل لـــدور القطـــاع الخاص ومؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي، بالتنســـيق مـــع المجلس األعلـــى للقضاء 

ووزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف؛ مـــن أجل 
تعريف هذين القطاعيـــن بذلك القانون، من حيث موجباته 
وحكمتـــه وأثـــره اإليجابي على الفرد والمجتمع، وليســـاهما 
بشـــكل فعال في تطبيقه في إطار ما يضطلعان به من دور 
وطني واجتماعي. وأشـــار إلى أن المدانين من صغار الســـن 
ال تكـــون عقوباتهـــم البديلة مبنية على عمـــل اجتماعي، بل 
مـــن خال إعادة تأهيلهـــم اجتماعيا من خـــال برامج مثل 
)تمام( الصادر من وزارة الداخلية أو برامج أخرى، ليتعلموا 
أهميتهـــم في الحيـــاة وأن أهدافهم يجب أن تكون أكبر من 

يحرق، مثا، إطارا في أحد الشوارع.
وذكـــر أنه يوجد صورتان لتطبيـــق قانون العقوبات البديلة، 
األولـــى هـــي العقوبات التـــي ال تزيد عن ســـنة، وفيها يصدر 
القاضي مباشـــرة حكمه باستبدال العقوبة لمن تنطبق عليه 
الشـــروط، أما األخرى فـــإن من يصدر بحقـــه حكم بالحبس 
ألكثر من سنة ووصلت في بعض الحاالت إلى 10 و15 سنة 
ممـــن تم تنفيذ القانـــون بحقهم وأطلق ســـراحهم، يجب أن 

تتوافر فيهم 3 شـــروط، أال وهي أن يكون قد أمضى نصف 
العقوبة، وحسن السيرة والسلوك بداخل السجن، وأال تكون 
هنالك خطورة أمنية لخروجه من الســـجن، مؤكدا أنه عمل 

يومي تقوم به النيابة العامة.
لكنه أشـــار فـــي ذات الوقت إلـــى وجود نســـبة قليلة جدا ال 
تكاد تصل إلى 1 % ممن تم استبدال عقوباتهم لم يلتزموا 
بالعمـــل المـــوكل إليهـــم، مـــا أدى إلـــى إعادتهم للســـجن بعد 
عرض الحاالت على قاضي تنفيذ العقاب، والذي يقرر إلغاء 
العقوبـــة البديلة وإعادة المحكـــوم عليه للحبس. ولفت إلى 
أن القانون أثبت نجاحه بالنســـبة للجميع سواء كان المتهم 
ذاتـــه أو المجتمـــع أو حتـــى الدولـــة، فمـــن يـــدان باتهامـــات 
متعلقة بقضايا الحوادث المرورية البليغة، فإننا نســـعى ألن 
يعمل في المستشفيات العامة؛ حتى يرى بعينه المتضررين 
مـــن الحـــوادث المروريـــة ويتعـــظ وال يعود الرتـــكاب الفعل 
المؤثم، كما أنه على سبيل المثال أيضا فإن المتهم بتعذيب 
حيوان “كلب” تم إلزامه بالعمل في جمعية الرفق بالحيوان.

محرر الشؤون المحلية
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ــق ــ ــري ــ ــح ــ ــر طــــلــــبــــات ال ــ ــي ــ ــاي ــ ــع ــ تــــعــــديــــل م

السيارات ترفض فسح مواقفها للقوارب

عبــر وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني عصــام خلف عن 
رفضه لمقترح مجلس بلدي الجنوبية بتخصيص أرض في المحافظة الجنوبية 

لمواقف القوارب والسفن.

األراضـــي  بمحدوديـــة  رفضـــه  وبـــرر 
للخدمـــات  المخصصـــة  والمســـاحات 
األحيـــاء  وســـط  العامـــة  والمرافـــق 
لتوفيـــر  الملحـــة  والحاجـــة  الســـكنية، 
أكبر عدد ممكن من مواقف السيارات، 
لتلبية احتياجات األهالي في المناطق 
الســـكنية. وبيـــن كذلـــك أن مســـؤولية 
توفير أماكن مخصصة لقوارب الصيد 

للهواة تقع على أصحابها.
مـــن جهتـــه، رحـــب مديـــر عـــام بلديـــة 
المنطقة الجنوبيـــة عاصم عبداللطيف 

بالحـــل البديل الـــذي طرحـــه المجلس 
والمتمثـــل فـــي تخصيـــص أرض يتـــم 
تأجيرهـــا لقـــوارب هواة الصيـــد بأجرة 
يتـــم  يوميـــة وبرســـوم رمزيـــة حتـــى 
توفيـــر الحـــل الدائـــم لهـــا. إلـــى ذلـــك، 
مـــرر المجلـــس البلدي خـــال اجتماعه 
معاييـــر  تعديـــل  مشـــروع  االعتيـــادي 
طلبات الحريق التابعة لمشروع تنمية 
المدن والقرى. وشملت التعديات رفع 
معيار الدخل لحاالت الحريق من 600 
دينار إلـــى 800 دينار، إلى جانب إلغاء 

شـــرط مـــرور 10 ســـنوات علـــى ملكية 
العقـــار ومدة اإلقامة فيـــه. ويأتي هذا 
المقتـــرح تماشـــيا مـــع غـــاء المعيشـــة 

الســـنوات  خـــال  األســـعار  وارتفـــاع 
األخيرة، وزيادة التكاليف المالية على 

جميع األسر محدودة الدخل.

ال غياب
لم يســـجل اجتمـــاع مجلـــس بلدي 
أي  غيـــاب  االعتيـــادي  الجنوبيـــة 

عضو من أعضائه.

بدر التميمي

اختالف الرأي ال يفسد للود قضية

تطوير شوارع 4 عواصم عربية بمدينة عيسى
ـــاري ـــكلها الحض ـــة وش ـــي للمنطق ـــر الجمال ـــى المظه ـــاظ عل ـــاف: الحف الق

وافـــق مجلـــس بلـــدي الجنوبية خال 
اجتماعـــه االعتيـــادي علـــى تمريـــر 4 
مقترحـــات بتطويـــر 4 شـــوارع تحمل 
أســـماء 4 عواصم عربية، بلغت نهاية 
عمرهـــا االفتراضـــي؛ بهـــدف تســـهيل 
حركـــة تنقـــل المواطنيـــن والمقيمين، 
الجمالـــي  المظهـــر  علـــى  والحفـــاظ 

للمنطقة وشكلها الحضاري.
وشـــملت مقترحـــات التطويـــر كل من 
ودمشـــق  وبغـــداد  الريـــاض  شـــوارع 
مـــن كثـــرة  والقاهـــرة، حيـــث تعانـــي 
الشروخ والشـــقوق الكبيرة، وحاجتها 
وصيانـــة  وســـفلتة  رصـــف  إلـــى 
المرتفعـــات وصباغـــة األرصفـــة، إلـــى 
جانب رصف جوانب الطريق بالطوب 

األحمر.
إيمـــان  البلديـــة  أكـــدت  جهتهـــا،  مـــن 
القاف على أهمية األخذ في االعتبار 

وجود نقـــاط لتجمعات ميـــاه األمطار 
بالقـــرب مـــن روضـــة الحنيـــن، ونادي 
وقـــرب  الرياضـــي،  عيســـى  مدينـــة 
اإلعداديـــة  عيســـى  مدينـــة  مدرســـة 

للبنيـــن، والشـــارع الواقـــع بالقرب من 
شـــقق التمليـــك، وبالقرب من مســـجد 
مـــن  وبالقـــرب  األنصـــاري،  ســـبيكة 

جمعية اإلحسان.

التطويـــر  أعمـــال  أن  إلـــى  وأشـــارت 
ينبغـــي أن تشـــمل علـــى نحـــو خـــاص 
العلمـــي،  للمركـــز  المقابـــل  الشـــارع 
والشـــارع الواقع خلف مدرسة أميمة 
بنت النعمان الثانوية للبنات، والشارع 
الواقـــع خلف مدرســـة مدينة عيســـى 
اإلعدادية للبنيـــن، إلى جانب معالجة 
عـــن  الناتجـــة  الطريـــق  انخفاضـــات 
تســـريبات الصـــرف الصحـــي، وإعادة 
المرتفعـــات  صباغـــة وتأهيـــل جميـــع 

الواقعة على شارع بغداد.
وأشـــارت إلى أن شارع بغداد يعد من 
الشـــوارع الحيويـــة بمدينـــة عيســـى، 
حيـــث يقـــع عليـــه مؤسســـات مهمـــة 
مثـــل نـــادي مدينـــة عيســـى الرياضي 
ومدرســـة مدينـــة عيســـى االبتدائيـــة 
اإلعداديـــة للبنين إلى جانب قربه من 

مدينة خليفة الرياضية.

إيمان القالف

سيدعلي المحافظة

“األشغال”: تحويالت مرورية ضمن تطوير شارع الشيخ زايد
أعـــــــمـــــــال الــــتــــنــــفــــيــــذ تــــســــيــــر وفــــــــــق الــــــــجــــــــدول الــــزمــــنــــي

أفــادت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني في بيان أمــس؛ تعقيًبا على ما 
نشــر بصحيفــة “البــاد” يــوم الســبت الموافق 11 ينايــر 2020 تحت عنوان “يا صبر أيوب بشــارع 
مدرســة الســياقة”، بأن أعمال تنفيذ مشــروع تطوير شارع الشيخ زايد الذي بدأ العمل فيه شهر 
أغســطس الماضي تســير حســب البرنامج الزمني، مشيرة إلى أنها قامت بإنشاء الطرق البديلة 
للتحويــات المروريــة ضمن أعمال المشــروع؛ بهــدف تخفيف االزدحامــات المرورية في الموقع 

المذكور. 

أنشـــأت  أنهـــا  إلـــى  وأشـــارت 
علـــى  إضافيـــة  مســـارات 
زايـــد  الشـــيخ  شـــارع  جانبـــي 
للمحافظة على عدد المسارات 
)مســـاران فـــي اتجـــاه( بنفـــس 
كمـــا  ســـابًقا،  الموجـــود  العـــدد 
وجـــود  علـــى  المحافظـــة  تـــم 
مســـارات  وإضافـــة  الـــدوارات 
جانبية؛ بغرض المحافظة على 
المروريـــة،  الحركـــة  انســـياب 
علًمـــا أن فترة تنفيذ المشـــروع 
ستشـــهد عددا مـــن التحويات 
الشـــارع  هـــذا  علـــى  المروريـــة 
تحافـــظ  وســـوف  الحيـــوي 
الـــوزارة على انســـياب الحركة 
المرورية بنفس عدد المسارات 
الموجـــودة؛ لتقليل االختناقات 

المرورية. 
توســـعة  مشـــروع  أن  وذكـــرت 
شـــارع الشـــيخ زايـــد يعـــد مـــن 

المشاريع االستراتيجية المهمة 
على شبكة الطرق الرئيسة في 
المملكـــة، إذ تعمل الوزارة على 
تنفيـــذ المرحلـــة األولـــى التـــي 
تشـــتمل علـــى توســـعة شـــارع 
الشـــيخ زايـــد إلـــى 3 مســـارات 
فـــي كل اتجاه بدًءا من شـــارع 
شـــارع  حتـــى  ديســـمبر   16
الشـــيخ خليفة بن سلمان، ومن 
عالـــي  لقريـــة  الغربـــي  الـــدوار 
حتى شارع الشـــيخ عيسى بن 

ســـلمان، مع تحويل الـــدوارات 
األربعـــة الموجـــودة عليـــه إلـــى 
بإشـــارات  تـــدار  تقاطعـــات 
ضوئية، كما يشـــتمل المشروع 
ووضـــع  اإلنـــارة  أعمـــال  علـــى 
الحواجـــز والســـامة المرورية 
والعامـــات المروريـــة وتجديد 
وأعمـــال  األســـفلت،  طبقـــات 
تصريف مياه األمطار، علًما أنه 
تـــم البدء بإنشـــاء طرق مؤقتة 
لتحويـــات الحركـــة المروريـــة 

بيـــن  المحصـــور  الجـــزء  فـــي 
شـــارع الشـــيخ ســـلمان وشارع 
بهـــدف  عالـــي؛  بمنطقـــة   38
تخفيـــف االزدحامات المرورية 

في الموقع المذكور. 
الحركـــة  حجـــم  أن  وأضافـــت 
المروريـــة علـــى الشـــارع يبلـــغ 
فـــي  يومًيـــا  مركبـــة  ألـــف   53
االتجاهيـــن، أمـــا فيمـــا يتعلـــق 
فمتوســـط  الـــذروة  بأوقـــات 
حجـــم الحركـــة المروريـــة فـــي 
الـــذروة الصباحيـــة يبلغ 2800 
مركبـــة فـــي الســـاعة، في حين 
أنهـــا تصـــل إلـــى 3500 مركبـــة 
في الســـاعة في ذروة الظهيرة 
الســـاعة  فـــي  مركبـــة  و3200 
ومـــن  المســـائية،  الـــذروة  فـــي 
حجـــم  يـــزداد  أن  المتوقـــع 

الحركة المرورية على الشـــارع 
المذكـــور ليصـــل إلـــى 100 ألف 
مركبـــة يومًيا فـــي االتجاهين، 
أمـــا فيما يتعلق بأوقات الذروة 
فمن المتوقع أن يصل متوسط 
حجـــم الحركـــة المروريـــة فـــي 
الذروة الصباحية 5400 مركبة 
في الساعة، في حين قد تصل 
إلـــى 6700 مركبة في الســـاعة 
و6100  الظهيـــرة  ذروة  فـــي 
مركبة في الســـاعة في الذروة 
بحلـــول  تدريجيـــا  المســـائية، 

.2030
المشـــروع  هـــذا  أن  يذكـــر 
تخفيـــف  فـــي  سيســـاهم 
كل  فـــي  المـــروري  االزدحـــام 
مـــن مناطـــق عالـــي وســـلماباد 
ويســـهل وصول األهالـــي لتلك 

المناطق، كما أن شـــارع الشيخ 
الرئيـــس  الشـــريان  يعـــد  زايـــد 
مـــن  المروريـــة  الحركـــة  لنقـــل 
قـــرى عالـــي وســـلماباد ومدينة 
الشـــيخ  شـــارع  باتجـــاه  زايـــد 
خليفة بن ســـلمان وصـــواًل إلى 
المنامة وبالعكـــس، إضافة إلى 
فـــي  سيســـاهم  المشـــروع  أن 
ســـهولة الوصول إلـــى المنطقة 
التعليميـــة فـــي مدينة عيســـى 
ومعالجة االختناقات المرورية 
أمام مدرســـة تدريب الســـياقة 

واستاد البحرين الوطني.
كما سيتضمن مشـــروع تطوير 
أعمـــال  زايـــد  الشـــيخ  شـــارع 
الخدمـــات  وحمايـــة  تحويـــل 
تصريـــف  وشـــبكة  األرضيـــة، 
ميـــاه األمطـــار علـــى الشـــوارع 
والمناطق المحيطة بها، وتنفيذ 
محطـــة رفع وتمديـــد خط نقل 
لمياه الصـــرف الصحي لخدمة 
اإلســـكاني،  الرملـــي  مشـــروع 
بجميـــع  الـــوزارة  وتهيـــب 
الشـــارع ضـــرورة  مســـتخدمي 
التعاون بااللتـــزام بالتحويات 
المروريـــة فـــي هـــذه المرحلـــة؛ 

حفاًظا على سامتهم.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أوضحت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في  «
بيان أمس؛ تعقيًبا على الموضوع المنشور نشر بصحيفة “البالد” 

يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 تحت عنوان: “األشغال” تتجاهل 
معالجة حفر مؤذية بالشوارع... “مثلث برمودا” للسيارات في 

توبلي، أن مهندسي شؤون الطرق قاموا، فور تلقي المالحظة، بزيارة 
ميدانية للموقع، وتبين أن الحفر على طريق 183 بمجمع 701 في 

توبلي، ناتجة عن تسرب في خطوط المياه أسفل الشارع، ما نتج عنه 

هبوط في الموقع المذكور. 
وعليه قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية؛ التخاذ اإلجراء  «

الالزم، وتم إصالح التسرب لمنع تكرار الهبوط على الشارع، كما 
ستقوم الجهة المعنية بمباشرة أعمال الصيانة النهائية وإعادة 

رصف الشارع.
وأشادت الوزارة بالشراكة المجتمعية للمواطنين والصحافة في  «

اإلبالغ عن هذه المالحظات التي تخدم الصالح العام.

“األشغال” تتجاوب مع “البالد” وتعد بإعادة رصف الشارع
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المحرق - باس

تشارك شركة خدمات مطار 
البحريـــن “باس” في معرض 
 ،  2020 للطيـــران  الكويـــت 
في الفترة بين -15 18 يناير 

الجاري.
وتأتي مشـــاركة “بـــاس” في 
التوســـعية  خططهـــا  إطـــار 
خـــارج البحرين لفتـــح آفاق 
مـــن  لمجموعـــة  جديـــدة 
التـــي  المتميـــزة  الخدمـــات 
لمطـــار  الشـــركة  تقدمهـــا 
البحرين الدولي، كما تهدف 
مـــع  التعـــاون  ســـبل  لبحـــث 
العالمية،  الطيـــران  شـــركات 
آخـــر  بحـــث  إلـــى  إضافـــة 
التطورات التكنولوجية في 
الطيـــران وخدمـــات  قطـــاع 

المناولـــة األرضيـــة والتعرف على التجـــارب والخبرات من شـــتى دول العالم. 
ويتـــرأس الوفـــد الرئيـــس التنفيذي ، ســـلمان المحميد ، الذي أشـــاد بمســـتوى 
التنظيم الذي شـــهده المعرض  اذ يجتمع المختصون والمهتمون بهذا القطاع 
فـــي كافـــة مجاالتـــه للتواصـــل وعقـــد الصفقـــات التجاريـــة.  يشـــار أن “باس” 
شـــاركت كذلك في معرض دبي للطيران أواخر نوفمبر الماضي لما توليه من 

اهتمام كبير لمثل هذه المحافل العالمية.

“باس” تستعرض خدماتها بـ“الكويت للطيران”

“تمكين”: استمرار دعم قطاع األغذية

فوالذ: افتتاح 4 فنادق جديدة في 2020

ــع عــالــمــيــا ــوسـ ــتـ ــارات والـ ــ ــك ــ ــت ــ ــة مـــواكـــبـــة االب ــفــي ــة كــي ــش ــاق ــن م

بالمملكة ــة  ــام ــق ــم ال ــراس  ــ ــ األع فـــي  ــردة  ــط ــض م ــادة  ــ زيـ مــتــوقــعــا 

اجتمع الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” إبراهيم 
جناحـــي، مـــع عـــدد مـــن أصحـــاب األعمـــال العامليـــن في 
قطـــاع تجارة األغذيـــة، وتولت جمعيـــة “ألواني البحرين” 
مهمـــة تمثيـــل المجموعـــة، وتـــم بحـــث أوجـــه دعـــم هـــذا 
القطاع والطرق الممكنة لمســـاعدة مؤسســـاته على تنمية 
أعمالها وتمكينها من بناء شـــراكات مثمرة مع نظرائها من 
مؤسســـات األغذيـــة المتقدمـــة خـــارج البحريـــن وتصدير 

منتجاتها إلى األسواق الخارجية.
 واســـتضاف “تمكين” االجتماع بحضور عدد من شـــركات 
التعبئـــة  الغذائيـــة والمطاعـــم وشـــركات  المـــواد  تصنيـــع 
والتغليـــف وشـــركات الضيافـــة والشـــركات الناشـــئة التي 
تمثـــل صناعة األغذية فـــي البحرين، حيـــث أعرب ممثلو 
تلـــك الشـــركات عـــن هدفهـــم المتمثل فـــي صياغـــة رؤية 
مشـــتركة، حول كيفية مواكبة القطاع للتوجهات الحالية، 

االبتكارات، والتوغل في األسواق العالمية.
 كمـــا جـــرى نقـــاش مثمـــر حـــول أهميـــة الدعـــم الحكومي 
لصناعـــة األغذيـــة فـــي البحريـــن، صعوبـــة التواصـــل مـــع 

حـــول  المتوافـــرة  المعلومـــات  نـــدرة  المعنيـــة،  الجهـــات 
المنتجـــات البحرينيـــة في قطاع األغذيـــة، أهمية تدريب 
وتأهيـــل البحرينييـــن فـــي هـــذا القطـــاع. كمـــا تـــم طـــرح 
ومناقشة أهمية مواصلة المشاركة البحرينية في معرض 
“جلفـــود”، ألهميتـــه وكونـــه أكبـــر معـــرض ســـنوي تجاري 
لألغذية والمشـــروبات في العالم، والذي سيقام في مركز 
دبـــي التجـــاري العالمي فـــي الفترة مـــن 16 وحتى 20 من 
فبرايـــر المقبـــل.  وأكد جناحي حـــرص “تمكين” على دعم 
المختلفـــة كمنطلـــق  البحرينيـــة  المشـــاريع والمؤسســـات 

أساسي نحو تنمية قطاع األغذية، مشيًرا لألهمية البالغة 
لهـــذا القطاع في تحقيق األمن الغذائـــي للبحرين، إضافة 

إلى قابليته للنمو والتوسع.
 وتولـــى رئيـــس جمعيـــة ألوانـــي البحرين، عمـــار عواجي، 
مهمـــة تقديـــم المجموعـــة ذات االهتمامـــات الخاصـــة في 
قطـــاع األغذيـــة خـــال االجتمـــاع وشـــرح ما تهـــدف إليه 
المجموعـــة مـــن استكشـــاف الفرص المتاحـــة والتحديات 
التـــي تواجه مشـــاريع إنتاج وصناعة وتجـــارة الغذاء في 

البحرين.

البحريــن  بهيئــة  الســياحي  التســويق والترويــج  إدارة  بأعمــال مديــر  القائــم  كشــف 
للسياحة والمعارض، علي فوالذ، عن أن 4 فنادق جديدة ستفتتح في البحرين خالل 
العام الجاري 2020، وهي: فندق العنوان في ديار المحرق الذي ســيكون جاهًزا العام 
الجــاري ومطــل على البحــر، وفندق جميرا في الزالق المطل كذلك على البحر، إضافة 

إلى فندقين آخرين لمجموعة جي اف اتش المالية بمرفأ البحرين المالي.

 وأوضح فـــوالذ للصحافيين على هامش 
تدشـــين منتـــزه الواحـــة ســـباش، أمس، 
أن فنـــدق العنـــوان وجميرا مطـــان على 

البحر، لتنظيم المؤتمرات واألعراس.
زيـــادة   2020 العـــام  يشـــهد  أن  وتوقـــع   
مضطردة فـــي عدد األعراس المقامة في 
المملكة، مبيًنا أن عـــدد األعراس المقامة 
في البحرين للمواطنين والمقيمين أو من 
خارج المملكة فـــي العام الماضي، تجاوز 
عـــدد األعـــراس التـــي أقيمـــت فـــي العام 

2018، مؤكًدا أن العائد من هذه األعراس 
بالماييـــن. وتوقـــع أن تتمكـــن البحريـــن 
من اســـتقطاب ســـياح في العـــام الجاري 

يتجاوز عددهم في العام الماضي.
وكانـــت الهيئـــة قـــد أعلنـــت مؤخـــًرا أنهـــا 
 12.2 البحريـــن  تســـتقطب  أن  تتوقـــع 
مليـــون زائر بزيادة قدرها 5 %، وتســـعى 
أيًضـــا إلى زيـــادة عدد الليالي الســـياحية 
بمقدار 15.8 مليون ليلة، وزيادة نســـبتها 
15 % مقارنـــة بعـــام 2019. فضـــاً عـــن 

زيـــادة متوســـط مـــدة إقامة الســـياح إلى 
3.5 ليلة ســـياحية للزائر وزيادتها بنســـبة 

3 % مقارنة بعام 2019.
 وأكـــد فـــوالذ أن اختيـــار المنامة عاصمة 
ســـوف   ،2020 لعـــام  العربيـــة  للســـياحة 
يلعـــب دوًرا فـــي زيـــادة أعـــداد الســـياح 

خصوًصـــا في ظـــل البرامج التي ســـوف 
تضعهـــا الهيئة إلى جانـــب برامج منظمة 
الســـياحة العربية وبرامـــج جامعة الدول 
العربيـــة، والتـــي ســـوف تشـــكل إضافـــة 
ودعـــم للبرامـــج التـــي تقيمهـــا الهيئة في 

ا. البحرين سنويًّ

جناحي ملتقيا عددا من أصحاب األعمال بالقطاع

فوالذ مصرحا للصحافيين

المنامة - وركسمارت

المحرق - طيران الخليج

المنامة - بي او كي انترناشونال

أعلنت شـــركة طيـــران الخليج، أنها 
ســـتقوم بتشغيل رحاتها من مطار 
النجـــف الدولي إلـــى مطار البحرين 
الدولـــي فـــي الفتـــرة مـــن 16 إلـــى 
مســـافريها  لنقـــل   2020 ينايـــر   21
ـــا فـــي جمهوريـــة  الموجوديـــن حاليًّ
العـــراق، حيث ســـتكون معظم هذه 
الرحـــات بنفـــس أرقـــام الرحـــات 
للجدولـــة  نفســـه  الوقـــت  وفـــي 
األصلية. كما تؤكد الناقلة الوطنية 
أيًضـــا أن جميـــع المســـافرين الذين 
ال يحملـــون تذاكر طيـــران الخليج، 
ا  والذيـــن ســـافروا إلـــى العـــراق بـــرًّ
أخـــرى،  طيـــران  شـــركات  مـــع  أو 
ســـيتمكنون من شـــراء تذاكر ســـفر 
الدولـــي علـــى  النجـــف  مـــن مطـــار 
متن أي رحلة تابعة لشـــركة طيران 
الخليج من 16 إلى 21 يناير 2020.
 وأفـــادت الشـــركة أنهـــا تعمـــل عـــن 

كثب مع سفارة البحرين في العراق 
النجـــف  فـــي  البحريـــن  وقنصليـــة 
طيـــران  مســـافري  مـــع  للتواصـــل 
الخليـــج الراغبيـــن في العـــودة إلى 
المملكة، ويمكن لجميع المســـافرين 
والبحرينييـــن فـــي النجف االتصال 
بوكاالت الســـفر أو المكتب المحلي 
لطيـــران الخليـــج أو مركـــز اتصـــال 
علـــى  للحصـــول  الخليـــج  طيـــران 
ونّوهـــت  المعلومـــات.  مـــن  مزيـــد 
طيـــران الخليج إلى أنها تضع دائًما 
سامة مســـافريها وطاقمها الجوي 
في قمة أولوياتها في ظل الظروف 

واألوضاع الراهنة.

عّيـــن بنك بي او كي انترناشـــونال، 
بنك الجملة اإلســـامي الذي يتخذ 
مقـــره فـــي البحريـــن والتابـــع لبنك 
الســـودان،  فـــي  الرائـــد  الخرطـــوم 
عـــن أحمد فـــؤاد درويـــش بمنصب 
الرئيـــس التنفيـــذي للفـــرع. وجـــاء 
التعييـــن كجـــزء مـــن نهـــج البنـــك 
للتطوير واالرتقاء بأدائه من خال 
الوطنيـــة  الكفـــاءات  اســـتقطاب 
المتميزة والقادرة على دفع مسيرة 
النمو ومواصلة اإلنجازات التي تم 

تحقيقها.
والتحـــق درويش ببنك بـــي او كي 

مـــارس  فـــي  انترناشـــونال 
2016 بمنصـــب الرئيس 

للشـــؤون  التنفيـــذي 
حيـــث  الماليـــة، 
ساهم في تأسيس 
الفرع في البحرين، 

كما أســـندت له مســـؤولية الشؤون 
الماليـــة فـــي الفـــرع الدولـــي الثاني 
أبوظبـــي،  فـــي  الخرطـــوم  لبنـــك 
مـــروًرا بكافـــة مراحـــل التأســـيس. 
وتـــم تعيينـــه فـــي منصـــب المديـــر 
التنفيـــذي المكلـــف للبنك في شـــهر 
إبريـــل 2019 مـــن العـــام الماضـــي. 
ويمتلـــك درويش أكثر من 15 عاًما 
مـــن الخبـــرة فـــي مجـــال الصيرفة 
أنـــه  إلـــى  باإلضافـــة  واالســـتثمار، 
محاســـب عام معتمد ومرخص من 
واليـــة نيو هامبشـــاير في الواليات 
المتحـــدة األميركية، وحاصل على 
ترخيص محاسب قانوني إسامي 
المحاســـبة  هيئـــة  مـــن  معتمـــد 
والمراجعة للمؤسسات المالية 
اإلســـامية، وحاصـــل على 
درجة البكالوريوس في 
المحاســـبة من جامعة 

البحرين.

“طيران الخليج” ستعيد مسافريها بالعراق

درويش رئيسا تنفيذيا لـ“بي أو كي انترناشونال”

رشـــيدي: متنـــزه الواحـــة ســـبالش بكلفـــة مليونـــي دوالر

حديقة مائية للصغار ألول مرة بالبحرين

كشــف العضــو المنتــدب لشــركة “بريميــر كيــو”، نبيــل رشــيدي، عن افتتــاح أول 
حديقــة مائيــة )متنــزه الواحة ســبالش( مخصصة لألطفال دون عمــر 12 عاًما، 

ا في الغون بارك بجزر أمواج، بكلفة تقدر بنحو مليوني دوالر. أمس رسميًّ

 وأوضح رشـــيدي، على هامش افتتاح 
المتنزه، في جزر أمواج بحضور القائم 
بأعمال مدير إدارة التسويق والترويج 
للســـياحة  البحريـــن  لهيئـــة  الســـياحي 
والمعـــارض علـــي فـــوالذ، أن الحدائـــق 
مائيـــة”  “زحاليـــق  بهـــا  عـــادة  المائيـــة 
كبيـــرة، إال أن هـــذه الحديقـــة تختلـــف 
ومخصصة لألطفال األصغر سنًّا، مبيًنا 
أن الهـــدف هـــو خلـــق منطقـــة جذابـــة 

ا للسياح والبحرينيين. سياحيًّ
وأشـــار إلـــى أن فكـــرة المشـــروع بدأت 
فـــي العـــام 2015 مـــع التوجـــه لتطوير 
الســـياحة عموًمـــا والســـياحة العائليـــة 
ومـــن  البحريـــن،  فـــي  خـــاص  بشـــكل 
وقتهـــا بـــدأ العمـــل وتطـــورت الفكـــرة 
ونظـــًرا  فيهـــا،  مســـتثمرون  ودخـــل 
لكونها فكـــرة جديدة فإنها اســـتغرقت 
وقًتـــا لتطويرهـــا، مبيًنـــا أن العمـــل في 
أشـــهر   8 اســـتغرق حوالـــي  المشـــروع 

لبنائها وتجهيزها.
فـــي  المســـاهمة  الشـــركات  أن  وذكـــر   
كيـــو”  “بريميـــر  شـــركة  هـــي  المتنـــزه 
للرياضة والترفيه البحرينية، وشـــركة 
فورتكـــس الكنديـــة المتخصصـــة فـــي 

مجال الحدائق المائية.

 وأضاف رشـــيدي أن هذا أول مشروع 
بالشـــراكة بيـــن الشـــركتين، وهو األول 
من نوعه عالمًيا، مشـــيًرا إلى أن ماركة 
“الواحـــة” هي عامـــة مســـجلة عالمًيا، 

ونقطة انطاقتها في البحرين.
 وأشـــار إلـــى أن الشـــركة لديهـــا خطط 
الخليـــج،  فـــي دول  أعمالهـــا  لتوســـعة 
والحًقـــا في أوروبـــا، مؤكـــًدا أنها فكرة 
بحرينيـــة وبتصميم بحرينـــي وتطوير 
بحرينـــي أيًضـــا، وهـــذه ألول مـــرة في 

العالم تنفذ بهذه الفكرة.
 ويعـــد متنـــزه الواحـــة ســـباش الـــذي 
تقدر مســـاحته اإلجماليـــة بنحو 1780 
متر مربـــع، أحدث إضافـــة إلى مناطق 
الجذب العائلية في البحرين، ويحتوي 
متنوعـــة  ميـــزة   30 مـــن  أكثـــر  علـــى 
مـــن البخاخـــات الســـحرية والتيـــارات 
النفاثـــة والنافـــورات والـــرذاذات التي 
تجـــذب العائات إلـــى اللعب والضحك 

واالسترخاء.
 بدوره، قال ستيفن هاملين، من شركة 
فورتكس الكندية، إن الشركة تأسست 
قبل 25 عاًما، وهذه أول مرة تســـتثمر 

في “الواحة”.
 إلـــى ذلـــك، أكـــد القائـــم بأعمـــال مدير 

إدارة التســـويق والترويـــج الســـياحي 
لهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعارض، 
علـــي فـــوالذ، الـــذي حضـــر الفعالية أن 
مشروع متنزه الواحة سباش لأللعاب 
المائيـــة مخصـــص لألطفـــال، ويدعـــم 
توجهـــات الهيئـــة بالســـياحة العائليـــة، 
مشـــيًدا بهذا المنتج السياحي في جزر 

أمواج الفريد من نوعه.
 وأضـــاف أن الشـــركة الكنديـــة لديهـــا 
حوالـــي 7 آالف مشـــروع حـــول العالم، 
مســـتدرًكا تفـــرد المشـــروع فـــي نوعـــه 
بالبحرين، خصوًصا أنه يغطي الفترات 
الصباحية والمســـائية والليلية، كما أن 
األلعـــاب المتوفـــرة فـــي المتنـــزه غيـــر 
موجـــودة فـــي المناطـــق األخـــرى ممـــا 
يؤكـــد على تفـــرده، ألن المملكة فريدة 

مـــن نوعهـــا، ثانًيـــا أن المشـــروع يعـــّزز 
الســـياحة العائليـــة وهـــذا مـــا ننشـــده، 
القادمـــة  للعوائـــل  ســـواء  وبالتالـــي 
مـــن الخـــارج الخليجيـــة منهـــا وغيرها 
والمواطنين والمقيميـــن في البحرين، 
القطـــاع  دور  يعـــّزز  المشـــروع  ثالًثـــا 
الخـــاص فـــي العمل يـــًدا بيد مـــع هيئة 
فـــي  والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
المنتجـــات التـــي نقيمها،  وهـــذا دوره، 
وتعزيز دور البحرين كمقصد للسياحة 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  وغيرهـــا،  العائليـــة 
تكلفـــة المشـــروع تقريًبـــا مليونا دوالر، 
المنتـــج  هـــذا  و”ســـنعمل علـــى تعزيـــز 
وتسويقه في المكاتب التمثيلية للهيئة 
فـــي الســـعودية والكويـــت والمكاتـــب 

األخرى، للتعريف بهذا المشروع”.

ا قص الشريط لإلعالن عن افتتاح المنتزه رسميًّ

رشيدي متحدًثا لـ “البالد”

المنامة - بورصة البحرين

بورصة البحرين 
تربح 15.8 نقطة

عند  أمــس  الــعــام  البحريـن  مـؤشر  أقــفــل 
مستوى 1,636.21 بارتفاع وقدره 15.85 
في  الثالثاء،  يوم  بإقفالـه  مـقارنـة  نقطة 
حين أقفل مؤشر البحريـن اإلسالمي عند 
 0.58 وقـدره  بانخفاض   746.39 مستوى 
نقطة.  وبلغ إجمالي كمية األوراق المالية 
ــدة،  الــمــتــداولــة 2.18 مــلــيــون ســهــم ووحـ
ألــف   661.51 قـــدرهـــا  إجـــــمـــــالــيــة  بقيـمة 

ديـنـار، تـم تنفيذها من خالل 66 صفقة.

أمل الحامد من جزر أمواج  |  تصوير خليل إبراهيم

وفد باس المشارك في المعرض

تنقلهم من النجف 
للبحرين بالفترة من 

16 إلى 21 يناير

المحرر االقتصادي
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المعراج: فريق لحل مشكالت القروض المتعثرة مع البنوك
لســـنا ســـلطة قانونيـــة لحســـم الخالفـــات بيـــن المقترضيـــن والمؤسســـات الماليـــة

الزياني يستغرب إنشاء مزيد من المجمعات متسائال: من سيشتري؟!

عبـــر رجل األعمال خالـــد الزياني، عن 
استغرابه من بناء مزيد من المجمعات 
مـــن  متســـائالً  الجديـــدة  التجاريـــة 
سيشتري من هذه المجمعات؟ الناس 

تذهب لتشرب قهوة هناك”.
وقال الزياني “الشباب ال يشترون من 

المحـــالت أغلبهـــم أون اليـــن )..( هناك 
ثـــورة كبيرة في جميـــع األمور وحتى 
الســـيارات بعـــد 10 ســـنوات قـــد ال نَر 
سيارات تعمل بالوقود، األمور تتحرك 

بسرعة”.
وكان الزيانـــي يشـــير إلـــى التطورات 
التقنيـــة المتالحقة التـــي قللت أهمية 
األعمـــال، موضحًا أن الجيـــل الجديد 

يتجـــه لمزيد من الرقمنة ويتخلى عن 
المعامالت الورقية الروتينية.

جـــاء تصريـــح الزيانـــي تعليقـــًا علـــى 
حديـــث لمحافـــظ مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي رشـــيد المعـــراج، فـــي ندوة 
األعمـــال،  رجـــال  جمعيـــة  عقدتهـــا 
المحافـــظ تغييـــر  اســـتعرض خاللهـــا 
شـــكل القطـــاع المصرفـــي نحـــو تبني 

الرقمنة واختالف حاجات وتوجهات 
مـــن  ومتطلباتهـــم  الجديـــد  الجيـــل 
رئيـــس  تطـــرق  جهتـــه  مـــن  البنـــوك. 
البحرينيـــة  األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة 
أحمـــد بن هندي إلـــى الصعوبات فيما 
التمويـــل  علـــى  بالحصـــول  يتعلـــق 
مـــن البنـــوك فـــي ظـــل وجود شـــروط 
وضمانـــات صعبة وفوائـــد مرتفعة مع 

انخفاض هامش الربحية في الســـوق 
البحرينيـــة، ممـــا يضـــع الشـــركات في 
وضـــع حـــرج فـــي تســـديد االلتزامات 
ويضعهـــا فـــي خانـــة التعثـــر وتتطـــور 
للقضـــاء والحجـــز فـــي ظـــل األوضاع 
االقتصاديـــة الراهنـــة، مشـــيرًا إلى أن 
البنـــوك يجب أن يكـــون لديها هامش 

أكبر لمنح التمويالت للشركات. 

المعيـــار  بـــن هنـــدي تطبيـــق  وانتقـــد 
والـــذي   IFRS 9 التاســـع  المحاســـبي 
صعـــب علـــى البنوك منـــح التمويالت، 
مشـــيرًا إلـــى أن توقيـــت فـــرض هـــذا 
المعيـــار لـــم يكن مناســـبا فـــي الوقت 
الذي تعاني فيه الشـــركات البحرينية 
عمومـــًا من هبوط أعمالهـــا ما بين 40 

إلى 50 %.
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المنامة - إنفستكورب

أعلنت إنفســـتكورب، أنهـــا وّفرت 130 
مليون دوالر من االلتزامات األساسية 
التي ســـتقّدم في المقام األول تمويالً 
حيويًا في الهند، التي تعاني حاليًا من 

أزمة سيولة.
 BAe )BAe شـــركة  أن  بيـــان  وذكـــر 
Systems Pension Funds Invest-
ment Management Limited( هـــي 
المســـتثمر األســـاس في هذه المبادرة 
فـــي  مشـــاريع  علـــى   ســـتركز  التـــي 

قطـــاع اإلســـكان ذات أســـعار معقولـــة 
والموجهة إلى الســـوق المتوسطة في 
المدن الســـبع األهم في الهند، على أن 
تخضع للموافقات التنظيمية وشروط 

التسجيل المعتمدة.
وقال المدير التنفيذي إلنفســـتكورب، 
متفائلـــون  “نحـــن  اليوســـف   يوســـف 
األجـــل  الطويلـــة  التوجهـــات  بشـــأن 
للتحضـــر الُمدني وارتفاع مســـتويات 
الدخل في الهنـــد، حيث توفر ضغوط 
السيولة القصيرة األجل التي تشهدها 

الســـوق حاليـــًا منصـــة ممتـــازة لتنمية 
أعمالنا في القطاع العقاري”.

“إنفستكورب”: 130 مليون دوالر لـ “العقاري” الهندي

قررت البورصة الكويتية في المراجعة الســنوية الثانية للشــركات المدرجة في الســوق األولى، نقل مجموعة “جي 
اف اتش” المالية من السوق األولى إلى الرئيسة، لتصبح بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق األول 18 شركة. 

قـــد  البورصـــة  شـــركة  وكانـــت 
منحـــت مجموعة جي اف اتش 
المالية مطلع العام الماضي، بعد 
إخاللهـــا بااللتزامات المســـتمرة 
للســـيولة فـــي الســـوق األولـــى، 
لتوفيـــق  ســـنة،  مدتهـــا  مهلـــة 
أوضاعها، علـــى أن تبقى خاللها 

مدرجة ضمن السوق األولى. 
يذكـــر أن اشـــتراطات البورصـــة 
للشـــركات المدرجة في الســـوق 
األولـــى نصـــت علـــى أن يكـــون 
الحد األدنى للســـيولة المتداولة 
فـــي  كويتـــي  دينـــار  ألـــف   140
فـــي  آالف   109 مقابـــل   2019

2018، ومعدل الـــدوران 18.09 
% مقابـــل 17.31 % في الســـنة 

السابقة. 
مجموعـــة  أن  المعلـــوم  ومـــن 
جـــي اف اتـــش الماليـــة مدرجة 
في أســـواق البحريـــن والكويت 

ودبي.

بورصة الكويت تنقل “جي اف اتش” للسوق الرئيسة
المحرر االقتصادي

يوسف اليوسف

المحرر االقتصادي

قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إنه لدى المصرف فريق يطلع 
علــى القضايــا الــواردة إليــه بخصوص القــروض وينظر في حلها بصــورة ودية قبل 
الوصــول إلــى المحاكــم، مســتدركا أن المصــرف المركــزي ليس محكمــة وليس لديه 
ســلطة قانونية لحل هذه المشــكالت. وأوضح المعراج أن البنوك تتجاوب عادة مع 
تدخــل المصــرف المركزي وأن معظــم القضايا يتم حلها قبل أن تصل إلى المحاكم، 

من بينها قضايا لشركات وأفراد، إذ راعت البنوك الحالة االجتماعية للمقترضين.

استفســـارات  علـــى  يـــرد  المعـــراج  وكان 
أصحاب أعمال على هامش ندوة أقامتها 
جمعية رجال األعمال أمس األول، وذلك 
بشأن اقتراح تشـــكيل لجنة لحل مشاكل 

القروض قبل أن تصل إلى المحاكم.

قروض “الصغيرة والمتوسطة”

وأكـــد المعـــراج أنـــه ليـــس مـــن مصلحـــة 
فـــي  وتعثـــره  العميـــل  إضعـــاف  البنـــوك 
الســـداد، مضيفا أن البنـــوك لديها جوانب 
قانونيـــة في بعض األحيان أو احتســـاب 
مخصصـــات أو غيرهـــا مـــن األمـــور التي 

تدخل في التعامل مع القروض. 
ووجه رجال أعمال سهام انتقاداتهم إلى 
البنـــوك المحلية التـــي تحجم عن إقراض 
المؤسســـات الصغيرة وتطالبها بضمانات 
كبيـــرة، مشـــيرا المعراج إلى أســـفه لطلب 
البنوك لضمانات شـــخصية من التجار من 

أجل الحصول على تمويل ألعمالهم.
وأقـــر محافظ مصـــرف البحرين المركزي 
بوجـــود مشـــكلة أو فجـــوة فـــي حصـــول 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة على 
التمويـــالت المطلوبة من البنوك، موضحا 
“عصـــا  يملـــك  ال  المركـــزي  المصـــرف  أن 
ســـحرية” لحل هذه المشـــكلة التي تؤرق 
قطـــاع األعمـــال، وأن سياســـة البنك هي 

“الحوار” مع البنوك لحل هذه القضية.
وأشـــار إلى أن مشكلة تمويل المؤسسات 

الصغيـــرة والمتوســـطة ال تقتصـــر علـــى 
البحريـــن فقـــط بـــل فـــي عـــدد مـــن دول 

المنطقة.
وأمســـك المعـــراج العصـــا مـــن المنتصف 
حين عبر عن خيبة أمله من عدم حصول 
علـــى  والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات 
احتياجاتهـــا التمويلية بينمـــا قّدر موقف 
البنـــوك التي تحتـــاج إلى تطبيق عدد من 
االلتزامـــات فيمـــا يخص بمعرفـــة العميل 
ومكافحـــة غســـيل األمـــوال فـــي الوقـــت 
الذي تفتقد فيه معظم الشركات الصغيرة 
إلى بيانات مالية تفصيلية تســـتند عليها 
البنوك لتقديم التمويل لها، مشيرًا إلى أن 
فروع البنوك الدولية فضلت االبتعاد عن 
تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
بعـــد تكبدهـــا غرامـــات فـــي دول أخـــرى؛ 
نتيجـــة عدم االلتـــزام بالتنظيـــم المرافق 

لهذه التمويالت.
وعبـــر المعـــراج عـــن خيبـــة أملـــه لطلـــب 
البنـــوك لضمانات شـــخصية مـــن أصحاب 
األعمـــال مثـــل رهـــن قطـــع أرض أو عقار 
لمنح القروض المؤسسية، مشيرا إلى أن 
الوضع العام هو االهتمام بشـــخص مالك 
الشركة وليس إلى أداء الشركات نفسها.

المركـــزي محكـــوم  “المصـــرف  وتابـــع أن 
بالقانون وأن دوره يتركز بشـــكل أســـاس 
علـــى حفـــظ حقـــوق المودعيـــن وضمـــان 
والمصرفـــي،  المالـــي  القطـــاع  ســـالمة 

وضمان حصـــول المودعين على أموالهم 
من البنوك متى ما شـــاءوا وحرية انتقال 
األمـــوال، مشـــيرا الـــى أزمـــة بنـــوك لبنان 
حاليـــًا، حيـــث ال يحصـــل المودعون على 
األمـــوال التـــي يطلبونهـــا من حســـاباتهم 

بسبب القيود المفروضة”.
ولفت المعراج إلى دور المصرف المركزي 
فـــي بعـــض دول مثل مصـــر، حيث فرض 
مـــن   %  20 تخصـــص  أن  البنـــوك  علـــى 
أعمالها للمؤسســـات الصغيرة المتوســـط، 
ولـــم ينـــف أن “المركـــزي” البحرينـــي نظر 
في هـــذه الخيارات، لكنه عـــاد ليقول انه 
ال يســـتطيع إجبـــار البنـــوك علـــى إقراض 
أي شـــخص أو مؤسســـة وأن لـــه قانونـــا 
ينظـــم عمله وأن نطاق مهمته األساســـية 
التأكـــد مـــن أن البنوك تلتـــزم بالمتطلبات 

المصـــرف  أن  مســـتدركا  التنظيميـــة، 
المركـــزي فـــي حـــوار مســـتمر مـــع البنوك 
للحصـــول على أفضـــل الحلـــول الممكنة، 
مثمنـــًا تفهم البنوك لهذا الجانب، مشـــيدًا 
الموضوعـــات  مـــن  عـــدد  فـــي  بتجاوبهـــا 

والقضايا التي تعرض عليها.
وقـــال المعـــراج “لـــم نقـــل أن ذلـــك )قـــرار 
مصـــر( لـــم يخطـــر علـــى بالنـــا )..( ولكـــن 
كسياســـة عامة أننا ال نتدخل في سياسة 
البنـــوك ولكن نحاول مـــا نريده من خالل 
الحوار المشـــترك معهـــا دون الدخول في 
قيـــود اشـــتراطية قـــد تضـــع أعبـــاء على 
البنـــوك ماليا وتضطرها ألخذ مخصصات 
ماليـــة كبيـــرة )...( الحـــوار مســـتمر معهـــا 
ونكون بعـــض األحيان مرنيـــن في بعض 
المتطلبـــات، ففي األزمـــة المالية حصلت 

عنـــد البنـــوك بعض المشـــاكل وعملنا على 
إعادة جدولة للقروض”.

وأشـــار المعـــراج الـــى بنـــك التنميـــة الذي 
ســـد  بهـــدف  الثمانينـــات؛  فـــي  أنشـــئ 
الفجـــوة وتمويـــل المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوسطة والمشـــروعات الناشئة، وأنه 
أنجـــز الكثيـــر في هـــذا المجـــال خصوصا 
مع إنشاء الحاضنات، لكن ال زالت قدرته 
محـــدودة مع كثـــرة الطلبـــات، كما تطرق 
إلـــى مبـــادرات قام بهـــا “تمكيـــن” مع عدد 

من البنوك المحلية. 
وشدد المحافظ على وجود فرص كبيرة 
فـــي المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، 
وأن البنـــوك قـــد تحتـــاج لتغيير أســـلوب 
التعامل ودراسة حاالت هذه المؤسسات 
التمويليـــة بشـــكل متخصـــص وأقرب مع 

وجود موظفين على دراية باحتياجاتها.

التعثر في السداد 

وتطـــرق رجـــال أعمـــال بحرينيـــون إلـــى 
وجدولـــة  الســـداد  فـــي  التعثـــر  مشـــكلة 
القـــروض والتـــي تقود أصحـــاب األعمال 
إلـــى المحاكم وتجميد الســـجالت وإذا ما 
كان على مصـــرف البحرين المركزي لعب 
دور لحل هـــذا الجانـــب دون اللجوء إلى 

القضاء وتعقيد األمور.
وأشـــار إلـــى أن المصـــرف المركـــزي يقوم 
بالمبـــادرة لحـــل بعـــض األمـــور والقضايا 
بيـــن البنوك والزبائن وبعـــض هذه األمور 
تنطـــوي علـــى آثار اجتماعيـــة وأن البنوك 

في معظم األوقات تتجاوب.
وأوضـــح أن المصـــرف المركـــزي ليســـت 
جهة قضائية لكنها تراقب تطبيق اللوائح 
واألنظمـــة لتشـــغيل البنـــوك، وفـــي حـــال 
وجـــود مخالفات فـــإن المصـــرف يتحرك 
لحـــل أي مخالفـــة بل وقد يصـــل إلى حد 

فرض الغرامات الرادعة.
للمعلومـــات  البحريـــن  مركـــز  أن  وذكـــر 
االئتمانيـــة وفـــر منصـــة معلومـــات للبنوك 
مـــن أجـــل تقليـــل حـــاالت التخلـــف عـــن 
مشـــكلة  لمعالجـــة  جـــاء  وأنـــه  الســـداد، 
الديـــون التي تتراكم علـــى المواطنين، إذ 
تم وضع سقف لإلقراض وتم إلزام البنوك 

بتحديث البيانات التي تغذي للمركز.
وأضـــاف المعـــراج أن المصـــرف المركزي 
علـــى  دينـــارا   50 فـــرض غرامـــة قدرهـــا 
البنـــوك التـــي ال تحـــدث بيانـــات عمالئهـــا 
في مركز البحرين للمعلومات االئتمانية، 
وهذا ســـاهم في خفض عـــدد المخالفات 

بشكل كبير. 

مــرتــفــعــة ــد  ــوائـ ــفـ والـ  %  40 مــنــخــفــض  ــات  ــركـ ــشـ الـ ــز”  ــ ــزن ــ “ب ــدي:  ــنـ هـ ــن  بـ

علي الفردان   |   تصوير خليل إبراهيم

جانب من الحضور المعراج متحدثا في الندوة

وأكد المعـــراج إلى أن البحرين بدأت خطوات لتأهيل 
بيئـــة  المدفوعـــات وتبنـــي  التحتيـــة ألنظمـــة  البنيـــة 
التكنولوجيـــا الماليـــة “ الفنتـــك” منـــذ 2017، حيث تم 
تأسيس البيئة الرقابية التجريبية والتي احتضنت ما 
بيـــن 40 إلى 50 شـــركة، وكان الهدف منها اســـتقطاب 
أفـــكار جديدة للقطـــاع المالي باالعتمـــاد على الحلول 
الرقميـــة، كمـــا ســـمح المصرف للشـــركات غيـــر المالية 
بتقديـــم خدمات مصرفية وســـمح بإطـــالق المحافظ 

اإللكترونية عبر النقال. 
وعبـــر عن حزنه لرؤية طوابير انتظار أمام البنوك في 
الوقـــت الذي يمكن فيه تبني حلول تغني عن الحاجة 
إلـــى زيارة الفـــروع، مؤكدًا إلـــى أن التجارب في دول 

العالم أثبتت كفاءة هذه الخدمات وأن كل شيئ قابل 
للتطبيق فـــي البحرين طالما طبق في الخارج وأثبت 
نجاحـــه، حيـــث ستســـتفيد البنوك من تقليـــل تكاليف 
عملياتهـــا، الفتـــا أنـــه فـــي بعض الـــدول تـــم تخفيض 
كلفـــة الخدمات لنحو %20 فـــي حين ال زالت التكلفة 
بالبحريـــن تحـــوم حـــول %50. وأوضـــح أن البنـــوك 
تســـتطيع من خالل تبنـــي تطبيقـــات “الفنتك” إيصال 
خدماتهـــا لنحـــو 600 ألـــف زبون من العمالـــة األجنبية 
والتـــي تعتبـــر أجورهـــا زهيـــدة وقـــد تســـتثقل البنوك 
عن خدمتها بســـبب ضعف المردود من هذه الفئة من 
الزبائن، معبرا عن سعادته بوجود مبادرات كثيرة من 
القطـــاع ومنها “بنفت” في هـــذا الجانب، إذ بدأ الناس 

باستخدام هذه الخدمات، مبينا المحافظ أن البحرين 
تستطيع الوصول إلى ما وصلت إليه دول شرق آسيا، 
حيث إن المدفوعات اإللكترونية تســـدد شـــراء قيمة 
كل شـــيئ تقريبـــا، مؤكـــدًا أن المحـــك هو أن اإلنســـان 
العـــادي يســـتخدم الحلـــول الرقمية فـــي الدفع لمحال 

مثال الخضار وكل احتياجاته اليومية.
وأشـــار المعراج إلـــى أن المصرف المركـــزي لن يحمي 
البنـــوك مـــن المنافســـة فيمـــا يتعلـــق بتبنـــي الخدمات 
الماليـــة الرقميـــة، وأن عالم المدفوعـــات بات مفتوحا 
ويشكل تحديا كبيرا مع دخول شركات غير مصرفية 
وتقنيـــة كبيـــرة مثـــل أبل وغوغـــل وسامســـونغ لحلبة 

المنافسة التي لم تعد توقفها الحدود.

600 ألف أجنبي سيستفيدون من “الفنتك” 

محافظ مصرف البحرين المركزي

يحزنني أن أرى 
طوابير أمام 

البنوك

ال نستطيع إجبار 
البنوك على منح 

القروض

قطعنا خطوات 
في “الفنتك” 
والطموح أكبر

نعمل بـ“الحوار” لحل 
الفجوة في توفير التمويل 

للمؤسسات الصغيرة
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سجل تجاري رقم 92354
بنــاء علــى قرار المالك لشــركة مينا مديكل ســنتر للرجال ش.و.و لمالكهــا كابيتال إمباكت 
ش.ش.و المســجلة علــى قيــد رقــم 92354 بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة / 

كابيتال إمباكت ش.ش.و  لمالكها علي العرادي مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على 

العنوان التالي: عنوان المصفي:  
+973-36667629

alialaradi@hotmail.com
قيد رقم: 101252-1

قيد رقم: 12822-1 

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري

) CR2019-158596( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري

)CR2020 - 5834( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلــى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : هاله فهيم شحات همام

االسم التجاري الحالي : فطائر ومعجنات النجم المصري
االسم التجاري الجديد : مطعم بو شنكي

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلــى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حسين محمد مهدي الليث

االسم التجاري الحالي : ورشة الليث للحام والحدادة وتصليح اللديترات
االسم التجاري الجديد : ورشة الليث للحام والحدادة وفبركة

رقم السجل: 1- 100632رقم السجل: 10 – 63890

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ادارة التسجيل

)CR2019- 170537( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ادارة التسجيل

)CR2019- 3657( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:  امل صالح حسن موسى

االسم التجاري الحالي:  دايموند سيتي للعبايات
االســـــم التجـــاري الجديد: عبايات بالك هورس

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب تغيير االســم تجاري، فعلــى كل من 
لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:  مروه عبد هللا عبد هللا عبد علي  

االسم التجاري الحالي:  ابو امنه للمقاوالت  
االســـــم التجـــاري المطلوب : ارض السنافر لاللعاب

 تاريخ: 08/01/2020 تاريخ: 19/12/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - إدارة التسجيل

  اعالن لسنة 2020  
بشان تغيير االسم التجاري 
لشركة مشويات دوركه ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - إدارة التسجيل
  اعالن رقم )175478( لسنة 2019  
بشان تحويل فرع من مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة قائمة

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

السادة اصحاب شركة مشويات دوركه ذ.م.م  والمسجلة بموجب القيد رقم 

100750-6 طالبين تغيير االسم التجاري

من: مشويات دوركه ذ.م.م

الى: مطعم ومشويات اكل وامشى ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه 

قــد تقدمــت إليهــا الســيدة زينب يوســف ســلمان شــهاب المالكة لـ 

ماكس سيتي للتجارة )مؤسسة فردية(  والمسجلة بموجب القيد 

رقــم ٦٧٣٤٠ طالبــا تحويــل الفــرع الرابــع )روز رويال فيشــن( من 

المؤسسة الفردية لتصبح فرع من شركة ذات مسؤولية محدودة 

قائمة ومسجلة تحت قيد رقم ١٣٣٧٤٤

القيد: 6 - 100750 

 تاريخ: 14/1/2020

القيد: ٦٧٣٤٠ 

 تاريخ: 1/2020/٧
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“العفــو الدوليــة”: طهــران اســتخدمت أســلحة صيــد الحيوانات ضــد المحتجين

إيران...  قمع “عنيف” للتظاهرات السلمية

في  المتظاهرين  مــن  الــعــديــد  أصــيــب 
ــاق قـــوات  ــراء إطــ ــران بـــجـــروح جــ ــ إيـ
األمن أعيرة نارية من بنادق ضغط في 
11 و12 يناير، كما أكدت أمس منظمة 
“غير  باستخدام  منددًة  الدولية،  العفو 
قــانــونــي لــلــقــوة”، وبــالــقــمــع “الــعــنــيــف” 

لـ”تظاهرات سلمية”.
لندن  في  المتمركزة  المنظمة  وأكــدت 
فــي بــيــان أن قـــوات األمـــن اإليــرانــيــة 
لــجــأت أيــضــا الســـتـــخـــدام “الـــرصـــاص 
ورذاذ  للدموع  المسيل  والغاز  المطاط 
مشيرًة  المتظاهرين”،  لتفريق  الفلفل 
تقريرها على  فــي  اســتــنــدت  أنــهــا  ــى  إل
مقاطع فيديو وصور موثقة وشهادات 

ضحايا وشهود عيان.
ولــجــأت قــوات األمــن اإليــرانــيــة كذلك 
الــجــســدي مثل  العنف  اســتــخــدام  إلــى 
“الـــركـــل والــلــكــم والـــضـــرب بــالــهــراوات 
بحسب  تعسفية”،  بتوقيفات  وقامت 

المنظمة.
وأكــــد الـــمـــســـؤول فـــي مــنــظــمــة الــعــفــو 
ــة لــمــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط  ــيـ ــدولـ الـ
وشـــمـــال إفــريــقــيــا فــيــلــيــب لــوثــر “مــن 
الشكل  بهذا  األمــن  قــوات  قمع  الفظيع 
ألشخاص  سلمية  تــظــاهــرات  العنيف 
يــطــالــبــون بـــالـــعـــدالـــة...ويـــعـــبـــرون عن 

غضبهم من السلطات”. 

القانوني  غــيــر  “االســتــخــدام  ــاف  وأضــ
ــتــظــاهــرات األخـــيـــرة هو  لــلــقــوة فــي ال

تقليد قديم لقوات األمن اإليرانية”. 
الــدولــيــة في  الــعــفــو  وأشــــارت منظمة 
بيانها إلى أن بعض المصابين خضعوا 
شظايا  الستئصال  جراحية  لعمليات 
الذي أطلقته قوات األمن،  الخرطوش 
عــادًة  الساح يستخدم  نــوع من  وهــو 
فــي صــيــد الــحــيــوانــات و”غــيــر مائم 
عمليات حفظ  في  لاستخدام  إطاقا 

النظام”. 

معلومات  كذلك عن  المنظمة  وتحّدث 
قـــوات األمـــن حــاولــت نقل  بـــأن  تفيد 
ــى مــســتــشــفــيــات  ــ بـــعـــض الـــجـــرحـــى إلـ

عسكرية. 
ورفــضــت بــعــض الــمــراكــز الــطــبــيــة في 
طــهــران اســتــقــبــال الــجــرحــى، مــؤكــدًة 
لهم أن قوات األمن ستقوم بتوقيفهم 
وفق  مــتــظــاهــرون،  أنــهــم  اكتشفت  إذا 

المنظمة. 
ونقلت العفو الدولية عن ماهسا، وهي 
“الــوضــع في  إن  عــيــان، قولها  شــاهــدة 

الموت.  مــن  أكثر  مؤلم  حاليا  طــهــران 
يقومون بقتلنا ببطء”. 

السلطات  “على  لوثر،  فيليب  وبحسب 
فوري  وبشكل  حدا  تضع  أن  اإليرانية 
قوات  تمارس  بــأن  تضمن  وأن  للقمع، 
النفس،  درجـــات ضبط  أقــصــى  األمـــن 
ــتــظــاهــر  ــتــعــبــيــر وال واحــــتــــرام حـــق ال
الـــســـلـــمـــي”. وأضــــــاف “يـــجـــب حــمــايــة 
واألشــكــال  التعذيب  مــن  الموقوفين 
ويجب  المعاملة  إســـاءة  مــن  األخـــرى 

اإلفراج عمن أوقفوا تعسفيا”.

نيقوسيا - أ ف ب

األمن اإليراني يواجه حشدا من المتظاهرين أمام جامعة أمير كبير بطهران في 11 يناير الجاري )أ ف ب(

دبي - العربية.نت

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثاثاء، البدء بتطبيق المرحلة الثانية 
إلى  مشيرا  االنتقالي،  والمجلس  اليمنية  الحكومة  بين  الرياض  اتفاق  من 
38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن.  أنه تم اإلشــراف على إطاق 
واعتبر التحالف أن إطاق المحتجزين بإشرافه يؤكد حرص األطراف على 
تنفيذ اتفاق الرياض. وكان السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر أعلن 
قبل نحو أسبوع أن فريقي الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس االنتقالي 
ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض ، واتفقا على عدة نقاط سيبدأ 

تنفيذها بدءا من الجمعة.
التي تحركت من  القوات  تتضمن  عودة جميع  الثانية  المرحلة  أن  وأضــاف 
منذ  وأبين وشبوة  باتجاه محافظات عدن  األساسية  مواقعها ومعسكراتها 
أفرادها وأسلحتها  بكامل  السابقة  إلى مواقعها   2019 بداية شهر أغسطس 
على أن تحل محلها قوات األمن التابعة للسلطة المحلية خال 15 يوما في 

كل محافظة من تاريخ التوقيع.

التحالف: بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض

واشنطن - أ ف ب

ــتــقــد الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد  ان
ــه  ــب، أمــــــس، إجــــــــــراءات عــزل ــ ــرامـ ــ تـ
كشف  فيما  “خــدعــة”،  بأنها  ووصفها 
ــذي  ــادة الــديــمــقــراطــيــيــن الــفــريــق ال قــ
سيقود محاكمته في مجلس الشيوخ. 
وكتب ترامب على تويتر بعد ثوان من 
نانسي  النواب  مجلس  رئيسة  إعــان 
من  المؤلف  المحاكمة  فريق  بيلوسي 
أخرى،  مرة  نعود  نحن  “ها  أعضاء   7
خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين 

ال يفعلون شيئا”.
ــررت الــمــتــحــدثــة بــاســم  ــ وكـ

الــــــبــــــيــــــت األبــــــيــــــض 
غريشام  ستيفاني 

“لــم  ــرامـــب  تـ ان 
أي  يــــــرتــــــكــــــب 

خطأ”.
وأضــــــافــــــت فــي 

تــرامــب  أن  بـــيـــان 

مجلس  أمـــام  يتمتع  أن  إلــى  “يتطلع 
عليه  أنكرتها  التي  بالحقوق  الشيوخ 
مجلس  وديـــمـــوقـــراطـــيـــو  ــيــلــوســي  ب
تــبــرئــتــه  تــتــم  ــواب ويـــتـــوقـــع أن  ــ ــن ــ ال
بــالــكــامــل”. وتــابــعــت “حــتــى الــســاعــة، 
بــعــد أن يــوقــع االتــفــاق الــتــجــاري مع 
جميع  لمصلحة  سيكون  الذي  الصين 
العمل والفوز  الباد، سيواصل  سكان 
وتبدأ  األميركيين”.  جميع  أجــل  مــن 
ــمــحــاكــمــة امـــــام مــجــلــس الــشــيــوخ  ال
الديمقراطيون  يملك  وال  الثاثاء. 
ســوى 47 صــوتــا مــن أصــل 100 
بالتالي  الشيوخ،  مجلس  في 
فــي  ــا  ــ ــب ــ ــري ــقــ ــ ت ــة  ــ ــرصـ ــ فـ ال 
تـــرامـــب  عـــــزل  يـــتـــم  أن 
على  العــتــمــاده  فعليا 
دعـــــــــم األعــــــضــــــاء 
الــجــمــهــوريــيــن في 

هذا المجلس.

ترامب: إجراءات عزلي خدعة دبرها الديمقراطيون

القاهرة - سكاي نيوز عربية

ــمــصــري عــبــدالــفــتــاح  ــيــس ال ــرئ افــتــتــح ال
السيسي، أمس، قاعدة برنيس العسكرية، 
بمنطقة  عسكرية  قاعدة  أكبر  تعد  التي 
البحر األحمر، كما شهد المرحلة الختامية 
من مناورات “قادر 2020”، وفق ما أعلن 
الرسمي  المتحدث  راضــي،  بسام  السفير 

باسم رئاسة الجمهورية المصرية.
تم  التي  العسكرية  برنيس  قاعدة  وتعد 
إنــشــائــهــا فــي زمـــن قــيــاســي خـــال أشهر 
العسكرية  قــاع  إحــدى  لتكون  مــعــدودة 
الــمــصــريــة عــلــى االتــجــاه اإاســتــراتــيــجــي 
الــجــنــوبــي بــقــوة عــســكــريــة ضـــاربـــة في 
ــجــو، ارتــبــاطــا بمختلف  الــبــر والــبــحــر وال
المتغيرات اإلقليمية والدولية، مما يعزز 
المسلحة  ــلــقــوات  ل الــعــالــمــي  الــتــصــنــيــف 
المصرية بين مختلف الجيوش العالمية.

األحمر  البحر  ساحل  على  القاعدة  وتقع 
الجنوبية  الــدولــيــة  الــحــدود  مــن  بالقرب 

مساحتها  وتبلغ  ــوان،  أسـ مدينة  شرقي 
قــاعــدة بحرية  فـــدان وتــضــم  ألـــف   150
وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا وعدد 
من الوحدات القتالية واإلدارية وميادين 

للرماية والتدريب لجميع األسلحة.
إلنشاء  اإلســتــراتــيــجــي  الــهــدف  ويتمثل 
السواحل  وتــأمــيــن  حماية  فــي  الــقــاعــدة 
المصرية الجنوبية، وحماية االستثمارات 

ــة والـــــثـــــروات الــطــبــيــعــيــة،  ــاديـ ــصـ ــتـ االقـ
نطاق  في  األمنية  التحديات  ومواجهة 
حركة  تأمين  عــن  فضا  األحــمــر،  البحر 
الــمــاحــة الــعــالــمــيــة عــبــر مــحــور الــحــركــة 
السويس  قناة  وحتى  األحمر  البحر  من 
بها،  المرتبطة  االقــتــصــاديــة  والــمــنــاطــق 
المستقبلية  مــصــر  رؤيــــة  ضــمــن  وذلــــك 

.2030

القاعدة تهدف إلى تأمين السواحل المصرية جنوبا

الهدف اإلســتراتيجي لـ ”برنيس” تأمين السواحل المصرية الجنوبية
السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية بالبحر األحمر

الخرطوم - وكاالت

مجلس  رئيس  البرهان  عبدالفتاح  أعلن 
أن  أمــس،  السوداني،  االنتقالي  السيادة 
العامة  المخابرات  مدير  دمباب  أبوبكر 
الجيش  تصدى  بعدما  باستقالته  تقدم 
لحركة “تمرد” قام بها عناصر في الجهاز، 

رفضا لخطة إلعادة هيكلته.
التلفزيون  مع  مقابلة  في  البرهان،  وقال 
تلفونيا  )دمــبــاب(  اتصل  “لقد  الرسمي: 
يأتي  أن  منه  وطلبنا  باستقالته،  لإلباغ 

بها مكتوبة، وهي اآلن قيد النظر”.
المواقع  اقتحام  القيادة  “قدرت  وأضاف 
... األمــور  التمرد  بــأقــل قــوة إلزالـــة هــذا 
عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت 
احتسبنا   ... المسلحة  الــقــوات  سيطرة 

شهيدين و4 جرحى بينهم ضابطان”.
بـــان يحدث  “لـــن نسمح  الــبــرهــان  وتــابــع 

انقاب على ثورة  الشعب السوداني”.
االنتقالي  السيادة  مجلس  رئيس  وأكــد 

قاعدتين  في  اندلع  الذي  التمرد  احتواء 
في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات 

العامة، بأقل الخسائر.
تحقيق  لجنة  تشكيل  “تم  البرهان  وقال 
العدلية والقضائية  مشتركة من األجهزة 
العمل  مؤكدا  التمرد”،  حيثيات  لمعرفة 

المناطق  من  العسكرية  المواقع  إلخــراج 
بعدما  األسلحة،  انتشار  وضبط  السكنية 
شهدته العاصمة أمس. وأعيد فتح مطار 
الخرطوم، أمس، بعد أن أغلقته السلطات 
ــار. وتــقــع إحــدى  ــن ــــدالع إطـــاق ال عــنــد ان

القاعدتين على مقربة من المطار.

عناصر المخابرات العامة يطلقون النار في الهواء بمقر الجهاز في الخرطوم أمس األول )أ ف ب(

البرهان: لن نســمح بأن يحدث انقالب على ثورة  الشــعب
استقالة مدير المخابرات السودانية

العربية.نت - وكاالت

ستيف  األميركي  الخزانة  وزير  أكد 
العقوبات  نجاح  أمــس،  منوتشين، 
“ال  قــائــا:  ــران،  إيـ على  االقتصادية 
شك أن العقوبات على إيران ناجعة 
الـــواليـــات  ــاف أن  ــ ونـــاجـــحـــة”. وأضـ
إعـــادة  سيتم  أنـــه  تعتقد  الــمــتــحــدة 
فرض العقوبات الدولية على إيران 
سريعا نظرا لتفعيل فرنسا وبريطانيا 
ــة تــهــدف  ــ ــي ــ ــا آلل ــيـ ــمـ وألـــمـــانـــيـــا رسـ
للمساعدة في فرض االتفاق النووي 

مع إيران. كما أشار منوتشين في 
ســي.إن. لقناة  تصريحات 

بــــي.ســــي: “أجـــريـــت 
مناقشات مباشرة 

جـــدا، كــمــا فعل 
وزير الخارجية 
بــومــبــيــو أيــضــا 
ــع نـــظـــرائـــنـــا”.  مــ

وتــــــــابــــــــع قــــائــــا 

“أعتقد أنكم رأيتم الدول األوروبية 
البيان وفّعلت  الثاث وقد أصدرت 
آلــيــة حــل الـــنـــزاعـــات. ونــتــطــلــع إلــى 
إعــادة  وأتوقع  بسرعة،  معها  العمل 
فــــرض عـــقـــوبـــات األمـــــم الــمــتــحــدة 
ــر  ــن جــهــتــه، اتـــهـــم وزيـ ســـريـــعـــا”. مـ
اإليـــرانـــي محمد جــواد  الــخــارجــيــة 
ظــريــف، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
الهند أمس، القوى األوروبية بانتهاك 
 .2015 في  المبرم  الــنــووي  االتــفــاق 
كما قال للصحافيين في نيودلهي 
يــشــتــرون  “ال  األوروبـــيـــيـــن  إن 
النفط منا، وانسحبت جميع 
ــن إيــــــران،  شـــركـــاتـــهـــم مــ
ــا  ــ ــ ــإن أوروب ــ ــــك فـ ــذل ــ ول
تنتهك” االتفاق الذي 
مستقبله  أن  أكــد 
ــد عــلــى  ــمــ ــ ــت ــ ــع ــ “ي

أوروبا”.

منوتشين: عقوبات دولية مقبلة على إيران
أبوظبي - سكاي نيوز عربية

اســتــنــكــر رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف 
ما  الحريري  سعد  اللبنانية  األعمال 
شارع  لها  تعّرض  “هجمة”   إنها  قال 
ــحــمــرا، مــؤكــدا أن مــا حــصــل غير  ال
مقبول تحت أي شعار من الشعارات.

بيروت،  الحمرا في  وشهدت منطقة 
ووزارة  الـــمـــركـــزي  ــمــصــرف  ال قــــرب 
استمرت  عنيفة  صدامات  الداخلية، 
حتى ساعات الفجر بين المتظاهرين 

وقوة من أفراد مكافحة الشغب.
أنـــه ال يريد  الــحــريــري  وأضــــاف 

تــــحــــمــــيــــل مــــســــؤولــــيــــة 
ــة” لـــثـــورة  ــمــ ــجــ ــهــ ــ “ال

وغضبهم  الــنــاس 
تـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاه 
ــارف،  ــ ــصــ ــ ــ ــم ــ ــ ال
ولــكــنــهــا كــانــت 

سوداء”  “لطخة 
ــن أي  ــيـ ــبـ فـــــي جـ

بــتــبــريــرهــا  جــهــة أو شــخــص يـــقـــوم 
وتغطيتها.

يرتبط  ال  “األمـــر  أن  الــحــريــري  ورأى 
بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم 
الذي  سامة،  ريــاض  لبنان،  مصرف 
ــتـــاع مــعــروفــة  يــتــعــرض لــحــمــلــة اقـ

األهداف”.
يــتــعــلــق بكل  ــــى أن األمــــر  إل وأشـــــار 
بــيــروت  تــســتــهــدف  بهجمة  صــراحــة 
اقتصادي  ومــركــز  كعاصمة  ــا  ودورهـ

معني بأرزاق جميع اللبنانيين .
أمس،  اللبنانية،  السلطات  وأعلنت 
إصابة 47 عنصرا من قوى األمن 
الداخلي من بينهم 4 ضباط، 
ــرى تـــوقـــيـــف 59  ــ فــيــمــا جـ
الصدامات  فــي  شخصا 
التي استمرت لخمس 
ــط  ــ ســــــــاعــــــــات، وسـ

العاصمة بيروت.

الحريري يستنكر “هجمة الحمرا”

ميشوستين رئيسا 
لوزراء روسيا

موسكو - أ ف ب

عّين الرئيس الروسي فالديمير بوتين مسؤوال 
الحكومة  لرئاسة  الــعــام  لــلــرأي  مــعــروف  غير 
تــعــديــال دســتــوريــا  الــجــديــدة بعيد اقــتــراحــه 
ــال رئــيــس  أمـــــس.  وفــــي إعــــالن مــفــاجــئ، قــ
الوزراء ديمتري مدفيديف إنه سيستقيل من 
بوتين  الرئيس  انتهز  بعدما  الحكومة،  رئاسة 
خطاب حالة األمة للدعوة إلى استفتاء عام 
الدستورية.   االصالحات  من  مجموعة  حول 
واختار بوتين مباشرة ميخائيل ميشوستين، 
منذ  االتحادية  الضرائب  إدارة  تــرأس  الــذي 

العام 2010، لتشكيل حكومة جديدة.

دبي - العربية.نت: أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس،  «
أن الحل الوحيد ألزمة إيران يتمثل في موافقة طهران على محادثات 

حول اتفاق جديد موسع وتخفيف العقوبات، مشيرا إلى أن االتفاق 
النووي اإليراني في خطر مطالبا طهران باحترام التزاماتها.

كما أوضح أن آلية فض النزاع النووي مع إيران تهدف إليجاد حل  «
دبلوماسي للخالف.

وقال لو دريان، متحدثا أمام البرلمان الفرنسي، إن الجهود التي تبذلها  «
بالده والشركاء األوروبيون منذ سبتمبر 2017 للشروع في مفاوضات 

جديدة تشمل أنشطة إيران النووية بعد 2025 وبرنامجها للصواريخ 
الباليستية وأنشطتها اإلقليمية مقابل خفض العقوبات األميركية هي 

السبيل الوحيدة للمضي قدما.

العربية.نت - وكاالت: يبدو أن العاصفة التي أطلقها الرئيس األميركي  «
دونالد ترامب، سابقا بتجديده الدعوة إلى إلغاء االتفاق النووي اإليراني، 

متحدثا عن إمكانية عقد اتفاق جديد من دون أن تفرض طهران 
شروطها، أزعجت السلطات اإليرانية.

ففي أحدث جوالت “الصدام” رفض الرئيس اإليراني حسن روحاني،  «
أمس، اقتراح إبرام اتفاق جديد أطلق عليه رئيس الوزراء البريطاني، 

الثالثاء، اسم “اتفاق ترامب” بهدف حل النزاع النووي، قائال إنه عرض 
“غريب”، معتبرا الرئيس األميركي “دائم النكوص عن تعهداته”.

وقال “ال أعلم كيف يفكر السيد رئيس الوزراء هذا في لندن، يقول دعونا  «
نترك االتفاق النووي ونفّعل خطة ترامب”.

“اتفاق ترامب” يزعج إيران.. روحاني يعلق وترامب يثنيفرنسا: حل أزمة إيران يتمثل في موافقتها على اتفاق جديد
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ُقلـــت في بداية مقالي الســـابق إن الواليـــات المتحدة ال تريد خوض حرب مع إيران، 
ونشرت تغريدة سابقة للرئيس األميركي دونالد ترامب بعد ارتفاع حدة التوتر بين 
طهران وواشـــنطن عقب اعتداء ميليشـــيات األحزاب العراقية الموالية إليران على 
الســـفارة األميركيـــة في بغداد في 29 ديســـمبر 2019، حيث قـــال الرئيس األميركي 
ترامب )أنا أريد الســـام ألني أحب الســـام، وينبغي إليران أن تريد الســـام أكثر من 

أية دولة أخرى، لذلك ال أرى حرًبا سوف تحدث بين واشنطن وإيران(.
وبعـــد ســـاعات من إطاق إيـــران صواريخ باليســـتية أو باألحرى “باســـتيكية” على 
قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات األميركية هما )عين األسد( في 
صحـــراء األنبـــار العراقية وأخرى قاعـــدة )حرير( في أربيل بإقليم كوردســـتان كـ “رد 
قاس ومزلزل حســـب ادعائها” على العملية األميركية التي استهدفت وقتلت اللواء 
قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني، نفى ترامب خال 
رســـالته الواضحة والصريحة مرة أخرى تخطيط باده الســـتخدام القوة العسكرية 
ضـــد إيران، موضحـــًا أن القوة االقتصادية التي تتمتع بها باده وعبر العقوبات التي 
تفرضهـــا هي أفضل رادع، وختـــم ترامب كلمته بفتح الباب أمام إيران لـ )التفاوض(، 
وعبرعن استعداده إلقامة سام مع اإليرانيين، وعليه خسر كل من راهن على وقوع 

حرب بين إيران والواليات المتحدة بسبب مسرحية قتل الحاج سليماني.

إيران تطلق الصواريخ الباليســـتية على مقر الحزب الديمقراطي اإليراني المعارض 
وتطلـــق الصواريـــخ الباســـتيكية الفارغـــة على القواعـــد األميركية: بحســـب الصور 
األوليـــة، الصواريـــخ التي اســـتخدمت في اســـتهداف قاعـــدة عين األســـد في غرب 
األنبار، وقاعدة حرير في إقليم كوردســـتان هـــي من نوع )فاتح 110( و)فاتح 313(، 
وهـــذه الصواريـــخ لها قدرة إصابـــة األهداف البحرية واألرضية بدقة، وتحمل رأســـًا 
متفجـــرًا، ويصـــل مداها إلى حـــدود 500 كم وتعمل على الوقـــود الصلب، األمر الذي 

يمنحها سرعة في اإلطاق دون الحاجة لتحضيرات مسبقة.
الجديـــر بالذكـــر أن إيران اســـتخدمت نفس هـــذه الصواريخ في ضـــرب مقر الحزب 
الديمقراطي الكوردستاني اإليراني أثناء انعقاد مؤتمره في قضاء كويسنجق، التابع 
لمحافظة أربيل في أيلول 2018، ما أدى إلى استشهاد 11 كادرا قياديا وأصيب 30 
آخـــرون بجروح من بينهـــم األمين العام الجديد للحزب مصطفى مولودي والســـابق 
خالد عزيزي، وشاركت في القصف العابر للحدود أيضا كتيبة الطائرات المسيرة في 

حرس الثورة. 
وهنا نسأل: لماذا تستخدم إيران صواريخها البالستية ضد مواقع األحزاب  «

اإليرانية المعارضة وتقتل كبار معارضيها في حين تستخدم صواريخها 
البالستيكية ضد المواقع األميركية في العراق؟. “إيالف”.

شه مال عادل سليم

صواريخ إيران البالستيكية

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

للتواصل: 17111483

الحياة قصة يرويها مجنون
هـــل تســـتحق الحياة أن نعيشـــها؟ تتوقف الحيـــاة على من 
يعيشها، هكذا يقول وليم جيمس، لكن هذه الحياة تتراءى 
بمظاهـــر متعـــددة، وتختلـــف بمفاهيمهـــا وصورهـــا، ولكـــي 
يبرهن لنا جيمس هذا التعدد واالختاف فإنه يقتطف عدة 
مقاطع من أقوال المفكرين الذين عبروا عن اتجاهاتهم في 
الحيـــاة، فيقول شكســـبير في إحـــدى رواياته: “لـــن أجعلك 
تضحـــك بعـــد اآلن ألن األشـــياء أصبحت تتمثـــل في جبهة 
رصينـــة وجديـــة، جبهـــة كئيبـــة وعاليـــة ومليئـــة بالحـــزن”، 
ويتضمن قول شكســـبير هذا مســـحة من التشـــاؤم، مسحة 
تظهر أن في أعماق قلوبنا توجد زوايا يعمل بها لغز الحياة 
بحزن، ويقتطف وليـــم جيمس مقطعا من قصيدة لجيمس 
تومســـون يتحـــدث فيها عـــن الحياة، عـــن عـــدم تفهمنا لها، 
وأنها ال تحمل الخير لنا، ويســـتطيع اإلنسان أن ينهيها متى 
شـــاء، وتعتبـــر هذه القصيـــدة تعزية لمن هم فـــي مثل حالة 

هذا الشـــاعر ولمن تكون الحيـــاة لهم مصدر خوف ال مصدر 
ابتهاج.

من جهة ثانية يقتطف جيمس أقواال لعدد من الكتاب الذين 
ينظرون إلى الحياة بشـــيء من التفاؤل ولو أنهم يعتقدون 
بوجـــود الشـــر، وهاهو والـــت هايتمان يصف لنـــا مزاجه في 
الحياة فيقول “أن أتنشـــق الهـــواء، كم هو جميل، أن أتكلم، 
أن أمشـــي، أن أمســـك شـــيئا بيدي كم هو جميل.. يا لعظمة 

األشياء، يا لعظمة أصغر جزء في الوجود”.
عموما يعتبر وليم جيمس التشاؤم مرضا تسبب في أصله عن تساؤالتنا  «

الميتافيزيقية، فهناك أسئلة ال أجوبة لها، وترمينا في حيرة وقلق شديدين، 
ويعتقد جيمس أن على اإلنسان أن يمارس الشعور الميتافيزيقي بحرية 

أكثر، وأن ينتقل من المنظر الليلي للحياة إلى منظرها النهاري، وعلى 
الرغم من أن األسئلة التي ال جواب لها تؤدي إلى التشاؤم كمرض، لكنها 

تعتبر الدواء لتشاؤمنا، ولعل أروع تعبير حيال ذلك ما قاله الجميل 
شكسبير... الحياة قصة يرويها مجنون.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

كلمـــا طالبنا بتشـــغيل المواطنين، وإيجـــاد فرص عمل للعاطليـــن، انبرى من 
انبـــرى وقال إن البحرينيين ال يعملون فـــي كل المجاالت، وعليهم أن يقبلوا 
بـــأي عمـــل، مهما كان عماً بســـيطًا، فـ “الشـــغل مـــو عيب”! وكأنهم يعيشـــون 
فـــي كوكب آخر بعيد عـــن البحرين، وكأنهم ال يبصرون كيف أن البحرينيين 
يعملون في األعمال كافة، على الرغم من أن بعض تلك األعمال ال يتناســـب 
حقيقـــة مـــع ما يملكون من شـــهادات ومؤهـــات، كحالب البقر فـــي المزرعة 

الذي يحمل درجة الماجستير وأمثاله ُكثر.
مـــا العمـــل الـــذي “ترّفع” عليـــه البحريني ولـــم يقبل به؟ فحتـــى تلك األعمال 
البســـيطة زاحمـــه عليهـــا األجنبي، وأخذ يضايقه وينافســـه فيهـــا. البحريني 
مكافح و”شـــغيل” ويبحث عـــن رزقه مهما تقلصت عليـــه الفرص، وضاق به 
الحال، رغم أن األجنبي أولى حقيقة بالوظائف البسيطة والمتواضعة جدًا، 
فالراتب الذي سيتقاضاه منها يعتبر وبعملة بلده األم راتبًا مجزيًا، وال يعتبر 
كذلك بالنسبة للمواطن، حيث تحاصره الديون والضرائب وارتفاع األسعار، 

ناهيك عن االلتزامات التي ال مفر منها. 
عبدهللا إضرابوه، شـــاب في الخامســـة والعشرين من عمره، شق طريقه في 

العمل منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره، وال داعي ألن نذكر السبب 
الـــذي جعله وهو في ســـنه الصغيرة تلك أن يصـــارع الحياة ويخوض مغمار 
العمل، عمل حارس أمن في 3 فنادق وكاشيرا في سوبر ماركت وسائقا في 
شركة إليجار السيارات، وبائعا للسمك، وبائعا للعطورات والعدسات الاصقة 
ومساحيق التجميل، وأدار مكتبًا الستقدام الخدم، وعمل في كراج لتصليح 
الســـيارات، وعمل طباخًا، كما عمل على شـــاحنة لنقل الفواكه والخضروات، 
ووعمل مدربا في ناد صحي، وباع التوت واللوز على قارعة الطريق، وعمل 
كبائع لتذاكر مرفق ســـياحي، كما كان يبيع االكسســـوارات على النســـاء. هل 
يخيـــل ألحـــد أنه عمل في كل هـــذه األعمال؟ هل وقف عنـــد عمل وقال إنه 
ال يليـــق بـــه كمواطن؟ مثل إضرابـــوه الكثير من الشـــباب البحريني الذين ال 
يجدون في حمل “ســـطل الماء والمنشـــفة” عيبًا، فيغســـلون سيارات المارة، 
ويفترشـــون “البســـطات” ويبيعون ما يطبخـــون في منازلهـــم، ليس ألنهم ال 

يملكون الشهادات والمؤهات بل ألنهم يبتغون العيش بكرامة. 
ياسمينة: البحريني يعمل في كل مكان وكل شيء، ما لم يقف بوجهه ما يعرقل  «

كسب قوته.

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

من قال “ما يشتغلون؟”

سيادة العراق
“ســـيادة العـــراق” تعبيـــر تكرر كثيـــرا خال األخبـــار والتعليقـــات والمقاالت 
التـــي تناولـــت حادثـــة مقتل قائد فيلـــق القدس اإليراني قاســـم ســـليماني 
بواســـطة طائـــرة أميركيـــة بدون طيـــار، كما قام الســـيد عـــادل عبدالمهدي 
رئيـــس الـــوزراء العراقي باســـتخدام هـــذا التعبير في معـــرض تعليقه على 
العمليتيـــن األميركيـــة واإليرانية اللتين تمتا علـــى أرض العراق، حيث دعا 
على اســـتحياء إلى احترام ســـيادة العراق! فهل هنـــاك مجال للحديث عن 
ســـيادة فـــي ظل احتاليـــن أجنبيين وفي ظـــل والءات متعـــددة وطوائف 

ومرجعيات تنتمي للخارج وتأتمر بأمره؟
إن الحديـــث عن الســـيادة في مثل هذه الظروف أمر يؤدي إلى الســـخرية، 
فالســـيادة بالنسبة للعراق ولكثير من الدول العربية أصبحت مجرد كلمة ال 
وجود لها على أرض الواقع، والدليل على ذلك أن الرئيس التركي أردوغان 
قرر أن يرســـل قواته إلى ليبيا دون أن يعطي أي اهتمام للعرب وجامعتهم 
العربيـــة وذهب بكل بســـاطة ليطلب مـــن الرئيس التونســـي والجزائري أن 

يستخدم أراضي الدولتين العربيتين في دخول قواته إلى ليبيا!
الحديث عن الســـيادة العراقية مثله مثل الحديث الســـاخر الذي تم تبادله 
على وسائل التواصل االجتماعي من أن إيران طلبت من الواليات المتحدة 
تســـليم الطيـــار الذي قام باغتيال قاســـم ســـليماني لكي تتـــم محاكمته في 
طهـــران، فـــردت عليهـــا الواليـــات المتحدة بـــأن الطائرة التي نفـــذت عملية 
االغتيـــال كانت بدون طيار ولكنه يمكن لها أن تتســـلم البطارية والشـــاحن 

الخاص بالطائرة.
العراق يجب أن يصبح العراق، وليس إيران وليس أميركا وليس الطوائف 
والمليشيات، والبد أن يعود العراق بقراره وثرواته للعراقيين وحدهم، أما 
ما عدا ذلك فالحديث عن السيادة يكون مثل الحديث عن الغول والعنقاء 

والخل الوفي.

تهديدات المرشد األعلى بقطع قدم أميركا من المنطقة ووصفه صواريخ  «
بالده الكاذبة بأنها صفعة على وجه واشنطن ال تفيد العراق والعراقيين 

بشيء، كما أن تصريحات ترامب بأن كل شيء على ما يرام ال تفيدهم 
أيضا بشيء، لكن العراق هو الذي يدفع الثمن من سيادته ومن أبنائه ألن 

الطرفين يتخذان أرض العراق مسرحا ومرتعا لعملياتهما.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

لماذا التدافع على “جنازة” اإلرهابي سليماني؟
كمـــا كان ســـبًبا ومشـــرًفا على قتـــل آالف األبرياء في أماكـــن كثيرة منها 
ســـوريا والعراق، قتل وأصيب عشـــرات األشـــخاص فـــي “التدافع” على 
“جنازة” اإلرهابي اإليراني قاسم سليماني في مسقط رأسه كرمان، بعد 

أن تدفق “مايين” المشيعين.
لكـــن هناك فارق كبير بيـــن الصنفين من الضحايا، فمن قتل على يد هذا 
المجـــرم هم من األبرياء الذين امتلكوا شـــجاعة مقاومة بطشـــه وقمعه 
ومعداتـــه العســـكرية وميلشـــياته اإلرهابيـــة وعمائه المنتشـــرين الذين 
ال هم لهم ســـوى جنـــي المال دفاًعا عن باطل وانتصـــاًرا ألجندة طائفية 

تسعى إلثارة الفتنة والقاقل وتقسيم المنطقة.
أمـــا الصنف الثاني الذي ســـقط “حًبا” في هـــذا المجرم ورغبة في وداعه 
وإلقـــاء النظـــرة األخيـــرة على جثمانـــه، فهم ضحايا غيـــاب الوعي أو ما 
تعرضوا له من غسيل مخ جعلهم يقدسون أمثال هذا المجرم اإلرهابي 
ويتعامون عما اقترفه من جرائم وما ارتكبه من مجازر بشعة ليس في 
حق أبناء الشعوب األخرى المجاورة لهم، بل بحق أبناء الشعب اإليراني 
نفســـه، وصدقوا أن ســـليماني كان صاحب قضية مشـــروعة ويدافع عن 

مبدأ فضيل ويسعى لتحرير القدس.
هؤالء نســـوا أو تناســـوا ما يعيشـــونه منذ فترة من وضع مأســـاوي، ولم 
يتوقفوا عند حقيقة أن الحرس الثوري الذي كان ينتمي إليه ســـليماني 
هـــو المســـؤول األكبر عما تعانيه بادهم مـــن أزمات وعن الوضع الخانق 
الـــذي يعيشـــونه، كونه المهيمن علـــى االقتصاد اإليرانـــي والمتحكم في 
مفاصلـــه والموجه لموارده والقابض على اســـتثماراته ومشـــروعاته في 

كل القطاعات.
فالحرس الثوري اإليراني يتحكم بمقدرات اقتصاد إيران )من 20 – 40 %(  «

ويقوم بنهب خيرات الباد لخدمة المالي وأجنداته الطائفية في المنطقة 
والعالم ودعم الميليشيات اإلرهابية والمتطرفة، مستخدًما في ذلك أذرًعا 

عدة أهمها، قاعدة “خاتم األنبياء البناء”، والتي تعد إحدى أكبر المؤسسات 
االقتصادية في إيران وتسيطر على أكثر من 800 مؤسسة تجارية شبه 

حكومية ومساهمة في كل المجاالت.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي



تســّلم األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد النصف مبلغ الدعم 
المقــدم من شــركة نفــط البحرين “بابكو” لتكريم العبــي منتخبنا الوطني 
األول لكــرة القــدم الفائــز بلقب كأس الخليج العربــي الـ 24، وذلك تنفيًذا 
لمبــادرة “شــعب الزعامــة” التــي أطلقهــا ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفــة ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب، مستشــار 

األمن الوطني، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة.

 جـــاء ذلـــك، لـــدى اســـتقباله مديـــر 
االتصال المؤسســـي بشركة “بابكو” 
نـــواف الغانـــم والـــذي ســـلم اللجنة 

األولمبية شيك الدعم.
 وأشـــاد النصف بالـــدور الرائد الذي 
تلعبه شركة “بابكو” في دعم القطاع 
الرياضـــي من خالل رعايتها للعديد 
مـــن البرامـــج واألنشـــطة الرياضية 
لتكون في طليعة الشركات الداعمة 
لهـــذا القطاع عبـــر تاريخها الطويل، 

الشـــركة  مبـــادرة  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
يعتبـــر امتـــداًدا لجهودهـــا المتميزة 
فـــي رعايـــة العديـــد مـــن الفعاليات 
المنتخبـــات  ودعـــم  الرياضيـــة 
الوطنيـــة ومختلـــف البطوالت التي 
تقـــام علـــى أرض المملكـــة لتكـــون 
شريك فاعل وأساسي في االرتقاء 
بالحركـــة الرياضيـــة بشـــكل خـــاص 

ودعم برامج المجتمع بشكل عام.
 وأضاف “نثّمن عالًيا حرص شـــركة 

بابكـــو على دعـــم منتخبنـــا الوطني 
لمـــا  تقديـــًرا  القـــدم  لكـــرة  األول 
حققه األبطـــال من إنجـــاز تاريخي 
وذلـــك  والشـــعب..  القيـــادة  أفـــرح 
ليـــس بغريـــب علـــى الشـــركة التـــي 
دأبـــت علـــى الـــدوام أن تكـــون فـــي 
مقدمـــة الشـــركات الداعمـــة للقطاع 

الرياضي..”.
 ومن جهته، أكـــد نواف الغانم على 
حـــرص شـــركة “بابكو” علـــى خدمة 

ودعـــم قطاعـــي الشـــباب والرياضة 
لمـــا يشـــكالنه من دور أساســـي في 
بنـــاء نهضـــة الوطن ورقيـــه، مؤكًدا 

مـــن  جـــزء  هـــو  الشـــركة  دعـــم  أن 
المســـئولية الوطنيـــة تجـــاه العبـــي 
القـــدم  لكـــرة  الوطنـــي  منتخبنـــا 

والذين شّرفوا المملكة في المحفل 
ســـفراء  خيـــر  وكانـــوا  الخليجـــي 
اإلنجـــاز  لهـــذا  بتحقيقهـــم  للوطـــن 
التاريخـــي الذي نثر الفرح في كافة 
أرجـــاء المملكة، مشـــيًرا في الوقت 
إلـــى أن تلـــك المبـــادرة هـــي  ذاتـــه 
اســـتمرار لجهود “بابكـــو” في إثراء 
بـــه،  واالرتقـــاء  الرياضـــي  القطـــاع 
بما يلبي أهـــداف وتطلعات القيادة 
الرشـــيدة لتطوير مســـيرة الرياضة 

البحرينية.
هـــي  األولمبيـــة  اللجنـــة  أن  يذكـــر   
الجهـــة التـــي تقـــوم باســـتالم مبالغ 
شـــركات  مـــن  المقدمـــة  الدعـــم 
ومؤسســـات القطاع الخاص تنفيًذا 
تجـــاه  الزعامـــة  شـــعب  لمبـــادرة 
منتخبنـــا الوطنـــي بطـــل “خليجـــي 
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“بابكو” تدعم منتخبنا الوطني بطل “خليجي 24”

الغانم يسلم شيك الدعم لألمين العام للجنة األولمبية

الطائـــرة  للكـــرة  النـــادي األهلـــي  تعاقـــد 
محترفتيـــن  العبتيـــن  مـــع  للســـيدات 
لتدعيم صفوف الفريق خالل المشاركة 
بـــدورة ألعاب األندية العربية الخامســـة 
مدينـــة  تحتضنهـــا  والتـــي  للســـيدات 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  الشـــارقة 
المتحـــدة خالل النصف األول من شـــهر 

فبراير المقبل.
واختار الجهـــاز الفني الوطني للمنتخب 
بقيـــادة المـــدرب ابراهيم علـــي الورقاء 
ومســـاعده محمـــد عبدالعزيـــز محترفة 
ومحترفـــة   4 بمركـــز  تلعـــب  فنزويليـــة 
برازيليـــة تلعـــب بمركـــز 2، بينمـــا لم ينه 
نهائـــي  بشـــكل  معهمـــا  التعاقـــد  النـــادي 
والزال فـــي مرحلـــة التفـــاوض وإنهـــاء 
والماليـــة  اإلداريـــة  اإلجـــراءات  بعـــض 
والســـعي للتوصل إلـــى اتفاق نهائي بين 

الطرفين.
ويســـعى الجهـــاز الفنـــي مـــن وراء تلـــك 
التعاقـــدات إلـــى تقوية صفـــوف الفريق 
ليتمكـــن مـــن المنافســـة بقـــوة خصوصا 
الثانـــي  المركـــز  علـــى  حصـــدن  وأنهـــن 
والميدالية الفضية في النسخة األخيرة 
التـــي أقيمـــت العـــام 2018، فيما خطف 
الوصـــل اإلماراتـــي اللقب للمـــرة الثانية 

على التوالي.

وتضم قائمـــة المنتخب حاليا 12 العبة، 
وهـــن: هاجـــر األنصاري، منيـــرة عبدهللا 
بيـــان  جاســـم،  أحمـــد  دالل  ســـليمان، 
ناصـــر، دانـــة العيســـى، دانة باســـم عيد، 
نجـــالء ابراهيـــم تـــراب، حـــوراء حميد، 
ريـــم الـــذوادي، فرح جمعـــة على أن يتم 
اســـتبعاد العبة واحدة مـــن القائمة ومن 
المؤمـــل أن يتـــم تقليـــص القائمـــة بعـــد 
استبعاد العبة واحدة فقط من القائمة.

فريق سيدات األهلي للكرة الطائرة

ــة ــارق ــش ــال ــة ب ــي ــرب ــع ــة ال ــ ــدي ــ ــاب األن ــعـ بــــــدورة ألـ
فنزويلية وبرازيلية يدعمن سيدات الطائرة

مشـــواره  الوطنـــي  منتخبنـــا  يســـتهل 
اليـــوم )الخميـــس( بمالقـــاة المنتخـــب 
البطولـــة  افتتـــاح  فـــي  النيوزلنـــدي 
والتـــي  اليـــد  لكـــرة   19 الــــ  اآلســـيوية 
تســـتضيفها الكويـــت بـــدًءا مـــن اليوم 
حتى 27 من الشـــهر الجاري والمؤهلة 
إلـــى نهائيـــات كأس العالـــم فـــي مصـــر 

.2021
وســـتبدأ المواجهـــة فـــي تمام الســـاعة 
البحريـــن  مملكـــة  بتوقيـــت  ظهـــًرا   1
والمبـــاراة منقولة علـــى قنوات الكاس 
وكان  الرياضيـــة.  الكويـــت  وقنـــاة 
منتخبنـــا الوطنـــي قد حـــط رحاله في 
دولـــة الكويـــت عصـــر أمـــس األربعـــاء 
بقائمـــة تضم: حســـين الصيـــاد، محمد 
عبدالحسين، جاسم السالطنة، محمد 
ميـــرزا، محمـــد حبيـــب، علـــي ميـــرزا، 

محمد عبدالرضا، حســـن السماهيجي، 
أحمـــد المقابـــي، مهـــدي ســـعد، حســـن 
شـــهاب، علي عيد، بالل بشـــام، حسين 
محفوظ، عبـــدهللا علـــي، أحمد جالل، 
محمـــود حســـين، محمد حبيـــب ناصر 
وعبـــدهللا الزيمـــور باإلضافـــة للمدرب 
أحمـــد  ومســـاعده  ارون  االيســـلندي 

منصور.
 وجاء تحضيـــر منتخبنا لهذه البطولة 

بشـــكل اعتيـــادي للغاية، كونـــه اكتفى 
 5 وخـــوض  المحليـــة  بالتدريبـــات 
مباريـــات ودية مع المنتخبين العراقي 
والكوري. ويأمل الشـــارع الرياضي أن 
يوفـــق منتخبنا الوطني هذه المرة في 
كســـر العقـــدة والظفـــر باللقـــب القـــاري 
األول الـــذي طال انتظاره رغم وصول 
“األحمـــر” ألربـــع مباريات نهائيـــة لهذه 

المسابقة.

منتخبنا الوطني لكرة اليد

الكويت 19بــدولــة  الـــ  اآلســيــويــة  البطولة  افــتــتــاح 
“أحمر اليد” يستهل مشواره بنيوزلندا
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اللجنة اإلعالمية

تقــام مســاء اليــوم الخميس 16 ينايــر 2020م منافســات دور 
نصــف النهائــي لبطولــة كأس صاحــب المعالــي المشــير الركن 
الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة القائــد العــام لقــوة دفاع 
البحريــن لكــرة القــدم 2019م - 2020م، علــى أرضيــة اســتاد 

مدينة خليفة الرياضية.

 حيـــث تشـــهد هـــذه المرحلـــة 
أولـــى مبارياتهـــا بمواجهة من 
العيـــار الثقيـــل تجمـــع فريـــق 
“حامـــل  الملكـــي  الحـــرس 
اللقـــب” وفريق القوة الخاصة 
الملكيـــة والتـــي ســـتقام عنـــد 
الســـاعة )4:00( الرابعة مساًء، 
الحمـــاس  نســـبة  تأتـــي  فيمـــا 
للمبـــاراة الثانيـــة ليســـت بأقل 
عـــن المبـــاراة األولـــى والتـــي 
ســـتقام عنـــد الســـاعة )6:15( 
السادســـة والربع مســـاًء بلقاء 
يجمـــع فريـــق الصيانـــة الفنية 
مع فريق ســـالح الجو الملكي 
الســـابقة”  البطولـــة  “وصيـــف 
ســـعًيا لبلـــوغ الـــدور النهائـــي 
لنيـــل كأس البطولـــة الغاليـــة، 

وستقام مباراتا نصف النهائي 
وســـط أجواء مليئة بالترقب 
مـــن قبـــل الجماهيـــر والنخب 

الرياضية في المملكة.
  ومن المقّرر أن تشهد المباراة 
النهائية أحداثها يوم األربعاء 
29 يناير 2020، باإلضافة إلى 
مبـــاراة تحديـــد المركز الثالث 
بيـــوم األحـــد  والتـــي ســـتقام 
والجديـــر   ،2020 ينايـــر   19
بالذكـــر بـــأن البطولـــة تميـــزت 
منذ انطالقها باإلثارة والندية 
والـــروح المعنويـــة العالية في 
مختلـــف أدوار البطولـــة بيـــن 
الفـــرق المشـــاركة من مختلف 
أســـلحة ووحدات قـــوة دفاع 

البحرين.

اليوم نصف نهائي بطولة المشير لكرة القدم

سلمت مبلغ 
التكريم لألولمبية 

تنفيًذا لمبادرة 
شعب الزعامة

علي مجيدحسن علي

أعرب عن تقديره لمتابعة ســموه وتحقيق هدفه باجتياز سباق القدرة

عمر فاروق: ناصر بن حمد القائد الملهم ومثال لدعم الشباب

القائـــم الملهـــم.. الشـــقيق األكبـــر الـــذي 
يتابع شـــقيقه األصغـــر ويحثه لتحقيق 
بهـــذه  للتشـــجيع..  مثـــال  النجـــاح.. 
الكلمـــات بـــدأ نجـــم السوشـــيل ميديـــا 
ســـمو  بوصـــف  كلماتـــه  فـــاروق  عمـــر 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشـــئون 
الشباب مستشار األمن الوطني رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، 
وحـــرص ســـموه على تشـــجيعه طوال 
الفتـــرة الماضية للمشـــاركة في بطولة 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
كـــم   120 مســـافة  واجتيـــازه  للقـــدرة 

بنجاح.
 لـــم يتمكـــن عمر فاروق من اســـتيعاب 
نجاحـــه الكبيـــر الذي حققـــه، وكل هذا 
النجـــاح جـــاء بفضـــل دعـــم ومتابعـــة 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
للتدريبـــات  يـــوم  أول  مـــن  انطالًقـــا 
وامتدادهـــا لــــ 30 يوًمـــا متواصلـــة، ثم 

المشاركة في السباق.
 عمـــر فـــاروق أكد أن هـــذا النجاح جاء 
بتوفيـــق مـــن هللا ســـبحانه وتعالى ثم 
لدعـــم ومتابعة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، حيث قال: “احتضنني 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ووقـــف إلـــى جانبـــي منذ اليـــوم األول 
فـــي فريـــق فيكتوريوس، كنـــت عازًما 
علـــى تحقيـــق هـــذا الهـــدف، وحصلت 
على دعم كبير من ســـموه، انطالًقا من 
التدريبـــات التـــي كان بجواري ســـموه 
وأعطى تعليماتـــه والنصائح للمدربين 
والذيـــن  فيكتوريـــوس  فريـــق  فـــي 
بحذافيرهـــا  تطبيقهـــا  علـــى  حرصـــوا 
مـــن أجـــل تحقيـــق النجـــاح والوصول 

للهدف”.
يوًمـــا،   30 لمـــدة  “تدربـــت  وأضـــاف   
كانت حافلـــة بالمتاعب، لكـــن الطموح 
ورغبتـــي بتحقيق هدفـــي قلل من كل 
المتاعب، والمتعـــة الكبيرة التي كانت 
تحيط بفريـــق فيكتوريوس واألجواء 

أيًضـــا  ســـاهمت  والرائعـــة  اإليجابيـــة 
بالوصـــول لتحقيـــق هدفـــي، حظيـــت 
بوقفـــة أخ كبير يريد أن يشـــاهد أخيه 
األصغـــر يحقـــق النجـــاح، وهـــو ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث 
أعطاني نصائح وأشـــرف على تدريبي 

في العديد من األيام”.
 وتابـــع “كنـــت أدرك بـــأن الســـباق لـــن 
يكون ســـهالً، ألنني ســـأتجاوز 120 كم 
وال أعلم ما الذي ينتظرني في السباق، 
لكـــن العزيمة واإلصـــرار كانـــا العاملين 
الرئيســـيين للوصول إلـــى خط النهاية، 
أشـــاهد  أن  يوصـــف  ال  شـــعور  وكان 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
هـــو الـــذي ينتظرني عند خـــط النجاح، 
وكنـــت أرى فـــي عينيـــه أن الطمـــوح ال 
يعـــرف المســـتحيل، وأن القائـــد الـــذي 

أن  عليـــه  األهـــداف  بتحقيـــق  يطمـــح 
يحارب من أجل تحقيقها”.

ســـعادته  عـــن  فـــاروق  عمـــر  وأعـــرب   
الكبيرة بتحقيق هدفه واجتياز مسافة 

120 كم للمرة األولى في حياته.
وتحـــدث عمر فاروق عن وصوله لخط 
النهاية بالقول: “لم أستوعب شيًئا بعد 
نهايـــة الســـباق، واليـــوم الثانـــي بـــدأت 
اســـتوعب كل مـــا حـــدث، شـــعور كبير 
بالفخـــر، حققـــت هدًفـــا مـــن أهدافـــي 
بفضل دعم ومتابعة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة الذي ال أســـتطيع أن 

أصفه بكلمات”.
 وأوضح عمر فاروق أن ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة هـــو القائد 
الملهـــم، وتعلـــم مـــن ســـموه الكثير من 
القيـــادة، حيث إن ســـموه مثـــال للقائد 

الناجـــح ومثـــال للتشـــجيع والمثابـــرة، 
الشـــكر والعرفـــان  مقدًمـــا لســـموه كل 
على دعمه للشـــباب البحريني وحرص 
سموه على تقديم كامل الدعم للشباب 

بتحقيق أهدافهم.
 وأشـــار عمـــر فـــاروق أنـــه لـــن يتوقـــف 
عـــن ركـــوب الخيل في الفتـــرة القادمة 
وســـيكون له حضور دائم بإذن هللا في 
المســـابقات ســـواء كمشـــارك أو كمتابع 

ومشجع.
 وقّدم كل الشكر والتقدير لعائلته على 
وقفتهـــا معه وأصدقائـــه وجميع الذين 
كانـــوا بجواره طـــوال الفتـــرة الماضية 
عيســـى  ســـلمان  الفـــارس  خصوًصـــا 
علـــى  فيكتوريـــوس  فريـــق  وأعضـــاء 

تشجيعهم ومتابعتهم وتدريباتهم.

المكتب اإلعالمي

من مشاركة عمر فاروق في سباق القدرة



يبــدأ اليــوم فصــل جديــد من اإلثــارة والندية بــدوري الدرجة األولــى للكرة 
الطائــرة عندمــا تنطلــق منافســات المربــع الذهبــي والتــي ســيلتقي خاللهــا 
المحرق والنجمة الســاعة 5 مســاء، تليها مباراة األهلي وداركليب الســاعة 

7:00 مساء وذلك على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.

وتقام منافســـات المربـــع الذهبي من 
ثـــاث مباريـــات الفائـــز مـــن اثنتيـــن 

يتأهل للمباراة النهائية.
وكان المحـــرق وداركليـــب تأها عن 
والنجمـــة  واألهلـــي  )أ(،  المجموعـــة 

تأها عن المجموعة )ب(.
فـــي المواجهـــة األولى بيـــن المحرق 
والنجمة، يطمح األول بقيادة مدربه 
المحلي محمد المرباطي إلى تتويج 
عروضـــه القوية هذا الموســـم والتي 
بدأها بخطـــف كأس االتحاد وتصدر 
القســـم األول، بالوصـــول إلى النهائي 

والمنافســـة علـــى اللقـــب، خصوصـــا 
النهائيـــات  فـــي  طرفـــا  كان  وأنـــه 
بالمواســـم األخيرة لكنه ال يوفق في 

الفوز بأي بطولة.
ويبـــرز لـــدى المحـــرق فاضـــل عباس 
الورقـــة الرابحة في الهجـــوم والصد 
وتنفيـــذ اإلرســـال القـــوي إلـــى جانب 
)ماكـــودي(  الكاميرونـــي  المحتـــرف 
ضارب مركز2 مع وجود النجم محمد 
يعقوب المعـــروف بقوتـــه الهجومية 
مـــن مركز 4، كما يمثل صانعي اللعب 
حســـين الحايكـــي ومحمـــود العافية 

نقطة قوة لدى الفريق.
أمـــا النجمـــة بقيادة المـــدرب المحلي 
مشـــعل تركـــي فإنـــه يعـــول بالدرجة 
البرازيلـــي  المحتـــرف  علـــى  األولـــى 
“ليلســـون كوســـتا” والـــذي يعتبر أبرز 
مفاتيـــح الفوز لبراعته الهجومية من 
مركـــز2 و1 وســـيكون الخيـــار األول 
لصانـــع األلعـــاب محمود جاســـم، كما 
يعتمـــد الفريـــق علـــى حســـن جعفـــر 
ومحمـــد عمـــر فـــي االرتـــكاز لتنفيـــذ 

حوائط الصد.

وفـــي المواجهـــة الثانية بيـــن األهلي 
الفريقيـــن  كا  فـــإن  وداركليـــب 
األول  االنتصـــار  لتحقيـــق  يتطلعـــان 

خصوصـــا وأنهما يضمـــان كوكبة من 
العناصر البارزة.

األهلي بقيادة المـــدرب المحلي رضا 

علـــي يعـــول علـــى ثاثـــي األطـــراف 
الهجومـــي ناصر عنـــان ومحمد عنان 
والمحترف الكنـــدي “ريموند” إضافة 
إلـــى ما يمتاز بـــه الفريق من قوة في 
االرتكاز حيـــث يوجد علي الصيرفي 
الصـــد  لتشـــكيل  الخبـــاز  وعبـــاس 

والكرات الهجومية السريعة.
المـــدرب  بقيـــادة  داركليـــب  أمـــا 
يمتلـــك  فإنـــه  “راميريـــز”  البرازيلـــي 
فـــي  الرابحـــة  األوراق  مـــن  العديـــد 
مقدمتهم علي ابراهيم ضارب مركز2 
ومحمود عبدالواحد وعباس سلطان 
بمركـــز4، والمحتـــرف “روميـــرو”، كما 
يشـــكل الليبرو حسين عبدهللا صمام 
أمـــان لتأميـــن االســـتقبال والتغطيـــة 

الدفاعية.

انطـــالق المربـــع الذهبــي لدوري الطائـــــرة

من لقاء النجمة والمحرق هذا الموسم
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تغطية - اللجنة اإلعالمية

تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد آل 
خليفة تنطلق بعد غد السبت بطولة سموه لقفز الحواجز على ميدان 
االتحاد الرياضي العسكري بالرفه برعاية دلمونيا بمشاركة نخبة من 
فرسان وفارسات المملكة من مختلف اإلسطبالت، حيث من المقّرر 
ا عند الســاعة الثامنة صباًحا بمسابقتي  أن تنطلق المســابقات رســميًّ

الناشئين على أن يشمل برنامج البطولة 6 مسابقات تنافسية. 

الشـــيخ  أكـــد ســـمو  مـــن جهتـــه،   
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  عيســـى 
رئيس االتحاد الملكي للفروســـية 
االتحـــاد  أن  القـــدرة  وســـباقات 
الملكـــي قد قام بوضـــع الترتيبات 
النهائية إلقامة بطولة سمو الشيخ 
خالد بن حمـــد آل خليفة واعتماد 
اللجـــان العاملـــة من أجـــل إخراج 
البطولـــة بالصـــورة الائقـــة التـــي 
تليق باسم راعي البطولة ومكانة 
رياضـــة قفـــز الحواجـــز البحرينية 
ومـــا وصلـــت إليـــه مـــن مســـتوى 

متطور في اآلونة األخيرة. 
 وأوضح ســـمو الشـــيخ عيسى بن 
االتحـــاد  أن  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
القـــدرة حريـــص كل الحرص على 
تحقيق جميع جوانب النجاح في 
بطولة ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة، رافًعـــا جزيـــل شـــكره 
وعميق امتنانه لسمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة على كل الدعم 
للرياضـــة  ســـموه  يقدمـــه  الـــذي 
البحرينيـــة عموًمـــا ورياضـــة قفز 

الحواجز خصوًصا، وأشـــار سموه 
أن المؤشرات تقول بأن مسابقات 
ســـمو  كأس  علـــى  الســـبت  يـــوم 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد ســـتكون 
منافســـات  وستشـــهد  مغايـــرة 
عاليـــة المســـتوى ومليئـــة باإلثارة 
والتشـــويق والتنافس، وذلك بناًء 
علـــى معطيـــات الموســـم الحالـــي 
الـــذي لوحظ فيه تطـــور كبير في 
وجاهزيتهـــم  الفرســـان  مســـتوى 

المبكـــرة للموســـم ومـــا تحقق من 
نتائـــج وبروز وجـــوه جديدة على 

ساحة رياضة قفز الحواجز. 
 وأشـــاد ســـموه بالمســـتوى الفني 
والتنافســـي العالـــي الـــذي أظهـــر 
المشـــاركون فـــي بطـــوالت القفـــز 

الماضيـــة، والنتائـــج العاليـــة التي 
حققوها خال جميع المســـابقات، 
علـــى  جديـــدة  وجـــوه  وصعـــود 
الـــذي  األمـــر  التتويـــج  منصـــات 
يؤكـــد نجاح الخطـــة التي وضعها 
مـــع  بالتنســـيق  اإلدارة  مجلـــس 

لجنة القفز برئاســـة الشـــيخ خالد 
بن محمد آل خليفة. 

 ونـــّوه ســـموه أن االتحـــاد الملكي 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
تقييـــم  علـــى  دائًمـــا  يحـــرص 
جميـــع المســـابقات بعـــد االنتهـــاء 
منهـــا وذلـــك رغبـــة وحـــرص منـــه 
التطويـــر  عوامـــل  تحقيـــق  فـــي 

للمسابقات. 
 

دلمونيا ترعى البطولة 

دلمونيـــا  قدمـــت  جانبهـــا،  مـــن   
رعايتها لبطولة سمو الشيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفة لقفز الحواجز 
وتأتي هذه الرعاية ضمن اهتمام 
دلمونيا برعايـــة مختلف بطوالت 
الفروسية وخصوًصا بطولة سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

ــداد الــجــيــد ــعـ ــتـ ــل االسـ ــأمـ ــورون بـــدعـــم ســـمـــوه ونـ ــ ــخ ــ ــداهلل: ف ــ ــب ــ ــن ع عــيــســى بـ

السبت انطالق بطولة خالد بن حمد لقفز الحواجز

المحرق يواجه 
النجمة... األهلي 

يالقي داركليب

عيسى بن عبد الله 

المكتب اإلعالمي

قـــّدم رئيس االتحاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القدرة ســـمو الشـــيخ عيسى 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، إلـــى المـــدرب 
الوطنـــي أحمـــد عبـــدهللا مـــن مدرســـة 
اجتيـــاز  شـــهادة  للفروســـية  المحـــرق 
الثانيـــة  للدرجـــة  التدريـــب  مســـتوى 
الصادرة من االتحاد الدولي للفروســـية 
بعد مشاركته في دورة المستوى الثاني 
للمدربيـــن فـــي تخصصـــات الفروســـية 
األولمبيـــة مـــن خـــال برنامـــج تضامن 

االتحاد الدولي للفروســـية الذي يشرف 
عليه قسم التطوير باالتحاد الدولي. 

 وأصبـــح أول مـــدرب وطني للمســـتوى 
الدولـــي  االتحـــاد  مـــن  معتمـــد  الثانـــي 
للتخصصـــات  ومؤهـــل  للفروســـية 
والترويـــض  الحواجـــز  قفـــز  األولمبيـــة 
والســـباق الثاثـــي، حيث اجتـــاز أحمد 
محمـــد المرحلـــة الثانيـــة مـــن برنامـــج 

التدريب كمدرب وطني مؤهل.
 وقّدم قســـم التطويـــر باالتحاد الدولي 

البرامـــج  مـــن  مجموعـــة  للفروســـية 
واإلداريـــة،  الفنيـــة  للكـــوادر  المتنوعـــة 
وأحـــد هـــذه البرامـــج تطويـــر الهيـــكل 
الرياضي في الدول ومن ضمنها تأهيل 
أحمـــد  فيهـــا  شـــارك  والتـــي  المدربيـــن 

محمد عبدهللا.

أول مدرب وطني لـ“تضامن الفروسية”
الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

بـــاب  الخميـــس  اليـــوم  مســـاء  يغلـــق 
لرئاســـة وعضويـــة مجلـــس  الترشـــح 
إدارة نادي ســـباقات الســـرعة )الدراغ 
تحـــت  يقـــع  والـــذي   )BDRC ريـــس 
مظلـــة االتحـــاد البحرينـــي للســـيارات 
الجولـــة  منافســـات  مـــع  وبالتزامـــن 
الثالثـــة مـــن بطولة البحريـــن الوطنية 

لسباق السرعة.
وأعلن نادي ســـباقات السرعة أنه على 
الراغبيـــن بالتقـــدم لشـــغل وتبوء هذه 

الســـرعة  ســـباقات  بنـــادي  المناصـــب 
وعضويتـــه بملء االســـتمارة الخاصة 
بالترشـــح لانتخابات للـــدورة القادمة 
والمتوفرة ببرج ســـباق السرعة بحلبة 
البحرين الدولية، حيث سيكون مساء 

اليوم هو آخر يوم للتقديم.
من جهته، أعرب رئيس نادي سباقات 
الســـرعة فهـــد تقـــي عن جزيل شـــكره 
وامتنانه لاتحاد البحريني للسيارات 
وعلـــى رأســـه رئيـــس مجلـــس اإلدارة 

الشـــيخ عبدهللا بن عيســـى آل خليفة 
وحلبـــة  االتحـــاد  منتســـبي  وجميـــع 
البحرين الدولية وعلى رأسها الرئيس 
التنفيـــذي الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى 
آل خليفـــة وجميـــع منتســـبيها ونـــادي 
الدراجـــات النارية علـــى دعمهم الكبير 
للنـــادي ومجلـــس إدارته فـــي الفترات 

السابقة.

تقي يشيد بدعم االتحاد وحلبة البحرين

عيسى بن عبدالله يسلم الشهادة إلى المدرب 

سمو الشيخ خالد بن حمد

فتح باب التسجيـل لتصنيفــة البليــارد والسنوكــر
ــة ــام ــن ــم ــال ب إن”  ــو  ــ ــي ــ “ك ــة  ــ ــال ــ ص ــى  ــلـ عـ الـــمـــقـــبـــل  اإلثـــنـــيـــن  ــوم  ــ ــ ي تــنــطــلــق 

يعلن االتحاد البحريني للبليارد والســنوكر عن فتح باب التســجيل إلقامة مســابقتّي البليارد والســنوكر التصنيفية األولى 
للعام 2020، وذلك على صالة كيو إن بالمنامة. 

جميـــع  المنظمـــة  اللجنـــة  ودعـــت   
الراغبيـــن فـــي المشـــاركة بالمبادرة 
طلباتهـــم  تقديـــم  فـــي  ســـريًعا 
باالتصال على هاتف إداري االتحاد 
نبيل ســـعيد على رقم 39840290، 
وذلك الستكمال البيانات المطلوبة 
أو ملء االســـتمارة فـــي صالة كيو 
إن. وسيكون يوم السبت 18 يناير 
الجاري آخر موعد للتسجيل والذي 
ســـيتم فيه إجراء مراســـم القرعة، 
علـــى أن تنطلـــق المنافســـات يـــوم 

االثنين 20 من الشهر ذاته.
 مـــن جانبـــه، أكـــد مديـــر المنتخـــب 

للبليـــارد  البحرينـــي  باالتحـــاد 
حســـين  والدارتـــس  والســـنوكر 
بوبشـــيت مـــدى أهميـــة البطـــوالت 
التصنيفيـــة التـــي ينظمهـــا االتحاد 
ســـواًء للعبة البلياردو أو الســـنوكر. 
تـــم  الـــذي  للنظـــام  “وفًقـــا  مضيًفـــا 
اعتمـــاده منـــذ عـــدة ســـنوات، فـــإن 
البطـــوالت التصنيفيـــة تعتبر بوابة 
المنتخبـــات  لتمثيـــل  الاعبيـــن 
الوطنية في البطـــوالت الخارجية، 
يتـــم  تصنيـــف  أعلـــى  فأصحـــاب 
للمنتخـــب  تلقائيـــًا  اختيارهـــم 
الوطنـــي”. وبين بوبشـــيت، أن هذا 

النظام يمنح كل ذي حٍق حقه، وأن 
من يجتهد ينال جزاء عمله الشـــاق 
ويســـتحق بذلك تمثيل الوطن في 

المحافل الخارجية.
الـــذي  الـــدور  بوبشـــيت  وثّمـــن   
تلعبـــه اللجنـــة األولمبيـــة فـــي دعم 
ومســـاندة االتحاد فـــي إقامة مثل 
هـــذه البطـــوالت، مبيًنـــا أن اللجنـــة 
كانـــت دائًما الداعـــم األول لمجلس 
إدارة االتحاد في تطوير مسابقات 
تـــم  التـــي  االســـتراتيجية  ضمـــن 
اعتمادهـــا مـــن قبـــل القائميـــن على 
اللجنـــة األولمبية البحرينية. وقّدم 

بوبشـــيت شـــكره نيابة عن مجلس 
ســـمو  إلـــى  البليـــارد  اتحـــاد  إدارة 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس اللجنة 

األولمبيـــة البحرينيـــة، علـــى الدعم 
االتحـــاد،  يلقـــاه  الـــذي  والتشـــجيع 
باإلضافـــة إلى األميـــن العام اللجنة 
األولمبية البحرينية محمد النصف.

الجديـــر ذكـــره، أن الاعـــب خليـــل 

التصنيفيـــة  بطـــل  هـــو  بوســـيف 
األخيرة للســـنوكر التي أقيمت في 
أواخر العام الماضي، فيما كان فهد 
خلـــف بطـــل تصنيفية البليـــارد في 

العام ذاته.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

خليل بوسيف حسين بوبشيت

حسن علي



“العدل” ردا على وقف الحربي سنة: تحريك الشكوى ضدك بعد إدانتك قضائيا
ــب ــأدي ــت ال لــمــجــلــس  ــم أحـــيـــل  ــة ثـ ــ لــمــحــكــمــة أول درجـ ــم اإلدانــــــة  ــك ــد ح ــ أّيـ ــاف  ــن ــئ ــت االس

أفـــاد مكتـــب المســـجل العـــام بـــوزارة 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل 
واألوقـــاف؛ ردا على موضوع نشـــرته 
المحامـــي  بوقـــف  “البـــاد”  صحيفـــة 
حمـــد الحربي من مزاولـــة المهنة عاما 
بقـــرار تأديبي، بـــأن تحريك الشـــكوى 
المحفوظة جـــاء بعد صدور حكم من 
محكمـــة االســـتئناف بتأييد حكم أول 
درجة بإدانة الحربي، وفي ضوء ذلك 

صـــدر قـــرار بإعـــادة تحريك الشـــكوى 
بحقـــه  المشـــكو  وإحالـــة  التأديبيـــة 
الحربي إلى مجلس تأديب المحامين 
فـــي ذات العام بناًء علـــى ما ثبت في 

الحكم الجنائي. 
وفيمـــا يأتـــي نـــص الـــرد الـــوارد مـــن 

الوزارة:
تعقيًبـــا علـــى ما ُنشـــر فـــي صحيفتكم 
الغراء اليوم األربعاء بتاريخ 15 يناير 

2020، تحـــت عنـــوان “إيقاظ شـــكوى 
محفوظة منذ 3 أعوام قاد لوقفي عن 
المحاماة ســـنة”، يود مكتب المســـجل 
والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة  العـــام 

اإلسامية واألوقاف اإلشارة لآلتي:
العـــام  فـــي  الموكليـــن  أحـــد  تقـــدم   -
2013 بشكوى ضد صاحب الموضوع 
المنشـــور )الصادر بحقه قـــرار تأديبي 
المحاميـــن  تأديـــب  مجلـــس  مـــن 

االســـتئنافي بمنعه مـــن مزاولة المهنة 
لمدة عام(.

- وحيـــث إن موضـــوع الشـــكوى ذاته 
كان معروًضـــا آنـــذاك أمـــام المحاكـــم 
بحفـــظ  قـــرار  صـــدر  فقـــد  الجنائيـــة، 
الشـــكوى لحيـــن الفصـــل فـــي الدعوى 

الجنائية.
- فـــي العـــام 2016 صدر حكـــم نهائي 
مـــن محكمة االســـتئناف فـــي الدعوى 

الجنائيـــة موضـــوع الشـــكوى بتأييـــد 
حكم أول درجة بإدانة المشكو بحقه، 
وفـــي ضوء ذلـــك صـــدر قـــرار بإعادة 
تحريـــك الشـــكوى التأديبيـــة وإحالـــة 
المشـــكو بحقـــه إلـــى مجلـــس تأديـــب 
المحاميـــن في ذات العام بناًء على ما 

ثبت في الحكم الجنائي.
- وفـــي العام 2016 صدر قرار مجلس 
تأديـــب المحاميـــن بمعاقبـــة المحامي 

المشكو بحقه بعقوبة المنع من مزاولة 
المهنة لمدة عام واحد.

- في تاريخ 31 ديســـمبر 2019 أصدر 
مجلس تأديب المحامين االستئنافي 
قرارا بتأييد القرار المستأنف من قبل 

المشكو بحقه.
هذا ما لزم بيانه.

االحتـــرام  فائـــق  بقبـــول  وتفضلـــوا 
والتقدير.
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خبراء يحذرون من “الفايروس الغامض” ودعوة لمواجهته

حــّذرت منظمــة الصحــة العالميــة التابعــة لألمــم المتحــدة، مبديــة قلقهــا 
الشديد من خطورة انتشار فيروس ناشئ حديث يرتبط بمسّبب السارس 
القاتــل، مشــيرة إلــى أن هــذا قــد يكــون المســئول عــن التفشــي المفاجــئ 
لاللتهاب الرئوي في الصين، ويأتي ذلك وســط مخاوف من أن يكون هذا 
المرض مرتبًطا بعودة انتشار متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد “سارس”، أو 

بأعراض قاتلة لمرض تنفسي آخر.

 وحـــّذر مختصون وخبـــراء فضلوا عدم 
ذكـــر أســـمائهم، أن المخـــاوف تكمن في 
أن يكـــون هـــذا المـــرض مرتبًطـــا بعـــودة 
انتشـــار متازمة االلتهـــاب الرئوي الحاد 
لمـــرض  قاتلـــة  بأعـــراض  أو  “ســـارس”، 
تنفســـي آخـــر، مؤكديـــن ســـهولة وصول 
الخليـــج  دول  فـــي  المـــرض  وانتشـــار 
والبحريـــن إذا لم تتخـــذ الحكومات في 
هـــذه الدول إجراءات وقائية لصد ومنع 

وصول المرض إلى دولها.
 وأوضحوا أن وجود العمالة اآلســـيوية، 
خصوًصـــا الصينيـــة تزيـــد أعدادها على 
اآلالف في دول الخليج ومنها البحرين، 
مشـــددين وربما ينقل هؤالء المسافرين 
المـــرض إلى البحرين في حالة إصابتهم 
األعـــراض  عليهـــم  تظهـــر  أن  دون  بـــه 

المصاحبة له.
 وأشـــاروا إلـــى أن علـــى القائميـــن علـــى 

األمـــراض والوقاية منها تنبيـــه األطباء 
لانتباه لفيروس كورونا الجديد، خاصة 
لـــدى المرضى الذين يعانون من أعراض 
ومراقبـــة  الرئـــوي،  بااللتهـــاب  شـــبيهة 
أي عـــوارض غيـــر اعتياديـــة قـــد تظهـــر 
المســـافرين  المرضـــى، خصوًصـــا  علـــى 
أو القادميـــن مـــن الصيـــن أو دول شـــرق 
آسيا إلى البحرين خال الفترة الحالية، 
وكشف أي مسببات للعدوى في األماكن 
ا،  التـــي تتجمع فيها هـــذه الجاليات حاليًّ
موضحيـــن أن الصين وعـــدًدا من الدول 
بـــدأت بفحص القادميـــن إليها خوًفا من 

انتشار المرض.
 ودعـــوا المســـئولين فـــي البحريـــن إلـــى 
ضرورة اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات 

المعتمـــدة التي تتخذها دائًمـــا لمواجهة 
تفشـــي الفيروســـات فـــي دول الجـــوار، 
وهـــو مـــا يجعلنا نتســـاءل عـــن الخطط 

الجهـــات  أعدتهـــا  التـــي  والبرامـــج 
الحكوميـــة لمنـــع انتشـــار أو وصول هذا 

المرض.

قد يصل للبحرين 
مع “العمالة 

الصينية”
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محطات سفير
Û  تحتفــل مملكــة البحريــن في الرابع عشــر من

شــهر يناير مــن كل عــام باليوم الدبلوماســي، 
احتفاًء بالســلك الدبلوماســي وما يحققه من 
إنجــازات فــي خدمــة مملكة البحريــن ورفعة 
هــو  اليــوم  هــذا  مثــل  إن تخصيــص  شــأنها. 
تكريــم كبيــر من قبل حضــرة صاحب الجالة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، ملك الباد 
المفــدى، حفظه هللا ورعاه، يبعث على الفخر 
واالعتــزاز لنــا المنتســبين لــوزارة الخارجيــة، 
ويســرني بهذه المناســبة الســعيدة أن أشــارك 
القــراء األعــزاء جزًءا مــن تجربتي في العمل 

بالسلك الدبلوماسي في السطور التالية.
Û  خــال فتــرة عملي عضــوا في البعثــة الدائمة

فــي  المتحــدة  األمــم  لــدى  البحريــن  لمملكــة 
الماضــي  القــرن  تســعينات  فــي  نيويــورك 
اكتسبت خبرة شاملة عن أوضاع العالم خال 
تلــك الفتــرة، كمــا جعلتنــي مــدرًكا باهتمامات 
الــدول المختلفة وما تتعرض له من تحديات 
ومشــاكل، ومدى تأثيــر الصراعات والنزاعات 
حيــث  الدوليــة،  العاقــات  علــى  المســلحة 
تشكل األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة 
المنبثقــة عنها مــا يعرف بالنمط الدبلوماســي 
Multilateral Diploma- )المتعــدد األطــراف 
cy(، مــا يتيــح للدبلوماســيين الممثليــن عــن 
حكوماتهــم التباحــث وتبــادل اآلراء واألفكار 
بشــأن مختلــف القضايــا التــي تســتحوذ على 
اهتمام تلك الحكومات وتتطلب التوصل إلى 
حلول دولية جماعية لها. كما حظيت بفرصة 
العمــل فــي أروقــة مجلــس األمن خــال فترة 
حصــول مملكة البحريــن على مقعد غير دائم 
في مجلس األمن في العامين ١٩٩٨ - ١٩٩٩، 
وتعرفــت علــى الكثيــر مــن األمــور المتعلقــة 
بآلية العمل في هذا المجلس بدًءا من صياغة 
القــرارات والتفــاوض بشــأن موادهــا وبنودها 
لعبــت  إلــى لحظــة إقرارهــا وتنفيذهــا، وقــد 
البحريــن مــع بقيــة الــدول األعضــاء بمجلــس 
األمــن الــذي يأخــذ علــى عاتقــه حفــظ األمــن 
والسلم الدوليين خال تلك الفترة دوًرا بارًزا 
فــي العديــد مــن القضايــا الدوليــة مــن خــال 

القــرارات التــي تــم إقرارهــا وأبرزهــا القضية 
الفلســطينية” ومــا  “القضيــة  العربيــة األولــى 
يتعلق بالغزو العراقي لدولة الكويت الشقيقة 
والحصار الدولي المفروض على ليبيا آنذاك. 

Û  ومــن أبــرز األمــور التــي أعتــز بها في مســيرة
ســيدي  زيــارة  ترتيــب  الدبلوماســي،  عملــي 
حضــرة صاحــب الجالــة الملــك المفــدى إلــى 
جمهورية ألمانيا االتحادية في ٢٧ و٢٨ أكتوبر 
٢٠٠٨، عندما كنت رئيًسا للبعثة الدبلوماسية 
التقــى جالتــه خالهــا  برليــن،  فــي  للمملكــة 
آنــذاك  ألمانيــا االتحاديــة  برئيــس جمهوريــة 
الســيد هورســت كولــر والمستشــارة األلمانية 
أنجيــا ميــركل، وقــد أســهمت تلــك الزيــارة 
فــي تنميــة التعــاون االقتصادي بيــن البلدين، 
مــن خــال زيــادة حجــم المبــادالت التجارية، 
المتاحــة فــي  الفــرص االســتثمارية  وعــرض 
مملكــة البحريــن، والتســهيات التــي تقدمهــا 
تــم  كمــا  للمســتثمرين،  البحرينيــة  الحكومــة 
علــى إثــر هــذه الزيــارة الشــروع فــي إقامــة 
عــدد من المشــروعات المشــتركة بين القطاع 
الخاص في البلدين في العديد من المجاالت.

Û  ومن أبرز التحديات التي واجهتني في عملي
البحريــن  مملكــة  عــن  الدفــاع  الدبلوماســي، 
مــن  واجهتــه  مــا  إزاء  الحيويــة  ومصالحهــا 
تحديــات وأخطــار خارجيــة خــال األحــداث 
المؤســفة التي وقعت في العام ٢٠١١، وذلك 
في فترة عملي ســفيرا للمملكة في بروكســل 
ورئيــس بعثتها لــدى االتحاد األوروبي، حيث 
عملــت علــى إقناع أعضــاء البرلمان األوروبي 
مملكــة  فــي  جــرت  التــي  األحــداث  بحقيقــة 
اإليجابيــة  الخطــوات  إلــى  البحريــن إضافــة 
التــي اتخذتهــا القيــادة السياســية مــن أجــل 
واســتمرار  بالمملكــة  الديمقراطيــة  تعزيــز 
العمل بالمشــروع اإلصاحي لحضرة صاحب 
مختلــف  فــي  المفــدى  البــاد  ملــك  الجالــة 
االدعــاءات  لتفنيــد  وكذلــك  المجــاالت، 
المغرضــة والموجهة ضــد المملكة ولتصحيح 
المعلومــات المغلوطــة التي يتــم بثها للجهات 
الخارجية بشــأن تطورات األوضــاع بالمملكة 

الدوليــة  بالمواثيــق  المملكــة  التــزام  وتأكيــد 
المعنية بحقوق اإلنسان. 

Û  بالمملكــة المعنيــة  الجهــات  مــع  وبالتعــاون 
لوفــد  زيــارة  تنظيــم  تــم  مــن هللا  وبتوفيــق 
البحريــن  لمملكــة  األوروبــي  البرلمــان  مــن 
السياســية  لاطــاع علــى حقيقــة األوضــاع 
وحقــوق اإلنســان في المملكــة من خال لقاء 
الحكوميــة  والجهــات  المعنييــن  المســؤولين 

وغير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان. 
Û  منذ استام مهمتي رئيًسا للبعثة الدبلوماسية

فــي طوكيــو مطلــع العــام ٢٠١٨، وبالرغم مما 
وصلــت إليه العاقات من تطور وازدهار بين 
المملكة واليابان في جميع المجاالت إال أنني 
عملــت على تعزيز العاقــات االقتصادية بين 
البلديــن الصديقيــن، واالســتفادة مــن تجربــة 
اليابــان الفريــدة في النهضــة االقتصادية بعد 
المركــز  واحتالهــا  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
مــن  لفتــرة  العالــم  الثانــي كأكبــر اقتصــادات 
الزمــن قبــل أن تتخطاها الصين مؤخًرا، وفي 
قطــاع األعمال والتجــارة تلعب مجموعة من 
األطــراف دوًرا بــارًزا فــي تحديــد سياســات 
هذيــن القطاعين باليابــان، لعل أبرزها منظمة 
 ،)JETRO( الخارجيــة  للتجــارة  اليابــان 
 ،)Keidanren( لألعمــال  اليابانــي  واالتحــاد 
وغيرهمــا  الجهتيــن  هاتيــن  مــع  التعــاون  أن 
ضــرورة للوصول إلى المســتثمرين اليابانيين 
علــى  وتشــجيعهم  القطاعــات،  فــي مختلــف 
االستثمار بمملكة البحرين من خال الترويج 
للبيئــة االســتثمارية التــي تتميــز بهــا المملكة 
عــن طريــق النــدوات الترويجيــة أو اللقاءات 

الثنائية المباشرة مع المسؤولين المعنيين.
Û  وخــال العاميــن الماضييــن، شــهدت اليابــان

مرحلــة انتقاليــة مهمة فــي تاريخها الحديث، 
أكيهيتــو  الســابق  اليابــان  امبراطــور  بتنــازل 
عــن العــرش، واعتــاء االمبراطــور ناروهيتو 
للعــرش، وانتهــاء فتــرة “هيســي” وبداية عهد 
جديــد أطلق عليه “ريــوا” التي تعني “التناغم 
أمنــاء مجلــس  الجميــل” أو كمــا أشــار كبيــر 
الوزراء الياباني الســيد ســوغا بأن اسم العهد 

الجديــد يشــير إلــى أن “الثقافــة ســوف تنمــو 
وتترعــرع بينما تتجمع قلــوب الناس مًعا في 

تناغم ووئام بطريقة جميلة”. 
Û  وفي ذات السياق، فقد تشرفت بترتيب زيارة

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الوزراء للمشــاركة في مراســم تنصيب جالة 
جديــًدا  امبراطــوًرا  ناروهيتــو،  االمبراطــور 
لليابــان خــال االحتفــاالت التــي أقيمــت فــي 

٢٢و٢٣ من شهر أكتوبر الماضي.
Û  وأخيــًرا وليــس آخًرا، فإنني أعتبر نفســي من

الدبلوماســيين المحظوظيــن الذيــن تتلمــذوا 
علــى يــد عميد الدبلوماســية البحرينية ســمو 
الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة وتخرجت 
مــن هــذه المدرســة العريقة، إذ تبوأت رئاســة 
وزيــر  يــد  علــى  عــدة  دبلوماســية  بعثــات 
الخارجيــة معالــي األخ الشــيخ خالد بن أحمد 

بن محمد آل خليفة.
Û  وختاًمــا، إذا أمكــن ألي بلــد أن يجيد توظيف

عوامــل القــوة لديــه، ســواء كانــت سياســية، 
اقتصاديــة، تاريخيــة أو ثقافيــة، فإنه بإمكان 
دبلوماســية هــذا البلد أن تصــل بهذه العوامل 
فــوق مــا هــو متوقــع، وأن دبلوماســية علــى 
واالقتــدار  والكفــاءة  التميــز  مــن  عــاٍل  قــدر 
يمكنهــا أن تحقــق تناغًما وانســجاًما تاًما بين 
مــا يملكــه البلد مــن مقومــات وأدوات للتأثير 
وبين ما يخطط له من أهداف وتطلعات يراد 
تحقيقهــا. ومــن هــذا المنطلــق تولــي القيــادة 
السياســية العليا ومعالي وزير الخارجية جل 
االهتمام باالرتقاء بجودة أدائها الدبلوماســي 
تحــت مختلــف الظــروف عــن طريــق الدعــم 
وتعزيز كفاءة الوزارة ومنتسبيها والذي توج 
مؤخــًرا بإنشــاء أكاديميــة محمــد بــن مبــارك 

للدراسات الدبلوماسية.
Û  وكل عــام ومملكتنــا الغاليــة فــي عــز وأمــان

واستقرار، ودبلوماسيتنا في تقدم ونماء.

أحمد محمد الدوسري 
سفير مملكة البحرين لدى اليابان

 بدور المالكي
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اســـتطاع الفنـــان رامـــي يوســـف، ذو األصـــول المصرية 
حصـــد جائـــزة أفضـــل ممثل كوميـــدي في ترشـــيحات 
الجولـــدن جلـــوب لعـــام 2020، عن مسلســـله الكوميدي 

“رامي”، الذي عرض مؤخًرا.
“الدستور” يرصد عدة نقاط عن العمل الذي حصد عليه 

رامي جائزة الجولدن جلوب العالمية الشهيرة.
المسلســـل يتناول قصة الشـــاب رامي نجـــل المهاجرين 
المصريين اللذين يعيش معهما في والية نيوجيرســـي، 
حيث يقوم برحلة متعارضة روحيا ويدخل في صراع 
بيـــن مجتمعه المســـلم الـــذي يعتقـــد أن الحيـــاة اختبار 
مســـتمر، وبيـــن أصدقائـــه الذيـــن يعتقـــدون أن الحيـــاة 
مليئـــة باالحتمـــاالت التـــي ال نهاية لها، والتـــي ال بد من 
االســـتمتاع بها وســـط مراقبة هللا، وذلـــك في إطار من 

الكوميديا.
العمـــل مـــن بطولة رامي يوســـف، وتلعب دور شـــقيقته 
الفنانة البحرينية مي كالماوي وتجســـد شخصية دينا، 
ويلعب الفنان عمرو واكد دور والده ويجســـد شخصية 
فـــاروق، وتجســـد الفنانة الفلســـطينية مـــن عرب 1948 
هيـــام عبـــاس، والتـــي ولـــدت في مدينـــة الناصـــرة في 

إســـرائيل العام 1960، دور والدته، وتجســـد شـــخصية 
مايســـة، كما يشـــارك في العمـــل الفنان شـــادي ألفونس 

وروزالين البية، إضافة إلى خالد منصور.
العمـــل عـــرض فـــي موســـم واحـــد فقـــط من خـــالل 10 
حلقـــات، كل حلقـــة تبلـــغ حوالـــي نصف ســـاعة، وكتب 
حلقاتـــه وأخرجها للجمهور رامي يوســـف وأري كاتشـــر 

وريان ويلش.

بطــل العمــل مصــري األصــل فــاز بـــ ”جولــدن جلوب”
تعرف على قصة مسلسل “رامي”
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يعود الكلب “سكوبي دو” إلى شاشات السينما، بعد سنوات طويلة 
مــن االختفــاء، ولكــن هــذه المــرة فــي حلــة جديــدة، حيــث كشــفت 
Warner Bros أن فيلمهــا الجديــد Scoop، مــن المقــرر طرحــه في 

مايو 2020. 

ووفـــق موقع هوليـــوود ريبورتر، 
فإن الفيلم الجديد، ســـيكون من 
إخراج توني سيرفوني، وتأليف 
ومـــات  كريـــج،  فريمـــون  كيلـــي 
ليبرمـــان، بينما ســـيقوم بـــاألداء 
الصوتـــي ألبطاله “مـــارك والبرغ، 
وزاك إيفـــرون، وأمانـــدا ســـيفرد، 
وجيســـون  غريـــس،  وماكينـــا 

إيزاك، وتريسي مورغان، وأريانا 
غرينبالت، وبيرس غانيون”.

األميركـــي،  الموقـــع  وكشـــف 
المختـــص بأخبـــار الســـينما، عـــن 
الـــذي  الجديـــد،  الفيلـــم  قصـــة 
مغامـــرة  أول  حـــول  ســـيدور 
ل”سكوبي دو”، وكيف أصبح هو 

وصديقه شاغي شريكين.

عودة سكوبي دو

أبـــدى “تود فيليبـــس” خالل حوار صحافـــي أجراه مؤخرًا 
Bat� “رغبتـــه في تقديم فيلمًا حول البطل الخارق باتمان 
man” علـــى أن يتضمـــن الفيلـــم نســـخة جديـــدة كليـــًا من 
البطـــل الخارق خاصـــة بعالمه وتدور أحداثهـــا في مدينة 
جوثام التي صورها من خالل فيلم Joker بالعام الماضي، 
خصوصا أن أحداث الفيلم قد انتهت بنقطة التحول األبرز 
فـــي حيـــاة “بـــروس واين” المتمثلـــة في مشـــاهدته لمقتل 
والديه في ظل أعمال الشـــغب التي أشعلها “الجوكر“، مما 
يجعله بشـــكل ما مسؤوالً عن مأساة “بروس واين” وسببًا 

-غير مباشر- في ميالد عدوه اللدود الرجل الوطواط.
الجدير ذكره أن شـــركتي “DC” و”Warner Bros.” تعمالن 
فـــي الوقـــت الحالـــي بالفعـــل علـــى تطويـــر سلســـلة أفالم 
خاصـــة بشـــخصية “باتمان” من بطولة “روبرت باتنســـون” 
وإخـــراج “مـــات ريفـــز” -مخـــرج أخـــر فيلمين من سلســـلة 
The Planet of the Apes- ومـــن المقرر عرض أول أفالم 
السلســـلة الجديـــدة بعنـــوان The Batman منتصف العام 
2021، وقـــد أشـــيع فـــي وقت ســـابق بـــأن نســـخة “بروس 
واين باتمان” التي يجسدها “باتنسون” بالفيلم هي امتداد 
لشخصية “بروس” الصغير التي ظهرت بفيلم Joker، لكن 

تـــم نفي ذلك األمر تمامًا من قبل صناع الفيلمين وظهرت 
بعـــض الدالئل األخرى التي ُترجح أن يكون الفيلم ُمتصالً 
بنســـخة “باتمـــان” الخاصة بـ”بن أفليك” التي جســـدها من 

خالل أفالم عالم دي سي السينمائي.

من المقــرر عــرض أول أفالم السلســلة منتصــف 2021
Batman ينوي تقديم Joker مخرج

 Sea of“ يطــور النجــم العالمــي ليونــاردو دي كابريــو فيلًمــا وثائقًيــا بعنــوان
Shadows” ويلقــي خاللــه نظــرة علــى التجــارة غيــر المشــروعة لعصابــات 
المكســيك. الفيلم من إنتاج قناة “ناشــونال جيوجرافيك” األميركية، ويلقي 
الضــوء علــى المحنة غيــر المعروفة لحيوانــات الفاكيتا المهــددة باالنقراض 

وهي نوع من أنواع.

الخنازير البحرية التي تتعرض لعمليات 
صيد جائر في بحر كورتيز بالمكســـيك، 
حيـــث دخلـــت العصابـــات والكارتـــاالت 
المافيـــا  مـــع  شـــراكة  فـــي  المكســـيكية 
القانونـــي  غيـــر  الصيـــد  فـــي  الصينيـــة 

ُيعتقـــد أن  الذيـــن  للتوتابـــا األصلييـــن، 
عالجيـــة  بقـــدرات  يتمتعـــون  مثانهـــم 
خارقـــة ويصل ســـعرهم إلـــى 100 ألف 
دوالر فـــي الســـوق الســـوداء الصينيـــة، 

وفًقا لموقع “هوليوود ريبورتر”.

تســتعد النجمــة ريانــا لتطــل علــى الشاشــة قريًبــا، مــن خــالل فيلمهــا 
الوثائقي الذي يتناول مختلف مراحل حياتها، كما من المتوقع الكشف 

عن الكثير من التفاصيل التي لم نعرفها من قبل.

ومثلمـــا يهتـــم الكثيـــرون بالفيلـــم 
وينتظرون مشـــاهدته، اســـتقطب 
الفيلم اهتمام العديد من الشركات 
الكبـــرى، إال أن أمـــازون تعـــد هـــي 

الفائز األكبر.
فحســـبما كشـــفته صحيفـــة ”ديلي 
أمـــازون  شـــركة  اشـــترت  ميـــل“، 
حقـــوق الملكيـــة الحصريـــة لفيلم 
هائـــل  بمبلـــغ  الوثائقـــي،  ريهانـــا 

يساوي 25 مليون دوالر.
يأتي هذا الخبر بعد أسبوع واحد 

فقط من شراء خدمة ”أبل تي 
في“، حقـــوق الملكية لفيلم 

وثائقـــي أيًضا عـــن النجم 
إيليـــش“،  ”بيلـــي  الشـــابة 
 25 المبلـــغ  نفـــس  مقابـــل 

مليون دوالر.

أعلــن جاســتين بيبــر عبر صفحتــه الخاصة إصابتــه بمرض اليم، ما ســبب له فترة 
اكتئــاب وصــرح أنــه يعاني منذ عامين من هذا المرض ومازال يتلقى العالج الذي 
وصفه بغير قابل للشفاء، على أمل من أن يتحسن في القترة المقبلة حيث مازال 

يحصل على العالج المناسب.

وكتـــب “فـــي الوقت الـــذي وصفني 
حاليـــا  بأننـــي  النـــاس  مـــن  العديـــد 
أشـــبه الحثالـــة وأن مظهـــري ليـــس 
جميـــال، أصـــارع أنـــا داء اليـــم منـــذ 
عاميـــن والمرض قد أثر على جلدي 

وبشـــرتي وعلى وظائفي الدماغية 
والصحة العامة”.

وســـيصدر جاســـتين فيلًمـــا وثائقًيا 
علـــى يوتيـــوب مـــن 10 حلقات في 

الـ27 من الشهر الحالي.

Sea of Shadows

النجمة ريانا في أمازون

جاستين بيبر.. مريض

إعداد: طارق البحار

للتواصل: 17111479

كيــف نقل المخرجون ســحر الســينما فــي الصــورة الكاملة؟

المرشحون لجوائز جمعية “أميركان سينماتوغرافر”

التصويـــر  مديـــري  “جمعيـــة  أعلنـــت 
المختصـــرة  قائمتهـــا  األميركيـــة” 
فـــي  الســـنوية  لجوائزهـــا  المرشـــحة 
دورتها الرابعة والثالثين التي ســـتقام 
في الخامس والعشرين من هذا الشهر. 
تســـتمد جوائـــز الجمعيـــة أهمّيتهـــا من 
حقيقة أنها ُتمنح من قبل متخصصين 
فـــي فـــن التصويـــر: نحـــو 420 مديـــر 
تصوير )أميركيين وغير أميركيين( من 
األعضـــاء الممارســـين إلـــى جانب نحو 
250 مـــن األعضـــاء الضيوف ينتخبون 
كل ســـنة األفضـــل تصويرًا بيـــن كل ما 
تـــم إنتاجـــه مـــن أفـــالم فـــي قســـمين. 
توزيعـــًا  عرفـــت  التـــي  لألفـــالم  األول 
تجاريًا واســـعًا تحت عنوان “ثيتريكال 
ريليز”، والثاني لألفالم التي لم تشـــهد 
مثل هذا التوزيع الكبير وتندرج تحت 
عنـــوان “ســـبوتاليت أوورد”، كمـــا ورد 

في صحيفة الشرق األوسط.

  مدير التصوير: 

روجر ديكنز: 1917

الكثير من التعليقات دارت حول كيف 
تســـنى للمخـــرج ســـام منديـــز تصويـــر 
فيلمـــه هذا بلقطـــة واحدة مـــن بدايته 
وحتـــى نهايته. في الواقع هي ليســـت 
لقطـــة واحـــدة بـــل بلقطات مسترســـلة 
تم تصويرها بأسلوب واحد ومن دون 
مونتـــاج فعلـــي لكـــي تبدو هكـــذا. لكن 
أحـــدًا لم يلتفـــت إلى حقيقـــة أن هناك 
ميـــزات أخرى بالغـــة األهمية بالنســـبة 

لتصوير هذا الفيلم الحربي.

 مدير التصوير: فيدون 

Ford v Ferrari :بابامايكل

هذا فيلم سباق سيارات بين صديقين 
لدوديـــن، واحـــد )مـــات دامـــون( يقـــود 
ســـيارة فورد واآلخر )كرســـتيان بايل( 
ينافســـه بســـيارة فيـــراري. يقـــع ذلـــك 
خالل ســـباق عالمـــي والمخرج جيمس 
مانغولـــد كان يعـــي أن مـــا يطلبـــه مـــن 

قـــدرة  تأميـــن  هـــو  تصويـــره  مديـــر 
المشـــاهد على معايشـــة السباق وليس 

مجرد النظر إليه.
واجههـــا  التـــي  األساســـية  المشـــكلة 
بابامايـــكل هـــي أن عدد أيـــام التصوير 
فـــي  لومـــان  ســـباقات  بحجـــم  لفيلـــم 
موناكو، لم يزد على 64 يومًا، ما يعني 
أن عليه اســـتخدام المصّورين أصحاء 
لكفـــاءة اللتقاط التفاصيـــل والتصوير 
بأكثـــر مـــن كاميرا في وقـــت واحد مع 
عـــدد كبير مـــن اللقطات المصـــّورة من 
وجهة نظر كل من بايل ودامون خالل 
مشـــاهد الســـباق. فـــي حين مشـــاهدة 
الفيلـــم يدرك المشـــاهد الجهد المبذول 

في هذا الشأن.

 مدير التصوير: رودريغو برييتو: 

“اآليرلندي”

تم تصوير الكثير من المشاهد بكاميرا 
فيلـــم وليـــس ديجيتال. يكمن الســـبب 
فـــي أن الرغبـــة هنـــا هي تحقيـــق فيلم 
يماثل حقبة ما قبل اختراع الدجيتال. 
المســـألة ليست مجرد تصوير فيلم بل 
إحياء فترة ومنح المشـــاهدين القيمة 
المتمثلـــة بعنصـــر الذاكـــرة وذكرياتهـــا. 
ليس أن برييتو لم يعمد إلى الدجيتال 
في بعض المشاهد لكن هذه كان عليها 
أن تناســـب “اللـــوك” الجماليـــة والفنية 

للفيلم.
بكل المقاييس “اآليرلندي” هو أكبر 
حجمـــًا بالنســـبة لعناصـــر كثيرة من 
بينهـــا ومن أهمهـــا التصميـــم الفني 

للحقب الممتدة من الخمسينات حتى 
السبعينات. 

 مدير التصوير: روبرت 
رتشردسن: “ذات مرة في 

هوليوود”

الفيلـــم عوض الديجيتـــال. لكن عوض 
الدكانـــة التي تناســـب الحزن في فيلم 

األلـــوان  هنـــاك  سكورســـيزي،  مارتـــن 
الفاقعـــة التـــي تناســـب الحيـــاة تحـــت 
تلـــك  خصوصـــًا  كاليفورنيـــا،  شـــمس 
المشـــاهد التـــي تـــم تصويرهـــا للممثل 

براد بت.
هذا ضروري جدًا ليس فقط ألن الفيلم 
يتعامـــل – كذلك – في الفترة الســـابقة 
للديجيتـــال )وهـــذه نقطـــة مهمـــة بحد 
ذاتها( بل أيضًا، ألن الفيلم يمنح تلقائيًا 

أبعادًا أعمق للوجوه. 

  مدير التصوير: 

لورنس شر: “جوكر” 

اعتمـــد “جوكـــر” على التصويـــر بحجم 
عريـــض يضمـــن المـــزج بين شـــخصية 
الممثـــل واكين فينكس وبيـــن المدينة 
التـــي يعيـــش فيهـــا. تعـــود الرغبـــة في 
إيجاد هذا الرابط إلى أن “جوكر” يدور 
عـــن المدينـــة التي يعيش بطـــل الفيلم 
في قاعها والتي بسببها ينحرف صوب 

الجريمة.
بالكامـــل  ديجيتـــال  مصـــّور  الفيلـــم 
تقنيـــات  بســـبب  جيـــدة؛  والنتيجـــة 
الكاميـــرات الحديثـــة وعدســـاتها أكثر 
فـــن توفيـــر وظيفـــة  إلـــى  ممـــا يعـــود 
درامية للكاميرا أو شـــخصية مســـتقلة 

لها على غرار األفالم األخرى.



يجب أن تتعامل مع المشاكل بروية وهدوء 
والتفكير.

بعض الوقاية سيكون مفيدًا، وهذا ما ستلمسه 
في األيام المقبلة.

تبدأ هذا اليوم بنمط بطيء وأجواء متأرجحة 
بين التفكير والتأمل.

يوم واعد على الصعيد المهني، وبانتظارك 
تغييرات جذرية.

أجواء مناسبة لمعالجة القضايا، تحصل على 
دعم وتأييد.

تتقدم اليوم بنجاح محققًا إنجازات مهمة جدًا.

تستعيد موقعك في قلب الشريك بعد سوء 
تفاهم بسيط.

انفعالك وعصبيتك الزائدان يقلقان راحتك 
ويقضان مضجعك.

يوم واعد مهنيًا وبانتظارك أفكار بّناءة تعلق 
عليها آمااًل كبارًا.

حماسة الشريك إلرضائك تفاجئك وتنعكس 
إيجابًا على العالقة.

ال تغامر بصحتك من أجل ساعات عمل إضافية 
تفقدك عافيتك.

كن أكثر ثقة بقدراتك على الرغم من سعي 
بعضهم للنيل منك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

16 يناير

 2016
انتخاب تســـاي إنغ ون رئيســـة 
أول  بذلـــك  لتصبـــح  لتايـــوان، 
امـــرأة تصـــل إلى هـــذا المنصب 
التقدمـــي  الحـــزب  فـــوز  مـــع 

الديمقراطي المنتمية له.

بعد انطالق اإلعالن الرســمي لفيلمها القادم لص بغداد، 
أكــدت ياســمين رئيــس أنهــا تقدم شــخصية ســلمى 
سليمان المهووســة بالتاريخ والتي تتورط مع شخصية 
يوســف الذي يقدمهــا محمد إمام فــي الفيلم للوصول 

للكنز المفقود، وقالت ياســمين “اعتمدت نوع جديد عليا 
في طريقة التمثيل فشــخصية سلمى سليمان هي كراكتر 

لــه لزماته ســيعرض فيلم بغداد في دور العرض يــوم 22 يناير ببطولة فتحي 
عبد الوهاب وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن”.

اســتأنف الممثل المصري محمد ريــاض تصوير أحداث 
مسلســله الجديد “رحيل زهرة”، الذي يخوض من خالله 

السباق الرمضاني المقبل لعام 2020.
ويجسد محمد رياض شخصية ابن عمدة القرية، وتدور 

حولها أحداث المسلســل إذ يقوم بدور شخص متسلط 
ومتهــور، ويدخــل في عــداوة كبيرة مع الممثلــة المصرية 

حنــان مطاوع خالل األحداث ويقوم بقتل ابنتها، مضيفا ان المسلســل يتكون 
من 45 حلقة يمزج بين الخيال واألسطورة بأجواء رومانسية.

فاجــأت الفنانــة اللبنانية ســيرين عبدالنور متابعيهــا عبر صفحتها 
الخاصــة على أحــد مواقــع التواصــل االجتماعي، بإجرائهــا عملية 
جراحية في وجهها. ونشــرت ســيرين صوراً لها خــالل تواجدها في 
عيادة الطبيب، معلنة إجرائها عملية بســيطة في خدها. وأشــارت 

إلــى أن هناك “حبــة” في وجههــا تزعجها منذ 3 أشــهر، ليتبّين بعد 
فحصها أنها كيــس دهني يحتاج إلى العالج باألدويــة، ثم إزالته بجراحة 

بســيطة. ُيذكر أن ســيرين تعاقدت على بطولة مسلسل “دانتيل” إلى جانب الممثل السوري 
محمود نصر، إخراج المثنى صبح، وإنتاج إيغل فيلمز، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

عملية جراحيةرحيل زهرةمهووسة بالتاريخ
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في يناير 2002، كانت البداية حيث تأســـس مركز الشـــيخ إبراهيم بن محمد 
آل خليفـــة للثقافـــة والبحـــوث منـــذ انطالقته فـــي المحرق، وككل عـــام يقدم 
المركـــز، والذي اســـتقبل أكثر مـــن 550 قامًة فكرية ثقافيـــة بارزة من مختلف 
العالـــم، عـــازف البيانو العالمي الفنان األردنـــي زاد ديراني في حفل قدمه في 

قاعة محاضرات المركز يوم الثالثاء الموافق 14 يناير 2020.
قـــام ديراني بعـــزف مقطوعات من تأليفه الموســـيقي )ومنها موســـيقى زينة، 
هيـــا، ياســـمين وأنا، وعمـــان(، كما عزف أغانـــي من التراث المصـــري )أول مرة 
تحب يا قلبي، القلب يحب مرة( وموسيقى موسيقى أغنية يا بيروت يا ست 
الدنيا، وعم بحلمك يا حلم يا لبنان. ورافق عازف البيانو كل من عازف العود 

طارق الجندي وأحمد الجراح على اإليقاع. 
أمســـية موســـيقية فنية، استمتع بها جمهور مركز الشـــيخ إبراهيم الذي يتابع 
النشـــاط الثقافي والمواســـم الثقافية للســـنة الثامنة عشـــرة على التوالي في 
المحـــرق التـــي تجذب أكثـــر فأكثـــر العالم إليها وهـــا هي تحصل علـــى جائزة 
العمـــارة لآلغا خان مؤخرًا مناصفة بين مركز الشـــيخ إبراهيم األهلي وطريق 

اللؤلؤ التابع لهيئة البحرين للثقافة واآلثار.

ديراني في الذكرى 18 لتأسيس مركز الشيخ إبراهيم

 929
عبدالرحمن الناصر يعلن نفسه في قرطبة خليفة للمسلمين مؤسًسا خالفة قرطبة.

 1909
بعثة إرنست شاكلتون تعثر على القطب الجنوبي المغناطيسي.

 1920
عقد االجتماع األول لعصبة األمم.

 1938
افتتاح المتحف الزراعي المصري في “سراي األميرة فاطمة إسماعيل”.

 1994
زلزال في بنسيلفانيا بقوة 4.6 على مقياس ريختر.

كشفت إذاعة “إنيرجي 
92.1” عن تفاصيل أغنية 

“شامخ” للفنانة أصالة، وهي 
أولى أغنياتها في العام 

الجديد 2020، والتي حازت 
على 2 ونصف المليون 

مشاهدة على “يوتيوب” في 
يومين فقط.

يعرض ألول مرة في مهرجان البحر األحمر الســينمائي الدولي

5 مخرجات سعوديات يشاركن في عمل خاص

كشـــف مهرجان البحر األحمر السينمائي 
الدولـــي عـــن تفاصيل مشـــروعه الخاص 
الذي يجمـــع 5 مخرجات ســـعوديات في 
عمل مشـــترك يضـــم عدة أفـــالم قصيرة، 
مـــن إنتـــاج وتمويـــل المهرجـــان، وبإنتاج 
فني من شركة سيني بويتيكس ومقرها 

جدة.
ويعتبـــر المشـــروع منصـــة مهمـــة للمـــرأة 
الســـعودية فـــي صناعـــة الســـينما، ومـــن 
المنتظـــر عرضـــه في الـــدورة االفتتاحية 
لمهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي 
فـــي مـــارس المقبـــل. يضـــم المشـــروع 5 
أفالم قصيرة لمخرجات ســـعوديات هّن: 
هنـــد الفهاد، جواهر العامـــري، نور األمير، 
سارة مسفر، وفاطمة البنوي، فيما قامت 
الســـينمائية الفلســـطينية الحاصلـــة على 
عدة جوائز ســـهى عّراف باإلشراف العام 

على تطوير السيناريوهات.
وتـــم اختيـــار األفـــالم الخمســـة مـــن قبل 
لجنـــة اختيـــار وضعهـــا مهرجـــان البحـــر 
األحمـــر الســـينمائي الدولـــي بالتعاون مع 
شركة سيني بويتيكس في عملية سعت 
واســـتهدفت  متنوعـــة،  قصـــص  لجـــذب 
األصوات المعروفـــة والمواهب الجديدة 

الواعدة.
وقـــد عكســـت األفـــكار والقصـــص التـــي 
تقدمت للمشـــاركة مدى التنوع اإلبداعي 

الذي تشهده المملكة.
اإلنتـــاج  فـــرق  أعضـــاء  علـــى  ويغلـــب 
الخاصة بكل فيلم قصير حضور نســـائي 
محلي. وتناولت األفالم الخمسة قصصًا 
نسائية تعكس صورة حقيقية للمرأة في 
مجتمعهـــا، تنوعـــت مـــن حيث األســـلوب 
الحقيقـــي  التنـــوع  لتعكـــس  والمضمـــون 
الســـعودي  الســـينمائي  المشـــهد  فـــي 
المعاصـــر، الســـيما وأن المخرجات يمثلن 
جميـــع أنحـــاء المملكـــة، بمـــا فيهـــا مكـــة، 
والريـــاض.  جـــدة،  المدينـــة،  األحســـاء، 
ويتيـــح المشـــروع لـــكل مخرجـــة تقديم 
رؤيتهـــا الســـينمائية الخاصة فـــي عملية 

تعـــاون مكّثفـــة تقودها النســـاء. وهذا ما 
أكـــدت عليـــه المخرجة هند الفهـــاد قائلة 
”إنهـــا تجربة متميزة أن أشـــارك في فيلم 
نســـاء ســـعوديات، ويحكـــي   5 تخرجـــه 
قصص النساء. أتطلع لهذه التجربة ألنها 
مختلفـــة، فالحـــس النســـائي متكـــرر في 
القصص لكن الزاوية مختلفة لكل امرأة، 
حيـــث لهـــا أن تحكي حكايتهـــا الخاصة.“ 
وحـــول هـــذه الفكـــرة أضافـــت المخرجة 
نـــور األمير ”عملية صناعة هذا الفيلم من 
وجهـــة نظـــري ككاتبـــة ومخرجة شـــكّلت 
تحديًا حقيقيًا، لكـــن تحويل هذه الفكرة 
إلـــى واقـــع، يبعـــث شـــعورًا كبيـــرًا بالفخر 

والرضا”.
من جهة أخرى، قال محمود صّباغ مدير 
المهرجـــان ”للســـينما دور مهـــم فـــي دعم 
التنـــوع والترابـــط فـــي المجتمعـــات، لذا 
التزمنـــا بمهمـــة دعـــم األصـــوات المبدعة 
للمواهـــب  فرصـــة  وتقديـــم  الجديـــدة، 
السينمائية المحلية، تستطيع من خاللها 
التعبيـــر عـــن نفســـها وتقديـــم قصصهـــا. 
وما هذا المشـــروع إال شـــهادة بديلة على 
الحياة السعودية المعاصرة بعدسة نساء 
يعشن هذه الحياة، ويشهدن على ما تمر 

به من تحوالت”.
التصويـــر،  مـــن عمليـــات  االنتهـــاء  ومـــع 
يدخـــل فريـــق العمل اآلن مرحلـــة ما بعد 

اإلنتـــاج لضمان جهوزيـــة األفالم لعرضها 
فـــي الـــدورة االفتتاحيـــة مـــن مهرجـــان 

البحر األحمر السينمائي الدولي.
األحمـــر  البحـــر  مهرجـــان  وتأســـس 
2019، وهـــو  العـــام  الدولـــي  الســـينمائي 
فـــي  جـــدة  تســـتضيفه  ســـنوي  حـــدث 
المملكة العربي الســـعودية، وتقام دورته 
االفتتاحية من 12 إلى 21 مارس 2020. 
يقـــع المهرجـــان فـــي المدينـــة التاريخية 
بجدة، والتـــي تم تصنيفها تراثًا إنســـانيًا 
عالميـــًا وفق اليونســـكو، ويلتـــزم بأهمية 
بناء أساســـات قوية لصناعة السينما في 
الســـعودية، ومـــّد جســـور التواصـــل بين 

المنطقة العربية والعالم.

خاص
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اقتراب الموعد النهائي لتقديم األفالم لمهرجان أيام عمان

“عمـــان  لمهرجـــان  التقديـــم  بـــاب  يغلـــق 
الســـينمائي الدولـــي - أول فيلـــم” فـــي 31 
ينايـــر 2020 ال يـــزال مـــن الممكـــن التقديم 
للفئات الثالث التالية: المســـابقات العربية، 
القســـم الدولي ومنصتي أيام عمان لصناع 

األفالم.
بالنســـبة للقســـم التنافســـي العربـــي، يقبل 
الطويلـــة  الروائيـــة  األفـــالم  المهرجـــان 
واألفـــالم  الطويلـــة  الوثائقيـــة  واألفـــالم 
القصيـــرة. ســـوف تتنافـــس األفـــالم علـــى 
جائـــزة السوســـنة الســـوداء، حيث ســـيتم 
تقييـــم جميـــع الطلبـــات المقدمة مـــن قبل 
لجنـــة تحكيـــم دولية رفيعة المســـتوى في 

مجال السينما.
مكرســـة  التنافســـية  غيـــر  الدوليـــة  الفئـــة 
لألفـــالم األولـــى لمخرجين غيـــر عرب. كما 
ســـيتضمن المهرجـــان فئـــة غيـــر تنافســـية 
ألول وأحدث فيلم لمخرجين مخضرمين.

وسُتقام الدورة االفتتاحية لمهرجان عمان 

الســـينمائي الدولي مـــن 13 إلى 18 )أبريل( 
2020 وهـــذه دعـــوة للبحرين مـــن الفنانين 
والســـينمائيين المشـــاركة في اسرع وقت 

في هذه التظاهرة الجديدة في االردن.
ويجـــب أن تكـــون األفالم قـــد ُأطلقت في 
2019 أو 2020 وأن يكـــون عرضهـــا األول 

في األردن.
وللتأهـــل يتعيـــن علـــى األفـــالم الوثائقيـــة 
الطويلة واألفالم القصيرة )غير الوثائقية( 
أن تكون العمـــل األول لمخرجيها في هذه 
الفئـــة.  أمـــا األفالم الروائيـــة الطويلة فهي 
مؤهلة في حال كانت العمل األول للمخرج 

أو لكاتـــب الســـيناريو أو للمونتير أو لمدير 
التصوير أو للممثل الرئيسي.

يناهـــز  مـــا  المهرجـــان  تلقـــى  اآلن  لغايـــة 
والقســـم  العربيـــة  للمســـابقات  فلمـــًا   550
الدولـــي. كمـــا ســـُتنظم أيـــام عمـــان لُصناع 
األفالم منصتين لتســـويق المشـــاريع توفر 
الدعـــم: األولى لصانعي األفـــالم األردنيين 
والعـــرب المقيمين في األردن لمشـــاريعهم 
فـــي مرحلـــة التطويـــر، والثانيـــة لصانعـــي 
األفـــالم العـــرب ذوي األفـــالم الطويلة في 
مرحلـــة مـــا بعد اإلنتـــاج. ســـيتم اختيار ما 
يناهز 15 مشـــروًعا يعرضهـــا ُصناع األفالم 

علـــى مهنيـــن فـــي مجـــال صناعـــة األفالم، 
وســـتحصل أفضل المشـــاريع علـــى جوائز 
نقديـــة و/أو عينيـــة لدعـــم إنتاجهـــا. لمزيد 
من المعلومات، قم بزيارة موقع المهرجان 
علـــى   بنـــا  اتصـــل  أو   ،www.aiff.jo علـــى 

 962792222011
لمزيد من المعلومات عن المسابقة العربية 
بريـــد  إرســـال  يرجـــى  الدولـــي،  والقســـم 
مـــن  لمزيـــد   info@aiff.jo إلـــى  إلكترونـــي 
المعلومـــات عن أيام عمـــان لصناع األفالم، 
afid@ يرجى إرســـال بريد إلكترونـــي إلى

aiff.jo

خاص

دافعت سيلينا غويمز عن زوجة حبيبها السابق هايلي بيبر وزميلتها الفنانة  «
األميركية ماديسون بير ضد الذين انتقدوهما بعد أن التقت بهما بالصدفة خالل 

عطلة نهاية األسبوع. وفي التفاصيل صدم جمهور سيلينا بعد أن علموا أن 
هايلي وماديسون، كانا في مطعم في ويست هوليوود في الوقت نفسه الذي 
كانت سيلينا تحتفل بألبومها الجديد، فراحوا ينتقدونهما بطريقة غير أخالقية 

واتهموهما بمحاولة نقل أخبار سيئة وإفساد احتفاالت غوميز، عندها اضطرت 
االخيرة للتدخل لتبرر إلى أن زيارتهما للمطعم كانت مجرد صدفة وقالت: “هذا 

مثير لالشمئزاز عند قراءة كل هذا، هذا لم يكن مقصوًدا على اإلطالق”.

23

tariq_albahhar

المسرح العربي يحتفي بالفنان البحريني خليفة العريفي
العريفي عند  تقف  أن  دون  الخليجي  بالمسرح  تمر  أن  يمكن  ال  غنام: 

أجمعــت اآلراء علــى أن الفنــان المســرحي البحرينــي القدير خليفــة العريفي، 
المســرح  فــي مســيرة  األماميــة  الصفــوف  فــي  يقــف  حالــة خاصــة جعلتــه 
الخليجــي، بطاقتــه الفنيــة وإبداعــه المتيــن المكثــف كفنــان صاحــب تاريــخ 
طويــل، كمــا كانت لديه الحلول الشــجاعة التي كان يضعها في وجه العقبات 
التــي تثبــط الهمــم، عرف بجديته واحترامه لمســرحه ومعرفته انه يقدم لونا 

عربي السمات بشكل مغاير. 

مهرجـــان  علـــى  ضيفـــا  العريفـــي  حـــل 
المســـرح العربـــي في دورتـــه 12 والمقام 
حاليـــا في األردن، بعد ان اختارته الهيئة 
العربية للمسرح بإلقاء كلمة يوم المسرح 
العربي، وهو عرف تسير عليه الهيئة كل 
عـــام، حيـــث يتم اختيـــار رمزا مســـرحيا 
من كل دولة عربية إللقاء الكلمة، وقبيل 
افتتـــاح المهرجان أقيـــم مؤتمر صحافي 
تحـــدث فيـــه الفنـــان البحرينـــي خليفـــة 

العريفي وفيما يلي أهم ما جاء فيه:
يقـــول العريفي: كنت أنشـــر قصصي في 
وهـــذا  والعربيـــة،  البحرينيـــة  الصحافـــة 
شـــيء مهـــم بالنســـبة لـــي، ثـــم أصبحـــت 
فـــي أســـرة األدبـــاء والكتـــاب،  مؤسســـا 

وتكرس اهتمامي باألدب والثقافة.
الكبـــار  أيـــدي  منوهـــا أن دراســـته علـــى 
جعلتـــه يفكر باتجاه اإلخراج المســـرحي 
ويضيـــف “وضعت القصـــة جانبا ودخلت 
المســـرح دخـــوال عميقا، حتـــى ان الفنان 
منـــي  رحمـــه هللا طلـــب  الرشـــود  صقـــر 
القدوم لدولة اإلمارات لكي أســـاعده في 
التخطيط ورســـم حركة مسرحية نشطة 
فـــي ذلـــك الوقـــت العـــام 1978، وتركـــت 
المكتـــب وذهبت لرأس الخيمـــة التي لم 

يكن بها مســـرح، وعملـــت ضمن الفرقة 6 
ســـنوات، أسســـنا خاللها حركة مسرحية 
علـــى مســـتوى الدولـــة ولـــم تكـــن الفرقة 
تنتـــج أعمالهـــا فـــي رأس الخيمـــة فقـــط، 
بل كانـــت تنتقل في عروضهـــا بعد رأس 
الخيمـــة إلى بقية اإلمارات، وهذا شـــجع 
الفرق األخرى لتنشـــط حتـــى وصلنا إلى 
الشـــيخ الدكتور ســـلطان القاســـمي الذي 
أســـس لحركـــة مســـرحية حقيقيـــه على 

مستوى الوطن العربي. 
وردا علـــى ســـؤال حـــول طموحـــه قـــال 
العريفـــي: لدي طمـــوح أن أحقق أشـــياء 
كثيـــرة وأنـــا اعمـــل علـــى ذلـــك، لـــدي 3 
روايات مطبوعـــة، الروايـــة الرابعة تقف 
حائرة هذه األيـــام، ويبدو ان كلمة اليوم 
العربي للمســـرح اخذت كل الجوانب في 
عقلي مع اننـــي كتبتها مبكرا، لكني حين 

قراتها شعرت اني اقرأها للمرة األولى.
 وحول تجربته الشـــعرية قـــال العريفي: 
انـــا مؤمـــن بمقولـــة اكررها دائمـــا، الحب 
أوال، الحب أخيرا، وال يوجد عندي زوايا 
وكل مـــا اكتـــب اآلن فـــي الروايـــة وفـــي 
الشـــعر هـــو فـــي اتجـــاه ان يحـــب الناس 
بعضهـــم بعضـــا الحب أوال، الحـــب أخيرا 

هذه أهم مالمح ما أكتب. 
الفنـــان والمســـرحي غنـــام  قـــال  بـــدوره 
غنـــام: إن الحديـــث عن خليفـــة العريفي 
حديـــث عـــن حالـــة، وليس عن شـــخص، 
مضيفـــا انه ال يمكن لك أن تمر بالمســـرح 
الخليجـــي دون أن تقـــف عنـــد العريفـــي 
مبدعا ومفكرا، وهذا يشـــمل كل األقاليم 
التي عمل عليها العريفي من الكتابة إلى 

التمثيـــل، واكد غنـــام أن تجربة العريفي 
تمثل إضافة في المشـــهد الفني، مشـــيدا 
بمزاجه الخاص الذي ال يفرضه على احد 
واســـتعداده لمشـــاركة المعرفـــة والفـــرح 

واالبداع والدهشة مع من حوله.
عـــدد  آراء  “البـــالد”  اســـتطلعت  كمـــا 
العريفـــي  تجربـــة  حـــول  الفنانيـــن  مـــن 
المســـرحية ومـــا يمثل لهم هـــذا التكريم، 
أن  ملـــك  عبـــدهللا  الفنـــان  أوضـــح  فقـــد 

تكريـــم خليفـــة العريفـــي فـــي مهرجـــان 
المســـرح العربـــي هـــو تكريـــم لـــكل فنان 
بحريني يعشق المسرح، وكم كنا سعداء 
باعتـــالء العريفـــي المنصـــة ليلقـــي كلمة 
يوم المســـرح العربي أمـــام جموع غفيرة 
مـــن الفنانيـــن العـــرب مـــن المحيـــط إلى 
الخليج، فكلمة “الفنـــان البحريني” تعني 
لنـــا الكثير فـــي هـــذا المحفل المســـرحي 
الدولي، والفنان خليفة العريفي أســـتاذنا 
جميعا ورائد من رواد المسرح الخليجي 
والعربـــي، وحمـــل على عاتقه مســـؤولية 
االرتقاء بالمســـرح البحرينـــي، وقدم كل 
مبتكر وجديد ليبقى المســـرح البحريني 
شـــامخا بتاريخه. من جانبه قـــال الفنان 
عادل شـــمس: لخليفة العريفي دور مهم 
فـــي قيـــادة وريـــادة المســـرح البحريني، 
فقد كرس حياته وثقافته العميقة ألجل 
المســـرح واالنطالق به نحو آفاق أرحب. 
كلنـــا تعلمنـــا منه حـــب العمل المســـرحي 

موســـوعة  فهـــو  األداء،  فـــي  والتفانـــي 
إلهامنـــا ويمتلـــك  لنـــا ومصـــدر  بالنســـبة 

تأثيرا ساحرا على الفنانين.
خليفـــة  تكريـــم  أن  شـــمس  ويضيـــف 
العريفـــي فـــي الـــدورة 12 مـــن مهرجـــان 
المسرح العربي، تكريم مستحق لرمز من 
رمـــوز المســـرح الخليجي أعطـــى وأفنى 
حياته للخشـــبة ولديـــه رصيد ال يحصى 

من األعمال واإلبداعات.
ذلـــك هو خليفـــة العريفـــي الـــذي يعتبر 
وأبـــرز  والخبـــز،  المـــاء  مثـــل  المســـرح 
طالبـــوا  الذيـــن  العـــرب  المســـرحيين 
بالتجديـــد والتغييـــر والبناء، فالمســـرح 
عنده هو المسرح المتقدم الذي يحرض 
الجمهـــور ويوقظـــه ويتوجـــه بـــه إلـــى 
النظر في المشـــكالت التـــي تهمه وتهم 
مشـــكالت  يطـــرح  ومســـرح  اآلخريـــن، 
مجتمعه وحضارته واستخالص نتائج 

إنسانية منها.

جانب من المؤتمر الصحافي

العريفي يلقي كلمة يوم المسرح العربي 

أحد أعماله المسرحية

تجربة العريفي تمثل إضافة في المشهد الفنيمداخالت الحضوردخلت المسرح دخوال عميقا

لحظة التكريم

“البالد” تحاور العريفي أثناء بروفات مسرحية الحارة السفلى العام 2016

أسامة الماجد 
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صناع القرار خائفون على الكوكب من تغير المناخ
البيئــي  المنــاخ والدمــار  تغيــر  يتصــدر 
قائمة المخاطر التي سلط صناع القرار 
فــي العالــم الضــوء عليهــا فــي دراســة 
أعــدت قبل تجمع النخبة العالمية للعام 

2020 في منتجع دافوس بسويسرا.
المخاطــر  تقريــر  توصــل  مــرة،  وألول 
السنوي، الذي أعده المنتدى االقتصادي 
العالمــي، إلــى أن أهــم 5 قضايــا تتصدر 
جميعهــا  تتعلــق  االهتمامــات  قائمــة 
بالبيئــة، من تقلبات الطقس الحادة إلى 
فقــدان التنــوع البيولوجــي والحوادث 
مثل تسرب النفط والتلوث اإلشعاعي.

جــاء ذلــك فــي الوقــت الــذي أشــار فيه 
فريــق يضــم أكثر من 750 مــن الخبراء 
وصناع القرار الذين شــملتهم الدراســة 
وصعــود  التجاريــة  الحــروب  أن  إلــى 
التيــارات القوميــة فــي أنحــاء العالــم، 
يزيــد الصعــاب أمــام البلــدان للعمل معا 

على إيجاد حلول.
وينعقــد منتدى دافوس هذا العام على 

خلفيــة بعض من أســوأ حرائــق الغابات 
فــي أســتراليا. وفــي تجنبــت الحكومة 
هنــاك الربــط بينهــا وبيــن تغيــر المنــاخ، 
إال أن الحرائــق زادت القلــق العــام مــن 

ارتفاع حرارة األرض.
وقالــت مديــرة مبــادرات تغيــر المنــاخ 
في المنتدى االقتصادي العالمي إميلي 
علــى  الواضحــة  ”القــدرة  فارنــورث 
بالتقلبــات  المرتبطــة  األحــداث  رؤيــة 

الحــادة فــي الطقــس وحرائــق الغابــات 
والفيضانات تؤدي إلى زيادة الوعي“.

وأضافــت ”مــا نــراه اآلن هــو حقيقــة ما 
يعنيــه األمــر“. واختار منتــدى دافوس، 
الذي ينعقد األسبوع المقبل، االستدامة 
كموضــوع رئيســي له هذا العــام ويأتي 
فــي الوقــت الــذي يكثف فيه النشــطاء 
علــى  الضغــوط  ثونبــرج  جريتــا  مثــل 

قطاع األعمال والحكومات.

أليكســي  والــدة  توفيــت  عندمــا 
فوروننكــوف البالغة من العمر 70 
عامــا دفــع مبلغــا مــن المــال نظيــر 
مبــردا  وحفظــه  دماغهــا  تجميــد 
على أمــل أن يتيح التقدم العملي 

مستقبال إعادتها للحياة.
مــن   70 مــع  األم  دمــاغ  ويســبح 
تصفهــا  والجثاميــن  األدمغــة 
شــركة كريــوروس الروســية بأنها 
”مرضى“ في النيتروجين الســائل 
يبلــغ  أوان  عــدة  مــن  واحــد  فــي 
طولهــا عــدة أمتار فــي عنبر مبني 
بألــواح من المعدن المتعرج خارج 

موسكو.
األجســام  هــذه  تخزيــن  ويتــم 
درجــة  فــي  البشــرية  واألجــزاء 
مئويــة  درجــة   196 تبلــغ  حــرارة 
تحــت الصفــر بهــدف حمايتها من 
التحلــل وذلــك رغــم أنــه ال يوجــد 
حتــى اآلن دليــل على أن العلم قد 

يتمكن من إحياء الموتى.

تجميد األدمغة نشاط 
تجاري في روسيا

فــي تطــّور قضائــي الفــت فــي ملــف حادثــة اقتحــام منــزل الفنانــة اللبنانية 
نانسي عجرم، ادعت النائب العام االستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة 
عــون علــى الدكتور فادي الهاشــم، أمــس األرعاء، بموجب المــادة 547 التي 
تتراوح عقوبتها ما بين 15 سنة إلى 20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 
مــن قانــون العقوبــات اللبناني التي تعطي أســبابا تخفيفيــة حتى يعفى من 

العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعا عن النفس.
هذا وتم تحويل ملف القضية إلى قاضي التحقيق األول نقوال منصور الذي 
سيســتكمل التحقيقــات، ومن المقــرر أن يطلب الهاشــم للتحقيق اليوم مرة 

أخرى، باإلضافة إلى استكمال التحقيقات مع الشهود ودراسة األدلة.

أصيب حوالي 20 طفال و10بالغين بعد أن أفرغت طائرة ركاب من طراز بوينغ 
777 تابعة لشركة دلتا األميركية وقودها الثالثاء، فوق إحدى ضواحي مدينة 

لوس أنجلوس، تمهيدًا لتنفيذ هبوط اضطراري.
وكان المصابون في فناء مدرسة ابتدائية بتهّيجات جلدية وصعوبات طفيفة 
فــي التنّفــس. وقــال متحــّدث باســم شــركة الطيــران لوكالــة فرانــس بــرس إّن 
طائــرة الرحلــة “دلتــا 89” كانت مّتجهة إلى شــانغهاي في الصيــن حين واجهت 
مشاكل في المحّرك بعيد إقالعها، ما اضطرها للعودة إلى مطار لوس أنجلوس. 
وأضاف أّن الطائرة هبطت بسالم، لكّنها قبل ذلك أفرغت خزاناتها من الوقود، 

إال أن كمّيات من هذا الوقود سقطت فوق مدرسة كوداهي االبتدائية.

ادعاء رسمي بالقتل على زوج نانسي عجرم

وقود طائرة يصيب عشرات بمدرسة أميركية

فتاة تمسك بكمامة على وجهها خالل جلسة 
تدريب في ملبورن يوم أمس، قبيل انطالق 

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الهنديــة مستشــفى  الشــرطة  أغلقــت 
خاصــا، ووجهت االتهام للعاملين فيه 
بـ”القتــل الخطــأ” بعد أن نهشــت كالب 
الــوالدة حتــى المــوت  طفــال حديــث 

داخل غرفة العمليات.
صحيفــة  نشــرته  تقريــر  ووفــق 
“غارديــان” البريطانيــة، فقــد هاجمــت 
مجموعــة مــن الــكالب الضالــة دخلت 
ووصلــت  المستشــفى  نافــذة  مــن 
البالــغ  إلــى غرفــة العمليــات، الطفــل، 
مــن العمــر 3 ســاعات فقــط، قبــل أن 
يســمع أقاربــه، الذين كانــوا يتجولون 
داخــل المستشــفى، أصــوات الــكالب 
وهــي تنهــش الطفــل فــي وقــت مبكر 
مــن اإلثنيــن. وقــال ضابــط التحقيــق 
بانــدي:  بــراكاش  فيــد  الحادثــة،  فــي 
“زعمــت األســرة أن الرضيــع ترك دون 
مراقبة داخل غرفة العمليات مع فتح 
النوافذ، مما أدى إلى هجوم الكالب”.

نجــت صبيــة عمرهــا 12 عامــا مــن 
الموت، أمس، بعد أن دفنتها الثلوج 
لمــدة 18 ســاعة إثــر اجتيــاح انهيار 
جليــدي منــزل أســرتها فــي الجــزء 
مــن  باكســتان  لســيطرة  الخاضــع 

كشمير.
صراخهــا  بيبــي  ســامينا  وتذكــرت 
وهــي محاصــرة طلبــا للنجــدة بينما 
كانــت تبكــي مســتلقية فــي غرفــة 

تحت غطاء من الثلوج.
إن  باكســتانيون  مســؤولون  وقــال 
االنهيــارات  القتلــى جــراء  إجمالــي 
الجليديــة التي وقعت يــوم اإلثنين 
الواقــع  باإلقليــم  نيلــوم  وادي  فــي 
على الهيمااليــا والمتنازع عليه بين 
باكستان والهند زاد إلى 74 قتيال. .
مــن  واحــدة  ســامينا  وكانــت 
المحظوظين. وقالت لرويترز وهي 
راقــدة فــي ســرير بمستشــفى فــي 
مظفــر أبــاد تتلقــى فيــه العــالج مــع 

عشرات المصابين اآلخرين.

كالب تنهش مولودا 
بغرفة العمليات 

بمستشفى

نجاة صبية بعد أن 
دفنتها الثلوج 18 ساعة

األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  حــذرت 
المواطنيــن الموجوديــن فــي الصيــن مــن 
تفــش لاللتهاب الرئوي فــي مدينة ووهان 
بوسط البالد والذي ُيعتقد أن سببه ساللة 
جديــدة من فيروس كورونــا أودت بحياة 

شخص واحد.
ويأتــي التفشــي قبــل عطلــة العــام القمري 
الجديــد فــي أواخــر ينايــر، عندمــا يســافر 
كثيــر مــن الصينييــن إلــى بلداتهــم أو إلــى 
الخــارج. وتتخــذ منظمــة الصحــة العالمية 

والســلطات الصينيــة خطــوات لضمــان أال 
تتسع رقعة انتشار المرض.

إلــى  األميركيــة  الخارجيــة  تنبيــه  وأشــار 
للســيطرة  األميركيــة  للمراكــز  تحذيــر 
حثــت  منهــا  والوقايــة  األمــراض  علــى 
إلــى  يســافرون  الذيــن  المواطنيــن  فيــه 
ووهــان فــي الصين علــى تجنــب مخالطة 
الحيوانــات واالبتعــاد عــن أســواقها وعدم 
جانــب  إلــى  وذلــك  منتجاتهــا،  تنــاول 

إجراءات احتياطية أخرى.

أميركا تحذر مواطنيها في الصين من تفشي االلتهاب الرئوي

وصفت نجمة موسيقى البوب الشابة بيلي إيليش اختيارها لكتابة وغناء 
أغنية فيلم جيمس بوند المقبل ”نو تايم تو داي“ )ال وقت للموت( بأنه 

أمر مشرف. وقال المنتجون على الحساب الرسمي ألفالم جيمس بوند 
007 على تويتر إن إيليش )18 عاما( هي أصغر فنانة تكلف بهذه المهمة 
على اإلطالق وكتبت األغنية مع شقيقها فينس أوكونيل لتمضي بذلك 

على خطى مغنيين مثل أديل ومادونا وبول مكارتني. وكان 2019 عاما 
مزدهرا إليليش حيث أطلقت أغنيتي ”باد جاي“ و“اول ذا جود جيرلز جو 

تو هيل“ كما أنها مرشحة لستة من جوائز جرامي الموسيقية. رجل يحمل ابنته مغادرا مركز ووهان الطبي، حيث توفى رجل بسبب مرض تنفسي في مدينة 
ووهان بمقاطعة هوبى الصينية )أ ف ب(

أعلنت خدمة مشــاركة الصور إنســتغرام، أمس األول، عن دعم ميزة 
)الرســائل الخاصــة( DMs عبــر الويــب، في خطوة طــال انتظارها من 
مستخدمي الخدمة الذين يرسلون الكثير من الرسائل، فيشق عليهم 

ذلك عن طريق الهواتف والحواسيب اللوحية.
ومع أن اختبار ميزة )الرسائل الخاصة( على الويب كان قد ُرصد قبل 
نحو ســنة، فقد قالت الشــركة: إن الميزة اآلن ال تزال تجريبية، وهي 

متاحة لنسبة صغيرة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
ميزات للخدمة وأضافت إنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك، أنه عند 
إطالق الميزة للجميع سيكون المستخدمون قادرين على رؤية متى 
أتتهــم الرســائل الجديــدة، وعرض كامــل البريد الوارد، وبدء دردشــة 
جديدة، ســواء فردية أو جماعية، وإرســال الصــور )وليس التقاطها(، 
والنقر المزدوج لإلعجاب، ومشاركة المنشورات عن طريق الرسائل.

بدوره، نشر الرئيس التنفيذي للشركة آدم موسري تغريدة على موقع 
التواصــل االجتماعــي تويتــر قــال فيها: إنهــا يأمل في إطــالق الميزة 

لجميع المستخدمين قريبًا بعد نجاح مرحلة االختبار.

“إنستغرام” تدعم الرسائل الخاصة عبر “الويب”

فــازت تقنيــة “الزعنفــة الزرقــاء” 
من جامعــة الملك عبدهللا للعلوم 
فــي  االبتــكار  بجائــزة  والتقنيــة 
الدولــي لإللكترونيــات  المعــرض 
 ،2020 للعــام  االســتهالكية 
والــذي يعقــد ســنويا فــي مدينــة 
الس فيغــاس األميركيــة وترعاه 
اإللكترونيــات  صانعــي  جمعيــة 

االستهالكية. وطور أستاذ الهندسة الكهربائية في الجامعة محمد مصطفى حسين، 
تقنية الزعنفة الزرقاء وهي جهاز قابل لالرتداء يمكن تثبيته بسهولة على األسماك 
دون أن يلحــق أي ضــرر بهــا، ويتــم مــن خاللــه رصــد وقيــاس درجــة حــرارة المــاء 
والضغط والعمق ودرجة الحموضة في المناطق والبيئات البحرية التي يتعذر على 
البشر الوصول إليها. ويبلغ وزن الجهاز 2.4 غرام، ويمكنه العمل لمدة عام كامل على 

عمق ثابت يبلغ 2 كم تحت سطح البحر.

تقنية سعودية تحصد جائزة االبتكار في الس فيغاس

أهم 5 قضايا تتصدر قائمة االهتمامات في دافوس تتعلق جميعها بالبيئة
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