
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
24 صفحة - 210 فلوس

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
JMD (2) 1441 22 جمادى اآلخرة
January 2020 2727 يناير

Year: 12السنة
No: 4122العدد
Monاالثنين

كشـــف رئيـــس الجانب الســـعودي 
فـــي مجلـــس األعمـــال البحرينـــي 
الســـعودي عبدالرحمن العطيشان 
عـــن أن اإلحصـــاءات تشـــير إلـــى 
أن حجـــم التبـــادل التجـــاري بيـــن 
المملكتيـــن بلـــغ العـــام 2018 نحو 
33.7 مليـــار ريـــال ســـعودي )3.4 

مليـــار دينـــار( فـــي حيـــن كان في 
2017 نحـــو 27.2 مليـــار ريال، ما 
يعنـــي أن حجم التبـــادل التجاري 

ارتفع بنسبة 24 %.
وتمثل الصادرات الســـعودية إلى 
البحريـــن مـــا نســـبته 81.9 %، إذ 

بلغت 27.6 مليار ريال.

24 % ارتفاع التبادل 
التجاري مع السعودية
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قمة سالوية مبكرة بين الرفاع والمنامة“رحل”... جميعا نريد الفرارالجيش الليبي يتقدم بمصراتة“تمكين” يختتم “التوجيه المهني”فحص 133 ألف ماشية مستوردة
أعلنت وكالة الثروة الحيوانية  «

بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني فحص وكالة 

الثروة الحيوانية 133258 من المواشي 
المستوردة للبحرين في العام 2019. 

وأشارت إلى الترخيص الستيراد 4330 
من األبقار و117701 من األغنام.

اختتم صندوق العمل )تمكين(  «
النسخة التجريبية من برنامج 

التوجيه المهني، الذي نظم 
بالشراكة مع عدد من أبرز 

مؤسسات القطاع الخاص، 
بمشاركة 32 مشاركا في البرنامج 

من المتدربين والموجهين.

قال الجيش الليبي، أمس، إن  «
قواته سيطرت على منطقتي 
القداحية والهيشة وأبوقرين 
بالكامل الواقعة شرق مدينة 

مصراتة؛ تزامًنا مع اندالع اشتباكات 
عنيفة بعدد من محاور القتال 

ضواحي العاصمة طرابلس.

قال مخرج الفيلم المغربي  «
الفرنسي “رحل” )نوميد( 

أوليفية كوزماك إن الناس 
من كل األطراف يحاولون 
الفرار دائما من شيء ما، 

وهو ما اعتبره يأسا تاما من 
كل شيء.

أسفرت قرعة بطولة كأس  «
خليفة بن سلمان لكرة السلة 
في نسختها الرابعة عن قمة 

نارية مبكرة ستجمع بين حامل 
اللقب فريق المحرق ونظيره 

الرفاع، في منافسات الدور 
التمهيدي.

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة في 
قصر الصخير، أمس، ولي العهد نائب 

القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة وعددا من كبار المسؤولين. 
وجـــرى خالل اللقاء اســـتعراض عدد 
المحلـــي  الشـــأن  ذات  القضايـــا  مـــن 

التنميـــة  عجلـــة  دفـــع  إلـــى  الهادفـــة 
والتطـــور فـــي المملكـــة لصالح جميع 

أبنائها.

دفع عجلة التنمية لصالح أبناء البحرين
جاللة الملك يستقبل سمو ولي العهد وعددا من كبار المسؤولين

جاللة الملك مستقبال سمو ولي العهد وعددا من كبار المسؤولين 

المنامة - بنا

مملكـــة  بســـفارة  مصـــدر  أبلـــغ 
“البـــالد”  تركيـــا  فـــي  البحريـــن 
البحرينييـــن  المســـافرين  أن 
تركيـــا  فـــي  حالًيـــا  الموجوديـــن 
أيـــة  يتـــم تســـجيل  بخيـــر، ولـــم 
بالمســـافرين  تتعلـــق  بالغـــات 
إثـــر الزلـــزال الـــذي ضـــرب بلـــدة 

فـــي  “شـــيفرجة”  ســـيفريس 
مقاطعة إيالزيغ الشرقية. وأشار 
المصـــدر إلـــى أن تلـــك المقاطعة 
مـــن المناطـــق البعيـــدة المجاورة 
لسوريا، فيما يقصد أكثر السياح 
البحرينييـــن اســـطنبول وبورصا 

وطرابزون.

مصدر بسفارتنا في تركيا: 
الزلزال بعيد والبحرينيون بخير
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“الصحة”: ال إصابات بـ “كورونا” في المملكة... وإجراءات احترازية بفحص المســافرين بالمطار

حصر أسماء الطلبة البحرينيين استعداًدا لإلجالء

أكــدت وزارة الصحــة أنــه لم يتم رصد أية حاالت لمرض فيروس كورونا في 
البحرين، حيث لم تســجل المستشــفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة 

أية حاالت للمرض المستجد.

وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في اتخاذ 
كل اإلجـــراءات االحترازيـــة، إذ فحصـــت 
بالتعـــاون والتنســـيق المشـــترك مـــع إدارة 
مطـــار البحرين الدولي جميع المســـافرين 
الدولـــي  البحريـــن  مطـــار  إلـــى  القادميـــن 
منـــذ الجمعـــة؛ للتأكـــد مـــن عـــدم إصابتهم 
بالفيروس. وقال وزير الصحة الصيني ما 
خياووي، أمس إن قدرة فيروس “كورونا” 
الجديـــد علـــى االنتقـــال بالعـــدوى تـــزداد 
قوة، وإن عدد اإلصابات يمكن أن يســـتمر 
في االرتفـــاع. وترأس رئيـــس األمن العام 
رئيس اللجنـــة الوطنية لمواجهة الكوارث 
الفريـــق طـــارق الحســـن، أمـــس، اجتماعـــا 

طارئـــا للجنـــة فـــي منفـــذ مطـــار البحريـــن 
الدولي، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي 

الوزارات والجهات المعنية.
وزارة  أن  إلـــى  اللجنـــة  رئيـــس  وأشـــار 
الداخلية اتخذت إجراءات عدة، من بينها 
تفعيـــل المركز الوطنـــي لمواجهة الكوارث 

ورفع الجهوزية باإلسعاف الوطني.
البحرينييـــن  الطلبـــة  مـــن  عـــدد  وكشـــف 
الدارسين في الجامعات الصينية لـ “البالد” 
بكيـــن  فـــي  البحرينيـــة  الســـفارة  أن  عـــن 
تواصلت مع الطلبة البحرينيين الدارسين 
في مختلف الجامعات والمعاهد الصينية، 
معلليـــن بأن القرار من الســـفارة البحرينية 

فـــي الصيـــن ربمـــا يأتـــي كخطوة مســـبقة 
لالســـتعداد إلجالء الطلبة البحرينيين من 

الصين وسرعة عودتهم للوطن.
وأشـــار نواب لـ “البالد” إلـــى أهمية توحيد 
الجهـــود الحكومية لمواجهـــة مد فيروس 

“كورونـــا” عبر وضع آليات منظمة واضحة 
الشـــبيهة،  األمـــراض  لمجابهـــة  المعالـــم 
مؤكديـــن أن إعـــادة طلبـــة الصيـــن أمـــر ال 
نقـــاش فيـــه، ويمثـــل أولوية لهم ولشـــعب 

البحرين.

 إجراءات احترازية بمطار البحرين لمنع وصول “كورونا”

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قالـــت إدارة الرقابـــة البحريـــة بوكالة الزراعـــة والثروة البحريـــة إنها قامت 
بالتنســـيق مـــع قيـــادة خفر الســـواحل لضبـــط بانـــوش في فرضـــة المحرق 
اصطـــاد “قـــرش أبو مطرقة”، وهو المحظور صيده دوليا بحســـب االتفاقية 

الدولية لالتجار الدولي باألنواع الفطرية المهددة باالنقراض )سايتس(.
وأشـــارت إلى أنـــه تم التواصل مـــع المختصين في المجلـــس األعلى للبيئة 

التخاذ اإلجراءات القانونية كافة في ذلك.

ضبط بانوش في المحرق 
اصطاد “قرش أبو مطرقة”

)٠٤(

زينب العكري من ضاحية السيف

بدور المالكي وإبراهيم النهام

 محرر الشؤون المحلية

مبنى متضرر من الزلزال



المنامة - بنا

تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة برقيـــة شـــكر من رئيـــس غرفة 
تجارة وصناعة البحرين ســـمير ناس على 
اســـتقبال ســـموه لرئيس وأعضاء مجلس 

األعمال البحريني السعودي هذا نصها:
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة حفظه هللا

ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
ونيابـــة  نفســـي  عـــن  باألصالـــة  يشـــرفنا   
عـــن أعضـــاء مجلـــس األعمـــال البحرينـــي 
الســـعودي المشـــترك أن نرفـــع إلـــى مقـــام 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  الكريـــم  ســـموكم 
والتقديـــر واالمتنان على تشـــريف أعضاء 
المجلـــس بلقائكـــم حفظكـــم هللا، وعلى ما 
لمســـناه مـــن ســـموكم مـــن دعم ومســـاندة 
البحرينيـــة  الثنائيـــة  العالقـــات  لمســـيرة 

الســـعودية. إننا يا صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر نقـــّدر عالًيـــا توجهاتكـــم حفظكـــم 
هللا لدفـــع وتطويـــر العالقـــات االقتصادية 
البحرينية الســـعودية لتكون على مستوى 
طموحات قيادتي وشـــعبي البلدين وعلى 
قـــدر اإلمكانيـــات والفـــرص المتاحـــة، وما 
تؤكـــدون عليـــه دوًمـــا من ضـــرورة تضافر 
الجهـــود التي ُتفعل التعاون المشـــترك في 
المجاالت المختلفة بما يدفع مسيرة العمل 
االقتصادي لتحقيق التنمية المنشودة في 

العالقات بين البلدين الشقيقين.

 ونؤكـــد لســـموكم أن دعمكم ومســـاندتكم 
للعمـــل االقتصـــادي البحرينـــي الســـعودي 
المشـــترك ســـيكون نبراًســـا لعملنـــا خـــالل 
المرحلـــة المقبلـــة، معاهدين ســـموكم بأننا 
الجهـــود  لجميـــع  داعميـــن  دوًمـــا  ســـنظل 
التـــي تبذلونها حفظكم هللا لدعم مســـيرة 
بيـــن  والتنميـــة  االقتصـــادي  التكامـــل 
البلدين، وسنكون مساندين لكافة الجهود 
إلـــى  التـــي تبذلونهـــا والراميـــة  الصادقـــة 
كل مـــا يخـــدم مصلحـــة تطـــور العالقـــات 
الثنائيـــة في ظل القيـــادة الحكيمة لمملكة 

البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية 
السعودية.

 نجّدد الشـــكر والتقدير لســـموكم، متمنين 
لتحقيـــق  والنجـــاح  التوفيـــق  دوام  لكـــم 
المزيـــد مـــن التطـــور التنمـــوي والحضاري 
واالقتصـــادي لهـــذه المملكـــة الغاليـــة فـــي 
هذا العهـــد الزاهر لصاحـــب الجاللة الملك 
وحكومتـــه  ورعـــاه  هللا  حفظـــه  المفـــدى 
الرشـــيدة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
لتكـــون مملكـــة  الموقـــر،  الـــوزراء  رئيـــس 
البحرين كما هي دائًما الداعمة والحاضنة 

النهـــوض  يســـتهدف  وعمـــل  جهـــد  لـــكل 
بعالقات البحرين االقتصادية مع مختلف 

الدول الشقيقة والصديقة.
وفقكـــم هللا دوًما لما فيه الخير والصالح، 
لتواصلـــوا  والعافيـــة  بالصحـــة  ومتعكـــم 

مسيرة العطاء واإلنجاز إن شاء هللا.
وتفضلـــوا يا صاحب الســـمو بقبول أصدق 

مشاعر االحترام والتقدير،
ودمتم بعون هللا سالمين.

سمير عبدهللا ناس
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

سمو ولي العهد يتلقـى برقيــة شكــر مــن رئيــس الغرفــة

المنامة - بنا

جاللة الملك 
يتلقى شكر 

سلطان عمان

الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقی 
خلیفة،  آل  عیسی  بــن  حمد  الملك 
بــرقــیــة شــكــر جــوابــیــة مـــن سلطان 
ــة الــســلــطــان  ــجــالل عــمــان صــاحــب ال
هیثم بن طــارق آل سعید؛ ردا علی 
في  إلیه  بعثها  التي  جاللته  برقیة 
ــاة صـــاحـــب الــجــاللــة الــســلــطــان  ــ وفـ

قابوس بن سعید )رحمه هللا(.

جاللــة الملك يشــيد بإســهام المواطنيــن في إثراء مســيرة العمــل الوطني

دفع عجلة التنمية والتطور لصالح جميع أبناء البحرين

اســـتقبل ملك البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير 
أمس ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
الـــوزراء صاحـــب  لرئيـــس مجلـــس  األول 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة وعددا من كبار المسؤولين.  وجرى 
خـــالل اللقاء اســـتعراض عدد مـــن القضايا 
دفـــع  إلـــى  الهادفـــة  المحلـــي  الشـــأن  ذات 
عجلة التنمية والتطور في المملكة لصالح 
جميع أبنائها، مشـــيدًا جاللتـــه بعطاء أبناء 
البحرين في جميع المواقع وإسهامهم في 

إثراء مسيرة العمل الوطني.

المنامة - بنا

جاللة الملك يستقبل سمو ولي العهد وعددا من كبار المسؤولين
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يتقدم
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وجميع العاملين في

شركة البحرين للسينما ش.م.ب
بخالص العزاء والمواساة إلى عضو مجلس اإلدارة

السيد جهاد يوسف أمني
عضو مجلس اإلدارة 

وإلى عموم عائلة أمني الكرام
في فاة المغفور له بإذن هللا تعالى

عـمه
احمد عبداهلل امني

سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهلة وذويه الصبر والسلوان

) إنا لله وإنا إليه راجعون (

المنامة - بنا

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
وولـــي العهد نائب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ورئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
برقيـــات تعزية ومواســـاة إلى رئیس جمهوریة ترکیـــا رجب أردوغان 
أثر الزلزال الذي وقع في شـــرق ترکيا وما خلفه من ضحايا وإصابات 

وتدمير للعدید من المرافق العامة والممتلكات.

البحرين تعزي تركيا بضحايا الزلزال
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البحرين والسعودية أسرة واحدة وبلد واحد
ســـمو ولـــي العهـــد: توطيـــد التعـــاون مـــع الشـــقيقة فـــي جميـــع القطاعـــات

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، أن مملكة البحرين تســـعى دوما 
إلـــى توطيد التعاون مع المملكة العربية 
السعودية الشقيقة في جميع القطاعات 
التي تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين 
والشـــعبين الشـــقيقين، وذلك فـــي إطار 
مـــا يجمـــع بيـــن المملكتين مـــن عالقات 
أخوية تاريخية راســـخة عكســـه حرص 
واهتمـــام عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه 
ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود. 
وقـــال ســـموه إن الروابـــط المتينـــة بين 
العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الســـعودية تجســـد مـــدى عمـــق أواصـــر 
وإن  المشـــترك  والمصيـــر  المحبـــة 
المملكتين أسرة واحدة وبلد واحد وهو 
مـــا أكدتـــه المواقف الداعمة والمشـــرفة 

بما يخدم الرؤى المشتركة بينهما. 
وأشـــار ســـموه إلـــى أن مملكـــة البحرين 
مـــن  تحقـــق  مـــا  علـــى  البنـــاء  تواصـــل 
منجـــزات في مســـار العالقـــات الثنائية 
مع الشـــقيقة المملكة العربية السعودية، 
ومـــا أثمر عنها من تعـــاون في قطاعات 
اقتصادية واســـتثمارية حيوية أسهمت 
فـــي خلـــق المزيد مـــن الفـــرص النوعية 

الواعـــدة بمـــا يلبـــي التطلعـــات ويصـــب 
في خدمة أهـــداف التنمية المســـتدامة 

المنشودة. 
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بحضـــور 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  ســـفير 
لـــدى مملكـــة البحريـــن صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلطان بـــن أحمـــد بـــن 
الماليـــة  آل ســـعود، ووزيـــر  عبدالعزيـــز 
ســـلمان  الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة ووزيـــر الصناعة 
الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة  والتجـــارة 
ورئيـــس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
ســـمير ناس بقصر الرفـــاع امس، رئيس 
مجلـــس األعمـــال البحرينـــي الســـعودي 
وأعضـــاء  العطيشـــان  عبدالرحمـــن 
المجلس، حيث نوه ســـموه بالدور الذي 

يقـــوم بـــه مجلـــس األعمـــال البحرينـــي 
التواصـــل  مـــد جســـور  فـــي  الســـعودي 
االقتصـــادي والتجـــاري المشـــترك نحـــو 
مزيـــد مـــن العمل والتنســـيق بما يســـهم 
فـــي تحقيـــق التكامـــل االقتصـــادي بين 
المملكتيـــن، كون االقتصـــاد هو المحرك 
الرئيس للتنمية، والعمل على استقطاب 
االســـتثمارات التـــي تســـهم فـــي الدفـــع 

بعجلة التنمية االقتصادية. 
ولفت ســـموه إلى أهمية مواصلة تعزيز 
الشـــراكة مع المملكة العربية الســـعودية 
الشقيقة في جميع المجاالت والدفع بها 
نحـــو أفـــق أرحب فـــي ضوء ما تشـــهده 
مـــن  الســـعودية  البحرينيـــة  العالقـــات 
تميـــز وتقـــدم علـــى كافـــة المســـتويات، 
واســـتمرارية العمـــل لفتـــح المزيـــد مـــن 

الفـــرص النوعيـــة بمـــا يصب فـــي صالح 
الوطـــن والمواطـــن، مؤكدا ســـمو أهمية 
تعـــاون القطاعيـــن الخاص فـــي البلدين 
الشـــقيقين وفتـــح المجال أمـــام المزيد 
لتحقيـــق  االســـتثمارية  الفـــرص  مـــن 

النجاح للجميع. 
مجلـــس  أعضـــاء  أعـــرب  جانبهـــم  مـــن 
عـــن  الســـعودي  البحرينـــي  األعمـــال 
الســـمو  لصاحـــب  وتقديرهـــم  شـــكرهم 
الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
على ما يوليه ســـموه مـــن اهتمام بدعم 
العالقـــات بين مملكة البحرين والمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة على كافة 
النمـــاء واالزدهـــار  بمـــا يحقـــق  الصعـــد 

لصالح المملكتين الشقيقتين.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
ســـمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
بمكتبـــة بقصـــر القضيبية ســـفير مملكة 
التركيـــة  الجمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن 
ســـموه  ورحـــب  العبـــدهللا.  إبراهيـــم 
بالســـفير، معربا له عن الشـــكر والتقدير 

لمـــا يقـــوم بـــه مـــن جهـــد وعمـــل لرعاية 
البحريـــن ومواطنيهـــا  مملكـــة  مصالـــح 
فـــي تركيـــا. وأعرب الســـفير عن شـــكره 
لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
على اســـتقباله، مقدرا توجيهات ســـموه 

وأثرها في نجاح مهماته الدبلوماسية.

محمد بن مبارك يستقبل سفيرنا لدى تركيا

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير شـــؤون 
الديـــوان الملكي ســـمو 
الشيخ علي بن عيسى 
بمكتبـــه  خليفـــة  آل 
أمـــس الســـفير الجديد 
لـــدى  الكويـــت  لدولـــة 
مملكة البحرين الشيخ 
األحمـــد  جابـــر  ثامـــر 

الجابر الصباح.
عمـــق  ســـموه  وأكـــد 
العالقـــات  ومتانـــة 
القائمـــة  األخويـــة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن 
فـــي  الكويـــت  ودولـــة 
ظـــل ما يربـــط البلدين 
الشـــقيقين  والشـــعبين 
المحبـــة  صـــالت  مـــن 

والقرابـــة في ظل ما تحظى به هذه العالقـــات من اهتمام ورعاية من ملك 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير دولة الكويت 
صاحب الســـمو الشـــيخ صباح األحمد الجابر الصباح، متمنيًا سموه للسفير 
كل التوفيق والنجاح في أداء مهماته الدبلوماســـية في ظل ما سيلقاه من 

تعاون على  المستويات كافة.

علي بن عيسى: العالقات مع الكويت عميقة

نرفع إلى مقام

صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو الملكي

األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

 أسمى آيات الشكر والعرفان وخالص التقدير وعظيم االمتنان على تفضل 

 سموهما بتوجيه وزارة اإلسكان إلى تلبية

االحتياجات اإلسكانية ألهالي قرية جنوسان في

مشروع أسكان جنوسان 
مثمنين جهود سموهما في توفير السكن الكريم لمواطني هذا البلد العزيز 

ومتمنين لسموهما موفور الصحة والعافية وطول العمر

 والشكر موصول لسعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير اإلسكان وسعادة

 األستاذة كلثم بنت عبدالكريم الحايكي عضو مجلس النواب وسعادة الشيخ

عبداهلل بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة اإلسكان على جهودهم الطيبة
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المنامة - وزارة العدل

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

اســـتقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 
بمكتبه امس، النائب عبدهللا الدوســـري. وجرى بحث ســـبل تعزيز التعاون المشترك 
في التطوير العدلي. كما استقبل الوزير بمكتبه امس، النائب يوسف الذوادي. وجرى 
تناول عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك في مجال التطوير التشـــريعي 
ذات الصلة بالخدمات العدلية. وأشـــاد الوزير بجهود الســـلطة التشريعية في تطوير 

البنية القانونية في مختلف المجاالت ومنها على مستوى المنظومة العدلية.
كمـــا اســـتقبل الوزيـــر بمكتبه امـــس، النائبين عبدهللا الـــذوادي وباســـم المالكي. وتم 

استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون التطوير العدلي.

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عمق 
واالســـتراتيجية  التاريخيـــة  العالقـــات 
المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة منوها 
بمـــا تشـــهده تلـــك العالقـــات مـــن تطور 
مســـتمر علـــى األصعـــدة كافـــة، والتـــي 
انعكســـت على تعزيز التعاون المثمر لما 
فيه خيـــر وصالـــح البلديـــن الصديقين، 
مؤكـــدا حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى 
المضـــي قدًما بهـــذه العالقات نحو آفاق 
أرحب من التعاون المشترك على جميع 

الجانـــب  فـــي  خصوصـــا  المســـتويات، 
االقتصـــادي بمـــا يعـــزز مصالـــح البلدين 
الصديقيـــن ويلبـــي طموحات شـــعبيهما 

الصديقين.
جاء ذلك لدى استقباله أمس في مكتبه 
نائب مســـاعد وزير الخارجية األميركي 
لمكافحـــة التهديدات المالية والعقوبات 

ديفيد بيمان والوفد المرافق.
وتم خـــالل اللقاء تبـــادل وجهات النظر 
بشـــأن آخـــر المســـتجدات على الســـاحة 
الدوليـــة خصوصـــا فـــي شـــأن مكافحـــة 

التهديدات المالية وتمويل اإلرهاب.

تطوير مستوى المنظومة العدلية

الدفع بالعالقات االقتصادية مع أميركا آلفاق أرحب
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اتفاقية لتشييد صالة متعددة األغراض ألهالي الدور
سمو محافظة الجنوبية: نسعى لتحقيق مزيد من المشروعات لتلبية تطلعات المواطنين

بنــاء علــى توجيهــات رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، وفــي إطــار الجهــود المبذولــة واالهتمــام المســتمر بمختلف 
قــام  للمواطنيــن والمقيميــن،  التــي تقدمهــا الحكومــة  المشــروعات الخدميــة 
وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصام خلــف بتوقيع 
اتفاقية تشييد صالة متعددة األغراض لصالح أهالي الدور مع شركة تامكون 
للمقــاوالت ويمثلهــا عبــدهللا العباســي. جــاء ذلــك فــي حفــل شــهده محافــظ 

الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة بمقر المحافظة.

وقـــال ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بن 
خليفـــة “يســـعدنا اليـــوم أن نشـــهد توقيـــع 
اتفاقية مشـــروع إنشـــاء صالة الـــدور، وال 
شـــك أن هـــذا المشـــروع يحظـــى برعايـــة 
كريمـــة وتوجيهـــات مســـتمرة مـــن رئيس 
الـــوزراء ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي 
الوالـــد األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
وضمـــن حرص المحافظة لمتابعة مختلف 
المشاريع وتعزيز التواصل مع المواطنين”، 
مشيدا ســـموه بالتعاون الوثيق والمستمر 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  مـــع 
والتخطيـــط العمراني مـــن أجل تنفيذ هذا 
المشـــروع الحيـــوي، مؤكـــًدا ســـموه أن ما 
تشـــهده المحافظـــة اليوم من تقـــدم ونمو 
وازدهـــار هو بفضـــل التوجيهـــات الكريمة 
والمباركـــة لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة ودعم 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
الوالـــد األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
والمتابعة المســـتمرة من ولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكد ســـموه “نشـــهد نجاحا آخر من ضمن 
سلســـة النجاحـــات التـــي نتطلـــع إليها في 
المحافظة الجنوبية علـــى األصعدة كافة، 
ومـــا هـــذا المشـــروع الحيـــوي إال ثمرة من 
ثمـــار المبـــادرات والمشـــروعات التنمويـــة 
الـــدور  منطقـــة  ســـتخدم  التـــي  الرائـــدة 
والمناطق المجاورة بعد النهضة العمرانية 
التـــي تشـــهدها مدينـــة خليفـــة العامـــرة”، 
مؤكًدا ســـموه أن المحافظـــة تبنت مبادرة 
المشـــاريع  مـــن  متميـــزة  حزمـــة  تقديـــم 
الخدميـــة لتحقيـــق التنمية الشـــاملة التي 
شـــملت مختلـــف القطاعات، التـــي جاءت 

ولقـــاءات  عـــدة  ميدانيـــة  زيـــارات  بعـــد 
متواصلـــة ومباشـــرة مـــع األهالـــي؛ لبلورة 
احتياجاتهم وتطلعاتهم إلى واقع ملموس 

بالتنسيق مع مختلف الجهات.
وأشار ســـموه إلى أن المحافظة الجنوبية 
تســـعى لتحقيـــق مزيـــد مـــن المشـــروعات 
التنمويـــة والخدميـــة الرائـــدة التـــي تلبي 
المواطنيـــن،  واحتياجـــات  تطلعـــات 
والتطويـــر  النجـــاح  مســـيرة  ومواصلـــة 
للنهـــوض  األهالـــي؛  إليهـــا  يتطلـــع  التـــي 
بالخدمـــات والتســـهيالت لتوفيـــر مختلف 
الســـبل الكفيلـــة إلبراز الصـــورة الحضارية 
للمحافظـــة، مؤكـــًدا ســـموه أن المحافظـــة 
واضحـــة  رؤيـــة  وفـــق  تعمـــل  الجنوبيـــة 
المعالـــم ترتكـــز علـــى التواصـــل من خالل 
اللقـــاءات الدوريـــة والزيـــارات الميدانيـــة 
احتياجـــات  لتلمـــس  المحافظـــة؛  ألهالـــي 

المواطنين.
بـــأن  مـــن جانبـــه، صـــرح وزيـــر األشـــغال 
هـــذا المشـــروع يأتـــي ذلـــك ضمـــن حزمـــة 
مـــن المشـــاريع الحكوميـــة الخدميـــة التي 
واإلشـــراف  بتصميمهـــا  الـــوزارة  تقـــوم 
المنطقـــة  أهالـــي  لصالـــح  تنفيذهـــا  علـــى 
الجنوبيـــة، إذ خصصـــت الحكومـــة قطعة 

أرض بمســـاحة 2023 متـــرا مربعـــا ســـوف 
يتـــم البناء فيها على مســـاحة قدرها 777 
متـــرا مربعـــا، وبكلفة مالية تبلـــغ 388 ألف 
دينـــار، وبتمويـــل خاص مـــن وزارة النفط، 
وسيتم البدء في التنفيذ خالل شهر يناير 

الجاري.
وأشـــار إلـــى أنـــه روعـــي فـــي التصميمات 
مـــع  تتناســـب  أن  واإلنشـــائية  المعماريـــة 
المتميـــز،  البحرينـــي  المعمـــاري  الطـــراز 
وتواكب في نفس الوقت التطور المستمر 
بالمملكـــة وتوفـــر بيئـــة مريحـــة وممتعـــة 
مـــن  المبنـــى  ويتكـــون  للمســـتخدمين. 
صالتيـــن للرجـــال والســـيدات، إضافة إلى 
جميـــع العناصـــر والمرافـــق الخدمية ذات 
الصلة من مطابخ ودورات مياه ومخازن. 
يذكر أن الصالة تخدم 160 شخًصا؛ بهدف 

المســـاهمة فـــي زيادة حفظ الـــود وتعميق 
أواصـــر الترابـــط االجتماعـــي بيـــن أهالـــي 

منطقة الدور.
االعتبـــار  بعيـــن  األخـــذ  تـــم  بأنـــه  وأفـــاد 
ومواصفـــات  متطلبـــات  التصميـــم  فـــي 
االســـتدامة والمبانـــي الخضـــراء وتطبيق 
سياســـة ترشيد اســـتهالك الطاقة للحفاظ 
على البيئة والموارد الطبيعية كاستخدام 
لألســـطح  الحـــراري  العـــزل  أســـاليب 
والجـــدران والزجـــاج العـــازل للحـــرارة، ما 
يخفض مـــن تكاليـــف اســـتهالك الكهرباء، 
الـــذي يمثل نظـــام التكييف الجـــزء األكبر 
فيها، كما أنه سيتم تزويد المبنى بمختلف 
مـــن  األنظمـــة االلكتروميكانيكيـــة وعـــدد 
مواقـــف ســـيارات بطاقة اســـتيعابية تبلغ 

18 سيارة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

كلفـــة المشـــروع 388 ألــــف دينـــــار 
والتنفيـــذ الشهـــر الجــــاري

سمو محافظ الجنوبية يحضر توقيع االتفاقية

المنامة - وزارة األشغال

تنفيًذا لتوجيهـــات ولي العهد نائب 
القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
بـــن حمـــد  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
آل خليفـــة، بـــدأت وزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
والتنســـيق  بالتعـــاون  العمرانـــي 
مـــع مجلـــس النـــواب تنفيـــذ حزمة 
مـــن المشـــروعات التطويريـــة ذات 
الطابـــع الخدمي من أجل تحســـين 
الخدمات المقدمـــة للمواطنين في 
إطار المشروعات البلدية المشتركة 
بمختلـــف مناطـــق مملكـــة البحرين 
بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق األهـــداف 
بقيـــادة عاهـــل  الشـــاملة  التنمويـــة 
البـــالد. وتفّقـــد الوزيـــر عصام خلف 
والنائـــب علي النعيمي مشـــروعات 
بالمحافظـــة  الســـابعة  الدائـــرة 
الجنوبيـــة، حيث أوضـــح الوزير أن 
الـــوزارة انتهـــت مـــن تطويـــر نظام 
بمنطقـــة  األمطـــار  ميـــاه  تصريـــف 
جري الشيخ في مجمع 924 طريق 
2419. وأضـــاف أن الـــوزارة غيرت 
أقطـــار األنابيب مـــن 600 إلى متر، 
ميـــاه  تصريـــف  طاقـــة  يزيـــد  ممـــا 
األمطار ويقلل من عملية االنســـداد 
والصيانة، الفًتا إلى أنه تم االنتهاء 
مؤخًرا من إضافة 3 نقاط لتصريف 
ميـــاه األمطار فـــي المنطقة وربطها 

بالشبكة الرئيسية.
واطلع على استراحة جري الشيخ، 
ســـتقوم  الـــوزارة  أن  أوضـــح  إذ 
بأعمـــال تطويرها، بإضافة عدد من 
الكراســـي الخشـــبية وزراعة عشب 
طبيعـــي فـــي بعض المناطـــق، الفًتا 

إلـــى أن مســـاحة االســـتراحة تبلـــغ 
نحو 974 متًرا مربًعا.

وصـــرح الوزيـــر بأن الـــوزارة قامت 
بعدد من المشروعات متعلقة بمياه 
األمطار بمنطقة وادي السيل وذلك 
تضمنـــت  حيـــث  مراحـــل،   3 علـــى 
المرحلة األولى حفر معبر مائي من 
وادي السيل إلى شارع ولي العهد.

 فيمـــا أوضـــح الوزيـــر أن المرحلـــة 
الثالثة اشـــتملت على المشـــروعات 
الداخليـــة بتعديل مســـتوى الطرق 
وفتح األرصفة مقابل أسواق األمن 
العام بوادي السيل، في حين أنه تم 
دراسة مشـــكلة تجمع مياه األمطار 
قرب مســـجد وادي السيل، وإعداد 

التصاميم التفصيلية الالزمة.
 أمـــا بمـــا يتعلق في تجميل شـــارع 
ولـــي العهـــد فقـــال خلـــف “إن طول 
المشـــروع المتعلـــق بتطوير شـــارع 
ولـــي العهد يبلـــغ 2600 متر طولي، 
حيـــث يتضمـــن زراعـــة شـــارع ولي 
العهـــد بالجانـــب األيمـــن مـــن دوار 
الشـــيخ  تقاطـــع  وحتـــى  الســـاعة 
خليفـــة بن ســـلمان وكذلـــك تجميل 
تقاطع شـــارع ولي العهد مع شـــارع 

الشيخ خليفة بن سلمان”.
 وأكـــد أن شـــارع ولـــي العهـــد مـــن 
الشـــوارع الرئيســـية والمهمـــة فـــي 
المحافظـــة الجنوبيـــة، وأن أعمـــال 
التطويـــر والتجميـــل فـــي الشـــارع 
تتناســـب مع ما يمثله هذا الشـــارع 
أن  إلـــى  الفًتـــا  والمهـــم،  الحيـــوي 
عدًدا من المشـــروعات القادمة في 
مختلف محافظات المملكة ســـيتم 

العمل عليها في المرحلة المقبلة.

مشروعات لتعزيز البنى التحتية في “سابعة الجنوبية”

عالقات أخوية وتاريخية بين البحرين والسعودية
نيابة عن جاللة الملك... عبداهلل بن حمد يحضر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل

نيابــة عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بــن عيســى آل خليفة، حضر 
الممثــل الشــخصي لجاللــة الملــك ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن حمــد آل خليفة عصر 
أمــس الحفــل الختامــي لمهرجــان الملــك عبدالعزيز لإلبــل في نســخته الرابعة في 
منطقة الصياهد الجنوبية للدهناء بمدينة الرياض، برعاية عاهل المملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
سعود، وبحضور عدد من أصحاب السمو أولياء العهود واألمراء ورؤساء وفود 

الدول المشاركة والمدعوين.

كما حضـــر حفل االفتتاح ســـفير مملكة 
البحرين لدى المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة الشـــيخ حمود بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة وعـــدد مـــن المرافقيـــن والوفـــد 

اإلعالمي.
العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل  واســـتقبل 
الحرميـــن  خـــادم  الشـــقيقة  الســـعودية 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
لجاللـــة  الشـــخصي  الممثـــل  ســـعود  آل 
الملـــك ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمد 
آل خليفـــة، بحضـــور ولـــي العهـــد نائـــب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمد 
بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز، إذ نقل ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة إلى 
خادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وتمنيات جاللته 
موفـــور  الشـــريفين  الحرميـــن  لخـــادم 
الصحة والســـعادة وللشـــعب الســـعودي 

الشقيق دوام التقدم والرخاء.
األخويـــة  بالعالقـــات  ســـموه  وأشـــاد 

والتاريخيـــة التي تربط مملكة البحرين 
وشـــقيقتها المملكة العربية الســـعودية، 
مؤكـــدا ما يوليه عاهل البالد من حرص 
واهتمـــام على مشـــاركة مملكة البحرين 
العربيـــة الســـعودية  المملكـــة  شـــقيقتها 
فـــي هـــذا المهرجـــان التراثي الســـعودي 
المتميـــز، منوها ســـموه بالنجـــاح الباهر 
الذي يحققه مهرجان اإلبل من تجســـيد 
ويحيـــي  العربيـــة،  واألصالـــة  للعراقـــة 
تقليدا ســـعوديا خاصا واهتماما متميزا 
برعاية اإلبل ورياضتها العربية األصيلة.
وشـــهد ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمد 
آل خليفة بمعيـــة عاهل المملكة العربية 
السعودية الشـــقيقة، وبحضور أصحاب 
الســـمو أولياء العهود واألمراء ورؤساء 
الوفود الخليجية المشـــاركة في الحفل 
الختامـــي لمهرجـــان الملـــك عبدالعزيـــز 
لإلبل في نســـخته الرابعة، إذ بدأ الحفل 
بالســـالم الملكي الســـعودي ثم آيات من 
الذكـــر الحكيـــم، وكلمة لرئيـــس مجلس 
إدارة نـــادي اإلبـــل الســـعودي المشـــرف 
العـــام علـــى المهرجان فهد بـــن فالح بن 

الشـــوطين  ســـموه  شـــهد  كمـــا  حثليـــن، 
األخيريـــن لســـباق الهجن، وفـــي الختام 
قـــام خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتسليم 
الجوائز للفائزين بالمراكز األولى لجائزة 

الملك عبدالعزيز لمزاين اإلبل.
وبهذه المناسبة اكد سمو الشيخ عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفة الـــدور المهـــم الذي 
تضطلـــع بـــه المملكة العربية الســـعودية 

الشـــقيقة إلقامـــة هـــذا الحفـــل الســـنوي 
المتميز ومـــا حققه من نجاحات إلظهار 
ما تمثله اإلبل من أهمية في تاريخ شبه 
الجزيـــرة العربية، منوها ســـموه بأهمية 
والعربـــي  الســـعودي  المـــوروث  إحيـــاء 
األصيل، وتعزيز قيمه الوطنية والتراث 
العربي السعودي لتتواصل عبر األجيال، 
متمنيا ســـموه لهذه المهرجان والقائمين 

على تنظيمه التوفيق والنجاح.

الرياض - بنا

نيابة عن جاللة الملك، سمو الشيخ عبدالله بن حمد يحضر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في الرياض 



ا  تلّقفـــت الحكومـــة بترحيـــب مقترًحـــا نيابيًّ
ســـابًقا يقضـــي بإيـــداع إيـــرادات الصندوق 
فـــي  األربـــع  البلديـــة  للهيئـــات  المشـــترك 
الميزانيـــة العامـــة للدولـــة، وأكـــدت بإجماع 
مرئيـــات وزاراتهـــا المعنية توافـــق المقترح 
مـــع الدســـتور، وعـــدم تأثر خدمـــات البلدية 
بهـــذا التعديل.  لـــم تكتف الحكومـــة بتأييد 
المقترح، بل أكدت للنواب على لسان كل من 
وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني، ووزير المالية واالقتصاد الوطني 
إيـــرادات  أيلولـــة  علـــى  يجـــري  “العمـــل  أن 

البلديات إلى الخزانة العامة للدولة”.
القتنـــاص  الحكومـــة  مســـاعي  أن  يبـــدو   
صنـــدوق  بقلـــب  للفـــوز  الكبيـــرة،  الفرصـــة 
الماليين، شارفت على إنهاء رحلتها بالعودة 
إلى نقطة الصفر، بعد رفض مجلس النواب 

الحالي للمقترح.
 وبـــّرر المجلس موقفه الرافـــض باعتبار أن 
المقترح يتنافى مع االستقاللية التي ينبغي 
أن تتمّتـــع بها الهيئات البلدية، إلعانتها على 
إدارة المرافـــق ذات النطـــاق المحلي، والتي 

تدخل في نطاق الرقابة عليها. 
ســـانحة  الفرصـــة  تـــزال  ال  ذلـــك،  ورغـــم   
للحكومـــة الســـتمالة أحد الشـــريكين، حيث 
اســـترّد مجلـــس الشـــورى المقتـــرح خـــالل 
إحدى جلساته االعتيادية، إلخضاعه لمزيد 
مـــن الدراســـة، عبر لجنتـــي المرافـــق العامة 
تمهيـــًدا  واالقتصاديـــة،  الماليـــة  والشـــؤون 
لطرحـــه ثانية للتصويت علـــى أحد جداول 

أعمال جلساته المقبلة.

قانون الصندوق

 القانـــون النافـــذ ينـــص علـــى إيـــداع جميـــع 
اإليـــرادات من الرســـوم البلديـــة وإيجارات 
األمـــالك البلدية على المبانـــي التجارية في 
صندوق مشترك ينشـــأ لهذا الغرض، وتوزع 
إيراداتـــه بيـــن البلديـــات بقرار مـــن مجلس 

الوزراء.
 وحـــّددت المـــادة 35 مـــن قانـــون البلديـــات 
المـــوارد المالية البلدية في رســـوم المرافق 
والخدمات، ومبالغ إيجار واستثمار األمالك 
البلديـــة، واالعتمـــادات الماليـــة المخصصـــة 
لهـــا في الميزانية العامـــة للدولة، إلى جانب 
التبرعـــات والهبـــات والوصايا التـــي يقررها 

المجلس البلدي.
ونصـــت المـــادة 77 مـــن الالئحـــة التنفيذية 
صنـــدوق  “ينشـــأ  علـــى  البلديـــات  لقانـــون 
مشـــترك لـــدى أحـــد البنـــوك التـــي يحددهـــا 

الوزيـــر المختص بشـــؤون البلديات يســـمى 
صنـــدوق المـــوارد البلدية المشـــتركة، تودع 
بـــه جميـــع إيـــرادات البلديـــات من الرســـوم 
البلديـــة علـــى المحـــال واألماكـــن التجاريـــة 
والصناعيـــة وإيجـــارات أمـــالك البلديـــة من 

المباني التجارية”.
هـــذا  إيـــرادات  توزيـــع  أن  المـــادة  وأكـــدت 
الصندوق بين جميع البلديات يتم بقرار من 
رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من 
الوزير المختص بشؤون البلديات بالتنسيق 

مع رؤساء المجالس البلدية.

فائض الصندوق

 أمـــام هذا المشـــهد، يبـــرز الســـؤال حول ما 
يكتنـــزه الصندوق من مـــوارد مالية، دفعت 
الحكومة إلى إعالن التأييد والترحيب بهذا 

المقترح النيابي.
العامـــة  الميزانيـــة  اعتمـــاد  قانـــون  يـــدرج 
البلديـــات  ومصروفـــات  إيـــرادات  للدولـــة 
وأمانـــة العاصمة بشـــكل منفصـــل عن باقي 
جـــداول الميزانيـــة، في الوقت الـــذي يخلو 
فيـــه الحســـاب الختامـــي للدولة مـــن تقرير 
مصروفات الهيئات الفعلية لكل سنة مالية.

وخصصت الميزانية الحالية للسنتين 2019 
و2020 مبلـــغ 101 مليـــون و435 ألف دينار 
للمصروفـــات المتكـــررة، ومبلـــغ 39 مليوًنـــا 
للمشـــروعات،  ميزانيـــة  دينـــار  ألـــف  و868 

 141 مصروفـــات  إجمالـــي  بذلـــك  لتحقـــق 
مليوًنـــا و303 آالف دينـــار مـــن أصـــل 205 

ماليين دينار إيرادات متوقعة للصندوق.
وبنـــاء علـــى ذلـــك، فـــإن تقديـــرات فائـــض 
إيرادات الصندوق المشترك للهيئات البلدية 
األربـــع خـــالل الدورتيـــن الماليتيـــن الحالية 
والســـابقة، والتي تمتد للســـنوات من 2016 
وحتـــى 2020 باتت تبلغ 105 ماليين و931 

ألف دينار.
 تلـــك الفوائـــض توزعـــت علـــى 63 مليـــون 
و697 ألـــف دينـــار عـــن الســـنتين الماليتيـــن 
2019 و2020، إلـــى جانب فائض 42 مليون 
و234 ألـــف دينـــار عـــن الســـنتين الماليتيـــن 
2017 و2018 حســـب تقديـــرات الموازنات 
العامـــة للدولـــة، فيمـــا لم يســـجل الصندوق 
وفقـــا لميزانيـــة الســـنتين الماليتيـــن 2015 
و2016 والبالغة 58 مليوًنا و400 ألف دينار 

أي فائض يذكر.

خصوصية المحافظة

إلى ذلك، قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية 
بـــدر التميمـــي إن المجلس ســـبق لـــه أن أكد 
رفضه لهذا التعديل التشـــريعي؛ لمســـاهمته 
فـــي تقليص صالحيـــات المجالـــس البلدية، 
واالنتقـــاص من دورها في مناقشـــة وإقرار 

موازناتها.
وأشـــار إلـــى أن إلغـــاء الصنـــدوق المشـــترك 
الميزانيـــة  فـــي  اإليـــرادات  هـــذه  وتعويـــم 
العامة، ســـيعقد مـــن إجـــراءات الصرف كما 

يحصل اآلن أثناء أداء بعض االلتزامات.
وبيـــن أن لكل محافظة خصوصية مختلفة، 
وال ينبغـــي التعامـــل مـــع الهيئـــات البلديـــة 

كوزارات.
وقـــال: إن كان الهـــدف مـــن وراء المقتـــرح 
تشـــديد الرقابـــة علـــى آليـــة الصـــرف، فإنـــه 
الرقابـــة  فـــي  القصـــور  معالجـــة  باإلمـــكان 
الحاليـــة علـــى الصنـــدوق إن وجـــدت، دون 
الحاجـــة إلـــى إيـــداع هـــذه اإليـــرادات فـــي 

الميزانية العامة.

البنية التحتية

 من جهته، رأى رئيس مجلس بلدي الشمالية 
أحمـــد الكوهجـــي عـــدم وجود مشـــكلة في 
إيجـــاد صيغـــة تشـــريعية يتـــم مـــن خاللهـــا 
االســـتفادة مـــن مبالـــغ الصنـــدوق المشـــترك 
فـــي تنفيذ مشـــروعات البنيـــة التحتية بداًل 
من اقتصارها على المشروعات ذات الطابع 

البلدي.
 وذكـــر أن األصـــل هـــو االســـتقالل المالـــي 
واإلداري للمجالـــس البلديـــة، إال أن ذلـــك ال 
يمنـــع مـــن اســـتثمار أمـــوال الصنـــدوق فـــي 
تنفيذ بعض المشروعات المتعلقة باألشغال 

من طرق وصرف صحي.
 وأكـــد أن على األجهـــزة التنفيذية أن تنظر 
فـــي مقترحات المجالس البلدية ودراســـتها 
وتنفيذ المناســـب منها، بما يخدم االستثمار 
األفضـــل للمـــوارد واألمـــالك البلديـــة، وذلك 

بالتنسيق مع المجالس البلدية.
 وأبدى رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح 
طـــرادة تأييـــده لمـــا ذهبت لـــه الحكومة من 
رأي فـــي إدراج أمـــوال الصندوق المشـــترك 
الوضـــع  لتحســـين  العامـــة،  الميزانيـــة  فـــي 

المالي للدولة، وتحقيق التوازن المالي.
وعبـــر عن ثقته فـــي أن الحكومـــة لن تدخر 
جهًدا وال مااًل في سبيل تأمين االحتياجات 
الخدمية، وتطوير المرافق العامة في جميع 
مناطق محافظات المملكة، واالستفادة من 
هذه األموال في جميع المجاالت الخدمية، 

صـــرف  جوانـــب  علـــى  قصرهـــا  عـــن  بـــداًل 
محددة.

االستقالل المالي

 مـــن جانبه، رأى رئيس مجلس بلدي المحرق 
غـــازي المرباطي أن الصندوق المشـــترك جاء 
ليعزز االستقالل المالي للهيئات البلدية، وأن 
التعديـــل المقترح ســـيجرد هـــذه الهيئات من 

االستقاللية التي منحها إياها القانون.
وبين أن عدم إدراج إيرادات الصندوق ضمن 
الحساب العمومي، الذي يضم جميع إيرادات 
الجهـــات الحكومية الخاضعة لســـلطة وزارة 
المالية، يؤكد مبدأ االســـتقاللية المالية، التي 
تســـهل مـــن عمليـــة الصـــرف علـــى الخدمات 
البلديـــة، وتمنـــع فـــرض المزيـــد مـــن القيـــود 
عليهـــا. ولفـــت إلـــى أنه فـــي حـــال كان تأييد 

الحكومة نابع من كون المشروع يعّزز الرقابة 
علـــى الصندوق، فإن الواقـــع يؤكد توفر هذه 
الرقابة، وذلك من خالل ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية، والســـلطة التشـــريعية، والمجالس 
البلديـــة، فضاًل عن رقابة الحكومة على عمل 
الوزير المختص بإدارة أموال هذا الصندوق.  
وذهـــب إلى أن المقترح جـــاء ليقلب الصورة 
من خالل دعـــم الميزانية العامة من إيرادات 
الصندوق المشـــترك، في الوقت الذي تتحمل 
فيـــه الدولة جزًءا من تغطيـــة بعض النفقات 
البلدية، والتي تتعلق في جزء منها بميزانية 
أعمـــال النظافة، إضافة إلى مكافئات أعضاء 
المجالـــس البلديـــة، وغيرهـــا ممـــا تخصصـــه 
البلديـــة  المشـــروعات  لتنفيـــذ  الحكومـــة 
الكبيرة، في حال عدم كفاية الموارد المتاحة 

لتنفيذها.

هـل تفـوز الحكومـة بقـلـب “صنـدوق المالييـن”؟
105.9 مــلــيـــــــــــــــون ديـــــنـــــــــــــــــار فــــــائـــــــــــــــض 4 ســــــنـــــــــــــــوات

طرادة:
تحويل األموال 

للخزينة العامة لن يضر 
بالخدمات البلدية

الكوهجي:
ال بأس بتوجيه أموال 
الصندوق لمشروعات 

البنية التحتية

المرباطي:
الرقابة على الصندوق 

متوافرة وتعويم أمواله 
يضرب استقاللية البلديات

التميمي:
ال للتعامل مع البلديات 

كالوزارات ولكل 
محافظة خصوصيتها
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فائض صندوق البلديات المشترك في 4 سنوات
الفائضالميزانيةالسنة
18.45 مليون دينار90 مليون دينار2017
23.78 مليون دينار95 مليون دينار2018
31.56 مليون دينار100 مليون دينار2019
32.13 مليون دينار105 مليون دينار2020

105.9 مليون دينار390 مليون دينارالمجموع

سيدعلي المحافظة
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امتــدت ألســبوعين  التــي  الدراســي  الفصــل  منتصــف  انقضــاء عطلــة  بعــد 
اســتقبلت 202 مدرســة حكوميــة 145 ألــف مــن طالــب وطالبــة مــن مختلــف 
المراحــل الدراســية، وقرعــت أجــراس المــدارس أمــس األحــد معلنــة عــودة 
الطلبــة إلــى مقاعدهــم الدراســية لتنطلــق رحلة الفصــل الدراســي الثاني من 

العام الدراسي )2019 - 2020(.

ولوحظ ارتداء الطلبة مالبس ثقيلة 
اليـــوم بســـبب بـــرودة الجـــو وفق ما 

رصدته عدسة “البالد”.
الثانـــي  الدراســـي  الفصـــل  ويمتـــد 
ا فقط،  لهـــذا العـــام لـ 70 يوًما دراســـيًّ
لـــن تتخللـــه إجازات رســـمية ســـوى 
تعويـــض إلجازة يـــوم العمال 1 مايو 
التي ستصادف يوم الجمعة ليعوض 
الطلبة عنها بعطلة يوم األحد 3 مايو 
2020. ليعـــود الطلبـــة مباشـــرة يـــوم 
اإلثنيـــن 4 مايو لتقديـــم االمتحانات 

النهائية.
 وحسب خريطة العام الدراسي التي 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أصدرتهـــا 
فستكون امتحانات منتصف الفصل 
الدراسي الثاني من األربعاء 1 أبريل 

إلى الخميس 30 أبريل 2020م.
 وســـيكون آخر يـــوم دراســـي لطلبة 
الحلقة األولى من التعليم األساســـي 
االمتحانـــات  وســـتنطلق  مايـــو،   7
الثانـــي  الدراســـي  للفصـــل  النهائيـــة 
للحلقة الثانية من التعليم األساسي 
مـــن االثنيـــن 4 مايو إلـــى اإلثنين 11 
مايو، أما االمتحانات النهائية لطلبة 
المرحلـــة اإلعداديـــة فســـتكون مـــن 
االثنين 4 مايو إلى الثالثاء 12 مايو 
وستكون االمتحانات لطلبة المرحلة 
الثانويـــة والمســـائي مـــن االثنيـــن 4 

مايو إلى الخميس 14 مايو.
وســـتكون امتحانـــات الـــدور الثانـــي 
لجميـــع المراحـــل الدراســـية وطلبـــة 
المســـائي من االثنيـــن 22 يونيو إلى 

األحد 28 يونيو.
الحكوميـــة  المـــدارس  واســـتقبلت 
طلبتهـــا، اليـــوم األحـــد، فـــي أجـــواء 
من البهجـــة والحميمية، مع انطالقة 
الفصـــل الدراســـي الثانـــي مـــن العام 
 ،2020  -  2019 الجـــاري  الدراســـي 
وذلـــك بعـــد أن هيـــأت وزارة التربية 
الالزمـــة  اإلمكانـــات  والتعليـــم 
الستمرار العملية التعليمية بالصورة 

اســـتكمال  إلـــى  إضافـــًة  المطلوبـــة، 
المدارس لالستعدادات الالزمة لبدء 

الدراسة.
 وقال حســـين العالي مدير مدرســـة 
مدينة عيســـى االبتدائيـــة اإلعدادية 
للبنين إن المدرســـة أعّدت اســـتقباالً 
للطلبة بشـــعار خاص للفصـــل الثاني 
وهو “انطالقة نحو التفوق”، مشـــيًرا 
إلـــى أن المدرســـة قـــد شـــكلت لجنة 
الســـتقبال الطلبة الذين يبلغ عددهم 
1176 طالًبـــا بالمرحلتيـــن االبتدائية 
واإلعدادية، وبسبب برودة الطقس، 
ومـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى صحتهم، 

تـــم اصطحابهم مباشـــرًة إلى الصالة 
الرياضية بالمدرسة.

وأضاف العالـــي أن جدول الحصص 
قبـــل  إعـــداده  تـــم  قـــد  الدراســـية 
انتهـــاء الفصل األول، كمـــا تم التأكد 
والمقاعـــد  الصفـــوف  جهوزيـــة  مـــن 

الدراســـية والكتـــب المدرســـية التي 
سيتم توزيعها على الطلبة اليوم.

 أمـــا مريـــم الكعبـــي مديرة مدرســـة 
عقبة بن نافـــع االبتدائية للبنين فقد 
قالـــت “قمنا بتجهيز لجنة الســـتقبال 
الطلبـــة من خالل فريق عمل برنامج 

“ســـعادتنا فـــي عقبـــة”، ثم تـــم إلقاء 
كلمة تشجيعية خالل الطابور، لحث 
الطلبـــة علـــى المزيـــد مـــن االجتهـــاد 
والمثابـــرة، ولتحفيـــز المعلمات على 

استكمال المشروعات التي تركز في 
العديد منها على اإلنجاز األكاديمي، 
والتعليم والتعّلم، لمواصلة إنجازات 
المدرســـة التـــي توجتهـــا فـــي العـــام 
فـــي  تقييمهـــا  بارتفـــاع  الحالـــي 

المراجعات الخارجية إلى “جيد”.
 مـــن جانبهـــا، قالـــت صديقـــة المالّح 
مديـــرة مدرســـة توبلـــي االبتدائيـــة 
للبنات: “فخـــورات بما حققناه خالل 
الفصل الدراسي األول، والذي أكدته 
النتائج الدراسية، لذلك نتطلع خالل 
هـــذا الفصـــل إلـــى تحقيـــق األفضل، 
وخاصـــًة وأن طالباتنـــا مـــن الصـــف 
االمتحانـــات  ســـيخضن  الســـادس 
الوطنية التي تعد من أهم مؤشرات 
علـــى  نحـــرص  والتـــي  القيـــاس، 

االهتمام بها”.
 أمـــا إيمـــان الصميم مديرة مدرســـة 
توبلي االبتدائية للبنين فقد أشـــارت 
إلـــى حمـــاس وســـعادة الجميـــع، من 
هيئة إدارية ومعلمات وطلبة، ببداية 
الفصـــل الثاني، الفتـــًة إلى أنها دعت 
المعلمـــات إلـــى مواصلـــة جهودهـــن 
المتميزة في تفعيل حصص مختلف 
المـــواد، وتفعيـــل الفســـحة، وغيرهـــا 
من جوانب اليوم الدراســـي، بالشكل 
الـــذي ينعكـــس إيجاًبـــا علـــى األبناء 

الطلبة.

70 يوم دراسة للفصل الثاني... و202 مدرسة تستقبل طلبتها

مالبس ثقيلة بيوم العودة للمدارس

ليلى مال اهلل | تصوير: رسول الحجيري

ورشــة تدريبيــة للجامعــات الحكـوميــة والخــاصــة
عقــدت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب األربعــاء الماضــي، ورَشــَة عمــل 
تعريفية باإلطار المعتمد لمراجعة أداء البرامج األكاديمية في مؤسســات 
التعليــم العالــي فــي دورتهــا الثانيــة، والتدريــب علــى كتابة تقريــر التقييم 
الذاتــي، بمشــاركة ممثليــن عــن الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي إيرلنــدا - 
RCSI(، وجامعــة البحريــن، اللتيــن ســتخضعان، ضمــن جامعــات أخــرى، 

للمراجعة خالل العام األكاديمي  - 2021.

وفي هذا الســـياق، قالت مدير إدارة 
التعليـــم  مؤسســـات  أداء  مراجعـــة 
العالي الشـــيخة لبنى علي آل خليفة 
“إَن مراجعـــات الجـــودة لمؤسســـات، 
وبرامـــج التعليـــم العالي فـــي مملكة 
البحريـــن، أعطـــت هذه المؤسســـات 
دافًعا لتحقيق التميز، وتجويد األداء 
في عملهـــا، وبرامجهـــا، ومخرجاتها، 
والقيـــام بتحســـينات جوهريـــة فـــي 
السياســـات، واإلجـــراءات، والخطط 

التعليمية،  والعملية  اإلســـتراتيجية، 
وفي كافة الجوانب المتصلة بالعمل 
األكاديمي”. وأوضحت أن مراجعات 
الجـــودة لهـــا أثـــر إيجابـــي وملموس 
علـــى تحســـن أداء أغلب مؤسســـات 
التعليـــم العالي فـــي مملكة البحرين، 
حيث أســـهمت في زيـــادة الثقة فيها 
مـــن جانب الطلبـــة، وأوليـــاء األمور، 
محلًيـــا وإقليمًيا، فضالً عن تحســـين 
التعليميـــة،  المخرجـــات  نوعيـــة 

العمـــل  ســـوق  تعزيـــز  وبالتالـــي 
بخريجين ذوي مهارات عالية.

الجدير ذكره، ان مدير إدارة مراجعة 
العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات  أداء 
وعـــدد  خليفـــة،  آل  لبنـــى  الشـــيخة 
مـــن مستشـــاري اإلدارة األكاديميين 
التعريفيـــة،  الورشـــة  فـــي  حاضـــروا 
كما اشـــتملت الورشـــة على عدد من 
المحـــاور التي تناولت كافـــة معايير 
إطـــار المراجعـــة المحـــدث، وكيفيـــة 
بنـــاء األدلـــة وإجراء عمليـــة التقييم 

الذاتي.

المنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب

المشاركون بالورشة

التعريف بـ “إطار 
مراجعة البرامج 

األكاديمية”

برامج علمية وتوعوية بمناسبة السنة الدولية للتمريض والقبالة

اســـتقبل رئيـــس جامعـــة البحرين رياض حمزة فـــي مكتبه بجامعة البحرين رئيســـة 
مجلـــس إدارة جمعيـــة التمريـــض البحرينيـــة جميلـــة مخيمـــر بحضور آمـــال عاقلة - 
عميـــدة كليـــة العلوم الصحيـــة والرياضية وأعضـــاء مجلـــس إدارة جمعية التمريض 
البحرينيـــة كل مـــن لينا خنجي وفيروز حوراني وبدرية الكويتي وورود علي ومقرر 
الجمعيـــة حميدة عبدالوهاب. من جانبه اســـتمع رئيس جامعـــة البحرين إلى أعضاء 
الجمعيـــة عـــن أهمية دور مهنة التمريـــض والقبالة في تقديـــم الرعاية الصحية ذات 
الجودة العالية في مملكة البحرين من خالل وضع الخطط والبرامج االســـتراتيجية 
المتعلقـــة بتعليم وتدريـــب التمريض والقبالة، وكذلك تنميـــة البحث العلمي في هذا 

المجال وتعزيز دور التمريض والقبالة.
 أوضحـــت رئيســـة الجمعيـــة جميلـــة مخيمـــر دور الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع جامعـــة 
البحريـــن، حيـــث أثنـــى رئيـــس جامعة البحريـــن على الـــدور األساســـي للجمعية في 

تطوير التمريض والقبالة.
 كمـــا أوضـــح رئيـــس الجامعـــة عـــن خطـــط الجامعـــة لتطوير كليـــة العلـــوم الصحية 

والرياضيـــة والتخصصـــات المختلفـــة فيهـــا. الجديـــر ذكـــره أن جامعـــة البحريـــن قد 
استحدثت برنامج ماجستير التمريض للبالغين منذ أكثر من عام. 

وبمناســـبة الســـنة الدولية للتمريض والقبالة ســـيتم التعاون مع الجمعية في برامج 
مختلفة )علمية وتوعوية( تختص بتعزيز دور المهنة.

الصخير - جامعة البحرين
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رئيس الجامعة متوسطا رئيس وأعضاء الجمعية



 علمت “البالد” أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية قّدمت بالًغا ضد الرئيس 
الســابق لنقابة عمال شــركة مطار البحرين سيد عبدالقادر محي الدين محمد 

عبدالجليل.

 وحصلـــت “البـــاد” على نســـخة من 
بـــاغ الـــوزارة لمركـــز شـــرطة مدينة 

عيسى.
واتهمـــت الـــوزارة الرئيـــس الســـابق 
للنقابـــة بتقديـــم أوراق ومســـتندات 
غيـــر صحيحـــة للـــوزارة ادعـــى مـــن 
خالهـــا انعقـــاد الجمعيـــة العموميـــة 

للنقابة.
وذكـــرت الوزارة أنها أعطت المذكور 
مستنًدا بأنه الممثل القانوني للنقابة 
معتقـــدة بصحة المســـتندات غير أن 
الـــوزارة تلّقـــت طعًنـــا بصحـــة انعقاد 
الجمعيـــة العمومية مقدًمـــا من عدد 
من أعضاء الجمعية للنقابة المذكورة 
والمجلـــس التنفيـــذي لاتحـــاد الحر 

لنقابات عمال البحرين.
 وواصلت الـــوزارة: خاطبت الوزارة 
مـــن  للتأكـــد   DHL شـــركة  ممثلـــي 
صحـــة انعقـــاد االجتمـــاع مـــن عدمه 
فـــي التاريـــخ والوقـــت الـــذي ادعـــاه 
المذكور، وجـــاء الرد بالنفي، وأنه لم 
يتـــم حجـــز القاعة في اليوم المشـــار 
إليـــه، وأن نقابـــة عمال شـــركة مطار 
البحريـــن لم تعقد أي اجتماع لها في 

ذلك التاريخ.
المذكـــور  بـــأن  الـــوزارة  وخلصـــت 
قـــّدم معلومـــات وإيـــداع أوراق غير 
الـــوزارة  تضليـــل  بغيـــة  صحيحـــة 
للحصول على مستند اعتماده ممثاً 

ا عن النقابة. رسميًّ
بـــأن  رســـالتها  الـــوزارة  واختتمـــت 
تصرف النقابي المذكور “يعد سابقة 

ا في العمل النقابي”. خطرة جدًّ
وطلبـــت الـــوزارة من مركز الشـــرطة 
اإليعـــاز للمختصيـــن للتحقيـــق بهـــذا 
الشـــأن واإلحالـــة إلى النيابـــة العامة 

وفق اإلجراءات المتبعة.
ووقـــع علـــى رســـالة الـــوزارة رئيـــس 
ابتســـام  القانونيـــة  الشـــؤون  قســـم 

سالم الرواحي.

تكليف االتحاد الحر

العمـــل  إلـــى ذلـــك، خاطبـــت وزارة   

رئاســـة االتحـــاد الحر لنقابـــات عمال 
البحريـــن لترتيـــب انتخـــاب مجلس 
شـــركة  عمـــال  لنقابـــة  جديـــد  إدارة 

مطار البحرين.
االتحـــاد  رئيـــس  الـــوزارة  وأبلغـــت 
يعقـــوب يوســـف محمد بســـب ســـند 
الممثـــل القانونـــي للســـيد عبدالقادر 
عبدالجليـــل  محمـــد  الديـــن  محـــي 
باعتبـــاره رئيًســـا للنقابـــة علـــى إثـــر 
مـــن  المودعـــة  بـــاألوراق  التحقيـــق 

األخير.
عـــدم  اتضـــح  الـــوزارة:  وقالـــت   
صحـــة األوراق ووجـــود تدليس في 
الجمعيـــة  انعقـــاد  بعـــدم  مضمونهـــا 
المجلـــس  وأن  للنقابـــة  العموميـــة 
قـــد  االنتخابيـــة  مدتـــه  المنصرمـــة 
تجـــاوز مدتـــه القانونيـــة ولـــم يبادر 
فيهـــا للدعـــوة لانتخابـــات واختيار 
انتهـــاء  بعـــد  جديـــد  إدارة  مجلـــس 

فترته.
قانـــون  مـــن   18 للمـــادة  واســـتناًدا 
النقابـــات فإن مجلـــس إدارة االتحاد 
يتولـــى بصفـــة مؤقتـــة اختصاصات 
مجلس إدارة النقابة التي صدر قرار 
بحـــل مجلس إدارتها لحين تشـــكيل 
مجلـــس إدارة جديـــد طبقـــا للنظـــام 

األساسي.
 وأكـــدت الـــوزارة وجـــوب أن يكـــون 
إشـــرافها بعملية االنتخابات إشـــراًفا 
ـــا حيـــث إن جوهـــر  ـــا ال صوريًّ فعليًّ
االنتخابات ولبها هو عملية االقتراع.
مديـــر  الـــوزارة  ورقـــة  علـــى  ووقـــع 
إدارة العاقـــات العمالية مي حســـن 

العسمي.

من بعد صدور نفي من بنك اإلســكان لما نشــرته صحيفة “البالد” بشــأن تهديد البنك المتقاعدين وإجبارهم على دفع مبالغ األقســام 
الشــهرية للخدمات اإلســكانية بما يتجاوز أكثر من ربع دخلهم الشــهري وإال قام البنك بمقاضاتهم، طلبت الصحيفة من المتضررين 
إثبــات مزاعمهــم. وتواصــل مواطــن مــع رقــم هاتف ورده ســابًقا لمطالبته بتســديد أكثــر من ربع معاشــه التقاعدي لخدمة إســكانية، 

والرقم هو )17878613(، وفيما يأتي أبرز ما ورد بالمكالمة الهاتفية موظفة البنك والمواطن:
- معك بنك اإلسكان.

اتصلتم بي في فترة سابقة  «
للمطالبة بتحصيل الديون، هل 

هو نفس الرقم؟

- نعـــم.. هو نفســـه.. أرجو تزويدي 
برقمك الشخصي..

رقمي الشخصي )*********(.

هل أنتم مكتب تحصيل ديون؟ «

- ال.. نحن قســـم تحصيـــل الديون 
ببنك اإلسكان بمدينة عيسى.

ما المطلوب مني؟ «

البنـــك  مراجعـــة  عليـــك  يجـــب   -
لخصم القسط المطلوب.

متى تواصلتم معي سابًقا؟ «

- اتصلنا بك في شهر يوليو.

كم المبلغ المتراكم علّي؟ «

البنـــك  مراجعـــة  عليـــك  يجـــب   -
للتعرف على المبلغ.

ما اإلجراء المطلوب؟ «

- إذا وقعـــت علـــى الطلـــب نبعثـــه 
للهيئة العامـــة للتأمين االجتماعي 
لخصـــم مبلغ القســـط الذي حددته 

لك الوزارة.

يعني سيخصم أكثر من ربع  «
المعاش التقاعدي؟

- الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
وال  األخـــرى  اللتزاماتـــك  تنظـــر 

تخصم أكثر من ربع الراتب. 

ولكن إذا زاد مبلغ القسط عن ربع  «
الراتب فهذا يعني أن التأمينات 
سترفض خصم مبلغ أكثر من ربع 

المعاش؟

الورقـــة  علـــى  وقعـــت  إذا  ال..   -
التـــي يقدمهـــا لك البنك ســـتخصم 

التأمينات المبلغ المطلوب. 

االلتزامـــات..  علـــّي  تزيـــد  لمـــاذا 
وحالتي المادية ال تسمح؟

- بإمكانـــك مراجعـــة البنـــك ولقاء 
المسؤول..

- يوجـــد قـــرار وزاري بـــأال يتجاوز 
الدخـــل  ربـــع  مـــن  أكثـــر  القســـط 

الشهري؟

- يمكنـــك متابعة الـــوزارة.. ونحن 
جهـــة تنفيذيـــة للـــوزارة.. ونلتـــزم 
بقوانيـــن الوزارة.. ونطبق ما تتفق 
عليـــه الـــوزارة معـــك.. فـــإذا قالت 
 200 قســـطك  مبلـــغ  إن  الـــوزارة 

دينـــار فإننـــا نطالبـــك بســـداد مبلغ 
الـــوزارة  قالـــت  وإذا  دينـــار..   200
إن قســـطك أقـــل من ذلـــك نطالبك 
بالمبلغ الجديد.. نحن ننّفذ قرارات 
الـــوزارة وما اتفقت بشـــأنه معك.. 

والبنك يعتبر شبه حكومي. 

- الصحافة كتبت عن موضوع  «
عدم أخذ قسط أكثر من ربع 

المعاش.. فما قصة ذلك؟

- ال يؤخـــذ أكثـــر مـــن ربـــع الراتـــب 
للبيـــوت والشـــقق.. ولكنـــك ملتزم 
بقرض بناء.. يعني ال يشملك ذلك.

- القـــرار الـــوزاري بنظام اإلســـكان 
أشار لكل الخدمات اإلسكانية ولم 

يقتصر على البيوت والشقق.

الـــوزارة  مراجعـــة  يمكنـــك   -
بالموضوع.. في حالة قرض البناء 
وقـــرض اإلســـكان فإن مـــن يطلب 
عـــدم خفض القســـط لئـــا يتجاوز 

ربع الراتب هي الوزارة. 

لو زاد المبلغ عن ربع الراتب..  «
ولم أدفع.. وتراكم المبلغ فماذا 

ستفعلون؟

البنـــك ولقـــاء  - يمكنـــك مراجعـــة 
لـــكل  وسيشـــرح  المســـؤول 

بالتفصيل.

شرح موجز

وشـــرح مواطـــن متضرر مـــا جرى 
باآلتـــي: إن اشـــتراط عـــدم خصـــم 
أكثـــر مـــن ربـــع الراتـــب أو المعاش 
التقاعـــدي يشـــمل خدمـــة االنتفاع 
ببيت أو شقة تمليك، ولكن يجري 
خصـــم أكثـــر مـــن ربـــع الراتـــب أو 
مثـــل  الخدمـــات  لبقيـــة  المعـــاش 
قروض الشراء والبناء واالستفادة 
االجتماعـــي  الســـكن  نظـــام  مـــن 

)مزايا(.
وذكـــر أن المـــادة )45/  7( ملغومـــة 
المنتفـــع  يلتـــزم  أن  علـــى  وتنـــص 
ببرنامج “مزايا” فـــي حالة التقاعد 
المبكر بسداد نسبة 25 % من آخر 

دخل له قبل التقاعد.

قرض إسكاني 

تحدث المواطن عبدهللا حسن من 
معاناته من بعد التقاعد.

مـــن  أنـــا  “البـــاد”:  لــــ  وقـــال 
المستفيدين بحصولي على قرض 
إســـكاني، وقســـطي الشـــهري 253 
ا، وعندما تقاعدت لم  ديناًرا شـــهريًّ
يخفض قســـطي الشهري ألقل من 

253 ديناًرا.
وذكر أنه تواصل مع البنك، وطلبوا 
منه تقديم رسالة بحالته، وبالفعل 
خاطبهم طالًبا خفض مبلغ قسطه 
جـــاء  البنـــك  رد  ولكـــن  الشـــهري، 
اســـتام  بتأجيـــل  لآلمـــال  مخّيًبـــا 

أقساطه لمدة سنة.

وواصل: لم أطلب تأجيل القســـط 
وإنما خفضه.

بيان البنك

 وكان بنـــك اإلســـكان قـــد قـــال إنـــه 
تماًمـــا  ملتزمـــان  اإلســـكان  ووزارة 
باســـتقطاع قيمة األقســـاط الشهرية 
التـــي حددها نظـــام وزارة اإلســـكان 
والمحـــددة بربـــع الراتـــب فقـــط دون 
نســـبة  أن  إلـــى  منّوهـــا  زيـــادة،  أيـــة 
االســـتقطاع المحددة بــــ 25 % فقط 
الراتـــب مســـتقاة مـــن مجلـــس  مـــن 
الـــوزراء العـــام 1979، والقـــرار رقـــم 
للشـــأن  المنظـــم   2015 للعـــام   909
اإلســـكاني، وال تملـــك أي مـــن وزارة 
اإلســـكان وبنك اإلســـكان تجاوز هذا 
النظام والقرارات المنظمة لهذا األمر.

موظفة ببنك اإلسكان لمواطن: خصم ربع الراتب مقتصر على البيوت والشقق
مــلــغــوم ــا”  ــ ــزاي ــ “م وعـــقـــد   ...253 ــي  ــط ــس وق ــار  ــنـ ديـ  300 ــي  ــاش ــع م عـــبـــداهلل: 

الوزارة: تصرف 
سيد عبدالقادر 

سابقة خطرة جدا 
بالعمل النقابي
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المنامة - بنا

أعلنت وكالة الثروة الحيوانية بوزارة األشغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني قيام 
وكالـــة الثروة الحيوانيـــة بفحص 133258 من 
المواشي المستوردة للبحرين في العام 2019. 
وقال وكيـــل وكالة الثـــروة الحيوانية بالوزارة 
خالد أحمد إنه “تم الترخيص الســـتيراد 4330 
مـــن األبقـــار و117701 مـــن األغنـــام و10632 
ماعـــزا و595 مـــن الجمـــال، كمـــا تـــم اســـتيراد 
98634167 كيلوغرامـــا مـــن اللحـــوم الحمراء، 

و60866935 كيلوغراما من لحوم الدواجن”. 
الصـــدد أوضـــح أحمـــد: أن قســـم  وفـــي هـــذا 
المحاجر والرقابة البيطرية يعتبر الخط األول 
للدفـــاع عـــن صحـــة اإلنســـان والحيـــوان مـــن 
األمـــراض الحيوانيـــة والمشـــتركة”، منوها إلى 
أن الوكالة تقوم بإجراء الفحوصات الفيزيائية 
والمختبرية على اإلرساليات المحجورة للتأكد 
مـــن خلوها من األمراض في مختبرات الوكالة 

المزودة بمختلف التقنيات الحديثة.

فحص 133 ألفا من المواشي المستوردة
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تتقدم أسرة دار »                       «

بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

إلى الزميل

محـمـد الــحلي
لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

عـــــمه
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان

محرر الشؤون المحلية

“العمل” شاكية نقيب “المطار” السابق بالشرطة: ُمضلل ومدلس
“^” تنشـر بـاغ الوزارة... وتكليفهـا إدارة االتحاد الحر القتراع جديد

بالغ الوزارة بمركز الشركة ضد النقيب السابق

رسالة الوزارة لالتحاد الحر

علوي الموسوي
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50 محكوما بالعقوبات البديلة يطورون الحدائق
محافـــظ العاصمـــة: “ســـامع” يأتـــي تفعيـــا لمبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة

تحـــت رعايـــة محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، نفذت 
إدارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، 
وبالتنســـيق مـــع أمانـــة العاصمـــة، برنامـــج 
)ســـامع(  العامـــة  المنفعـــة  أعمـــال  ســـاعي 
لتنفيذ قانون العقوبـــات والتدابير البديلة، 
حيث شارك 50 محكومًا في تطوير إحدى 
حدائـــق محافظـــة العاصمة، ضمـــن مبادرة 
تشـــمل تطويـــر 4 حدائق و4 ســـواحل في 
مختلـــف مناطـــق العاصمـــة، حيـــث تندرج 
هذه الفعالية ضمـــن برنامج المنامة مدينة 
صحية الذي يهدف لزيادة الوعي بالقضايا 
البيئيـــة والصحيـــة واالجتماعية.وأوضـــح 
المحافـــظ فـــي الزيـــارة التـــي رافقـــه فيهـــا 
النائب عمار البنـــاي، ورئيس مجلس أمانة 
العاصمة صالح طرادة، وممثل األهالي في 
المجلس التنســـيقي يوســـف صالح الدين، 

وأعضاء لجنـــة المدن الصحيـــة، أن رعاية 
الشـــراكة  لمبـــدأ  تفعيـــالً  تأتـــي  البرنامـــج، 
العقوبـــات  لقانـــون  وتنفيـــذًا  المجتمعيـــة، 
والتدابيـــر البديلـــة الذي يحمـــل في طياته 
معاٍن إنســـانية مـــن خالل مراعـــاة ظروف 

الشـــخصية واألســـرية،  عليهـــم  المحكـــوم 
ويعكـــس مواكبـــة المملكـــة ألحـــدث النظم 
الديموقراطيـــة فـــي السياســـات العقابيـــة 
الفعالـــة. وأشـــاد بجهـــود إدارة الوقاية من 
الجريمـــة بـــوزارة الداخليـــة وكل الجهـــات 

المتعاونة في تنفيذ البرنامج الرائد لدوره 
فـــي تعزيـــز المواطنـــة والعمـــل التطوعـــي 

والجماعي لدى المحكومين.
وقـــال مدير عـــام أمانـــة العاصمة شـــوقية 
حميـــدان إن “محافظـــة العاصمـــة، شـــريك 
أساســـي لعمـــل أمانـــة العاصمـــة باعتبارها 
مقومـــا وداعمـــا أساســـيا لمختلـــف المهـــام 
المناطـــة بأمانة العاصمة، وهي تلعب دورا 
محوريـــًا على صعيـــد التنظيم والتنســـيق 
وخدمـــة المجتمع، وحققت نتائج برامجها 
ومبادراتهـــا اإليجابيـــة نجاحـــات واســـعة، 
وإن شراكة األمانة مع المحافظة في سبيل 
تطبيق القوانين واألنظمة المختلفة، تعتبر 
رافـــدًا نحو المزيـــد من التنميـــة واالزدهار 

لوطننا الغالي”.
وأوضـــح مدير إدارة الوقايـــة من الجريمة 
علـــي أميني أن البرنامج يتضمن مجموعة 

من األعمال والخدمات المجتمعية.

المنامة - محافظة العاصمة

مصدر بسفارتنا في تركيا: الزلزال بعيد والبحرينيون بخير
أبلــغ مصــدر بســفارة مملكــة البحريــن فــي تركيــا “البــاد” أن المســافرين البحرينييــن المتواجديــن حالًيا في تركيــا بخير، ولم يتم تســجيل أية 
باغات تتعلق بالمســافرين إثر الزلزال الذي ضرب بلدة ســيفريس “شــيفرجة” في مقاطعة إيازيغ الشــرقية قرابة الســاعة التاســعة مســاًء، 

مشيًرا إلى أن تلك المقاطعة من المناطق البعيدة المجاورة لسوريا فيما أكثر السياح البحرينيين يقصدون اسطنبول وبورصا وطرابزون.

ووفق أحـــدث المعلومات، فإن قرابة 20 
شـــخًصا لقوا حتفهم جـــراء الزلزال الذي 
بلـــغ قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر 
وإصابـــة قرابة من 500 شـــخص، إضافة 
أنقـــاض  تحـــت  العديـــد  إلـــى محاصـــرة 

المباني.
واتصلـــت “البـــالد” بعـــدد مـــن المكاتـــب 
السياحية التي تنظم رحالت إلى تركيا، 
حيـــث أكدوا أن المســـافرين البحرينيين 
بخيـــر، الســـيما وأنهـــم موجـــودون فـــي 
المناطق الســـياحية في وســـط وشـــمال 
تركيـــا، علـــى الخصـــوص فـــي طرابزون 
وأوردو، إضافة إلى اســـطنبول وأنطاليا 

والعاصمة أنقرة.
ومـــن جهتـــه، قـــال ممثـــل شـــركة النقاء 
إن  درويـــش  مقـــداد  والســـياحة  للســـفر 
تركيـــا  مـــن  عـــادوا  مســـافريهم  معظـــم 
قبـــل أيـــام، ومـــع االتصـــاالت والتواصل 

الشركات السياحية التركية والمسافرين 
المتواجديـــن حالًيا فإن األمـــور مطمئنة 
والجميـــع بخيـــر، الفًتـــا إلـــى أن اإلقبـــال 
هذه األيام انخفض بشـــكل كبير؛ بســـبب 
ورســـوم  ناحيـــة،  مـــن  العـــروض  كثـــرة 
التأشـــيرة التي تبلغ 60 دوالًرا أي حوالي 
23 دينـــاًرا”، كمـــا أنـــه مـــن غيـــر المتوقـــع 
أن تنشـــط الحجـــوزات إلـــى تركيا خالل 
األيـــام المقبلة. ومما تجدر اإلشـــارة إليه 
أن الـــزالزل تعتبـــر من الظواهر الشـــائعة 
فـــي تركيـــا، وتبع الزلـــزال األخيـــر هزات 
قوية شـــعر بها السكان في دول مجاورة 

مبنى متضرر من الزلزالكسوريا ولبنان وإيران.

المسافرون 
موجودون بالمناطق 

السياحية وسط 
وشمال تركيا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيس الجمارك الشيخ 
أحمـــد بن حمد آل خليفة امس، 
نائـــب مســـاعد وزيـــر الخارجية 
خطـــر  لمكافحـــة  األميركيـــة 
التمويل والعقوبات ديفيد بيمن 
والوفد المرافـــق له والذي يزور 

مملكة البحرين.
وتـــم خـــالل اللقـــاء بحث ســـبل 
تعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة بيـــن 
مـــن  مزيـــد  وخلـــق  البلديـــن 
الروابـــط للتعاون المشـــترك في 

المجال الجمركي.
وفـــي ختـــام اللقاء قـــدم رئيس 
تذكاريـــة  هديـــة  الجمـــارك 
لنائب مســـاعد وزيـــر الخارجية 
األميركيـــة، تمثلـــت فـــي لوحـــة 
مبنـــى  أول  عـــن  تعبـــر  فنيـــة 
للجمـــارك العـــام 1963م، متمنيًا 

له التوفيق.
حضر اللقاء عـــدد من المديرين 
بشـــؤون  والمديريـــن  العاميـــن 

الجمارك.

تقوية التعاون الجمركي مع أميركا

االثنين 27 يناير 2020 - 2 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4122

تقـــّدم المواطن “ج.م” ببالغ لدى الشـــرطة 
ضـــد وزارة شـــؤون البلديـــات، وذلـــك بعد 
ســـقوط نخلة أمام حديقة الحور بإســـكان 
عالـــي كادت تودي بحياة ابنه، إذ ســـقطت 
النخلـــة بشـــكل مفاجـــئ وتفاداهـــا الطفـــل 

لتسقط على دراجته الهوائية.
 ويشـــير والـــد الطفـــل مجتبـــى البالـــغ من 
علـــى  ينتظـــر  كان  أنـــه  عاًمـــا،   12 العمـــر 
دراجتـــه أمام بوابة الحديقة، حيث يوجد 
بعض الباعة لشـــراء بعض األطعمة، وذلك 

في الساعة 4:30 من عصر يوم السبت 25 
يناير، وشـــعر الطفل بصوت غريب ليتبين 
لـــه أن الصـــوت صادر مـــن النخلـــة فابتعد 
بسرعة لتسقط النخلة على دراجته، إال أن 
مـــا تناثر منها تســـبب له ببعـــض اإلصابات 
في الوجه والـــرأس والرجلين، ونقل على 
إثرهـــا إلى مجمع الســـلمانية الطبي لتلقي 
العالج، فيما سجلت الشرطة أيًضا إفادته 

هناك.
بعـــد  مســـاء  المستشـــفى  الطفـــل  وغـــادر 
اســـتقرار حالته، حيث تم خياطة الجروح 
وإجـــراء األشـــعة المقطعيـــة علـــى الرأس 

والصـــدر للتأكـــد من عدم وجـــود إصابات، 
كمـــا تواصـــل أحد المســـؤولين فـــي بلدية 
المنطقة الشمالية مع األب لالطمئنان على 
الطفـــل، فـــي حيـــن أكـــد األب أن هذه هي 
المرة الثانية التي تســـقط فيها شجرة في 
الحديقـــة، وهنـــاك ما يقارب من 5 أشـــجار 
“خاويـــة” ومعرضـــة للســـقوط والبـــد مـــن 
إزالتهـــا، كمـــا أكد أهمية التأكد من ســـالمة 
األشـــجار في الحدائق والمتنزهات العامة 
فـــي مختلف مناطق البحرين، حتى ال تقع 
حـــوادث يذهـــب ضحيتهـــا النـــاس ال قدر 

النخلة فوق “السيكل”هللا.

ــات” ــ ــدي ــ ــل ــ ــب ــ “ال ــد  ــ ضـ ــا  ــ ــاغ ــ ب ــت  ــ ــدم ــ ق  :”^“ ـــ  ــ لـ األب 

نجــاة طفــل جــراء سقــوط نخلــة بحديقــة في عالــي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الخارجية

قـــدم هشـــام الجودر، نســـخة مـــن أوراق 
اعتماده كســـفير مملكة البحرين المعين 
لدى جمهورية مصر العربية إلى مساعد 
وزير الخارجية لشـــؤون المراســـم حاتم 
فـــي  الخارجيـــة  بـــوزارة  الديـــن،  تـــاج 
القاهـــرة. وأعـــرب الجـــودر عـــن اعتزازه 
التـــي  التاريخيـــة  األخويـــة  بالعالقـــات 

تربـــط بين مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
مصـــر العربية الشـــقيقة وما تشـــهده من 
تطور وتقدم على كافة األصعدة، مؤكًدا 
البلديـــن علـــى تعزيـــز  ســـعادته حـــرص 
المشـــترك  الثنائـــي  التعـــاون والتنســـيق 
واالرتقاء به آلفاق أشمل بما يعود بالنفع 

والخير على كال البلدين والشعبين.

الجودر يقدم اعتماده إلى “الخارجية” المصرية

البحرين بصف واحد مع جهود التصدي لإلرهاب
عبـــداهلل بـــن أحمـــد: تقـــدم مطـــرد فـــي التحالـــف اإلســـتراتيجي مـــع أميـــركا

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشـــؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس، بالديـــوان 
العـــام لـــوزارة الخارجيـــة، مـــع نائب 
الواليـــات  وزيـــر خارجيـــة  مســـاعد 
لمكافحـــة  األميركيـــة  المتحـــدة 
التهديدات المالية والعقوبات ديفيد 
بـــن  الشـــيخ عبـــدهللا  بيمـــان. وأعـــرب 
أحمد آل خليفة عـــن اعتزازه بالعالقات 
الوثيقة والشـــراكة الوطيدة بين مملكة 
البحريـــن والواليات المتحدة األميركية 
التي تســـتند إلـــى منظومة واســـعة من 
التعـــاون فـــي مختلـــف المجـــاالت، كمـــا 
تمثـــل ركيـــزة متينـــة لألمـــن اإلقليمـــي 
وسيادة الســـالم واالزدهار في المنطقة 
والعالم، مبيًنا أن التحالف االستراتيجي 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، يشـــهد تقدًما 
مطـــرًدا من التنســـيق المشـــترك والبناء 

على كافة المستويات.

التطـــورات  أبـــرز  الوكيـــل   واســـتعرض 
التـــي تشـــهدها منطقـــة الخليـــج العربي 
والمســـاعي الرامية إلى حفظ اســـتقرار 
بنـــاء  أهميـــة  علـــى  مشـــدًدا  المنطقـــة، 
األفـــكار  وتبـــادل  والمهـــارات  القـــدرات 
والـــرؤى حـــول أفضـــل الســـبل الكفيلـــة 
لتعزيز اإلجراءات والتدابير الرامية إلى 
مكافحة اإلرهاب ومنع مصادر تمويله.

التـــي  الكبيـــرة  الخطـــوات  ثّمـــن  كمـــا 
تتخذهـــا الواليـــات المتحـــدة األميركية 
لمكافحـــة اإلرهـــاب، مؤكـــًدا أن مملكـــة 
البحرين تقف في صف واحد مع جهود 
التصدي الحاسم لإلرهاب بكل مظاهره 

وأشكاله، بما يعّزز السلم واالستقرار.

 وأكـــد أن مملكة البحريـــن بقيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، تعـــد شـــريًكا فاعـــاًل 
ا في المنطقة، كما  وحليًفا موثوًقا ومهمًّ
تؤمن المملكة بأهمية االلتزام بالقوانين 

واالتفاقات الدولية.
نجحـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن  وبّيـــن   
فـــي تقديـــم النمـــوذج األمثـــل لمكافحة 
التطـــرف واإلرهـــاب مـــن خـــالل رؤيـــة 
المتجـــدد،  اإلصـــالح  تتضمـــن  شـــاملة 
والتعايـــش  المســـتدامة،  والتنميـــة 
المتحضر، منّوًها إلى المبادرات الملكية 
الســـامية والرائـــدة فـــي دعـــم الحريات 
ونشـــر التســـامح بيـــن مختلف شـــعوب 

وثقافات العالم.
 كمـــا رّحب بما تمخض عن االجتماعات 
الدورية “للتحالف االستراتيجي للشرق 
تعزيـــز  حـــول  توافـــق  مـــن  األوســـط” 
التعـــاون الجماعـــي لمكافحـــة اإلرهـــاب 
وتمويلـــه باإلضافـــة إلـــى تعزيـــز ازدهار 

المنطقة.
 ودعا الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
إلى تضافر الجهود الدولية لمعاقبة رعاة 
اإلرهاب وكل مـــن يدعم ويمّول ويقدم 
المـــالذات اآلمنـــة للجماعـــات اإلرهابية 

ويهّدد األمن والسلم الدوليين.
وأعـــرب نائب مســـاعد وزيـــر الخارجية 
األميركـــي لمكافحة التهديـــدات المالية 
والعقوبـــات عـــن اعتـــزازه وتقديـــره لما 
وصلت إليه عالقات الصداقة والتعاون 
بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركيـــة مـــن تطور ونمـــاء على كافة 
األصعدة، مشيًدا بجهود مملكة البحرين 
في مكافحة اإلرهاب وتمويله والحفاظ 

على األمن والسلم في المنطقة.

جانب من االجتماع

المنامة - وزارة الخارجية



تنفيـــًذا لتوجيهـــات وزيـــر الداخلية رئيس 
للوقـــوف علـــى  مجلـــس الدفـــاع المدنـــي 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  العامـــة  الجهوزيـــة 
الحيطـــة  درجـــات  وأقصـــى  الوقائيـــة 
والحـــذر، بما يضمن عـــدم انتقال فيروس 
“كورونـــا” المســـتجد والمنتشـــر فـــي بعض 
مناطـــق الصين، ترأس رئيـــس األمن العام 
رئيس اللجنة الوطنيـــة لمواجهة الكوارث 
الفريـــق طـــارق الحســـن، أمـــس، اجتماعـــا 
طارئـــا للجنـــة فـــي منفـــذ مطـــار البحريـــن 
الدولي، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي 

الوزارات والجهات المعنية.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، رحـــب رئيـــس 
هـــذا  أن  إلـــى  باألعضـــاء، منوهـــا  اللجنـــة 
علـــى  الوقـــوف  يســـتهدف  االجتمـــاع 
جهوزية مختلـــف الجهات المعنية واتخاذ 
اإلجراءات المطلوبة في إطار عمل اللجنة؛ 
مـــن أجل حماية المواطنين والمقيمين، إذ 
يتم على مدار الساعة إخضاع المسافرين 
القادمين لعمليات المسح الضوئي للكشف 
عـــن الفيروس في حال وجوده، بإشـــراف 

فريق طبي متخصص من وزارة الصحة.
وزارة  أن  إلـــى  اللجنـــة  رئيـــس  وأشـــار 

الداخلية اتخذت إجراءات عدة، من بينها 
تفعيـــل المركز الوطنـــي لمواجهة الكوارث 
ورفع الجهوزية باإلسعاف الوطني، منوها 
إلى أهمية تشـــكيل فريق تنفيذي لتوثيق 
اإلجـــراءات المتخـــذة كدليل استرشـــادي 
فـــي مثـــل هـــذه الحـــاالت، مـــع التأكـــد من 
للطـــوارئ  الوطنيـــة  الخطـــة  جهوزيـــة 
واالستعداد لمواجهة أي ظرف استثنائي، 
مســـبقة  خططـــا  لدينـــا  أن  خصوصـــا 
ومصفوفة وطنية للمخاطر يتم مراجعتها 

وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر.
وشـــدد علـــى ضـــرورة تطبيق اإلجـــراءات 
الوقائيـــة الالزمـــة وتشـــديدها مـــن خالل 
مـــا يســـمى بــ “التقصـــي الوبائـــي” للحاالت 

القادمـــة، واتخـــاذ التدابيـــر الالزمـــة فـــور 
اكتشـــاف أي حالـــة، إضافـــة إلـــى توعيـــة 
وتحذير المســـافرين الراغبين في الذهاب 
للدول التي تم االشـــتباه بوجود الفيروس 

فيها مع إرشادهم بسبل الوقاية.
وأعرب رئيس اللجنة عن شـــكره وتقديره 
لـــوزارة الصحـــة والجهـــات المعنيـــة علـــى 
رصد ومتابعة آخر المســـتجدات المتعلقة 
بهذا الخطر، من خالل التنسيق مع منظمة 
الصحـــة العالمية ودول المنطقـــة والعالم؛ 
للتصـــدي لمثـــل هـــذه األمـــراض وتوفيـــر 
البيئـــة الالزمـــة للوقاية منها، مشـــددا في 
الوقـــت ذاتـــه علـــى أنـــه لـــم يثبـــت حتـــى 
اآلن وجـــود أي حالـــة مصابـــة بالفيـــروس 

أو مشـــتبه بها فـــي البحريـــن، ومنوها إلى 
ضرورة اســـتقاء المعلومات من مصادرها 

الرسمية.
شـــكره  عـــن  اللجنـــة  رئيـــس  أعـــرب  كمـــا 
لـــوزارة المواصـــالت واالتصـــاالت، ممثلـــة 
بشـــؤون الطيـــران المدني وإدارة شـــؤون 
علـــى  البحريـــن  مطـــار  وشـــركة  الموانـــئ 
مبادرتهـــم بالتعاون مـــع وزارة الصحة في 
دعم وتعزيـــز الخطـــط الوقائية من خالل 
اإلجراءات المتخذة في المطار والموانئ.
وخـــالل االجتمـــاع، اطلعـــت اللجنـــة على 
المنفـــذة،  والخطـــط  الجهوزيـــة  معـــدالت 
واإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي اتخذتهـــا 
وزارة الصحة للكشـــف عن هـــذا الفيروس 

حال وجوده ومباشرة اإلجراءات الالزمة 
التـــي قـــد يتطلبهـــا الموقف، إذ اســـتعرض 
وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع، طرق 
انتقال الفيـــروس وخطورته واإلجراءات 
الوقائية المتخذة ومن بينها التدقيق على 
المنافـــذ فضـــال عن التنســـيق مـــع الجهات 
التعـــاون فـــي  بـــدول مجلـــس  المختصـــة 

الكشف عن الفيروس والوقاية منه.
وأخذت اللجنة علما باستعدادات مختلف 
الجهات وأهمية سرعة االستجابة والعمل 
وفـــق منظومـــة مـــن التعـــاون والتنســـيق، 
بما يســـهم فـــي مواجهـــة أي متغيـــرات أو 

تداعيات.
وأوضح رئيس اللجنة أن اللجنة في حالة 

انعقاد دائم لمواجهة أي متغيرات وتوفير 
الخدمـــات المطلوبـــة والعمـــل علـــى وضع 
خطـــط بديلة لالعتماد عليها، حال حدوث 
الموضوعـــة،  الخطـــط  تنفيـــذ  يعـــوق  مـــا 
تفعيـــل  إلـــى  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  منوهـــا 
الخطة التوعوية، متضمنة نشـــر إرشادات 
الســـالمة العامـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن 
مع اإلشـــارة إلى أهمية ســـرعة االستجابة 
والمبـــادرة مـــن قبـــل الجهـــات المعنية في 
التعامـــل مـــع المواقف. وعقـــب االجتماع، 
اطمـــأن رئيس اللجنـــة الوطنيـــة لمواجهة 
ميدانيـــا  اللجنـــة،  وأعضـــاء  الكـــوارث، 
بمنفـــذ مطار البحريـــن الدولي، على العمل 
بجميـــع اإلجـــراءات الوقائية التي تشـــمل 
تخصيص بوابة لدخول جميع المسافرين 
القادميـــن لفحصهـــم، وفي حال االشـــتباه 
بـــأي حالة يتم اتخاذ اإلجـــراءات الوقائية 
فـــورا، وأخـــذ عينـــات وفحـــص المشـــتبه 
بإصابتـــه بشـــكل أدق، وفـــي حال اســـتمر 
االشتباه، يحال المســـافر إلى غرفة العزل 
الصحي الخاصة بمطـــار البحرين الدولي؛ 
تمهيًدا لنقله بواســـطة اإلسعاف إلى غرفة 
العـــزل بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي لتقديم 

العالج الالزم.

سفـــارة البحريـــن بالصيــــن تحصــــر 
أسمــــاء طلبتنـــا استعـــداًدا لإلجـــالء

كشــف عــدد مــن الطلبــة البحرينييــن الدارســين فــي الجامعــات الصينيــة لـــ “البالد” عــن أن الســفارة البحرينيــة في بكيــن تواصلت مع كافــة الطلبة 
البحرينيين الدارسين في مختلف الجامعات والمعاهد الصينية طالبة منهم إرسال اسم الطالب واسم الجامعة، ورقم الجواز والرقم السكاني.

 وعّلـــل الطلبـــة فـــي اتصال مـــع “البالد” 
أن هـــذا القرار مـــن الســـفارة البحرينية 
في الصيـــن ربما يأتي كخطوة مســـبقة 
لالســـتعداد إلجالء الطلبـــة البحرينيين 

من الصين وسرعة عودتهم للوطن.
مكتـــب  تواصـــل  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن   
الملحق الثقافي بسفارة مملكة البحرين 
فـــي بكين أمـــس صباًحا مـــع الجامعات 

الطلبـــة،  بهـــا  يـــدرس  التـــي  الصينيـــة 
إعفـــاء  الجامعـــات  إدارات  مـــن  طالًبـــا 
طالبنـــا البحرينيين مـــن حضور دورات 
الجامعات أو برامـــج التدريب الداخلي 

للفترة الحالية وحتى إشعار آخر.
وأبلـــغ مكتـــب الملحـــق الثقافـــي كافـــة 
الجامعـــات بهـــذا الطلـــب، مؤكـــًدا الخبر 

الذي نقله الطلبة لـ “البالد”.
وحصلت “البالد” على نسخة من رسالة 

السفارة للطلبة.
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المنامة - وزارة الداخلية

بوحمود غاضًبا: الرئيس الصيني يحذر... و“خارجيتنا” تتدارس عودة الطلبة
أخذ وباء “كورونـــا” الصيني الحّيز األبرز 
من اهتمامات الناس والنواب، مع حديث 
إعالمي عن إمكان حصد المرض لماليين 
البشـــر، بعد أن وصم مـــن بعض المحللين 

والمراقبين بـ “طاعون العصر”.
 وأشـــار عـــدد من أعضاء مجلـــس النواب 
بحديثهـــم لصحيفـــة “البـــالد” إلـــى أهمية 
توحيد الجهـــود الحكوميـــة لمواجهة مد 
وبـــاء “كورونا” عبـــر وضع آليـــات منظمة 
األمـــراض  لمجابهـــة  المعالـــم  واضحـــة 
الشـــبيهة، مؤكدين أن إعادة طلبة الصين 
أمـــر ال نقـــاش فيـــه، ويمثـــل أولويـــة لهم 

ولشعب البحرين.
وأكـــد النائـــب محمـــد بوحمـــود أن علـــى 
توضـــح  أن  البحرينيـــة  الصحـــة  وزارة 
اإلجـــراءات  عـــن  ذكرتـــه  مـــا  تفاصيـــل 
االحترازية لمواجهة مرض كورونا، مبيًنا 

أن المـــرض ال يظهر على المريض إال بعد 
إصابتـــه بــــ 15 يوًمـــا، األمـــر الـــذي يجعل 
ألجهزة كشف المرض بالمطار غير قادرة 

على كشف حيثيات المرض.
وبّيـــن بوحمـــود أن الكلمـــة التـــي أدرجت 
بأنهـــا  الخارجيـــة  وزارة  بتصريـــح 
)تتـــدارس عـــودة الطلبـــة البحرينيين من 
الصيـــن للبحريـــن( أمر يدعو لالســـتغراب 
والتعجب، مضيًفا “في الوقت الذي يعلن 
بـــه الرئيـــس الصينـــي أن المـــرض خطير 

للغاية وبأنه وباء ينتشـــر بســـرعة، تتأخر 
الجهـــات المختصـــة هنا بأخـــذ الخطوات 
الصحيحـــة، والتـــي لم تتخـــط الفضفضة 

الصحافية”.
النظـــر  ضـــرورة  إلـــى  بوحمـــود  ودعـــا 
للجماهيـــر الكبيـــرة التـــي تتوافـــد علـــى 
معـــرض الخريف، والســـبل الضامنة لعدم 
نقل أي منهـــم للمرض القاتل، والوســـائل 
المنيعة لمواجهته، مشـــيًرا إلى أن هنالك 
مباحثـــات جـــادة مـــع عـــدد مـــن النـــواب 

لتقديـــم مقتـــرح عاجل بالجلســـة المقبلة 
بشأن موقف الجهات الرسمية وجدواها، 

والمطلوب منها.
بـــدوره، قال النائـــب خالد بوعنق إن على 
والحـــذر،  الحيطـــة  أخـــذ  الصحـــة  وزارة 
خصوًصا في المنافـــذ البحرية والجوية، 
والعمـــل علـــى تأمينها بالشـــكل الصحيح 
المـــرض  بحجـــم  قياًســـا  والمناســـب، 
وخطورته وســـرعة انتشـــاره، وأن توضع 
آليـــة واضحة المعالـــم لمواجهة األمراض 

الشبيهة منذ بدايات وقوعها.
وأضاف “نأمل أن تبادر الحكومة الرشيدة 
فـــي ســـرعة إرجـــاع الطلبـــة البحرينييـــن 
حتـــى الوقـــوف النهائـــي علـــى تداعيـــات 
وباء )كورونا( الذي يصفه البعض بمرض 
العصـــر، وهـــو واجب نتشـــارك جميعًا في 

مسؤوليته”.
وأكـــد النائـــب عبدالـــرزاق حطـــاب أهمية 
تعزيـــز اإلجـــراءات االحترازيـــة وتفعيـــل 
لمواجهـــة  الـــوزارات  بيـــن  التنســـيق 

الفيروس.
باألثنـــاء، قـــال النائـــب عمـــار قمبـــر إنـــه 
االســـتعجال  بصفـــة  باقتـــراح  ســـيتقدم 
للطلب من الحكومة المبادرة فوًرا بتبني 
عودة الطلبة الجامعيين الذين يدرســـون 
فـــي الصيـــن، وإخالئهـــم بشـــكل ســـريع، 
داعًيـــا النـــواب للتعـــاون؛ من أجـــل تمرير 

هذا المقترح بشكل عاجل وفعال.
وأكد قمبر أهمية هذه الخطوة بعد تزايد 
األنباء عن انتشار وباء “كورونا” الجديد، 
خصوصا بعد أن قامت الحكومة الصينية 
بإعـــالن حالـــة الطـــوارئ، وفـــرض الحجر 
التـــي  ووهـــان  مقاطعـــة  علـــى  الصحـــي 
يبلـــغ ســـكانها 65 مليـــون نســـمة، واتخاذ 
الحكومة الصينية قراًرا بحظر السيارات 
الخاصـــة من دخول مدينـــة )ووهان( في 
المنطقـــة الوســـطى مـــن الصيـــن، والتـــي 
تعـــد البؤرة الرئيســـة النتشـــار الفيروس، 

اعتباًرا من األحد 26 يناير 2020.

النواب يتباحثون 
موقف الجهات 

الرسمية من وباء 
“كورونا”
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بدور المالكي

ــة ــعـ ــامـ ــجـ ــاء مــــــن حـــــضـــــور الـ ــ ــفـ ــ ــإعـ ــ طــــلــــب رســـــمـــــي لـ

لفحصهم الـــقـــادمـــيـــن  الــمــســافــريــن  ــع  ــي ــم ج لـــدخـــول  بـــوابـــة  ــص  ــي ــص ــخ ت

إجراءات احترازية بالمطار لمنع وصول “كورونا”

إبراهيم النهام

عمار قمبربوعنق وبوحمودعبدالرزاق حطاب

 أكـــدت وزارة الصحة أنه لم يتم رصد 
أيـــة حاالت لمـــرض فيـــروس الكورونا 
فـــي مملكة البحرين، حيث لم تســـجل 
الصحيـــة  والمراكـــز  المستشـــفيات 

العامـــة والخاصـــة أية حـــاالت للمرض 
المستجد.

وأوضحـــت الـــوزارة أنها مســـتمرة في 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كل  اتخـــاذ 
للوقايـــة مـــن وفـــادة مـــرض فيـــروس 

الكورونا المســـتجد فـــي جميع المنافذ 
والمؤسسات الصحية المختلفة، حيث 
بالتعـــاون والتنســـيق  الـــوزارة  قامـــت 
البحريـــن  مطـــار  إدارة  مـــع  المشـــترك 
المســـافرين  جميـــع  بفحـــص  الدولـــي 

القادميـــن إلـــى مطار البحريـــن الدولي 
منـــذ يوم الجمعـــة الماضـــي للتأكد من 

عدم إصابتهم بالفيروس.
وأفـــادت وزارة الصحـــة بأنها فحصت 
جميع المشاركين في معرض الخريف 

كإجـــراء وقائـــي للتأكـــد مـــن خلوهـــم 
من أعـــراض مرض فيـــروس الكورونا 

المستجد.
وأوضحت الوزارة أنهـــا كثفت مراقبة 
مســـتجدات  حـــول  الوبائـــي  الوضـــع 

فيـــروس الكورونا وإعداد اإلرشـــادات 
الصحيـــة لكيفية التعامـــل مع الحاالت 
بالفيـــروس،  بإصابتهـــا  المشـــتبه 
والتعـــاون مـــع مختلـــف الجهـــات ذات 

العالقة.

“الصحة”: ال إصابات بفيروس “كورونا” في البحرين
الجفير - وزارة الصحة



4470 ديناًرا لورثة حارس توفي 
إثر سقوطه من سلم

 وأوضحـــت أن المدعيـــن كانـــوا يطالبـــون 
بتعويـــض مـــادي وأدبـــي مقـــداره 27000 
دينـــار، وإلـــزام المدعـــي عليهـــا الثانيـــة –

بصـــرف  االجتماعيـــة-  التأمينـــات  هيئـــة 
منحـــة الوفـــاة بمـــا يعـــادل أجـــرة 6 أشـــهر 
وصرف نفقات الجنـــازة بواقع 500 دينار، 
التـــي  اإلصابـــة  عـــن  كذلـــك  وتعويضهـــم 
لحقـــت بمورثهـــم باعتبارهـــا إصابـــة عمل 
بواقـــع مبلغ وقدره 3000 دينار، فضالً عن 
إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف 
وأتعـــاب المحامـــاة مـــع احتســـاب الفائدة 
القانونية بواقع 10 % عن المبلغ المحكوم 

به.
 وأشارت إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في 

أن مورث المدعين كان يعمل لدى المدعى 
مقـــاوالت  شـــركة  وهـــي  األولـــى  عليهـــا 
متخصصـــة فـــي اإلنشـــاء والعمـــارة، وأنه 

فـــي يـــوم االثنيـــن الموافـــق 11 ســـبتمبر 
بممارســـة  مورثهـــم  قيـــام  وخـــالل   2017
عملـــه كحـــارس المبنى قام بالتســـلق على 
ســـلم خشـــبي من أجل توثيق أنبوب ماء، 
فاختل توازنه مما أدى إلى ســـقوطه أرًضا 
ووفاته متأثًرا باإلصابات التي تعرض لها.
 ولفتـــت إلـــى أنـــه وبنـــاًء علـــى مـــا حصل 
فـــإن الجـــروح والكدمـــات الموجـــودة في 
أنحاء جســـم المتوفى هي نتيجة مباشرة 
للتصادم الحاصل بين جســـده وبين جسم 
أو أجســـام راضـــة حســـب تقريـــر الطبيب 
الســـلم  مـــن  ســـقوطه  أن  أي  الشـــرعي، 
وارتطامـــه بـــاألرض هـــو الســـبب المباشـــر 

لتحقق النتيجة المتمثلة بوفاته.

أثنـــاء  وقـــع  قـــد  الحـــادث  أن   وأضافـــت 
العمل، فبســـببه تتحقق مسؤولية صاحب 
وحيـــث  األول،  عليـــه  المدعـــى  العمـــل 
إن مـــورث المدعـــى عليهـــم مؤمـــن عليـــه 
لـــدى الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي 
المدعـــى عليهـــا الثانية، وعليه فـــإن ورثة 
المذكـــور يســـتحقون التعويض عن إصابة 
العمـــل المقـــررة بأحـــكام قانـــون التأميـــن 

االجتماعي.
 وأثنـــاء نظـــر الدعـــوى حضر وكيـــل هيئة 
التأمينـــات االجتماعيـــة -المدعـــى عليهـــا 
الثانيـــة- وقـــدم مذكـــرة دفـــع فيهـــا بعـــدم 
قبـــول الدعوى لرفعها قبل أوانها اســـتناًدا 
لعـــدم وجـــود بـــالغ بشـــأن الحـــادث الـــذي 

تعـــرض له مورث المدعيـــن، لكن المحكمة 
كلفتـــه بتقديـــم كشـــف تفصيلـــي براتـــب 
المتوفـــى والمبالغ المســـتحقة لورثته عن 

إصابة العمل بحسب الثابت لديها.
قـــدم وكيـــل   2019 11 مـــارس  وبتاريـــخ 
مقـــدار  بهـــا  أرفـــق  مذكـــرة  التأمينـــات 
التعويضات المســـتحقة للورثـــة المدعين، 
على فـــرض أن ما تعرض لـــه مورثهم هي 

إصابـــة عمـــل، وهـــي كالتالـــي 3554.250 
دينـــار كتعويض مـــن دفعة واحـــدة و500 
دينـــاًرا  و420  الجنـــازة  مصاريـــف  دینـــار 
منحـــة الوفـــاة، بمـــا مجموعـــه 4474.250 
دينـــار، وأفـــاد أن موكلتـــه ال تقـــر بـــأن مـــا 

تعرض له مورث المدعين إصابة عمل.
مداولـــة  بعـــد  انتهـــت  المحكمـــة  أن  إال   
القضيـــة إلى القضـــاء، أوالً برفض الدعوى 
في مواجهة المدعـــى عليه األول صاحب 
الشركة، ثانًيا، بإلزام المدعى عليها الثانية 
بصرف مســـتحقات مورث المدعين بمبلغ 
بإلـــزام  ثالًثـــا:  دينـــار،   4474.250 وقـــدره 
المدعـــى عليها الثانيـــة بمصاريف الدعوى 

ومبلغ 20 ديناًرا مقابل أتعاب المحاماة.

مي الجويسر

“التأمينات” دفعت 
بعدم وجود بالغ 

وأن اإلصابات 
ليست بسبب العمل
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العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  رفضـــت 
الجنائية األولى اســـتئناف مـــدان بحيازة 
المخـــدرة  الحشـــيش  مـــادة  مـــن  كميـــة 
ا، حال  وأقـــراص “الكبتـــي” المؤثـــرة عقليًّ
دخولـــه للمملكـــة عـــن طريق جســـر الملك 
فهد، وأّيدت حبســـه لمدة ســـنة وبتغريمه 
ا  مبلـــغ 1000 دينار، مع األمر بإبعاده نهائيًّ
عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، 

وبمصادرة المضبوطات.
 وتـــم القبـــض علـــى المســـتأنف أثنـــاء ما 
كان ضابـــط جمـــارك يـــؤدي واجـــب عمله 
في جســـر الملك فهد بالمنطقة الجمركية 
بتفتيـــش القادمين مـــن المملكـــة العربية 

الســـعودية بالجانب البحريني، إذ وصلت 
سيارة يقودها المستأنف وبرفقته سيدة، 
وحينهـــا أشـــار الكلـــب التابع لجنـــاح األثر 
علـــى ســـيارتهما، فاشـــتبه بهما، وســـألهما 
عما إذا كان بحوزتهما شـــيء يرغبان في 

اإلفصاح عنه للجمارك، فأجابا بالنفي.
 وعلـــى ضوء ذلك، قام الشـــاهد بتفتيش 
ا، حيث عثر بداخل مالبســـه  المتهـــم ذاتيًّ
الداخليـــة التـــي كان يرتديهـــا على قطعة 
ا أنهـــا تحتوي  داكنـــة اللـــون -ثبـــت معمليًّ
على مخدر الحشـــيش- وكذلك على عدد 
198 قرًصـــا من المؤثر العقلي الكبتاجون 
مـــادة  علـــى  احتواؤهـــا  ثبـــت  والتـــي 

ا. األمفيتامين المؤثرة عقليًّ
 فســـأل الضابـــط المســـتأنف عـــن ســـبب 

أنهـــا  قـــّرر  المضبوطـــات،  لتلـــك  حيازتـــه 
الســـتعماله  لكنهـــا  تخصـــه،  بالفعـــل 
المضبوطـــات  تحريـــز  فتـــم  الشـــخصي، 

وإحالته إلدارة مكافحة المخدرات.
 وكانت النيابة العامة وجهت للمســـتأنف 
تهمتـــي أنـــه بتاريـــخ 4 أغســـطس 2019، 

ارتكب اآلتي:
أوالً: حـــاز وجلـــب بقصـــد االتجـــار مـــادة 
العقلـــي  والمؤثـــر  المخـــدرة  الحشـــيش 
األمفيتاميـــن فـــي غير األحـــوال المصرح 

بها قانوًنا.
ثانًيـــا: حاز وأحـــرز بقصـــد التعاطي مادة 
العقلـــي  والمؤثـــر  المخـــدرة  الحشـــيش 

األمفيتامين.

حــــاول تــهــريــبــهــا لــلــمــمــلــكــة عـــن طــريــق الــجــســر
تأييد الحبس سنة لحائز “كبتي” وحشيش

قضت المحكمة الكبـــرى الجنائية الرابعة 
بمعاقبة شـــاب فـــي منتصف العشـــرينات 
ســـنوات؛   3 لمـــدة  بالســـجن  عمـــره،  مـــن 
وذلك إلدانته بضرب شرطي في توقيف 
الحـــوض الجـــاف عـــدة لكمات “بكســـات” 
بعدمـــا طلب منـــه المجني عليـــه الدخول 
لغرفته في العنبر ونهاه عن الخروج منها.

 وتتحّصـــل الواقعـــة فـــي أنـــه وأثنـــاء ما 
كان الشـــرطي أول المجنـــي عليـــه علـــى 
واجـــب عمله بـــإدارة اإلصـــالح والتأهيل 
الحـــوض الجاف، خرج المتهم من غرفته 
في العنبر، فطلب منه الشـــرطي الدخول، 
إال أن المتهـــم طلـــب منه مقابلة مســـؤول 

شؤون النزالء، لكنه طلب منه مرة أخرى 
الدخول للغرفة.

 فلـــم يمتثـــل الموقوف للشـــرطي وبادره 
باالعتـــداء عليـــه بـــأن قـــام بلكمـــه عـــدة 
لكمـــات “بكســـات” ممـــا تســـّبب له بكســـر 
يرتديهـــا  كان  التـــي  الطبيـــة  نظارتـــه 
وإصابـــات متفرقـــة من جســـمه، والمثبتة 

بالتقريـــر الطبي، فيما شـــهد شـــرطي آخر 
واقعة االعتـــداء من غرفة المراقبة وأبلغ 

مسؤول المبنى.
وبالتحقيق مع الشـــاب المتهم اعترف بما 
نسب إليه، وقّرر أنه فعالً ضرب الشرطي 
عـــدة مـــرات بواســـطة قبضـــة يـــده علـــى 
وجهـــه. هـــذا، وكانـــت قـــد أحالتـــه النيابة 
 ،2019 فبرايـــر   12 بتاريـــخ  أنـــه  العامـــة 
اعتدى على سالمة جسم عضو من قوات 
األمـــن العام الشـــرطي أول المجني عليه، 
وأحدث به اإلصابات الموصوفة بالتقرير 
الطبي الخاص به ولم يفض االعتداء إلى 
مرضـــه أو عجزه عـــن أعماله الشـــخصية 
لمـــدة تزيد عن 20 يوًمـــا وكان ذلك أثناء 

وبسبب تأديته ألعمال وظيفته.

ــوات ــنـ سـ  3 بـــالـــســـجـــن  تـــعـــاقـــبـــه  الــمــحــكــمــة 
موقوف يوجه “بكسات” لشرطي طلب منه الدخول لغرفته
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قالت المحامية مي الجويسر إن المحكمة الكبرى المدنية األولى قضت بإلزام هيئة التأمينات االجتماعية 
أن تدفع أكثر من 4470 ديناًرا لصالح ورثة عامل لدى إحدى شركات العمارة واإلنشاء، والذي سقط من 

على سّلم أثناء تأديته ألعمال وظيفته، ما تسّبب بوفاته متأثًرا باإلصابات التي تعرض لها.

عباس إبراهيم

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى، 
موظَفيـــن فـــي إحـــدى الشـــركات المالية 
المالـــي  التمويـــل  خدمـــات  تقـــدم  التـــي 
وبطاقات الفيـــزا لعمالئها، بســـجن األول 
لمـــدة 5 ســـنوات وتغريمـــه 1000 دينـــار، 
بعدمـــا احتـــال وبمســـاعدة مـــن صديقـــه 
على مواطن اســـتغال مستنداته الثبوتية 
)جواز السفر وبطاقة الهوية(، وتمكنا من 
شـــراء ســـيارة لصالـــح المجنـــي عليـــه إال 
أنه اســـتخرج باســـم المجني عليه بطاقة 
“فيـــزا” وســـحبا منهـــا مبلـــغ 4000 دينـــار 
ومبلـــغ 8000 دوالر، بإجمالـــي يصـــل إلى 
أكثر مـــن 7000 دينار، في حين ســـجنت 

الثانـــي لمـــدة 3 ســـنوات وغرمتـــه مبلـــغ 
ـــا عن  1000 دينـــار وأمـــرت بإبعـــاده نهائيًّ
البـــالد عقب تنفيذ العقوبـــة المقضي بها، 
كمـــا أمرت بمصادرة المحـــررات المزورة. 
وذكـــرت المحكمـــة أن تفاصيـــل الواقعـــة 
تعـــود إلـــى قيـــام المتهميـــن بالتوجه إلى 
مســـكن المجنـــي عليـــه، إذ عرضـــا عليـــه 
شراء سيارة عن طريق تقديم تسهيالت 
فيهـــا،  يعمـــالن  التـــي  الشـــركة  تقدمهـــا 
فوافـــق المجنـــي عليها وقام بتســـليمهما 
جواز الســـفر وبطاقة الهوية ونسخة من 
كشف حســـابه وســـجله التجاري، وعقب 
اســـتالمه الســـيارة ماطـــل المتهمـــان في 

تسليم المجني عليه أوراقه الثبوتية.
 وأضافـــت أن المجنـــي عليـــه تفاجـــأ في 

العـــام 2014 بمطالبة الشـــركة التي يعمل 
فيهـــا المتهمـــان بأن يدفـــع مبالـــغ تمثلت 
بعـــد  دوالر  و8000  دينـــار   4000 فـــي 
صدور بطاقتين ائتمانيتين “فيزا” باسمه 
والحصول على تلك األموال، وبمراجعته 
للشـــركة تبين قيام المتهمين باســـتخدام 
األوراق الثبوتية الخاصة به الســـتخراج 
تلـــك البطاقـــات بعـــد أن انتحـــل المتهـــم 
الثانـــي شـــخصيته وقام بملء اســـتمارة 
الطلب ووقع عليهما واســـتخرج البطاقة، 
كمـــا قـــام الموظـــف الثانـــي بنفـــس األمر 

للبطاقة الثانية.
وثبت للمحكمة من تقرير خبير التزييف 
بتوقيـــع  المتهميـــن  قيـــام  والتزويـــر 
االســـتمارات بخط أيديهمـــا وأن المجني 

عليه لـــم يحّرر أي مـــن البيانات أو يوقع 
على االستمارات المنسوبة له، وإنما هي 

توقيعات مزورة.
 فأحالتهمـــا النيابة العامة للمحاكمة على 
اعتبـــار أنهمـــا في غضـــون العـــام 2013، 

ارتكبا اآلتي:
أوالً: المتهم األول:

1. اســـتعمل بســـوء نيـــة بطاقـــة هويـــة 
صحيحة باســـم المجني عليه وانتفع بها 
بغيـــر وجه حق، بأن قدمها للمتهم الثاني 
وتمكـــن مـــن اســـتخراج بطاقتـــي ائتمان 

من الشركة المالية.
باســـم  صحيًحـــا  محـــرًرا  اســـتعمل   .2
شـــخص غيره وانتفع بـــه بغير وجه حق 
بـــأن قـــدم جـــواز الســـفر للمتهـــم الثانـــي 
وانتفع به وتمكن من استخراج بطاقتي 

ائتمان.
3. استعمل توقيعا إلكترونيا وهو بيانات 
المجنـــي عليه لغرض احتيالي بأن أجرى 
عمليات سحب بواسطة البيانات بغرض 

التوصل إلى االستيالء على قيمتها.
إلـــى  قانونـــي  مســـوغ  دون  توّصـــل   .4

االســـتيالء علـــى المبالـــغ الماليـــة المبينة 
قدرا بـــاألوراق والمملوكـــة للمجني عليه 
باالســـتعانة بطرق احتيالية بأن استعمل 
المملوكتيـــن  االئتمانيتيـــن  البطاقتيـــن 

للمجني عليه.
5. اســـتعمل المحـــررات العرفية المزورة 
فيمـــا زورت مـــن أجلهـــا بعـــد أن انتحـــل 

شخصية المجني عليه.
ثانًيا: المتهم الثاني:

1. اشـــترك مـــع المتهـــم األول بطريقـــي 
االتفاق والمســـاعدة في ارتكاب الجرائم 

في البنود السابقة.
2, اســـتعمل المحـــررات العرفية المزورة 
للشـــركة  بتزويرهـــا وقدمهـــا  علمـــه  مـــع 
المالية للحصول على بطاقات االئتمان.

 أّيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية 
ســـجن شاب لمدة 10 ســـنوات وبتغريمه 
مبلغ 5000 دينار، بعدما ضبط وهو يبيع 
مـــادة الهيروين المخـــدرة لصالح مصدر 
ســـري، في حين عاقبت شقيقه بالحبس 
لمدة ســـنة وتغريمه مبلغ 1000 دينار إثر 
القبض عليه وهو بحالة غير طبيعية بعد 
الكمين، كما أيدت مصادرة المضبوطات.

 وجـــاء في تفاصيل الحكم أن بالًغا كان 
قـــد ورد للنيابة العامة من إدارة مكافحة 
المخدرات، مفـــاده حصول أحد الضباط 
شـــخص  بقيـــام  تفيـــد  معلومـــات  علـــى 

بحيـــازة وإحـــراز المواد المخـــدرة بقصد 
االتجـــار والتعاطـــي فـــي غيـــر األحـــوال 

المصرح بها قانوًنا.
 وبمزيد من التحريات تبّين أن المتحري 
عنـــه -المتهـــم األول- مـــن ســـكنة مدينه 
بأحـــد  االســـتعانة  تمـــت  لـــذا  عيســـى، 
المصـــادر الســـرية للوصـــول إلـــى هويته  

واإليقاع به في كمين عملية بيع.
وفعالً تواصل المصدر السري مع المتهم 
واتفق معه على شراء لفافتين من مادة 
الهرويـــن بقيمة 20 ديناًرا، على أن يكون 
مـــكان االســـتالم والتســـليم بالقـــرب من 
منـــزل المتحـــرى عنه، حيث تم تشـــكيل 
فريق وتوجـــه أفراد شـــرطة اإلدارة إلى 

المكان المتفق.
 وفي تمام الســـاعة 11:00 مساء، شوهد 
شخص يخرج من أحد المنازل بالمنطقة 
المذكـــورة بعـــد تأمينها، ويســـلم المصدر 
السري شـــيًئا ويستلم منه المبلغ المصور 
ســـلًفا للكمين، فتـــم القبض علـــى المتهم 
األول بعـــد دخوله للمنـــزل وخروجه مرة 
أخرى عقب االنتهاء من عملية االستالم 

والتسليم بينه والمصدر السري.
 وأثناء عملية تفتيش مسكنه لم يعثروا 
بحوزته على أي من المواد المخدرة، لكن 
الشرطة شاهدوا شقيقه -المتهم الثاني- 
في حالة غيـــر طبيعية فتم القبض عليه 
هو اآلخر، وبتفتيش غرفة المتهم األول 

تـــم العثـــور علـــى كيـــس شـــفاف بداخلة 
مســـحوق أصفـــر يـــزن 0.50 جـــرام ثبت 
أنه يحتوي على مادة الهروين المخدرة، 
ولفافـــة ورقيـــة داخلهـــا ذات المســـحوق 
األصفـــر بلـــغ وزنهـــا 1.9 جـــرام، وعـــدد 6 
أقـــراص مخـــدرة ثبـــت احتواؤهـــا علـــى 
وكذلـــك  الكلونازيبـــام،  العقلـــي  المؤثـــر 

عثـــروا علـــى أدوات تعاطـــي هـــي عبارة 
عن إبر طبية ملوثة وعدد 3 أوراق لفات 
كاغد وعلى مجموعة أكياس شـــفافة بها 
آثـــار لمـــواد مخـــدرة، ومبلـــغ 145 ديناًرا 
و100 ريال ســـعودي، يعتقد أنها حصيلة 

بيع المواد المخدرة.
وكانـــت وجهت النيابة العامـــة للمتهمين 

ارتكبـــا   ،2019 27 مايـــو  بتاريـــخ  أنهمـــا 
اآلتي:

أوالً: المتهم األول:
1 - حـــاز وأحـــرز وبـــاع بقصـــد االتجـــار 
مـــادة الهيروين المخدرة والمؤثر العقلي 
الكلونازيبام فـــي غير األحوال المرخص 

بها قانوًنا.
2 - حـــاز وأحـــرز بقصـــد التعاطي مادتي 
المخدرتيـــن  والمورفيـــن  الهيرويـــن 
والمؤثـــر العقلـــي الكلونازيبـــام فـــي غير 

األحوال المرخص بها قانوًنا.
ثانًيـــا: المتهم الثاني: حـــاز وأحرز بقصد 
المخـــدرة  الهيرويـــن  مـــادة  التعاطـــي 

والمؤثر العقلي الكلونازيبام.

ــارة ــي ــراء س ــشـ ــه بـ ــاع ــن ــد إق ــع ــمــجــنــي عــلــيــه ب ــة ال ــاق ــط ــى جــــواز وب ــل ــا ع ــص ح

موظفان ينتحالن شخصية زبون ويستوليان على 7000 دينار

سنة و10 سنوات لشقيقين باعا وتعاطيا “الهيروين”

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية
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4 ماليين ســعودي يحملون بطاقة التبرع عند موتهم دماغيا

عائلة المؤيد تتبرع بمليون ونصف لمركز نقل األعضاء

بأننـــا  العريـــض  أحمـــد  الشـــوري  أفـــاد 
كنـــا رائديـــن، ونحـــن مـــن دول مجلس 
التعاون الذي كان لنا ســـبق في التبرع 
باألعضاء من المتوفيـــن دماغًيا، مبيًنا 
أن مركـــز زراعة األعضاء البشـــرية في 
الريـــاض هو المركز الرئيـــس وكان من 
الدعائـــم األولـــى فـــي مملكـــة البحرين 
إلنجاح زراعـــة األعضاء بدول مجلس 
علـــى  يحتـــوي  المركـــز  وأن  التعـــاون، 
خيمـــة  ووضـــع  متكاملـــة  منظومـــة 
عالجيـــة الســـتضافتنا ووضع إمكانات 
هائلة مـــن أطباء نقل األعضـــاء، وكان 
هنـــاك طيـــارات طبيـــة تنقـــل األعضاء 
والريـــاض  والبحريـــن  الكويـــت  بيـــن 
والكثيـــر من النـــاس ال يعلمـــون الجهد 
الكبيـــر بهذا المركز، وأجرينا 3 عمليات 
بحرينيـــة. وأردف أنـــه في الســـعودية 

تـــم نقـــل عشـــرات األلـــوف مـــن الكلى 
مـــن المتوفيـــن دماغًيـــا، إذ إن الفتـــوى 
أصـــدرت مـــن المركـــز الســـعودي لـــدار 
الفتـــوى من مكة المكرمـــة في المؤتمر 
اإلســـالمي، وهنـــاك أيضـــا فتـــاوى مـــن 
للمـــوت  اإلســـالمية  الـــدول  جميـــع 
الدماغـــي، منوًهـــا بـــأن ليس هنـــاك أي 

عائق شـــرعي لقبول التبـــرع باألعضاء 
من المتوفين دماغًيا.

وقال “وضعنا تشـــجيًعا لبقيـــة القطاع 
بجزيـــل  وأتقـــدم  للمســـاعدة،  األهلـــي 
الشـــكر لعائلـــة المؤيـــد، فقـــد قدمت لنا 
مليونـــا ونصف دينار إلقامة مركز لنقل 
األعضـــاء البشـــرية”. وبيـــت الشـــورية 
البحريـــن  مملكـــة  أن  الـــدالل  ابتســـام 
كادت أن تكـــون رائـــدة فـــي موضـــوع 
نقـــل األعضـــاء فـــي التســـعينات وفـــي 
هـــذا القـــرن، ولكـــن لظروف مـــا توقف 

الموضوع بوزارة الصحة.
إلـــى  المؤيـــد  منـــى  الشـــورية  ودعـــت 
توعية الناس بأهمية التبرع باألعضاء 
من خالل حصولهم على بطاقة تبرع.

وبيـــن خميـــس الرميحـــي أنـــه يجـــب 
أن يتـــم األخـــذ بـــرأي المجلـــس األعلى 

نقـــل  بموضـــوع  اإلســـالمية  للشـــؤون 
األعضـــاء، وأنـــه مقتصـــر علـــى الكلى، 
ولكـــن اليـــوم شـــهدنا تطـــورا كبيرا في 
الكلـــى  العالـــم ككل وال يقتصـــر علـــى 
وإنمـــا لنقـــل الكبـــد والقرنيـــة وأجـــزاء 
عديـــدة. ولفـــت الشـــوري عبدالرحمـــن 
جمشـــير إلى أن لنقل وزراعة األعضاء 
قانـــون متقـــدم جـــًدا ولم ينفـــذ، واآلن 
للتو ســـمعنا أن وزارة الصحة ســـتصدر 
مذكـــرة لنقل األعضـــاء، ويجب أن يتم 
تفعيـــل القانون لنقل وزراعة األعضاء، 
فالمرســـوم الصـــادر فـــي العـــام 1988 

متقدم ولكن لم ينفذ.
وتســـاءل الشـــوري فؤاد الحاجي: هل 
الشـــريعة تجيـــز نقـــل أعضـــاء الميـــت 
للمجلـــس  رأي  هنـــاك  وهـــل  ســـريرًيا؟ 

األعلى للشؤون اإلسالمية بشأنه؟ 

القهوة ال ُتشرب على عجل، القهوُة أخت الوقت ُتْحَتسى على مهل.. الشاعر 
محمود درويش

رفض شوري لرفع نسبة تعويض المفصول إلى 70 %

“ضوء أخضر” إلنشاء مركز طبي لزراعة األعضاء

ــات؟ ــ ــاب ــ ــق ــ ــن ــ ال رأي  ــذ  ــ ــؤخـ ــ يـ لـــــم  لـــــمـــــاذا  الـــــــحـــــــداد: 

ــر وحــــمــــايــــة األشــــخــــاص ــ ــش ــ ــب ــ ــا لــــاتــــجــــار فـــــي ال ــ ــًع ــ ــن ــ م

رفـــض  علـــى  الشـــورى  مجلـــس  وافـــق 
مشـــروع بقانون بخصوص تعديل المادة 
)11( من المرسوم بقانون رقم )78( لسنة 
2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي 
يهدف إلى رفع نســـب تعويـــض التعطل، 
إذ يتـــم صـــرف 70 % مـــن متوســـط أجر 
المؤمـــن عليه خالل الســـنة األخيرة قبل 
تعطلـــه، بـــدالً مـــن نســـبة 60 % الـــواردة 
فـــي القانـــون النافـــذ بشـــأن التأمين ضد 
التعطـــل مع مضاعفة الحد األقصى لمبلغ 

التعويض من 500 دينار إلى ألف دينار.
 كمـــا أوصـــت اللجنـــة برفـــض المشـــروع 
النظـــام  مزايـــا  تحســـين  بشـــأن  بقانـــون 
منـــه  للمســـتفيدين  بالنســـبة  التأمينـــي 
ورفع نســـب ومبالغ التعويـــض أو اإلعانة 
المســـتحقة للمتعطلين عـــن العمل، وذلك 

االقتصاديـــة  المســـتجدات  ضـــوء  فـــي 
وتضخـــم األســـعار بحيـــث يكـــون الحـــد 
األدنـــى 200 دينـــار بـــدالً مـــن 150 ديناًرا، 

لـــذوي  التعطـــل  إعانـــة  مقـــدار  ويكـــون 
بـــدالً  دينـــاًرا   150 الجامعيـــة  المؤهـــالت 
مـــن 120 دينـــاًرا، وتكون المـــدة القصوى 

لصـــرف التعويض أو إعانة 12 شـــهًرا بدالً 
من 6 أشـــهر.  وقال وزير شؤون مجلسي 
إن  البوعينيـــن  غانـــم  والنـــواب  الشـــورى 
هناك مبررات لعدم الموافقة على مشروع 
القانـــون، والتـــي أورد جملـــة، ولم تتطّرق 
إلـــى التعديـــل األساســـي التي صـــدر في 
الجريـــدة الرســـمية، حيث القانـــون أقرته 
السلطة التشـــريعية عندما تم إصدار هذا 
القانون.  وعقبت رئيس اللجنة الخدمات 
بمجلـــس الشـــورى جهـــاد الفاضـــل علـــى 
البوعينيـــن أننـــا أشـــرنا فقط إلـــى التغيير 
المـــادة. وعلـــق الشـــوري  األساســـي فـــي 
أحمـــد الحـــداد بالقـــول: “كنـــت أتمنى من 
لجنـــة الخدمات أن تطلـــع على رأي جميع 
الجهـــات المهنية فـــي الدولـــة، فيجب أن 

يؤخذ رأي اتحاد النقابات في تقريرها”.

وافق مجلس الشـــورى في جلســـته المنعقـــدة يوم أمس 
علـــى اقتـــراح بقانـــون باســـتبدال المادتيـــن )8(، )10( من 
المرسوم بقانون رقم )16( لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة 
األعضـــاء البشـــرية، ويهـــدف االقتـــراح إلى إنشـــاء مركز 
طبـــي متخصـــص للقيام بعمليات اســـتئصال ونقل وزرع 
األعضاء البشـــرية يكـــون تمويله من الهبـــات والتبرعات 
ومساهمات المرضى القادرين غير البحرينيين، باإلضافة 
إلـــى االعتمـــاد الـــذي تخصصـــه الدولـــة، كمـــا يهـــدف إلى 
حمايـــة األشـــخاص الذين تنقل منهـــم أو إليهم األعضاء، 
ومنـــع االتجار في البشـــر بتشـــديد العقوبة علـــى مخالفة 
أحـــكام القانون.  وأوصـــت لجنة الخدمـــات بجواز النظر 
فـــي االقتراح بقانـــون المذكـــور، مؤكدة أن وجـــود مركز 
طبي متخصص إلجراء عمليات استئصال ونقل وزراعة 
األعضـــاء من شـــأنه أن يســـهم إسهامـًـــا كبيًرا فـــي إجراء 

المعالجـــة، والرعاية الطبية، في ظروف صحية آمنة مما 
يســـاهم في الحـــد من آثارهـــا الجانبية، ومـــا يرافقها من 
مخاطـــر انتقـــال لبعض األمـــراض، ويـــؤدي بالنتيجة إلى 

إنقاذ حياة العديد من المرضى وتقليل نسبة الوفيات.
بقانـــون  إلـــى أن االقتـــراح   وأشـــارت لجنـــة الخدمـــات 
يســـهم في تعزيـــز الحماية القانونية لعمليات اســـتئصال 
ونقل وزراعة األعضاء بصورة مشـــروعة وفق إجراءات 
وضوابـــط صحيـــة صارمـــة مـــن خـــالل تشـــديد العقوبة 
علـــى مخالفـــة أحـــكام القانون مما يســـاهم فـــي مكافحة 
اســـتئصال ونقل وزراعة األعضاء بصورة غير مشروعة، 
باعتبارهـــا من صـــور جرائم االتجـــار بالبشـــر، مؤكدة أنه 
يســـهم فـــي إعـــداد وتأهيل الكـــوادر الوطنيـــة في مجال 

استئصال وزراعة ونقل األعضاء البشرية.

يتوجـــه اليـــوم االثنين وفـــد بعثة مملكة 
البحريـــن للحج برئاســـة عدنـــان القطان 
إلـــى المملكة العربية الســـعودية لحضور 
االجتمـــاع الســـنوي الذي يجمـــع بين كل 
من المســـؤولين بـــوزارة الحـــج والعمرة 
بيـــت هللا  وبعثـــات حجـــاج  الســـعودية 

الحرام.

وســـيلتقي القطـــان بنائـــب وزيـــر الحـــج 
الســـعودي للتباحث بشـــأن موسم الحج 
واالطـــالع على متطلبات واســـتعدادات 
الـــوزارة لهذا العـــام، كما ســـيلتقي الوفد 
المؤسســـات  إدارات  مجالـــس  برؤســـاء 
الخدمية ذات العالقـــة بغرض الحصول 
علـــى أفضـــل الخدمـــات لراحـــة حجـــاج 

مملكـــة البحريـــن، ومن أهم المؤسســـات 
التي ســـيلتقيها الوفد مؤسســـة مطوفي 
حجاج جنوب آسيا، وهي الجهة المعنية 
للحجـــاج  الالزمـــة  الخدمـــات  بتوفيـــر 
في المشـــاعر، ومكتب الـــوكالء الموحد 
المعنـــي بتقديم خدماتـــه لجميع حجاج 
بيـــت هللا الحـــرام القادميـــن مـــن خـــارج 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية عـــن طريق 
والبريـــة،  والبحريـــة  الجويـــة  المنافـــذ 
بالمســـار  والمعنيـــة  ســـجل  وشـــركة 
اإللكترونـــي لتســـجيل حجـــاج بيت هللا 

الحرام.
وقـــال القطان إن زيارة وفد بعثة مملكة 
البحريـــن، تأتـــي اســـتجابة لدعـــوة وزير 

الحـــج الســـعودي محمـــد بنتـــن لحضـــور 
االجتماعـــات التنســـيقية لبعثـــات الحج؛ 
الســـتعراض أهـــم الترتيبـــات والخطـــط 
التـــي وضعتهـــا وزارة الحـــج الســـعودية 
الرحمـــن  ضيـــوف  الســـتقبال  تمهيـــدًا 

القادمين من مملكة البحرين.
االجتماعـــات  أن  إلـــى  القطـــان  وأشـــار 

المعوقـــات  جميـــع  مناقشـــة  ســـتتضمن 
الحمـــالت  واجهـــت  التـــي  والســـلبيات 

والحجاج في موسم العام الماضي.

ــالت الـــعـــام الــمــاضــي ــم ــح ــي واجـــهـــت ال ــت ــيــات ال ــب ــســل ــات وال ــوق ــع ــم مــنــاقــشــة جــمــيــع ال

القطان إلى السعودية للتباحث بشأن ترتيبات موسم حج

وافق الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة )3( من المرسوم 
بقانـــون رقم )2( لســـنة 1994م بشـــأن التخطيـــط العمراني والذي 
يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي 
وتوفيـــر مســـاحات ســـاحلية للترفيـــه، مـــع توفير البيئـــة التحتية 
الالزمـــة للســـياحة البحريـــة ووســـائل النقـــل البحري، حيـــث قّرر 

المجلس الموافقة على توصية اللجنة.

توفير مساحات ساحلية للترفيه

المعتذرون
ب عن الجلسة الخامسة عشرة لمجلس  تغيَّ
ــاً من  ــوم أمــــس كــ ــ الـــشـــورى الــمــنــعــقــدة ي
األعضاء التالية أسماؤهم: جواد بوحسين، 
جــمــيــلــة ســلــمــان، فــيــصــل الــنــعــيــمــي، نـــوار 

المحمود، دالل الزايد، فاطمة الكوهجي.
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المنامة - بورصة البحرين

أقفـــل مؤشـــر البحريـــن العام أمس 
 1,649.07 مســـتوى  عنـــد  األحـــد 
نقطـــة   4.26 وقـــدره  بانخفـــاض 
الخميـــس  يـــوم  بإقفالـــه  مقارنـــة 
الماضـــي، فـــي حيـــن أقفل مؤشـــر 
البحريـــن اإلســـامي عند مســـتوى 
 4.78 وقـــدره  بانخفـــاض   741.32

نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وبلغ إجمالـــي كمية األوراق المالية 
ســـهم  مليـــون   2.06 المتداولـــة 
ووحـــدة، بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا 
305.46 ألف دينار، تم تنفيذها من 

خال 45 صفقة. 
وتداول المستثمرون 1.94 مليون 
ســـهم بقيمـــة قدرهـــا 294.33 ألف 
خـــال  مـــن  تنفيذهـــا  تـــم  دينـــار 
المســـتثمرون  وركـــز  صفقـــة،   44
قطـــاع  أســـهم  علـــى  تعاماتهـــم 
البنوك التجارية والتي بلغت قيمة 
ألـــف   111.58 المتداولـــة  أســـهمه 
دينـــار أي ما نســـبته 36.53 % من 
القيمـــة اإلجمالية لـــأوراق المالية 
 1.06 قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة 

مليون سهم، تم تنفيذها من خال 
24 صفقة.

وجاءت شركة البحرين لاتصاالت 
)بتلكـــو( في المركـــز األول إذ بلغت 
قيمة أسهمها المتداولة 81.10 ألف 
دينار بحريني أي ما نســـبته 26.55 
األوراق  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %
الماليـــة المتداولـــة وبكميـــة قدرها 
206.88 ألف سهم، تم تنفيذها من 

خال 5 صفقات.
أمـــا المركز الثاني فـــكان لمجموعة 
جـــي اف اتش المالية بقيمة قدرها 
38.66 ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  12.66
األوراق الماليـــة المتداولـــة وبكمية 
تـــم  ســـهم،  ألـــف   461.91 قدرهـــا 

تنفيذها من خال 6 صفقات.
ثـــم جـــاءت المنيوم البحريـــن )ألبا( 
بقيمة قدرهـــا 36.69 ألف دينار أي 
مـــا نســـبته 12.01 % مـــن إجمالي 
المتداولـــة  الماليـــة  األوراق  قيمـــة 
وبكميـــة قدرهـــا 81.53 ألف ســـهم، 

تم تنفيذها من خال 6 صفقات.

تداول مليوني سهم بـ 305.5 ألف دينار

مناولة 419 ألف حاوية بالميناء في 2019

“ستاندرد تشارترد” وخليج “الفنتك” يدعمان قطاع التكنولوجيا

قفـــزة فـــي حركـــة البضائـــع العامـــة

ــرة ــول المبتكـ ــرات والحلـ ــم الخبـ ــر وتقاسـ ــج الفكـ ــم برامـ ــان لتقديـ يعمـ

تراجــع إجمالــي عــدد الحاويــات التــي تّمــت مناولتهــا عبــر مينــاء خليفــة بن 
ســلمان، وذلك بنســبة طفيفة، إذ أظهرت بيانات مالحية أن عدد الحاويات 
التي تم مناولتها عبر الميناء بلغت 418.9 ألف حاوية. وتعد حركة الموانئ 
والمنافــذ أحد المؤشــرات على الحركــة التجارية واالقتصادية في المملكة، 
إذ تســتخدم الحاويــات باســتيراد أنــواع كثيــرة مــن الســلع والبضائــع مــن 

مختلف دول العالم.

العـــام  فـــي  الحاويـــات  عـــدد  وكان 
305 آالف  418 منهـــا  بلـــغ  الماضـــي 

حاوية مملوءة و113 ألف فارغة.
وقفزت حركـــة البضائع العامة ألكثر 
مـــن مليـــون طـــن متـــري فـــي 2019 
مقارنـــة مع ما يقـــارب 894 ألف طن 
نولـــي في العام الســـابق لـــه، أي بنمو 

بلغ نحو 13.5 %.
 وأشارت البيانات إلى مناولة قرابة 

470 ألـــف طن من منتجات الحديد 
ونحو 121 ألـــف طن من المنتجات 
البتروكيماويـــة و14 ألـــف طـــن من 
الســـكر و19 ألف من الدقيق. وفيما 
يتعلق باللحـــوم الحية فقد أظهرت 
البيانـــات مناولـــة قرابـــة 77.7 ألـــف 
رأس مـــن اللحوم الحية. واســـتقبل 
المينـــاء خـــال العـــام الماضي نحو 
538 ســـفينة لنقل البضائع والســـلع 

العامـــة. ويصـــل مينـــاء خليفـــة بن 
ا من  ا ماحيًّ ســـلمان بقرابة 15 خطًّ
مختلـــف دول العالـــم، ليكـــون مـــن 
أبـــرز الموانئ فـــي المنطقـــة، حيث 
فـــي  اإلجـــراءات  ســـهولة  تســـاعد 
ســـرعة وتخليـــص المعامـــات على 
تشـــجيع اتخاذ المينـــاء مقر لحركة 
إعادة التصدير خصوصًا لأســـواق 
المجـــاورة ومنهـــا المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية. يذكر أن مينـــاء خليفة 
بن ســـلمان، يقع على مســـاحة 110 
هكتارات من األراضي المستصلحة 
ويتضمـــن رصيًفا طولـــه 1800 متر 
علـــى  للحاويـــات  محطـــة  يشـــمل 
مســـاحة 900 متـــر مربـــع تخدمهـــا 
أربـــع رافعـــات قنطريـــة تتمكـــن من 
مناولة ســـفن الحاويـــات بعرض 61 

متًرا.

تشـــارترد  ســـتاندرد  بنـــك  مـــن  كل  أعلـــن 
الماليـــة  للتكنولوجيـــا  البحريـــن  وخليـــج 
إســـتراتيجية  شـــراكة  عـــن  “الفنتـــك” 
لدعـــم قطـــاع التكنولوجيـــا فـــي البحريـــن 
والتصنيع، وذلك تماشًيا مع رؤية المملكة 

.2030
وســـيعمل “ســـتاندرد تشـــارترد” و “خليـــج 
مًعـــا  الماليـــة”  للتكنولوجيـــا  البحريـــن 
لتقديـــم برامج الفكـــر والتوجيـــه لصناعة 
التكنولوجيـــا المتنامية وتقاســـم الخبرات 
والحلـــول المبتكـــرة فـــي الســـوق لأفـــراد 
أعمالهـــم  تنميـــة  إلـــى  يســـعون  الذيـــن 

التجارية.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبنك ســـتاندرد 
تشـــارترد البحرين عبدهللا بوخوة “يسرنا 
أن نعلن عن هذه الشـــراكة اإلســـتراتيجية 
مـــع خليـــج البحريـــن للتكنولوجيـــا المالية 

“فينتيك بي”، تماشـــيا مع اســـتراتيجيتنا، 
حيـــث توفـــر هـــذه الشـــراكة منصـــة للبنك 
لتبـــادل الخبرات العالمية والحلول المالية 
المبتكرة التي تتناســـب مع سوق األعمال 

الرقميـــة المتناميـــة المتنوعـــة. ونظرا إلى 
مكانـــة البحرين كأحـــد المراكز الرائدة في 
مجال التكنولوجيا في المنطقة، نحن على 
ثقـــة من أن قطـــاع التكنولوجيا سيســـتمر 

في النمو، خاصًة مـــع البيئة المائمة التي 
توفرهـــا البحريـــن. بينمـــا نحتفـــل بمـــرور 
100 عـــام علـــى تواجدنـــا فـــي البحريـــن، 
نؤمن إيماًنا راســـًخا بالحاجة إلى االبتكار 
وان نكون على صلة دائمة بأســـواقنا. كما 
نواصل االســـتثمار فـــي التكنولوجيا الذي 
يســـمح لنا تقديم العروض المستمرة التي 

تعكس االحتياجات المتغيرة لعمائنا. 
لخليـــج  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
البحريـــن للتكنولوجيـــا المالية خالد ســـعد 
“تواصـــل فنتك بـــاي البحرين فـــي تطوير 
نظامهـــا البيئـــي المحلـــي والدولي بشـــكل 
اســـتراتيجي. تهدف الشراكة مع ستاندرد 
تشـــارترد، التـــي تحتفـــل بمـــرور 100 عام 
فـــي البحريـــن وهـــي أحـــد البنـــوك الرائدة 
فـــي العالم، إلى زيادة تطويـــر نظام فنتك 
البحريني باالعتماد على الحضور العالمي 

ومبادرات ستاندرد تشارترد العالمية”.

أثناء توقيع الشراكة

المنامة - ستاندرد تشارترد

المحرق - طيران الخليج

المنامة - أكسا الخليج

مؤخـــرًا  الخليـــج  طيـــران  رحبـــت 
مـــن   22 مـــن  جديـــدة  بمجموعـــة 
فنيي صيانة الطائرات البحرينيين 
الذيـــن انضمـــوا إلى الناقلـــة وبدأوا 
برنامجهم التدريبي فيها. ووصلت 
نســـبة البحرنـــة في وظائـــف فنيي 
صيانـــة الطائرات بالشـــركة  إلى 90 
% . وقـــال نائـــب الرئيس التنفيذي 
للشركة، وليد العلوي “اليوم، 90 % 
من فنيـــي صيانـــة الطائـــرات لدينا 
ينتمـــون للجنســـية البحرينية؛ وهو 

أمر محوري في ريادتنا بين ناقات 
المنطقة فـــي الدول المجـــاورة من 
خال وجود مواهب محلية مهنية 

ومتخصصة”.
مـــا  البحرينيـــون  يشـــغل  وحاليـــًا، 
نســـبته 90  % مـــن وظائـــف المقـــر 
وظيفـــة  مـــن   % و97   الرئيســـي 
الطيـــار األول و100  % من وظيفة 
طاقـــم  أن  كمـــا  الثانـــي؛  الطيـــار 
الضيافـــة التابع للناقلة مـــن الذكور 

جميعهم بحرينيون.

ســتقوم أكسا الخليج، إحدى كبرى شــركات التأمين العالمية 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجي بنقل أعمالهــا إلى مقرها 

الجديد بمنطقة خليج البحرين هذا األسبوع. 

فـــي  البحريـــن  خليـــج  ويقـــع 
للمملكـــة،  الرئيســـة  الجزيـــرة 
علـــى بعـــد 6.8 كيلومتـــر مـــن 
مطـــار البحريـــن الدولي، وهو 
المشـــاريع  أبـــرز  مـــن  واحـــد 
فـــي  الطموحـــة  العقاريـــة 

المملكة.
ويمكن الوصول بســـهولة إلى 
مبنـــى أكســـا الجديـــد المكون 
مـــن 7 طوابـــق ويمتـــد علـــى 
مســـاحة تتجـــاوز 6,000 متر 
مربـــع من المكاتـــب التجارية، 
ليوفـــر لموظفـــي الشـــركة في 
راحـــة  أكثـــر  بيئـــة  البحريـــن 
للعمـــل وموقًعا أكثـــر ماءمة 

للعماء.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
للشركة بول أدامسون “عززت 
البحريـــن مكانتهـــا باعتبارهـــا 
واحـــدة مـــن المراكـــز الماليـــة 
مجلـــس  دول  فـــي  الرائـــدة 
الخليجـــي، ونجحت  التعاون 
فـــي خلـــق مزيـــد مـــن فـــرص 
اســـتثمارات  وجـــذب  العمـــل 
أجنبية كبيرة، وتعمل المملكة 
تنشـــيط  أجـــل  مـــن  جاهـــدة 
مصـــادر  وتنويـــع  االقتصـــاد 
اإليرادات مع ترسيخ مكانتها 
كمركز إقليمي رئيس لأعمال 

والتجارة والتمويل”.

انضمام فنيي صيانة لـ“طيران الخليج”

“أكسا” تفتتح مقرها الرئيس بالبحرين

15 % انخفــاض فــي أســعار خدمــات الهواتــف الجوالــة

74 % ارتفاع بحجم استخدام البيانات بـ“النقال”

االتصـــاالت  تنظيـــم  هيئـــة  نشـــرت 
بالبحريـــن تقريرا حول دراســـة مقارنة 
أســـعار التجزئـــة لخدمـــات االتصـــاالت 
في الدول العربية للعام 2019. وتقارن 
الدراسة أسعار خدمات االتصاالت في 
الـــدول العربيـــة مع األســـعار فـــي دول 
والتنمیة  االقتصادي  التعاون  منظمة 

.)OECD(
وبحســـب نتائـــج الدراســـة فإن أســـعار 
خدمـــات الهاتف المتنقـــل في البحرين 
قد انخفضت بنســـبة تصـــل إلى 15 % 

بين العامين 2018 و2019.
فـــي  االتصـــاالت  شـــركات  أن  كمـــا 
علـــى  األســـعار  أقـــل  تقـــدم  البحريـــن 
المستوى الخليجي والعربي وتحديًدا 
فـــي الباقـــات ذات االســـتخدام الكبير. 
ونتيجة لانخفاض في أسعار خدمات 
نســـبة  بلغـــت  فقـــد  المتنقـــل  الهاتـــف 
اشتراكات الهاتف المتنقل التي تشمل 
مـــن   %  78 البيانـــات  خدمـــات  علـــى 
االشـــتراكات بنهاية الربع الثالث 2019 
وارتفـــع حجـــم اســـتخدام البيانات من 
خـــال الهاتـــف المتنقـــل بنســـبة 74 % 
بيـــن األعـــوام 2017 و2018. وتجـــدر 
اإلشـــارة هنـــا إلـــى أن التغير فـــي نمط 
االســـتخدام انتقـــل من االعتمـــاد على 
خدمـــات الصـــوت التقليديـــة واالتجاه 
لخدمـــات البيانـــات قد ســـاهم بشـــكل 
ما فـــي خفض عدد اشـــتراكات الهاتف 
المتنقل في السنوات األخيرة وهذا ما 
تـــم ماحظتـــه أيضًا فـــي دول مجلس 
التعـــاون األخـــرى. وعلـــى الرغـــم مـــن 
هـــذا االنخفـــاض إال أن نســـبة انتشـــار 
الهاتـــف المتنقـــل في البحريـــن ال تزال 
مـــن أعلـــى النســـب عالميـــًا، كمـــا أنهـــا 
أعلى من متوســـط نســـبة االنتشار في 
الـــدول المتقدمـــة. وتبين الدراســـة أن 
أسعار خدمات النطاق العريض الثابتة 
والمتنقلـــة فـــي البحريـــن، تعتبـــر مـــن 
األقل ســـعرًا على المســـتوى الخليجي 
أســـعار خدمـــات  أن  والعربـــي. حيـــث 

النطـــاق العريض الثابتة فـــي البحرين 
أقـــل مـــن متوســـط األســـعار فـــي دول 

مجلس التعاون بنسبة 19 %. 

123 ألف اشتراك بخدمة البرودباند 

وارتفـــع عدد االشـــتراكات فـــي خدمة 
بشـــكل  الثابتـــة،  الســـلكية  البرودبانـــد 
كبيـــر حيـــث بلغـــت عـــدد االشـــتراكات 
123 ألـــف اشـــتراك بنهايـــة العام 2019 
إصـــدار  منـــذ   %  71 بلغـــت  وبزيـــادة 
الخطـــة الوطنيـــة الرابعـــة لاتصـــاالت 
فـــي منتصـــف العـــام 2016. واســـتنادًا 
فقـــد  الســـوق،  بيانـــات  أحـــدث  إلـــى 
بلغـــت نســـبة انتشـــار خدمـــات النطاق 
العريـــض 157 % بنهايـــة الربـــع الثالث 
2019، كمـــا وارتفـــع حجـــم اســـتخدام 
بيانـــات اإلنترنـــت بنســـبة 185 % بين 
وســـاهمت  و2018.   2015 األعـــوام 
المنافسة أيضًا بخفض أسعار خدمات 
النطاق العريض الثابتة والتي شـــملت 
الســـرعات العاليـــة مما جعلهـــا متوفرة 
لنســـبة عالية من المستخدمين. حيث 
تبيـــن أحدث المؤشـــرات أن 92 % من 
النطـــاق  مجمـــوع مشـــتركي خدمـــات 

العريض الثابتة يحصلون على ســـرعة 
مقارنـــة  وأكثـــر،  ميجابايت/ثانيـــة   10
 .2015 العـــام  فـــي  فقـــط   %  36 مـــع 
وبلغت نسبة مستخدمي االنترنت في 

البحرين 99 %.
وبحســـب تقريـــر التنافســـية العالميـــة 
المنتـــدى  يصـــدره  الـــذي   2019 للعـــام 
حققـــت  فقـــد  العالمـــي،  االقتصـــادي 
البحريـــن المرتبـــة الرابعـــة عالميـــًا في 
وقـــد  اإلنترنـــت.  مســـتخدمي  نســـبة 
التنافســـية  األســـعار  هـــذه  ســـاهمت 
لرضـــى  مرتفعـــة  نســـب  تحقيـــق  فـــي 
النســـبة  بلغـــت  المســـتخدمين، حيـــث 
%85 من مستخدمين خدمات النطاق 
مســـتخدمي  مـــن  و82%  العريـــض 
الهاتـــف المتنقلـــة، وذلـــك وفًقـــا آلخـــر 
مسح لسوق االتصاالت في البحرين. 

خدمات متنوعة وأسعار تنافسية

العـــام  المديـــر  بأعمـــال  القائـــم  وقـــال 
للهيئـــة، الشـــيخ ناصـــر بـــن محمـــد آل 
المنافســـة  تعزيـــز  عمليـــة  “إن  خليفـــة 
قطـــاع  فـــي  االســـتثمار  وتشـــجيع 
االتصـــاالت مســـتمرة وتواكـــب جميـــع 

وأحـــدث  االقتصاديـــة  التطـــورات 
لتحقيـــق  وذلـــك  العالميـــة  التقنيـــات 
المزيد من الفوائد للمستخدمين. وفي 
هـــذا الصـــدد فـــإن الهيئـــة وبعـــد إنجاز 
عملية الفصل لشـــركة بتلكو وتأسيس 
الشبكة الوطنية للنطاق العريض فإنها 
تعمـــل على تنفيذ عددًا مـــن المبادرات 
التـــي مـــن شـــأنها تمكين هذه الشـــبكة 
مـــن توفيـــر خدمـــات متطـــورة تمكـــن 
المشـــغلين من تقديم خدمات متنوعة 
يتعلـــق  وفيمـــا  تنافســـية.  وبأســـعار 
بخدمـــات الهاتف المتنقـــل، فقد قامت 
الهيئـــة بتوفير الطيف التـــرددي الازم 
الكافيـــة  التـــرددات  ومنـــح تراخيـــص 
لتقديم خدمـــات الجيـــل الخامس مما 
يجعـــل البحريـــن من أوائـــل الدول في 
المنطقـــة التـــي تنشـــئ شـــبكات الجيل 
الخامـــس. وتســـعى الهيئـــة مـــن خال 
هـــذه المبـــادرات إلـــى تحقيـــق الهـــدف 
االســـتراتيجي للحكومـــة الموقـــرة في 
أن تظـــل مملكة البحريـــن في الصدارة 
البحريـــن  ولتصبـــح  ودوليـــًا  إقليميـــًا 
وتقنيـــة  للتجـــارة  إقليميـــًا  مركـــزًا 

المعلومات واالتصاالت”.

ضاحية السيف - تنظيم االتصاالت

إفيريت - أف ب

بوينغ “777 إكس” للمسافات 
الطويلة تنجز أول رحلة

بوينغ  الطويلة  المسافات  أجرت طائرة 
لها،  تجريبية  رحــلــة  أول  إكـــس”   777“
األميركية  للشركة  إيجابية  خطوة  في 
تحت  تــزال  ال  التي  الــطــائــرات  لصناعة 

وطأة أزمة طراز “737 ماكس”.
العاشرة  الساعة  بعيد  الطائرة  وأقلعت 
باين  مــطــار  مــن  غ(  ت   18:00( صــبــاحــا 
فيلد في إفيريت في والية واشنطن في 

شمال غرب البالد.
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“إنجاز” ُتطلع منسقي الشركات على خططها
ــا ــه ــداف ــة وأه ــس ــؤس ــم ــأن ال ــش مــســتــهــدفــة تــثــقــيــف الــمــوظــفــيــن ب

البحريـــن”  “إنجـــاز  مؤسســـة  نظمـــت 
الشـــركات  منســـقي  مـــع  اجتماعـــا 
الممثلـــة في مجلس إدارتها في فندق 
خطـــط  علـــى  الطالعهـــم  ويندهـــام؛ 
وأهداف إنجاز البحرين للعام الجاري.
اطـــالع  بهـــدف  االجتمـــاع  وعقـــد 
فـــي  الممثلـــة  الشـــركات  منســـقي 
مجلـــس إدارة إنجـــاز البحريـــن علـــى 
المؤسســـة وناقـــش فريـــق  إنجـــازات 
إنجـــاز البحريـــن عدة محاور شـــملت: 
الخطـــة   ،2019 عـــن  عامـــة  نظـــرة 
دور   ،2020 لعـــام  االســـتراتيجية 
المنســـقين في دعـــم وترويـــج برامج 
إنجـــاز باإلضافـــة الى دعم المنســـقين 

في توفير المتطوعين.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن دور منســـقي 
الشـــركات هـــو تعزيـــز الدعم لــــ “إنجاز 

البحرين” من خالل تثقيف الموظفين 
العامليـــن فـــي الشـــركات ومحيطهـــم 
االجتماعي حول المؤسسة وأهدافها، 
متطوعيـــن  توفيـــر  علـــى  والعمـــل 
مؤهليـــن من ذوي خبرة لتنفيذ برامج 

المؤسسة والعمل مع الشباب.
ويتكون مجلس إدارة إنجاز البحرين 
مـــن الشـــركات التاليـــة: بنـــك البحرين 
بنـــك  الســـالم،  مصـــرف  والكويـــت، 
التمويـــل  بيـــت  الوطنـــي،  البحريـــن 
الكويتي، ســـيتي بنك البحرين، “اتش 
اس بـــي ســـي”، والمصـــرف الخليجي 
التجـــاري. كمـــا يضـــم المجلـــس عددا 
الكبـــرى  الصناعيـــة  الشـــركات  مـــن 
ومن بينها شـــركة الخليـــج للصناعات 
البتروكيميائية وبابكـــو والبا وبناغاز. 
أمـــا قطـــاع الخدمات فتمثله شـــركات 

بتلكو، STC، مجموعة فنادق الخليج، 
إضافة إلى “تمكين” وشركة “أيرنست 
اند يونغ” مكتب الزعبي وشـــركاؤهم، 
قانونيـــون  ومستشـــارون  محامـــون 
وشـــركة إبراهيـــم خليل كانو وشـــركة 

بوينغ ومجموعة المؤيد العالمية. 

إلنجـــاز  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقالـــت 
البحريـــن هناء ســـرواني “نحن نتطلع 
لتنفيذ الخطط القائمة لمواصلة النمو 
في إنجاز البحرين وبدعم من أعضاء 
مجلس إدارتنا، ســـنكون قادرين على 

تحقيق أهدافنا”.

المشاركون باجتماع منسقي الشركات

المنامة - إنجاز البحرين

الهملة - بتلكو

Smart� خدمـــة  بتلكـــو،  “دشـــنت 
بتقنيـــة  تعمـــل  التـــي   ”Connect
خدمـــات  لدعـــم   SD�WAN 2.0
والتشـــغيل  الســـحابية  االتصـــاالت 
اآللي والتحول الرقمي لزبائنها في 

البحرين والشركات الدولية.
ومن خالل هذه الخدمة، ستضيف 
التجاريـــة  خدماتهـــا  إلـــى  بتلكـــو 
اإلدارة  ميـــزة  حاليـــًا  المتوافـــرة 
المبســـطة والدعم الفعـــال لخطوط 
والتطبيقـــات  التقليديـــة  االتصـــال 
إنترنـــت  وتطبيقـــات  الســـحابية 
تـــم  أنـــه  ذكـــره  الجديـــر  األشـــياء. 
إطالق هـــذه الخدمة نتيجة توقيع 
اتفاقيـــة تعـــاون مـــع شـــركة نوكيـــا 
خـــالل مشـــاركة بتلكو فـــي معرض 

جايتكس العام الماضي.
 SD�WAN 2.0 وتســـتخدم تقنيـــة
بالبرمجيـــات  المعرفـــة  الشـــبكات 

أنـــواع  مـــن  نـــوع  أي  عبـــر   )SDN(
 )WAN( الشـــبكات واســـعة النطـــاق
ومن خاللها، ستتمكن الشركات من 
إدارة حركـــة الشـــبكة، حيـــث يمكن 
إعطاء األولوية لنقل البيانات على 
مسارات موثوقة وتوجيه البيانات 
األقل أهمية إلى شـــبكات اإلنترنت 
العامة. كذلك، ستنخفض التكاليف 
المعلومات  لتكنولوجيا  التشـــغيلية 
من خالل إدارة الشبكات بالكامل. 

وقـــال مدير عـــام القطـــاع التجاري 
منيـــر  الرحمـــن  عبـــد  بتلكـــو،  لـــدى 
“يســـرنا اإلعالن عن تدشين خدمة 
ســـتوفر  التـــي   ”SmartConnect“
تحكـــم  التجـــاري  القطـــاع  لزبائـــن 
شـــامل لشـــبكاتهم وإمكانيـــة تنفيذ 
أعمالهـــم بكفاءة تامة. نفخر بكوننا 
الخدمـــة  هـــذه  يدشـــن  مـــن  أول 

المتطورة في البحرين”.

”SmartConnect“ بتلكو تدشن خدمة

قــال رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، ســمير نــاس، إن نمــوذج 
العالقــات البحرينيــة الســعودية يشــكل عالمــة فارقــة وحلقة اســتثنائية في مســيرة 
مجلــس التعــاون الخليجــي ارتــكاًزا على ما يجمــع بين قيادتي وشــعبي المملكتين من 
ثوابت ورؤى مشتركة تجمعهما وتعززهما روابط اإلخاء والمحبة الممتدة إلى جذور 
التاريخ، والمستندة على أساس راسخ من العالقات األخوية التي تزداد صالبة على 
مر األيام وتسهم في بناء صرح متكامل ونموذجي من العالقات المتميزة بين البلدين 

وبلورة آفاق واعدة في كافة المجاالت.

وأضاف فـــي كلمة ألقاها خـــالل االجتماع 
البحرينـــي  األعمـــال  لمجلـــس  الثانـــي 
السعودي المشترك، أن العالقات البحرينية 
الســـعودية تعتبـــر نموذًجا يحتـــذى به في 
العالقـــة التكامليـــة ليـــس علـــى منظومـــة 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فحســـب بـــل 
علـــى مســـتوى العالقات بين الـــدول، وقد 
أثبتـــت هذه العالقـــات متانتهـــا وصالبتها 
علـــى مـــر التاريخ، والبـــد أن ينعكس عمق 
الروابـــط التاريخية األخويـــة بين قيادتي 
وشـــعبي البلدين على الصعيد االقتصادي 
والتجاري، فالشقيقة السعودية هي العمق 

االستراتيجي لمملكة البحرين.
وقال إنني على ثقة بأن الجانب السعودي 
فـــي مجلس األعمال المشـــترك لديه نفس 
االهتمـــام والرغبـــة نحو فتح آفاق أوســـع 
للعمل والتعاون واالســـتثمار المشـــترك مع 
قطاعـــات األعمـــال البحرينيـــة، متمنًيا أن 
نتمكن خالل هذا االجتماع من بلورة أفكار 
عمليـــة وتصـــورات واقعيـــة ومشـــروعات 
مشـــتركة، وأن يحقـــق االجتمـــاع الثانـــي 
لمجلسنا الموقر دفعة تكاملية جيدة لعمل 
مستقبلي مشترك بما يضمه هذا المجلس 
مـــن نخبـــة متميـــزة مـــن رجـــال األعمـــال 

والمستثمرين في البلدين الشقيقين.
فـــي  الســـعودي  الجانـــب  رئيـــس  وقـــال 
الســـعودي  البحرينـــي  األعمـــال  مجلـــس 
عبدالرحمـــن العطيشـــان إن لقـــاء مجلـــس 
المشـــترك  البحرينـــي  الســـعودي  األعمـــال 
ليـــس مصادفـــة، وإنمـــا يأتي اللقـــاء اليوم 
وكل القوى االقتصادية في العالم تســـعى 
لتقويـــة قنـــوات التعـــاون فـــي المجـــاالت 
واالســـتثمارية،  والتجاريـــة  االقتصاديـــة 
وذلك في ظروف اشـــتدت فيها المنافسة 

على األسواق.
وأضاف “مـــن جانبنا كأصحاب أعمال فإن 
أحد توجهاتنا وأهدافنا هو تعزيز العالقات 
االقتصاديـــة مـــع أشـــقائنا فـــي البحريـــن، 
ونتطلع إلى أن ينجح هذا اللقاء في وضع 
آليات عملية لتعزيز العالقات االقتصادية 
مـــع إخواننـــا البحرينيين، وذلـــك باالتفاق 
علـــى حزمة مـــن اآلليات للعمـــل عليها من 
جانـــب الطرفيـــن الســـعودي والبحرينـــي؛ 
لالرتقاء بحجم ونـــوع العالقات التجارية 

واالستثمارية”.
أن  إلـــى  تشـــير  اإلحصـــاءات  أن  وكشـــف 
حجـــم التبـــادل التجـــاري بلغ العـــام 2018 
فـــي حيـــن كان  ريـــال  مليـــار   33.7 نحـــو 

فـــي العـــام 2017 نحـــو 27.2 مليـــار ريـــال 
مـــا يعني أن حجـــم التبادل التجـــاري بين 
البلديـــن قـــد ارتفـــع بنســـبة 24 %، وتمثل 
الصـــادرات الســـعودية إلـــى البحريـــن مـــا 
نسبته 81.9 % إذ بلغت 27.6 مليار ريال، 
وتمثل الصـــادرات الســـعودية للبحرين ما 
نســـبته 18.1 % إذ بلغـــت 6 مليارات ريال 
ســـعودي، وتأتـــي البحريـــن فـــي المرتبـــة 
الثانيـــة مـــن بيـــن دول مجلـــس التعـــاون 
فـــي حجم التبادل التجاري مع الســـعودية 

والشريك 12 من بين دول العالم.
وقـــال إنـــه بالنظر إلى هـــذه األرقام والتي 
تعتبـــر إلى حد مـــا محفزة وجيـــدة إال أننا 
نجدها ال تتناســـب مع المكانة االقتصادية 
لكال البلدين، وال تعكس طموحاتنا جميًعا 
في أن تكون لنا عالقات اقتصادية متميزة 
األخويـــة  العالقـــات  متانـــة  مـــع  تتوافـــق 

والتاريخيـــة بيـــن البحريـــن والســـعودية، 
خصوًصـــا في ظـــل رؤيـــة المملكـــة 2030 
والتي يتابعها بشكل مستمر األمير الشاب 
الطمـــوح محمـــد بن ســـلمان والـــذي حقق 
االقتصاد الســـعودي تحت إشرافه قفزات 

رائعة يشهد لها العالم أجمع. 
وقال العطيشان إن سمو األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة أمر بتشكيل لجنة لمتابعة 
المشروعات السعودية في البحرين وحل 

مشكالتها إن وجدت.

توجيهات رائعة من سمو ولي العهد 

وأضـــاف أن أعضـــاء المجلـــس المشـــترك 
أخذوا توجيهات رائعة من سمو ولي العهد 

عن رؤية 2030 للمملكتين، وأن التوجهات 
متطابقـــة في البلدين وهـــذا يعطي رجال 
األعمـــال التوجه فـــي االســـتثمار، وبفضل 
ما تنعم به البحرين من أمن يشـــجع رأس 
المال على الوجود والنمو واالزدهار وهذا 

ما لمسه المستثمرون السعوديون.
إن  قـــال  العهـــد  ولـــي  ســـمو  أن  وأوضـــح 
الشـــركات البحرينية والسعودية جميعهم 
رابحـــون وهي خطوة ممتـــازة للتعامل مع 
هـــذا المبـــدأ، وهـــذا ما يرمـــي إليـــه التجار 
الســـعوديين لمزيد مـــن األعمال بالبحرين، 
الحاضريـــن  األعمـــال  رجـــال  أن  مبيًنـــا 
باالجتماع مـــن النوع القـــوي المتمكن في 
مجـــاالت االقتصـــاد والترفيه واالســـتثمار 

والبنية التحتية.

فـــي  المالـــي  األميـــن  قـــال  مـــن جانبـــه، 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن ممثل 
جمعية المطوريـــن العقاريين البحرينية 
عارف هجـــرس، إن االجتمـــاع تاريخي، 
وإن اهتمام ســـمو ولي العهـــد بالمجلس 
ومقابلتـــه ألعضائه لـــه الدافع القوي في 
أن تكـــون العالقـــات أقرب ومشـــروعات 

أكبر.

سمو ولي العهد يقابل أعضاء المجلس  

وأضـــاف هجـــرس أن ســـمو ولـــي العهـــد 
ألول مـــرة يقابل أعضـــاء المجلس وهي 
انطالقـــة جديدة، حيـــث تكلم معهم عن 
المشـــروعات المشـــتركة فـــي قطاعـــات 
كثيـــرة وســـيتم التطـــرق لها عـــن طريق 
اجتماع المجلس، كما ستكون هناك فرق 
عمل في مختلف القطاعات. وأوضح أن 
هنـــاك فرصا كثيـــرة في مجـــال التطوير 
العقاري في البحرين والســـعودية؛ كونه 

من أكبر القطاعات.
وتابـــع “التقينـــا بكبـــار رجـــال األعمال في 
الســـعودية وإن حضورهـــم للبحرين يؤكد 
متـــن العالقات التجاريـــة للبلدين ويعطي 
الحافـــز للعمـــل معهـــم بوتيـــرة أســـرع من 

السابق”.

لقطة جماعية للمشاركين في االجتماع

االجتماع الثاني لمجلس األعمال البحريني السعودي المشترك

البحرين الثانية خليجيا بحجم التبادل التجاري مع السعودية
%  24 ــة  ــبـ ــسـ ــنـ بـ ــن  ــيـ ــتـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ ــن  ــ ــي ــ ب الــــتــــعــــامــــات  ارتـــــــفـــــــاع 

المنامة - تمكين

اختتم صندوق العمل “تمكين” النســـخة 
التجريبية من برنامـــج التوجيه المهني، 
مـــن  عـــدد  مـــع  بالشـــراكة  نظـــم  والـــذي 
أبـــرز مؤسســـات القطاع الخـــاص، وذلك 
بمشـــاركة 32 مشـــاركا فـــي البرنامج من 

المتدربين والموجهين. 
ضمـــن  البرنامـــج  هـــذا  تنظيـــم  ويأتـــي 
“تمكيـــن”؛  لــــ  االســـتراتيجية  األهـــداف 
للوقـــوف علـــى فـــرص التطويـــر الممكنة 
برامـــج دعـــم  أثـــر  فيمـــا يحقـــق تعزيـــز 

األفـــراد، وذلـــك من خالل طـــرح برنامج 
التطويـــر  فـــرص  علـــى  يؤكـــد  متكامـــل 
المهني ونقل الخبرات للخريجين الجدد 
والباحثيـــن عن عمل علـــى أيدي خبرات 

مهنية وممثلين عن سوق العمل.
وفـــي حفـــل عقـــد بهـــذه المناســـبة، أكـــد 
الرئيـــس التنفيـــذي لــــ “تمكيـــن” إبراهيم 
جناحـــي، علـــى أهمية هـــذا البرنامج في 
تعزيـــز دور تمكين في مجـــال الخدمات 
االستشـــارية، والتي تستهدف من خالل 

هـــذا البرنامج المســـتحدث التركيز على 
تطويـــر مهـــارات األفـــراد ضمـــن أهداف 
للكـــوادر  المهـــارات  ورفـــع  التوظيـــف 

الوطنية. 
ومـــن جهته، لفت مدير إدارة الَشـــراكات 
“تمكيـــن” عصـــام  فـــي  العمـــالء  و دعـــم 
حّماد، إلى أن البرنامج يعد أحد البرامج 
التطويريـــة فـــي المجـــال المهنـــي، حيث 
هـــذا  أهميـــة  إلـــى  الدراســـات  أشـــارت 
البرنامـــج ومســـاهمته في رفـــع معدالت 

التوظيـــف، وتعزيز تنافســـية األفراد في 
ســـوق العمل، فضالً عن تعزيز اإلنتاجية 
في العمل بناء على الخبرات المكتسبة. 
واختتـــم البرنامـــج بحفـــل شـــمل تكريم 
المرحلـــة  ضمـــن  فيـــه  المشـــاركين 

التجريبية، بحضور ممثلين عن شـــركاء 
وهـــم  الخـــاص  القطـــاع  مـــن  البرنامـــج 
المحلليـــن  وجمعيـــة  بتلكـــو،  مـــن:  كل 
المالييـــن- البحريـــن، ومجموعـــة فخرو، 
وطيـــران الخليـــج، وإيكيـــا، ومستشـــفى 

رويال البحرين، وشركة تطوير، وشركة 
زيـــن البحريـــن، إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن 

المؤسسات المهتمة بهذا المجال.
وامتدت فترة البرنامج التدريبية تسعًة 

أشهر.

“تمكين” ينجز المرحلة التجريبية لـ ”التوجيه المهني”

االثنين 27 يناير 2020 - 2 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4122

المشاركون في البرنامج

زينب العكري من ضاحية السيف

سمو ولي العهد يأمر 
بتشكيل لجنة لمتابعة 
المشروعات السعودية 

في البحرين
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تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد/ GHULAM NABI BUTT  باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة 
محــدودة  مســؤولية  ذات  المســجلة  ذ.م.م،  للتجــارة  وشــركاءه  عبدالحــق 
بموجب القيد رقم ٩٧٢٤١ طالبا ٕاشهار انتهاء اعمال تصفية الشركة تصفية 
اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون )21( لسنة 2001.

￼ ￼ وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
ٕادارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼)CR2019-170326(￼لسنة￼٢٠٢٠
بشٔان￼ٕاشهار￼انتهاء￼ٔاعمال￼تصفية￼

شركة￼عبدالحق￼وشركاءه￼للتجارة￼ذ.م.م

قيد￼رقم:￼٣-٩٤٩٦١

قيد￼رقم:￼٥٧٤٥٤-١

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
ٕادارة￼السجل￼التجاري

￼)CR2020-ٕاعالن￼رقم￼)١٠٧٩٩
تسجيل￼اسم￼تجاري

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
ٕادارة￼التسجيل

￼)CR2020-ٕاعالن￼رقم￼)١١٠٠٥٧
تسجيل￼اسم￼تجاري

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل مــن لديه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : ابراهيم احمد طه عبدالرحمن 

االسم التجاري الحالي : مطعم كازوزة 
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم بلكونة كازوزه

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل مــن لديه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : مجيد عاشور عيسى مكي 

االسم التجاري الحالي : مجيد لألفراح 
االســـــم التجـــاري الجديد : مجيد للمناسبات

  

  

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة-￼ٕادارة￼التسجيل
إعالن￼رقم￼)٩٩٩٩(￼لسنة￼٢٠٢٠
￼بشٔان￼تحويل￼مؤسسة￼فردية￼
الى￼شركة￼الشخص￼الواحد

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة-￼ٕادارة￼التسجيل
إعالن￼رقم￼)٠٠٠٠(￼لسنة￼٢٠٢٠

￼بشٔان￼تحويل￼فرع￼٤￼و￼٦￼من￼شركة￼ذات￼مسؤولية￼
محدودة￼الى￼مؤسسة￼فردية

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســيد/ اســامة يحــي حســن ياســين المالــك لـــ بيــت البحريــن إلدارة المطاعم 

القيــد رقــم ١١٩٠٥٥ يطلــب تحويــل  )مؤسســة فرديــة( المســجلة بموجــب 

المؤسســةالمذكورة الــى شــركة الشــخص الواحــد برأســمال وقــدره ١٠٫٠٠٠ 

دينار بحريني، لتصبح مملوكة من السيد/ احمد خميس عبده حوام.

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا اصحــاب شــركة النشــابة للمقــاوالت والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 

٩٥٨٦ طالبا تحويل تحويل فرع ٤ و ٦ من الشركة المذكورة الى المؤسسة 

الفردية  لتصبح مملوكة من عبدالصمد احمد ماجد النشابه

القيد￼:￼١١٩٠٥٥

￼تاريخ:￼٢٣/١/٢٠٢٠

القيد￼:￼٩٥٨٦

￼تاريخ:￼٢٢/١/٢٠١٩

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼)٠٠٠٠(￼لسنة￼٢٠٢٠
￼بشٔان￼تحويل￼فرع￼٨￼و￼٩￼من￼مؤسسة￼فردية￼لتصبح￼

شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة￼
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها عبدهللا عبدالرحمن علي جاسم الكوهجي صاحب عبدهللا عبدالرحمن 
علي جاســم )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم ٤٣٤٣٧، طالبا 
تحويــل فــرع ٨ و ٩ مــن المؤسســة الفرديــة لتصبــح شــركة ذات مســئولية 

محدودة بين كل من:
١. عبدهللا عبدالرحمن علي جاسم الكوهجي

PUZHAKKAL PARAMBATH ABDULJALEEL .٢
MOHAMMAD HARSHAD ABOOBOCKER .٣

القيد￼:￼٤٣٤٣٧￼

￼تاريخ:￼٢٣/١/٢٠٢٠

)CR2020-13080(￼إعالن￼رقم
تنازل￼أو￼بيع￼-￼عن￼المحل￼التجاري

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

)CR2020-إعالن￼رقم￼)١٣٨٠٦
تنازل￼￼-￼عن￼المحل￼التجاري

تقــدم إلينــا الســيد/ خاتــون عبــاس محمــد علــي بتحويــل المحــل التجــاري 

التالي: الى السيد/ نهلة السيد حسين علي حسين ماجد 

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقــدم إلينــا نرجــس ابراهيم جاســم شــهاب بطلــب تحويل المحــل التجاري 
التالي: الى حسن علي عثمان دراج  

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم￼القيد

١-٥٥٣٠٥

رقم￼القيد

٢٥١٠٣-٢

االسم￼التجاري
مركز نهلة للتجميل وسبا

االسم￼التجاري
سوبر سيتي لتأجير السيارات

￼تاريخ:￼٢٠٢٠/23/1

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼-￼ادارة￼التسجيل
إعالن￼رقم￼)٠٠٠٠(￼لسنة￼٢٠٢٠

بشأن￼تغيير￼شركة￼الغد￼للمقاوالت￼ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا صاحــب شــركة الغــد للمقــاوالت ذ.م.م، المســجلة بموجــب القيــد رقم 

١٢٠١٨٤، طالب تغيير االســم التجاري من شــركة الغد للمقاوالت ذ.م.م الى 

الغد بور سلوشنز ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد￼:￼١٢٠١٨٤

￼تاريخ:￼٢٣/١/٢٠١٩

القيد￼:￼١٣١٦٦٥

￼تاريخ:￼٢٣/١/٢٠٢٠

￼تاريخ:￼٢٦/١/٢٠٢٠
اعالن￼بحل￼وتصفية

شركة￼كوتشيال￼لتصميم￼األزياء-￼تضامن￼بحرينية
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼

ٕاعالن￼بحل￼وتصفية￼شركة
أتش￼كيه￼أس￼أس￼بروبرتيز￼ذ.م.م￼
سجل￼تجاري￼رقم￼1-104310

بناء على قرار الشركاء في شركة كوتشيال لتصميم األزياء- تضامن بحرينية المسجلة 
تحت رقم ١٣١٦٦٥، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيدة/ رفيقة ملوكي احمد

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: ٦٦٩٣٠٠١٣ )973+(
LEON_SPENCER23@YAHOO.COM

بناء على قرار الشركاء في أتش كيه أس أس بروبرتيز ذ.م.م 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم   104310-1 بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن  الســادة / 

MOHAMMAD SOHAIL IKRAMUL HAQ SHEIKH MOHAMMAD مصفيا للشركة.
 بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، وذلك على 

العنوان التالي:
عنوان المصفي:

MOHAMMAD SOHAIL IKRAMUL HAQ SHEIKH MOHAMMAD
+973-39426400 

Sohail551@gmail.com 
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أقامت جمعية الخالدية الشبابية فعالية 
لتكريـــم عدد من كبـــار المواطنين وذوي 
الهمـــم، تحـــت رعايـــة الشـــيخ خليفة بن 
حمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، وبدعـــم 
مـــن مجموعـــة الحـــواج وشـــركة أصغـــر 
ومجموعـــة  دادبـــاي  ومجموعـــة  علـــي 
بوخـــوة. وأقيمـــت الفعاليـــة فـــي مركـــز 
شباب المحرق النموذجي، بحضور عدد 
كبير مـــن الجمهور وبمشـــاركة مجموعة 
مـــن  وعـــدد  الوالديـــن  رعايـــة  دور  مـــن 
الجمعيات ذات الشـــأن، وأنابه عن راعي 
الحفـــل عضـــو مجلـــس المحـــرق البلدي 

وحيد المناعي.
البحريـــن  أن  الحفـــل  راعـــي  وأكـــد 
ســـباقة فـــي مجـــاالت حفظ كرامـــة كبار 
أصحـــاب  مكانـــة  وتعزيـــز  المواطنيـــن 

الهمـــم، وما تقّدمه من خدمات إنســـانية 
لرؤيـــة  تنفيـــًذا  وعماليـــة،  واجتماعيـــة 
جاللـــة الملـــك الثاقبـــة وحـــس جاللتـــه 
اإلنســـاني الرفيـــع، عندما أطلـــق جاللته 
مســـيرة اإلصالح الشـــاملة، طريًقا للعمل 
نحـــو اإلنجـــاز علـــى الصعيديـــن المحلي 
التكافـــل  منظومـــة  وخلـــق  والدولـــي، 

تنمويـــة متكاملـــة  االجتماعـــي بصـــورة 
تلبـــي طموحـــات المواطنيـــن مـــن خالل 
وسياســـات  الســـتراتيجيات  اعتمادهـــا 
خاصـــة في هـــذه المجاالت، مشـــيًرا إلى 
أهميـــة تضافر جهـــود جميع مؤسســـات 
المجتمع لتتكامل مع الجهود الحكومية 
وصواًل إلى تعزيز مكانة وترسيخ حقوق 

أصحاب الهمم وكبار المواطنين.
 وأضاف أن لمؤسسات المجتمع المدني 
ا في  والجمعيات الشـــبابية دوًرا أساســـيًّ
ترســـيخ دور أصحاب الهمـــم حيث إنهم 
يشـــكلون نســـبة كبيرة من المجتمع وإذا 
لم يتـــم االســـتفادة من قدراتهم نخســـر 
الكثير من الفوائد التي قد يكون لها دور 

إيجابـــي فـــي تطويـــر المجتمـــع، ومثنًيا 
علـــى اهتمام جمعية الخالدية الشـــبابية 

وجهودهم في هذا الجانب.
وأكد رئيـــس جمعية الخالدية الشـــبابية 
إبراهيم راشد أن رعاية الشيخ خليفة بن 
حمد بـــن عبدهللا ال خليفة للحفل محل 
تقديـــر واعتـــزاز، وأن كبـــار المواطنيـــن 

أصحاب تجـــارب وخبرة ودراية ويجب 
أن يتم االستفادة من ذلك وهم أصحاب 
معرفة ترشـــدنا لما نحـــن بحاجته وعمر 
اإلنسان ال يؤثر من مدى االستفادة منه، 
مشيًرا إلى أنه يوجد الكثير من العظماء 
الذيـــن كانوا من أصحـــاب الهمم والذين 

قدموا خدمات ريادية للبشرية.

“الحكومة اإللكترونية” تدشن قناة دفع جديدة للخدمات
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  أعلنـــت 
دفـــع  آليـــة  تدشـــين  عـــن  اإللكترونيـــة 
إلكترونيـــة جديـــدة، تتمثـــل فـــي تمكيـــن 
المســـتفيدين مـــن دفـــع رســـوم الخدمـــات 
المحفظـــة  عبـــر  اإللكترونيـــة  الحكوميـــة 
اإللكترونية )eWallet(، وذلك بالتعاون مع 
شـــركة “بنفت البحرين” المشـــغلة للشـــبكة 
الماليـــة اإللكترونيـــة بين البنوك، وشـــركة 
“كريـــدي مكس”، التي تتبـــوأ مركز الريادة 
البطاقـــات  خـــالل  مـــن  المدفوعـــات  فـــي 

والبوابات اإللكترونية.
جـــاء ذلـــك خـــالل اللقـــاء الـــذي جمـــع كل 
مـــن الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومات 
علـــي  محمـــد  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 

لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  القائـــد، 
“بنفـــت البحريـــن” عبدالواحـــد الجناحـــي، 
والرئيس التنفيذي لشركة “كريدي مكس” 
يوســـف ميرزا، فـــي مقر الهيئـــة بالمحرق، 
بحضـــور نائب الرئيـــس التنفيذي للتحول 
مـــن  وعـــدد  الخاجـــة  زكريـــا  اإللكترونـــي 
المديرين والمســـؤولين الممثلين عن هذه 

الجهات.
المحفظـــة  عبـــر  الدفـــع  أن  القائـــد  وذكـــر 
اإللكترونية تعتبر قناة جديدة استحدثتها 
الهيئـــة في القطاع الحكومي، تماشـــًيا مع 
أنظمـــة الدفع الذكيـــة، التي تحرص الهيئة 
على توفيرها وتطويرها بشـــكل مســـتمر، 
كمـــا أن إطـــالق هـــذه القناة يأتـــي مواكبة 

الدفـــع  خدمـــات  مجـــال  فـــي  للتطـــورات 
اإللكترونـــي والتوجـــه الحكومـــي المتعلق 
تـــداول  إلـــى  النقـــدي  التـــداول  بتحويـــل 
إلكتروني عبر قنوات متعددة، مع االلتزام 

بمعايير األمن والسرية.
وأشـــار القائـــد إلـــى أن تعـــاون الهيئـــة مـــع 
يدفـــع  الخـــاص،  القطـــاع  فـــي  شـــركائها 
قدًمـــا بالخطـــوات التنفيذيـــة للنهـــج الذي 
وجهت له القيادة الرشـــيدة بجعل القطاع 
العـــام منظًمـــا لمجـــال تقنيـــة المعلومـــات 
واالتصـــاالت في البحريـــن، على أن يكون 
القطاع الخاص هو المشـــغل لهذا المجال، 
“بنفـــت”  لشـــركتي  تقديـــره  عـــن  معرًبـــا 
و”كريدي مكس” على استمرار تعاونها مع 

الهيئـــة في تقديم حلـــول الدفع للخدمات 
اإللكترونية.

من جهتـــه، ذكر الرئيس التنفيذي لشـــركة 
الجناحـــي  البحريـــن” عبدالواحـــد  “بنفـــت 
أن الشـــركة تثمـــن هـــذا التعاون مـــع هيئة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
وتأتـــي ضمن إطار الشـــراكة معهـــا، منوها 
بأنـــه توجد عـــدة مبـــادرات مشـــتركة بين 

الطرفين. 
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة “كريدي 
مكس” يوسف ميرزا عن سروره بالشراكة 
الفعالـــة مـــع هيئـــة الحكومـــة اإللكترونية 
والتعـــاون مـــع بنفـــت واســـتعدادها الدائم 
لبحـــث مجاالت الشـــراكة والمســـاهمة في 

دعـــم االقتصـــاد الوطنـــي وتقديـــم أحدث 
الحلـــول الذكية. حيث تعتبر هذه المبادرة 
المشـــتركة ضمـــن رؤيتنا الهادفة لتســـهيل 
للعمـــالء  تتيـــح  متقدمـــة  رقميـــة  بيئـــة 

خيارات دفع سهلة وميسرة.
وأشـــارت إلـــى أن قنـــاة الدفـــع الجديـــدة 
متوافـــرة حالًيا لنحو 20 خدمة إلكترونية 

.)Bahrain.bh( عبر البوابة الوطنية

المحرق - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
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المنامة - جمعية الخالدية الشبابية

خليفــة بــن حمــد يرعى حفــل تكريــم الفئتين بدعــم من “الحــواج” و ”أصغــر علــي” و ”داد بــاي” و ”بوخوة”

البحرين سباقة في حفظ كرامة كبار المواطنين وأصحاب الهمم

الشيخ خليفة بن حمد بن عبدالله
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مقتدى الصــدر يلغي التظاهرات المناهضة للواليات المتحدة

العراق.. قتلى وجرحى في “يوم عنيف” من االشتباكات

لحقـــوق  العليـــا  المفوضيـــة  أعلنـــت 
اإلنســـان في العراق، أمـــس األحد، أنها 
وثقت مقتل 12 متظاهرا مع اســـتمرار 
االحتجاجات الشـــعبية فـــي مدن عدة 

بالبالد.
وأوضحـــت المفوضيـــة أن 9 قتلـــى قد 
ســـقطوا في بغداد، فيما قتل 3 آخرون 
فـــي محافظـــة ذي قـــار، وقالـــت إنهـــا 
وثقـــت إصابـــة 230 مـــن المتظاهريـــن 
والقـــوات األمنية في محافظات بغداد 

وذي قار والبصرة.
وأشـــارت المفوضية في البيان الصادر 
عنهـــا إلـــى اعتقـــال قـــوات األمـــن نحو 
89 متظاهـــرا فـــي محافظتـــي بغـــداد 

والبصرة.
ويطالـــب المتظاهرون برحيـــل النخبة 
الحاكمـــة التـــي يعتبـــرون أنها فاســـدة 
وبإنهاء التدخل األجنبي في السياسة 
الداخلية خاصة من إيران التي هيمنت 
علـــى مؤسســـات الدولة منـــذ اإلطاحة 
بنظـــام صـــدام حســـين فـــي 2003 في 

غزو قادته الواليات المتحدة.
وجاءت أحدث محاولة من الســـلطات 
لمواجهة المحتجين واســـتعادة النظام 
بعـــد ســـاعات مـــن إعـــالن رجـــل الدين 
لـــه  الصـــدر، والـــذي  الشـــيعي مقتـــدى 
أنصار كثر في بغداد والمدن الجنوبية، 
فـــي  المشـــاركة  عـــن  ســـيتوقف  أنـــه 

التظاهرات المناهضة للحكومة.
وقال أحد المحتجين في بغداد لوكالة 
رويتـــرز، طالبا عدم ذكر اســـمه “نحتج 
ألن لدينـــا قضية... ال أعتقد أن مقتدى 
ســـيغير  آخـــر  أي سياســـي  أو  الصـــدر 

رأينا”.
 ودعـــم مؤيـــدو الصـــدر االحتجاجـــات 
المناهضـــة للحكومـــة العراقيـــة وفـــي 
الحمايـــة  وفـــروا  األحيـــان  بعـــض 
للمعتصميـــن من هجمـــات قوات األمن 
ومســـلحين مجهولين، لكنهم بدأوا في 
مغـــادرة مخيمـــات االعتصام في وقت 
مبكـــر مـــن صبـــاح الســـبت بعـــد إعالن 

الصدر.
وشـــرعت قوات األمن بعدها في إزالة 
حواجز خرسانية قرب ساحة التحرير، 
حيث يعتصـــم المحتجون منذ أشـــهر، 
وعلى جســـر رئيســـي واحد على األقل 

على نهر دجلة.
وقال مراســـل لرويتـــرز إن المحتجين 
ويحاولـــون  يســـعلون  العاصمـــة  فـــي 
غســـل وجوههم وأعينهم للتخلص من 
آثـــار الغاز المســـيل للدمـــوع بينما قدم 
مسعفون في الصليب األحمر العراقي 
إســـعافات أوليـــة إذ ال يمكن لســـيارات 

اإلسعاف الوصول للموقع.
واســـتعان متطوعـــون بمركبـــات تـــوك 
المصابيـــن  المحتجيـــن  إلجـــالء  تـــوك 
والدخـــان  الغـــاز  مـــن  ســـحب  وســـط 
األســـود المتصاعـــد من حـــرق إطارات 

سيارات.
وتجمع مئـــات من طلبة الجامعات في 
وقـــت ســـابق أمـــس األحد في ســـاحة 
التحريـــر التـــي تضم مخيـــم االعتصام 
بشـــعارات  يهتفـــون  وهـــم  الرئيســـي 

مناهضة للواليات المتحدة وإيران.
وألغى مقتدى الصدر، في وقت ســـابق 
مـــن أمـــس، التظاهرات التـــي دعا إليها 

فـــي  األميركـــي  الوجـــود  ضـــد  ســـابق 
العراق، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وقـــال البيـــان: “أتفهم عواطفكـــم إزاء 
الهجمـــة األميركيـــة ضد )الصـــدر(... إال 
أنـــه ينهاكم عن التظاهـــر حتى ال ننجر 

إلى فتنة داخلية”.
وأضاف البيان: “لن نســـمح للفاســـدين 
بركوب موجها، السيما من سارعوا إلى 
تصريحـــات لصالح الثـــورة ما أن ظنوا 

أننا ابتعدنا عنها”. 
وكان مئـــات اآلالف مـــن أتبـــاع زعيـــم 
التيـــار الصـــدري، قـــد تظاهـــروا وســـط 

العاصمة العراقية، الجمعة.
ورفـــع المتظاهـــرون شـــعارات تطالـــب 
القوات األجنبيـــة بالرحيل عن العراق، 
تنفيـــذا لقرار مجلس النـــواب المطالب 

بخروج تلك القوات.
وفـــي ســـياق متصـــل، قالـــت الشـــرطة 
مـــع  االشـــتباكات  إن  ومصـــادر طبيـــة 
الناصريـــة  فـــي مدينـــة  قـــوات األمـــن 
إصابـــة  عـــن  أســـفرت  البـــالد  جنـــوب 
17 محتجـــا علـــى األقـــل أربعـــة منهـــم 

برصاص حي.
وقال شـــاهد من رويتـــرز إن محتجين 
أضرمـــوا النيران في مركبتين أمنيتين 

في وســـط المدينة بينما ســـيطر مئات 
منهم على جسور رئيسة فيها.

وذكر شـــاهد آخـــر من رويتـــرز أن أكثر 
مـــن ألفي طالب مـــن جامعات مختلفة 
تدفقـــوا علـــى مخيـــم االعتصـــام فـــي 

مدينة البصرة جنوب البالد.
وقالـــت مصـــادر في الشـــرطة وشـــهود 
من رويترز إن االحتجاجات اســـتمرت 
أيضـــا في كربالء والنجـــف والديوانية 
في تحد لمحـــاوالت قوات األمن فض 

اعتصامات قائمة منذ أشهر.
األســـبوع  االضطرابـــات  وتجـــددت 
الماضي، بعد فترة من الهدوء النســـبي 
اســـتمرت عـــدة أســـابيع، إثـــر الضربات 
الجويـــة األميركيـــة التي قتلـــت القائد 
العســـكري البارز فـــي الحـــرس الثوري 

اإليراني قاسم سليماني.
وتســـبب مقتـــل ســـليماني، الـــذي ردت 
بصواريـــخ  بهجمـــات  إيـــران  عليـــه 
باليســـتية علـــى قاعدتين عســـكريتين 
فـــي العراق توجد بهما قوات أميركية، 
في إحياء التوتر في المشهد السياسي 
الداخلـــي في العراق وتأجيل تشـــكيل 

حكومة جديدة.

بغداد ـ وكاالت

محتجون يغلقون طريقا باإلطارات المشتعلة أثناء تظاهرة في مدينة الناصرية )أ ف ب(

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

قالـــت مصـــادر محلية، أمـــس األحد، 
إن طائـــرات التحالـــف العربي شـــنت 
سلســـلة غـــارات جويـــة علـــى مواقع 
الحوثـــي  لميليشـــيات  وتحصينـــات 

الموالية إليران في شمال اليمن.
الغـــارات  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
ميليشـــيات  مواقـــع  اســـتهدفت 
الحوثـــي اإليرانيـــة فـــي محافظتـــي 

صنعاء والجوف.
التحالـــف  طائـــرات  أن  وأضافـــت 
العربي كثفت من استهدافها لمواقع 
وتحركات الميليشـــيات في مديرية 
“خب والشـــعف” بمحافظـــة الجوف، 

ومنطقة نهم شرقي صنعاء.
وأكـــدت المصادر، ســـقوط عـــدد من 
القتلـــى والجرحـــى وتدمير أســـلحة 
للميليشـــيات  قتاليـــة  وعربـــات 
الحوثيـــة. وكان عشـــرات الحوثيين 
قـــد ســـقطوا بين قتيـــل وجريح، من 
بينهم قيادات ميدانية، خالل القتال 

في جبهات نهم والجوف. 
يمنيـــة،  عســـكرية  مصـــادر  وقالـــت 
إن معـــارك ليليـــة عنيفـــة دارت بيـــن 
والقـــوات  الحوثـــي  ميليشـــيات 
طائـــرات  مـــن  بإســـناد  الحكوميـــة، 
التحالـــف العربـــي، فـــي جبهـــات نهم 
شـــرقي العاصمـــة صنعـــاء، ومفـــرق 

الجوف شمالي اليمن.

“التحالف” تدك مواقع الحوثيين في صنعاء والجوف

رام اهلل ـ أ ف ب

هّدد الفلسطينيون، أمس األحد، باالنسحاب من اتفاقية أوسلو التي تحدد العالقة 
بين إســرائيل والســلطة الفلســطينية، إذا ما أعلنت اإلدارة األميركية عن خطتها 

المرتقبة لحل النزاع في الشرق األوسط، وفق ما أعلن مسؤولون فلسطينيون.

التنفيذيـــة  اللجنـــة  أميـــن ســـر   وقـــال 
لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، صائب 
عريقـــات: “خطواتنـــا للـــرد علـــى إعالن 
تنفيـــذ  بإعـــالن  تتمثـــل  القـــرن  صفقـــة 
لمنظمـــة  المركـــزي  المجلـــس  قـــرارات 
انتهـــاء  إعـــالن  وأبرزهـــا  التحريـــر، 
المرحلـــة االنتقالية”، مضيًفـــا أن إعالن 
الخطة ســـيخلق واقعا جديدا و”يحّول 
االحتالل من احتالل مؤقت إلى دائم”.

 والجمعة، جددت السلطة الفلسطينية 
رفضهـــا خطـــة الســـالم األميركيـــة، بعد 

اإلعالن عن دعوة القادة اإلسرائيليين 
خطـــة إلى واشـــنطن لمناقشة 
الشـــرق  فـــي  الســـالم 
وصـــرح  األوســـط.  

نبيل أبو ردينة، المتحدث باســـم رئيس 
الســـلطة الفلســـطينية، محمـــود عباس، 
في بيان: “إننـــا نؤكد مرة أخرى رفضنا 
القاطع للقـــرارات األميركية التي جرى 
إعالنها حول القدس واعتبارها عاصمة 
إلســـرائيل، إلـــى جانب جملـــة القرارات 

األميركية المخالفة للقانون الدولي”.
 وفـــي المقابل، أعلن الرئيس األميركي، 
دونالـــد ترامـــب، الخميـــس، أنـــه يعتزم 
الكشـــف عن خّطته للســـالم في الشرق 
األوســـط المنتظرة منذ أمـــد بعيد، قبل 
الزيـــارة التـــي ســـيقوم بهـــا رئيـــس 
الـــوزراء اإلســـرائيلي، بنياميـــن 
غـــًدا  إلـــى واشـــنطن،  نتنياهـــو، 

الثالثاء.

الفلسطينيون يهددون باالنسحاب من اتفاقية أوسلو

عواصم ـ وكاالت

قـــال الجيـــش الليبـــي، أمـــس األحـــد، 
منطقتـــي  علـــى  ســـيطرت  قواتـــه  إن 
القداحية والهيشة وأبوقرين بالكامل 
الواقعة شـــرق مدينة مصراتة، تزامًنا 
مـــع انـــدالع اشـــتباكات عنيفـــة بعـــدد 
مـــن محاور القتـــال ضواحي العاصمة 

طرابلس.
 يأتي ذلك فيما وصل الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان إلـــى الجزائر، 
في مستهل جولة إفريقية، بحسب ما 

نقلت قناة “تي.آر.تي. عربي”. 
وأكـــد أردوغان خـــالل مؤتمر صحفي 
أن “التطـــورات فـــي ليبيـــا تؤثـــر علـــى 
الجارة الجزائر بشكل مباشر”، مضيًفا 
أنـــه ال يمكـــن التوّصل إلـــى أي نتيجة 

في ليبيا عبر الحلول العسكرية.
 وقبيل توجهه للجزائر، قال أردوغان 
إن “الملف الليبي ســـيكون في مقدمة 
مباحثاتنا في الجزائر”، مطالًبا بتحرك 

سريع لحل الصراع في ليبيا.
وقال الجيش الليبي إن قواته أجبرت 
مســـلحي مصراتـــة علـــى الفـــرار مـــن 
بلـــدة بوقرين، وتمكنت من الســـيطرة 
تابعـــة  عســـكرية  آليـــات  عـــدة  علـــى 

للميليشيات وكذلك أسر عدة أفراد.
 وذكر الجيش أن قواته تتقدم بشكل 
مدينـــة مصراتـــة  وســـط  نحـــو  كبيـــر 

وباتـــت على بعـــد 100 كـــم، في حين 
أكدت “غرفة عمليات أجدابيا” التابعة 
للقيـــادة العامة للجيش الليبي، اندالع 
ميليشـــيات  ضـــد  عنيفـــة  مواجهـــات 
الوفـــاق، بالقـــرب من منطقـــة الهضبة 
القاســـي وأبوســـليم جنـــوب العاصمة 
عـــن  ناشـــطون  وتحـــدث  طرابلـــس، 

سماع أصوات انفجارات قوّية.

من اشتباكات أبو قرين شرق مصراتة

الرئيس التركي: ندعو إلى تحرك سريع لحل األزمة الليبية
الجيش الليبي يتقدم بمصراتة واشتباكات عنيفة بطرابلس

عواصم ـ وكاالت

مـــا  الصينـــي،  الصحـــة  وزيـــر  قـــال 
قـــدرة  إن  األحـــد  أمـــس  خيـــاووي، 
علـــى  الجديـــد  “كورونـــا”  فيـــروس 
االنتقـــال بالعـــدوى تـــزداد قـــوة، وإن 
عـــدد اإلصابات يمكن أن يســـتمر في 

االرتفاع. 
 وأضـــاف مـــا، متحدًثـــا فـــي مؤتمـــر 
صحفي، أن المعلومات المتوفرة عن 
الفيروس الجديد محدودة، وأنه من 
غير الواضح ما هي المخاطر الناجمة 

عن طفرات هذا الفيروس.
 وأشـــار الوزيـــر الصيني، إلى أن فترة 
حضانة فيـــروس “كورونـــا” يمكن أن 
تتـــراوح من يـــوم إلـــى 14 يوًما، وأن 
الفيـــروس معد خالل فترة الحضانة، 
لـــم يحـــدث مـــع متالزمـــة  وهـــو مـــا 
“ســـارس”  الحـــاد  الرئـــوي  االلتهـــاب 
وهو فيروس ظهـــر في الصين وقتل 
حوالي 800 شـــخص فـــي العالم بين 

عامي 2002 و2003.
 وأكـــد مـــا، أنه ســـيتم تكثيـــف جهود 
احتواء الفيروس التي شملت قيوًدا 
علـــى حركـــة التنقـــل والســـفر وإلغاء 
فعاليـــات كبـــرى احتفاال بعيد الســـنة 

القمرية.
وبلـــغ عـــدد الوفيـــات حتـــى اآلن في 
وفًقـــا  المـــرض  هـــذا  جـــراء  الصيـــن 

شـــخًصا،   56 رســـمية  إلحصائيـــات 
فـــي حيـــن ارتفعـــت اإلصابـــات إلـــى 
1975 شـــخًصا، رغم إلغـــاء الكثيرين 
رحالتهم، السيما مع ظهور الفيروس 
فـــي دول جديـــدة كان آخرهـــا كنـــدا، 
اتخـــذ عدد مـــن الـــدول حـــول العالم 
اإلجراءات الالزمة إلجالء مواطنيهم 

من مختلف المدن الصينية.

 كمامات للوقاية من الوباء في أحد شوارع هونغ كونغ )أ ف ب(

ضحايا الوبــاء بارتفاع.. إجالء وتعليق رحالت وإغالق أماكن ســياحية
الصين: قدرة “كورونا” على االنتشار تزداد قوة

واشنطن ـ وكاالت

رّد الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أمس األحد، سريًعا بالرفض على 
عرض بالتفاوض قدمه وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف.

حســـابه  علـــى  ترامـــب  وكتـــب 
الرســـمي بموقـــع “تويتـــر” أن “وزير 
الخارجية اإليراني يقول إن إيران 
تريـــد أن تتفـــاوض مـــع الواليـــات 
المتحـــدة، لكن مع إزالة العقوبات”. 
وأضـــاف ترامـــب “ال شـــكًرا”. وكان 
ظريف أبدى خالل مقابلة صحفية 
اســـتعداد بالده لالنخـــراط مجدًدا 
الواليـــات  مـــع  مفاوضـــات  فـــي 
العالقـــة  القضايـــا  لحـــل  المتحـــدة 

بينهما، وال سيما الملف النووي.
 وقـــال ظريـــف فـــي المقابلـــة إنـــه 

بوسع إدارة ترامب “تصحيح 
ماضيها” عبر رفـــع العقوبات 
التـــي أعـــادت فرضهـــا علـــى 
نظام طهـــران، والعودة إلى 

طاولـــة المفاوضات. “نحـــن ما زلنا 
وهـــم  المفاوضـــات،  طاولـــة  علـــى 
)الواليات المتحدة( الطرف الوحيد 
الذي غادرها”.  وانسحبت الواليات 
المتحـــدة من االتفـــاق النووي عام 
2018، وأعـــادت فـــرض العقوبـــات 
عليها، فيما يعرف بحملة الضغوط 
بـــأال  ترامـــب  وتعهـــد  القصـــوى. 
تحصل طهران علـــى قنبلة نووية، 

ما دام رئيًسا للواليات المتحدة.
ينايـــر  مـــن  ســـابق  وقـــت  وفـــي   
ا من  الجاري، انســـحبت إيران عمليًّ
االتفاق النووي، عندما أزالت 
القيود التي كانت مفروضة 
عليها بموجب االتفاق على 
برنامجها النووي.

ترامب يرد سريًعا على عرض إيران: “ال شكًرا”
أنقرة ـ وكاالت

قالــت ســلطات إدارة الكــوارث فــي تركيا، أمــس األحد، إن فــرق اإلنقاذ 
التــي كانــت تعمــل طــوال الليــل انتشــلت 45 شــخًصا مــن تحــت أنقــاض 
المبانــي المنهــارة مــن جــراء الزلزال القــوي الذي ضرب شــرق البالد، في 

حين ارتفع عدد الضحايا إلى 38 قتيالً.

 واســـتخدم المنقـــذون، الذين كانوا 
يعملـــون فـــي درجـــات حـــرارة أقل 
وحفـــارات  أيديهـــم  الصفـــر،  مـــن 
ميكانيكيـــة لمواصلـــة البحـــث عـــن 
ناجيـــن في ثالثة مواقـــع في إقليم 
أالزيغ، حيث وقع الزلزال بقوة 6.8 

درجة مساء يوم الجمعة.
 وقالـــت إدارة الكـــوارث والطـــوارئ 
التركيـــة، أمـــس، إن الزلـــزال، الـــذي 
تـــاله وقـــوع أكثـــر مـــن 700 هـــزة 

شـــخًصا   31 قتـــل  ارتداديـــة، 
فـــي  وأربعـــة  أالزيـــغ  فـــي 

إقليـــم مالطيـــة المجاور. 
وأصيب أكثـــر من 1600 

شخص بسبب الزلزال.
 وقالـــت إدارة الكـــوارث والطـــوارئ 
إن عمليات البحث واإلنقاذ ما تزال 
جارية في ثالثة مواقع مختلفة في 
أالزيغ. وحذرت الســـكان من العودة 

للمباني المتضررة ألنها قد تنهار. 
 وقـــال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان إنه ســـيتم تشـــييد بيوت 
ذات هيـــاكل صلبـــة ســـريًعا لتوفيـــر 
مأوى للسكان المشردين. ووصف 
الزلـــزال في تصريـــح أدلى به 
أثنـــاء زيارة إقليمـــي أالزيغ 
ومالطية أمس الســـبت 

بأنه اختبار لتركيا.

زلزال تركيا يحصد مزيدا من األرواح

السعودية واإلمارات: 
ال إصابة بفيروس كورونا

الربيعة،  توفيق  السعودي  الصحة  وزيــر  أكد 
ــّفــذت الــعــديــد مــن اإلجــــراءات  أن الـــــوزارة ن
االحـــتـــرازيـــة الــمــشــددة، لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
المملكة  أن  إلــى  أشـــار  كما  الــجــديــد،  كــورونــا 
وأنها  بالفيروس،  إصابة  حالة  أي  تسجل  لم 
قامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا 

المرض في منافذ الدخول للمملكة.
اإلماراتي،  الصحة  وزير  أكد  أبوظبي،  وفي   
عبد الرحمن العويس، أمس األحد، خلو دولة 
بفيروس  حـــاالت مصابة  أيــة  مــن  اإلمــــارات 
كورونا الجديد، مشدًدا على أن كافة الجهات 
االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلجـ اتــخــذت  المختصة 

الالزمة لمنع وصول الفيروس للدولة.
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سعدت كثيًرا وأعجبت أكثر بما رأيته من أعمال فنية 
رائعـــة أثنـــاء زيارتي مؤخرا معرض البحرين الســـنوي 
للفنـــون التشـــكيلية )النســـخة ٤٦(، وكل الشـــكر لهيئـــة 
البحرين للثقافة واآلثـــار لجهودها المضنية والحثيثة 
التي بذلتها لظهور هذا المعرض في أوج صوره، وهذا 
ليس غريبا عليها وبشـــهادة الجميع فإن الهيئة برئاسة 
الشـــيخة مي بنت محمـــد آل خليفة تســـتحق العالمة 
الكاملة وأبلت بالًء حســـًنا فـــي تنظيم وتطوير الكثير 
من األعمال والفعاليات الثقافية في مملكتنا الحبيبة.

وتأتـــي إقامـــة هـــذا المعـــرض الذي يعتبـــر حدًثـــا فنًيا 
ومســـتداًما برعايـــة كريمة من صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء الموقر حفظه هللا الـــذي يحرص على 
افتتاحـــه شـــخصًيا كل عـــام وذلـــك إيماًنـــا من ســـموه 
بقـــدرة الفنـــان البحرينـــي علـــى إبـــراز مواهبـــه الفـــذة 

وحرصه على المنافسة والتطور. 
الفنيـــة  والقـــدرة   - الفنـــي  الفكـــر  إن  تعلمـــون،  وكمـــا 

فـــي اإلبـــداع - الـــذي يمتلكـــه الفنـــان البحرينـــي جعله 
ينطلـــق إلى العالمية علـــى الرغم من إمكانياته المادية 

المتواضعة. 
وبعـــد هـــذه المقدمـــة التي أعتبرهـــا واجبـــة الذكر بأن 
أعطـــي أصحابهـــا حقهـــم، أود فـــي المقابـــل أن أنـــوه 
إلـــى مالحظة مهمة جًدا شـــاهدتها أثنـــاء تجوالي في 
المعـــرض. رجـــل أمـــن بحريني قـــام بجهود مشـــكورة 
مـــن خالل ترحيبه بنا في المعرض وتقديم شـــرح عن 
عمل معين من األعمال المعروضة، كما قدم لنا نسخة 
مـــن الكتيـــب التعريفي الفاخـــر ألعمـــال الفنانين وقام 
بالشـــيء نفســـه مـــع جميع مـــن كان حاضـــًرا، ولألمانة 
أقـــول إن هـــذا الرجـــل يســـتحق التكريـــم الالئـــق مـــن 
قبـــل الهيئة )حتى إن لم يكـــن ضمن الهيكل التنظيمي 
للهيئـــة( ألنـــه قـــام بعمل جبـــار وهو يعلم أن مـــا قام به 
ليـــس من اختصاصه، لكن بســـبب حبـــه ووالئه لوطنه 
أوال ولعمله ثانًيا، حرص بأن يقوم بعمل المرشـــد الذي 

لـــم يكن متواجـــدا طوال فترة وجودنا لمدة ســـاعتين 
كاملتيـــن، فهـــذا الرجل حرص كل الحـــرص من وجهة 
نظـــري علـــى أن ينقـــذ مـــا يمكن إنقـــاذه بســـبب غياب 

المرشد المعني.
وأنا هنا أود أن يقوم المســـؤولون بتكريمه، وأن يكون 
قـــدوة للغيـــر وذلـــك ألن اإلدارة فـــن وإذا جعلنـــا منـــه 
شـــخًصا مخلًصا وأنموذج الوالء واإلخالص، فإن ذلك 
يخلق رمًزا ومثااًل للغير، ولو كان القرار بيدي الخترته 

الموظف المثالي. 
أود هنـــا أن أؤكـــد بأننا هنـــا في البحريـــن نملك أفضل 
أن  فقـــط  نحتـــاج  المخلصـــة،  والكفـــاءات  الخامـــات 
نضمهـــم ونعطيهـــم الثقة، ومع األســـف الشـــديد نفتقد 
إلى الكثير من فنون اإلدارة في مؤسســـاتنا، وأنا على 
ثقة بأن هناك الكثير والكثير من القصص الناجحة من 
أبنـــاء وبنات هذا الوطن الغالي ولم تجد من يســـتغلها 

االستغالل األمثل. وهللا من وراء القصد.

عتُق التعليم العالي!
يأتـــي إنشـــاء وزارات للتعليـــم العالـــي فـــي أّية بقعة فـــي العالم – في أدنى مســـتوياته – 
انطالقـــًا مـــن تأكيـــد المعنيين إعطـــاء هذا النوع مـــن التعليـــم ومتعلقاتـــه البحثية، كبير 
االهتمام ومزيدا من الرعاية؛ ابتغاء زيادة فاعليته وتوسيع عوارضه التعليميـة المختلفة 
في خدمة المحيط الديمغرافي لتلك الجغرافيا من جانب، واالرتقــاء به عبر وضع اأُلُطر 
والبرامج والسياســـات والخطط، واإلشراف عليها بعد اإلعداد الجيد من جانب آخر؛ بما 
ُيسهم في تنمية تلك القوى البشرية وتشجيـع حركة البحث العلمي بين مختلف هيئات 
ومؤسســـات التعليم وســـعيها لتحقيق أكبر قدر من المدخالت وتلبيتها متطلبات ســـوق 
ُث باستمرار في المناهج  العمل ومواءمتها لما ُيتاح من نواتج التعليم والتدريب، وُيحدِّ
والعلـــوم الحديثـــة وُيحّســـن في بيئـــات العمل وُيحفـــز على اإلبداع ويســـتقطب الكوادر 
البشرية حتى يرتفع بمستويات الجودة التعليمية والتدريبية وُينصف في االحتياجات 

الملحة والمتطلبات الماسة.
Higher Educa-  فـــي اآلونـــة األخيرة، بان في األفـــق وضوحًا ما ألهمية التعليـــم العالي

tion على متنوع الُصُعد، والذي يستوجب انتهاج السياسات التطويرية والتعاطي المرن 
مـــع األحداث والمســـتجدات الملّحة من حيـــث التفعيل لألدوار وفق جملـــة من المرامي 
ا تأهيالً  التـــي تتضمـــن - وفق ُأولى األولويـــات - إعداد الكفـــاءات المؤهلة علميـــًا وفكريًّ
عالـــي األداء لمـــا ُيناط بهم من واجبات ريادية تخدم األوطان وتنهض إيجابيا بها ضمن 
ديناميكية اإلنتاج العلمي والبناء الحضاري الذي ينبري إلى زيادة الثروة الوطنية الفاعلة 
فـــي اإلنتاج البحثي واإلنجـــاز الفكري الذي يقتضي الفهم الواعـــي والوجود الملتزم في 
دائرة الدوافع والمبررات الُمحققة للصدارة وربطها بمتطلبات التنمية البشرية الشاملة.

نافلة: «

بات من أهم القضايا وأكثرها إلحاحًا على المســـتوى المحلي عتُق ســـوق التعليم العالي 
بوجـــود وزارة للتعليـــم العالـــي Ministry of Higher Education بعدمـــا شـــهدت بالدنـــا 
العزيـــزة نقلـــة فـــي الكـــّم والكيف، أضحى فيهـــا التنافس )شرســـا!( بعد افتتـــاح جامعات 
أجنبيـــة عريقـــة ِقبـــال الجامعـــات الوطنيـــة واألهلية التي رفـــدت بما تزخر بـــه مجتمعًة 
باالختصاصـــات اإلنســـانية واالجتماعيـــة المتنوعـــة وتخريجهـــا حملـــة األلقـــاب العلمية 
الذين أضحوا فيما بعد آلة تحريك وصقل وتنمية للقدرات البشرية في جوانبها العلمية 
والعمليـــة والفنيـــة وزيادة طاقة العمل المعرفي وحجم اإلنتاج البحثي فيها عبر تحقيق 
القفزات النوعية التي ســـاعدت على توســـيع قاعدته في مختلف المســـتويات باعتباره 
أحـــد المنافـــذ الرئيســـة في التنمية البشـــرية من حيث القـــدرة والكفاءة فـــي ظل النماء 

بمؤشراته الكمية والنوعية العالمية.

المواطنة حقوق وواجبات
نظـــم مجلس الـــدوي بمنطقة الحالـــة بالمحرق وبحضـــور الوجيه األســـتاذ إبراهيم بن 
يوســـف الـــدوي وجمع غفير مـــن رواد المجلس الكـــرام من مختلـــف محافظات مملكة 
البحرين محاضرة بعنوان “الُبعد الفلسفي والتاريخي للمواطنة”، تحدثت فيها د. شرف 
المزعـــل التي عرفت بشـــكل مفصل مفهوم المواطنة ومحطاتهـــا التاريخية ونظرياتها 
والُبعـــد الفلســـفي لها، ومفهوم المواطنة يحتاج إلى شـــرح طويل، وله رؤية سياســـية 
واقتصاديـــة واجتماعيـــة وثقافية وإنســـانية، فهو مفهوم ُمتعدد األبعـــاد ويرتبط أكثر 
بســـلوك اإلنســـان في وطنه الذي ينتمي إليه ويتمتع بعضويته وما يستحق من حقوق 
وما عليه من واجبات، وهي الحقوق التي تلتزم بها بالده تجاهه وواجباته التي يلتزم 
بها تجاهها، وبموجب هذا المفهوم فإن المواطن يتحمل مسؤولية وطنية تجاه بالده 

مع اآلخرين الذين يتعايش معهم حيث تتحقق مصالح الناس وغاياتهم المشتركة.
وللمواطنـــة ثالثة أبعاد أساســـية: الُبعد المدني والسياســـي واالقتصـــادي االجتماعي، 
فأولهمـــا أن يتمتع اإلنســـان في بالده بحرية اإليمان واالعتقـــاد وحرية الرأي والتعبير 
وحق التملك والعدالة والمساواة مع اآلخرين الذين يتعايش معهم. وثانيهما أن يتمتع 
بحق المشاركة السياسية كونه عنصًرا فاعاًل في إدارة الشؤون العامة ببالده من خالل 
الترشـــح واالنتخاب، وثالثهمـــا توفير حاجاته االقتصاديـــة واالجتماعية وما يحتاجه 
أيضا من التعليم والصحة والسكن والتوظيف واألمن، فهذه األبعاد الثالثة تجعل كل 
كائن بشـــري متمتًعا بالمواطنة التي تحقق له مصالحه المتناغمة مع مصلحة اآلخرين 

وفًقا للمصلحة العامة وقوانين البالد.
إن الوعـــي بالمواطنـــة يعنـــي أوال أهميـــة اإلنســـان المواطن تجاه نفســـه وتجـــاه بالده 
ومســـؤولياته تجاههـــا، وثانًيـــا مســـؤولية الدولـــة تجاه مواطنيهـــا، فالمواطنـــة الحقة 
تشـــكل شـــخصيتي الدولة والفرد وتعظم من والئه وتعزز مـــن انتمائه ألرضه وترابها، 
فهو ال ينتمي فقط إليها والدة بل يتحمل مســـؤولية الدفاع عنها ضد األخطار، فكلمة 
المواطـــن جـــاءت من الوطن الذي ينتمي إليه اإلنســـان، والمواطنة جـــاءت من انتماء 

اإلنسان إلى دولة وطنية ذات سيادة تامة.
ويحتاج الوعي بالمواطنة إلى “ثقافة المواطنة” من خالل اســـتيعاب اإلنســـان أهميته 
ودوره فـــي مجتمعـــه، ودور الدولـــة بالتقيد بالقوانين والمواثيـــق والعهود التي تحمي 
حقوق اإلنســـان، فعالقة اإلنسان بوطنه تعتمد على مبدأ المواطنة، فال مواطنة بدون 
وطن وال مواطنة بدون حقوق وواجبات وال مواطنة بدون تشـــريعات وقوانين تنظم 

هذه الحقوق والواجبات وترعاها.

عبدعلي الغسرة

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

رجل األمن... مثاال

نّظم مركز كانو الثقافي ندوة تحت عنوان “علي سيار.. 
الذاكـــرة والموقـــف”، اســـتضاف فيها الزمالء د. حســـن 
مدن وعلي صالح وعقيل سوار، الذين عملوا في مجلة 
“صدى األســـبوع” تحـــت إدارة الراحل الفقيد األســـتاذ 
علـــي ســـيار، وجـــاءت أوراقهـــم حافلة بما كشـــفوه من 
أسرار في بالط “صاحبة الجاللة” حتى قيل في بعضها 
الُمباح وغير الُمباح، ومنها معلومات ُمثيرة بحاجة في 
تقديرنـــا لمزيد مـــن التوثيق والتدقيق، مادام الشـــاهد 
األهـــم عنها غائبـــا ورحل عـــن دنيانا، ومادامـــت وقائع 
أخرى تتصل ببعض رجاالت دولة االستقالل الذين قد 

يعزفون عن اإلدالء بتعليقهم عليها.
ومـــع أن كاتـــب هـــذه الســـطور لم يســـبق لـــه العمل في 
“صـــدى األســـبوع” تحـــت رئاســـة الفقيـــد ســـيار، إال أن 
بوســـعه ككاتب فيها باســـم مســـتعار، وكقـــارئ ومتابع 
لمـــا كان يكتبـــه الراحـــل فيهـــا، وكزميـــل له فـــي “أخبار 

الخليج” الحقـــًا، إبداء المالحظتين التاليتين فيما أثير 
حـــول بعض القضايا في الندوة: األولى: ينبغي التأكيد 
علـــى أن الراحل ســـّيار حينمـــا انتقد في مقـــال له أحد 
المواســـم الدينيـــة تحـــت عنوان “إلى متـــى هذا الحزن 
المدمـــر؟” لـــم ينطلق البتة مـــن دوافع طائفيـــة، بل من 
منطلقـــات دينية مســـتنيرة وفـــق رؤى ثقافتـــه الذاتية 
العلمانيـــة الليبراليـــة القوميـــة، ولـــو افترضنـــا جدالً أن 
هذا الُعرف الديني يتصل بالمكون الذي ينتمي إليه لما 
تردد عن كتابته، على أن الُتهمة التي ُالحقت به جزافًا 
تركت بال شـــك جرحًا غائرًا في نفسه، ولربما انعكست 
بشـــكل مـــا على كتاباته فـــي بعض الصحافـــة اليومية. 
ثمة إشـــارة هنا جديرة بالذكر، ففي الوقت الذي قررت 
فيـــه الجهة الرســـمية المعنية إيقـــاف الجريدة )بحجم 
التابلويد حينئذ( لعددين قادمين أو ثالثة، وفي الوقت 
الذي كانـــت فيه )حينذاك( صحافتنا تحظر على كّتابها 

أيـــة إشـــارة إلى مكون مـــن المكونيـــن الكريميـــن درءًا 
لحساســـيات غيـــر مأمونة العواقب، فإنـــه ال أحد يفهم 
لمـــاذا تحللت أغلب صحافتنا تدريجيـــًا بعدئذ من هذا 
االلتـــزام منذ التســـعينيات حتـــى بلغ أوجه فـــي عقدنا 

الراهن!
الثانيـــة: ليس أقســـى على نفس األســـتاذ الراحل الذي 
كان يحلـــم بامتـــالك وإدارة صحيفـــة يوميـــة مـــن أن 
يبيـــع مجلته إلى إحـــدى الصحف المحلية شـــريطة أن 
يـــرأس تحريرهـــا، كمـــا قيـــل، ثم اضطـــراره الحقـــًا إلى 
أن يكتـــب بانتظـــام مقاال صحافيا فـــي إحدى الصحف 
اليوميـــة ويخضـــع لمقاييـــس هامشـــها الصحافي وهو 
األســـتاذ الكبير، بما في ذلـــك حجب هذا المقال أو ذاك 
مـــن مقاالته، وهذا األمـــر يمثل داللة عظيمة على مدى 
عشـــقه الجنوني المتيـــم للكتابـــة الصحافية. رحم هللا 

فقيدنا الراحل الكبير الزميل واألستاذ علي سّيار.

رضي السماك

الُمباح وغير الُمباح في ندوة سّيار

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

للتواصل: 17111483

سر العظمة في شخصية سيدي سمو رئيس الوزراء
قوة الدولة تتســم بشــخص قائدها، وتتميز بنهجه، والبحرين بفضل من هللا تعالى يقودها ربان حكيم وقدوة مثالية تنهل من منابعها 
كل دول العالم، قائد لم يقف يوما واحدا عن ممارسة مهامه كرجل دولة، يتابع شؤون المواطنين بالتفصيل وينفرد بالمجد ومنهجية 
خاصة في البناء والتعمير، وتوجيهاته بمثابة العمود الفقري لقوة الدولة وكمالها، سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه، فكــر قيــادي متميز على الصعيد اإلنســاني تجاوز في يســر كل مكتســبات المعرفة 
البشــرية الحاصلــة فــي القيــادة، فحتــى وســموه حفظه هللا خــارج أرض الوطــن إال أن أبوابه مشــرعة أمام كل طارق، ويتلقى شــكاوى 
المواطنين ويسهر على مصلحة الوطن، مستندا أيده هللا على حديث النبي صلى هللا عليه وسلم “كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته”.

ســـيدي ســـمو رئيس الوزراء 
حفظه هللا ورعـــاه يقول لنا، 
أنا معكم وعملي مســـتمر من 
أجـــل تحقيق مـــا نصبوا إليه 
مكرســـة  وحياتـــي  جميعـــا، 
وتقـــدم  لشـــعبي  بكاملهـــا 
البحريـــن،  ورقـــي  وازدهـــار 
وتوفيـــر كل ما من شـــأنه أن 

يسهم في نجاحنا على جميع 
المســـتويات، وهنا يكمن سر 
العظمة في شـــخصية ســـمو 
رئيـــس الـــوزراء حفظـــه هللا 
ورعاه، فأين ما يكون يضمد 
ويهتـــم  المواطـــن  جـــراح 
ويراقـــب  شـــعبه،  بشـــؤون 
القـــرارات واألنظمـــة ويوجه 

جميـــع  التخـــاذ  الـــوزراء 
اإلجـــراءات التـــي تصب في 
مصلحـــة البـــالد والمواطـــن، 
كل  بالقـــراءة  مســـحنا  ولـــو 
التواريـــخ فلـــن نجـــد قائـــدا 
مثل أميرنا خليفة بن سلمان 
للوطـــن  نفســـه  نـــذر  الـــذي 
وخدمة الشعب والسهر على 

دفـــة القيـــادة والعمـــل الجاد 
فليس هناك اســـم وال عنوان 
عنـــد  لإلجـــازة  هويـــة  وال 
ســـيدي ســـمو رئيس الوزراء 
وهـــذا  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه 
هـــو المعنـــى الحقيقي للحب 
والوفاء والتفاني في خدمة 

الشعوب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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د. جاسم المحاري



تلقى العب منتخبنا الوطني والنادي األهلي للكرة الطائرة محمد عنان عرضا رسميا 
من نادي الكويت الكويتي لتمثيله على ســبيل اإلعارة في منافســات بطولة األندية 
الخليجيــة الـــ 37 التــي ســتحتضنها دولــة الكويــت الشــقيقة مــن 2 لغايــة 11 فبرايــر 

المقبل.

وقـــام النادي الكويتي بفتـــح خط اتصال 
األهلـــي؛  طائـــرة  عـــن  المســـؤولين  مـــع 
الـــذي  عنـــان  خدمـــات  مـــن  لالســـتفادة 
تقويـــة  بهـــدف  2؛  بمركـــز  اللعـــب  يجيـــد 
صفـــوف النادي الكويتـــي صاحب األرض 

والجمهور.
الموافقـــة علـــى  تتـــم  المتوقـــع أن  ومـــن 
العـــرض الكويتـــي إلتاحـــة المجـــال أمـــام 
هـــي  احترافيـــة  تجربـــة  لخـــوض  عنـــان 
خـــارج  الرياضـــي  فـــي مشـــواره  األولـــى 

البحرين.
وســـيفتتح الكويت الكويتي مشواره في 
البطولـــة الخليجية يوم الثالثاء 4 فبراير 

بمالقـــاة العيـــن اإلماراتـــي، ثـــم مواجهـــة 
الشـــرطة القطـــري 5 فبرايـــر، ثم الســـيب 
العماني 7 فبرايـــر، تعقبها مواجهة الهالل 
8 فبرايـــر، وأخيـــرا داركليـــب  الســـعودي 

البحريني 10 فبراير.
واســـتعانت األندية الخليجية حتى هذه 
اللحظـــة مـــع العبيـــن اثنين مـــن البحرين 
اإلماراتـــي(،  )العيـــن  عنـــان  ناصـــر  وهـــم 
وفاضـــل عبـــاس )الســـيب العمانـــي(، فيما 
سيشارك العب المحرق محمد يعقوب مع 
ناديـــه األم داركليب الـــذي يمثل البحرين 
فـــي االســـتحقاق الخليجـــي بصفته بطل 

محمد عنانالدوري الموسم الماضي.

ــة ــي ــج ــي ــل ــخ ــه بـــبـــطـــولـــة األنـــــديـــــة ال ــل ــي ــث ــم ــت ل
الكويت الكويتي يطلب محمد عنان
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الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

يواصل نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل اســتعداداته التنظيمية ألقامة ســباق الخيل الكبير على كأس صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهد النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء والذي ســيقام عصر يوم الجمعة 31 ينايــر الجاري على مضمار 

سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

وسيشـــهد الســـباق زيادة عدد األشواط 
األولـــى  للمـــرة  أشـــواط   7 الـــى   5 مـــن 
فـــي تاريـــخ هـــذا الســـباق الكبيـــر منـــذ 
انطالقتـــه العـــام 1981 ضمن الخطوات 
أكبـــر  بيـــن  المشـــاركة  إلثـــراء  الهادفـــة 
عـــدد مـــن اإلســـطبالت ورفـــع مســـتوى 
المنافســـات القويـــة بيـــن أبـــرز وأقـــوى 
الجيـــاد، فيمـــا شـــهدت عمليـــة تســـجيل 
فـــي  تمـــت  التـــي  المبدئيـــة  التداخيـــل 
اليوميـــن الماضيين تســـجيل 60 جوادا 
فـــي األشـــواط الســـبعة بانتظـــار القائمة 
النهائية للجياد التي ســـتعلن بعد إجراء 
“الثالثـــاء“،  غـــد  يـــوم  المقـــررة  القرعـــة 
إذ شـــهدت قائمـــة التداخيـــل المبدئيـــة 
للجياد المشـــاركة في ســـباق كأس سمو 
ولـــي العهـــد تســـجيل نخبة الجيـــاد في 
اإلسطبالت البحرينية سواء في الخيل 

العربية أو النتاج المحلي أو المستوردة، 
في مؤشر ينذر بمنافسات قوية ومثيرة 
بيـــن نخبـــة الجيـــاد التـــي ســـبق للعديد 
بالكـــؤوس  االنتصـــارات  تحقيـــق  منهـــا 
الغالية في هذا الســـباق الكبير، وآخرها 
أبطـــال ســـباق الموســـم الماضـــي ومـــن 
بينها الحصان “كحيـــالن عافص 1708“ 
الفائـــز بكأس ســـمو ولـــي العهـــد للجياد 
العربيـــة، وكذلك الحصـــان “مليار“ الفائز 
بكأس ســـمو ولي العهـــد للنتاج المحلي، 
والحصان “ثور كهيل ستار“ الفائز بكأس 
ســـمو ولي العهد للجياد المســـتوردة، إذ 
ســـتواجه هـــذه الجيـــاد األبطـــال تحدًيا 
إلثبـــات جدارتهـــا بتكرار فوزهـــا باللقب 
الغالي للموسم الثاني على التوالي على 

رغم المنافسات المرتقبة في للسباق.
كمـــا ينتظـــر اإلعـــالن غـــًدا عـــن أســـماء 

والعالمييـــن  المحترفيـــن  الفرســـان 
الذين ســـيحرص عـــدد من المـــالك على 
منافســـات  لخـــوض  بهـــم  االســـتعانة 
الســـباق الكبيـــر كمـــا جـــرت العـــادة فـــي 

المواسم الماضية.
وجـــاءت قائمـــة الجيـــاد المشـــاركة في 
التداخيـــل المبدئية على النحـــو التالي: 
الشـــوط األول يقـــام علـــى كأس الهيئـــة 
العليا للفرسان المتمرنين لجياد الدرجة 
األولـــى “مســـتورد“ مســـافة 1200 متـــر 
مســـتقيم والجائـــزة 5000 دينـــار، وتـــم 
تســـجيل 13 جـــواًدا هي “مرحبـــا مليار، 
سن سبرايت، كينكس، فور ويل درايف، 
رومـــان فيفـــر، تشـــاتم هـــاوس، رغيولر، 
ســـمر بلـــو ســـوم، البـــرق، منشـــد، بـــراق 

ستيبس، بيل نيه، ريبل دي لوب”.
الشوط الثاني يقام على أوكس البحرين 

لجيـــاد النتاج محلي مســـافة 1800 متر 
تســـجيل  وتـــم  دينـــار   3300 والجائـــزة 

الجياد “ميمونه، صابرينا، فالنتاين“.
كأس  علـــى  يقـــام  الثالـــث  الشـــوط 
المعتمديـــن لســـباق التوازن “مســـتورد“ 
مسافة 1600 متر والجائزة 5000 دينار 
وتم تســـجيل 10 جياد “أوســـتين باورز، 
غوماتي، بالسترا، بالتيك نايت، مشتاق، 

واكامي، الجالبي، دون ميراج، بنك“.
الشوط الرابع يقام على داربي البحرين 
لجيـــاد الدرجـــة األولـــى “نتـــاج محلـــي” 
مسافة 2000 متر والجائزة 5650 دينار 
وتـــم تســـجيل الجيـــاد “الطـــارق، دارج، 
بولســـار،  نبـــراس،  هايـــل،  اكسلســـيور، 

راعد، شواش، مصايب، صابرينا“. 
الشـــوط الخامس يقام علـــى كأس ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
األولـــى  الدرجـــة  لجيـــاد  والمخصـــص 

مـــن خيـــل البحريـــن العربيـــة األصيلـــة 
“الواهـــو“ مســـافة 1400 متـــر والجائـــزة 
5000 دينـــار، وتم تســـجيل 5 جياد هي 
“كحيالن عافص 1675، الجالبي 1544، 
عافـــص  كحيـــالن   ،1564 الصقـــالوي 

1695، كحيالن عافص 1708“.
الشـــوط الســـادس يقام على كأس سمو 
العهـــد والمخصص لجيـــاد النتاج محلي 
 15000 والجائـــزة  متـــر   2000 مســـافة 
دينار وتم تســـجيل 10 جياد هي “دليل، 
دوشـــانبي، غـــود نيـــوز، غرايـــب، مليار، 

نيوز بريكر، رتورت، بارتشمنت، بولسار، 
النمره“.

الشـــوط السابع واألخير يقام على كأس 
ســـمو ولـــي العهـــد والمخصـــص للجيـــاد 
المســـتوردة مسافة 2000 متر والجائزة 
15000 دينـــار، وتـــم تســـجيل 10 جياد 
هي “فايز، جزيل، ليد باك روميو، مكاك، 
نيو شـــو، بورت ليونز، راســـتنغ، فيل دو 
ســـول، ثـــور كهيـــل ســـتار، وات أ ولكـــم، 

البرت فيني“.

سمو ولي العهد أثناء متابعته كأس سموه في المواسم السابقة

الحصان ثوركهيل ستار يتقدم الجياد المشاركة في السباق 

زيادة أشواط كأس سموه بمشاركة أقوى الجياد.. وغدا القرعة

استعدادات مكثفـــة لسبــــاق سمــو ولي العهــد

أحمد مهدي

االثنين 27 يناير 2020 - 2 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4122

منافســـات  )اإلثنيـــن(  اليـــوم  تنطلـــق 
الجولة الحادية عشـــر لدوري الدرجة 
الثانيـــة لكرة القدم للموســـم الرياضي 
2019 - 2020، بإقامـــة لقاءين عند 6 

مساء.
يلعب المالكية مع االتحاد على ملعب 
مدينة حمد، ويلعب ســـترة مع البديع 

على استاد النادي األهلي.
غـــًدا  الجولـــة  مباريـــات  وتســـتكمل 
الثالثـــاء، إذ يلعـــب االتفاق مع قاللي، 
ومدينـــة عيســـى مـــع البحريـــن، فيما 

يخضع التضامن للراحة اإلجبارية.
ـــا إلـــى  ويشـــير ترتيـــب الـــدوري حاليًّ
 24 برصيـــد  المالكيـــة  نـــادي  صـــدارة 
نقطة، ثم البحريـــن وصيفا 18 نقطة، 

مدينة عيسى ثالًثا بـ 16 نقطة، قاللي 
15، ســـترة 14، البديـــع 14، االتحاد 9، 
االتفاق 5، وأخيًرا التضامن بال نقاط.

وبالعـــودة إلـــى مباريـــات اليـــوم، فإن 
الوطنـــي  المـــدرب  بقيـــادة  المالكيـــة 
لمواصلـــة  يطمـــح  يعقـــوب  أحمـــد 
مشـــواره الناجـــح دون خســـارة، فـــي 

االتحـــاد  يدخـــل  المقابلـــة،  الجهـــة 
بقيـــادة المدرب الوطني عبدالصاحب 

عبدالنبي.
ســـترة  يقـــود  الثانيـــة  المبـــاراة  فـــي 
المـــدرب الوطني عـــادل عبدهللا، فيما 
يقـــود البديـــع المدرب الوطني هشـــام 

الماحوزي.

فريق المالكية

سترة يالقي البديع في افتتاح الجولة 11 لدوري الدرجة الثانية
المالكية يسعى لمواصلة انتصاراته أمام االتحاد

حسن علي

حسن علي

أصـــدر االتحـــاد العربـــي للكـــرة الطائـــرة 
الجدول المعتمد لبطولة األندية العربية 
تحتضنهـــا  التـــي  والثالثيـــن  الثامنـــة 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة مـــن 16 لغاية 
28 فبرايـــر المقبـــل بمشـــاركة 20 ناديـــا 
مـــن بينهـــم األهلـــي ممثـــل البحرين في 
البطولـــة بصفتـــه بطل كأس ســـمو ولي 
 -  2018 الماضـــي  الموســـم  فـــي  العهـــد 

.2019  
للبطولـــة  الفعليـــة  المنافســـة  وســـتبدأ 
بتاريـــخ 19 فبرايـــر علـــى أن تنتهي في 
27 من الشـــهر ذاته، وســـتقام في اليوم 
الواحـــد 8 مباريات وســـيتخلل البطولة 
يـــوم واحد للراحة يصـــادف االثنين 24 

فبراير.

األهلـــي ممثـــل الوطـــن الـــذي وقـــع فـــي 
مشـــواره  ســـيفتتح  )ب(  المجموعـــة 
العربـــي بمالقـــاة العربـــي القطـــري يـــوم 
األربعاء 19 فبراير وهو أحد المرشحين 
بقوة للمنافســـة علـــى اللقب، وســـيلعب 
الليبـــي  الهـــالل  أمـــام  مبارياتـــه  ثانـــي 
يـــوم الخميـــس 20 فبراير وهـــي مباراة 

لـــن تكون ســـهلة في ظـــل قـــوة األندية 
الليبية التي تتسم بالغموض في معظم 
األحيان، بينما ستكون المواجهة الثالثة 
مع شباب األهلي اإلماراتي يوم الجمعة 
21 فبرايـــر. وســـيختتم األهلـــي الـــدور 
التمهيـــدي بمالقـــاة جباليا الفلســـطيني 

يوم 22 فبراير.

األهلي بطل كأس سمو ولي العهد

ــة ــل ــواص ــت م مـــبـــاريـــات   4 يـــخـــوض  ــي  ــ ــل ــ األه
إصدار جدول بطولة األندية العربية للطائرة

يخـــوض منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة 
اليـــد اليوم )االثنيـــن( مباراته األخيرة في 
البطولـــة اآلســـيوية 19 بالكويـــت حينمـــا 
اليابانـــي فـــي مبـــاراة  يلتقـــي المنتخـــب 
تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام 
الســـاعة 4.30 مســـاًء والمبـــاراة منقولـــة 

على القناة الرياضية الكويتية.
منتخبنـــا  بيـــن  المواجهـــة  وتتجـــدد 
مبارتـــا  االثنـــان  خســـر  بعدمـــا  واليابـــان 
الـــدور قبـــل النهائي أمـــام منتخبـــي قطر 
وكوريـــا اللذان ســـيلعبان المباراة النهائية 
لقـــاء  6.30 مســـاًء. ويعـــد  الســـاعة  فـــي 
“األحمـــر” مع اليابان هو الثاني بينهما في 
البطولـــة ذاتهـــا؛ كونهمـــا التقيا فـــي الدور 
بفـــارق  اليابـــان  تفـــوق  الرئيســـيوحينها 

هدفين )25/ 23(. 
بـــكل تأكيد، ليـــس طموح أفـــراد منتخبنا 

خـــوض مبـــاراة المركزين الثالـــث والرابع 
“التشـــريفي”، بعـــد ســـنوات العـــز المميزة 
والتـــي لم يخرج منها “األحمر” إال بالمركز 
الثاني في المباريـــات النهائية التي يصل 
إليها بجدارة واســـتحقاق، ولكن الظروف 
التـــي يمر بها أفـــراد منتخبنا قبـــل وأثناء 
البطولة ومواجهته لمحترفي قطر كفيلة 
لفقدانه بطاقة المنافســـة على حلم اللقب 

اآلسيوي.
مبـــاراة اليوم من المفتـــرض أن تكون لها 
لمنتخبنـــا،  بالنســـبة  الخاصـــة  حســـاباتها 
منهـــا الظفـــر بالمركز الثالـــث والذي يبقيه 
فـــي منصـــات التتويـــج اآلســـيوية حتـــى 
وأن كان فـــي مركـــز لـــم يعتـــاده، وأيضـــا 
رد االعتبـــار للمنتخـــب اليابانـــي بالتغلـــب 
عليهم، ليكون ختام المشاركة “برونزية”.

منتخبنا الوطني لكرة اليد

لليـــد اآلســـيوية  بالبطولـــة  و4   3 المركزيـــن  تحديـــد 
منتخبنا يخوض مباراته الختامية اليوم

علي مجيد



علي مجيد

أحمد مهدي

كشـــفت لجنـــة المســـابقات باالتحـــاد 
موعـــد  عـــن  اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي 
األولـــى  الدرجـــة  دوري  اســـتئناف 

للموسم الرياضي 2020 -  2019.
وستكون االنطالقة بتسيير المباريات 
المؤجلة بدًءا من يوم األحد 2 فبراير 
المقبـــل الذي سيشـــهد لقاء مـــن العيار 
الثقيـــل يجمع فريق األهلـــي المتصدر 
لحصـــد  الســـاعي  باربـــار  نظيـــره  مـــع 
الشـــباب  مبـــاراة  وتســـبقها  النقـــاط 
والنجمة التي تعتبر قوية هي األخرى 
فـــي ظـــل التغييـــرات الحاصلـــة علـــى 
الفريـــق النجمـــاوي، على صالـــة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم. 
وفـــي يـــوم األربعـــاء 5 فبراير ســـتقام 
مبـــاراة واحد، ســـيصطدم فيهـــا باربار 
بنظيـــره االتفاق، وفي يوم الســـبت 8 

فبرايـــر ســـتكون الجماهير مـــع مباراة 
ديربي كرة اليد البحرينية، التي تجمع 
األهلي والنجمة في افتتاحية الجولة 
السادســـة، وتســـبقها مبـــاراة التضامن 

وباربار في ختام المباريات المؤجلة.
وســـيكون فريق باربار “حامل اللقب” 
أمام ضغط بدني كبير؛ كونه ســـيلعب 
ســـيلعب 4 مباريـــات خـــالل 10 أيـــام، 

بســـبب  مؤجلـــة؛  مباريـــات   3 منهـــا 
اآلســـيوية  البطولـــة  فـــي  مشـــاركته 
لألندية مطلع نوفمبر 2019، والرابعة 
السادســـة  الجولـــة  ضمـــن  ســـتكون 
للدوري، إذ سيســـتهل مشـــواره بلقاء 
 5( االتفـــاق  ثـــم  فبرايـــر(،   2( األهلـــي 
فبرايـــر( وبعدها التضامـــن )8 فبراير( 

ثم الدير )11 فبراير(.

فبراير  8 في  “الديربي”  و  أوالً  المؤجلة  المباريات  تسيير 
األهلي وباربار.. بداية استئناف دوري اليد

كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

لكـــرة  هنـــأ رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي 
القـــدم النائـــب األول لرئيـــس االتحـــاد 
الدولـــي لكـــرة القدم المنتخـــب الكوري 
الجنوبـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم 
آل خليفة بمناســـبة فوزه ببطولة كأس 
آســـيا )تحـــت 23 عاًما( التـــي اختتمت 
منافســـاتها مســـاء اليـــوم )األحـــد( في 
تايلنـــد بعـــد 3 أســـابيع مـــن التنافـــس 
الكروي المثير بين 16 منتخبا آسيوًيا. 
واعتبـــر الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيـــم 
الكـــوري  المنتخـــب  إنجـــاز  آل خليفـــة 
تجســـيًدا لمكانـــة كـــرة القـــدم الكورية 
على الســـاحة القارية وانعكاًسا لجهود 
االتحـــاد المحلـــي فـــي رعايـــة وإعـــداد 
المنتخب وترجمًة لعطـــاء أفراده على 
امتـــداد مراحـــل البطولـــة وصـــواًل إلى 

التتويج باللقب. 
اآلســـيوي  االتحـــاد  رئيـــس  وأشـــاد   

بالعطاء الســـخي الذي قدمه المنتخب 
النهائيـــة  المبـــاراة  خـــالل  الســـعودي 
خصوصـــا ومباريـــات البطولـــة عموما، 
مبينا أنه نجـــح في عكس صورة فنية 

طيبة عن مستوى الكرة السعودية. 
 كمـــا وجـــه رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي 
لكرة القـــدم التهانـــي لمنتخبات: كوريا 
وأســـتراليا  والســـعودية  الجنوبيـــة 
بمناســـبة تأهلها إلى مسابقة كرة القدم 

فـــي دورة األلعـــاب األولمبيـــة المقبلـــة 
في طوكيو، مؤكًدا أن تلك المنتخبات 
الصلبـــة  إرادتهـــا  بفضـــل  نجحـــت 
ومســـتوياتها الفنيـــة المميزة في حجز 
مقاعدها فـــي أولمبياد طوكيـــو، معرًبا 
عن ثقتـــه بقدرة تلـــك المنتخبات على 
تمثيـــل القارة اآلســـيوية بصورة طيبة 
في الحدث األولمبي المقبل إلى جانب 

المنتخب الياباني )المستضيف(. 
ونـــوه الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة بما أفرزتـــه بطولة كأس آســـيا 
شـــابة  مواهـــب  مـــن  عامـــا   23 تحـــت 
المشـــرق  المســـتقبل  واجهـــة  ســـتمثل 
لكرة القدم اآلسيوية داعًيا االتحادات 
إلـــى  اآلســـيوية  القـــارة  فـــي  األهليـــة 
مواصلـــة رعايـــة تلـــك المواهـــب لرفـــد 
منتخباتهـــا الوطنيـــة فـــي المنافســـات 

المقبلة. 

عاًما  23 تحت  آسيا  بطولة  في  السعودي  بالظهور  أشاد 
سلمان بن إبراهيم يهنئ كوريا الجنوبية
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ســيكون ناديــا الرفــاع والرفــاع الشــرقي علــى موعديــن مهميــن فــي 
غضــون أســبوع واحــد فقــط، حينمــا يتالقيــان فــي “ديربــي الرفــاع” 

مرتين اثنتين.

مـــن  وبعـــد خروجـــه  الرفـــاع  نـــادي 
ملحق دوري أبطال آســـيا، ســـيكون 
فـــي مواجهة نـــادي الرفاع الشـــرقي 
ضمن إيـــاب ربع نهائـــي كأس جاللة 
إذ   ،2020  -  2019 للموســـم  الملـــك 
ســـتقام المباراة يوم األربعاء المقبل 
علـــى  الجـــاري  ينايـــر   29 الموافـــق 
الرياضيـــة،  خليفـــة  مدينـــة  اســـتاد 
وهي المواجهة التي ســـيتحدد على 
إثرها الطرف الرابع في نصف نهائي 

“أغلى الكؤوس”.
وبعد أســـبوع واحـــد، فـــإن الناديين 
ســـيعاودان المواجهـــة، ولكـــن هـــذه 
المـــرة ضمن إطـــار الجولة الســـابعة 
مـــن مســـابقة دوري ناصـــر بـــن حمد 

الممتـــاز، حيث ســـتقام المباراة يوم 
الخميـــس الموافـــق 6 فبراير المقبل 
على اســـتاد مدينة خليفة الرياضية 

أيضا.
مواجهتان مهمتان، خصوصا األولى 
أهميـــة  واألكثـــر  األبـــرز  تعـــد  التـــي 
للطرفيـــن؛ كونهـــا مؤهلـــة للتنافـــس 
على الوصول إلى المباراة الختامية 
لمسابقة “أغلى الكؤوس”، إذ يسعى 
علـــى  لإلبقـــاء  الرفـــاع”  “ســـماوي 
حظوظـــه كاملـــة فـــي الحفـــاظ على 
اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي، 
فيمـــا يأمـــل “ليـــث الشـــرقي” بتكرار 
تـــوج  حينمـــا   )2014( العـــام  إنجـــاز 

باللقب األغلى.

أما المواجهة الثانية في منافســـات 
الـــدوري، فإنهـــا تدخـــل ضمـــن إطار 
اهتمامـــات الفريقيـــن أيضا، فالرفاع 
نتائجـــه  بمواصلـــة  يأمـــل  الشـــرقي 
مراكـــز  فـــي  والبقـــاء  اإليجابيـــة 
المقدمـــة، إذ يملـــك حاليـــا 10 نقاط 

فـــي المركـــز الثالث بعـــد 6 مباريات، 
فيمـــا الرفـــاع يـــدرك جيـــدا أن هـــدر 
مزيدا مـــن النقاط ســـيكلفه االبتعاد 
عن المنافســـة على اللقب الذي توج 
بـــه الموســـم الماضـــي أيضـــا؛ كـــون 
“السماوي” يملك حاليا 6 نقاط فقط 

من أصل 5 مباريات لعبها خســـر في 
3 منها، وله لقاء مؤجل أمام المحرق 

ضمن منافسات الجولة األولى.
الجميـــع ســـيكون علـــى موعـــد مـــن 
اإلثـــارة والنديـــة بين قطبـــي الرفاع 
فـــي لقاءين بغايـــة األهميـــة... فمن 

لكســـب  األرجـــح  الطـــرف  يكـــون 
المباراتيـــن.. اإلجابـــة ســـتكون على 
اســـتاد مدينة خليفـــة الرياضية في 
أســـبوع مرتقـــب لمدربـــي الفريقين: 
مرجـــان عيـــد مـــع الرفـــاع الشـــرقي 

وعلي عاشور مع الرفاع.

ــؤوس” ــك ال ــى  ــل “أغ ــي نــصــف نــهــائــي  الـــرابـــع ف ــرف  ــط ال لــتــحــديــد  ــا األول  ــم ــرزه أب

“ديربي الرفاع” يتكرر مرتين في غضون أسبوع

فريق الرفاع الشرقي

األســـبوع  مباريـــات  اليـــوم  تفتتـــح 
الســـادس والقســـم الثانـــي مـــن دوري 
الشـــركات والمؤسســـات لكـــرة القدم، 
بلقـــاء يجمع بين بابكـــو والتطوير في 
تمام الساعة 7 مســـاًء. وتقام المباراة 

على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
الثانـــي  القســـم  مباريـــات  وســـتكون 
بمثابة حســـم، أي ال مجـــال إلى الفرق 
التـــي تعتلـــي الترتيـــب إلـــى التفريط 

بالنقاط؛ ألنها ستعيد فتح الحسابات، 
وتدخل الفرق القريبة منها في الصراع 
على الصدارة. وأما الفرق األخرى فقد 
وصلـــت إلى مرحلة متطـــورة، وإعادة 
ترتيب صفوفها لتجاوز األداء السلبي 
الماضـــي، وتقديـــم أفضل مســـتوياته 

لالقتراب من فرق المقدمة.
ومواجهـــة اليـــوم هـــي مـــن المتوقـــع 
أن تكـــون مثيـــرة ونديـــة، إذ إن فريق 

التطوير برصيد 5 نقاط، والذي تطور 
مســـتواه بشـــكل الفـــت في األســـابيع 
األخيرة يود تكرار فوزه على الخصم؛ 
مـــن أجـــل الوصـــول مواصلـــة تقدمـــه 
والدخول في ســـباق المنافسة بقيادة 
فـــي  ســـالمين.  علـــي  القديـــر  مدربـــه 
المقابل فريق بابكو رغم عدم تحقيقه 
إلـــى أي انتصـــار لكنـــه بقيـــادة مدربـــه 
محمـــود الشـــرقاوي اســـتطاع تقديـــم 

مـــن  قريـــب  رائعـــة وكان  مســـتويات 
تحقيـــق الفوز فـــي األســـبوع الماضي 
علـــى حســـاب فريـــق الكهرمـــاء، لكـــن 
لســـوء الطالـــع خرج بنتيجـــة التعادل، 
ويتطلـــع فـــي مبـــاراة اليـــوم لتحقيـــق 
االنتصار والتأثر من الخســـارة الثقيلة 
التـــي تعرض لها من نفس الخصم في 
لقاء اليوم، وبالتالي العودة اســـتعادة 

نغمة االنتصارات.

التطوير وبابكو في مواجهة خاصة في دوري الشركات الكروي

االثنين 27 يناير 2020 - 2 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4122

سبورت

من لقاء القسم األول بين الفريقين

فريق الرفاع

حسن علي

يتنافــس داركليــب والنجمة علــى خطف المركز الثالث والميداليــة البرونزية لدوري 
الدرجة األولى للكرة الطائرة عندما يلتقيان االثنين الساعة 6:30 مساء على صالة 

االتحاد بمدينة عيسى الرياضية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الفريقـــان قـــد خرجـــا مـــن الـــدور 
نصـــف النهائـــي بعـــد أن خســـر داركليب 
مـــن األهلي فـــي المواجهـــة األولى 3/ 0 
والثانيـــة 3/ 1، بينمـــا خســـر النجمـــة من 
 3 بــــ  المواجهتيـــن  كال  فـــي  المحـــرق 

أشواط نطيفة.
النجمـــة بقيادة المدرب المحلي مشـــعل 
تركي كســـب المركز الثالث في الموسم 
يرضـــى  لـــن  فإنـــه  وبالتالـــي  الماضـــي، 
بالهبوط إلى المركز الرابع في الترتيب، 
ولـــذا فإنـــه ســـيدخل؛ مـــن أجـــل تقديم 
أفضـــل عروضـــه معتمدا علـــى محترفه 

وقـــوة  كوســـتا”  “ليلســـون  البرازيلـــي 
حوائـــط الصـــد لـــكل مـــن حســـن جعفـــر 
ومحمـــد عمر إضافة إلى علي عبدالنبي 

في مركز 4 وباقي الالعبين.
أمـــا داركليب بقيادة المـــدرب البرازيلي 
راميريز فإنه يتطلـــع هو اآلخر لتحقيق 
المركـــز الثالـــث وإن كان مركزا شـــرفيا؛ 
اللقـــب فـــي الموســـم  باعتبـــاره حامـــل 
الماضي معتمدا على خبرة صانع ألعابه 
محمـــود حســـن وقـــوة ضاربـــي أطرافه 
محمود عبدالواحـــد والمحترف الكوبي 
روميـــرو فـــي مركـــز 4 وعلـــي إبراهيـــم 

بمركز 2، إلى جانب باقي الالعبين.
وكان داركليب فاز على النجمة بنتيجة 

3/ 0 في القسم األول من الدوري.
يذكـــر أن نهائـــي بطولة الدوري ســـيقام 
بيـــن األهلي والمحرق، إذ حققت طائرة 

األحـــالم فوزهـــا في النهائـــي األول 3/ 2 
بانتظـــار إقامـــة النهائي الثانـــي يوم غد 
الثالثـــاء والـــذي ســـيتوج فيـــه المحرق 
بطال في حال تفوقه وسيتأجل الحسم 

للفاصلة بحال فوز األهلي.

الـــطـــائـــرة بـــــــدوري  و4   3 ــزيـــن  ــركـ ــمـ الـ تـــحـــديـــد  ــة  ــهـ ــواجـ مـ
داركليب والنجمة يتنافسان على البرونزية

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

تلقى عضـــو مجلـــس إدارة االتحاد 
مقـــرر  الطائـــرة  للكـــرة  البحرينـــي 
لجنـــة المدربين باالتحاد اآلســـيوي 
للكرة الطائرة رئيس مركز البحرين 
الطائـــرة  الكـــرة  لتطويـــر  الدولـــي 
محمـــد الذوادي، دعوة رســـمية من 
االتحاد اآلســـيوي لحضـــور اجتماع 
الـــذي  لجنـــة المدربيـــن اآلســـيوية، 
سيعقد بالعاصمة التايلندية بانكوك 
خـــالل الفترة من 4 لغايـــة 6 فبراير 

المقبل.
وأضاف الـــذوادي أن جدول أعمال 
مـــن  العديـــد  ســـيناقش  االجتمـــاع 
المواضيـــع المدرجـــة علـــى جـــدول 
األعضـــاء  تقاريـــر  مثـــل  األعمـــال 
البطـــوالت  مختلـــف  عـــن  الفنيـــة 
اآلســـيوية، وتقريـــر عـــن الـــدورات 
التدريبيـــة التـــي أقيمت فـــي العام 
المالحظـــات  واســـتعراض   2019

والمقترحات الـــواردة من األعضاء 
ومتابعـــة توصيـــات اللجنة لمجلس 
إدارة االتحـــاد ومـــا تـــم تنفيذه من 

دورات وندوات فنية.
كما ســـيتم خالل االجتماع مناقشة 
األعضـــاء  ومالحظـــات  توصيـــات 
للمرحلـــة القادمة وترشـــيح أعضاء 
الفنيـــة  اللجـــان  لمختلـــف  اللجنـــة 
للبطـــوالت اآلســـيوية القادمـــة في 

العام الحالي 2020.

اجتماع لجنة المدربين اآلسيوية

محمد الذوادي

لقاء داركليب والنجمة بالقسم األول

سلمان بن ابراهيم 



الحــــد إلى نصــــف نهائــــــي كــــأس الملــــك

تنطلـــق علـــى مضمـــار حلبـــة البحريـــن 
الدولية “موطن رياضة الســـيارات في 
الشـــرق األوســـط” فعاليـــة جديـــدة من 
فعاليـــات ليالـــي إبراهيـــم خليـــل كانـــو 
لــــ “الـــدراغ والدرفـــت” لهـــذا الموســـم، 
الجـــاري  ينايـــر   27 الليلـــة  وســـتقام 
علـــى مضمـــار الصخير، حيث ستشـــهد 
الفعاليـــات إثـــارة ومتابعـــة كبيـــرة مـــن 
خـــال  كعادتهـــا  الســـيارات  عشـــاق 

الفعاليات الماضية.
وســـتتاح الفرصـــة إلـــى الراغبيـــن فـــي 
ودراجاتهـــم  بســـياراتهم  المشـــاركة 
النارية الخاصة المشاركة ضمن “ليالي 
الـــدراغ” علـــى مضمـــار الربـــع ميـــل في 
حلبـــة البحريـــن الدوليـــة بالصخيـــر، إذ 
ســـتكون هذه التجربة حقيقية لعشاق 

السرعة والتسابق. 

وفـــي نفـــس الوقـــت ستشـــهد الحلبـــة 
انطـــاق فعاليـــة “ليالي الدرفـــت” التي 
ســـتقام فـــي مواقـــف الســـيارات لحلبة 
البحرين الدولية. وبإمكان المشـــاركين 
قيـــادة ســـياراتهم الخاصـــة؛ مـــن أجـــل 
اختبـــار قدرتهـــم فـــي الســـيطرة علـــى 
الحـــادة  المنعطفـــات  خـــال  المركبـــة 
والحواجـــز التـــي ســـتوضع مـــع اختبار 
المهـــارات لـــكل مشـــارك وقدرتـــه على 

االنزالق والتحكم بالسيارة. 
بإجـــراء  للمشـــاركين  الحلبـــة  وتتيـــح 
االختبارات فـــي واحدة من الفعاليتين 
المثيرتين أو االثنتين مًعا مساء اليوم، 
 10.5 تبلـــغ  رمزيـــة  اشـــتراك  برســـوم 
دينـــار لكا الفعاليتين فيما تبلغ رســـوم 
االشـــتراك لواحدة مـــن الفعاليتين 7.5 

دينار.

وتقـــدم حلبـــة البحريـــن الدوليـــة على 
هامـــش الفعاليـــة فرصـــة فريـــدة أمـــام 
الحضور، بتخصيص عدد من سيارات” 
بســـرعتها  المعروفـــة  الدراغســـتر“ 
البالغـــة  الحصانيـــة  وقوتهـــا  الخارقـــة 
1000 حصـــان للركـــوب بجانب ســـائق 
محتـــرف يقودك في رحلـــة تنطلق من 
الصفـــر وحتـــى 100 ميـــل في الســـاعة 

خـــال ثانية واحدة فقط لتجربة العمر 
الواحـــد،  للشـــخص  دينـــارا   42 بمبلـــغ 
ويستمر العرض الذي القى إقباال كبيرا 
خال الموســـم الســـابق، والـــذي يؤهل 
لخـــوض التجربـــة مـــرة أخـــرى بنصـــف 

المبلغ أي 21 دينارا.
وســـيكون التسجيل للفعالية في موقع 
الحدث بدًءا من الســـاعة 5 مساء فيما 

تطلق شـــارة االنطـــاق عند الســـاعة 6 
وحتـــى 11 قبـــل منتصـــف الليـــل. كمـــا 
الخضـــوع  المشـــتركين  علـــى  يتعيـــن 
لفحـــص الســـامة إلزامـــي لســـياراتهم 

قبل أن تطأ إطاراتها أرضية المضمار.
وخصصت الحلبة مدرج بتلكو الرئيس 
لمشـــاهدة جوانب اإلثارة كاملة المطل 
على المضمار الرئيـــس للفعالية بتذاكر 

تبلـــغ قيمتهـــا ديناريـــن فيما ســـيتمكن 
فـــي  الســـائقين  مازمـــة  الراكبـــون 
ســـياراتهم أيًضـــا لعيش اللحظـــة بمبلغ 

4 دنانير.
هـــذه  عـــن  المعلومـــات  مـــن  ولمزيـــد 
الفعاليـــة يمكـــن زيارة الموقع الرســـمي 
)www.bahraingp.com( أو االتصـــال 

على الخط الساخن 17450000.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

انطالق فعاليات ليالي إبراهيم خليل كانو لـ “الدراغ والدرفت”

محمد الدرازي

سبورت

أســفرت قرعة بطولة كأس خليفة بن ســلمان لكرة الســلة في نســختها الرابعة عن قمة نارية مبكرة ســتجمع بين حامل 
اللقب فريق الرفاع ونظيره المنامة، في منافسات الدور التمهيدي. 

البطولـــة فريـــق  ووضعـــت قرعـــة 
المنامـــة متصـــدر الـــدور التمهيدي 
لدوري زين علـــى رأس المجموعة 
الثانيـــة، فيمـــا وضعـــت الوصيـــف 
رأس  علـــى  المحـــرق  فريـــق 

المجموعة األولى.
البطولـــة  مجموعتـــا  وجـــاءت 
متزنتين، إذ وضعت فرق المحرق 
بجانـــب كل من: األهلـــي، االتحاد، 

ومدينـــة  البحريـــن  ســـماهيج، 
األولـــى،  المجموعـــة  فـــي  عيســـى 
فيما ضمـــت الثانية فـــرق: الحالة، 
ســـترة، النجمة، الرفاع، النويدرات 

والمنامة.
الـــدور  مواجهـــات  وســـتكون 
اآلتـــي:  النحـــو  علـــى  التمهيـــدي 
المحـــرق مـــع مدينة عيســـى ضمن 
المجموعـــة األولـــى والفائز يصعد 

لنصف النهائي، فيما سيلتقي أيًضا 
االتحاد مع البحرين وسماهيج مع 
األهلـــي، والمتأهـــان مـــن هاتيـــن 
والفائـــز  ســـيلتقيان،  المواجهتيـــن 
ســـياقي فـــي نصـــف النهائـــي إما 
المحـــرق أو مدينـــة عيســـى، بينما 
في الضفة األخرى سيلعب المنامة 
حامـــل اللقـــب الرفـــاع مـــع المنامة 
والفائز يصعد لنصف النهائي، فيما 

ســـيلتقي الحالـــة وســـترة وكذلـــك 
والفائـــزان  والنويـــدرات،  النجمـــة 
منهمـــا  والمتأهـــل  ســـيلتقيان، 
سيواجه إما المنامة أو الرفاع في 

نصف النهائي.
وشـــارك في ســـحب القرعة قائدو 
الفـــرق الثـــاث المتوجـــة بالكأس، 
محمـــد  )المحـــرق(،  حســـن  أحمـــد 
وعبدالرحمـــن  )المنامـــة(  حســـين 

غالي )الرفاع(.
وأخرجـــت القرعـــة بصـــورة رائعة 

ومميـــزة وفق مواصفـــات عالمية، 
جعلتـــه حدثـــا رياضيـــا كبيـــرا غير 
مســـبوق يتناسب بحجم أهمية ما 
تحملـــه من اســـم شـــخصية غالية 

على قلوب الجميع.
خليفـــة  كأس  بطولـــة  وســـتنطلق 
بن ســـلمان يـــوم ٢٩ ينايـــر الجاري 
الـــذي  التمهيـــدي  الـــدور  بإقامـــة 
ســـيختتم يـــوم الجمعة ٣١ الشـــهر 

نفسه.
وبحســـب لوائح اتحاد السلة، فإن 

مباريـــات الـــدور التمهيـــدي تلعـــب 
من مباراة واحـــدة بطريقة إخراج 
المغلوب، ثم مباريات ثمن النهائي 
تلعـــب  النهائـــي  لنصـــف  ووصـــوال 
لقـــاءات   3 مـــن  السلســـلة  بنظـــام 
إلـــى  لقاءيـــن  مـــن  الفائـــز  يتأهـــل 
ســـتلعب  التـــي  النهائيـــة  المبـــاراة 
بمواجهـــة واحدة يتوج فيها الفائز 
بطـــا للنســـخة الثانية مـــن الكأس 

الغالية.

ــة بـــــــــن ســــــلــــــمــــــان عــــــلــــــى خـــــــــط االنــــــــطــــــــاق ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ كــــــــــــأس خـ

قـــــلـــــب تــــــــأخــــــــره أمـــــــــــــام الــــــشــــــبــــــاب إلــــــــــى فــــــــــوز ثــــاثــــي

قمـــــة مبكــــــــرة بيــــــن الرفــــــــاع والمنامـــــــة
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قاد المحترف السوري محمد فارس فريق الحد إلى نصف نهائي كأس جاللة الملك 
لكــرة القــدم للموســم الرياضــي 2019 - 2020، بتخطيــه فريــق الشــباب بـــ 3 أهــداف 
مقابــل واحــد، فــي المبــاراة التي جمعت الطرفيــن، أمس، على اســتاد مدينة خليفة 
الرياضية ضمن إياب ربع نهائي المسابقة. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 

.)1-1(

وســـجل محمد فـــارس هدفيـــن، وأضاف 
زميله المحترف الســـنغالي ممادو الثالث 
للحداوية، فيما سجل علي جاسم الهدف 

الوحيد لماروني الشباب.
وينتظـــر الحداويون المتأهـــل من مباراة 
الرفـــاع الشـــرقي والرفـــاع التـــي ســـتقام 
يوم األربعاء المقبل؛ ليضرب موعدا معه 
فـــي نصف النهائـــي، فيما ســـيجمع نصف 

النهائي اآلخر المنامة والمحرق.
وبالعـــودة إلـــى مجريـــات المبـــاراة أمس، 
فـــإن الشـــباب تقـــدم بهـــدف مبكـــر عبـــر 
الاعـــب علـــي جاســـم بكـــرة ســـاقطة من 
خلـــف الحـــارس الحـــداوي عبـــاس أحمد 

وصوال للدقيقة )2(.
وعاد الحد وســـجل هدفين عبر الســـوري 
محمـــد فارس في الدقيقتين )25( و)31(، 

قبـــل أن يقضـــي الســـنغالي ممـــادو علـــى 
لنتيجـــة  العـــودة  فـــي  الشـــبابيين  آمـــال 

المباراة عبر تســـجيله الهدف الثالث عند 
الدقيقة )69(.

أدار اللقـــاء الطاقـــم التحكيمـــي المكـــون 
من حكم الســـاحة وليد محمـــود، وعاونه 

عبدهللا صالح وصـــاح جناحي، والحكم 
الرابع محمد بونفور.

أحمد مهدي

دينيس يحرز فضية في بطولة سترانجدا الدولية
ــد ــدي ــج ــام ال ــعـ ــى ثـــمـــار الـ ــ ــد أولـ ــص ــح ــة ت ــي ــن ــري ــح ــب ــة ال ــم ــاك ــم ال

حقق العـــب منتخبنـــا الوطنـــي للماكمة 
وزن  فـــي  الفضيـــة  الميداليـــة  دينيـــس 
كيلوجرامـــا”   ٩١ وزن  “فـــوق  الثقيـــل 
ببطولة ستراندجا الدولية للماكمة، التي 
أقيمـــت في بلغاريا، ليحصد أول ميدالية 
للعبـــة وتكـــون باكـــورة النتائـــج للماكمة 

البحرينية في العام ٢٠٢٠.
واســـتطاع دينيـــس أن يحـــرز الميداليـــة 
الفضيـــة بعـــد أن قـــدم مســـتويات مميزة 
طـــوال البطولـــة وكان قريبـــا مـــن حصـــد 
الميدالية الذهبية، لوال الحظ الذي ابتسم 

للماكم االوكراني في النزال النهائي.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب رئيـــس االتحاد 
البحرينـــي للماكمـــة علـــي كازرونـــي عن 
شـــكره وتقديـــره إلى ممثل جالـــة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
مستشـــار األمن الوطنـــي رئيس المجلس 

األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
والنائـــب  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفـــة؛ علـــى دعم ومتابعة ســـموهما 
بحصـــول  ســـاهمت  التـــي  المســـتمرة، 
المنتخـــب علـــى الميداليـــة الفضيـــة فـــي 

أولى مشاركاته الخارجية لهذا العام.
كمـــا أشـــاد كازرونـــي بالدعـــم المتواصـــل 
من رئيـــس المجلـــس البحرينـــي لأللعاب 
القتالية ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد 
آل خليفـــة، وحـــرص ســـموه علـــى تقديم 
والدعـــم  القتاليـــة،  لأللعـــاب  التســـهيات 
لمشـــاركة المنتخـــب فـــي هـــذه البطولـــة، 
مـــا كان لـــه األثر اإليجابي في المســـاهمة 
بتحقيق الميدالية الفضية التي ســـتكون 

بداية جيدة للعبة في هذا العام.
وأشـــاد علـــي كازروني بالطمـــوح والروح 
العاليـــة التـــي يمتاز بهـــا أفـــراد المنتخب 
كذلـــك  مشـــيدا  للماكمـــة،  الوطنـــي 
بهـــا  ظهـــر  التـــي  المميـــزة  بالمســـتويات 
البطولـــة، والتـــي  فـــي  الماكـــم دينيـــس 

رجحته للحصول على الميدالية الفضية، 
متمنيا في الوقت ذاته حظا أوفر لماكم 
المنتخـــب عبدهللا فضل في المشـــاركات 
المقبلـــة، الـــذي شـــارك فـــي هـــذه البطولة 
وقدم مستويات جيدة، إال أنه لم يحالفه 

الحظ في الوصول للمراحل النهائية.

من التتويج

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

بـــدأ فريـــق أكاديميـــة ســـوبر ســـوكر 
للفتيات مشـــواره فـــي بطولة العين 
للســـيدات  القـــدم  لكـــرة  اإلماراتـــي 
بتحقيـــق انتصار كبير على حســـاب 
الســـعودية  الشـــرقية  فريـــق شـــعلة 
بــــ 4 أهـــداف نظيفـــة ليؤكـــد نوايـــاه 
البطوليـــة والســـعي لتقديـــم أفضـــل 
المســـتويات وتشـــريف كـــرة القـــدم 
النســـائية فـــي البحرين خـــال هذه 
المشاركة التي تحظى باهتمام كبير 

من الفرق الخليجية.
وقدم فريق أكاديمية ســـوبر ســـوكر 
للفتيات مســـتوى مميزا في المباراة 
خصوًصـــا في الشـــوط الثانـــي الذي 
شـــهد األهداف األربعة، إذ ســـيطرت 
الشـــوط  علـــى مجريـــات  الاعبـــات 
الثاني وتمكّن من تسجيل األهداف 
وعقيلـــة  مـــاري  ليلـــى  طريـــق  عـــن 
القيـــدوم ومنيـــرة الحمـــدان وإيمان 

إبراهيم عيسى.
ونالت العبة أكاديمية ســـوبر سوكر 
ليلـــى ماري جائـــزة أفضل العبة في 
المبـــاراة، إذ قدمـــت مســـتوى مميزا 
في المباراة االفتتاحية أمام شـــعلة 

الشرقية وساهمت بفوز الفريق.
وأعربـــت ليلـــى مـــاري عن ســـعادتها 
بفوز فريقها في المباراة، وقالت “أنا 
ســـعيدة بهذا الفـــوز الذي ســـيعطينا 
دافعـــا كبيـــرا لتقديـــم األفضـــل فـــي 
المباريات المقبلـــة. نأمل أن نواصل 
والخـــروج  المميـــز  المســـتوى  علـــى 
باالنتصـــارات. حرصنـــا على تطبيق 
بأفضـــل  الفنـــي  الجهـــاز  تعليمـــات 
صـــورة، وأنا ســـعيدة بحصولي على 
جائـــزة أفضل العبـــة، والتي جاءت 
جميـــع  وتعـــاون  تكاتـــف  بفضـــل 
الاعبـــات الاتـــي أقـــدم لهـــن جزيل 

الشكر والتقدير على هذا العطاء”.

“سوبر سوكر” في بطولة العين للسيدات

من اللقاء )تصوير: رسول الحجيري( فرحة حداوية بأحد األهداف
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أعلنــت مجموعــة مطاعــم األبــراج عــن االفتتاح الرســمي 
المطعــم األول  الــذي ســيكون   ”Eighty Thirty“ لمطعــم 
والفريــد مــن نوعــه فــي البحريــن؛ إذ يقدم أطعمــة نباتية 
فــي مجمــع  األول  الفــرع  افتتــاح  وتــم   .)plant-based(

العالي.

 ”Eighty Thirty“ ويقـــدم 
قائمة طعام تناسب األفراد 
الذين يتبعون نظاما غذائيا 
علـــى  ويحـــرص  نباتيـــا، 
اســـتخدام مكونات طبيعية 

.)plant-based(
المطعـــم  اســـم  ويرمـــز 
“Eighty Thirty” للمنظومـــة 
البيئية، إذ تعيش 80 % من 
الكائنات البرية في الغابات، 
وتشـــكل الغابات 30 % من 

مساحة األرض.
ويهدف االســـم لنشر الوعي 

أن  حقيقـــة  بشـــأن  البيئـــي 
 18.7 تفقـــد ســـنوًيا  األرض 
مليـــون فدان من غابتها، أي 
ما يعادل خســـارة 27 ملعب 

كرة قدم في الدقيقة. 
قبـــل  مـــن  المطعـــم  ُيـــدار 
فريق نسائي بحريني ماهر 
إدارة  وتؤمـــن  ومتميـــز. 
المطعـــم بأهمية توفير بيئة 
للفريـــق  وملهمـــة  حاضنـــة 
لتشـــجع الجميع علـــى النمو 
أطبـــاق  وتقديـــم  والتطـــور 

وأفكار إبداعية.

لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  كـــّرم 
البحرين للتســـهيالت التجارية عادل 
“مونتريـــال  شـــركة  مالـــك  حبيـــل، 
للســـيارات إبراهيـــم الشـــيخ، بحضور 
البحريـــن  تســـهيالت  شـــركة  رئيـــس 
فاضل الماحوزي خالل حفل تدشين 

عالمة هافال للسيارات.
يأتي هذا التكريم تأكيًدا لمدى أهمية 
وتوطيـــًدا  اإلســـتراتيجية  الشـــراكة 
بيـــن  المتميـــزة  التجاريـــة  للعالقـــات 
الشركتين، وفي إطار السعي لتحقيق 
أهـــداف الشـــركتين وبلـــوغ رؤيتهمـــا 
التعـــاون  خـــالل  مـــن  المســـتقبلية 
و  الســـيارات  قطـــاع  فـــي  المتبـــادل 

قطاع تمويل األفراد.
وبهذه المناسبة أشـــاد الشيخ بالدعم 
المســـتمر التي تقدمه شركة البحرين 
إنـــه  حيـــث  التجاريـــة،  للتســـهيالت 
يســـهم في تطـــور وبنـــاء الشـــركتين 

بمـــا يعزز من نمـــو العالقات التجارية 
الوثيقـــة التي تربط الشـــركتين وبدء 
مرحلة جديدة من التميز خالل العام 

.2020
وأعرب الشـــيخ عن امتنانه واعتزازه 

لقيـــادة شـــركة البحريـــن التســـهيالت 
التجاريـــة علـــى هـــذه اللفتـــة الطيبة 
والتـــي تؤكـــد حـــرص الشـــركة علـــى 
اإلســـتراتيجيين  شـــركائها  تقديـــر 

لتطوير هذه العالقة.

نــوعــه ــن  مـ األول  ــو  ــ وه ــة  ــي ــات ــب ن ــة  ــم ــع أط يـــقـــدم  ــن عــــامــــة “هـــــافـــــال” ــ ــي ــ ــدش ــ ــل ت ــ ــف ــ فـــــي ح
”Eighty Thirty“ األبراج” تدشن المطعم الجديد“ “التسهيالت التجارية” تكرم “مونتريال” للسيارات

توفر الحداد للســـيارات، عروضا 
 2020 ســـيارات  علـــى  حصريـــة 
مرســـيدس-بنز الفئـــة-C، وذلـــك 
لالســـتمتاع بمزايـــا الســـياقة في 
الفئة-C االستثنائية التي تشمل 
ســـنوات  و3  ضمـــان  ســـنوات   5

باقة الصيانة.
ســـيارات  يشـــمل  العـــرض 
مرســـيدس-بنز الفئة-C ســـيدان 
المجهـــزة بلمســـة رياضية مميزة 
الخارجـــي  التصميـــم  علـــى 

 .AMG لمرسيدس-بنز
وتســـعى هـــذه الســـيارة القويـــة 
باســـتمرار لتحســـين نفســـها فـــي 
كل واجهة، مع كل ترقية جديدة 

ومع كل تحسن في التصميم.
المثاليـــة  أبعادهـــا  وبفضـــل 
الراحـــة  مـــن  عـــاٍل  ومســـتوى 
الفئـــة  فـــإن  الفائـــق،  ومحركهـــا 
رائًعـــا وتتجـــاوز  بياًنـــا  تقـــدم   C
كل  مـــع  الخاصـــة  توقعاتهـــا 

منعطف.

“الحداد للسيارات” توفر 
C مرسيدس بنز الفئة

الفاخـــرة  شـــوبارد  مجوهـــرات  تشـــتهر 
بيـــن  فتجمـــع  اإلبداعيـــة،  بعبقريتهـــا 
الخبـــرة والموهبة األصيلة لتكشـــف عن 
أحجـــار اســـتثنائية. وبمناســـبة أســـبوع 
الموضـــة في باريس، تقدم دار شـــوبارد 
في قصر فاندوم آخر إبداعاتها النفيسة 
التـــي كانت ثمرة ســـعيها الحثيث لبلوغ 
أســـمى درجـــات الكمـــال؛ فتجلـــت فـــي 
تشـــكيلة غيـــر مســـبوقة مـــن األحجـــار 
الكريمـــة النفيســـة التـــي لفتـــت بنقائهـــا 
شـــوفوليه  كاروليـــن  نظـــر  االســـتثنائي 
باعتبارها الروح اإلبداعية لدار شوبارد. 
وتعتبر هـــذه المرة األولـــى التي تعرض 
فيها دار شوبارد العديد من مجوهراتها 
الفريـــدة بجودتهـــا.  بشـــغفها باألحجـــار 
بالطبيعـــة  العميـــق  ووعيهـــا  الكريمـــة 
جمعـــت  األرض،  لكوكـــب  المقدســـة 

كارولين شوفوليه تشكيلة من األحجار 
الكريمة من شتى بقاع األرض. تضمنت 
هـــذه التشـــكيلة بعضًا من أنـــدر العينات 
مـــن أصنـــاف األحجـــار الكريمـــة األربعة 
الرئيســـة: مثل حجر ســـافير غير معالج 
حراريـــًا بـــوزن 21,04 قيـــراط، وحجـــر 
ياقـــوت أحمـــر قان غيـــر معالـــج حراريًا 
وبقطـــع كمثـــري، ومجموعة مـــن أحجار 
أكبرهـــا  يبلـــغ وزن  الكولومبـــي  الزمـــرد 

حوالـــي 61,79 قيراطـــا، وســـتكلل هذه 
األحجار ببهائها قالدة ماسّية، مصحوبة 
بـــزوج مـــن األقـــراط بتصميـــم مطابـــق 
للقـــالدة ومرّصعـــة بحجـــري زمـــرد يبلغ 
واآلخـــر  قيراطـــا   31,16 أحدهمـــا  وزن 
هـــذه  39,80 قيراطـــا، علمـــًا أن جميـــع 
األحجار الكريمة تتميز بنقاء استثنائي 
تتخلله نســـبة ضئيلة جدًا من الشوائب 

بالنسبة ألحجام هذه األحجار.

ــى األول للمرة  الــفــريــدة  مجوهراتها  تــعــرض  ــدار  الـ
“شوبارد” تفتح بوابات حديقة غّناء باألحجار الكريمة

تستعد شـــركة الســـيارات األوروبية 
جاكـــوار النـــد روڤر إلطـــالق ســـيارة 
النـــد روڤر ديفندر الجديدة كلًيا هذا 
الربيـــع، حيـــث تتوافر مـــع مجموعة 
مـــن المميـــزات التـــي تعـــزز تجربـــة 
قيادة سيارة الدفع الرباعي المتألقة.
الجديـــد  ديفنـــدر  طـــراز  ويمتـــاز 
بتطـــور تقنـــي باهـــر يليـــق بجودتها 
تـــم  حيـــث  المعهـــودة،  ومكانتهـــا 
تعزيـــز الجيـــل الجديـــد مـــن شاشـــة 
اللمـــس بتحســـينات تضفـــي المزيد 
مـــن الســـهولة فـــي االســـتخدام، مع 
إمكانيـــة تحديـــد األوامـــر المعتـــادة 
وباســـتجابة  معـــدودة  بلمســـات 
مباشـــرة. وســـتتوافر أيًضـــا للمـــالك 
خيارات لتصميم واجهة المستخدم 
لنظـــام الشاشـــة وفًقـــا لتفضيالتهـــم 

الخاصة.
وبهـــذه المناســـبة، قال المديـــر العام 
لشركة الســـيارات األوروبية جاكوار 
“تتميـــز  الي  ســـتيفن  روڤر،  النـــد 
كلًيـــا  الجديـــدة  النـــد روڤر ديفنـــدر 
تفاصيـــل  يجمـــع  الـــذي  بتصميمهـــا 
لهـــذه  العريـــق  الماضـــي  وســـمات 

الســـيارة المتألقة، مع إضفاء المزيد 
التـــي  االســـتثنائية  اللمســـات  مـــن 
ومتفـــرًدا،  حديًثـــا  مظهـــًرا  تمنحهـــا 
لتصبـــح أحـــد أكثـــر ســـيارات الدفع 
الرباعي شعبية إذ لطالما تمكنت من 
نيل إعجاب عشاق عالمة الند روڤر 

بتألقها وأدائها المذهل”.

بجودتها يليق  باهر  تقني  بتطور  يمتاز  الجديد  الطراز 
“السيارات األوروبية” تطلق الند روفر ديفندر 2020

فــي فــرع الدانــة وبحضــور الســفير ألــوك كومــار ســينها

“لولو هايبرماركت” تحتفل بيوم الجمهورية الهندية

الجمهوريـــة  يـــوم  احتفـــاالت  تألقـــت 
الهندية التي أقيمت خالل عطلة نهاية 
األســـبوع فـــي اللولـــو هايبـــر ماركت - 
فـــرع مجمـــع الدانـــة، حيـــث امتزجـــت 
االحتفاالت ما بين األلوان والمأكوالت.

وافتتح الســـفير الهندي لدى البحرين، 
ألـــوك كومـــار ســـينها، المهرجـــان الـــذي 
الهنديـــة،  المنتجـــات  أفضـــل  عـــرض 
وحضر الحفل مدير مجموعة لولو في 
البحرين ومصر، جوزير روباواال وعدد 
من مديري الهايبرماركت وشخصيات 

المجتمع.
وعرضـــت مجموعـــة اللولـــو مجموعـــة 
وغيـــر  الغذائيـــة  المـــواد  مـــن  واســـعة 
الغذائيـــة الهندية، إلـــى جانب الخضار 
شـــملتها  والتـــي  الطازجـــة،  والفواكـــه 
عروض خاصـــة، فضال عـــن المنتجات 

الشتوية من والية غوجارات.
الدانـــة  مجمـــع  ممـــرات  وضجـــت 
والمعالـــم  الموســـيقية  باألصـــوات 
ثقافيـــة  عـــروض  ضمـــن  الســـياحية 
تضمنت الرقصات الشـــعبية والوطنية 

التـــي قام بأدائهـــا أفـــراد المجتمع، إلى 
جانـــب منصـــة عـــرض أزيـــاء األطفال 
وعـــرض العرائـــس الهنـــدي الـــذي قـــام 

بأدائـــه أفراد مجموعة ســـاري ســـبيك، 
مجموعة األزياء اإللكترونية. 

كمـــا تضمـــن عرضـــا تجريبيـــا حضـــره 

الفائـــز بجائـــزة ماسترشـــيف الهنديـــة، 
ريبو دامان هاندا، ومسابقة الحلويات 

التي جذبت العديد من طهاة المنزل.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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قد تطرأ عرقلة اليوم يمكن أن تؤّخر بعض 
أعمالك.

إذا أرهقَت نفسك قد تكون العواقب 
وخيمة. 

من المستحسن أن تخّفف من سيطرة هاجس 
العمل.

ا. يغمرك الحظ بخيراته. هذه فترة نشطة جدًّ

خطوات جبارة وتنفيذ لبعض الرغبات.

خطران غير مباشرين يهددانك اليوم.
 

لن تدور عجلة العمل كما ترغب استرح قليًل.

شعورك باإلرهاق يدفعانك إلى االنكماش.

عليك أن تكون أكثر اتزاًنا ألن هنالك مسؤوليات.

اليوم مناسب للخروج في نزهة عائلية.

ابتسم وال تيأس فالحياة قصيرة وجميلة.
 

الوقت غير مناسب للدخول في عراك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

27 يناير

 1967
 احتـــراق حجـــرة قيـــادة المركبة 
رواد  لمقتـــل  أدى  ممـــا  أبولـــو 
المتواجديـــن  الثالثـــة  الفضـــاء 
إجـــراءات  خـــالل  متنهـــا،  علـــى 
التدريبات على المهمة أبولو 11.

تســتعد النجمة هيا عبدالســام لخوض تجربــة درامية 
جديدة ترســخ مــن خالهــا ثنائية هيــا والكاتبــة مريم 
نصير على مســتوى التأليــف، ويحمل العمــل الجديد 
اســم “مانيــكان”، ويلم شــمل نخبة من نجــوم الدراما 

الخليجية، ومن األســماء المرشــحة للعب دور البطولة 
أســمهان توفيق وهبة الدري وعبداللــه الطليحي وفاطمة 

الطباخ وأحمد إيراج.  وتكللت ثنائية هيا ومريم بالنجاح في مشروعات درامية 
ا لدى قطاع كبير من الجمهور. عدة، آخرها “أجندة”، الذي ترك انطباًعا إيجابيًّ

انتهــى المطرب رامي صبري مــن تصوير كليب جديد، 
بعنــوان “حياتي مش تمــام”، كلمــات وألحان عزيز 
الشــافعي، وتوزيع ومكس وماستر جال الحمداوي، 
ومن المقّرر أن يتم طرحه في عيد الحب المقبل على 

“يوتيوب” والقنوات الفضائية.
 من ناحية أخرى، طــرح رامي صبري أغنية جديدة، فيديو 

كليــب مــن ألبومه الجديــد، بعنوان “وبقابــل الناس”، كلمــات أحمد علي 
موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، وإخراج هادي الباجوري.

يســتعد النجم محمد محيي لطرح أولــى أغنيات ألبوم 
“بتاع زمان” الجديد، والتي تحمل اســم “سهرانين” من 
كلمات نور الدين حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع 
الموســيقي محمــد العشــي، وميكس محمــود عزت، 

وماســتر أمير محروس، ومن المقرر أن يتم طرحه بعد 
أسبوعين على يوتيوب.

مــن ناحية أخــرى، قّرر محمد محيي طــرح ألبوم الجديد بعد غياب ســنوات، 
بشكل مختلف عما هو معتاد، بحيث يتم طرح أغنية من األلبوم كل أسبوع.

بتاع زمانحياتي مش تماممانيكان
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تراهن الفنانة مرام على جديدها الدرامي في العام الجديد، خصوًصا 
بعـــد تألقهـــا الالفـــت فـــي مسلســـل “دفعـــة القاهـــرة”، الذي عـــرض في 
رمضان الفائت، مرام ترى أن النص يمثل العظمة الرئيسية في العمل 
الفني مثلما هي الفكرة في البرامج التلفزيونية، وهناك عوامل جذب 

تقوم على أساسها الشهرة والنجاح.
 تقـــول مرام: “ليس من الســـهل أن تظهر في شـــخصية مـــا لم تكن قد 
درســـتها جيـــًدا، توجد بعض الشـــخصيات المهمة تســـتنفد من الممثل 
جهـــًدا جبـــاًرا، فمثالً شـــخصية “لطيفة” في مسلســـل “دفعـــة القاهرة”، 
ـــا، الكاتبة هبة  ا وبدنيًّ الـــذي عرض في رمضان الفائت أرهقتني نفســـيًّ
مشـــاري حمـــادة قدمت شـــخصية حملـــت كل التفاصيل، امـــرأة قوية 
منكســـرة متماســـكة تعرضت لظروف قســـرية وصعبة وليست سهلة، 
التحـــدي في هذه الشـــخصية هو مـــا جعلني انتقـــي أدواري الجديدة 

بعناية حتى يستمر معي التألق والنجاح.

مرام تراهن على جديدها في 2020

 1991
إرغام الرئيس الصومالي محمد سياد بري على التخلي عن السلطة.

 1944
رفع الحصار عن مدينة لينينغراد بعد ما يقارب 900 يوم.

 2006
زلزال في بحر الباندا بقوة مقدارها 7.7 على مقياس ريختر.

 1832
انطالق مقاومة األمير عبد القادر ضد االحتالل الفرنسي للجزائر.

 1903
مولد جون أكيس، عالم فيزيولوجيا أسترالي حاصل على جائزة نوبل.

طمأن نقيب الممثلين أشرف 
زكي، جمهور النجم خالد 

النبوي، بعد األزمة الصحية 
األخيرة التي ألّمت به قبل 

أيام، إذ أصيب بأزمة قلبية، 
وهو ما استدعى دخوله 
المستشفى، حيث أجرى 

عملية قسطرة بمستشفى 
قصر العيني الفرنساوي.

ــل مـــحـــمـــد عــــواد ــ ــراحـ ــ يـــحـــمـــل اســـــم الـــفـــنـــان الـ

“أوال المسرحي” الدولي ينطلق 1 فبراير

رفع نائب رئيس مسرح أوال يعقوب يوسف نيابة عن مجلس إدارة المسرح 
وجميع األعضاء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، الداعــم األكبر للمســرح 
وأنشطته على ما أنعم هللا به على سموه من تمام الشفاء والمعافاة بفضل 
من هللا سبحانه وتعالى، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يعود 

إلى أرض الوطن سالما معافى وهو في أتم الصحة والعافية والسعادة.

جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي 
الـــذي أقيـــم فـــي فنـــدق “ك” لإلعالن 
عـــن تفاصيـــل مهرجـــان أوال الدولي 
المســـرحي الثالث عشر “دورة الفنان 
الراحـــل محمـــد عـــواد” الذي ســـيقام 
فـــي الفترة مـــن 1 - 8 فبرايـــر المقبل 
على خشـــبة صالـــة البحرين الثقافية 
برعاية رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مي بنـــت محمد آل 
خليفـــة، مضيفـــا أن دورة هـــذا العـــام 
ستكون متميزة ألنها تواكب احتفال 
الذهبـــي،  باليوبيـــل  أوال  مســـرح 
وجميع العروض الخليجية المشاركة 

ستكون ذات طابع شعبي.
 وأكـــد يوســـف أن جوائـــز المهرجـــان 
تـــم تســـميتها بأســـماء رواد المســـرح 
جائـــزة  كمـــا خصصـــت  والمبدعيـــن، 
للراحـــل علي الغرير “إنســـان البهجة” 
الـــذي توفاه هللا قبـــل أيام عرفانا من 
أوال بأعمالـــه المتميـــزة في المســـرح 

والدراما التلفزيونية والسينمائية.
أما الجائزة الكبرى فهي جائزة طارق 
بـــن عبدالرحمن المؤيد، وهي مقدمة 

وللســـنة الثالثـــة علـــى التوالـــي مـــن 
عائلـــة المؤيد الكـــرام، تكريما للراحل 
مؤســـس اإلعالم في البحرين والذي 
اإلعـــالم  وزارة  توليـــه  خـــالل  قـــدم 
الكثير للثقافة والفن عموما والمسرح 
خصوصا، ورفع اســـم مملكتنا الغالية 
فـــي المحافـــل الدولية وإبـــراز دورها 

الحضاري.
كمـــا ســـتخصص جوائـــز “التميز” في 
مجـــاالت المســـرح المختلفـــة، عالوة 
على تكريم أول مجلس إدارة لمسرح 
أوال الذي تأســـس العـــام 1970 وهم 
راشـــد  للمســـرح  إدارة  أوال  رئيـــس 
نجـــم، عبدالرحمـــن بـــركات البنعلـــي، 
عبـــدهللا يوســـف، خليفـــة العريفي و 
حســـن النعيمي، وهنـــاك أيضا تكريم 
ســـاهموا  الذيـــن  البحريـــن  لمبدعـــي 

بجهود مضنية للمسرح.
أما بخصـــوص الفعاليـــات المصاحبة 
للمهرجـــان، فقـــد أوضـــح يوســـف أن 
هناك تدشين كتاب “خمس عقود من 
اللؤلـــؤ” وهو كتاب أرشـــيفي لمســـرح 
أوال من إعداد محمد حميد السلمان 

وإخراج الفنان موسى حسن، وبدعم 
مـــن الجامعـــة األهليـــة، إضافـــة إلـــى 

الندوات التطبيقية للعروض.
المهرجـــان  أعلـــن مديـــر  مـــن جهتـــه 
الفنـــان جمـــال الغيـــالن عـــن أســـماء 
لهـــذه  المشـــاركة  والعـــروض  الـــدول 

الدورة وهي: 
ســـيعرض  فبرايـــر   1 الســـبت  يـــوم 
فـــي حفل االفتتـــاح أســـكتش قصير 
بعنـــوان “جمعيـــة جمعية الطـــراروة” 
الراحـــل محمـــد  الفنـــان  تأليـــف  مـــن 
عـــواد وإعداد محمد حميد الســـلمان 
وإخـــراج محمـــود إســـماعيل، ويـــوم 
األحـــد 2 فبراير ســـتعرض مســـرحية 
أوال  مســـرح  لفرقـــة  ريـــا”  “إلـــى 
البحرينيـــة مـــن تأليف جمـــال الصقر 
وإخراج جمال الغيالن، ويوم االثنين 
3 فبراير ســـيعرض المســـرح الشعبي 
الكويتي مســـرحية “الموت األســـود” 
مـــن تأليف فلول الفيلـــكاوي وإخراج 
ســـتعرض  بينمـــا  الشـــطي،  محمـــد 
فرقـــة الـــدن العمانية يـــوم الثالثاء 4 
فبرايـــر مســـرحية “لقمـــة عيـــش” من 
تأليـــف جمال الصقر وإخـــراج محمد 

الرواحي.
أوال  مهرجـــان  عـــروض  وتتواصـــل 
المسرحي الدولي بعرض خامس يوم 
األربعـــاء 5 فبرايـــر بعرض مســـرحية 
“مـــوال حـــدادي” لفرقة مســـرح رأس 
الخيمة الوطني من تأليف إســـماعيل 
عبـــدهللا وإخراج مرعي الحليان، كما 

سيعرض مســـرح أوال ثاني عروضه 
فـــي المهرجان وهي مســـرحية “ضما 
إســـماعيل  تأليـــف  مـــن  العطشـــان” 
عبدهللا وإخراج عادل شـــمس وذلك 
يوم الخميس 6 فبراير. ويوم الجمعة 
7 فبراير ستعرض مســـرحية “الباب” 
لجمعيـــة الثقافة والفنون بالدمام من 
تأليف وإخراج ياســـر الحســـن. بينما 
سيشتمل حفل الختام يوم الجمعة 8 
فبراير على عـــرض قصير عن الفنان 
الراحـــل الكبيـــر محمد عـــواد بعنوان 
ســـيناريو  المســـرح”  عميـــد  “ورحـــل 
محمد حميد الســـلمان وإخراج احمد 

الصايغ.

لجنة التحكيم:

حمد الشـــهابي رئيســـا، وعضوية كل 
من زهراء منصور وأحمد جاسم.

الفنـــان  تقـــدم  المؤتمـــر  ختـــام  فـــي 
لداعمـــي  بالشـــكر  يوســـف  يعقـــوب 
هيئـــة  بالذكـــر  وخـــص  المهرجـــان 
البحريـــن للثقافـــة واآلثار ثـــم الداعم 
االســـتراتيجي “تمكين” ووزارة هيئة 
شـــؤون اإلعـــالم، إضافـــة إلـــى بعض 
واألهليـــة  التجاريـــة  المؤسســـات 
وعائلـــة المؤيد الكـــرام، وأكد أن هذا 
المؤسســـات  هـــذه  أن  يؤكـــد  الدعـــم 
األهلية تؤمن بنا وبالمســـرح وبالدور 
الريـــادي فـــي خلـــق بيئـــة حضاريـــة 
الحضـــاري  الوجـــه  تظهـــر  إنســـانية 

لمملكتنا الغالية.

يعقوب يوسف وجمال الغيان في المؤتمر
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“القادم” تمثل البحرين في مهرجان المسرح الجامعي الخليجي
يشارك نادي المسرح بجامعة البحرين 
الجامعـــي  المســـرح  مهرجـــان  فـــي 
ومؤسســـات  لجامعـــات  الخامـــس 
التعليـــم العالي بـــدول مجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربية، والذي ســـيقام 
في جامعة الملـــك عبدالعزيز بالمملكة 
العربية الســـعودية في الفترة من -2 7 
فبرايـــر القادم بمســـرحية” “القادم” من 
تأليف وليد إخالصي وإعداد وإخراج 
الفنان القديـــر إبراهيم خلفان وتمثيل 
علـــي حســـين وحمـــد الحـــداد، وعلـــى 

حسن، وجعفر البناي.
 12 المهرجـــان  فـــي  وتشـــارك  هـــذا   
مســـرحية وهي..” ليلة القتلة” لجامعة 
جامعـــة  النيـــة”   “ عبدالعزيـــز.  الملـــك 
جامعـــة  العـــدل”  مجلـــس   “ الكويـــت. 
الملـــك ســـعود. “العاصفـــة” جامعـــة أم 
الطائـــف.  لجامعـــة  نعـــش”   “ القـــرى. 
“االنتصـــار أو المـــوت “ جامعة جازان. 
“شـــهادة مـــن رمـــاد” جامعة الســـلطان 
قابـــوس. “شـــباب فـــي ورطـــة” جامعة 
الـــدوف. “صفحـــات منســـية” جامعـــة 

طبيـــة. “جيـــاع” جامعـــة الملـــك خالد. 
مأســـاة ضمير صراع” لجامعة الحدود 
الشـــمالية. كما ستقام ندوات تطبيقية 
بعـــد العروض، كما دشـــن مدير جامعة 
الملك عبدالعزيـــز الدكتور عبدالرحمن 
بـــن عبيـــد اليوبي قبـــل أيـــام الصفحة 
المســـرح  لمهرجـــان  اإللكترونيـــة 
الجامعي الخليجي الخامس لجامعات 
بـــدول  العالـــي  التعليـــم  ومؤسســـات 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
أكـــد معالي مديـــر الجامعة أهمية مثل 
أبنـــاء  التـــي تجمـــع  المناســـبات  هـــذه 
الخليـــج في أجـــواء تســـودها األخوة 
الشـــبابية،  المواهـــب  عـــن  وتكشـــف 
متمنًيا التوفيق لجميع المشاركين في 
المهرجـــان مـــن جامعـــات ومؤسســـات 
التعليـــم العالي بـــدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

 يجدر بالذكر أن نادي المسرح بجامعة 
البحريـــن قـــد حقـــق إنجـــازات كثيـــرة 
بقيادة الفنان إبراهيم خلفان وســـّجل 
ا في مختلف المهرجانات  حضوًرا قويًّ
بهـــا، ويمتلـــك طاقـــات  التـــي يشـــارك 
ومواهـــب فـــي التمثيـــل والكتابة، إلى 
المتعلقـــة  األخـــرى  المهـــارات  جانـــب 
بفـــن اإلضـــاءة، والمكيـــاج، والديكور، 

والموسيقى.

المخرج الفرنسي أوليفية كوزماك: جميعا نريد الفرار من شيء ما
ــور ــه ــم ــج ــر مـــن ال ــي ــب ــي بــنــجــاح ك ــائ ــم ــن ــي ــس ــان الــعــيــن ال ــرجـ ــه “رحــــــل” فـــي مـــهـ ــم ــل ــي قــــدم ف

عــرض الفيلــم المغربــي الفرنســي “رحل” )نوميد( ألوليفية كوزمــاك ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العين الســينمائي بحضور 
مخرجــه وحصــد إعجــاب جميــع مــن حضره، خصوًصا وأنه عرض ســابًقا بنجــاح ضمن فعاليات الــدورة الـ 35 لمهرجان اإلســكندرية 
لســينما حــوض البحــر األبيض المتوســط، وحصــد جائزة أفضل فيلم وأفضل إخــراج وأفضل تمثيل نســائي دور أول للفنانة جليلة 
التلمسي. يدور الفيلم “رحل” حول تأثيرات الهجرة غير الشرعية على أهالي الذين يسلكون هذا الطريق من خالل حياة سيدة لديها 
ثالثة أبناء يستطيع ابنها البكر أن يصل إلى فرنسا في هجرته غير الشرعية، ويعتقل في فرنسا، في حين تفقد األوسط في البحر، 
وتحاول أن تحافظ على الصغير، فتهجر مدينتها الساحلية إلى بلدتها الريفية لتعيش بكنف شقيقها. مخرج العمل الفرنسي أوليفية 

كوزماك تحدث معي في هذا اللقاء الخاص وتحدث عن هذا الفيلم وتصويره ومشاريعه.

هل أوال الفيلم تكرار ألفالم عديدة  «
تتحدث عن فكرة الهجرة؟

ربمـــا  شـــاهدتها  التـــي  األفـــالم  فـــي 
شـــاهدت تكـــرارا بشـــكل عـــام حـــول 
فكرة الهجرة غير الشرعية وبغالبيتها 
صـــورت صعوبـــة الحيـــاة فـــي الكثير 
مـــن بلدان العالـــم الثالـــث التي تجعل 
الكثيـــر مـــن الحالميـــن فـــي مســـتقبل 
أفضـــل وحيـــاة أكثـــر كرامـــة يفكرون 
بـــأي طريقة للوصول إلـــى دول العالم 
المتقدم، لكن فـــي “رحل” أقدم جذور 
تـــزرع،  وكيـــف  أصولهـــا  أو  الفكـــرة 
واســـتعراض الجـــذور الحقيقـــة لمثل 
هـــذه الهجـــرات، والتي تعود أســـبابها 
إلـــى أكثر من 500 عـــام، تعرضت فيه 
بلدان العالم الثالث إلى النهب المباشر 
لثرواتهـــا من قبـــل البلـــدان األوروبية 
وفيما بعـــد الواليات المتحدة وغيرها 
من الرأســـماليات الحديثة التي بدأت 
بالظهـــور في النصف األخير من القرن 

الماضي.
وتحمل البلدان المتقدمة التي ال تقدم 
أي مســـاعدة لتطويـــر البلـــدان األقـــل 
تقدمـــا بعـــد كل النهب الـــذي تعرضت 
لـــه إلى جانب منعهـــا أصال من التطور 
الســـتمرار نهبهـــا اقتصاديا مســـؤولية 
الهجـــرة غير الشـــرعية إليهـــا رغم كل 
مظاهـــر التعاطـــف مـــع المهاجريـــن أو 
التعامـــل معهـــم بشـــكل عنصـــري على 

حسب اللحظة والبلد.
معظم هذه األفالم نهاياتها  «

معروفة أليس كذلك؟

نعـــم معظـــم األفـــالم المعروضـــة عـــن 
الهجرة غير الشـــرعية هـــي إما الموت 
علـــى الحـــدود أو غرقـــا فـــي البحر، أو 

وصوال إلى البلد المتقدم وطرق تعامل 
رجـــال األمـــن والمجتمـــع معهـــم، ولم 
تتجاوز ذلك في السنوات األخيرة، أو 
ربما عن قصص الموحدين في ســـفن 

الهجرة وغالبا تكون أفالما إفريقية.
ورغـــم ذلك فـــاز الفيلم في المســـابقة 
الرســـمية بجائزة أفضل فيلم وأفضل 
إخـــراج بعين فرنســـية طبعـــا وأفضل 
تمثيل نســـائي دور أول للفنانة جليلة 
التلمســـي التـــي قامت بـــدور األم في 
يقـــدم  فيلمـــي  عمومـــا  الفيلـــم،  هـــذا 
الفكـــرة ببســـاطة، فالنـــاس مـــن كافـــة 
األطـــراف يحاولـــون الفـــرار دائمـــا من 
شـــيء مـــا، وهو مـــا اعتبره يأســـا تاما 

من كل شيء!
كيف تابعت الحوارات؟ «

بما أنني ال أتكلـــم اللغة العربية بالقدر 
الصحيح أبدا، فقد ترجمت الحوارات 

مـــع الفنـــان محمـــد نديـــم، وهـــو أيضا 
صعبـــا  ذلـــك  وكان  ســـيناريو،  كاتـــب 
بســـبب االختيار الدقيـــق للكلمات، مع 
الخيار السياســـي للغة البربرية داخل 

حوارات الفيلم.
ولم يكـــن هنـــاك ارتجال أبـــدا، الفنانة 
جليلة تاليمسي، التي تلعب دور نيما، 
هي دليل على ذلك، إنها ممثلة رفيعة 
المســـتوى وتعـــرف كل معانـــي العيـــن 

واألبعاد.
 يا ترى من المستهدف في  «

الفيلم؟

أميـــل إلـــى االعتقـــاد بأن الســـينما لغة 
عالميـــة وأريـــد أن يراهـــا أكبـــر عـــدد 
ممكـــن مـــن الناس. أريـــد أن أقدم هذا 
الفيلـــم وغيره في كل مـــكان، وها هم 
يعرضـــون بحب فـــي مهرجـــان العين 
الســـينمائي وأصدائـــه جميله جدا من 

كل من شاهده.
حدثنا عن إنتاج الفيلم؟ «

لقـــد بدأ العمـــل على الفيلـــم في وقت 
مبكـــر للغايـــة قبـــل موعـــده الرســـمي؛ 
ألننـــي ســـنحت لـــي الفرصـــة لمقابلـــة 
المنتـــج والفنـــان محمـــد نديـــف الذي 
أصبـــح مؤخـــرا شـــريكا فـــي اإلنتـــاج 
بريفييـــر،  نيكـــوالس  مـــع  المشـــترك 
وعندمـــا أعطيتـــه النص ليقرأ وســـأله 
رأيـــه، كان جوابـــه: أنـــا أدرك ذلك. لذا 
أعتقـــد أنها ســـارت بشـــكل جيـــد وتم 
التأكيـــد عليهـــا. وهناك يرى المشـــاهد 
الفيلـــم فيلمـــا مغربيـــا. والحقيقـــة أن 
المغرب بلد لديه بالفعل صناعة أفالم 
كبيـــرة، تعـــرف جيـــدا الســـينما، وهـــو 

مفتـــوح لتصويـــر األفالم فـــي المنزل 
ولـــم أجد أبـــدا إال بعـــض الصعاب في 

التصوير هناك.
وهل اعتمدت على الطاقم  «

المغربي في هذا الفيلم؟

جـــزء منه فرنســـي بالطبـــع؛ ألن هناك 
بموجـــب  احترامهـــا  يجـــب  حصصـــا 
اتفاقـــات اإلنتـــاج المشـــترك بين بلدي 
فرنســـا والمغـــرب، وهـــذا أمـــر ممتـــاز 
عندمـــا توافـــق أي حكومـــة أو دولـــة 
فتح أبوابها للتصوير عندها، فالفائدة 
مزدوجـــة لجميـــع مـــن يعمل فـــي هذا 

المجال.
 وماذا عن الميزانية، هل كانت  «

الميزانية كافية؟

أبـــدا! )يضحك( طبعـــا كان صعبا علينا 
جـــدا؛ ألننـــا دائما نريـــد المزيـــد، ولكن 
مـــع الوســـائل التـــي كانـــت لدينـــا لـــم 
نيكـــوالس  وكان  خيـــار.  هنـــاك  يكـــن 
بريفيير شـــجاعا على الشروع بجميع 
تحديـــد  ذلـــك  ويعنـــي  المســـتويات. 
الخيـــارات بوضـــوح، مثـــل تقليل أيام 

التصوير من دون أي تنازالت. 
على ســـبيل المثال، كنـــت أود تصوير 
بعـــض المشـــاهد ليـــال أو فجـــرا أو في 
غـــروب الشـــمس، وكان ذلـــك مناســـبا 
للتاريـــخ، وكان علـــيَّ أن أتخلـــى عنه، 
وأبحث عـــن ترتيبات في النص حتى 

نتمكن من تصوير المشاهد النهارية.

طارق البحار

أبدى نجم بولييود الفنان تايغر شروف رغبته في التعاون مع الفنانة  «
سونام كابور للعمل مًعا في فيلم، وأوضح في تصريحات إعالمية على 
هامش حضوره حفل خيري في مدينة دلهي، أن الفنانة تمتلك حضورًا 
مبهًرا على الشاشة وحتًما سيكون النجاح حليف أي فنان يعمل معها 

في أي فيلم.

٢٣

tariq_albahhar
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غضب في تركيا.. مشروع قانون لـ“زواج الفتاة من مغتصبها”
يعكــف الحــزب الحاكــم في تركيا علــى محاولة تمرير 
مشــروع قانــون يمنــح العفــو للمغتصبيــن، بشــرط أن 
يتــزوج المغتصــب بضحيتــه. والمحاولــة هــي الثانية 
خــال 4 ســنوات، إذ تــم تقديــم نفس المقتــرح قبل 4 
ســنوات، إال أنــه قوبــل برفض شــديد داخلًيــا وعالمًيا.
ومــن المقرر أن يناقش البرلمان في تركيا مشــروع القانون، 
الذي بات يعرف إعامًيا باسم “الزواج من المغتصب”، الذي 
يســمح للرجــال المتهميــن باغتصــاب فتيــات دون ســن 18 

عاما بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.
وأثــار مشــروع القانــون الكثيــر مــن الجــدل والغضــب فــي 
قــرر  أن  بعــد  والحقوقيــة،  النســائية  الجمعيــات  صفــوف 
مشــرعون تقديمــه للبرلمــان التركــي فــي نهايــة شــهر ينايــر 
الجاري. ويرى معارضون للقانون، الذي يتبناه حزب “العدالة 
والتنميــة” الحاكــم، أن إقــرار مثــل تلــك التشــريعات يضفــي 
الشــرعية علــى زواج األطفــال وحاالت االغتصاب ويســاعد 
علــى اإلســاءة لألطفال وتســهيل بعض عمليات االســتغال 
الجنســي. يذكــر أنــه جــرى إبطــال مشــروع قانــون مماثــل 
فــي تركيــا العــام 2016 بعــد أن أثــار الكثيــر من االســتهجان 

والغضب داخل وخارج تركيا.
وبحســب مــا نقلــت صحيفــة “ذا غارديــان” البريطانيــة، فإن 

أن  يؤكــد  أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  حــزب 
الهدف من مشروع القرار التعامل مع ظاهرة زواج األطفال 
المنتشــرة بتركيا. وبحســب األمم المتحدة، فإن نحو 38 % 
من السيدات في تركيا يعانين من “عنف جسدي أو جنسي” 
البريطانيــة،  “إندبنديــت”  لصحيفــة  ووفقــا  شــركائهن.  مــن 
فقــد حــذرت األمم المتحدة من أن مشــروع القانون التركي 
ســيفضي إلــى مشــاهد اإلفــات مــن العقــاب بشــأن جرائــم 
إســاءة معاملة األطفال، وســيخلف آثارا نفسية واجتماعية 

قاسية على الضحايا.

منذ عقود تســتخدم اليابــان تكنولوجيا 
الوقــت  لكــن  الســرعة،  فائقــة  قطــارات 
حــان اآلن الســتبدال هــذه التكنولوجيــا 
بأخــرى حديثــة تواكــب العصــر، وربمــا 

تسبقه أيضا.
باختصــار  الجديــدة  التكنولوجيــا 
تطيــر  الســرعة  فائقــة  قطــارات  هــي 
الســكك  علــى  تســير  وال  الهــواء،  فــي 
تقريــر  بحســب  التقليديــة،  الحديديــة 
لصحيفــة “حرييــت” التركية. ويمكن أن 
يصــل ســرعة القطــار إلــى 600 كيلومتر 
العجــات  يســتخدم  وال  الســاعة،  فــي 
التقليديــة بــل يطيــر فــوق األرض علــى 

ارتفاع 10 سنتيمترات في الهواء.
وتوجد على الجدران الجانبية لخطوط 
القطــارات الجديدة، لفائف مغناطســية، 
تدفــع المغناطيس الموجــود في القطار 
وتســاعده على البقاء معلقا في الهواء، 

وتمنعه من االنزالق.

قطار “يطير”.. 
معجزة يابانية 

جديدة
صدفــة غريبــة جمعت بين شــخصين في 
بريطانيــا، حولتهما من غريبين إلى اثنين 
على وشك الزواج؛ بفضل “رقم خاطئ” و 

”واتساب قديم”.
وبــدأت القصــة العــام 2018 عندمــا قررت 
جايــد ســكوت )30 عامــا( أن تشــتري رقم 
تلقــي  فــي  بعدهــا  لتبــدأ  جديــد،  هاتــف 
مكالمــات ورســائل موجهــة إلــى شــخص 
مــع  المــرأة  وتواصلــت  “مــات”.  يدعــى 
الرجــل الغريب لتبلغه بأنها تتلقى رســائل 

ومكالمــات موجهة له، ليرد قائا إنه تلقى 
وبطريقــة  لهــا.  موجهــة  مكالمــات  أيضــا 
غريبة، اســتمر االثنان في تبادل الرســائل 
لمــدة 5 أيــام، قبــل أن يطلــب مــات لقــاء 
جايد الحتساء القهوة، وفق ما ذكر موقع 
“ســتاندارد ميديــا”. ومــا أن التقى االثنان، 
تلــك  وتحولــت  باالنســجام  شــعرا  حتــى 
الصدفــة الغريبــة إلــى عاقة حــب تكللت 
تتــزوج  أن  المقــرر  ومــن  الــزواج.  بطلــب 

جايد بمات في العام 2020.

لجــأ شــاب مــن شــنغهاي في الصيــن إلى حيلــة غريبة لكــي تنفصل خطيبتــه عنه، وفي 
نفس الوقت ال يشعر هو بذنب، بعدما اكتشف فجأة أنه لم يعد يرغب في الزواج بها.

إلــى  تشــن،  ويدعــى  الرجــل،  وتوصــل 
خطــة جعلت منــه مجرًما، إلــى أن ألقت 
فعلتــه،  بســبب  عليــه  القبــض  الشــرطة 

وفق ما ذكر موقع “أوديتي سنترال”.
للوضــع  الكبيــرة  إلــى األهميــة  وبالنظــر 
المجتمــع  فــي  والســمعة  االجتماعــي 

الصيني، ظن تشــن أن عروسه وعائلتها 
سيشعران بخيبة أمل كبيرة من األخبار 
التــي تؤكد القبض عليه بتهمة الســرقة، 
حتــى أنهــم ســيلغون ترتيبــات الزفــاف 
علــى الفور، ما يتيح لــه أن ينفصل عنها 

دون ذنب.

حب يتكلل بالزواج.. والسبب “رقم خاطئ”

حيلة غريبة من صيني لالنفصال عن خطيبته

عمال ينظفون الزجاج الخارجي ألحد المباني بمدينة 
زايد صباح أمس )تصوير: أيمن يعقوب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تشــتهر القطط بكونها عدوا لدودا 
للفئــران، لكــن حينمــا يتعلــق األمر 
بالجرذان المؤذية التي تؤثر على 
محاصيــل المزارعين، فإن حيوانا 
بالغــرض  يفــي  الــذي  هــو  آخــر 

ويؤدي المهمة على أتم وجه.
وبحســب مــا نقــل موقــع “أوديتي 
األخبــار  فــي  المختــص  ســنترال” 
الغريبــة، فــإن فصيلة مــن الكاب 
الجــرذان  تصطــاد  إنجلتــرا  فــي 
بشــكل مذهــل، وتنجــز المطلــوب 

منها في فترة قياسية.
وأورد المصدر أن شــركات صغرى 
و  “ســافولك”  مثــل  إنجلتــرا  فــي 
كاب  علــى  تعتمــد  ”نورفولــك” 
خاصــة تــم التحكــم فــي حمضهــا 
الهندســة  خــال  مــن  النــووي، 
أكثــر  تصبــح  حتــى  الوراثيــة؛ 

انقضاضا على الجرذان.

مــن  لتــر  ألــف   360 تســرب  تســبب 
بواليــة  مزرعــة  فــي  خمــر  خــزان 
أحــد  ميــاه  تلــوث  إلــى  كاليفورنيــا 

األنهار الموجودة في الوالية.
الحرائــق  مكافحــة  فــي  مســؤول 
بالمقاطعــة صــرح بــأن ســكان إحدى 
القــرى بــدأوا يشــمون رائحــة النبيــذ 

التي أخذت تفوح من النهر.
هذا ويشــرف مســؤولو الحفاظ على 
الحيــاة البريــة فــي كاليفورنيــا علــى 
واقعــة التســريب وأثرهــا علــى النهر 
والحيــاة البحريــة، بحســب مــا نقــل 

موقع “فوكس نيوز” األميركي.
وبحســب مكتــب خدمــات الطــوارئ 
التابــع لمكتب حاكم كاليفورنيا، فقد 
الـــ  مــن   % 20 جــرى احتــواء نحــو 

97.112 غالون التي تسربت.
يذكر أن كمية النبيذ المتسرب تكفي 

لتعبئة أكثر من 500 ألف زجاجة.

 “مجزرة جرذان”..
8 كالب تقوم بالمهمة 

في وقت قياسي

تلوث مياه نهر 
بـ360 ألف لتر من 

النبيذ األحمر
صنع نحات نرويجي مخدة، تبدو وكأنها 
مثاليــة وحقيقيــة، لكنهــا فــي األصــل ال 
يمكــن ألي شــخص أن ينــام عليهــا، وفق 
مــا ذكــر موقــع “أوديتي ســنترال”، أمس 
الفنــان  أن  المصــدر  وأوضــح  األحــد. 
النرويجي هاكون أنتون فاغيراس صنع 
وســادة من الرخام األبيض، وهي المادة 
األكثر اســتخداما في تاريخ فن النحت؛ 

بسبب سهولة تطويعها.

األبيــض  “الرخــام  إن  فاغيــراس  وقــال 
يضفــي جمالية خاصة على المنحوتات، 
ويجعلهــا أكثــر واقعيــة، علــى الرغم من 
فاغيــراس  ونشــر  الجامــدة”.  طبيعتهــا 
صورا ومقاطع فيديو عدة على حســابه 
الرســمي فــي “إنســتغرام” توثــق بعــض 
مراحــل صناعــة الوســادة الغريبة، معلقا 
عليهــا بالقــول: “صناعــة بعــض الوســائد 

الرخامية!”.

نحات يبتكر مخدة ال يمكن أن ينام عليها أحد

الممثلة الهندية بريانكا شوبرا قبل وصولها حفل جرامي في فندق بيفرلي 
هيلتون في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا )أ ف ب(

وأكد فاغيراس أن “رؤيتها بالعين المجردة ستجعل اإلنسان يعتقد أنها حقيقية وأنها مملوءة 
بالريش؛ بسبب شفافية ونقاء الحجر”.

فــي  روســية  ســيدة  فــازت 
العالــم  جمــال  ملكــة  مســابقة 
أصبحــن  الاتــي  للســيدات، 
أعمارهــن  وتجــاوزت  جــدات، 
وشــاركت  عامــا.  األربعيــن 
الروســية إيفغينيــا يجينــا فــي 
تنظيمهــا  تــم  التــي  المســابقة 
فــي بلغاريا، وتجاوز عمرها 40 
عامــا، وهــي أم لولديــن وباتــت 
جــدة. ورغم أنها أصبحت جدة 
إال أن الصــور التي نشــرت على 
صفحتها في “انســتغرام” تظهر 
أناقة وحســن عدد من الجدات 

المشاركات.

أناقة جدة روسية تجعلها ملكة جمال

يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات دون سن 18 عاما 
بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم
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شيك من دون رصيد
Û  لعّلي ال أبالغ إذا قلت إن هناك بعض التشابه بين إصدار شيك وصاحبه على

يقيــن بأنــه لــن يصــرف لحامله لعــدم توفر الغطــاء المالي له، وبين مســؤول 
“ُيصــدر” وعــوًدا للعامليــن تحــت إمرتــه بترقيــة أو حافــز أو مكافــأة... وهــو 
يعــرف أن هــذا ربمــا لــن يحدث؛ فهو ال يملــك القرار األخير فيــه، أو أنه على 
يقيــن بكونــه لــن ينفــذ؛ ألنه غير جاد في وعده وأن ذلــك الوعد كان من باب 

المجاملة ليس إال.
Û  نتيجــة الممارســتين، إصدار شــيك مــن دون رصيد وإعطــاء الوعود بترقية

أو حافز دون تنفيذ، أن الممارسة األولى لها تبعات قانونية، أما الثانية فلها 
تبعات معنوية أو لنقل مهنية، إذ يفقد صاحبها المصداقية التي هي واحدة 
مــن أهــم خصائــص القائــد اإلداري، والتــي يقــول عــن عواقبهــا عالــم اإلدارة 

كوزس بوسنر “ال يمكنك أن تنفذ تعليمات شخص يفتقد المصداقية“.
Û  يقول أحد االختصاصيين )أشــيرا بروســاك( في هذا الســياق إن أحد أسباب

فقــدان المســؤول مصداقيتــه هــو إعطــاء الوعــود دون اإليفــاء بهــا. انتهــى 
تعليق بروســاك. إن عدم اإليفاء بالوعد، ســيدي القارئ، ال ينتج عنه فقدان 

المصداقية فقط، بل قد يذهب إلى أبعد من ذلك في بعض األحايين.
Û  فــي هــذا الســياق أســتذكر موقًفــا ألحد المســؤولين فــي إحدى المؤسســات

التجارية قبل ســنوات، هذا المســؤول وضع نفســه في موقف مهني صعب 
ليس فقط بسبب عدم وفائه بوعوده للعاملين معه، بل استمراره في إعطاء 
مثــل تلــك الوعــود رغــم علمــه بأنــه عاجــز عــن اإليفاء بهــا. هذه الممارســات 
غيــر المهنيــة لــم تفقد ذاك المســؤول مصداقيته فقط، بــل أفقدته أيضا ثقة 
العاملين الذين أصبحوا يتجاوزونه ويتعاملون مباشرة مع زمائه اآلخرين 
في اإلدارة التنفيذية. ما رأيك سيدي القارئ في هذا الموقف، أقصد تجاوز 

العاملين لرئيسهم المباشر في مثل هذه الحاالت؟
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