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قالت شركة “إنوفست” إنها وقعت 
عقد تسوية ودية مع شركة إبدار 
)مصرف إبدار سابقا( ينهي جميع 
اإلجـــراءات القانونية والمطالبات 
 2.5 دفـــع  بموجبـــه  يتـــم  بينهمـــا، 
مليـــون دينـــار )6.6 مليـــون دوالر( 
لــــ “إبدار” مقابـــل تحويل حصصها 
في المشـــروع االســـتثماري محل 

النزاع لصالح “إنوفست”.

تسوية نزاع “إنوفست” و“إبدار”

)08(

العاهل: البحرين تساند “التعاون اإلسالمي”
جاللة الملك 
مستقبال في 

قصر الصافرية 
أمس األمين 

العام لمنظمة 
التعاون 
اإلسالمي  

يوسف 
العثيمين

المنامة - بنا

أكـــد عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
دعـــم مملكـــة البحرين ومســـاندتها 
التعـــاون  لمنظمـــة  وتأييدهـــا 
بمبادئهـــا  والتزامهـــا  اإلســـالمي 
النبيلـــة لتواصل دورهـــا في تعزيز 
العمل اإلسالمي المشترك؛ تحقيقا 
ألهدافهـــا وخدمـــة لمصالـــح دولها 

)02(األعضاء وشعوبها الشقيقة.

0408121914

ا لـ “الطيران 2020”إدانة قرار تركيا إيداع مستحقات الدفعة الثالثة من الرياضيين“نحس إكس الرج” في فبرايرمصر ترفض “الغزو التركي”“ألبا” راعًيا ذهبيًّ
أدانت وزارة الخارجية قرار  «

الجمهورية التركية إرسال قوات 
عسكرية إلى دولة ليبيا، مؤكدة 

أن القرار يعد تدخاًل مرفوًضا في 
الشأن الداخلي لدولة ليبيا وانتهاًكا 

لقرارات الشرعية الدولية وقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة.

وّقع وزير المواصالت واالتصاالت  «
نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة 

للمعرض رئيس اللجنة التنفيذية كمال 
أحمد، عقد رعاية مع الرئيس التنفيذي 

باإلنابة لشركة ألمنيوم البحرين علي 
البقالي، كراع ذهبي لمعرض البحرين 

الدولي للطيران 2020.

حّذرت لجنة العالقات الخارجية في  «
البرلمان المصري، أمس، من أن 

موافقة البرلمان التركي على إرسال 
قوات عسكرية لليبيا، يشّكل محاولة 

لغزو من نوع جديد، بغرض فرض 
النفوذ والهيمنة اإلقليمية على 

األراضي الليبية.

يعرض في البحرين وباقي دول  «
المنطقة الفيلم اإلماراتي الجديد 

“نحس إكس الرج” في السينما 
بتاريخ 6 فبراير المقبل، وهو 

 ،”NFT Film“ أول إنتاج لشركة
المتخصصة في مجال اإلنتاج 

السينمائي.

أودعت وزارة شؤون الشباب  «
والرياضة مستحقات 

مجموعة كبيرة من الرياضيين 
في حساباتهم البنكية. وأكد 

العديد من الرياضيين لـ 
“البالد سبورت” تسلمهم 

مستحقاتهم.

هـــّدد الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب 
إيـــران  بضـــرب  األحـــد،  أمـــس  مجـــدًدا، 
أو  أميركيـــة  قواعـــد  أي  اســـتهدفت  إن 
مواطنين أميركيين، قائال “لقد هاجمونا 
هاجمونـــا  وإن  فرددنـــا،  الســـابق  فـــي 
مجـــدًدا، وهو ما ال أنصحهـــم بالقيام به، 
فســـنرد بقوة أكبر وأعنف مما ســـبق لهم 

أن رأوه”.
وقرر البرلمان العراقي مساء األحد إنهاء 
العمـــل باالتفاقيـــة األمنيـــة مـــع التحالف 
الدولـــي ضـــد داعـــش، علـــى الرغـــم مـــن 
غيـــاب الكتل الســـنية والكردية، وصوت 
على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود 

القوات األجنبية في البالد.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  ورأى 
اإليرانيـــة عبـــاس موســـوي، أمـــس، أنـــه 
ال يمكـــن التكهـــن بحدوث أي حـــرب، إال 
أنه شـــّدد علـــى أن بـــالده مســـتعدة لكل 
االحتمـــاالت رغـــم أنها ال تريـــد الحرب”، 

داعًيا لضبط النفس والهدوء.

ترامب يهدد بضربة أقوى... وإيران: ال نريد الحرب
البرلمــان العراقي يصوت علــى إنهاء وجود القــوات األجنبية

صورة وزعها سالح الجو األميركي أمس لطائرة مسيرة من طراز MQ-9 Reaper، كالتي استخدمت في استهداف قاسم سليماني )أ ف ب(

عواصم ـ وكاالت

تحدث أصحاب أعمال عن وجود 
المغشـــوش  الرمـــل  مـــن  كميـــات 
غيـــر المطابـــق للمواصفـــات التي 
تناســـب أعمـــال البناء والتشـــييد 
فـــي الســـوق المحليـــة، بعيـــدا عن 
أعين الرقابـــة في وزارة البلديات 
والبيئة ووزارة الصناعة والتجارة 

والسياحة. 
وتصـــل الفروق بين أســـعار الرمل 

البحري المغسول بصورة قانونية 
ومرخصـــة وما بيـــن الرمـــل الذي 
يجـــري خلطـــه فـــي مواقـــع غيـــر 
مرخصـــة لنحـــو 50 دينـــارا. ودعا 
المعنيـــة  الجهـــات  أعمـــال  رجـــال 
علـــى  صارمـــة  رقابـــة  لممارســـة 
منهـــا  يتضـــرر  التـــي  الممارســـات 
المســـتهلكون والشركات على حد 

سواء.

سوق سوداء لبيع الرمل المغشوش

)09(
)12(

بكلفــة 84 مليــون دينــار... واالنتهــاء فــي غضــون 24 شــهرا
توقيع اتفاقية إنشاء مركز للمعارض بالصخير

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مـــن  كل  وقـــع 
العمرانـــي عصـــام  البلديـــات والتخطيـــط 
خلف ووزير الصناعة والتجارة والسياحة 
المعـــارض  مركـــز  إنشـــاء  اتفاقيـــة  زايـــد 
مقـــاول  مـــع  بالصخيـــر  والمؤتمـــرات 
البحريـــن.  ســـيباركو  شـــركة  المشـــروع 
ويشـــتمل مركز المعارض على 10 قاعات 
مربـــع  متـــر  ألـــف   95 إجماليـــة  بمســـاحة 
بارتفاعـــات مختلفة تتـــراوح بين 10 و14 
متـــرا وتشـــمل مختلف الخدمـــات الالزمة 
مـــن إضـــاءة وتكييـــف والخدمـــات الفنية 
إضافـــة لمســـاحات للتســـوق والفعاليـــات 

المصاحبة.
يذكر أن المشـــروع تمت ترســـيته من قبل 
علـــى  والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
شركة “Cebarco Bahrain S.P.C” بكلفة 
تبلغ 83.6 مليون دينار، وســـوف تستغرق 

أعمال التنفيذ ما يقارب 24 شهرا.

وافق مجلس الشورى على رفض 
مـــادة  بإضافـــة  قانـــون  مشـــروع 
جديـــدة برقـــم الثالثة والعشـــرين 
بقانـــون  المرســـوم  إلـــى  )مكـــرًرا( 
بشـــأن   ،2002 لســـنة   )3( رقـــم 
نظـــام انتخـــاب أعضـــاء المجالس 
البلديـــة والمتضمـــن توصية لجنة 

المرافـــق العامـــة والبيئـــة بمجلس 
النـــواب برفـــض مشـــروع القانون 
مـــن حيـــث المبدأ. وقـــرر المجلس 
بعد اســـتكمال مداخالته الموافقة 
على توصية لجنة المرافق العامة 
والبيئـــة واعتمـــاد التعديـــالت من 
المبررات التي قررها المجلس في 

الجلسة.

“الشورى” يرفض انتخاب البلديين بالخارج

دمـــغ  إنتاجيـــة  تراجعـــت 
الثمينـــة  المعـــادن  مشـــغوالت 
المعـــادن  فحـــص  مركـــز  فـــي 
والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
والسياحة بنسبة 45.5 % في 
العـــام الماضـــي 2019، مقارنة 

بإنتاجية الدمغ للعام 2018.
وبلغ إجمالي عـــدد القطع التي 
تم دمغهـــا خالل العـــام 2019، 
899.5 ألـــف قطعـــة بلـــغ وزنها 
6670 كيلوغراًمـــا، فيمـــا كانت 
1.65 مليـــون قطعة تقريًبا في 
العام 2018، وكانت تزن 11.4 

كيلوغرام.
وأظهرت آخر إحصائية للمركز 
أنـــه فـــي يناير تم دمـــغ 134.4 
 1027 وتـــزن  تقريًبـــا  قطعـــة 

كيلوغراًما.

45.5 % تراجع 
دمغ المشغوالت 

الثمينة

)09( )16(
)06(

مليون دوالر 
6.6

المحرر االقتصادي

علي الفردان

زينب العكري

أكدت شركة طيران الخليج أنها تعمل على تأمين رحالت إخالء لمسافريها في العراق، وأنه جاٍر العمل مع أجهزة الدولة  «
المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية ممثلة بسفارة البحرين بالعراق للقيام بذلك.

“طيران الخليج” تؤمن عودة مسافريها من العراق

مروة خميس



المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة اســـتمرارية العمل 
البحرينيـــة  العالقـــات  تعزيـــز  نحـــو 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  اإليطاليـــة 

والدفـــع بها نحو أفـــق أرحب بما يلبي 
التطلعات المشتركة، منّوًها سموه بما 
تشهده العالقات البحرينية اإليطالية 
من تطور أســـهم في خلـــق المزيد من 
الفرص االســـتثمارية بما يعـــود بالنفع 

والنماء لصالح البدين الصديقين.

 جـــاء ذلك، لـــدى لقاء ســـموه بحضور 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة 
بقصر الرفـــاع أمس، دومينيكو بيالتو 
ســـفير جمهوريـــة إيطاليا لـــدى مملكة 
البحرين، بمناســـبة انتهـــاء فترة عمله 

كسفير لبالده في المملكة، حيث أثنى 
ســـموه على جهـــود الســـفير اإليطالي 
البحرينيـــة  العالقـــات  تعزيـــز  فـــي 
التوفيـــق  ســـموه  وتمنـــى  اإليطاليـــة، 

والنجاح للسفير في مهامه المقبلة.
 وخـــالل اللقـــاء اســـتعرض ســـموه مع 

القضايـــا  مجمـــل  اإليطالـــي  الســـفير 
االهتمـــام  ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

المشترك.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـفير جمهورية 
إيطاليا لدى مملكة البحرين عن شكره 
وتقديره لصاحب الســـمو الملكي ولي 

العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء على ما يوليه 
ســـموه من اهتمام بتوطيـــد العالقات 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وإيطاليـــا على 
كافـــة الصعد، متمّنًيـــا لمملكة البحرين 

دوام التقدم واالزدهار.

سمو ولي العهد مستقبال السفير اإليطالي

ــة ــي ــدول ــرض مــع الــســفــيــر بــيــاتــو مــجــمــل الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة وال ــع ــت ــوه اس ــم س

سمو ولي العهد: الدفع بالعالقات البحرينية اإليطالية نحو أفق أرحب

إنشاء لجنة متابعة تنفيذ خطة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومبادراتهما
صـــدر عـــن ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم 
بإنشـــاء وتشـــكيل   2020 لســـنة   )1(
لجنـــة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية 
لكفـــاءة الطاقـــة والخطـــة الوطنيـــة 
للطاقة المتجددة ومبادراتهما، جاء 

فيه:
المـــادة األولـــى: تنشـــأ لجنة تســـمى 
)لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية 
لكفـــاءة الطاقـــة والخطـــة الوطنيـــة 

ومبادراتهمـــا(،  المتجـــددة  للطاقـــة 
وتشكل على النحو اآلتي: 1. رئيس 
هيئة الطاقة المســـتدامة رئيًســـا، 2. 
الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنية 
الهيئـــة  عـــن  ممثـــاًل  والغـــاز  للنفـــط 
الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز، 3. الرئيس 
التنفيـــذي للمجلـــس األعلـــى للبيئة، 
ممثاًل عن المجلس األعلى للبيئة، 4. 
نائب الرئيـــس التنفيـــذي للتخطيط 
هيئـــة  عـــن  ممثـــاًل  والمشـــاريع، 
الكهرباء والماء، 5. الوكيل المساعد 
والخارجيـــة،  المحليـــة  للتجـــارة 

ممثاًل عـــن وزارة الصناعة والتجارة 
المســـاعد  الوكيـــل   .6 والســـياحة، 
لتنميـــة الصناعـــة، ممثاًل عـــن وزارة 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة 
7. الوكيـــل المســـاعد للنقـــل الجـــوي 
وســـالمة وأمن الطيـــران، ممثاًل عن 
وزارة المواصـــالت واالتصـــاالت، 8. 
الوكيل المســـاعد للخدمـــات الفنية، 
ممثاًل عن وزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 
للخدمـــات  المســـاعد  الوكيـــل   .9
عـــن  ممثـــاًل  المشـــتركة،  البلديـــة 

وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي، 10. الوكيـــل 
المســـاعد لمشـــاريع اإلســـكان، ممثاًل 
عن وزارة اإلســـكان، 11. مدير إدارة 
التخصيص والتعاقـــدات، ممثاًل عن 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، 
12. ممثـــل عن مكتـــب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة 
عضويتهم في اللجنة ثالث سنوات 

قابلة للتجديد.
المـــادة الثانية: تجتمع اللجنة بصفة 
دورية مـــرة واحدة كل ثالثة أشـــهر 

تكـــون  وال  رئيســـها،  مـــن  بدعـــوة 
اجتماعاتهـــا صحيحـــة إال بحضـــور 
أغلبيـــة أعضائها علـــى أن يكون من 
اللجنـــة  وتصـــدر  الرئيـــس.  بينهـــم 
قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات 
األعضـــاء الحاضرين، وعند تســـاوي 
األصـــوات يرجح الجانـــب الذي منه 

رئيس االجتماع.
اللجنـــة  تعـــرض  الثالثـــة:  المـــادة 
توصياتها على اللجنة العليا للثروات 
االقتصـــادي  واألمـــن  الطبيعيـــة 

العتمادها أو البت فيها.

المـــادة الرابعة: يتم دعوة ممثل عن 
اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج 

لحضور االجتماع.
المـــادة الخامســـة: يلغى القـــرار رقم 
لجنـــة  بتشـــكيل   2017 لســـنة   )1(
الوطنيـــة  الخطـــة  تنفيـــذ  لمتابعـــة 
لكفـــاءة الطاقـــة والخطـــة الوطنيـــة 

للطاقة المتجددة ومبادراتهما.
المادة السادســـة: على الوزراء - كل 
فيمـــا يخصـــه - تنفيـــذ أحـــكام هـــذا 
القـــرار، ويعمـــل به من اليـــوم التالي 
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

أكـــد عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة أهميـــة الدور 
الذي تضطلع به منظمة التعاون اإلسالمي 
لخدمـــة قضايا األمـــة اإلســـالمية، وتعزيز 
التضامـــن بيـــن الـــدول األعضاء وتنســـيق 
والدفـــاع  جهودهـــا،  وتوحيـــد  مواقفهـــا 
عـــن الصـــورة الحقيقيـــة والســـمحة للدين 
اإلســـالمي الحنيف وتعاليمه القائمة على 

التسامح والوسطية واالعتدال.
جـــاء ذلـــك خالل اســـتقبال جاللـــة العاهل 
فـــي قصـــر الصافريـــة أمس، األميـــن العام 
لمنظمـــة التعـــاون اإلســـالمي يوســـف بـــن 
أحمد العثيمين، وذلك للسالم على جاللته 

بمناسبة زيارته المملكة.
ورحب جاللته بالعثيمين، وهنأه بمناســـبة 
مرور خمســـين عاما على تأســـيس منظمة 
التعـــاون اإلســـالمي، مشـــيدا باإلنجـــازات 
المهمـــة التـــي حققتها المنظمـــة وبالجهود 
الطيبـــة التـــي يوالـــي بذلهـــا األميـــن العام 
لالرتقـــاء بآليـــات عملهـــا وتطويـــر أدائهـــا 

وتوثيق التعاون بين الدول اإلسالمية في 
مختلف المجـــاالت االقتصادية والثقافية 
والعلميـــة والدينيـــة. وأكـــد جاللـــة الملـــك 
دعم مملكة البحرين ومساندتها وتأييدها 
النبيلـــة  بمبادئهـــا  والتزامهـــا  للمنظمـــة 

لتواصل دورها في تعزيز العمل اإلسالمي 
وخدمـــة  ألهدافهـــا  تحقيقـــا  المشـــترك؛ 
لمصالح دولها األعضاء وشعوبها الشقيقة. 
كمـــا تـــم خـــالل اللقـــاء اســـتعراض أوجـــه 
التعـــاون بيـــن مملكـــة البحريـــن ومنظمـــة 

التعاون اإلســـالمي، إلى جانب بحث عدد 
مـــن القضايـــا التـــي تهـــم األمة االســـالمية 
الى جانب القضايـــا اإلقليمية ومن جانبه، 
التعـــاون  لمنظمـــة  العـــام  األميـــن  أعـــرب 
اإلســـالمي يوســـف بن أحمد العثيمين عن 

بالغ شكره وتقديره لصاحب الجاللة على 
حفاوة االســـتقبال وكـــرم الضيافة، وعلى 
بقيـــادة  المحـــوري  البحريـــن  مملكـــة  دور 
جاللتـــه ومســـاهماتها المهمـــة فـــي خدمة 
القضايا اإلسالمية ودعمها الدائم للمنظمة 

وأنشـــطتها على مختلف األصعدة، مشيدا 
بمبـــادرات البحرين اإلنســـانية فـــي تعزيز 
قيم التســـامح واالعتدال والوسطية ومد 
جســـور التواصـــل والتقـــارب بيـــن أتبـــاع 

مختلف األديان والثقافات.

النبيلة بــمــبــادئــهــا  ــا  ــه ــزام ــت وال للمنظمة  ــا  ــده ــي ــأي وت ــبــحــريــن  ال دعـــم  تــأكــيــد 

جاللة الملك: دور مهم “للتعاون اإلسالمي” في خدمة قضايا األمة

الهيئة تدافع 
عن الصورة 

الحقيقية 
والسمحة للدين 

اإلسالمي

تعزيز التضامن 
بين الدول 

األعضاء وتوحيد 
الجهود وتنسيق 

المواقف
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فريق “الجنوبية” يتفقد سير المشروعات بقريتي الدور وعسكر
ــلـــي ــات ســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ خــــلــــيــــفــــة بــــــــن عـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ ــذا لـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ تـ

تنفيـــذا لتوجيهـــات ســـمو المحافظـــة 
الجنوبيـــة الشـــيخ خليفة بـــن علي بن 
خليفة آل خليفة بمتابعة المشروعات 
يجـــري  التـــي  والخدميـــة،  التنمويـــة 
تنفيذها بالمحافظة، والتأكد من سير 
العمـــل بها وفـــق الخطـــط الموضوعة 
وبمـــا يلبـــي تطلعات األهالـــي ويضمن 
مـــن  فريـــق  قـــام  الخدمـــات،  جـــودة 
المحافظة، أمس، يرافقهم مسؤولون 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي بجولة تفقدية 
فـــي قريتـــي عســـكر والـــدور، اطلعـــوا 
خاللها على مســـتجدات العمل ببعض 
المشـــروعات الخدمية ومـــدى التقدم 

في إنجازها.
وتضمنت الجولة، زيارة موقع مشروع 

بنـــاء صالـــة أهالـــي الـــدور، والتي تعد 
أحـــد المشـــاريع التنمويـــة والخدميـــة 
التـــي تقوم بهـــا المحافظـــة بدعم من 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة؛ 
مـــن أجل تعزيـــز التواصل بيـــن أهالي 
المنطقـــة بمـــا يعزز النســـيج والتالحم 
االجتماعـــي بيـــن أفـــراد المجتمع وما 

يلبي تطلعات األهالي واحتياجاتهم.
واســـتمع الفريـــق إلى شـــرح من مريم 
البنـــاء  مشـــاريع  إدارة  مديـــر  أميـــن 
عـــن المخطـــط التفصيلـــي للصالة وما 
تشـــتمل عليـــه مـــن مرافـــق وخدمات 
وبنيـــة تحتية، وما وصلت إليه نســـبة 

اإلنجاز.
بعدها، قام فريق المحافظة الجنوبية 

فـــي  األمطـــار  تجمـــع  بزيـــارة مواقـــع 
قريـــة الدور، حيث تم مناقشـــة ســـبل 
هـــذه  لتفـــادي  حلـــول  إلـــى  الوصـــول 
الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق  المشـــكلة 
المعنيـــة، وبمـــا يضمـــن عـــدم تكرارها 
ويقلل من األضرار الناشئة عنها خالل 

فترة هطول األمطار. 
كما قام فريق المحافظة بزيارة موقع 
مشـــروع متنزه الدور، حيث اطلع إلى 
آخر ما وصل إليه المشـــروع من تقدم 
في التنفيذ واإلنشـــاء، وتمت مناقشة 
ما يحتاجه المتنزه من مرافق خدمية، 
فـــي ظـــل مـــا للمشـــروع مـــن أهميـــة 
فـــي توفير ســـبل الراحـــة للمواطنين، 
وذلك فـــي ســـياق اهتمـــام المحافظة 
الجنوبية بالمشـــروعات الشاملة التي 

تلبي تطلعات المواطنين.
وقـــد ضم فريـــق المحافظة الجنوبية، 
كال من خالد عبداللطيف حاجي مدير 
إدارة الخدمات الهندسية واالستثمار، 
والشيخ أحمد بن حمود آل خليفة من 
مكتب ســـمو المحافظ، ومحمد حسن 

الفـــاو مدير إدارة البرامج االجتماعية 
وشـــؤون المجتمـــع بالمحافظـــة، فيما 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  مثلـــت 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني مريم 
البنـــاء  مشـــاريع  إدارة  مديـــر  أميـــن 

بالوزارة.
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المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحرين قـــرار الجمهورية التركية 
إلـــى  عســـكرية  قـــوات  إرســـال 
دولـــة ليبيا، مؤكدة أن هـــذا القرار 
يعـــد تدخـــاًل مرفوًضـــا في الشـــأن 
وانتهـــاًكا  ليبيـــا  لدولـــة  الداخلـــي 
الدوليـــة  الشـــرعية  لقـــرارات 
ذات  األمـــن  مجلـــس  وقـــرارات 
الصلـــة، ومخالفـــة للموقف العربي 
الـــذي تبناه مجلـــس جامعة الدول 
العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، 
ويعرقـــل الجهـــود الهادفـــة إلعادة 
جميـــع  فـــي  واالســـتقرار  الســـالم 

أنحاء ليبيا.

الخارجيـــة  وزارة  تطالـــب  وإذ 
القيـــام  الدولـــي  المجتمـــع 
هـــذا  مواجهـــة  فـــي  بمســـؤولياته 
التطـــور الذي يحمل تهديًدا لألمن 
القومي العربي والمنطقة بأسرها، 
فإنهـــا تؤكـــد ضـــرورة دعـــم كافـــة 
المســـاعي الراميـــة للقضـــاء علـــى 
اإلرهـــاب وردع كافـــة التنظيمـــات 
اإلرهابيـــة فـــي دولـــة ليبيـــا ودعم 
الجهود الدولية الســـاعية لتسوية 
شاملة واســـتعادة الدولة الوطنية 
ومؤسســـاتها القـــادرة علـــى القيام 
التنميـــة  تحقيـــق  فـــي  بدورهـــا 

والرخاء للشعب الليبي الشقيق.

البحرين تدين قرار تركيا إرسال 
قوات عسكرية إلى ليبيا

القائد العام يستعرض الخطط التطويرية مع كبار الضباط
رفـــع مســـتوى الجهوزيـــة واالســـتعدادات الالزمـــة لـــكل الوحـــدات

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة فـــي القيـــادة العامـــة صبـــاح 
أمـــس، عـــدًدا من كبار ضبـــاط قوة دفاع 
البحريـــن، بحضور وزير شـــؤون الدفاع 
الفريق الركن عبـــدهللا النعيمي، ورئيس 
ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق  األركان  هيئـــة 
النعيمـــي، ووكيـــل وزارة الدفـــاع اللـــواء 
الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، 
وســـمو النقيـــب بحـــري الشـــيخ عيســـى 
بن ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة. ورّحب 
القائـــد العام لقـــوة دفاع البحريـــن بكبار 
ضبـــاط قوة الدفاع، حيث اســـتمع منهم 
إليجاز عن مختلـــف الخطط التطويرية 
العســـكري  المســـتوى  علـــى  والتنمويـــة 

واإلداري، وبرامـــج اإلعـــداد والتدريـــب 
التي تســـهم في رفع مســـتوى الجاهزية 
القتاليـــة واإلداريـــة بأســـلحة ووحـــدات 
القـــوة كافة. وأوضـــح أنه بفضل من هللا 
تعالـــى ومن ثـــم بتوجيهات ودعم عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وبتضافـــر وتفانـــي 
جهود رجال قوة دفاع البحرين أضحت 

هذه القوة الوطنية تســـير بخطى كبيرة 
وثابتـــة نحـــو مـــدارج الرقـــي العســـكري 
والتطور اإلداري، مشيًدا بما يبذلونه من 
عمل دؤوب مثمر وبروح معنوية عالية، 
متمنيـــًا لهـــم التوفيـــق والســـداد لخدمة 
مملكتنا الغالية في مختلف المواقع وفي 
شـــتى المجـــاالت بقـــوة دفـــاع البحرين. 
كمـــا أكـــد أن قـــوة الدفـــاع مســـتمرة في 

تنفيـــذ التوجيهـــات الســـديدة لصاحـــب 
لرفـــع مســـتوى  البـــالد،  عاهـــل  الجاللـــة 
واالســـتعدادات  المطلوبـــة  الجهوزيـــة 
والوحـــدات  األســـلحة  لكافـــة  الالزمـــة 
وفق أعلى مستويات التسليح الحديث 
والمتطـــور وبالتدريـــب المتقـــن، لتتمكن 
تلك األســـلحة والوحدات من أداء كافة 
الواجبات الموكلة إليها على أكمل وجه.

الرفاع - قوة الدفاع

شمس: مسار إستراتيجي لالستفادة من التجارب اإلدارية الناجحة
أكــد  المديــر العــام لمعهــد اإلدارة العامــة )بيبــا( رائــد شــمس أهميــة تعزيــز 
أدوات بنــاء المعــارف والعلــوم المتعلقــة بمجــال اإلدارة العامــة وذلك عبر 
رســم مســار اســتراتيجي إداري متكامل يســاهم في توفير مساحة لتبادل 
فضلــى الممارســات اإلداريــة وتحقيــق أقصى فائــدة من التجــارب اإلدارة 
الناجحــة، موضحــًا أن تعريــف الكــوادر البحرينية الوطنيــة الصاعدة بهذه 
التجارب من شأنه االرتقاء بالمخرجات الحكومية وتحسين أداء منظومة 

العمل الحكومي. 

جـــاء ذلـــك فـــي اللقـــاء الـــذي نظمـــه 
معهـــد اإلدارة العامـــة لطلبـــة برنامج 
لتبـــادل  العامـــة،  اإلدارة  ماجســـتير 
والتجـــارب  الممارســـات  فضلـــى 
اإلداريـــة التـــي تـــم اســـتعراضها في 
مؤتمـــرات شـــبكة الشـــرق األوســـط 
اإلدارة  لبحـــوث  إفريقيـــا  وشـــمال 
العامـــة مينابـــار )MENAPAR ( فـــي 

السنوات الماضية.

وأوضح شـــمس أن اللقاء يهدف إلى 
تعريف طلبة ماجستير اإلدارة العامة 
على ُفضلـــى التجارب والممارســـات 
اإلدارية ، التي من شأنها منح الطلبة 
المشـــاركين الفرصة للخـــروج بأفكار 
جديـــدة وإبداعية لمشـــاريع التخّرج 
التـــي ســـتصب فـــي صالـــح تطويـــر 
منظومة العمل الحكومي في مملكة 
برنامـــج  أن  إلـــى  البحريـــن، مشـــيًرا 

ماجســـتير اإلدارة العامة الذي ينّفذه 
المعهد، يقّدم للطلبة الملتحقين فيه 
مختلف الفرص واألنشطة الجانبية، 
مـــن أجل تعزيـــز محصلـــة الكفاءات 
والســـلوكيات اإلداريـــة لـــدى الطلبـــة 
وتمكينهم من التعلم في بيئة علمية 
غنيـــة وثريـــة، كـــون عمليـــة تبـــادل 
الخبرات العلمية وأفضل الممارسات 
اإلداريـــة تؤهـــل الجيـــل الجديد من 

بالمنهجيـــات  الحكوميـــة  القيـــادات 
الالزمـــة لصناعـــة واتخـــاذ القـــرارات 
بما يرتقـــي بالبنية التحتية التنموية 
في البحرين ويحقق أهداف التنمية 

المستدامة.

وشـــارك في تقديـــم اللقاء عـــدٌد من 
المســـؤولين من عدد من المؤسسات 
العامة والخاصة في مملكة البحرين 
ومنهم ســـعادة الســـفير علي العرادي 
مديـــر إدارة نظـــم المعلومات بوزارة 

نائـــب  بأعمـــال  والقائـــم  الخارجيـــة، 
الرئيس التنفيذي للشؤون األكاديمية 
ريـــم  البحريـــن  بوليتكنـــك  بجامعـــة 
البوعينين، ونائب الرئيس التنفيذي 
للمـــوارد والخدمـــات بهيئـــة تنظيـــم 
سوق العمل  أشـــرف حافظ، والذين 
الممارســـات  ُفضلـــى  اســـتعرضوا 
اإلداريـــة التـــي شـــاركوا فيهـــا خالل 
مؤتمـــرات شـــبكة الشـــرق األوســـط 
اإلدارة  لبحـــوث  إفريقيـــا  وشـــمال 
العامـــة “مينابـــار” الســـابقة، مبينيـــن 
لطلبـــة الماجســـتير أهميـــة توظيـــف 
والتطبيقيـــة  العلميـــة  المنهجيـــات 
لالرتقـــاء بالممارســـات اإلداريـــة في 
القطاعين العام والخاص في مملكة 
البحريـــن، وإيجاد حلـــول للتحديات 

اإلدارية بطرق مبتكرة.

المنامة - بنا

المدير العام لمعهد اإلدارة العاّمة )بيبا(

“بيبا” ينظم لقاء 
لطلبة ماجستير 
اإلدارة العامة 
لتبادل ُفضلى 

الممارسات اإلدارية
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المنامة - بنا

الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  اســـتقبل 
عبـــدهللا الدوســـري، في مكتبـــه بالديوان 
العـــام للـــوزارة، رئيـــس مندوبيـــة االتحاد 
األوروبـــي الســـفير ميكيل تشـــرفوني دو 

أورسو.
وزيـــر  مســـاعد  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــالل 
االتحـــاد  مندوبيـــة  برئيـــس  الخارجيـــة 
األوروبـــي، مشـــيًدا بما تشـــهده العالقات 
الثنائيـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن واالتحاد 
األوروبـــي مـــن تقـــدم وتطـــور في شـــتى 
المجـــاالت، مؤكـــًدا تطلع مملكـــة البحرين 
عالقـــات  وتطويـــر  تعزيـــز  إلـــى  الدائـــم 
التعـــاون بينها وبين االتحاد األوروبي بما 

يعود بالنفع والخير على كال الطرفين.
وأوضـــح الدوســـري أن مملكـــة البحريـــن 
حققت إنجازات كثيـــرة في مجال تعزيز 
حقـــوق اإلنســـان على جميع المســـتويات 
الوطنية والدوليـــة، وجعلت من قوانينها 

ومبادئها أساًســـا ترتكز عليه في ترســـيخ 
أســـس المواطنة وصون حقوق اإلنســـان 
وحرياتـــه األساســـية من خـــالل منظومة 
عصريـــة  وسياســـات  متقدمـــة  قانونيـــة 
تحقق التنمية المستدامة والعدل واألمن 

والرفاه وفق أفضل المعايير الدولية.
من جانبه، نوه الســـفير ميكيل تشرفوني 
دو أورســـو بمســـتوى التعاون والتنســـيق 
المشـــترك بيـــن مملكة البحريـــن واالتحاد 

األوروبي على األصعدة كافة، مشيًدا بما 
حققته مملكة البحرين من جهود ملموسة 
في تطوير حقوق اإلنســـان وأهمية البناء 
علـــى نتائـــج االجتماعـــات الناجحـــة مـــع 
هيئة العمـــل الخارجي باالتحاد األوروبي 
لتنمية العالقات الثنائية وسبل تطويرها.
كما تـــم في اللقاء اســـتعراض ومناقشـــة 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن  عـــدد 

المشترك.

الدوسري: تطلع دائم لتطوير العالقات مع االتحاد األوروبي
البحرين حققت إنجازات كثيرة بحقوق اإلنسان

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر  أكـــد 
الرميحـــي أن مملكـــة البحرين بفضل 
واإلعالمـــي،  االقتصـــادي  انفتاحهـــا 
وما تتمتع به من منظومة تشـــريعية 
متطورة، وتقنيات حديثة، وكفاءات 
بشـــرية مبدعـــة، ماضيـــة فـــي تعزيـــز 
اإلعـــالم  صناعـــة  فـــي  مكتســـباتها 

واإلعالن والتسويق.
واســـتعرض الرميحي، لدى استقباله 
جمعيـــة  رئيـــس  أمـــس  مكتبـــه  فـــي 
المعلنيـــن البحرينيـــة عضـــو المجلس 
العالمـــي للجمعيـــة الدوليـــة لإلعـــالن 
خميس المقلة، ســـبل تعزيز الشـــراكة 
ورســـالته  اإلعـــالم  تطويـــر  فـــي 
اإلبداعية والتنموية، ومواكبة أحدث 
المســـتجدات والفـــرص فـــي صناعـــة 
اإلعالن والتســـويق بشـــقيه التقليدي 

والرقمي.

الرميحي: مواكبة أحدث مســتجدات التسويق التقليدي والرقمي
تعزيز المكتسبات بصناعة اإلعالم واإلعالن

أكد وزير شؤون اإلعالم علي الرميحي حرص الوزارة على دعم األنشطة الثقافية  «
والفنية والمسرحية، وإبرازها في مختلف وسائل اإلعالم بما يعكس الهوية الوطنية 

والحضارية لمملكة البحرين، ومكانتها الرائدة كواحة لإلبداع اإلعالمي والثقافي 
والفني. وأعرب الرميحي، لدى استقباله في مكتبه أمس مجلس إدارة مسرح أوال، 

عن أطيب تهانيه إلدارة المسرح وجميع منسوبيه بمناسبة احتفاله هذا العام 
بيوبيله الذهبي بالتزامن مع اختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية، مشيدا 

بمبادرات مسرح أوال المتميزة في خدمة الحركة الفنية والمسرحية ودعم المواهب 
والكفاءات الوطنية وتنظيم الفعاليات المحلية والدولية.

وزير اإلعالم: دعم األنشطة الفنية والمسرحية



يعانـــي االتحـــاد النســـائي مـــن خالف 
داخلي حاد قد يستدعي تدخل وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية؛ لتصويب 

بوصلته.
وقالـــت عضو بمجلس اإلدارة، فضلت 
عـــدم ذكر اســـمها، لــــ “البـــالد” إن نائبة 
الرئيـــس تمارس االســـتبداد، وتحاول 
فرض أجندة جمعية سياسية منحلة.

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  وطالبـــوا 
االجتماعية بضرورة التدخل الفوري؛ 
االتحـــاد  ســـفينة  جنـــوح  لتصويـــب 
نائبـــة رئيســـة  النســـائي، إذ تبيـــن أن 
االتحـــاد عضـــو قيادي بجمعـــي “وعد” 
مناصـــب  تشـــغل  وكانـــت  المنحلـــة 
بالمكتب السياســـي واللجنة المركزية 

بالجمعية.
الجمعيـــات  قانـــون  أن  إلـــى  ولفتـــت 
أعضـــاء  علـــى  يحظـــر  السياســـية 
المواقـــع  شـــغل  المنحلـــة  الجمعيـــات 

المجتمـــع  بمؤسســـات  القياديـــة 
المدنـــي، وهـــو مـــا يســـتدعي ضرورة 
تنقيـــة عضوية مجلـــس إدارة االتحاد 
النسائي من فرض أجندات الجمعيات 

السياسية المنحلة.
وبينت أن العضوات المحسوبات على 
عضـــو جمعيـــة “وعـــد” المنحلة تحض 
األعضـــاء باالتحـــاد لعدم بناء شـــراكة 

تعـــاون إيجابيـــة مع المجلـــس األعلى 
للمـــرأة، مـــن خـــالل رفـــض االحتفـــال 
بمناســـبة يوم المـــرأة البحرينية، الذي 

يعتبرا عيدا سنويا للبحرينيات.
المحســـوبات  العضـــوات  أن  وأكـــدت 
على جمعية “وعد” يهيمنَّ على مواقع 

قيادية بمجلس إدارة االتحاد.
وعبـــرت عن أســـفها من ضعـــف إدارة 

المـــرزوق  بدريـــة  االتحـــاد  رئيســـة 
للخالفـــات التـــي بـــدأت تطـــرق بـــاب 
االتحاد، وإشاحتها وجهها أمام فرض 
أجندة جمعيـــة سياســـية منحلة على 

طاولة االتحاد النسائي.
ولفتت إلى أن عضو الجمعية المنحلة 
قـــادت االتحـــاد لمشـــاركات بفعاليات 
دون أخـــذ موافقة مجلـــس اإلدارة أو 
اطالعـــه عليهـــا، وجرى تضمين اســـم 
االتحاد ببيانات دون مشاورة أعضاء 
البيانـــات  وهـــذه  اإلدارة،  مجلـــس 
تتضمـــن لهجة حـــادة وال تنســـجم مع 
سياســـة عمـــل االتحـــاد أو أســـلوبه أو 
طريقتـــه فـــي التواصـــل مـــع الجهـــات 

المختلفة.
منـــدوب  اإلداري  العضـــو  وزودت 
المحادثـــات  مـــن  بنســـخة  “البـــالد” 
الجارية بمجموعة “واتساب” األعضاء 
بمجلس اإلدارة، وتنشر “البالد” تفريغا 
لمحادثـــة واحـــدة من بيـــن محادثات 

محادثة بمجموعة “واتساب” ألعضاء مجلس إدارة االتحاد النسائيعديدة.

شكوى ضد قيادية من “وعـد” بإدارة االتحـاد النسائـي
بــالــتــدخــل ــل  ــمـ ــعـ الـ وزارة  ــب  ــالـ ــطـ تـ  ”^“ لـــــ  بـــالـــمـــجـــلـــس  ــو  ــضـ عـ

نجوى جناحيبدرية المرزوق
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علوي الموسوي

كالب مجمع 246 في عراد “عصابة رعب” لألهالي
موظفـــو “البلديـــات” يخافـــون منهـــا.. وال تجـــاوب جـــاد مـــن الـــوزارة

تســـتمر معانـــاة ســـكان مجمـــع 246 
بمنطقـــة عـــراد مـــن مشـــكلة الكالب 
الضالـــة دون وجـــود حل جـــدي من 
الوزارة المعنية؛ للحفاظ على سالمة 
األطفـــال والكبـــار. وقـــال مواطنون 
إنهـــم تقدمـــوا بأكثـــر مـــن بـــالغ عبر 
الخط الســـاخن بوجـــود كالب ضالة 
ببين األحياء السكنية، والذي تديره 
وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمراني، ولكن لألســـف 
فـــإن تجـــاوب الـــوزارة مـــع بالغـــات 

المواطنين تكاد تكون معدومة.
وبيـــن المواطنون أنهـــم تواصلوا مع 
عـــدد مـــن الموظفيـــن والمســـؤولين 
بهذا الشـــأن بالـــوزارة، وجـــاء ردهم 
أنهم لم يستطيعوا محاصرة الكالب 
الضالـــة إلدخالهـــا باألقفـــاص، ولهذا 
تواجدهـــا  مواقـــع  غـــادروا  الســـبب 
بعراد بعد مخاوفهم على سالمتهم.

وأكد المواطنـــون أنهم على تواصل 
مســـتمر مـــع العضـــو البلـــدي أحمـــد 
المقهوي، والذي دأب على التواصل 
مع مختلف الجهات المعنية للوصول 

لحل جذري لمعاناة األهالي.

وذكـــروا أن قرابـــة 50 بيتـــا بصـــدد 
توقيع رســـالة شـــكوى ضـــد التعامل 
غيـــر الجاد من الموظفيـــن المعنيين 

بالوزارة مع بالغات سكان المجمع.
بـــدأت  الضالـــة  الـــكالب  إن  وقالـــوا 
تتســـلل للبيـــوت، وتعكـــر صفو لعب 
األطفـــال، وال تتـــرك األحيـــاء آمنـــة 

مثلما كانت، وأعدادها تتزايد.
الـــكالب  مـــن  قطعانـــا  أن  وبينـــوا 
الضالـــة تجول المنطقـــة نهارا وليال، 
وتحولـــت الـــى عصابـــة رعـــب تبث 

الذعر. واســـتغربوا من إســـناد مهمة 
صيـــد الـــكالب الضالة لعمال شـــركة 
النظافـــة، وهـــم غيـــر مدربيـــن لهذه 

المهمة.
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الجمعية العمومية األخيرة لالتحاد النسائي

تجاوبت وزارة األشــغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
مــع مطالــب أهالــي مدينة عراد، فيمــا يتعلق باالنبعاثــات الكريهة 
الصادرة عن شبكات المجاري الجديدة في المجمعات رقم )244( 

و)241( و)245(.

 وكان األهالـــي وعبـــر صحيفـــة 
“البالد” قد طالبوا الوزارة مراًرا 
إشـــكالية  بحلحلـــة  المســـارعة 
الجديـــدة  الصـــرف  شـــبكات 
والـــوزارة  المقـــاول  محمليـــن 
على حد ســـواء، األضـــرار التي 
والتـــي  ـــا  يوميًّ لهـــا  يتعرضـــون 
انبعاثـــات  بيـــن  مـــا  تتفـــاوت 
ووصولهـــا  الكريهـــة  الروائـــح 
أعـــداد  البيـــوت، وخـــروج  إلـــى 
كبيـــرة مـــن الفئـــران والقوارض 
فتحـــات  مـــن  والحشـــرات 
لألحيـــاء  ودخولهـــا  المجـــاري، 

والمساكن.
 وفـــي ضـــوء تأخر الـــوزارة في 
التجاوب مـــع مطالـــب األهالي، 
البلـــدي  العضـــو  أخيـــًرا  لـــّوح 
دعـــوى  برفـــع  المقهـــوي  أحمـــد 
قضائيـــة ضـــد الوزيـــر المختص 
بعريضـــة وقعها 60 شـــخًصا من 
المتضررين، بســـبب عدم التزام 
معـــه  تعاقـــدت  الـــذي  المقـــاول 
الـــوزارة فـــي االلتـــزام بمعاييـــر 

العمل الصحيحة.
 وأوضح المقهـــوي في تصريح 
الـــوزارة  أن  لــ”البـــالد”  جديـــد 
اليوميـــن  فـــي  اســـتعجلت 
األضـــرار،  إصـــالح  الماضييـــن، 
وحلحلتهـــا، موضًحـــا أن العمـــل 
ويشـــمل  ا،  مســـتمرًّ يـــزال   ال 
تنظيف مجمع الصرف الصحي 
أمـــام  يمتـــد  والـــذي  الرئيســـي 
الدهـــون  وإخـــراج  المنـــازل، 
والمخلفـــات التـــي تعيـــق تحرك 
مياه الصرف الصحي، وتســـبب 

في إغالقها.
ـــا إصالح  وقـــال “كمـــا يتـــم حاليًّ
المقـــاول،  أخطـــاء  مـــن  عـــدد 
وتشـــمل عمل )مفاتيـــح( خاصة 

إلـــى  الروائـــح  تدفـــق  إليقـــاف 
تســـليكات  وتنظيـــف  المنـــازل، 
إحـــدى  وإصـــالح  المجـــاري، 
أنابيب الصرف الصحي الكبيرة 
فـــي مجمـــع )245( والـــذي كان 

مكسوًرا”.
وأكد المقهوي متابعته مع أهالي 
المنطقـــة لســـير عمليـــة الصيانة 
واإلصالحـــات والوقـــوف عليها 
بشـــكل  المشـــكلة  إنهـــاء  حتـــى 
تفاقمهـــا  دفـــع  والتـــي  جـــذري، 
البعـــض منهم للتلويح بالخروج 

من المنطقة.
محاســـبة  بضـــرورة  وطالـــب   
المتسببين بهذه الفوضى والتي 
البالـــغ بأهالـــي  أوقعـــت الضـــرر 
الســـتة  تجـــاوزت  لفتـــرة  عـــراد 
شـــهور كاملة )منذ شهر رمضان 

الماضي(.

المقهوي: إصالح أنبوب مكسور وتنظيف 
شبكات الصرف من االنسدادات

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

أحمد المقهوي

“األشغال” 
تتجاوب مع 

مشكلة “مجاري 
عراد الخايسة”
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أول دولـــة عالميـــا ســـنت قانـــون المســـتندات الرقميـــة

البحرين تنضم التفاقية “الخطابات اإللكترونية”

وافـــق مجلس الشـــورى على مشـــروع 
قانون بشـــأن انضمام مملكـــة البحرين 
إلـــى اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة بشـــأن 
اســـتخدام الخطابـــات اإللكترونية في 
االتفاقيـــة  وتـــؤدي  الدوليـــة.  العقـــود 
لتطويـــر وتحديـــث منظومـــة القوانين 
الدوليـــة، كمـــا تعمـــل علـــى  التجاريـــة 
تحقيق التناسق بين القوانين واعتماد 
مـــع  التعامـــل  إزاء  محـــددة  قواعـــد 
المســـتخدمة  اإللكترونيـــة  الخطابـــات 
في إبرام العقـــود ومخاطبات التجارة 
الدوليـــة، األمـــر الذي يضفـــي على هذا 
النوع من الخطابات الصبغة القانونية.

وصرحت الشـــورية جهـــاد الفاضل بأن 
“توقيـــع مملكـــة البحريـــن علـــى هـــذه 

دول  خطـــى  علـــى  يضعنـــا  االتفاقيـــة 
االقتصـــاد الرقمـــي ويترجـــم التوجيه 

السامي لجاللة الملك”.
وأضافـــت “مـــن المنتظر مـــن الحكومة 
االقتصـــاد  إلـــى  شـــاملة  خطـــة  وضـــع 
الرقمـــي، إذ ســـيكون للمجلـــس الـــدور 

التوجـــه،  لهـــذا  التشـــريعي  الداعـــم 
ومـــن المهم التشـــديد علـــى الضمانات 

اإللكترونية المهمة”.
وتابعـــت الفاضـــل أن “مملكـــة البحرين 
أول دولـــة فـــي العالـــم ســـنت قانـــون 
المستندات اإللكترونية، وأقرينا قانون 

الخطابـــات اإللكترونيـــة ويجـــب علـــى 
اإلعـــالم الوطني أن يبـــرز هذا التقدم”. 
وأوضحـــت دالل الزايـــد أن االتفاقـــات 
فـــي مصادقـــة مملكـــة  التـــي صـــدرت 
البحريـــن عليهـــا أمـــر مهـــم خصوصـــا 
وختمـــت  اإللكترونيـــة.  التجـــارة  فـــي 
بالقـــول “حاليـــا إن بيان مجـــال تطبيق 
االتفاقية في المادة الثالثة منها، إذ إن 
مملكة البحرين يوجـــد عندها قانونان 
رئيســـيان، الخاص بقانـــون الخطابات 
والقانـــون  اإللكترونيـــة،  والمعامـــالت 

المتعلق بالسجالت اإللكترونية”. 
وأشاد الشـــوري أحمد الحداد بانضمام 
يعـــزز  مـــا  وهـــو  لالتفاقيـــة  البحريـــن 

موقفها الدولي في هذا الشأن.

حي على الصالة

“الشورى” يرفض انتخاب البلديين في الخارج
ســـلمان: عـــدم وجـــود دولـــة خليجيـــة أو عربية اعتمـــدت المقترح مبـــرر غير كاف

وافق مجلس الشورى على رفض مشروع 
قانـــون بإضافة مادة جديـــدة برقم الثالثة 
والعشـــرين )مكـــرًرا( إلى المرســـوم بقانون 
رقم )3( لســـنة 2002، بشأن نظام انتخاب 
والمتضمـــن  البلديـــة  المجالـــس  أعضـــاء 
توصيـــة لجنـــة المرافـــق برفـــض مشـــروع 
قـــرر  المبـــدأ، حيـــث  القانـــون مـــن حيـــث 
المجلس بعد استكمال مداخالته الموافقة 
على توصيـــة اللجنة واعتمـــاد التعديالت 
مـــن المبررات التـــي قررهـــا المجلس على 

التقرير خالل الجلسة.
وأشـــارت الشـــورية جميلة سلمان إلى أنها 
وأن  المقتـــرح،  برفضهـــا  اللجنـــة  تخالـــف 
رأي لجنـــة التشـــريعية والقانونية متكامل 

ويتوافق مع الخالص النهائية.
وقالـــت: “إن عدم وجـــود دولة خليجية أو 
دولـــة عربية اعتمدت المقتـــرح، مبرر غير 
كاف، فمملكة البحرين ســـباقة في تطوير 

منظومة تشـــريعاتها الوطنيـــة بما يتوافق 
مع األنظمة واالتفاقات الدولية”.

وأردفـــت أن انتخـــاب أعضـــاء المجالـــس 
البلديـــة تختص في أمـــور خدماتية فقط 
وليـــس كمـــا ذكرتـــه اللجنـــة، فما المشـــكلة 
مـــن إعطاء حق انتخاب أعضاء المجالس 
ألشـــخاص جبرتهـــم الظروف على الســـفر 

إلى الخارج بيوم االنتخابات.
وعلـــق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة 
فـــؤاد حاجـــي بالقـــول “كيـــف نعطـــي غير 
المواطنين صالحيات تحديد السياســـات 
بانتخـــاب  لهـــم  الســـماح  عبـــر  العمرانيـــة 
فـــي  وجودهـــم  عنـــد  المجالـــس  أعضـــاء 
الخارج”. وعقبت الشـــورية جميلة سلمان 

علـــى مداخلـــة حاجـــي: “لـــم أخطـــئ بحق 
أعضـــاء اللجنة وتحدثت عـــن بند التقرير 
ولم أذكـــر أعضاء، والعالقة التي تجمعني 

مع بقية أعضاء المجلس هو االحترام”.
هنـــاك  أن  الزايـــد  دالل  الشـــورية  وبينـــت 
منـــح  علـــى  الموافقـــة  بســـبب  إشـــكاالت 
الموجوديـــن فـــي الخارج حـــق التصويت 
فـــي االنتخابـــات البلديـــة، إذ إن المشـــرع 

يشرع على الغالب الشائع”.
وأردفـــت الشـــورية منى المؤيـــد “ال يمكن 
لألجانـــب شـــراء شـــقق ســـكينة وعقارات 
ولهـــم األحقيـــة في التصويـــت. أنا ال أتفق 
مـــع الشـــورية جميلـــة ســـلمان أن البحرين 
تكـــون ســـباقة في شـــيء “خاطـــئ”، فيما 
أيد الشـــوري عبدالعزيز أبل رأي الشـــورية 
جمـــال  الشـــوري  وقـــال  ســـلمان.  جميلـــة 
فخرو: “التبريرات غير منطقية، واألفضل 

أن يسحب ويعدل التقرير”.

مرر مجلس الشـــورى مشـــروع قانون بالتصديـــق على االتفاقية 
بيـــن حكومـــة مملكـــة البحريـــن وحكومـــة جمهوريـــة البرازيـــل 
االتحادية بشـــأن الخدمات الجوية، المرافق للمرســـوم رقم )34( 

لسنة 2019.
وتهـــدف االتفاقية إلـــى دعم العالقات االقتصاديـــة بين حكومة 
مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل االتحادية، وتنظيم 
ق مصلحتيهما، وإرساء ُأسس التعاون  الخدمات الجوية بما يحقِّ
المشـــترك فـــي مجـــال النقـــل الجـــوي بيـــن البلديـــن؛ باعتبارهمـــا 
طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي “معاهدة شيكاغو”.

وقالـــت الشـــورية ابتســـام الـــدالل إن اتفاقـــات مملكـــة البحرين 
تشـــكل نقلـــة نوعية فـــي العالقات مع الدول وتشـــكل مســـاهمة 

فاعلة في الدعم االقتصادي.
وتســـاءل الشـــوري فؤاد حاجي عن االتفاقية السرية الموجودة 
ضمـــن اتفاقية البحريـــن والبرازيل حول خدمـــات النقل الجوي. 
ودعا الشوري عبدالعزيز عجمان إلى أن تكون نصوص االتفاقية 
المكتوبـــة باللغـــة اإلنجليزية متطابقة مع النـــص المترجم باللغة 

العربية.
وأضاف الشوري عادل المعاودة أنه ال يوجد في االتفاقية بشأن 
خدمات النقل الجوي أية شروط سرية، ونص االتفاقية مترجم 

باللغة العربية.

ــاد ــص ــت ــة فـــي دعـــم االق ــل ــاع ــدالل: مــســاهــمــة ف ــ ــ ال

إقرار اتفاقية بحرينية برازيلية بشأن الخدمات الجوية

اعترضــت عضــو مجلــس الشــوري جهــاد الفاضــل علــى 
خــروج أعضــاء لجنــة المرافــق العامــة والبيئــة بمجلس 
انعقــاد جلســة  أثنــاء  اللجنــة  رئيــس  الشــورى وبمعيــة 
مجلــس الشــورى للبحــث عــن بعــض التعديــات بقانون 

تنظره اللجنة.

وقالـــت الفاضل “ليس من المفتـــرض على اللجان عقد 
اجتماعاتها والجلسة قائمة، وأن خروج 7 شوريين عن 
القاعة ســـيخل بنصاب العدد”، مشـــيرة إلـــى أن اللجنة 
تقـــوم باالجتمـــاع يوما واحـــدا بيوم مجلس الشـــورى، 
بينما هناك أيام االثنين والثالثاء واألربعاء والخميس.

وعقـــب رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي الصالـــح قائـــال 
“الضرورات تبيح المحظورات”.

فيما امتنعت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس  «
الشورى منى المؤيد عن حضور االجتماع، ولذلك لن أكون 

حاضرة معهم في االجتماع.

رفعت وزيرة الصحة األســـتاذة فائقة 
والتقديـــر  التحايـــا  أطيـــب  بالصالـــح 
والقبالـــة  التمريـــض  كـــوادر  لجميـــع 
بمملكة البحرين؛ بمناســـبة بدء وزارة 
التمريـــض  “عـــام  بفعاليـــات  الصحـــة 

والقبالة 2020”. 
الممرضـــات  لجهـــود  وتقديـــًرا 

والممرضين في عملهم لرفع مســـتوى 
وزارة  حرصـــت  التمريـــض،  خدمـــات 
الصحـــة علـــى االحتفـــاء بهـــذا العـــام 
مـــع  يأتـــي تزامنـــا  الـــذي  بالتمريـــض، 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  اهتمـــام 
بالتمريض، وإعالنها العام 2020 “عاما 
للتمريض والقبالة”، والذي يهدف إلى 

تطويـــر الجيل القادم مـــن الممرضات 
والقابالت الشـــباب كقادة وممارســـين 
ومختصيـــن فـــي رفع وتطويـــر جودة 

الخدمات الصحية.
وأثنـــت الوزيـــرة الصالـــح علـــى الدور 
الجوهـــري الـــذي يقوم بـــه الممرضون 
الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  والقابـــالت 

الصحية للمرضى.
وتشارك وزارة الصحة منظمة الصحة 
العالميـــة وشـــركائها، واالتحاد الدولي 
للقابالت والمجلس الدولي للممرضين 
والممرضات وصندوق األمم المتحدة 
للسكان؛ من أجل االحتفال على مدى 
عـــام كامـــل بعمـــل كـــوادر التمريـــض 

والقبالـــة وتســـليط الضـــوء على هذه 
المهنة اإلنســـانية والدعـــوة إلى زيادة 

االســـتثمارات فـــي القـــوى العاملة في 
مجالي التمريض والِقبالة.

الصالح: الضرورات تبيح المحظورات... والمؤيد: لن أحضر االجتماع

ــى ــات للمرضـ ــم الخدمـ ــات بتقديـ ــن والقابـ ــري للممرضيـ ــح: دور جوهـ الصالـ

الفاضل: خروج أعضاء “المرافق” يخل بنصاب الجلسة

“الصحة” تبدأ أولى فعالياتها بمناسبة عام التمريض 2020

المعتذرون
عشرة  الثانية  الجلسة  خــال  اعتذر 
من  الثاني  العادي  االنعقاد  دور  في 
الفصل التشريعي الخامس 4 أعضاء 
ــم: فـــاطـــمـــة الـــكـــوهـــجـــي- فــيــصــل  ــ هـ

النعيمي- جواد حبيب - هالة رمزي. 

تغطية الجلسة: مروة خميس 
تصوير: رسول الحجيري
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بقلــوب مؤمـنـة بقضــاء الّلـه وقــدره

تنــعـــى

اأ�ســــرة الـــزامـــل
فقــيـدتهم الغــالــية المغفـــور لـهـا بـإذن اهلل تعـالــى

لـولـوه بنـت عبـدالعـزيز بن �سـليـمـان ال�سـلـيـم

أرمـلـة المـغفـور لـه بــإذن اللـه تعـالــى

مـحـمـد بـن عـبـداهلل الـزامــل
والـدة كـل مـن: عبـداهلل ونـواف واأمـل ومـهـا ونـورة

وسيوارى جثمانها الثرى بمقبرة المنامة بعد صالة الظهر

اليوم االثنين الموافق ٢٠٢٠/١/٦

تقبل التعازي للرجال في مجلس الزامل  الكائن بمنطقة  سار

من عصر اليوم االثنين ومن الساعة التاسعة صباحًا إلى أذان الظهر

ومن الساعة الثالثة والنصف عصرًا حتى أذان العشاء في اليومين التاليين

ڤيال رقم : ٩٠٦ - طريق: ٣٣٣٥ -  مجمع: ٥٣٣ المرخ

وللنساء في منزل المرحوم بإذن اهلل تعالى محمد الزامل الكائن بالعدلية

من عصر اليوم االثنين ومن الساعة التاسعة صباحًا إلى أذان الظهر

ومن الساعة الثالثة و النصف عصرًا حتى أذان العشاء في اليومين التاليين

ڤيال رقم:  ٥٦٦ - طريق:  ٣٦٢٢ -  مجمع:  ٣٣٦ العدلية

شارع محمد عبداهلل الزامل

تــغـمـد اهلل الفـقـيـدة بــواســع رحمــتـه وأسنـكـهــا فسيـح جـنـاتـــه
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المنامة - بورصة البحرين

تــداول المســتثمرون فــي بورصــة البحرين 3.05 مليون ســهم، 
بقيمة إجمالية قدرها 700.12 ألف دينار، تم تنفيذها من خالل 
92 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعامالتهم على أسهم قطاع 
البنــوك التجاريــة والتي بلغت قيمة أســهمه المتداولة 596.70 
ألف دينار أي ما نسبته 85.23 % من القيمة اإلجمالية للتداول 
وبكميــة قدرهــا 2.60 مليــون ســهم، تــم تنفيذهــا مــن خالل 66 

صفقة.

وجـــاء البنـــك األهلـــي المتحد 
في المركز األول إذ بلغت قيمة 
أسهمه المتداولة 390.91 ألف 
 55.83 نســـبته  مـــا  أي  دينـــار 
% مـــن إجمالي قيمة األســـهم 
المتداولة وبكمية قدرها 1.03 
مليون ســـهم، تـــم تنفيذها من 

خالل 34 صفقة.
فـــكان  الثانـــي  المركـــز  أمـــا 
لمصرف الســـالم بقيمة قدرها 
مـــا  أي  دينـــار  ألـــف   138.87
نســـبته 19.83 % من إجمالي 
المتداولـــة  األســـهم  قيمـــة 
وبكميـــة قدرهـــا 1.45 مليـــون 
ســـهم، تـــم تنفيذها مـــن خالل 

22 صفقة.
البحريـــن  بنـــك  جـــاء  ثـــم 
والكويت بقيمة قدرها 58.43 
ألـــف دينار أي ما نســـبته 8.35 
% مـــن إجمالي قيمة األســـهم 
قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة 
102.44 ألف سهم، تم تنفيذها 

من خالل 6 صفقات.
وتم يـــوم أمس تداول أســـهم 
أســـعار  ارتفعـــت  شـــركة،   11
حيـــن  فـــي  شـــركتين،  أســـهم 
 8 أســـهم  أســـعار  انخفضـــت 
بقيـــة  وحافظـــت  شـــركات، 
الشركات على أسعار اقفاالتها 

السابقة.

تداول 3 ماليين سهم بـ 700.1 ألف دينار

اســتثماري مشــترك “إبــدار” علــى مشــروع  تنازعــت  مــع 

“إنوفست” توّقع تسوية مقابل 6.6 مليون دوالر

قالــت شــركة إنوفســت إنهــا وقعت عقــد تســوية ودية مع شــركة إبدار 
)مصــرف إبــدار ســابقا( ينهي جميــع اإلجــراءات القانونيــة والمطالبات 
بينهمــا، يتــم بموجبــه دفــع 2.5 مليــون دينــار )6.6 مليون دوالر( لشــركة 
إبــدار مقابــل تحويل حصصها في المشــروع االســتثماري محــل النزاع 

لصالح إنوفست.

 وأوضحـــت أنوفســـت فـــي بيـــان 
)إفصاح( نشـــر على موقـــع بورصة 
علـــى  المالـــي  األثـــر  أن  الكويـــت 
البيانـــات الماليـــة يســـتلزم تحديد 
القيمـــة العادلـــة لالســـتثمار محـــل 
النـــزاع والتأكيـــد عليهـــا مـــن قبـــل 
المدقـــق الخارجـــي، لذلك ســـتقدم 
يوضـــح  الحًقـــا  مكمـــالً  إفصاًحـــا 
مـــن  االنتهـــاء  بعـــد  المالـــي،  األثـــر 
اإلجـــراءات الرســـمية لدفـــع مبلـــغ 
التسوية وتحويل ملكية الحصص 
محل النـــزاع خالل الربع األول من 

العـــام الجاري، والتأكيـــد عليها من 
قبـــل المدقق الخارجي بعد تحديد 
القيمة العادلة لالســـتثمار. وأســـهم 
ســـوقي  فـــي  مدرجـــة  إنوفســـت 

البحرين والكويت الماليين.
 وكانت شـــركة إنوفست أوضحت 
في شـــهر ينايـــر 2019، أن الخالف 
مع مصرف إبدار حول استثمار في 
أحد المشـــاريع االستثمارية قيمته 
تصل إلـــى 5.655 مليون دينار، بما 

يعادل 14.9 مليون دوالر.
وقالـــت المجموعـــة فـــي بيـــان لهـــا 

تقـــدم  إبـــدار  مصـــرف  إن  وقتهـــا 
بطلب تحكيم لـــدى مركز التحكيم 
التجـــاري لـــدول مجلـــس التعـــاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة لـــرد مبلـــغ 

االستثمار بالكامل.
هـــذا  تاريـــخ  أن  أضافـــت  كمـــا 
االســـتثمار يعـــود إلـــى 30 مـــارس 
إنوفســـت،  وكانـــت   .2007 عـــام 

أفصحـــت أن إجـــراءات التحكيـــم 
تمـــت مباشـــرته من يـــوم الخميس 

الموافق 24 يناير 2018.
وإبدار، مصرف إسالمي، مقره في 
البحرين، تأســـس في عـــام 2013، 
نتيجة دمج ثالثـــة مصارف وهي: 
بنـــك إيـــالف، وكابيفســـت، وبيـــت 

إدارة المال.

المحرق - طيران الخليج

“طيران الخليج” سُتؤمن 
إخالء مسافريها من العراق

ــهــا  ــران الـــخـــلـــيـــج أن ــ ــي أكــــــدت طــ
تأمين رحــالت إخالء  تعمل على 
جاٍر  وأنــه  العراق  في  لمسافريها 
العمل مع أجهزة الدولة المعنية، 
الخارجية  وزارة  رأســهــا  وعــلــى 
بالعراق  البحرين  بسفارة  ممثلة 

للقيام بذلك.
الطيران  يذكر أن بعض شركات 
العراق؛  وإلــى  من  رحالتها  ألغت 

بسبب التوتر األمني في العراق.
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المحرر االقتصادي

المنامة - كي بي إم جي

حققت شركة كي بي إم جي الدولية 
ا بلغ  مؤخًرا مجموع إيرادات قياســـيًّ
الماليـــة  للســـنة  دوالر  مليـــار   29.75
 2019 ســـبتمبر   30 فـــي  المنتهيـــة 
)الســـنة الماليـــة 19(، مـــا يمّثـــل زيادًة 
المحليـــة  بالعمـــالت   %  6.2 بنســـبة 
مقارنًة بالسنة المالية 2018. شهدت 
ا فـــي كافـــة المناطق  اإليـــرادات نمـــوًّ
نتيجة األداء القوي لشبكة الشركات 
فـــي العـــام 2019، مـــع اإلشـــارة إلـــى 
والمحيـــط  آســـيا  منطقـــة  تســـجيل 
الهـــادئ النمـــو األســـرع الـــذي بلغ 9.3 
% ويعـــود ذلـــك بالشـــكل األساســـي 
الـــذي   %  14.1 بنســـبة  النمـــو  إلـــى 

حققـــه قســـم االستشـــارات. أّمـــا في 
شـــبكة  حققـــت  فقـــد  األميركيتيـــن 
ا نســـبته 6.6 % فيمـــا  الشـــركات نمـــوًّ
بلغت هذه النسبة 4.7 % في منطقة 
أوروبـــا والشـــرق األوســـط وإفريقيـــا 

والهند.
 وقال جمال فخرو الشريك التنفيذي 
في الشـــركة بالبحريـــن، “نحن نفتخر 
بالنمو الســـنوي الذي تحققه شـــركتنا 
التـــي  التحّديـــات  ظـــل  فـــي  حتـــى 
تشـــهدها األســـواق. وأوّد نيابـــًة عـــن 
فريـــق العمـــل فـــي البحريـــن، إعـــادة 
تأكيـــد التزامنـــا باالســـتمرار بتحقيق 
النمـــو فـــي الســـنوات المقبلة بشـــكل 

يواكب مســـارات النمو التي تشهدها 
أن  كمـــا  ككّل.  والعالـــم  المنطقـــة 

الســـوق المحلي شـــهد إقبااًل متزايًدا 
القطاعيـــن  بيـــن  مـــا  التعـــاون  علـــى 
المشـــاريع  إلنجـــاز  والخـــاص  العـــام 

االقتصادية الرئيسية”.
 مـــن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة 
والرئيـــس التنفيـــذي العالمي لشـــركة 
كـــي بي إم جي الدولية، بيل توماس 
مثـــل  لتحقيـــق  مســـرورون  “إننـــا 
هـــذا النمـــو البـــارز خـــالل ســـنة مهمة 
وانتقالية بالنســـبة إلى شركة كي بي 
إم جـــي، إذ إننـــا نصـــّب تركيزنا على 
القيام باســـتثمارات كبيرة كجزء من 
تطبيق استراتيجية الشبكة الممتدة 

على سنوات عّدة”.

%  6.2 بــــــنــــــســــــبــــــة  نــــــــــمــــــــــوا  ــل  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــمـ ــ ــ تـ

إيــــرادات “كـــــي بــــي إم جـــــــي” 2019

جمال فخرو

29.8
دوالر مليــار 

“ألبا” راعيا ذهبيا لـ “البحرين الدولي للطيران 2020”
ــرض ــعـ ــمـ الـ نــــجــــاح  فـــــي  ــة  ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ ــات  ــ ــرك ــ ــش ــ ــل ــ ل ــا  ــ ــوري ــ ــح ــ م دورا  ــل  ــثـ ــمـ تـ

 وّقـــع وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت 
نائـــب رئيـــس اللجنـــة العليـــا المنظمـــة 
للمعـــرض ورئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة، 
كمـــال أحمـــد، عقـــد رعاية مـــع الرئيس 
ألمنيـــوم  لشـــركة  باإلنابـــة  التنفيـــذي 
البحريـــن )ألبـــا(، علـــي البقالـــي، كـــراع 
الدولـــي  البحريـــن  لمعـــرض  ذهبـــي 
للطيـــران 2020، الـــذي مـــن المزمـــع أن 
يعقـــد في قاعدة الصخيـــر الجوية في 
البحريـــن خـــالل الفتـــرة بيـــن 18 - 20 
نوفمبـــر 2020، وذلك في إطار الجهود 
التي يقوم بها منظمو معرض البحرين 
الدولي للطيران في إشـــراك الشـــركات 
الوطنيـــة وتفعيـــل دورهـــا وحضورهـــا 
في الفعاليات العالمية التي تستضيفها 

المملكة. 

 وقال وزيـــر المواصـــالت واالتصاالت 
مناســـبة  هـــي  السادســـة  النســـخة  إن 
ســـنوات  عشـــر  لمـــرور  وذلـــك  مميـــزة 
علـــى انطالق معـــرض البحرين الدولي 
للطيـــران منـــذ عـــام 2010، معرًبـــا في 
بالدعـــم  اعتـــزازه  عـــن  نفســـه  الوقـــت 
الـــذي تقدمـــه إدارة شـــركة ألبـــا، حيث 
تعـــد مشـــاركتهم في معـــرض البحرين 
الـــدور  فـــي  مثـــاالً  للطيـــران  الدولـــي 
الشـــركات  تلعبـــه  الـــذي  المحـــوري 
البحرينية في مجـــال صناعة الطيران 
وفي نجـــاح المعـــرض، مشـــيًرا إلى أن 
هيـــاكل الطائـــرات تصنـــع مـــن معـــدن 
األلمنيـــوم، وشـــركة ألبا لها مســـاهمات 
كبيرة على مســـتوى العالم في صناعة 
الطيران والفضاء، باإلضافة إلى الدعم 

المستمر الذي تقدمه شركة ألبا لرعاية 
معرض البحرين الدولي للطيران. 

البقالي: جذب أنظار العالم نحو البحرين

 ومـــن جانبه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
البقالـــي  علـــي  ألبـــا،  لشـــركة  باإلنابـــة 
“يســـر شـــركة ألبا أن تكون في مقدمة 

التـــي  للمبـــادرات  الشـــركات الداعمـــة 
تســـهم في تعزيز مكانة البحرين على 
المســـتوى العالمـــي، من خـــالل رعاية 
الفعاليات الدوليـــة التي تجذب أنظار 
العالـــم نحو المملكة. كما أننا فخورون 

الدولـــي  البحريـــن  معـــرض  بدعـــم 
للطيـــران 2020، األمر الذي يؤكد دور 
الشـــركة فـــي إمـــداد الصناعـــة بمعدن 
األلمنيـــوم ذي الجـــودة العاليـــة نظـــًرا 
لكونـــه معـــدن المســـتقبل المســـتخدم 

في قطاع النقل والمواصالت”. 
 يذكر أن المعـــرض قد حقق نجاحات 
الماضيـــة  الخمـــس  الـــدورات  فـــي 
فـــي اســـتقطاب نخبـــة من الشـــركات 
البحرينيـــة لرعايـــة معـــرض البحريـــن 
الدولـــي للطيران والذي بدوره ســـاعد 
فـــي تفعيـــل الحضـــور على المســـتوى 

المحلي واإلقليمي والدولي.

المحرق - المواصالت واالتصاالت

عقب توقيع عقد الرعاية

هياكل الطائرات 
تصنع من األلمنيوم 

ومساهمات كبيرة لـ 
”ألبا” بالصناعة

المعرض يعقد 
بقاعدة الصخير 

الجوية ما بين 18 
و20 نوفمبر 2020

”One Bahrain Bay“ بيتك” و“الكوهجي للتطوير العقاري” يمّوالن“
وقــع بيــت التمويــل الكويتــي – البحريــن “ بيتــك”، اتفاقيــة مــع شــركة الكوهجــي 
للتطويــر العقــاري، واحــدة مــن أكبر شــركات التطويــر العقاري فــي البحرين والتي 
 One ُتعنــى بتقديــم البنــك تمويالت خاصة للعمالء الراغبين بالشــراء في مشــروع
Bahrain Bay، المتوقــع أن يكتمــل بحلول شــهر مــارس 2022. تعتبر هذه الخطوة 
مــن ضمن شــراكة اســتراتيجية بيــن الطرفيــن لتلبيــة احتياجات ورغبــات العمالء 

المهتمين في التملك بمشاريع شركة الكوهجي للتطوير العقاري.

وشـــهدت مراســـم توقيـــع االتفاقية، 
حضور كٍل من مدير تنفيذي ورئيس 
المجموعـــة المصرفيـــة لألفـــراد فـــي 
بيـــت التمويـــل الكويتـــي – البحرين 
خالد المعرفي، والمدير العام بشركة 
الكوهجـــي للتطويـــر العقـــاري محمد 
الكوهجـــي، وعـــدد مـــن المســـؤولين 
األحـــد  يـــوم  الطرفيـــن، وذلـــك  مـــن 
24 نوفمبـــر فـــي مقـــر بيـــت التمويل 

الكويتي - البحرين.

بيـــت  فـــي  “نحـــن  المعرفـــي  وقـــال 
التمويل الكويتي – البحرين نســـعى 
دوًمـــا لعقـــد المزيـــد مـــن الشـــراكات 
المثمرة مع أبرز المطورين العقاريين 
بالبحريـــن. لـــذا ُيســـعدنا أن نعلن عن 
تعاوننا مع شركة الكوهجي للتطوير 
لالســـتمرار  ُقدًمـــا  نتطلـــع  العقـــاري. 
بتلبيـــة جميـــع احتياجـــات الراغبين 
بتملك وحدة سكنية في أرقى وأهم 
المشـــاريع العقاريـــة المحليـــة. هـــذه 

االتفاقيـــة تعتبر واحدة من سلســـلة 
مـــع  الشـــراكات االســـتراتيجية  مـــن 
شـــركة الكوهجي للتطويـــر العقاري، 
وإننـــا نطمح لنمو هـــذه العالقة التي 
تصـــب فـــي مصلحـــة العمـــالء لبيت 
التمويل الكويتي – البحرين وجميع 
 One بمشـــروع  المهتمـــة  األطـــراف 
Bahrain Bay.عملـــت إدارة تطويـــر 
األعمـــال فـــي “بيتـــك” علـــى إنشـــاء 
لتمكيـــن  مطـــور  إســـالمي  تمويـــل 
العمالء من امتالك منازلهم الجديدة 

فـــي One Bahrain Bay. اآلن وبعد 
يرحـــب  متاًحـــا،  الحـــل  أصبـــح  أن 
“بيتـــك” وشـــركة كوهجـــي للتطويـــر 

العقارية لتمويل المشترين”.
ومـــن جانبـــه، قال محمـــد الكوهجي 
“يســـرنا أن نتعاون مـــع )بيتك( حيث 

تمثـــل هـــذه االتفاقيـــة اليـــوم بدايـــة 
لشراكة اســـتراتيجية لتقديم برامج 
تمويليـــة مرنـــة وبدفعـــات مخفضـــة 
لعمـــالء الكوهجي للتطويـــر العقاري 
الحاليـــة  مشـــاريعها  جميـــع  فـــي 

والمستقبلية”. 

وقـــد بدأ العمـــل بالمشـــروع المذكور 
منـــذ شـــهر مايـــو 2018، حيـــث تبلـــغ 
مســـاحته المبنية حوالـــي 125,977 
متـــر مربـــع. ويضم برجين ســـكنيين 
يطـــالن علـــى واجهة بحريـــة خالبة، 
شـــقة   1,073 المشـــروع  ويحتضـــن 
فاخرة تتراوح بين غرفة نوم واحدة 
إلـــى 3 غـــرف نـــوم، إضافة مســـاحة 
One Club الـــذي ُيعد المكان األمثل 
القيـــام  أو  االجتماعـــي،  للتواصـــل 
االســـترخاء،  لمجـــرد  أو  باألعمـــال، 
نـــادي صحـــي  كونـــه يشـــتمل علـــى 
مجهـــز بأحـــدث األجهـــزة الرياضية، 
ومـــزود ببركة ســـباحة، عـــالوة على 
منطقـــة لعقـــد االجتماعـــات، ومركـــز 
لرجال األعمـــال وغيرها من المرافق 

الخدمية.
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تحــدث أصحــاب أعمال عن وجود كميات من الرمل المغشــوش غير المطابق 
للمواصفــات التــي تناســب أعمال البناء والتشــييد في الســوق المحلية وذلك 
الصناعــة  ووزارة  والبيئــة  البلديــات  وزارة  فــي  الرقابــة  أعيــن  عــن  بعيــدا 

والتجارة والسياحة.

وقـــال رجـــل األعمـــال حســـن النصف 
إن  للنقليـــات   Pirate مؤسســـة  مـــن 
عماال وافدين يقومـــون وبصورة غير 
قانونيـــة فـــي مواقع غيـــر مرخص لها 
بخلـــط الرمـــال البحرية مـــن المصانع 
وكميـــات مـــن رمـــال الشـــارع أو مـــن 
مواقـــع البنـــاء والتـــي ال تصلـــح للبناء 
أصـــا، بحيـــث يجـــري خلطهـــا وبيعها 
فـــي الســـوق بأســـعار تقل عـــن الرمال 
البحريـــة المغســـولة بفـــارق كثيـــر، إذ 
يتـــم بيع هـــذه الرمال علـــى أنها رمال 

مغسولة.
وأوضـــح أن عمليات خلط هذه المواد 

تتـــم فـــي ســـاحة بالبســـيتين مقابـــل 
منشآت وزارة البلديات هناك. 

وأكـــد النصـــف أنـــه إذا جـــرى فحـــص 
مختبـــري لهذه الرمال، فإنها لن تصلح 
للبناء، متســـائا كيـــف يتم ترك هؤالء 
للقيـــام بتزويد الســـوق بكميات رمال 
مـــن  ترخيـــص  وجـــود  دون  رديئـــة 
البلديـــة أو التجـــارة أو البيئـــة، داعيـــا 
الجهـــات المعنية إلى ســـرعة التحرك؛ 
لوقف هذه الممارسات غير القانونية، 
المؤسســـات  بأصحـــاب  والتـــي تضـــر 
نوعيـــة  ذات  رمـــاال  يوفـــرون  الذيـــن 
جيدة للســـوق والمســـتهلك، واصفا ما 

يجري بأنه “سوق سوداء”.
الرمـــل  أســـعار  بيـــن  الفـــروق  وتصـــل 
البحـــري المغســـول بصـــورة قانونيـــة 
ومرخصـــة وما بين الرمل الذي يجري 
خلطـــه في مواقع غيـــر مرخصة لنحو 

50 دينارا.
ويقول النصف إن سعر الرمل البحري 
للشـــحنة ســـعة 10 أمتار مكعبة تصل 
لنحـــو 100 دينـــار، وبعـــد إضافة أجرة 
التوصيـــل، فإن الســـعر يصل إلى 120 
دينـــارا، وذلك في الســـوق االعتيادية، 

لكـــن بعـــض الوافديـــن يقومـــون  ببيع 
الرمال بأسعار أقل بكثير وبمبلغ يصل 
ما بين 65 و70 دينارا مما يلحق الضرر 
بالســـوق، ليـــس فقط على المســـتهلك 
فحســـب، ولكن على أصحاب األعمال 
والمؤسســـات البحرينيـــة التـــي تتكبد 
تكاليف لدفع رسوم الرخص والبلدية 
والبيئـــة إلـــى جانـــب رســـوم الســـجل 

التجاري وغيرها من التكاليف.
التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد  ذلـــك،  إلـــى 
لمؤسســـة مقاوالت األسد هشام مطر 
وجـــود ممارســـات غيـــر قانونيـــة لبيع 
الرمـــل البحري المغشـــوش المخصص 
للبناء، مشيرا إلى أن هذه الممارسات 
عادة ما تكون من قبل بعض الوافدين 
من العمالة اآلســـيوية، عازيا ذلك إلى 

الجشـــع وضعـــف الرقابـــة علـــى هـــذه 
الممارسات.

ودعـــا مطر الجهات المعنية لممارســـة 
رقابـــة صارمـــة على هذه الممارســـات 
المســـتهلكون  منهـــا  يتضـــرر  التـــي 
والشـــركات على حد سواء، خصوصا 
أن هـــذه الممارســـات تتـــم فـــي أراٍض 

مفتوحة، أو في أراٍض خاصة.

سوق سوداء لبيع الرمال المغشوشة في البحرين
ــة بــلــديــة الــمــحــرق ــاح ــرب مــن س ــق ــال ــع غــيــر الــقــانــونــيــة ب ــواق ــم ــد ال ــف: أحـ ــص ــن ال

45.5 % تراجع إنتاجية دمغ المشغوالت الثمينة في 2019
تراجعت إنتاجية دمغ مشــغوالت المعادن الثمينة في مركز فحص المعادن 
بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بنســبة 45.5 % خــال العام الماضي 

2019، مقارنة بإنتاجية الدمغ للعام 2018.

 وبلـــغ إجمالـــي عـــدد القطـــع التي تم 
دمغها خال العام 2019، 899.5 ألف 
قطعـــة بلـــغ وزنهـــا 6670 كيلوغراًمـــا، 
فيما كانت 1.65 مليون قطعة تقريًبا 
فـــي العـــام 2018، وكانت تـــزن 11.4 

كيلوغرام.
 وأظهـــرت آخـــر إحصائيـــة للمركز أنه 
في يناير تم دمغ 134.4 قطعة تقريًبا 
وتـــزن 1027 كيلوغراًما، وفي فبراير 
تـــم دمغ أكثر من 98 ألف قطعة بوزن 
694 كيلوغراًما، وفي مارس بلغ عدد 
القطـــع 121.8 ألـــف قطعة تـــزن 885 

كيلوغراًما.
 وســـجل شـــهر أبريل الماضـــي، أعلى 
إنتاجيـــة إذ تجـــاوز عـــدد القطع التي 

تـــم دمغهـــا 157.7 ألـــف قطعـــة فيمـــا 
بلـــغ وزنهـــا 1147 كيلوغراًما، وتراجع 
العدد إلـــى 151.2 في مايـــو الماضي 
بزنة 1092 كيلوغراًما، فيما بلغ العدد 
113.8 ألـــف قطعـــة فـــي يونيـــو تزن 
880 كيلوغراًمـــا، وكان شـــهر يوليـــو 
آخر األشـــهر التي تم دمغ المشغوالت 
فيهـــا وبلـــغ عـــدد القطـــع 122.5 ألـــف 
بوزن 946 كيلوغراًما، فيما لم تشـــهد 
األشـــهر المتبقية أغســـطس، سبتمبر، 
أكتوبر، نوفمبر وديسمبر أي إنتاجية 

للدمغ.
 مـــن جهة أخـــرى، نمت نســـب تقييم 
المعـــادن  فحـــص  مركـــز  خدمـــات 
خـــال 2019 وتراجعـــت فـــي بعـــض 

الخدمـــات، إذ بلغـــت نســـبة الراضين 
تماًمـــا عن جودة الخدمة بشـــكل عام 
إلـــى 80 % مقابل 48 % خال العام 
الماضـــي، و15 % راضـــون مقابل 36 
% فـــي 2018، 2 % راض إلـــى حـــدٍّ 
مـــا وكانـــت 6 % العـــام الماضي، ولم 
يكن هنـــاك أحد غير راض فيما كانت 
نسبتهم 5 % العام الماضي، و1 % “ال 
ينطبق” متراجعة عن 2 % المســـجلة 

في 2018.
 وبلغـــت نســـبة الراضيـــن تماًمـــا عـــن 
ســـهولة الحصـــول علـــى المعلومـــات 
عـــن  مترفعـــة   %  80 المطلوبـــة 

المســـجلة فـــي العـــام 2018 وهي 48 
% وبذلـــك تراجعـــت نســـبة الراضين 
إلى 15 % مقابل 37 %، و1 % نسبة 
راض إلـــى حد مـــا وكانـــت 5 %، ولم 
يكن هناك أحد غير راض عن الخدمة 
والتـــي كانـــت قد ســـجلت 5 % العام 

2018، وتراجعـــت “ال ينطبـــق” إلى 1 
% مقابل 2 % في 2018.

 وبالنســـبة إلى سرعة تقديم الخدمة 
فقـــد ارتفعـــت نســـبة الراضيـــن تماًما 
إلـــى 80 % عـــن 48 % فـــي 2018، 
وبذلـــك تراجعت نســـبة الراضين إلى 

13 % التـــي كانـــت عنـــد 39 % العام 
2018، و3 % إلـــى راض إلـــى حـــد ما 
بعـــد أن كانت 6 % واســـتقرت نســـبة 
“ال ينطبـــق” علـــى نفس الرقـــم عند 1 
% فـــي 2019 فيمـــا تراجـــع عدد غير 

الراضين إلى صفر مقارنة بـ5 %.
 وعن وضوح اإلجراءات نمت نســـبة 
الراضين تماًمـــا إلى 83 % مقابل 50 
% فـــي العـــام 2018، و12 % نســـبة 
الراضيـــن، 1 % راض إلى حد ما، وال 
ينطبـــق 1 % بعـــد أن كانت صفر في 
العـــام 2018، وتراجعـــت نســـبة غيـــر 
الراضيـــن إلى صفر مقارنة بـ4 % في 

.2018
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وكان   
والســـياحة زايـــد الزيانـــي أصـــدر في 
 )58( رقـــم  القـــرار   2016 أغســـطس 
لســـنة 2016 بشـــأن اعتمـــاد عامـــات 
الثمينـــة  للمعـــادن  الخاصـــة  الدمـــغ 

ومشغوالتها.

المنامة - إرنست ويونغ

فـــازت فاطمة الحداد، الطالبة في جامعة 
النســـخة  بلقـــب  البحريـــن،  بوليتكنيـــك 
االفتتاحيـــة مـــن جائزة “ســـيدة العام في 
مجـــال التمويل المؤسســـي” عن البحرين 
من إرنست ويونغ )EY(، وذلك خال حفل 
توزيـــع جوائز أقيـــم في المنامـــة. وكانت 
الحـــداد مـــن بيـــن مجموعـــة تضـــم ســـت 
طالبـــات وصلن إلـــى التصفيـــات النهائية 
علـــى المســـتوى الوطنـــي فـــي البحريـــن. 
ومع فوزها في مســـابقة البحرين، ستتاح 

للمنافســـة  اآلن  الحـــداد  أمـــام  الفرصـــة 
علـــى المســـتوى العالمـــي أمـــام 21 فائـــزة 
أخرى من بلدان تشـــمل أســـتراليا وألمانيا 
واليابان والســـعودية والنرويج وروســـيا 
وسنغافورة واإلمارات والمملكة المتحدة 

والواليات المتحدة األميركية.
 وتعتبـــر جائـــزة “ســـيدة العام فـــي مجال 
تقدمهـــا  التـــي  المؤسســـي”،  التمويـــل 
علـــى  األولـــى  للمـــرة  البحريـــن  فـــي   EY
اإلطاق، مبادرة تهدف لتحديد المواهب 

البحرينيـــة المســـتقبلية وتشـــجيع الجيل 
المقبـــل من المهنيات العامات في مجال 
التمويل على استكشـــاف قطاعات أعمال 

غير تقليدية ضمن القطاع.
ا  جـــدًّ فخـــورة  “أنـــا  الحـــداد  وقالـــت   
بحصولـــي علـــى جائزة ســـيدة العـــام في 
مجـــال التمويل المؤسســـي . وقد أتاحت 
لـــي هـــذه المســـابقة اســـتعراض مهاراتي 
دراســـة  خـــال  مـــن  والتجاريـــة  الماليـــة 
حالـــة حقيقيـــة تتطلـــب تحليـــًا متعمًقا. 

وقد شـــكلت هذه المســـابقة فرصة رائعة 
بالنسبة لي للتعرف على مجاالت جديدة 
فـــي قطـــاع التمويل، بما فـــي ذلك الطرق 
التـــي ســـتغير بهـــا التكنولوجيـــا عمل هذا 
المرشـــحات  قائمـــة  وضمـــت  القطـــاع”. 

اللواتـــي شـــاركن في الجولـــة النهائية من 
الســـباعي  لجيـــن  مـــن:  كًا   EY مســـابقة 
مـــن معهد البحرين للدراســـات المصرفية 
معهـــد  مـــن  الشـــمان  ومهـــا  والماليـــة، 

البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة والمالية 
وكلية لندن لاقتصاد والعلوم السياسية، 
ومنى ســـلمان ونور درباس ونوف محمد 

من جامعة البحرين.

فاطمة الحداد تحصد جائزة “التمويل المؤسسي”

االثنين 6 يناير 2020 - 11 جمادى األولى 1441 - العدد 4101

أثناء تسلم الجائزة

 ”EY“ تقدمها
للمرة األولى في 

البحرين

زينب العكري

علي الفردان

وافدون يبيعون 
الرمال بأسعار 

رخصية في السوق 
وبجودة رديئة 

مسقط - مباشر

إدارة  مجلـــس  أعضـــاء  أصـــدر 
مجلـــس  دول  غـــرف  اتحـــاد 
التعـــاون الخليجي قرارا بتعيين 
ســـعود بـــن عبدالعزيز المشـــاري 

أمينا عاًما لاتحاد.
وقـــال االتحاد في بيان رســـمي، 
عبـــر حســـابه على موقـــع “فيس 
ذلـــك  إن  األحـــد،  أمـــس  بـــوك”، 
القرار جاء خال االجتماع الـ 52 
الذي عقد فـــي العاصمة الُعمانية 

مسقط.
مـــن  لمحـــات  االتحـــاد  وكشـــف 
الســـيرة الذاتية لألمين الجديد، 
شـــغل  الـــذي  المشـــاري،  ســـعود 
العديـــد مـــن المناصـــب اإلداريـــة 
وثيقـــة الصلة بالشـــأن القانوني، 
درجـــة  علـــى  حاصـــل  فهـــو 
الدكتـــوراه في علـــم القانون من 
جامعـــة واشـــنطن فـــي الواليات 

المتحدة.
حصـــول  إلـــى  االتحـــاد  ولفـــت 
المشـــاري على درجة ماجســـتير 
“الجامعـــة  مـــن  القانـــون  فـــي 
واشـــنطن  فـــي  األميركيـــة 
االختصاص  فـــي  وبكالوريـــوس 
ذاتـــه مـــن جامعـــة الملك ســـعود 

بالمملكة العربية السعودية.

المشاري أميًنا عاًما التحاد الغرف الخليجية

سعود المشاري

سان فرانسيسكو - أ ف ب

للرئيـــس  الســـنوي  الدخـــل  بلـــغ 
التنفيذي لشـــركة “آبل”، تيم كوك، 
خـــال  دوالر  مليـــون   11.6 نحـــو 
العام 2019، مسّجًا تراجًعا بنسبة 
 2018 العـــام  مـــع  مقارنـــة   %  26
حين بلغ 15.7 مليونا. ويعود ذلك 
إلـــى تراجع األداء المالي للشـــركة 

مقارنة مع السنة السابقة.
يبلـــغ الراتـــب الســـنوي األساســـي 
شـــركة  التنفيـــذي  للرئيـــس 
التكنولوجيـــا العماقـــة 3 ماييـــن 
مكافـــآت  إليـــه  ويضـــاف  دوالر، 
مـــا  علـــى  مختلفـــة،  وتعويضـــات 
جاء في وثيقة رسمية رفعت إلى 

السلطات األميركية. 

دخل رئيس “آبل” 
التنفيذي يتراجع 

% 26
المنامة : مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت 
المســـتدامة عبدالحســـين ميـــرزا، ســـيتم 
تنظيم مؤتمر حـــول الذكاء االصطناعي، 
فينتـــك والقيمـــة المضافـــة، وذلـــك تحت 
مســـمى مؤتمر “التحول الرقمـــي الثاني” 
 ”Smart SMB“ شـــركة  مـــع  وبالشـــراكة 
ومقرها اإلمارات العربية المتحدة، حيث 
سيعقد المؤتمر في الثامن والعشرين من 
شـــهر يناير الجاري 2020 بفندق الخليج 

بالبحرين.
 وقد صرح رئيس المؤتمر جاسم حاجي 
بأنه ســـيكون هنـــاك كلمة رئيســـية لميرزا 
في حفل االفتتاح، كما سيتناول المؤتمر 
نـــدوات عن الـــذكاء االصطناعـــي وعلوم 
المستقبل، ودور المرأة في مجال الذكاء 
االصطناعـــي التـــي سيشـــارك فيهـــا نخبة 

من السيدات البحرينيات ذوات الكفاءة، 
إضافـــة لحوارات محور مســـتقبل الذكاء 
المنطقـــة و باألخـــص  فـــي  االصطناعـــي 
البحريـــن، وأثرهـــا فـــي تغييـــر الوظائـــف 
المســـتقبلية.  وســـيتخلل المؤتمر تكريم 
المشـــاركين وتقديـــم الجوائـــز ألكثـــر من 

بحرينيـــة  وشـــركة  شـــخصية  ثاثيـــن 
فـــي مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات مـــن 
الســـيدات والســـادة المميزيـــن، وســـوف 
يشـــارك أكثر من 20 متحدًثا في المحاور 
الثاثة وحضور أكثر من 200 مشارك في 

المؤتمر.

بمشــاركة 20 متحدًثــا وحضــور أكثر من 200 مشــارك
انطالق مؤتمر الذكاء االصطناعي نهاية يناير

899.5 ألف 
قطعة تزن 6670 

كيلوغراًما

جاسم حاجي عبدالحسين ميرزا



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

38344464

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة هنريز لخدمات السيارات ذ.م.م

سجل تجاري رقم ١٢٣٥٣١

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ليوبارد هولدنج ش.ش.و لمالكها انتونيو اماتوزو

سجل تجاري رقم ١٢٢٠٧٣

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة سمارت بالستك ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١١٨٦٥٤

بناء على قرار الشــركاء في شــركة هنريز لخدمات الســيارات ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيد رقم ١٢٣٥٣١، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيدة/ انيسة اسد عبدالرحيم 

اسد عباس مصفيا للشركة.
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: ٣٩٢٢٦٠١٣ )973+(
eahsultan@gmail.com

بناء على قرار المالك لشركة ليوبارد هولدنج ش.ش.و لمالكها انتونيو اماتوزو
 المســجلة على قيد رقم ١٢٢٠٧٣، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/ انتونيو 

اماتوزو مصفيا للشركة.
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:  انتونيو اماتوزو

رقم الموبايل: ٣٣٦٦٣٨٤١ )973+(

بناء على قرار الشركاء في شركة سمارت بالستك ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
١١٨٦٥٤، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/ حسن اسماعيل جاسم اسماعيل 

مصفيا للشركة.
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: حسن اسماعيل جاسم اسماعيل

رقم الموبايل: ٣٩١١١١٦٢ )973+(

قيد رقم: ١-١٠٤٩٧٩قيد رقم: ٦٨٥٦٤-٤

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2019-166411( ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2019-ٕاعالن رقم )١٧٥٧٧٨
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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 : عبدالعزيز مكي محمد الموالني 
االسم التجاري الحالي : العنود لاللمنيوم والنجارة 

االســـــم التجـــاري الجديد : العنود لاللمنيوم

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 : محمد خالد ابو بكر علي محمد 

االسم التجاري الحالي : ريد هوك لوبيستر 
االســـــم التجـــاري الجديد : دار الشاورما 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ٕادارة التسجيل  
ٕاعالن رقم )٠٠٠( لسنة ٢٠١٩

 بشٔان تحويل فرع من مؤسسة فردية 
إلى شركة تضامن

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيدة بدرية علي عبدهللا محمد المالك لـ قصر الحورة للمقاوالت )مؤسســة 
فرديــة( المســجلة بموجــب القيد رقــم ٢-٢٥٨٤٥ يطلب تحويــل الفرع الثاني 
للمؤسسة الفردية المملوكة لها ٕالى شركة تضامن برأسمال وقدره ١٥٠ دينار 

بحريني، لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. بدرية علي عبدهللا محمد

SATPAL .٢
وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة قصر الحورة للمقاوالت شركة تضامن 

بحرينية
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ٢٥٨٤٥

 تاريخ: 2019/٢٥/١١

 تاريخ: 12/2019/٣٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -145447( طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغيير االســم التجــاري، فعلــى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 60215-2

اسم التاجر: ابتسام عيد رميالن الجمعة
االسم التجاري الحالي: مطعم بوابة انطاكيا

االسم التجاري المطلوب: بوابة انطاكيا للتنجيدات وزينة السيارات

 تاريخ: 2019/٣٠/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٦٧٥٢٥

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا علي محمــد عبدالرحمن الجودر بطلب تحويــل المحل التجاري 

التالي: إلى منى محمد صالح على

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

االسم التجاري

مطعم كتشن الب

رقم القيد

٤٢٨٩٩-٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
العبير إلدارة العقارات ش.ش.و لمالكها ربيع محمد فضل

تجاري رقم ١١٣٧٢٨

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها العبير 
إلدارة العقــارات ش.ش.و لمالكهــا ربيــع محمــد فضــل المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
١١٣٧٢٨، بطلــب تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية وتعيين الســيد ربيــع محمد فضل 

عبدهللا كمصفي للشركة.
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:
المصفي: ربيع محمد فضل عبدهللا
رقم الموبايل: ٣٦١٥٥١٢١ )973+(

support@dtconsultancy.net

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ٕادارة التسجيل  
ٕاعالن رقم )١١١( لسنة ٢٠١٩

 بشٔان تحويل شركة الشخص الواحد 
الى شركة مساهمة بحرينية مقفلة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه 

قــد تقــدم إليهــا مالك شــركة شــركة الكوهجــي لخدمــة المحركات 

القيــد رقــم ٦٨٨١٠ طالبــا تحويــل  المســجلة بموجــب  ش.ش.و 

الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى فــرع لشــركة محموعــة 

عبدالجبــار الكوهجــي ش.م.ب مقفلــة شــركة مســاهمة بحرينيــة 

مقفلة المملوكة لكل من:

١. شركة عبدالحميد الكوهجي وشركاه القابضة ش.م.ب مقفلة.
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الحرس الثوري يلّوح بالوكالء: ثأرنا لسليماني قد يأتي من الخارج

ترامب إليران: إن هاجمتم فسنرد كما لم نرد سابقا

هــّدد الرئيــس األميركي، دونالد ترامب، مجدًدا، أمس األحد، بضرب إيران إن 
اســتهدفت أي قواعد أميركية أو مواطنين أميركيين، قائالً “لقد هاجمونا في 
الســابق فرددنــا، وإن هاجمونــا مجــدًدا، وهو ما ال أنصحهم بالقيام به، فســنرد 

بقوة أكبر وأعنف مما سبق لهم أن رأوه”.

صرفـــت  لقـــد  أضـــاف:  ذلـــك،  إلـــى   
الواليات المتحدة للتو 2 ترليون دوالر 
على معدات عســـكرية، نحـــن الجيش 
األكبر واألفضـــل في العالم، ففي حال 
ا  ا مـــن قواعدنا أو أيًّ هاجمـــت إيران أيًّ
من مواطنينا فسنرســـل بعًضا من تلك 

المعدات الحديثة دون أي تردد”.
ا علـــى تهديـــدات إيرانية بتحديد   وردًّ
ا الســـتهدافها إضافة  35 موقًعا أميركيًّ
تهديـــدات  جـــاءت  إســـرائيل،  إلـــى 
ترامب، واضحة بأن واشـــنطن حددت 
ـــا ســـيضربها الجيش  52 موقًعـــا إيرانيًّ
إذا اســـتهدفت إيـــران أي أميركيين أو 

أي أصول أميركية.
 وفـــي تغريـــدة دافع فيها عـــن الضربة 
التـــي ُقتـــل فيهـــا قائـــد فليـــق القدس 
فـــي الحرس الثـــوري اإليراني، قاســـم 
ســـليماني، الجمعـــة، فـــي بغـــداد، قال: 
إّن الرقـــم 52 ُيمّثـــل عـــدد األميركيين 
الذيـــن احُتجـــزوا رهائن في الســـفارة 
األميركية في طهـــران على مدى أكثر 

من سنة أواخر العام 1979”.
إلى ذلك، أضاف أّن بعض تلك المواقع 
ومهّمـــة  ا  جـــدًّ عـــال  مســـتوى  “علـــى 
بالّنسبة إلى إيران والثقافة اإليرانّية”، 
مشـــيًرا إلى أّن “تلك األهداف، وإيران 
ا  نفسها، سيتّم ضربها بشكل سريع جدًّ
ا. الواليات المتحدة ال تريد  وقوّي جدًّ

مزيًدا من التهديدات”.

الجيش اإليراني: أميركا تنقصها 
“الشجاعة” 

 ونقـــل التلفزيـــون اإليرانـــي الرســـمي 
عـــن قائد الجيش اإليراني قوله، أمس 
األحد، إن أميركا ال تمتلك “الشـــجاعة” 
لخوض مواجهة عسكرية مع طهران.

اإليرانيـــة  األنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن قائد الجيش اإليراني، 
موســـوي،  الرحيـــم  عبـــد  الجنـــرال 
قولـــه إن األميركيين “يقولون أموًرا 
مـــن هـــذا النـــوع لتحويـــل اهتمـــام 
عـــن عملهـــم  العالمـــي  العـــام  الـــرأي 
غيـــر المبـــرر”، في إشـــارة إلى مقتل 
الجنـــرال قاســـم ســـليماني الجمعـــة 
فـــي العـــراق. وأضـــاف: “أشـــّك فـــي 
أن تكـــون لديهـــم الشـــجاعة” لتنفيذ 
نقلـــت وكالـــة  تهديداتهـــم، حســـبما 

“فرانس برس”.
 وفي وقت ســـابق، قـــال القيادي غالم 
ا  علـــي أبـــو حمزة، إن 35 هدًفـــا أميركيًّ
ـــا في المنطقـــة باإلضافة إلى تل  حيويًّ
أبيـــب، “في مرمـــى القـــوات اإليرانية، 
مؤكًدا أن الواليات المتحدة وإسرائيل 
يجـــب أن تكونـــا في حالة ذعـــر دائمة 

بعد مقتل قاسم سليماني”.
 وأضـــاف: “يعـــد مضيق هرمـــز طريًقا 
ـــا للغـــرب، حيث يعبر عـــدد كبير  حيويًّ
الحربيـــة  والســـفن  المدمـــرات  مـــن 
للتصريحـــات  ووفًقـــا  األميركيـــة”.  

التـــي نقلتهـــا وكالة “تســـنيم”، فقد أثار 
أبو حمـــزة إمكانية شـــن هجمات على 
ســـفن فـــي الخليـــج، مشـــدًدا علـــى أن 
إيران تحتفـــظ بحقها في االنتقام من 
الواليات المتحدة على اغتيال قاســـم 

سليماني.
السياســـي  المســـاعد  اعتبـــر  بـــدوره،   
للحـــرس الثـــوري يـــد هللا جوانـــي، أنه 
علـــى األميركييـــن مواجهـــة “شـــعوب 
بأكملـــه  المقاومـــة  ومحـــور  المنطقـــة 
وليس إيران فحســـب” في إشارة إلى 
الفصائـــل والميليشـــيات التـــي تدعمها 
حمـــاس  مـــن  المنطقـــة،  فـــي  إيـــران 
فـــي غـــزة، إلـــى حـــزب هللا فـــي لبنان، 
اليمـــن،  فـــي  الحوثـــي  وميليشـــيات 
وميليشيات الحشـــد في العراق، التي 
قـــد ترد علـــى الضربـــة األميركية التي 

أودت بسليماني . 
تترقـــب  أن  أميـــركا  “علـــى  وأضـــاف   
الـــدول  داخـــل  مـــن  يأتيهـــا  انتقاًمـــا 
األوروبيـــة أيًضـــا”. كمـــا اعتبـــر أن مـــا 
أســـماها بـ”فصائـــل المقاومـــة تتحـــّرك 

وفق آلياتهـــا وأولوياتهـــا وما تقتضيه 
الحاجـــة”.  إلـــى ذلـــك، رأى أن “مقتـــل 
ورفاقهمـــا  والمهنـــدس  ســـليماني 
سيســـّرع من طـــرد القـــوات األميركية 

من المنطقة”.

ظريف يرد على تهديد ترامب

حـــّذر وزير الخارجيـــة اإليراني محمد 
األميركـــي  الرئيـــس  ظريـــف  جـــواد 
موقعـــا”   52“ بضـــرب  تهديداتـــه  بعـــد 
إيرانيا بينهـــا أماكن تاريخية، قائال إن 
“اســـتهداف مواقع ثقافيـــة هو جريمة 

حرب”.
وكتـــب ظريـــف علـــى حســـابه علـــى 
الـــذي  ترامـــب  أن:  “تويتـــر”،  موقـــع 
انتهك بشـــكل خطير القانون الدولي 
عبـــر “االغتيـــاالت الجبانـــة” الجمعـــة، 
بارتـــكاب  أيضـــا  يهـــدد  الـــذي  األمـــر 
انتهـــاكات جديـــدة للمعاييـــر الملزمة 
للقانـــون الدولـــي وبتجـــاوز خطـــوط 
نقلـــت  حســـبما  جديـــدة،  حمـــراء 

“فرانس برس”.

عواصم ـ وكاالت

الرئيس األميركي دونالد ترامب

القاهرة ـ وكاالت

حـــّذرت لجنـــة العالقـــات الخارجيـــة 
فـــي البرلمان المصـــري، أمس األحد، 
من أن موافقة البرلمان التركي على 
إرسال قوات عسكرية لليبيا، يشّكل 
محاولة لغزو من نوع جديد، بغرض 
فـــرض النفـــوذ والهيمنـــة اإلقليميـــة 

على األراضي الليبية.
 وأضافـــت اللجنة في بيـــان، أن هذا 
التطـــّور الخطيـــر المتمثـــل بالتدخل 
العســـكري األجنبـــي فـــي بلـــد عربي، 
يهـــّدد األمـــن القومي العربـــي بصفة 
عامة، واألمن القومي المصري بصفة 
خاصـــة، وهـــو مـــا يســـتوجب العمل 

بجميـــع اإلجـــراءات الكفيلة للحفاظ 
علـــى المصالـــح العربيـــة مـــن جـــّراء 
تلـــك التهديـــدات.  وشـــّددت اللجنة 
على ضرورة تحّمل المجتمع الدولي 
التطـــورات،  هـــذه  إزاء  مســـؤولياته 
حيـــث إن عدم االســـتقرار ســـيطول 
ومنطقـــة  عـــام،  بشـــكل  المنطقـــة 
المتوســـط بصفة خاصة.  كما ثّمنت 
اللجنـــة ما صدر عـــن مجلس النواب 
الليبي من قـــرارات “رفض االحتالل 
األجنبـــي للتـــراب الوطنـــي الليبـــي”، 
رافًضا االعتـــراف باتفاقية أردوغان 

والسراج.

مصر تحذر من خطورة محاولة “الغزو التركي” لليبيا

لندن ـ وكاالت

أكــد وزيــر الخارجيــة البريطانــي، دومينيــك راب، أمس األحــد، أن مقتل 
قائد فيلق القدس اإليراني، قاســم ســليماني، قانوني ويندرج تحت إطار 
ا فــي المنطقة،  الدفــاع عــن النفــس، مشــيًرا إلــى أنه شــّكل تهديــًدا إقليميًّ
وكان سليماني قتل في غارة نّفذتها طائرة أميركية مسيرة فجر الجمعة 

بالقرب من مطار بغداد.

أجرتها  مقابلة  خــالل  أضـــاف  كما   
)بي. البريطانية  اإلذاعــة  معه هيئة 
بـــي.ســـي(، أن الــحــرب فــي الــشــرق 
ــط لــيــســت مـــن مــصــلــحــة أي  ــ األوسـ
ثمة حاجة  أنه  طرف، مشدًدا على 
الشرق  في  الوضع  تصعيد  لخفض 

األوســــــط وتــجــنــب حــــرب غير 
“إن  بالقول  وتابع  مقصودة.  
إيــران  أمــام  مفتوح  الطريق 
للدخول في مسار دبلوماسي 

ــًرا:  ــيـ ــشـ فـــــاعـــــل”، مـ
مـــن الـــواضـــح أنــه 

ــع  ــوســ ــ لـــــيـــــس ب

الخبيثة.  أنشطتها  مواصلة  إيــران 
مستجدات  بــحــث  أنـــه  راب  وأكـــد 
تصريف  رئيس حكومة  مع  الوضع 
األعمال العراقية عادل عبد المهدي 
صالح  بــرهــم  الجمهورية  ورئــيــس 
بغية “الحث على تخفيف التوترات 
ــا إلـــى أن  فــي الــمــنــطــقــة”، الفــًت
أولـــــويـــــة حـــكـــومـــة لـــنـــدن 
مواطني  حماية  إلى  تعود 
والبعثات  المتحدة  المملكة 
والقوات  الدبلوماسية 
ــة فــي  ــيــ ــ ــان ــطــ ــ ــري ــ ــب ــ ال

المنطقة.

بريطانيا: قتل سليماني دفاع عن النفس

بغداد ـ وكاالت

قرر البرلمان العراقي، مســـاء أمس، إنهاء 
العمـــل باالتفاقيـــة األمنيـــة مـــع التحالـــف 
الدولـــي ضـــد داعـــش، علـــى الرغـــم مـــن 
غيـــاب الكتل الســـنية والكرديـــة، وصوت 
على قـــرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود 
وعـــدم  البـــالد،  فـــي  األجنبيـــة  القـــوات 
اســـتعمال األراضـــي العراقيـــة أو المجال 

الجوي ألي سبب كان.
عليـــه  صـــوت  الـــذي  القـــرار  وأوضـــح 
البرلمـــان أن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب 
المســـاعدة األمنيـــة من التحالـــف الدولي 
الـــذي يقاتـــل تنظيم داعش بســـبب إنهاء 
العمليات العســـكرية في العراق وتحقيق 

النصر.
يشار إلى أن قرارات البرلمان تختلف عن 

القوانين إذ إنها غير ملزمة للحكومة.
الـــوزراء  رئيـــس  هاجـــم  جهتـــه،  مـــن 
العراقي عادل عبدالمهدي، في كلمته 
أمـــام البرلمـــان، الواليـــات المتحـــدة، 

القـــوات  وجـــود  شـــروط  إن  وقـــال 
األجنبيـــة تنحصـــر بتدريـــب القـــوات 
العراقيـــة، موضًحـــا أن وضـــع جدول 
زمني لخـــروج القوات األجنبية خيار 
مطـــروح على طاولـــة البرلمان.وطلب 
مـــن البرلمـــان “ضمنا” مراجعـــة االتفاقات 
التي ترعـــى وجود القـــوات األجنبية في 
العـــراق، إذ قال “أطالب البرلمان بدراســـة 

كل العواقـــب قبـــل اتخـــاذ أي قرار بشـــأن 
الوجود األميركـــي”. وأضاف أن حكومته 
رفضت عمليـــة مقتل قائد ســـليماني بعد 
إبالغها بقرار القصف قبل تنفيذه بدقائق، 
المســـيرة  الطائـــرات  أن  علـــى  مشـــدًدا 
األميركيـــة والمروحيـــات تجـــوب ســـماء 
بغداد دون إذن رســـمي. وقال “كنت على 

موعد مع سليماني في يوم مقتله”.

رئيس حكومة تصريف األعمال العراقية

برلمــان العراق يصوت على إنهاء تواجــد القوات األجنبية
عبدالمهدي “يهاجم” الواليات المتحدة

طهران ـ وكاالت

على الرغم من كافة التهديدات التي 
أطلقـــت خـــالل اليوميـــن الماضييـــن، 
ا قاســـًيا  والتلويـــح اإليرانـــي بالرد ردًّ
على مقتل قائد فيلق القدس، قاســـم 
باســـم  المتحـــدث  رأى  ســـليماني، 
الخارجية اإليرانية، عباس موســـوي، 
أمـــس األحـــد، أنـــه ال يمكـــن التكهـــن 
بحـــدوث أي حرب، إال أنه شـــّدد على 
أن بالده مســـتعدة لكافة االحتماالت 
رغـــم أنهـــا ال تريـــد الحـــرب”، داعًيـــا 

لضبط النفس والهدوء.
الخارجيـــة  أن  أوضـــح  ذلـــك،  إلـــى   
القانونيـــة  بمهامهـــا  تقـــوم  اإليرانيـــة 
تجـــاه اغتيال ســـليماني بغـــض النظر 
عما تقوم بـــه المنظمات الدولية بهذا 
الصدد.  وقال “سنجيب على التهديد 
بالتهديد ولن نكون مكتوفي األيدي، 
وســـتترّتب علـــى الضربـــة األميركية 

عواقب وتداعيات”.

مهـــم  اجتمـــاع  عـــن  تحـــدث  كمـــا   
لتقليـــص  الخامســـة  حـــول الخطـــوة 

االلتزامات النووية.
وكشف موسوي أن القرار بهذا الصدد 
اتخـــذ فـــي وقـــت ســـابق، لكـــن “نظًرا 
للظروف” الناتجة عن مقتل سليماني 
في العراق الجمعـــة بضربة أميركية: 

“ســـيتم إجراء بعض التعديالت على 
القرار المتخذ”، حسبما نقلت “فرانس 

برس”.
ويتعلـــق القـــرار اإليرانـــي بـ”المرحلـــة 
الخامســـة” مـــن خطة تخلـــي طهران 
عن التزامات في الملف النووي بدأت 

تنفيذها في مايو.

المتحدث باسم الخارجية اإليرانية عباس موسوي

طهــران تعلــن تخفيضــا جديــدا بالتزاماتهــا النوويــة
خـارجيــة إيــران: ال نـريـــد الحــرب

دبي ـ العربية نت

اعتبر األمين العام لحزب هللا، حسن نصرهللا في كلمة ألقاها أمس األحد في 
حفــل تأبيــن أقيم فــي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقــل حزب هللا، أن مقتل 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني، قاســم ســليماني يمثل “بداية 
مرحلة جديدة وتاريخ جديد ليس إليران أو العراق فقط وإنما للمنطقة كلها”.

ا   وقـــال: “نقيـــم اليـــوم احتفـــاالً تأبينيًّ
لقائـــد عظيم قاســـم ســـليماني ولقائد 

كبير أبو مهدي المهندس”.
 إلى ذلك، أشـــار إلى أن “سليماني كان 
يقضـــي الكثيـــر من الليالـــي باكًيا، عند 
التطـــرق للشـــهداء وقـــد حقـــق هدفـــه 
الشـــهادة”، بحســـب  وهـــو  الشـــخصي 
تعبيـــره.  كمـــا اعتبـــر أن “أقصـــى مـــا 

يملكـــه العـــدو هـــو قتـــل قادتنـــا 
وعناصرنـــا وأقصـــى مـــا نتطلع 

إليه هو أن نقتل..”
األميـــن  نائـــب  وكان   

هللا  لحـــزب  العـــام 
نعيـــم قاســـم، رأى 

في وقت ســـابق أن أميركا ستكتشف 
بقتـــل  كبـــرى  حماقـــة  ارتكبـــت  أنهـــا 
لتغييـــر  حســـاباتها  وأن  ســـليماني، 
المعادلة حســـابات خاطئـــة. وأضاف: 
“أصبحنـــا أقـــوى بعـــد مقتل ســـليماني 
ورفاقـــه واأليام ســـتثبت ذلك. ونحن 
كحـــزب هللا أصبح علينا مســـؤوليات 

إضافية”.
يأتـــي هذا بالتزامـــن مع تلميح 
بالثـــأر  إيرانييـــن  مســـؤولين 
فـــي  وكالء  عبـــر  لســـليماني 
تصفـــه  مـــا  أو  المنطقـــة، 
“محـــور  بــــ  إيـــران 

المقاومة”.

حزب اهلل: مقتل سليماني بداية مرحلة جديدة للمنطقة
القدس المحتلة ـ رويترز

تحّدث رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس األحد عن تحويل 
بالده إلى قوة نووية في زّلة لســان على ما يبدو خالل اجتماع للحكومة 

قبل أن يتدارك الخطأ بإيماءة خجولة وابتسامة تنم عن الحرج. 

أن  واســـع  نطـــاق  علـــى  ويعتقـــد   
إسرائيل تمتلك ترسانة نووية لكنها 
لـــم ترد قط بالنفي أو باإليجاب على 
ما إذا كانت تمتلك أســـلحة نووية إذ 
إنهـــا تتبـــع منذ عقـــود سياســـة تكّتم 

حول القضية. 
 ووقـــع نتنياهـــو فـــي الخطـــأ خـــالل 
للحكومـــة  األســـبوعي  االجتمـــاع 
عندمـــا كان يقـــرأ تصريحـــات معـــدة 

سلًفا بالعبرية بخصوص صفقة مع 
اليونـــان وقبرص على إنشـــاء 

خط بحري ألنابيب للغاز. 
 وقال ”أهمية هذا المشروع 

نحـــول  أننـــا  هـــو 
إســـرائيل إلـــى قـــوة 

نوويـــة“ ثـــم تـــدارك الخطـــأ بســـرعة 
مضيًفا ”قوة في مجال الطاقة“. 

وتوقف نتنياهو عن الحديث للحظة 
وابتسم ثم واصل تصريحاته. 

 وســـرعان مـــا انتشـــر علـــى وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي الخطـــأ الـــذي 
نادًرا ما يصدر عن نتنياهو أحد أكثر 

الساسة حنكة في إسرائيل. 
وسيسعى نتنياهو جاهًدا للبقاء على 
انتخابات  فــي  السياسية  الساحة 
2 مارس  مقررة يوم 
بــعــد انــتــخــابــات 
غـــيـــر حــاســمــة 
فــــــــي أبـــــريـــــل 

وسبتمبر.

نتنياهو يتحدث عن تحويل إسرائيل إلى “قوة نووية”

ــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي، مــايــك  ــ أكـــد وزي
أكثر  بات  العالم  أن  األحــد،  بومبيو، أمس 
ــه “لــديــنــا كل  أمــًنــا الـــيـــوم، مــشــيــًرا إلـــى أنـ
إشارة  في  فعلناه”  بما  للقيام  الصالحيات 
إلى قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس 
ــرانـــي، قــاســم ســلــيــمــانــي، في  الــثــوري اإليـ
ــاف فــي حديث  ــارة أمــيــركــيــة.  كــمــا أضـ غـ
ــقــديــرات الــمــخــابــرات كانت  تــلــفــزيــونــي “ت
إلى  مشيًرا  سليماني”،  بخصوص  واضحة 
أن واشنطن سترد بضربات مشروعة ضد 
أي  يديرون  الذين  الفعليين  القرار  صناع 

هجوم على أهداف أميركية.

دعت سلطنة ُعمان، أمس ، الواليات المتحدة األميركية وإيران، للسعي  «
للحوار، والبحث عن قنوات دبلوماسية لحل خالفاتهما. وأصدرت 

الخارجية الُعمانية بياًنا جاء فيه “تتابع السلطنة باهتمام بالغ التطورات 
األخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الواليات المتحدة وإيران”.  

ودعا البيان الطرفين لـ ”تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل 
الدبلوماسية لحل القضايا الخالفية بشكل ينهي الصراع في المنطقة”. 

نّددت حركة “طالبان” األفغانية في بيان بمقتل قائد فيلق القدس  «
بالحرس الثوري اإليراني محذرة الواليات المتحدة من عواقب ما وصفته 

بـ “المغامرة األميركية”. وجاء في البيان “لقد أُبلغنا بحزن شديد 
أن الجنرال قاسم سليماني قتل في هجوم شّنته القوات األميركية 

الهمجية”. وأضاف “تؤكد إمارة أفغانستان االستمرار في مواجهة 
الوحشية واالحتالل األميركي”. 

“طالبان” تدخل على الخط.. تنعى سليماني وتهدد أميركاُعمان تدعو واشنطن وطهران لـ “تغليب الحوار”
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واشنطن ـ وكاالت
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سقط قاسم سليماني بغارة أميركية على مطار بغداد، 
وكأن هللا أراد له أن يســـقط وينزف على نفس األرض 
التي شـــبع ثراها من دماء ضحاياه الذين سقطوا على 
أيدي مليشـــياته وأذنابـــه الطائفيين الذيـــن يتقاضون 

رواتبهم من طهران.
قاسم سليماني كان في العراق يضع الخطط ويشرف 
على قتل المتظاهرين بعد أن أشرف على دمار العراق 
ونهـــب أموالـــه ونقلهـــا إلى طهـــران، وكان فـــي صعدة 
يشـــرف علـــى خـــراب اليمـــن وتوصيلـــه إلى مـــا وصل 
إليه، وكان في ســـوريا يشرف على قتل السوريين هو 

وحسن نصر هللا صاحب حزب هللا اللبناني.
ســـليماني دون مبالغـــة كان واحـــدا مـــن هـــؤالء الذين 
يمارســـون الخراب والدمار ويقتلون النساء واألطفال 
فـــي أنحاء العالـــم العربي، وسيســـجل التاريخ أنه هو 
ورجب طيب أردوغان وأسامة بن الدن ومعهم تنظيم 

الحمدين والجماعات اإلرهابية التابعة، من أية طائفة 
كانـــت، هم الذيـــن أوصلوا العالم العربـــي إلى ما وصل 
إليه من دمار وضياع وهم الذين أســـقطوا الماليين ما 

بين قتيل وجريح ومشرد.
العويـــل  أصـــوات  ترتفـــع  أن  البـــد  الحـــال  وبطبيعـــة 
والتهديـــد مـــن قبـــل أيتـــام وأرامـــل ســـليماني وأتباع 
الولـــي الفقيـــه، خصوصـــا فـــي األماكن التـــي تتواجد 
فيهـــا مليشـــيات الخـــراب الطائفية التـــي طالما تلقت 
الخطـــط وتلقـــت األوامـــر مـــن ســـليماني، ففـــي لبنان 
الجريـــح راح نصـــر هللا يهـــدد بالـــرد وتفجيـــر بيروت 
من جديد اســـتجابة ألوامـــر الولي الفقيـــه الذي يريد 
كالعادة أن يأكل بأســـنان غيره وأن يستخدم ميادين 
عربية لالنتقام لقائده الدموي كما ســـبق واستخدمها 
فـــي الخراب والدمار، وكأن لبنان ال يكفيه ما جرى له 
على أيدي نصر هللا وغيره ممن ال يعيرون أي اهتمام 

لبقائه واستقراره. 
حتـــى فـــي هذه تريـــد إيـــران أن تنقل النـــار إلى حجر 
غيرها وتريد للشـــعب اللبناني المكلـــوم أن يدفع ثمنا 
لسياســـاتها اإلرهابيـــة التـــي نفذها ســـليماني باقتدار 
ودفـــع ثمنها، وكما قال الســـيد محمد علي الحســـيني 
في تعليقه علـــى تهديدات نصر هللا إن تهديد األخير 
بالـــرد على قتل ســـليماني ينذر بأخطـــر العواقب على 
لبنـــان تحديـــدا حيث وصلـــت تعليمات الولـــي الفقيه 
إيرانيـــة  فالمواجهـــة  إســـرائيل،  مـــع  حـــرب  بتفجيـــر 
أميركيـــة وليس من شـــأن نصر هللا أو غيـــره الرد في 
أي بلـــد عربي أو عبـــره، ونصر هللا يتحمل مســـؤولية 
قيامـــه بأية مغامـــرة.  فلترد إيران مباشـــرة على قتل 
قائدهـــا إذا كانت لديها الشـــجاعة والقـــدرة على ذلك 
بدال من اســـتخدام نصر هللا واســـتخدام المليشـــيات 

العربية الطائفية التابعة لها.

المنامة عاصمة السياحة العربية
تـــم اختيـــار المنامـــة “عاصمـــة للســـياحة العربيـــة لعـــام 2020م” خـــالل اجتماع 
المجلس الوزاري العربي للســـياحة في دورته )22( بالمملكة العربية الســـعودية، 
وجـــاء هـــذا االختيـــار نتـــاج جهـــد عـــام وخـــاص فـــي مجـــال القطاع الســـياحي 
البحرينـــي وتطويـــره ليكـــون أحـــد الروافـــد االقتصاديـــة المســـتدامة لالقتصاد 
البحريني، وتشـــير إحصائيات الســـياحة إلى نجاح هيئة البحرين للســـياحة في 
تنفيـــذ مجموعة من الخطط الســـياحية ســـاهمت فـــي تعزيز دور الســـياحة في 

االقتصاد الوطني.
ويتأثـــر القطاع الســـياحي بـــكل القطاعـــات األخرى فـــي الدولة، وينمـــو ويتغير 
بمـــا يحدث فيها، فالتغيرات السياســـية واالجتماعيـــة واالقتصادية لها دور في 
تكويـــن بيئـــة جاذبـــة أو منفـــرة للقطاع الســـياحي، فاألمن واالســـتقرار ُيســـاهم 
كثيًرا في جذب االستثمارات السياحية المحلية واألجنبية وفي إقبال السياح، 
وللسياحة في أية دولة مقومات البد أن تتوفر فيها، منها المقومات الجغرافية 
والخصائـــص الطبيعيـــة، وكذلك المنـــاخ والتضاريس التي تزخر بهـــا وما تملكه 
مـــن وفرة وغنـــى التنوع الطبيعـــي، والمقومات األثرية ومـــا أنتجته الحضارات 
اإلنســـانية، والمقومات الثقافية من معارض فنية وتجارية ومســـارح ومتاحف 

وأماكن دينية مقدسة، كل ذلك  له دور في استقطاب الوفود السياحية.
وتحـــوي مملكة البحرين على مواقع ســـياحية عديدة فـــي مختلف المحافظات 
التي تجذب الكثير من السياح بجانب ما تملكه من تاريخ حضاري وإرث ثقافي 
وأماكـــن تراثيـــة منتشـــرة فـــي محافظاتها، وهـــذه جميعها تعتبر مادة ســـياحية 
لالســـتثمار، وقـــد توقع تقريـــر اقتصادي صادر عـــن “أورينت بالنيـــت لألبحاث” 
)ارتفـــاع الحصـــة االقتصادية لصناعة الســـياحة في البحرين مـــن 6.5 % خالل 
2018م إلـــى 8.3 % فـــي 2020م(، مـــا يؤكـــد نجـــاح جهود البحريـــن في ترجمة 
أهداف اســـتراتيجيتها الســـياحية الطامحة لحضور قوي على خريطة السياحة 

اإلقليمية والعالمية.
وتهـــدف مملكـــة البحريـــن مـــن تطويـــر القطـــاع الســـياحي لتعزيـــز المقومـــات 
الســـياحية الجاذبة في البحرين أوال، وتنويع منتجها الســـياحي ثانًيا، وتماشـــًيا 
مع استراتيجيتها بتنويع اقتصادها الوطني ثالًثا. وتشير تقارير مجلس التنمية 
االقتصاديـــة إلـــى “أن قيمـــة االســـتثمارات الســـياحية حوالـــي 32 مليـــار دينـــار 
بحرينـــي خالل الســـنوات الخمـــس الماضيـــة للقطاعين العام والخـــاص، وبلغت 
نســـبته من الناتج المحلي 6.5 %، وأنشـــئت خالل السنوات الماضية الكثير من 
المشاريع العقارية السياحية في عدد من الجزر والمناطق البحرينية في جميع 
المحافظـــات، وتتنـــوع ما بين الســـكن الفاخر والمنتجعات واألســـواق التجارية، 

وهذا ما جعل البحرين مالًذا آمًنا لالستثمار السياحي الفندقي”.

عبدعلي الغسرة

تراجع إيران
إذا كانت إيران تباهي علنا ولفترة طويلة بسيطرتها على دول عربية وتحكمها 
فـــي قرارهـــا كدليل على قوتها في المنطقة وقدرتها على فرض توجهاتها، فإنها 
لـــم تمتلـــك شـــجاعة االعتـــراف بتراجـــع هذا النفـــوذ، رغـــم أن جميع مســـؤوليها 
يدركون ويقرون فيما بينهم بأن هذا النفوذ لم يعد كما كان، وبأنه إلى الذوبان، 
ولذات األسباب التي أدت لتزايد قوتها، فهي كما دفعتها للصعود، فقد هوت بها 

مرة أخرى إلى ما يجب أن تكون.
فقـــد كشـــف موقع “ســـحام نيـــوز” التابـــع لتيـــار اإلصالحييـــن عن اجتمـــاع مهم 
بالخارجيـــة اإليرانيـــة حضره العديـــد من الـــوزراء والنواب والوزراء الســـابقين 
حـــول إيران ووضعها الراهن والحـــرج في المنطقة، وهو االجتماع الذي اعترف 
فيـــه وزيـــر الخارجيـــة اإليرانـــي محمـــد جـــواد ظريـــف بفشـــل سياســـات إيران 
الخارجية بســـبب المرشـــد األعلـــى علي خامنئـــي و”فيلق القـــدس” في الحرس 

الثوري اإليراني.
وقـــدم ظريـــف تحليال شـــامال وموضوعًيا حـــول مظاهر تراجع النفـــوذ اإليراني 
معنويا واقتصاديا وسياســـيا وعســـكريا، موضًحا أن الجو العام في العراق على 
ســـبيل المثـــال أصبح معاديـــا إليران، كما تراجعـــت صادرات إيـــران إلى العراق، 
وذلك بســـبب ســـوء سلوك اإليرانيين. وأشـــار ظريف إلى أن بالده مهمشة حاليا 
في الملف اليمني حيث تدور المحادثات بين األطراف اليمنية وبرعاية سعودية 
دون أي طلب لـ “مشـــورة” إيرانية من قبل الحوثيين، هو ما يختلف عن الوضع 
في لبنان حيث مازال مطمئنا إليران، بسبب تحكم أمين عام حزب هللا اللبناني 

حسن نصر هللا في القرار هناك.
وذهب ظريف إلى أفغانســـتان، معرًبا عن اســـتيائه من تجاهل حقوق “الشـــيعة” 
والناطقين باللغة الفارســـية في الدســـتور الجديد الذي تم االتفاق عليه، وكذلك 

ابتعاد بالده عن المحادثات التي تجري بين أميركا وطالبان.
لعلهـــا لحظـــة صدق مع النفس ولحظة كاشـــفة عن وضع متدهور تعيشـــه إيران 
داخليـــا وخارجيـــا، لكن األهـــم أن تتبع ذلك مراجعة شـــاملة وتغييـــر جذري في 
الســـلوك والسياســـة اإليرانية تجاه شـــعبها ونحو جيرانها لتخلق لنفســـها وضعا 

صحًيا يقوم على أسس تحقيق المصلحة المشتركة للجميع.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

B7747
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

وسقط قاسم سليماني

لـــم تُكـــن ُمعاَدلـــة االضطـــراب الفكـــري واضحـــة أمـــام 
المثّقـــف العربي، وال هي ُمتناِثرة بين عناصر المجاالت 
الحياتّيـــة، إال بعد ســـقوط القبعة مـــن على رأس جعبة 

األفكار وامتدادها االجتماعي.
يقـــف مثّقف أّمة الّضاد أمام واقٍع ضبابّي، وأمام ِحَقب 
مضـــت بعناويـــن كثيـــرة ُحملت علـــى ســـفينٍة تالطمها 
األمواج، بغّض الّنظر عن المكان الذي ترسو فيه؛ إاّل أّن 
ســـخونة األجواء السياســـّية عصفت بشراعها، ليصبح 
المثّقـــف أســـير واقعـــه وماضيه، باحثًا عـــن معادلة نقد 
الـــّذات والواقـــع والتاريـــخ. حالة الجمـــود التي وصلت 
إليها طبقة المثّقفين العرب أرَخت بظاللها على الشارع 
العربـــي جّراء التغّنـــي بتجارب الحـــراك العاَلمي وعلى 

رأسه الثورة الفرنسية.
الفصـــام الثقافـــي الـــذي وصـــل إليـــه العديد مـــن أفراد 
تلك الطبقـــة أّدى إلى ازدواجية الرؤيـــة تجاه الثورات 
العالميـــة، قياســـًا، وأضـــاف إلـــى الشـــارع حالـــة ُمبَهمة 

ضبابيـــة َعصفـــت بالفكر العربـــي إلى الهاويـــة؛ ألّن من 
طبيعة التشـــّكل االجتماعي، أّن لكّل مجتمع خصائصه 
وثقافتـــه المحّددة، فالِعلم يمكن الحصول عليه من أّي 
مـــكان، أّما الثقافة فلها خصوصيـــات، وأهل مّكة أدرى 

بشعابها.
الثـــورة الفرنســـية لهـــا ظروفهـــا وثقافتهـــا المجتمعّية، 
والحـــراك العربـــي له ظروفـــه وثقافتـــه، والمقاربة بين 
الحالَتيـــن ســـذاجة كبيرة واســـتهانة بالعقـــول، ويجب 
ر  ُيصـــدِّ كان  يتحـــّرر،  كان  عندمـــا  الغـــرب  أّن  معرفـــة 
مشـــكالته إلى خارج حدوده اإلقليميـــة، بعكس الحالة 
العربيـــة، التـــي أصبحت تســـتورد كّل مشـــكالت الّدول 
المحيطـــة والعالميـــة، لدرجـــة أّنهـــا تحّولـــت من قضية 

راسخة إلى مسألة تنتظر الحلول كاّفة.
كثيـــرة  العربـــي  بالمثّقـــف  َعصَفـــت  التـــي  التجـــارب 
ومتنّوعة، فـ “مثّقف” اليســـار واالشتراكية والشيوعية 
ينـــادي بشـــعارات ُهزمـــت فـــي موطنها األصلـــي، فتلك 

التجـــارب بعيدة كّل البعد عن ثقافـــة التجربة العربية، 
سلوكًا، وتوّجهًا ومضمونًا.

والمثّقف اإلســـالمي يتبنى شعارات ُيختلف عليها بين 
الراديكاليـــة والســـلفية والدعويـــة، حتـــى َمـــن ُينادون 
بالتجربـــة األردوغانيـــة، ينبـــذون شـــعار القوميـــة فـــي 
بلدانهـــم، مـــع العلـــم أّن الجمهورية التركيـــة ُبنيت على 

أساس هذا الشعار ومازالت متمسكة به حّتى اآلن.
أّمـــا مثقف القومية العربية، فيقـــرأ الواقع العربي وفقًا 
للفصـــل بيـــن متطّلبـــات القومية، ويحاول بنـــاء تاريخ 
فـــوق التاريـــخ، ُمتجاِهـــالً التاريخ المشـــترك، وتجاربه 

التي توجز الكثير من مستقبل ُمبَهم يتطّلع إليه.
كذلـــك المثّقف الليبرالي، يتبّنى أفكارًا ُمستنَســـخة عن 
المجتمعـــات الغربية، التي ال تتواءم حّتى اآلن وثقافة 
المنطقـــة العربيـــة، ناهيك بالمثّقـــف الديمقراطي، الذي 
يعتقد أّن الديمقراطية عصا سحرية ُتالِئم المجتمعات 

كاّفة والقائمة طويلة.

Wonpalestine2
@hotmail.com

مأمون شحادة

المثقف العربي ومعادلة االضطراب الفكري )1(

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

للتواصل: 17111483

مقتل اإلرهابي سليماني قد يحرك الخاليا النائمة
ومســـتغلي  الحـــروب  تجـــار  إزالـــة  تتـــم  مثلمـــا 
ومضطهدي الشعوب، تتم أيضا إزالة وسحق زعماء 
اإلرهـــاب والتطـــرف كمـــا حصل مع الجـــرذ الصفوي 
اإلرهابي قاســـم ســـليماني ونائب رئيس ميليشيات 
الحشـــد الشعبي أبومهدي المهندس على يد القوات 
األميركية بضربة عســـكرية من المؤكد أنها ستجري 
تغييـــرات فـــي مجـــرى األحـــداث وتفتيـــت هيـــكل 
الحـــرس الثـــوري اإلرهابـــي الممـــزق أصـــال، وكعادة 
النظـــام اإليراني بعد تلقيـــه أية صفعة ال يعرف غير 
الثرثـــرة والتهديـــد ورثـــاء نفســـه، ألنه نظـــام جبان 
ويســـتحيل أن يدخل في مواجهة، إنما يعتمد على 
مـــا تبقى من الطابور الخامـــس وقيادات الجماعات 
اإلرهابيـــة والطواقـــم اإلعالمية المفبركـــة والعميلة 

لمواجهة الموقف.
)وكالة “فـــارس” اإليرانية لألنباء نقلت عن محســـن 

رضائـــي أميـــن مجمـــع تشـــخيص مصلحـــة النظـــام 
اإليرانـــي قولـــه: “منـــذ الليلـــة الماضيـــة بدأنـــا رصد 
القواعـــد العســـكرية والبـــوارج والمراكـــز األميركية 
فـــي المنطقـــة”، وأوضـــح أن “مقاتلـــي المقاومة في 
لبنـــان وســـوريا والعـــراق واليمـــن وأماكـــن أخرى ال 
أريـــد ذكرهـــا يســـتعدون حاليـــًا للقيـــام بتحـــرك ما”، 
وقائـــد القوة البحريـــة للحرس الثوري، قـــال بدوره 
إننـــا جاهـــزون ونعـــد اللحظـــات لالنتقـــام الكبير من 
المجرمين والمتســـببين والداعمين لجريمة اغتيال 

قاسم سليماني(.
إن الهيســـتريا الصفويـــة والغبـــاوات المتراكمـــة في 
المزابـــل دليل قاطـــع وبرهنة تاريخية على فشـــلهم 
وتلقيهـــم ضربـــة موجعـــة، وســـتعتمد إيران حســـب 
توقـــع الخبراء علـــى تحريك الخونـــة والمتعاطفين 
من الطابور الخامس والخاليا النائمة الذين أسماهم 

محســـن رضائـــي بــــ “مقاتلـــي المقاومـــة”، فالنظـــام 
اإليرانـــي يقف خلف الســـتائر ويعمـــل من بعيد على 
التضليل ودعم اإلرهاب، لكن هذه المرة توســـع في 
عدوانه باســـتهداف القـــوات األميركية فـــي العراق 
والســـير في خط معاكـــس وتقديم التأييد الشـــامل 
للميليشـــيات المســـلحة والطغمـــة الفاســـدة، حيـــث 
توالـــت اجتماعات ســـليماني مع الفصائل المســـلحة 

لوضع خطط العدوان على القوات األميركية.
لكن األمر الذي يأخذ أهمية عظيمة اليوم هو اتخاذ 
إجـــراءات وقائية وفعالة للتصدي للطابور الخامس 
الـــذي ربمـــا يعمل علـــى ترتيـــب أوضاعه علـــى ذلك 
األســـاس، فالتصعيـــد وارد طالما صوت وشـــخصية 
النظام اإليراني اإلرهابي مازالت ظاهرة، ولو فتشنا 
الذاكرة ســـنعرف أن هناك من ال يزال مبهورا بإيران 

ومستعدا ألن يصل معها إلى نهاية النفق.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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يبعــث االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم، مــدرب منتخــب الشــباب الوطنــي 
إســماعيل كرامــي ومســاعده الوطنــي عــادل النعيمــي، والعبــي المنتخــب 
عبدالرحمن السيد وحسين العكري، لقضاء فترة معايشة مع الفريق األول 
لنادي ســالفيا براغ التشــيكي خالل معســكره الخارجي الذي ســيقيمه في 

مدينة ملقا اإلسبانية خالل الفترة 6 وحتى 16 يناير الجاري.

وعـــادل  كرامـــي  إســـماعيل  وســـيغادر 
النعيمـــي وعبدالرحمن الســـيد وحســـين 
العكـــري، اإلثنيـــن 6 ينايـــر الجـــاري إلـــى 
إلـــى  لالنضمـــام  تمهيـــدا  ملقـــا،  مدينـــة 
معسكر النادي التشيكي، والذي يحترف 
فـــي صفوفـــه العـــب منتخبنـــا الوطنـــي 
األول لكـــرة القـــدم عبـــدهللا يوســـف، إذ 
ســـيقضي المدربـــان كرامـــي والنعيمـــي 
فتـــرة المعايشـــة مـــع المدرب التشـــيكي 
كمـــا  “تروبوســـكي”،  بـــراغ  لســـالفيا 
ســـينتظم الالعبـــان الســـيد والعكري في 

تدريبات النادي بمعســـكره فـــي المدينة 
اإلسبانية. 

 وأكـــد نائـــب رئيـــس االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم للشـــؤون اإلداريـــة والفنية 
الشـــيخ خالـــد بـــن ســـلمان آل خليفة، أن 
خطـــوة ابتعـــاث الجهـــاز الفنـــي لمنتخب 
الشـــباب والعبيـــن اثنيـــن، لالنخراط في 
معســـكر نـــادي ســـالفيا بـــراغ التشـــيكي، 
تأتـــي ضمـــن توجيهـــات رئيـــس مجلس 
إدارة االتحـــاد الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة 
بن أحمـــد آل خليفة، في إطـــار االهتمام 

بالكـــوادر الوطنيـــة التدريبيـــة والعبينـــا 
فـــي الفئـــات العمرية، تماشـــيا مـــع الرؤى 
فـــي  التـــي ترتكـــز  التطويريـــة لالتحـــاد 
أحـــد محاورها على دعم تطوير المدرب 
الوطنـــي، وتطوير العبي الفئات العمرية 
باعتبارهـــم اللبنة األساســـية للمنتخبات 
الوطنية، كونها الرافد للمنتخب الوطني.

وأشار الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة 
إلـــى أن فتـــرة المعايشـــة للجهـــاز الفنـــي 
لمنتخـــب الشـــباب )المـــدرب إســـماعيل 

النعيمـــي(  عـــادل  ومســـاعده  كرامـــي 
ســـتكون فرصة مثالية لتطوير القدرات 
الفنية، والتي تعزز من اكتساب الخبرات 
التدريبية التي سيسعى المدربون لنقلها 
إيجابـــا للمنتخـــب الشـــاب المقبـــل علـــى 
مشـــاركة مهمة متمثلة في بطولة آســـيا 

تحـــت 19 عاما خـــالل أكتوبر مـــن العام 
الجاري )2020( بأوزبكستان.

كمـــا نـــوه بالـــدور الـــذي ســـيلعبه انتظام 
الالعبيـــن عبدالرحمـــن الســـيد وحســـين 
العكري في االستفادة من خبرات العبي 
النادي التشيكي الذي تأهل هذا الموسم 

إلى مرحلـــة المجموعات لـــدوري أبطال 
أوروبا باعتبارها مسابقة عريقة تحظى 
بتنافـــس كبير وتواجـــد العبين عالميين 

واهتمام إعالمي واسع.
حـــرص  تصريحـــه  ختـــام  فـــي  وأكـــد   
االتحـــاد علـــى التطويـــر الفني بمـــا يعود 
إيجابـــا علـــى الكـــرة البحرينيـــة عمومـــا، 
وذلك بنحـــو يعزز من المكتســـبات التي 
تحققت طوال السنوات الماضية، وكان 
آخرها العام )2019( الذي كان استثنائيا 
وتاريخيـــا بامتيـــاز بحصـــول المنتخـــب 
األول علـــى لقبـــي بطولـــة غـــرب آســـيا 
 ”24 “خليجـــي  العربـــي  الخليـــج  وكأس 
للمـــرة األولى، عـــالوة علـــى تأهل جميع 
منتخبـــات الفئـــات العمريـــة )األولمبـــي، 
النهائيـــات  إلـــى  والناشـــئين(  الشـــباب 
اآلســـيوية، إضافـــة إلـــى منتخـــب كـــرة 

الصاالت أيضا.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

قضاء فترة معايشة بنادي سالفيا براغ التشيكي

 عبدالرحمن السيد حسين العكري

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تقـــام اليـــوم “االثنيـــن” عند الســـاعة 8.30 مســـاء، المباراة 
النهائيـــة للنســـخة الثانية من بطولة غرب آســـيا للشـــابات 
لكـــرة القـــدم، والتي تجمع بين منتخب البحرين للشـــابات 
ومنتخب لبنان للشـــابات، وذلك على ملعب اســـتاد مدينة 

خليفة الرياضية.
وتســـبق هذه المواجهـــة، إقامة مبـــاراة تحديـــد المركزين 
الثالث والرابع عند الســـاعة 5.30 مساء، والتي تجمع بين 

المنتخبين األردني والفلسطيني.

تأهل تاريخي وتطلعات بمعانقة اللقب األول 

 ويعتبـــر تأهـــل شـــابات األحمـــر للنهائي تاريخيـــا في اول 
مشـــاركة لهـــن فـــي هـــذه البطولة، حيـــث لم يشـــاركن في 
النسخة األولى التي اقتصرت مشاركتها على األردن “البلد 
المضيف”، لبنان وفلسطين. ويتطلعن شابات البحرين في 
الظهور بمســـتوى فنـــي أفضل في هذه المباراة، والســـعي 
نحـــو إحـــراز نتيجـــة الفـــوز التي يعانقـــن مـــن خاللها أول 
لقب لهن، والتي ســـيكتبن من خاللها اســـمائهن في سجل 

البطالت لهذه البطولة.

 لبنان.. هل تكون الثانية صائبة؟!

 ويبدو ان المنتخب اللبناني الذي حقق المركز الثاني في 
النســـخة االولى بعد فوز المنتخب االردنـــي بلقبها، يتطلع 
ان يكـــون وصولـــه لهـــذه المرحلـــة مـــن المنافســـات مكلال 
بالنجاح، من خالل إحراز الفوز في مباراة المســـاء، والذي 

يمنح المنتخب اللقب األول في هذه البطولة.

منتخب البحرين للشابات

منتخبنــا يواجه لبنان فــي نهائي كأس غرب آســيا اليوم
“شابات األحمر” يتطلعن لمعانقة اللقب

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أعـــرب رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
لكـــرة القدم الشـــيخ علي بن خليفة 
بتفاعـــل  اعتـــزازه  عـــن  آل خليفـــة 
وتعـــاون القطاع الخـــاص في دعم 
والفعاليـــات  األنشـــطة  مختلـــف 
الســـيما  والرياضيـــة  الشـــبابية 
الكرويـــة، مضيفـــا أن هـــذا التعاون 
الشـــراكة  تحقيـــق  فـــي  سيســـهم 
وتعزيـــز دورهـــا كشـــريك أساســـي 
في إبـــراز ونجاح الجهـــود الداعمة 
للشـــباب البحرينـــي، نحـــو تطويـــر 

قدراته ومستوياته.
 وقد رحب الشـــيخ علي بن خليفة 
آل خليفـــة بانضمـــام بنـــك اإلثمـــار 
لرعايـــة كأس جاللـــة الملـــك لكـــرة 
حمـــد  بـــن  ناصـــر  ودوري  القـــدم 
أن  معتبـــرا  القـــدم،  لكـــرة  الممتـــاز 
انضمامه لقائمة الرعاة لمســـابقتين 

إضافة كبيرة وستسهم في تحقيق 
الظهـــور المميـــز، الذي ســـيكون لها 
المردود اإليجابي في دعم وتطوير 

المستوى العام للمسابقتين.
 وأثنـــى رئيس االتحـــاد على الدور 
الـــذي يلعبه بنك اإلثمـــار في تأكيد 
دعـــم  فـــي  وتواجـــده  حضـــوره 

مختلف الفعاليات الرياضية.

 من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي 
لبنـــك اإلثمار ســـعادة الســـيد أحمد 
عبدالرحيـــم عـــن فخـــره واعتـــزازه 
بانضمـــام بنـــك اإلثمـــار لمجموعـــة 
الرعاة والمســـاهمين لدعم مسابقة 
القـــدم  لكـــرة  الملـــك  جاللـــة  كأس 
بـــن حمـــد  ناصـــر  ومســـابقة دوري 

الممتاز لكرة القدم.

أحمد عبدالرحيم  علي بن خليفة

علي بــن خليفــة يشــيد بالتعاون المســتمر مــن البنــك للمســابقات الكروية
“اإلثمار” يرعى كأس الملك ودوري ناصر بن حمد
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قامت وزارة شؤون الشباب والرياضة 
بإيـــداع مســـتحقات مجموعـــة كبيرة 
من الرياضيين في حساباتهم البنكية.

وأكـــد العديد مـــن الرياضيين لـ “البالد 
سبورت” اليوم تســـلمهم مستحقاتهم 
وســـط جهود كبيـــرة تقوم بهـــا وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة بالتعاون 
إلنهـــاء  للتنميـــة  البحريـــن  بنـــك  مـــع 
هـــذا الملـــف، فيما تبقى عـــدد آخر من 
الرياضييـــن بانتظـــار حصولهـــم علـــى 

مستحقاتهم.
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  وكانـــت   
دفـــع  إجـــراءات  أنهـــت  والرياضـــة 
المســـتحقات الماليـــة للدفعـــة األولـــى 
مـــن الرياضيين ممن أنهوا إجراءاتهم 

اإلداريـــة واســـتوفوا كافـــة الشـــروط 
بشـــهر نوفمبر الماضي، وذلـــك تنفيًذا 
لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب، مستشـــار 
المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي،  األمـــن 

األعلى للشباب والرياضة.
 كمـــا أنهـــت الـــوزارة إجـــراءات دفـــع 
المســـتحقات الماليـــة للدفعـــة الثانية 
من الرياضيين بشهر ديسمبر الماضي 
التـــي اطلعـــت  المنازعـــات  وتتضّمـــن 
عليهـــا هيئـــة تحكيم فـــض المنازعات 
الرياضيـــة لحســـم ملـــف مســـتحقات 
للخطـــة  وفًقـــا  وذلـــك  الرياضييـــن 

التنفيذية.

إيداع مستحقات الدفعة الثالثة من الرياضيين

ــة وآخــــر هــولــنــدي ــارقـ ــن أفـ ــي ــب ــة الع ــرب ــج الـــعـــلـــوي: ت

هجــرس مديــًرا لفريــق األهلــي

عّين النـــادي األهلي أحمد هجرس 
مديـــًرا للفريـــق األول لكـــرة القدم، 
وعلي ســـوار مشـــرًفا للفريق، فيما 
الموســـم  منافســـات  مـــن  تبقـــى 

الجاري 2019 -  2020.
وذكـــر مديـــر عـــام النـــادي ورئيس 
النشـــاط الرياضـــي أحمـــد العلـــوي 
لــــ “البـــالد ســـبورت” أن خالد هالل 
المديـــر الســـابق ســـيتولى منصب 

نائب رئيس الجهاز.
هجـــرس  أن  العلـــوي  وأضـــاف   
وســـوار يعتبـــران من أبنـــاء النادي 
الذين سبق لهم العمل مع فرقه في 
مواســـم ماضية ويأتي اختيارهما 
بنـــاء على مـــا يمتلكانه مـــن خبرة 
إداريـــة، متمّنًيا بأن يشـــكل اإلثنان 
لمواصلـــة  المرجـــوة  اإلضافـــة 
المسيرة في الجهاز اإلداري للعبة.

يواصـــل  الفريـــق  أن  وذكـــر   
تحضيراته بقيادة المدرب الوطني 
خـــاض  وقـــد  الســـعدون  عيســـى 
مواجهة ودية مع الشـــباب كســـبها 
4/ 1 وســـيخوض مباريـــات أخـــرى 
خـــالل الفتـــرة القادمـــة اســـتعداًدا 
لما تبقى مـــن دوري ناصر بن حمد 

الممتاز لكرة القدم.
 وعـــن مـــدى تأثيـــر غيـــاب الالعب 
الدولي مهدي حميدان الذي انتقل 
القادســـية  صفـــوف  إلـــى  ا  رســـميًّ
مكانـــة  العلـــوي  أكـــد  الســـعودي، 
صفـــوف  فـــي  وأهميتـــه  الالعـــب 
النســـور، مشـــيًرا إلـــى أن غيابه بال 
شـــك ســـيترك أثـــًرا ولكـــن الجهـــاز 
عبـــر  للتعويـــض  سيســـعى  الفنـــي 
بفتـــرة  جديـــدة  صفقـــات  إبـــرام 
كاشـــًفا  الشـــتوية،  االنتقـــاالت 
عـــن قـــرب وصـــول 3 العبيـــن مـــن 
توغـــو  مـــن  والعـــب  الكاميـــرون 
والعـــب آخـــر هولندي مـــن أصول 
مغربية ســـيخضعون للتجربة قبل 

التعاقـــد معهـــم بهـــدف التعاقد مع 
أحدهـــم لتدعيـــم صفـــوف الفريق 
بمختلف المراكز وذلك وفًقا لرؤية 

الجهاز الفني واحتياجاته.
 وأضـــاف العلوي أن النـــادي وافق 
التجربـــة  حميـــدان  خـــوض  علـــى 
االحترافيـــة األولـــى في مســـيرته 
دعًمـــا منـــه لالعب، مشـــيًرا إلى أن 
النـــادي تعـــاون معه وقلـــل حصته 
مـــن قيمة الصفقة تقديـــًرا لعطائه، 
مبدًيا اعتزازه بحميـــدان باعتباره 
أحـــد نجوم القلعـــة الصفراء الذين 
ســـاهموا في تحقيق لقب خليجي 

.24
 وعّبـــر عن ثقتـــه الكبيرة في قدرة 
األهلـــي على مواصلـــة األداء فيما 
تبقـــى مـــن دوري ناصـــر بـــن حمـــد 
الممتاز لكرة القدم لتحقيق أفضل 
خصوًصـــا  والمســـتويات  النتائـــج 
وأن الفريـــق يحتـــل المركـــز الرابع 
بــــ 7 نقـــاط مـــن فوزيـــن وخســـارة 

وتعادلين.
 وعلى صعيد آخر، عّبر العلوي عن 

ارتياحه مـــن نتائج باقـــي األلعاب 
الرياضيـــة، موضًحـــا أن لعبـــة كرة 
السلة تسير وفق الخطة المرسومة 
منوها باالنتصار الرائع الذي حققه 
الفريق األول علـــى المنامة بالدور 
السداسي وأشاد بالجهازين الفني 

واإلداري والالعبين.
كمـــا أثنى على الدور الذي يقوم به 
نادر الحاجي رئيس جهاز كرة اليد 
ونائبـــه باســـم الـــدرازي فـــي قيادة 
اللعبـــة معرًبـــا عـــن تفاؤلـــه بقـــدرة 

الفريـــق علـــى األول علـــى الظهـــور 
الـــكأس  مســـابقتي  فـــي  المميـــز 
والـــدوري، وأمـــا بخصـــوص لعبـــة 
الكـــرة الطائـــرة فقـــد أشـــاد بجهود 
للعبـــة  واإلداري  الفنـــي  الجهـــاز 
متمّنًيـــا بأن تواصل اللعبة الصعود 

على منصات التتويج.
 وفـــي ختام حديثـــه، تقّدم العلوي 
إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر  بخالـــص 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة بعد أن وّجه ســـموه أوامره 
إلـــى  دينـــار  مليـــون  بتخصيـــص 
األنديـــة الوطنية، األمـــر الذي كان 
لـــه أطيـــب األثر في نفـــوس جميع 
أعضـــاء مجالس إدارات النادي لما 
لذلـــك الدعم مـــن دور في تســـيير 
الخطـــط والبرامـــج ودفـــع رواتب 
المصروفـــات،  وباقـــي  الالعبيـــن 
مؤكـــًدا أن تلـــك المبـــادرة ليســـت 
بغريبـــة على ســـموه وهـــي امتداد 
لما يقدمه من دعـــم ورعاية فائقة 

للحركة الرياضية.

فريق األهلي لكرة القدم

اللجنة اإلعالمية

أكاديمية آل مطرف

وصــلــت بــعــثــة أفـــــراد فــريــق أكــاديــمــيــة آل 
مطرف الرياضية قادمة من مدينة الرياض 
بــالــمــمــلــكــة الــشــقــيــقــة الـــســـعـــوديـــة القــامــة 
مدير  البعثة  تضم  حيث  بالبحرين،  معسكر 
 48 إضافة  مطرف،  آل  عبدهللا  االكاديمية 
و2005   2004  -  2003 مواليد  لفئتي  العبا 
والفنية. وقد  االداريــة  - 2006 مع االجهزة 
للمعسكر  العام  المنسق  استقبالهم  في  كان 
الرياضي عمران النجداوي. وسيلعب الفريق 
الرياضي  ســار  نــادي  مــع  تجريبية  مباريات 
وأكــاديــمــيــة حــســيــن عـــيـــاد، ومـــركـــز شــبــاب 

القرية الرياضي وأكاديمية غرو الرياضية.
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سبورت

أحمد العلوي

ابتعاث مدرب 
منتخب الشباب 

والالعبين السيد 
والعكري

حسن علي



 IFBB يعتــزم االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال بتنظيــم دورات اللياقة البدنية المعتمدة مــن قبل االتحاد الدولي لبناء األجســام
للعــام الجديــد 2020 فــي نســختها الثانيــة والتي تؤهل مدربين وطنيين معتمدين بشــهادات معتمدة مــن 196 دولة من مختلف 

أنحاء العالم مكفولة من تمكين مشكوره تدعم شباب وشابات المملكة.

 ويهـــدف االتحـــاد البحرينـــي لرفـــع 
األثقـــال بتنظيم هذه الدورات تهيئة 
مدربيـــن وطنييـــن معتمديـــن تنفيذًا 
لتوصيات لجنة اشتراطات ممارسة 
المفتوحـــة  األماكـــن  فـــي  الرياضـــة 
واألماكـــن المغلقـــة التـــي وجـــه بهـــا 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشـــؤون الشـــباب، مستشـــار األمـــن 
الوطنـــي، رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
الشـــيخ  ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، وعمـــل 
االتحـــاد على تنفيذ توصيات اللجنة 
وأحـــد أهم توصياتها هـــي أن يكون 

التدريب من قبل مختصين مؤهلين 
ليترجـــم بـــدوره االتحـــاد البحرينـــي 
لرفـــع األثقال ذلـــك بالســـعي لتأهيل 
المدربين الوطنيين المعتمدين ليتم 
بـــه وينظـــم االتحـــاد  المنـــوط  دوره 
هذه الـــدورات تحت مظلة أكاديمية 
لمـــا  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
لهـــذه الـــدورات من أهميـــة وبتمكين 
الدارسين من هذه الفرصة الدراسية 
مشـــكوره  تمكيـــن  مـــن  المكفولـــة 
والتي احتضنت مســـاعيها أكاديمية 
اللجنـــة األولمبية، ويمكن للحاصلين 
على هذه الشـــهادات ممارســـة مهنة 

الرياضيـــة  األطـــر  ضمـــن  التدريـــب 
كمـــا  والســـليمة،  اآلمنـــة  الصحيـــة 
لرفـــع  البحرينـــي  لالتحـــاد  يتســـنى 
األثقـــال مـــن خـــالل هـــذه الـــدورات 
ايجـــاد مـــورد مالـــي ذاتـــي يتـــم من 
خاللـــه دعـــم الرياضـــات المنضويـــة 
وذلـــك  ورياضييهـــا  مظلتـــه  تحـــت 
تحقيقـــا لهـــدف االســـتقاللية المالية 
وخلـــق صناعة الرياضـــة وبالتحديد 
هنا الصناعـــة الرياضيـــة األكاديمية، 
الخطـــوات  هـــذه  االتحـــاد  ويتخـــذ 
بمباركة اللجنـــة األولمبية البحرينية 
التـــي مـــن شـــأنها تحقيـــق مصلحـــة التي تحـــرص على دعم االجتهادات 

الرياضة والرياضيين.
 وســـيتم عقـــد تلـــك الـــدورات فـــي 
ســـيعلن  حيـــث  العاجـــل،  القريـــب 

االتحاد البحريني لرفـــع األثقال عبر 
مختلـــف وســـائل الصحافة واالعالم 
عنهـــا وعـــن تفاصيلها، محققـــًا بذلك 
أهدافه التي يسعى لها، وتندرج هذه 
الخطـــوة ضمن أهـــم الخطوات التي 
يقوم بها مجلس االدارة لنشر الوعي 
الرياضـــي الصحـــي الســـليم وايجاد 
موارد الدخل الذاتي التي تدعم من 
خاللـــه الرياضـــات المنضويـــة تحت 

مظلته.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

رفع األثقال ينظم سلسلة من دورات اللياقة البدنية

جانب من الدورات السابقة

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

حضـــر رئيس مجلـــس ادارة االتحاد 
البحريني للســـيارات الشيخ عبدهللا 
بـــن عيســـى آل خليفة حفـــل افتتاح 
رالـــي داكار الســـعودية 2020 والذي 
الكبـــرى ألول  الشـــقيقة  تســـتضيفه 
مـــرة في تاريخ المنطقـــة في الفترة 
مـــن 5 وحتـــى 17 مـــن شـــهر ينايـــر 
الجـــاري وذلـــك مســـاء يوم الســـبت 

الماضي.
الرئيـــس  االفتتـــاح  حفـــل  وحضـــر 
التنفيـــذي بحلبـــة البحريـــن الدولية 
الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة.

وأكد الشـــيخ عبدهللا بن عيســـى آل 
خليفة ان اقامة هذا السباق العالمي 
تأكيد جديد على المكانة التي باتت 
المنطقـــة أكمـــل والكـــوادر  تمتلكهـــا 
االدارة  علـــى  القـــادرة  المؤهلـــة 
والتنظيـــم، إنها لحظة فخر بالنســـبة 

لنـــا جميعا خصوصًا نحن في مملكة 
البحرين حيث اننا نعتبر هذا النجاح 
الـــذي تحققـــه الســـعودية هـــو نجاح 
للبحريـــن، وقـــد أتـــاح هـــذا الحـــدث 
الرياضي الضخم للســـعودية فرصة 
هائلـــة لعـــرض مشـــاهدها الطبيعيـــة 

الفريدة عبر صحاريها الخالبة.
والتقـــى عبـــدهللا بـــن عيســـى فريق 

X-raid rally الـــذي ترعـــاه البحريـــن 
وســـائق الفريـــق األســـباني كارلوس 
الفنـــي  الفريـــق  وطاقـــم  ســـاينز 
واإلداري، معربًا عن اعجابه بالجهود 
الفتـــرة  فـــي  الفريـــق  بذلهـــا  التـــي 
الماضيـــة ومتمنيًا لهـــم التوفيق في 
انطالقـــة الرالـــي العالمـــي وتحقيـــق 

افضل النتائج.

عبدالله بن عيسى خالل حضوره حفل االفتتاح

التقــى فريق إكس رايد رالــي المدعوم من البحرين وأثنى علــى الجهود المبذولة
عبداهلل بن عيسى يحضر افتتاح رالي داكار السعودية 2020

اللجنة االعالمية

مـــع بدايـــة العـــام الجديـــد توّجـــه فريـــق 
ويلـــز أوف أرابيـــا مـــن مملكـــة البحريـــن 
إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة 
فـــي رالي داكار ذي الشـــهرة العالمية في 
نســـخته الجديـــدة لعـــام 2020 والمقـــرر 
إقامتـــه فـــي الفتـــرة من 5 ينايـــر إلى 17 
مملكـــة  مـــن  فريـــق  كأول   2020 ينايـــر 
البحرين يشارك في حدث بهذا الحجم.

 ونجـــح البطل البحريني ســـلمان محمد، 
أحـــد متســـابقي فريق ويلـــز أوف أرابيا، 
القيـــادة  ظـــروف  جميـــع  تحـــّدي  فـــي 
القاســـية والتأهـــل بعـــد اجتيـــاز رالي دو 
ماروك في المغرب العام الماضي ليكون 
بذلك أول بحريني على اإلطالق يشارك 

في رالي داكار.
 تم تشـــكيل فريق ويلز أوف أرابيا وفًقا 
لرؤيـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة الهادفة 
إلى تعزيز رياضـــة الدراجات النارية في 
مملكـــة البحرين والتـــي تحظى بالرعاية 
الكريمـــة مـــن لـــدن ممثـــل جاللـــة الملك 
الخيريـــة  لألعمـــال  الخيريـــة  لألعمـــال 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب،  وشـــئون 
الوطني، رئيس المجلس األعلى للشباب 

والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة.

أوف  ويلـــز  فريـــق  أن  بالذكـــر  جديـــر   
أرابيـــا تلّقـــى دعًمـــا هائـــالً مـــن مختلـــف 
والمؤسســـات  والشـــركات  المجموعـــات 
مثل “تمكين” و”بيـــت التمويل الكويتي” 
 “ CIDIMU و”ديار المحـــرق” و”مجموعة
و”SaluberMD” و”TDCS للتكنولوجيا”.

سلمان محمد خالل مشاركته في رالي داكار السعودية

أول فريــق بحرينــي ينافــس فــي حــدث بهــذا الحجــم
“ويلز أوف أرابيا” يشارك في رالي داكار 2020
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رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

أشاد رئيس رياضات الموروث الشعبي خليفة القعود بالدعم الالمحدود والرعاية التي يقدمها النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، لمختلف رياضات الموروث الشعبي عموًما ومسابقات الصقور خصوصا.

 وأكـــد القعـــود أن هـــذا الدعـــم الكبيـــر من 
قبل ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
يأتـــي فـــي ســـياق االهتمـــام المباشـــر مـــن 
لـــدن عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، برياضـــات 
الموروث الشعبي باعتبارها هوية وطنية، 
مشـــيًرا إلى أن هذا االهتمـــام الملكي يدل 
علـــى أهميـــة رياضـــات الموروث الشـــعبي 

ووجوب الحفاظ عليها لألجيال القادمة.
 وأضـــاف القعـــود: “إطـــالق االســـم الغالي 
لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على 
إحدى بطوالت الصقور يدل على االهتمام 
الكبير من قبل ســـموه بمســـابقات الصقور 
التـــي تعتبـــر واحدة مـــن أهم المســـابقات 
التـــي تنظمها رياضات الموروث الشـــعبي، 
هـــذا الشـــيء يعطي المســـابقة قيمـــة أكبر 
ويساهم في زيادة اإلقبال على المشاركة 

في مختلف األشواط”.
 وكان خليفـــة القعـــود قد قـــام بزيارة إلى 
موقع مسابقات الصقور في قرية البحرين 
الدوليـــة للقـــدرة وذلك خالل بطولة ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة للصقور 
والتـــي تأتي ضمن النســـخة السادســـة من 
موســـم ناصـــر بن حمـــد للصقـــور والصيد، 
حيـــث اطمأن القعود على ســـير المســـابقة 
وتنتهـــي  الماضـــي  الجمعـــة  بـــدأت  التـــي 

الثالثاء بإقامة شوط التحمل )الطيارة(.
 وشهدت األشواط المخصصة للمحترفين 
فـــي بطولـــة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة تنافًســـا شرًســـا بيـــن الصقارين 
فـــي مختلـــف الفئـــات، حيـــث حقـــق الفوز 
الصقارين أصحاب المراكز العشرة في كل 
شـــوط من األشواط األربعة والتي شهدت 
فوز أربع أســـماء مختلفـــة بالمراكز األولى 

في كل شوط.
 وحقق محمد عبدالوهاب الهاجري المركز 
األول في الشـــوط المخصص للمحترفين 
فئة الشـــواهين فروخ بعـــد أن قطع الطير 
المســـافة فـــي زمـــن يبلـــغ )16.013 ثانية(، 
صاحـــب   “  BHR“ فريـــق  علـــى  متفوًقـــا 
المركـــز الثانـــي )16.335 ثانية(، بينما جاء 
سلطان محمد السويدي في المركز الثالث 

)16.887 ثانية(.
 وفـــي المركـــز الرابـــع جـــاء محمـــد ســـعد 
العجمـــي، يليه خالـــد عبدالعزيـــز العجمان 
حمـــد  فهـــد  ثـــم  الخامـــس،  المركـــز  فـــي 
البوعينيـــن سادًســـا، وعلـــي ســـعيد كمبش 
ســـابًعا، يليه فيصل مفـــرح العجمي ثامًنا، 
وحمـــد ســـالم الســـعيدي تاســـًعا، وأخيـــًرا 
علي ســـعيد كمبش مرة أخـــرى في المركز 

العاشر.

وعلـــى مســـتوى شـــوط المحترفيـــن فئـــة 
الحرار فروخ، تمكن علي سعيد كمبش من 
الفـــوز بالمركـــز األول بزمن يبلـــغ )17.038 
ثانية(، تـــارًكا المركز الثاني للصقار برغش 
محمـــد المنصـــوري )17.043 ثانيـــة(، فيما 
حـــل فـــي المركـــز الثالـــث ســـلطان محمـــد 

السويدي )17.079 ثانية(.
وعـــاد برغـــش المنصوري لتحقيـــق المركز 

الرابع في الشـــوط ذاتـــه، بينما كان المركز 
الخامـــس من نصيب محمد ســـع العجمي، 
ثـــم علـــي كمبـــش مـــرة أخـــرى فـــي المركز 
السادس، متفوًقا على فريق “BHR “ الذي 
جاء ســـابًعا، ثـــم مبارك إبراهيـــم البوعنين 
ثامًنـــا، وأخيـــًرا علـــي كمبـــش مجـــدًدا في 

المركزين التاسع والعاشر.
شـــوط  فـــي  المنصـــوري  برغـــش  وتألـــق   
الشـــواهين  الجيـــرات  فئـــة  المحترفيـــن 
فروخ والذي حقق فيه المركز األول بزمن 
)15.865 ثانيـــة(، فيما جـــاء الصقار محمد 
ســـعد العجمي في المركز الثاني )16.251 
لبرغـــش  الثالـــث  المركـــز  تـــارًكا  ثانيـــة(، 

المنصوري مرة أخرى )16.450 ثانية(.
 وحقـــق مبـــارك البوعينيـــن المركـــز الرابع، 
متفوًقـــا علـــى فريـــق “BHR “ الـــذي أحـــرز 
المركـــز الخامـــس، ثـــم برغـــش المنصوري 
مجـــدًدا فـــي المركز الســـادس، يليـــه خالد 
عبدالعزيـــز العجمـــان ســـابًعا، ثـــم برغـــش 

البوعينيـــن  ومبـــارك  ثامًنـــا،  المنصـــوري 
تاســـًعا، وأخيـــًرا برغـــش المنصـــوري أيًضا 

في المركز العاشر.
فئـــة  للمحترفيـــن  الرابـــع  الشـــوط  وفـــي   
الجيـــرات خلـــط فـــروخ، اســـتطاع فريـــق 
“BHR “ بقيـــادة الصقار ســـلمان البلوشـــي 
مـــن احتكار المراكز الثالثـــة األولى بثالثة 
صقـــور مختلفـــة األول قطع المســـافة في 
زمـــن يبلـــغ )16.638 ثانية(، فيمـــا بلغ زمن 
المركـــز الثاني )16.798 ثانيـــة(، أما المركز 
الثالـــث فســـجل زمـــن وصـــل ل )16.850 

ثانية(.
وجـــاء محمـــد عبدالوهـــاب الهاجـــري في 
المركزيـــن الرابع والخامس علـــى التوالي، 
ثـــم برغـــش المنصـــوري سادًســـا، قبـــل أن 
يعود الهاجري لتحقيق المركز السابع، يليه 
برغـــش المنصوري فـــي المركزيـــن الثامن 
والتاسع، تارًكا المركز العاشر للصقار خالد 

عبدالرزاق القاسم.

أشـــواط المحترفيـــن شـــهدت منافســـات شرســـة بيـــن الصقاريـــن بمختلـــف الفئـــات

القعود يشيد بدعم ورعاية خالد بن حمد لمسابقات الصقور

لقطة من المنافسات

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تســـتعد حلبـــة الدوليـــة “موطـــن رياضة 
السيارات في الشـــرق األوسط” الفتتاح 
أول نشاطاتها للعام الجديد بواحدة من 
أكثـــر الفعاليـــات إثـــارة وشـــعبية، ممثلة 
فـــي “ليالي إبراهيـــم خليل كانـــو للدراغ 
والدريفت” المقرر إقامتها اليوم اإلثنين.

وتتيـــح فعاليـــة “ليالـــي ابراهيـــم خليـــل 
الفرصـــة  والدريفـــت”  للـــدراغ  كانـــو 
بســـياراتهم  للدخـــول  المشـــاركين  أمـــام 
ودراجاتهـــم الناريـــة الخاصـــة واختبـــار 

قدراتهم في واحدة على مضمار السرعة 
والمضمـــار  العالميـــة  المواصفـــات  ذي 

الحيوي متعدد االستخدامات.
وتعتبر هذه الفعالية واحدة من األنشطة 
الشعبية المقامة على حلبة البحرين؛ لما 
تجتذبه من أعداد كبيرة من المشـــاركين 

في كل مرة تقام فيها.
ومـــن الممكن االســـتمتاع بفعالية الدراغ 
للفـــرد.  دينـــار   10.5 مقابـــل  والدريفـــت 
وتبلغ كلفة المشـــاركة في ســـباق الدراغ 

أو الدريفـــت 7.5 دينـــار. ويمكـــن أن يتم 
التسجيل للفعالية في مواقف السيارات 
تنطلـــق  فيمـــا  مســـاًء،   5 الســـاعة  مـــن 
المنافســـات مـــن الســـاعة 6 مســـاًء إلـــى 

الساعة 11 مساًء.
كمـــا يمكـــن للراغبيـــن بخـــوض التجربـــة 
كمرافقين ألحد المشاركين، واالستمتاع 
بهـــذه التجربة مقابل 4 دنانيـــر إضافية. 
فيمـــا تبلغ قيمـــة تذاكر الدخـــول العادية 

للجماهير دينارين للفرد.

وكجـــزء مـــن برنامـــج ســـباقات الـــدراج 
فعاليـــات  الحلبـــة  تقـــدم  المســـاء،  فـــي 
أخـــرى كتجربـــة ســـيارات “الدراغســـتر” 
المثيـــرة للغايـــة، التـــي تعـــد واحـــدة من 
أكثـــر األنشـــطة الفريـــدة وأكثرهـــا إثارة 
للمشاركين، إذ يختبر المشاركون تجربة 
 100 إلـــى ســـرعة  االنطـــالق مـــن صفـــر 
كيلومتر في الســـاعة خالل ثانية واحدة 

فقط بمبلغ 42 ديناًرا.

ليالي “الدراغ والدريفت” تستهل عامها الجديد
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جانب من الفعاليات

نشر الوعي 
الرياضي الصحي 

السليم وممارسة 
الرياضة اآلمنة



وقـــع كل مـــن وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصام 
والتجـــارة  الصناعـــة  ووزيـــر  خلـــف 
والســـياحة زايـــد اتفاقيـــة إنشـــاء مركز 
المعـــارض والمؤتمـــرات بالصخيـــر مـــع 
ســـيباركو  شـــركة  المشـــروع  مقـــاول 
البحرين، بحضور وكيل شؤون األشغال 
التنفيـــذي  والرئيـــس  الخيـــاط،  أحمـــد 
لهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض 
نادر المؤيد، والوكيل المساعد لمشاريع 
البناء والصيانة الشيخ مشعل بن محمد 
آل خليفة، والمدير العام لبلدية المنطقة 
الجنوبيـــة عاصـــم عبداللطيـــف، وعضو 
مجلس النواب بدر الدوســـري، ورئيس 

المجلـــس البلـــدي للمحافظـــة الجنوبية 
بـــدر التميمي، والنائب البلـــدي للمنطقة 
علـــى  المركـــز  عتيق.ويشـــتمل  طـــال 
10 قاعـــات بمســـاحة إجماليـــة 95 ألـــف 

متـــر مربـــع بارتفاعات مختلفـــة تتراوح 
10 و14 متـــرا وتشـــمل مختلـــف  بيـــن 
الخدمات الازمة مـــن إضاءة وتكييف 
والخدمـــات الفنيـــة إضافـــة لمســـاحات 

المصاحبـــة. والفعاليـــات  للتســـوق 
ويتضمـــن المشـــروع مركـــز المؤتمـــرات 
مـــن صالـــة مؤتمرات رئيســـة بمســـاحة 
4500 متـــر مربع يمكن تقســـيمها إلى 3 

قاعات منفصلة مجهزة بأحدث وسائل 
وعـــددا  الفنيـــة،  والخدمـــات  العـــرض 
مـــن قاعـــات المؤتمـــرات واالجتماعات 
المتوســـطة والصغيرة البالغ عددها 27 
قاعـــة بمســـاحة إجماليـــة تقـــدر بـ1700 
متـــر مربـــع، إضافة إلى مجلســـين لكبار 

الشخصيات مع ملحقاتها.
كمـــا يحتـــوي علـــى األعمـــال الخارجية 
تشـــتمل  والتـــي  الســـيارات  ومواقـــف 
على الســـور الخارجي وغرف الحراسة 
والتحكـــم إضافة إلى الطـــرق الداخلية 
موقـــف   1600 وقرابـــة  والخدمـــات 
للسيارات فيما سيتم استخدام مواقف 

المدينة الرياضية كمواقف إضافية.
ويقام المركز على أرض تبلغ مســـاحتها 
308.7 ألـــف متـــر مربـــع وهـــي جزء من 

أرض غرب حلبة البحرين الدولية التي 
تبلـــغ مســـاحتها 1.3 مليـــون متـــر مربع، 
حيـــث يقـــام علـــى جـــزء منهـــا المدينـــة 
الرياضيـــة، وتبلغ المســـاحة المبنية من 

األرض 149 ألف متر مربع.
 Tilke“ يذكـــر أن االستشـــاري األلمانـــي
بتصميـــم  قـــام   ”GmbH & Co KG
وهـــو  المشـــروع  علـــى  واإلشـــراف 
نفـــس االستشـــاري الـــذي قـــام بتصميم 
واإلشـــراف علـــى تنفيذ حلبـــة البحرين 
الدولية. كما أن المشروع تمت ترسيته 
مـــن مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
 Cebarco Bahrain“ شـــركة  علـــى 
S.P.C” بكلفة تبلـــغ 83.6 مليون دينار، 
وستســـتغرق أعمـــال التنفيذ مـــا يقارب 

24 شهرا.

وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الصناعة والتجارة والسياحة يوقعان االتفاقية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“األشغال” و “التجارة” توقعان اتفاقية إنشاء مركز للمعارض بالصخير
ــرا ــهـ شـ  24 ــون  ــ ــض ــ ــغ ــ ب ويـــنـــتـــهـــي  ديـــــنـــــار  ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  84 ــة  ــفـ ــلـ ــكـ بـ
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زراعة 3958 فسيلة والتركيز على “اإلكثار النسيجي”
أبوالفتـــح: دعـــم المبـــادرات الرامية للنهوض بقطاع إنتـــاج النخيل في المملكة

البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  قـــال 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
محمـــد  نبيـــل  العمرانـــي،  والتخطيـــط 
أبوالفتـــح، إن الوكالة ماضية في جهودها 
الرامية لزيادة النخيل في مملكة البحرين 
بمضاعفـــة أعـــداد الفســـائل، انطاًقـــا مـــن 
توجيهـــات الحكومة والمتابعة المســـتمرة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مـــن 

والتخطيط العمراني عصام خلف. 
 وأوضح أن إجمالي فســـائل النخيل التي 
تمـــت زراعتهـــا يصـــل عددهـــا إلـــى 2108 
فســـائل، فيما ســـيتم االنتهاء من المرحلة 
الثانيـــة بزراعة 1850 فســـيلة خال شـــهر 
يناير 2020، لتشـــكل في مجموعها 3958 

فسيلة.
 وزار أبوالفتح مشتل تنمية فسائل النخيل 
بالوكالة، بحضور الوكيل المساعد لشؤون 
عبدالكريـــم،  محمـــد  عبدالعزيـــز  الزراعـــة 
ورئيس قســـم النخيل واألشـــجار المثمرة 
صادق عيســـى، لاطاع على ســـير العمل 

بمشروع زراعة الفسائل.

 وخـــال الزيارة، تفقد الوكيل ســـير العمل 
في المشـــروع، مثنًيا علـــى جهود العاملين 
إلنجاز هذا المشـــروع، ووّجه لمعالجة أية 
ماحظات وتوفير كامل الدعم في سبيل 

إنجاح هذه المبادرة.
 وأوضح أن المشـــروع يهـــدف إلى تجميع 
الفســـائل فـــي المشـــتل الخـــاص بالوكالة، 
وذلـــك مـــن أجـــل أن يكـــون لـــدى الوكالـــة 
مخزون كاف من الفسائل لدعم المبادرات 
المســـتقبلية الرامية للنهوض بقطاع إنتاج 

النخيل في مملكة البحرين.
وذكـــر أبوالفتـــح أن هـــذه المبـــادرة تأتـــي 
ضمن سلســـلة من المبادرات التي أطلقتها 
الوكالة، والتـــي تركز على النهوض بقطاع 
وجعلـــه  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الزراعـــة 
مســـاهًما فـــي برنامـــج األمـــن الغذائي في 

مملكة البحرين.
بإكثـــار  االرتقـــاء  جهـــود  ضمـــن  وبّينأنـــه 
النخيـــل، وتطوير مختبر زراعة األنســـجة 
التابعـــة إلدارة الثروة النباتيـــة والموجود 
ـــا في البديـــع، وضعـــت الوكالة ضمن  حاليًّ

التركيـــز  المقبلـــة،  للفتـــرة  اســـتراتيجيتها 
علـــى تطويـــر المختبـــر مـــن خال إنشـــاء 
مبنـــى متطـــور بأحدث التقنيات يتناســـب 
مـــع متطلبات التنمية فـــي مملكة البحرين 
ا لـــه، وذلك  يتخـــذ مـــن هـــورة عالـــي مقـــرًّ
كخطوة نحو تحقيق االرتقاء المنشود في 
إنتاج وتوفير فســـائل نخيل التمر بطريقة 

بديلة لإلكثار عن الطريقة التقليدية.
 وأكـــد أن المبادرة تأتي تنفيًذا لتوجيهات 
الحكومة بزيـــادة الرقعة الخضـــراء وبناًء 

على توجيهات قرينة عاهل الباد رئيســـة 
المجلـــس االستشـــاري للمبـــادرة الوطنيـــة 
لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي  صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة برفـــع مســـتوى االهتمـــام بالقطاع 
الزراعـــي، علـــى صعيـــد تنمية المســـاحات 
الخضـــراء وتطويرها ورفع نســـبة اإلنتاج 
الزراعـــي المحلـــي وأهميـــة زيـــادة الرقعة 
الخضـــراء ومردوها اإليجابـــي على البيئة 

والمجتمع.

وكيل الزراعة والثروة البحرية يزور مشتل تنمية فسائل النخيل

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  اســـتقبل 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
محمـــد القائـــد بمكتبـــه هدى الشـــروقي 
مدير إدارة اإلحصـــاءات الديموغرافية 
واالجتماعية والبيئية ســـابًقا والخبيرة 
الحالية للتعداد السكاني عضو المجلس 
األعلى للمـــرأة، وذلك بمناســـبة تكريمها 
فـــي يـــوم اإلحصـــاء الخليجي مـــن قبل 
األميـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليـــج العربيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي 
نظيـــر جهودهـــا المتميـــزة وإســـهاماتها 
المقـــدرة فـــي مجـــال اإلحصـــاء، التـــي 
تكللت بالعديد من اإلنجازات المشـــرفة 
وكان لهـــا أطيـــب األثر في رفعـــة العمل 

اإلحصائي الخليجي المشترك.
 فـــي مســـتهل اللقـــاء، أعـــرب الرئيـــس 

هيئـــة  واعتـــزاز  فخـــر  عـــن  التنفيـــذي 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
بتحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز، وأشـــاد بمبادرة 
المركـــز  بهـــا  تفضـــل  التـــي  التكريـــم 
لتشـــجيع  الخليجـــي  اإلحصائـــي 
اإلحصائييـــن فـــي دول المجلـــس لبـــذل 
المزيـــد مـــن الجهود مـــن أجـــل االرتقاء 
بالعمل اإلحصائي ومواكبة المستجدات 

الدولية.
 كمـــا أكد أن التكريم ُيعد ضمن سلســـلة 
المكتسبات التي حققتها المملكة، بدعم 
وأن  الرشـــيدة،  القيـــادة  مـــن  وتوجيـــه 
الوطـــن يزخـــر دائًمـــا بالكـــوادر الوطنية 
المخلصة التي ســـعت دائًما إلى تحقيق 
المحافـــل  كافـــة  فـــي  وعلـــوه  رفعتـــه 

المحلية واإلقليمية والدولية.

القائد يشيد بإسهامات الشروقي في اإلحصاء

جــو البحريــن أمــس واليــوم... عــدو مرضــى الربــــو
حــذر أطبــاء مــن أقســام الطــوارئ فــي مجمــع الســلمانية الطبي، والمستشــفى العســكري، ومستشــفى الملك حمــد الجامعي في 
تصريحات لـ “البالد” مرضى األمراض المزمنة كالسكري والضغط، ومرضى الحساسية والربو والعيون والقلب، من مضاعفات 
اســتمرار تقلبــات الطقــس غيــر المســتقر، الــذي قــد يتخللــه بعض موجــات الغبار الكثيفة، مشــددين علــى المرضى ضــرورة أخذ 
االحتياطــات الالزمــة وعــدم التعــرض المباشــر للهــواء واالنتقــال مــن مــكان حــار إلــى مكان بــارد فجــأة خصوصا مرضــى الربو 

والحساسية، كما حذروا من التهابات العيون نتيجة الفيروسات والميكروبات المختلفة والتي تنتشر في مثل هذه األجواء.

وأوضـــح االطبـــاء أن أقســـام الطـــوارئ 
المراجعيـــن  مـــن  العديـــد  اســـتقبلت 
المصابين بنوبات ربو حادة أو حساسية 
أو  الكثيـــف،  الغبـــار  جـــراء  صدريـــة 
مضاعفات لدى مرضى يعانون األمراض 
المزمنـــة، مؤكديـــن أن أقســـام الطـــوارئ 
تشـــهد في مثل هذه األحـــوال زيادة في 
عـــدد المرضى قـــد تصل إلـــى 5 %، وقد 
تزاد في حالة زيادة سوء الحالة الجوية 
أحيانـــا إلى أكثر من 10 حاالت، مؤكدين 
توفر كافة األدوية والعاجات المطلوبة 
لمثل هـــذه الحاالت في جميع صيدليات 
االجهـــزة  إلـــى  إضافـــة  المستشـــفيات، 
الـــى  الجميـــع  داعيـــن  بالربـــو،  الخاصـــة 
ضـــرورة مراجعـــة الطبيـــب عنـــد حدوث 
أي عوارض لألزمة أو الشعور بضيق في 

التنفس حتى ال تتدهور حالة المريض.
بدورها، حذرت وزارة الصحة المواطنين 
والمقيمين من التعرض للغبار لما يســـببه 
مـــن آثار ســـلبية علـــى صحتهم خصوصا 
مرضى الربو والحساسية، وشددت على 
ضـــرورة االبتعاد عن الغبار، واســـتخدام 
النظارات الواقية والكمامات للتقليل من 

آثار األتربة.
مـــن جانبهـــا، طالبـــت استشـــارية طـــب 
طـــوارئ األطفـــال فـــي مستشـــفى قـــوة 
القاســـم رئيســـة  غـــادة  البحريـــن  دفـــاع 
الجميـــع  البحرينيـــة  االطبـــاء  جمعيـــة 

بتوخـــي الحـــذر والحيطة عنـــد التعرض 
لمثـــل هـــذه األجـــواء المتقلبـــة، مشـــددة 
علـــى األهالـــي بحمايـــة االطفـــال وعـــدم 
تعريضهـــم لتقلبـــات الجويـــة، خصوصـــا 
األطفـــال الصغـــار والذيـــن لديهـــم بعض 
التعـــرض  مـــن  وحمايتهـــم  األمـــراض، 

للطقس المتقلب.
 وأوضحـــت اليوســـف، أن الربو من أكثر 
األمراض انتشـــارا بيـــن األطفال في هذا 
الطقـــس، وعـــادة مـــا يكونـــون هـــم أكثر 
تضررا مـــن تقلبات الطقـــس والعواصف 
الترابية والرملية والتعرض للغبار، حيث 
تنشط خال هذه الفترة أنواع كثيرة من 
الفيروسات، داعية األهالي، إلى ضرورة 
إبقاء األطفـــال المصابين بالربو بالمنزل، 
وتجنـــب األماكـــن المفتوحـــة خال هذه 
الفتـــرة، واالبتعـــاد عـــن مناطـــق تهييـــج 
مـــا يطلق عليـــه طبيا “ األزمـــة الربوية “، 
وااللتـــزام بتنـــاول أدويـــة الوقايـــة؛ لمنع 

حدة األزمة.
بينمـــا دعت واستشـــاري طـــب و أمراض 

وجراحة العيون، ندى اليوســـف، مرضى 
حساســـية العيـــون إلـــى تجنـــب أماكـــن 
أوقـــات  فـــي  الخـــروج  وعـــدم  الغبـــار، 
أخـــذ  وضـــرورة  الترابيـــة،  العواصـــف 
للمصابيـــن  للعيـــون  المرطبـــة  القطـــرات 
مـــن  العيـــون  لحمايـــة  العيـــون  بجفـــاف 
وحمايـــة  النظـــارات،  ولبـــس  الجفـــاف 
العيون مـــن االلتهابات الفيروســـية التي 
تنتشـــر وتصيـــب العيـــن فـــي مثـــل هذه 
الفتـــرة، والتـــي قـــد تنتقـــل عـــن طريـــق 
اللمـــس، واالبتعـــاد عـــن الدخـــان وأماكن 
تدخين الشيشـــة وغيرهـــا؛ ألن التدخين 

يزيد من حدة األعراض.
مـــن جانبها، اســـتعرضت رئيســـة الحملة 
المجتمعيـــة التطوعيـــة “الســـمنة ال تليق 
بي”، استشارية طب العائلة، كوثر محمد 
العيـــد، تأثيـــر الغبـــار على صحـــة مرضى 
الســـكري، مشـــيرة إلـــى أن جـــو البحرين 
مؤخـــرا هـــو جـــو مشـــبع بالغبـــار، مما قد 
اإلنســـان خصوصـــا  علـــى صحـــة  يؤثـــر 
الســـمنة  يعانـــون  الذيـــن  األشـــخاص 
وزيـــادة الـــوزن؛ ألنهـــم معرضـــون أكثـــر 
مـــن غيرهـــم لإلصابـــة بأمـــراض الجهـــاز 
التنفســـي؛ لضعـــف مناعتهم ولما تســـببه 
الســـمنة مـــن مشـــكات بالتنفـــس مثـــل 
الليليـــة ومرضـــى  االختناقـــات  مرضـــى 
الربو والتهابات القصبـــة الهوائية والرئة 
المزمنـــة فـــي حـــال لـــم يتخـــذ المريـــض 

االحتياطات الازمة والوقاية.
وشـــرحت أنه خـــال العواصـــف الترابية 
يتشبع الهواء بذرات الغبار التي يتعرض 
لهـــا الجميـــع بصورة مباشـــرة ســـواء عن 
طريـــق االستنشـــاق باألنـــف أو التامس 
المباشـــر للعين أو فتحتي األنف أو الفم، 
وتنتـــج أعـــراض الجهـــاز التنفســـي عنـــد 
استنشاق ذرات الغبار عن طريق فتحتي 
األنف، مشـــيرة إلى أن هـــذا يعتمد كثيًرا 
على حجم الذرات المستنشقة، حيث إن 
الـــذرات األصغر يكون تأثيرهـــا أكبر في 
الجهاز التنفســـي؛ ألنه يمكن أن تتخطى 
أجهـــزة الفـــرز والتصفيـــة الطبيعيـــة في 
وتصـــل  األنـــف  فـــي  التنفســـي  الجهـــاز 
إلـــى عمـــق الجهـــاز التنفســـي والقصبات 
الهوائيـــة الداخليـــة والحويصـــات. أمـــا 
الجزيئـــات الكبيـــرة، فتعلـــق عـــادة فـــي 

الجهاز التنفسي العلوي.
وبينـــت االستشـــارية العيـــد أن األبحاث 
العلمية أظهرت أن ذرات الغبار تستطيع 
نقل أنـــواع مختلفـــة مـــن البكتيريا التي 
يمكـــن أن تصـــل إلى داخل رئة اإلنســـان 
عنـــد استنشـــاقها ممـــا يؤدي إلـــى إصابة 

الحـــادة،  الرئويـــة  بااللتهابـــات  اإلنســـان 
كمـــا أظهرت أيضـــًا معظم الدراســـات أن 
زيارة المستشفيات بسبب أمراض الرئة 
واألنـــف والتهاب العينيـــن الرمدي ترتفع 
بنســـب كبيرة خال العواصـــف الترابية، 
إضافـــة إلـــى أن ذرات الغبـــار وما تحمله 
مـــن مواد عضوية وغيـــر عضوية بتركيز 
عاٍل تـــؤدي إلى تهيـــج الجهاز التنفســـي 
العلوي والسفلي مما قد يزيد من أعراض 
التنفس لدى المرضى المصابين بأمراض 

الصدر المزمنة مثل مرض الربو.
عنـــد  تظهـــر  قـــد  األعـــراض  إن  وقالـــت 
التحســـس  أعـــراض  وتظهـــر  األصحـــاء 
بعـــد يوميـــن مـــن التعـــرض للغبـــار، ومن 
الماحظ عند حدوث العواصف الترابية 
زيـــادة أعراض الحساســـية لـــدى مرضى 
أن  كمـــا  “الربـــو”،  المزمنيـــن  الحساســـية 
بعـــض األشـــخاص يصابـــون بحساســـية 
موســـمية تحـــدث فـــي وقـــت العواصف 
الترابيـــة مـــن كل عـــام. وخاصـــة القول 
إن العواصف الرملية والغبار الشـــديد قد 
يســـببان آثارا صحية ســـيئة على الجهاز 
التنفســـي والعينيـــن؛ لذلك وجـــب تقليل 

التعرض لذرات الغبار قدر اإلمكان.
وبينـــت العيد، أنه يمكـــن مقاومة التأثير 
الضـــار للغبـــار علـــى الصحـــة مـــن خـــال 
مثـــل  الصحيـــة  الحيـــاة  أنمـــاط  اتبـــاع 
النشـــاط  ممارســـة  الســـليمة،  التغذيـــة 
البدنـــي، االمتنـــاع عـــن التدخيـــن، النوم 
الكافـــي والمحافظة على الـــوزن المثالي 
كلهـــا أمور تزيـــد من مناعة الجســـم ضد 
العديـــد من األمراض ومـــن بينها أمراض 
الجهـــاز التنفســـي، إضافـــة إلـــى ضرورة 
غســـل الوجه بشكل متكرر وغسل األنف 
والفـــم؛ لمنـــع وصول الغبار إلـــى الرئتين، 
وإغـــاق  المـــاء،  شـــرب  مـــن  واإلكثـــار 
النوافـــذ واألبواب بشـــكل محكم ووضع 
فـــوط مبللة على الفتحـــات الصغيرة في 
المصابيـــن  المرضـــى  ناصحـــة  النوافـــذ، 
بالحساســـية خـــال العواصـــف الرمليـــة 
بتجنـــب البقـــاء فـــي األماكـــن المفتوحة 
المعرضـــة للغبـــار، واالنتظـــام على عاج 
الحساســـية الموصوف لهم من الطبيب، 
والتواصل مع الطبيب خال هذه الفترة 

لتعديل جرعة العاج إذا تطلب األمر.

كوثر العيدغادة القاسم 

أطباء يحذرون عبر 
“البالد” من التعرض 

للهواء المباشر

بدور المالكي

ندى اليوسف
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يقيـــم مركز المحيط وبالتعاون مع 
فريق أكاديمية المسعفين “معسكر 
لإلســـعافات  التدريبـــي  الربيـــع 
األوليـــة تحت رعاية النائب الثاني 
لرئيس مجلس النواب النائب علي 
زايد في الفتـــرة ما بين 14 وحتى 

18 من يناير 2020.
ويهدف المعســـكر الذي يقام للمرة 
األولـــى فـــي البحرين إلـــى تدريب 
اإلســـعافات  علـــى  المشـــاركين 
بعـــدة  الصحيحـــة وذلـــك  األوليـــة 
طرق جديدة ومبتكرة تساهم في 
اتقانها واكتساب مهارات الثقة في 
النفس من خالل المهارات العلمية 

والعملية التي ســـتقام على مدى 4 
أيـــام يتم توزيعها على محاضرات 
تتعلـــق بجميع اإلجـــراءات األولية 
التعـــرض  عنـــد  اتبعهـــا  الواجـــب 
للحروق، الكســـور،  إنعـــاش القلب 
الرئوي، التعامل مع مصاب السكر، 
الصحيحـــة  الطـــرق  إلـــى  إضافـــة 
الـــى  المصـــاب  نقـــل  للتعامـــل مـــع 
تدريـــب  وأيضـــا  المسشـــفى، 
البتروتوكـــول  علـــى  المشـــاركين 
بـــه  المعمـــول  والعالمـــي  الدولـــي 
باإلسعافات األولية . ثم في اليوم 
األخير سيقام معسكر تدريبي في 

منطقه الصخير. 

“الربيع التدريبي” ينطلق منتصف يناير

2020 عام حافل بإمكانات ال محدودة من “هواوي”
اآلمـــال  معـــه  لتتجـــدد   2020 العـــام  حـــّل 
واألحالم ببدايـــة جديدة لرحلة تتحقق خاللها 
الطموحات متيحة فرصة للتركيز على أنفســـنا 
والتباع أنماط حياة مفعمة بالصحة والسعادة. 
والتحـــدي هنـــا هـــو القـــدرة علـــى االبتعـــاد عن 
العـــادات والســـلوكيات التـــي قـــد تقـــف أمـــام 
تحقيـــق ذلـــك. ولكن مـــع قائمة مـــن المنتجات 
الرائعـــة التـــي تقدمهـــا لـــك “هواوي”، ســـتصبح 
رحلتـــك فـــي العام الجديد أكثر ســـهولة وراحة 
ومتعة؛ بفضل تشـــكيلتها المبتكرة التي تشمل 
أجهزة قابلة لالرتداء وكاميرات فائقة الجودة، 
وســـماعات الســـلكية تقدم لك تجربـــة صوتية 

غير مسبوقة.
الذكريـــات الجميلة وأوقات الســـعادة والقرارات 
التـــي نتخذهـــا فـــي كل خطـــوة محفـــورة فـــي 
أذهاننـــا، وال شـــيء يضاهـــي روعـــة االحتفـــاظ 
بهـــا فـــي صـــورة فائقة الجـــودة خصوصـــا لو تم 
التقاطهـــا بمتصدر قمة الهواتـــف الذكية “واوي 
الذكـــي  الهاتـــف  HUAWEI P30 Pro”. فهـــذا 
مـــزود بتشـــكيلة متكاملـــة من المزايـــا والعتاد 
ويتوافـــر بعـــدٍد من األلـــوان العصريـــة األنيقة 

 Mystic( بمـــا فـــي ذلـــك اللـــون األزرق المتمـــوج
Blue(واألرجوانـــي )Misty Lavender(، ما يقدم 
للمســـتخدمين مزيًجا فريًدا بيـــن المظهر األنيق 

واألداء االستثنائي.
وال تقتصـــر مزايـــا هـــذا الهاتف الذكـــي على ذلك 

فحســـب، بـــل تشـــمل أيًضا 
غيـــر  بتقنيـــات  كاميـــرا 

 4 ذات  مســـبوقة 
عدسات. 

“هـــواوي”  ابتكـــرت 
الكاميـــرا  هـــذه 
العدسات  رباعية 
تضـــم  بحيـــث 

HUAWEI Super� “عدسة بمستشـــعر الصورة 
Spectrum Sensor” وعدســـة التقريب الفائق 
“SuperZoom”؛ لترســـي بذلـــك معايير جديدة 
فـــي عالـــم التصويـــر فـــي كل الظـــروف، إذ إنها 

مقاومة للغبار والمياه.

لياقة بأحدث صيحات الموضة

هـــل تتطلع إلى االســـتمتاع بأنمـــاط حياة صحية 
“هـــواوي”  تغفـــل  لـــم  العصريـــة؟  الطريقـــة  علـــى 
HUA� “ذلـــك، ولذا أطلقت للمســـتخدمين ســـاعة 
WEI Watch GT 2”؛ 
رفيقـــك  لتكـــون 
واألنيق  المثالي 
ممارســـة  عنـــد 
يـــن  ر لتما ا

الرياضيـــة. فقـــد ابتكـــرت “هـــواوي” هذه الســـاعة 
العصريـــة بمزيج فريد من المزايا العصرية؛ لتقدم 
إليـــك كل ما تحتاجه خالل يومك. مارس تمارين 
أكثر وحقق أهدافك باستخدام مجموعة متنوعة 
من مزايا وخصائـــص متابعة حالتك الصحية، مع 
خاصيـــة إجراء المكالمات الهاتفية عبر البلوتوث، 
واالســـتماع إلى نغمات الموسيقى المفضلة لديك 
مـــع أداء قـــوي للبطاريـــة. فعلـــى ســـبيل المثـــال، 
HUA� “يمكنك مزامنة ساعة البلوتوث مع تطبيق 

WEI Health”؛ لتحتفـــظ بســـجل كامل وتفصيلي 
عـــن عادات نومك، ووزنك، وعدد الســـعرات التي 
تقـــوم بحرقهـــا يومًيا ومعـــدل ضربـــات القلب مع 
حلـــول مخصصة لـــكل منها. وفي إطـــار اهتمامها 
بإثـــراء تجربـــة المســـتخدمين، قامـــت “هـــواوي” 
 ”HUAWEI WATCH GT 2“ أخيرا بإضافة ساعة
األنيقة بقطر 42 ملم إلى قائمة ابتكاراتها؛ لتتربع 

بها على قمة األجهزة الذكية القابلة لالرتداء. 
وتـــم تجهيز هـــذه الســـاعة الرائعة بجميـــع المزايا 
الموجـــودة في إصدارتها الســـابقة، ولكنها جاءت 
لتنفـــرد بتصميمها الزجاجـــي الخالي من الحواف، 

ما يمنحها مظهًرا مفعما بالحيوية واألناقة.

المنامة - هواوي

فتــح أبــواب رزق جديدة للعائــات وزيــادة الغطــاء النباتي

تدريب األسر المتعففة على زراعة “المشروم”

أكدت جمعية الهالل األحمر البحريني 
حرصها علـــى مواصلة العمل، من أجل 
الكريمـــة  البحرينيـــة  األســـر  تدريـــب 
المتعففـــة علـــى العمـــل الزراعـــي، بمـــا 
يضمن لها دخل مادي مستقر يساعدها 
علـــى اإليفـــاء بجانـــب مـــن متطلبـــات 
الحيـــاة اليوميـــة ويقلـــل مـــن حاجتها 

للمساعدات الخيرية.
وقـــال األميـــن العام بالوكالـــة  - المدير 
إن  الحـــادي  مبـــارك  للجمعيـــة  العـــام 
“الجمعية تقدم حاليا مســـاعدات لنحو 
4 آالف أســـرة مســـتحقة، ونحن نعتقد 
أن مـــن واجبنـــا عدم االكتفـــاء بتقديم 
المســـاعدات الماديـــة والعينيـــة، وإنما 
تشـــجيع تلك األسر على توفير مصادر 
رزق مســـتدامة، مثـــل امتهـــان العمـــل 
الزراعـــي النوعـــي الـــذي يمكـــن تأديته 

داخـــل المنـــزل حتـــى، ويحقـــق دخـــال 
جيدا نسبيا”.

جـــاء ذلك فـــي تصريـــح للحـــادي على 
هامش ورشة عمل استمرت على مدى 
يوميـــن لتدريب منتســـبي ومتطوعي 
الهـــالل األحمـــر البحريني علـــى زراعة 
عيـــش الغـــراب “الفطـــر أو المشـــروم”، 
وهـــي من الزراعات التـــي يمكن القيام 
بهـــا داخـــل المنزل أو في أماكن ســـهلة 

يتطلبهـــا  منتجـــات  وتوفـــر  التجهيـــز، 
السوق البحريني، وتحقق دخال جيدا.
بتدريـــب  تقـــوم  الجمعيـــة  إن  وقـــال 
منتســـبها ومتطوعيها على أساســـيات 
الزراعـــي،  العمـــل  مـــن  األنـــواع  هـــذه 
األســـر  بتدريـــب  بدورهـــم  ليقومـــوا 

المتعففة في مرحلة الحقة.
علـــى  التعـــرف  الورشـــة  وشـــملت 
الغـــراب  لعيـــش  النباتـــي  التصنيـــف 

وفوائده وأهميته االقتصادية، إضافة 
األدوات  تجهيـــز  علـــى  التعـــرف  إلـــى 
وإنتاجـــه،  زراعتـــه  فـــي  المســـتخدمة 
وعمليـــات مـــا بعـــد الزراعـــة، وأخيـــرا 

جميع المحصول والتسويق.
مـــن جانبهـــا، أشـــارت رئيســـة الفريـــق 
الزراعي والبيئي فـــي الجمعية نيلوفر 
جهرمـــي، إلـــى أن هـــذا التدريـــب يأتي 
ضمن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
الزراعي فـــي البحرين، ويقدم نموذجا 
ناجحا إلمكان اســـتثمار أية بقعة أرض 
متاحـــة في اإلنتـــاج الزراعـــي بطريقة 
عصريـــة، وهـــو مـــا يوفـــر دخال لألســـر 
المحتاجـــة، ويفتح أبواب رزق جديدة 
أمـــام األســـر المتعففـــة والعاطلين عن 
العمـــل، والمزارعيـــن الراغبيـــن بزيـــادة 
إنتاجيتهم، ويســـهم فـــي زيادة الغطاء 
العمرانيـــة  المناطـــق  فـــي  النباتـــي 

المكتظة في البحرين.
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ضمـــن أهدافهـــا الراميـــة إلـــى مواكبة 
لمتطلبـــات  خريجيهـــا  مهـــارات 
الحاليـــة  المحليـــة  العمـــل  ســـوق 
والمســـتقبلية، نظمـــت كليـــة البحرين 
التقنيـــة )بوليتكنك البحريـــن( مؤخًرا 
تقـــام  التـــي  الســـوق”  “يـــوم  فعاليـــة 
ســـنويا لطلبـــة الســـنة األولـــى بكليـــة 
تســـويق(،  )تخصـــص  األعمـــال  إدارة 
وذلك فـــي حـــرم البوليتكنـــك بمدينة 
الطلبـــة  مـــن  عيســـى، حضـــره حشـــد 
يتقدمهـــم  والموظفيـــن،  والمعلميـــن 
الرئيـــس التنفيـــذي للبوليتكنك جيف 
زابودســـكي، ونائب الرئيس التنفيذي 
لشـــؤون الموارد والمعلومات الشـــيخ 

علي بن عبدالرحمن آل خليفة.
وشـــارك في هذه الفعالية أكثر من 20 

شـــركة )مجموعـــة مكونـــة مـــن أربعة 
طـــالب(، تنافســـوا بحماســـة واضحـــة 
فـــي عـــرض مجموعـــة مـــن المنتجات 
والمالبـــس،  والهدايـــا،  الغذائيـــة، 
وقامـــوا  واأللعـــاب،  واإلكسســـوارات 
بالتســـويق لمنتجاتهم وجذب الزبائن 
لشرائها، في خطوة تهدف البوليتكنك 
مـــن خاللها إلى تهيئـــة الطلبة ألجواء 

وإكســـابهم  المســـتقبل،  فـــي  العمـــل 
الخبرة في إدارة وتشـــغيل وتســـويق 

مشاريعهم الخاصة.
إلى ذلـــك، عبر زابودســـكي عن فخره 
مـــن  أبـــدوه  ومـــا  بالطلبـــة  واعتـــزازه 
إلـــى  للتســـويق  ومثابـــرة  حماســـة 
مشـــاريعهم، وتطبيـــق مـــا تعلموه في 
أهمهـــا  ومـــن  المحاضـــرات،  قاعـــات 

التعلـــم القائـــم علـــى حل المشـــكالت، 
لـــه  تطبيقهـــم  الطلبـــة  أثبـــت  حيـــث 

بجدارة.
وأكـــد زابودســـكي  “نحـــن نؤمـــن بـــأن 
البوليتكنـــك  فـــي  التعليمـــي  النظـــام 
مـــن شـــأنه أن يعـــد طلبتنـــا ويمكنهـــم 
مـــن العمـــل في عالـــم األعمـــال، وهذه 
المعـــارض األكاديميـــة تشـــكل خطوة 
محفزة تمنح طلبتنا الخبرة التطبيقية 

والعملية لبناء وإدارة المشاريع”. 
وبدورهـــم، عبر الطلبة عن ســـعادتهم 
بهذه المبادرة التي جعلتهم يعيشـــون 
أجـــواء العمـــل الحقيقية بمـــا فيها من 
تعـــب ومتعـــة فـــي الوقت نفســـه، كما 
جعلتهـــم يلتمســـون مواطـــن الضعف 
والقـــوة فـــي تجربـــة البيـــع والشـــراء؛ 
ليســـتفيدوا منها فـــي حياتهم العملية 

مستقبال.

“يوم السوق” بالبوليتكنك يكشف عن رواد أعمال المستقبل

مناقشة ظاهرة انتشار المياه المعبأة واستهالكها المتزايد
“العلـــوم والتقنيـــة” تنظـــم نـــدوة بدعـــم مـــن “العربـــي لإلنمـــاء االقتصـــادي واالجتماعـــي”

تناقـــش نـــدوه تعقدها “جمعيـــة علوم 
وتقنية الميـــاه” الخليجية في 9 يناير 
الجاري بمقر مؤسســـة الكويت للتقدم 
العلمـــي فـــي دولـــة الكويت الشـــقيقة 
قضية “اســـتهالك مياه الشرب المعبأة 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي 
النـــدوة  تلقـــي  إذ  العربيـــة”،  الخليـــج 
الضـــوء علـــى ظاهـــرة انتشـــار الميـــاه 
المعبأة واستهالكها المتزايد في دول 
مجلس التعاون؛ بغية توعية المجتمع 

الخليجـــي بالجوانـــب المختلفـــة لهذه 
الظاهـــرة، ليكـــون تصـــرف األفراد في 
المجتمـــع الخليجـــي وســـلوكهم نحـــو 
مياه الشرب المعبأة واعيا ومدروسا. 
وتعقـــد النـــدوة بالتعاون مع مؤسســـة 
الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمية واألمانة العامة لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وبدعـــم من الصنـــدوق العربي لإلنماء 
االقتصـــادي واالجتماعـــي، وســـتكون 

مفتوحة للعموم.  
إدارة جمعيـــة  وقـــال عضـــو مجلـــس 
علوم وتقنيـــة المياه الخليجية محمد 
الراشد إن محاور الندوة تشمل العديد 
مـــن الموضوعـــات المهمـــة كمعـــدالت 
وأنواعهـــا  المعبـــأة  الميـــاه  اســـتهالك 
ومصادرها في دول المجلس، وسوق 
دول  فـــي  المعبـــأة  الميـــاه  وصناعـــة 
المجلس، وأســـباب ودوافع استخدام 
المياه المعبـــأة في دول المجلس، إلى 
جانـــب األنظمـــة والجهات المســـؤولة 
عن ضمان جودة مياه الشـــرب المعبأة 

في دول المجلس وفي العالم، إضافة 
إلى تكاليـــف المياه المعبـــأة المنظورة 
وغيـــر المنظـــورة، وأســـاليب التخلص 

من العبوات البالستيكية. 
وســـيتم تغطية المحـــاور من مجموعة 
مختـــارة مـــن الباحثيـــن والمســـؤولين 
المجلـــس،  دول  مـــن  الحكومييـــن 
الخـــاص  القطـــاع  عـــن  وممثليـــن 
والميـــاه  الشـــرب  ميـــاه  مجـــال  فـــي 
المعبـــأة، إذ دعـــت الجمعيـــة عـــدد مـــن 
التنفيذيين الحكوميين، والتشريعيين، 
بموضـــوع  المهتميـــن  واألكاديمييـــن، 

الندوة. 
وأضـــاف موضحـــا: “انتشـــرت ظاهرة 
العقديـــن  خـــالل  المعبـــأة  الميـــاه 
الماضييـــن بشـــكل كبيـــر فـــي العالـــم، 
وخـــالل هـــذه الفتـــرة تضاعـــف معدل 
اســـتهالك المياه المعبأة على مســـتوى 
العالـــم، وحاليـــا تقـــدر مبيعـــات المياه 
المعبـــأة العالمية بأكثـــر من 100 مليار 
مـــن  تعتبـــر  أنهـــا  كمـــا  ســـنويا،  دوالر 
الصناعـــات المتزايـــدة علـــى مســـتوى 
العالـــم بنســـبة نمو ســـنوي تصـــل إلى 

أكثر من 10 %”.

المنامة ـ جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

المنامة - الهالل األحمر

محمد الراشد



تسهل االتصاالت ويجعل الظروف أكثر تناغمًا.

مازال الحظ معاكسًا ويحذر من التسلط.

يطلب إليك التصرف بتواضع وبحكمة.

شؤونك المالية جيدة وال تدعو للقلق.

تحمل إليك الفترة آفاقًا جديدة ووعودًا.
 

تتبنى وجهة نظر فاعلة وتحلل األمور.

قد تشعر باإلحباط وتضطر إلى االبتعاد.

ربما تواجه مرارة ما في حياتك الشخصية.

احرص على تقديم المساعدة لآلخرين.

ال تذهب قبل أن تتأكد من نجاحك.

التزم بجدول مواعيد لممارسة الرياضة.

لديك مقدرة فائقة على النجاح والتألق.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي
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الدولة العثمانية واإلمبراطورية 
ــة تـــوقـــعـــان اتــفــاقــيــة  ــيـ ــروسـ الـ
ســـام عــرفــت بــاســم “اتــفــاقــيــة 
القسطنطينية”، وهي االتفاقية 
ــحــرب الــروســيــة  الــتــي أنــهــت ال

العثمانية.

وصل الفنــان عبدالكريم عبدالقــادر إلى العاصمــة البريطانية 
لنــدن؛ الســتكمال برنامجــه العالجــي، بعــد اســتقرار حالته 
الصحيــة، إثر العــارض الصحي الذي ألمَّ به قبــل أيام، وأدخل 
على إثره مستشفى مبارك.  ومن المتوقع أن يخضع “الصوت 

الجريح” لبرنامــج عالجي خالل األيام القليلــة المقبلة. وطمأن 
خالد نجل الفنان عبدالكريــم الجمهور على صحة والده، مؤكدا أنه 

بخير، وأن رحلة لندن الهدف منها استكمال العالج، متوجها بالشكر إلى كل َمن حرص 
على االطمئنان على صحة “الصوت الجريح” ولجمهوره الكبير.

دخل الفنان السعودي محمد عبده في نوبة بكاء خالل 
حفله الذي أحياه في العاصمة الســعودية ليلة رأس 
الســنة الميالدية 2020؛ بســبب عائلتــه التي تركت 
له رســالة صوتية تم إذاعتها خالل الحفل الذي أقيم 

على مســرح يحمل اسمه في بوليفارد الرياض ضمن 
موسم شــتاء الرياض. وتأثر عبده أمام الجمهور برسالة 

عائلتــه وأجهــش فنان العرب بالبــكاء، كما تحدث ابنه وابنتــه الصغار في 
كلمة لهما أيًضا، وقابل الجمهور هذه الرسالة بحفاوة وتصفيق كبير.

اســتقبلت الفنانــة األردنية ديانــا كرزون العــام الجديد، 
بخطــوة فنية ممّيــزة، إذ طرحت ألبومــا غنائيا بعنوان 
“مدلي عمري مشــي 2020، الذي يتضمــن إعادة توزيع 
لعــدد مــن األغنيــات بالتعاون مــع الموســيقار وائل 

الشــرقاوي، الذي أعاد توزيع تلك األعمال الغنائية بقالب 
موسيقي جديد ببصماته الموسيقية اإلبداعية والمتميزة،

وتم إعادة توزيع أغنيات “حبني دوم، شهرين، ملح البحر، كذب علي، قد الكون، 
العمر ماشي، إنساني ما بنساك ومزيكا هادية.

مدلي عمريبكاء عبدهالصوت الجريح

tariq.albahar@albiladpress.com 18

مواقع  على  كبيرة  ضجة  أرحــمــة  ريــم  البحرينية  الفنانة  أحــدثــت 
التواصل االجتماعي بعدما ظهرت في مقطع فيديو تطرقت فيه إلى 
السباب الذي تتعرض له كما الكثير من المشاهير على مواقع التواصل 

االجتماعي.
بتوجيه  يقومون  الذين  األشخاص  إلى  المقطع  وتوجهت من خال 

الشتائم إليها وأشارت إلى أنه قد تحصد األرباح من خال ذلك.
ولفتت إلى أن الكثير من المشاهير يستفزون المتابعين ويدفعونهم 
إلى شتمهم ويجنون المال بسبب ذلك. وأثار الفيديو جدالً كبيرًا في 
أوساط متابعي الحسابات التي استعادت الفيديو على “إنستغرام”. 
ورأى بعض هؤالء أنها على حق وأن بعض الفنانين يستغلون ردود 
فعل المتابعين، فيما اعتبر آخرون أنها تحاول من خال هذا التصريح 

لفت األنظار إليها فقط.

ريم أرحمة تحدث صدمة

 1838
نجاح تجربة صمويل مورس الخاصة بالتلغراف الكهربائي وألول مرة.

 1912
نيومكسيكو تصبح الوالية 47 التي تنضم للواليات المتحدة.

 1929
األم تريزا تصل إلى كلكتا، الهند وتبدأ في مساعدة الفقراء والمرضى.

 1941
الرئيس األميركي روزفلت يلقي خطابا تحدث فيه عن حقوق اإلنسان.

 1950
المملكة المتحدة تعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل للشعب.

يستعد الفنان رامز جال 
لتحضير فيلم كوميدي 

جديد من تأليف لؤي السيد 
وتشاركه في بطولة العمل 

النجمة غادة عادل، ولم 
يستقر صناع الفيلم على 

االسم النهائي له حتى اآلن، 
ولم ينته مؤلف العمل من 
كتابة الفيلم بشكل نهائي، 

ويتم الكشف عن مخرج 
العمل خال األيام القليلة 

المقبلة.

طاقة متجددة ألفكار جديدة ووسائل مهنية وأهداف واقعية

توقعات األبراج للعام 2020

عالــم الفلــك والبارابســيكولوجي ســمير طنــب، قــدم توقعاتــه لمواليــد 
األبراج، وحظوظها في العام 2020 وجاءت كالتالي:

برج الحمل 

للبعض عروض عمل جديدة داخل 
لديه خافات  لمْن  البلد.  أو خارج 
ألن  الحذر  عليه  محاكم،  أو  مالية 
الحب،  فــي  لصالحه.  ليس  الفلك 
من  األول  الــنــصــف  لــلــمــتــزوجــيــن، 
مع  لكن  مشاكل  دون  يمر  السنة 
بعض الملل، النصف الثاني بفضل 
دعم المريخ هناك برامج ترفيهية 

مع األوالد وسفر.

برج الثور

الخاصة  لحياتك  الجيد  التنظيم 
والمهنية والجرأة في التحرك في 
األوقات واألمكنة المناسبة هو سر 
للمتزوجين  الــحــب،  فــي  نجاحك. 
االستقالية  على  تحافظ  العاقة 
ــرات عــاطــفــيــة  ــامـ ــغـ والـــنـــضـــج، ومـ
جـــديـــدة ال تــخــلــو مـــن الــخــطــورة 

للعازبين.

برج الجوزاء 

ودون  بــهــدوء  مهنيًا  الــســنــة  تــبــدأ 
ــارك  ــ ــكـ ــ أفـ أن  ــر  ــ ــع ــشــ ــ وت ــرع  ــ ــسـ ــ تـ
ومشاريعك لم تنضج بعد. للبعض 
تـــرقـــيـــة وزيــــــــادة فــــي الـــمـــدخـــول 
ــحــرة ولــرجــال  ألصــحــاب الــمــهــن ال
ونــســاء األعــمــال، عــروض وفــرص 
لصفقات داخل وخارج الباد. في 
ستصير  السنة  من  الثاني  النصف 
منافسيك  وتواجه  ومقدامًا  قويًا 

في المهنة والمجتمع.

برج السرطان

وعدم  أوقاتك  بتنظيم  أوالً  عليك 
اتجاهات،  عــدة  في  طاقاتك  هــدر 
أمــامــك مفاجآت  قــد يضع  بــرجــك 
ــداد لــمــواجــهــتــهــا  ــعــ ــ ــت ــيــك االســ عــل

المطلوبة  بالسرعة  معها  والتكيف 
ــتــردد،  أنــت الــمــعــروف بــالــبــطء وال
في  إيجابي  وتغيير  مفاجآت  مع 

وضعك المهني والمالي.

برج األسد 

طــاقــة مــتــجــددة ألفـــكـــار جــديــدة 
وأهــداف  جديدة  مهنية  ووســائــل 
السابقة  أهدافك  من  واقعية  أكثر 
مـــــوارد رزق إضــافــيــة  مـــع كــســب 
ــال عــــاقــــات مــهــنــيــة مــع  ــ مــــن خـ
 2020 سنة  أهمية.  ذي  أشــخــاص 
مناسبة للتجارة وتسويق البضائع 
عن  يبحث  ولمْن  الــعــقــارات،  وبيع 
أبواب عمل خارج باده، فالفرصة 

متاحة.

برج العذراء 

هـــذه الــســنــة ســـوف تــكــون لــديــك 
المخاطرة  من  تخلو  ال  طموحات 
ــتـــشـــف الـــــنـــــاس قــيــمــتــك  ــكـ ــيـ وسـ
أمامك  سيفتح  والـــذي  الحقيقية 
مكان  تغيير  أو  السفر  أو  التجدد 

السكن أو نوع ومكان العمل. 
2020 مناسبة لشراء وبيع العقارات 
واســتــثــمــار األمــــــوال فـــي أمــكــنــة 

للمتزوجين  الحب،  في  مربحة. 
وثابتة  مستقرة  األجـــواء 

العذراء يكون  والرجل 
أبًا مثاليًا.

برج الميزان

ــا  ي تـــعـــتـــمـــد  ال 
الميزان  مــولــود 
هـــــــــذه الـــســـنـــة 
ــظ  ـــحــ عـــــلـــــى الـ

الــــصــــدفــــة،  أو 
ــل عــلــى  ــوكــ ــ بــــل ت

الشخصية  جــهــودك 

بالتقدم  والرغبة  المتابعة  وعلى 
فــي الــعــمــل واالســتــنــاد عــلــى دعــم 
أشخاص يملكون الكفاءة والخبرة 
الصعيد  على  إيجابية  والــصــدق. 
ــي، فــتــتــضــاعــف  ــ ــال ــمــ ــ الــمــهــنــي وال
ــبـــر مــســؤولــيــاتــك  ــكـ جــــهــــودك وتـ
عقار  شــراء  في  أموالك  وتستثمر 

أو سيارة جديدة. 

برج العقرب

مناسبة  مهنية  فرصًا  لك  سيؤمن 
منتظرة،  غــيــر  مــالــيــة  ومــداخــيــل 
وسيصرف في أمكنة تجلب الفرح 
لــه ولــلــمــقــربــيــن مــنــه. فــي الــحــب، 
للمتزوجين، التأثير اإليجابي يعيد 
وللعازبين،  العاقة،  إلــى  الــتــوازن 
سيكون العقرب رومنسيًا ويبحث 
معه  يــتــشــارك  ــذي  الـ الحبيب  عــن 

المستقبل.

برج القوس

مهنيًا  العام  الحظ  يعطيك  البرج 
وأربــاحــا  ترقية  وإمكانية  وماليًا 
والتجدد  األعــمــال  ورجــال  للتجار 
عن  البحث  وبــالــتــالــي  عملك  إلــى 
في  المال.  إلنتاج  جديدة  وسائل 
للمتزوجين  الحب، 

)أبــريــل(   3 بين  خطر  فــي  العاقة 
الرغبة  بسبب  )أغــســطــس(  وأول 

بالحرية وإهمال الشريك.
في النصف الثاني من السنة تعود 

العاقة إلى وضعها الجيد.

برج الجدي 

أنت األكثر حظًا بين سائر مواليد 
نــشــاط  مـــع   2020 لــلــعــام  األبـــــراج 
العمل  جسدي وفكري وإتقان في 
الحقيقية  الفرص  أمامك  وتفتح 
يمكن  مــهــمــيــن  أشـــخـــاص  لــلــقــاء 
والمال  المهنة  في  معهم  التعامل 
ــفــكــري  ــادل ال ــ ــب ــ ــت ــ والــمــجــتــمــع وال
والعلمي. 2020 مناسبة لاستثمار 
والتسويق والبيع والشراء والسفر 

الكتشاف آفاق جديدة.

برج الدلو 

ــداع  ــ ــ ســيــطــلــق خـــيـــالـــك نـــحـــو اإلب
المهنية  العاقات  وتدعيم  المنتج 
األهـــمـــيـــة  ذات  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــحــصــول عــلــى مــفــاجــآت على 
منزل  ــراء  شـ مــثــل  الــعــائــلــة  صعيد 
أفــراح  أو  إنــجــاب طفل  أو  جــديــد 
األوالد.  أو  الشريك  تخص  عائلية 
انــتــبــه مــن االقـــتـــراض أو إقـــراض 

الغير.

برج الحوت

تحمل مسؤوليات إضافية والدفاع 
عـــن أهـــدافـــك ومــشــاريــعــك وقــد 
إلى  السنة  هذه  تترقى  تجعلك 
معنويًا.  أو  مــاديــًا  أعلى  مركز 
إذا احتجت إلى زيادة علومك 
فا  المهنية،  واختصاصاتك 
ــردد. وعــلــيــك بــاســتــشــارة  ــتـ تـ
أصحاب الخبرة واالختصاص 
أو  عقد  أي  على  التوقيع  قبل 
إجراء أي استثمار مالي بحسب 

موقع الفن االلكتروني.
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“نحس إكس الرج” اإلمارتي في السينما فبراير المقبل

ســيعرض فــي البحريــن وباقــي دول المنطقــة الفيلــم اإلماراتــي الجديــد “نحــس إكــس الرج” الذي تــدور أحداثه حول “ســعيد”، وهو 
شــخص شــديد النحس على نفســه وعلى اآلخرين، وهذا النحس متوارث في األســرة جيالً بعد جيل، ومن خالل األحداث يظهر كم 
الكوارث التي يتســبب بها “ســعيد” خالل مغامرات ممزوجة بالكوميديا، ليصل الفيلم بأحداثه األخيرة إلى رســالة ومضمون مغاير 

بعدم القبول واالستسالم للنحس، عبر االجتهاد لتحقيق النجاح وعدم االستسالم للفشل.

تحديـــدا  ســـيعرض  الجديـــد  الفيلـــم 
في الســـينما بتاريـــخ 6 فبراير المقبل، 
 ،”NFT Film“ ويعـــد أول إنتاج لشـــركة
اإلنتـــاج  مجـــال  فـــي  المتخصصـــة 
الســـينمائي، وهـــو رابـــع فيلـــم روائـــي 
ناصـــر  اإلماراتـــي  للمخـــرج  طويـــل 

التميمي، والذي كتابة السيناريو ايضا 
لـــخ والـــذي أعلن عن تأســـيس شـــركة 
إماراتية مســـتقلة لإلنتاج الســـينمائي 
وخاللـــه  الماضـــي،  ســـبتمبر  فـــي 
الشـــركة  مشـــاريع  عـــن  اإلعـــالن  تـــم 
الســـينمائية التـــي كان “نحـــس إكـــس 

الرج” أولها.
الفيلـــم الذي صور في أبوظبي والعين 
لمدة 20 يومًا من بطولة كال من سيف 
الغانـــم وعـــدد مـــن الممثليـــن، منهـــم: 
يوســـف الكعبي ومحمـــد العلوي وهيا 
القايـــدي ومـــواري عبـــدهللا ومصطفى 

مـــن  وعـــدد  عبـــده،  وعـــادل  الكعبـــي 
االجتماعـــي،  التواصـــل  مشـــاهير 
يتقدمهـــم: علي الطاهـــر )عالوي( الذي 
يلعـــب دور البطولـــة، ويشـــهد الفيلـــم 
المـــزون  لإلعالميـــة  األول  الظهـــور 
إم”،  إف  “إمـــارات  مذيعـــة  الحميـــري 
منتخـــب  حـــارس  البيـــرق  ويوســـف 
الحائـــز  الســـابق  للشـــباب  اإلمـــارات 
علـــى كاس آســـيا 2008، ونخبـــة مـــن 
الوجوه الجديدة، ووضعت الموسيقى 
التصويرية إيمان الهاشمي أول ملحنة 

إماراتية.

يشـــارك كل من الفنان حســـن محمد والفنانة 
ســـلوى بخيت والفنانة شيخة زويد والفنانة 
المهرة في المسرحية االجتماعية الكوميدية 
“العب على المضمون” من تأليف عبد الباقي 
العبـــدهللا، والتـــي  البخيـــت وإخـــراج معتـــز 
العربيـــة  المملكـــة  االحســـاء  فـــي  ســـتعرض 
الســـعودية، وشـــارك بها مجموعـــة من نجوم 
الكويـــت والســـعودية منهـــم خالـــد العجيرب 
واحمد ايراج وسلطان الفرج ومن السعودية 
المزيعـــل  وعبدالرحمـــن  الورثـــان  راشـــد 

وعبدهللا الفهيد. 
األوضـــاع  عـــن  المســـرحية  وتتحـــدث 
االجتماعيـــة فـــي دول الخليـــج فـــي قالـــب 
كوميـــدي اجتماعـــي وستســـلط الضوء على 

مختلف القضايا.
وعن هذه المشاركة قال الفنان حسن محمد: 
ال شـــك أنهـــا فرصـــة جميلـــة للمشـــاركة مـــع 

أخوانـــي وأخواتي في هذه المســـرحية التي 
نتمنـــى أن تنال إعجاب المشـــاهد الخليجي، 
وأن يوفـــق فريـــق المســـرحية فـــي توصيـــل 
الرسالة، السيما وأن المؤلف قد اجتهد كثيرا 
فـــي أعطاء كل قضيـــة من القضايا مســـاحة 

شيخة زويدمناسبة للطرح.

المســرحية تناقش األوضاع االجتماعية فــي دول الخليج

نجوم البحرين في “العب على المضمون”

اعتمـــدت اللجنـــة المنظمـــة لمهرجان 
أوال المســـرحي الثالـــث عشـــر الـــذي 
ســـيقام في فبراير المقبل العديد من 
المشـــاريع سيتم الكشـــف عنها خالل 

األيام المقبلة، ومن بينها 
تخصيـــص جـــزء كبيـــر مـــن البرنامج 
لالحتفـــاء بعميـــد المســـرح البحريني 
الفنـــان القديـــر محمـــد عـــواد، حيـــث 

مـــن  عـــدد  تعـــرض  أن  المؤمـــل  مـــن 
عتيـــق”  “كرســـي  مثـــل  مســـرحياته 
العـــام  فـــي  واخرجهـــا  كتبهـــا  الـــذي 
1971، إضافـــة إلـــى عـــرض مقتنياته 
حصـــل  التـــي  والـــدروع  الشـــخصية 
عليهـــا ومالبس التمثيـــل في معرض 
مصغـــر في بهـــو الصالـــة، وغيرها من 
األمور قيد البحث، ناهيك عن تكريم 

عدد من الشخصيات والفنانين.
أوال  مهرجـــان  أن  ذكـــره  الجديـــر 
المسرحي يقام بشكل سنوي، ويعتبر 
مـــن أهم المهرجانات المســـرحية في 
المنطقة، وعرسا فنيا يحرص الجميع 
علـــى حضـــوره مـــن داخـــل البحريـــن 
وخارجهـــا، كما يعد ملتقى ألهل الفن 

واإلبداع المسرحي الخليجي.

مشاريع عديدة بمهرجان أوال المسرحي الـ 13

“الخيرية الملكية” تشارك بالمظلة في مهرجان نيابوليس
ــاني ــري واإلنسـ ــل الخيـ ــال العمـ ــي مجـ ــة فـ ــة تعبيريـ ــدم قصـ ــل قـ العمـ

قدمــت المؤسســة الخيريــة الملكيــة مســرحية األطفــال )المظلــة( وذلــك ضمــن 
مهرجــان )نيابوليــس( الدولــي لمســرح الطفــل فــي نســخته الـــ 34 بمدينــة نابــل 
فــي الجمهورية التونســية، حيث يشــارك بالمهرجــان العديد من الــدول العربية 

واألوربية وأميركا بما يفوق عن 100 عرض مسرحي.

العـــام  األميـــن  قـــال  المناســـبة  وبهـــذه 
للمؤسســـة الخيريـــة الملكيـــة مصطفى 
فـــي  المؤسســـة  مشـــاركة  “إن  الســـيد 
مهرجـــان )نيابوليـــس( الدولي لمســـرح 
الطفـــل بمدينـــة نابـــل في تونـــس يأتي 
ضمـــن التوجهـــات اإلعالميـــة الحديثة 
الخيريـــة  المؤسســـة  تتبناهـــا  التـــي 
الملكيـــة، لنشـــر رســـالتها الخيرية التي 
يرعاهـــا عاهـــل البالد الرئيـــس الفخري 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  للمؤسســـة 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبقيادة 
ومتابعـــة رئيـــس مجلس األمناء ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة. فقد 

قـــدم العمل قصـــة تعبيرية عمـــا تقدمه 
الخيريـــة الملكيـــة فـــي مجـــال العمـــل 
الخيري واإلنســـاني من خـــالل الرعاية 
الكاملة التـــي تقدمها لأليتام واألرامل، 
إضافة إلى المهام اإلنسانية التي تقوم 

بها في إغاثة المنكوبين.
وأضـــاف الســـيد أن المســـرحية القـــت 
نجاًحا وإشادة كبيرة من قبل الجمهور 
والمشاركين في المهرجان، حيث أثنى 
العديد مـــن الفنانين المســـرحيين على 
المســـرحية التـــي قدمـــت فكـــرة الخير 
بأســـلوب إبداعـــي مغايـــر عـــن طريـــق 
حداثـــة  وعـــن  “الماريونيـــت”،  مســـرح 

العالميـــة  ولغتهـــا  وجودتهـــا  الفكـــرة 
التـــي اعتمدت علـــى اللغة الموســـيقية 
بعيـــًدا عن الـــكالم المباشـــر، حيث ُقدم 
العرض باحترافية وتكاملية في جميع 
األدوات المسرحية من تأليف وإخراج 

وديكور ودمى وموسيقى وإضاءة.
الملكيـــة  الخيريـــة  مشـــاركة  وتعتبـــر 
فـــي  )المظلـــة(  األطفـــال  بمســـرحية 

مهرجـــان )نيابوليـــس( الدولي لمســـرح 
الطفـــل بمدينـــة نابـــل فـــي تونـــس هي 
المشاركة الخارجية الثانية بذات العمل 
المســـرحي، حيـــث ســـبق وأن شـــاركت 
فـــي المهرجـــان الدولي لمســـرح الطفل 
في مدينة تازة بالمملكة المغربية الذي 
أقيـــم تحـــت رعايـــة ملكية ســـامية من 

جاللة الملك محمد السادس.

ينظـــم بيت الشـــعر بيـــت إبراهيم العريض أمســـية شـــعرية عنوانها 
“إفضـــاءات شـــعرية وهواجـــس نقديـــة” للناقـــد الجزائـــري يوســـف 
وغليســـي، الذي ســـينهل من دراســـاته النقدية وبحوثـــه األكاديمية 
في األدب العربي، كما ســـيتطرق إلى اآلليات الحديثة في المناهج 
النقديـــة والنظريـــات الفكريـــة، ومضامين الخطاب الشـــعري، يكون 
ذلـــك، خـــالل الموســـم الثقافي لمركز الشـــيخ إبراهيم بـــن محمد آل 
خليفة للثقافة والبحوث، والموسوم “وبي أمل يأتي ويذهب... لكن 
لن أودعه”، اليوم االثنين 6 يناير 2020، عند الســـاعة 8 مســـاًء، في 

بيت الشعر بيت إبراهيم العريض.

الجزائري وغليسي يستحضر “إفضاءاته 
الشعرية وهواجسه النقدية”

طارق البحار

احتفلت إيرين فوستر وسيمون تيكمان عشية رأس السنة الميالدية  «
بزواجهما في حفل فخم في ناشفيل- تين، وذلك وفقا للضيوف الذين 

نشروا على وسائل التواصل، أقيم االحتفال في سادل وودز فارم، 
ونظمته H Three Events. وقامت فرقة Live بالغناء في الحفل.
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بيع سمكة تونة عمالقة بـ1.8 مليون دوالر
بيعــت ســمكة تونــة ذات زعنفــة زرقــاء بســعر يقتــرب مــن 
ســوق  فــي   ،2020 العــام  مــزادات  أول  فــي  دوالر  مليونــي 

تويوسو لألسماك، في العاصمة اليابانية.
وقالــت هيئــة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية، إن إحدى أســماك 
التونــة ذات الزعانــف الزرقــاء بيعــت بســعر وصــل إلــى 1.8 

مليون دوالر.
تــم  هــذه  المليونيــة  التونــة  ســمكة  أن  الهيئــة  وأوضحــت 
اصطيادهــا قبالــة ســاحل مقاطعــة أومــوري، شــمالي البــاد، 
ويصــل وزنهــا إلــى 276 كيلوغرامــا، أي أن ســعر الكيلوغــرام 

الواحد منها بلغ حوالي 6476 دوالرا.
وأضافــت هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون اليابانيــة أن المشــتري 
هو مالك سلســلة مطاعم “سوشــي زانماي” الشــهيرة كيوشي 
كيمــورا، وهــو نفســه الــذي اشــترى أغلــى ســمكة تونــة ذات 
زعنفة زرقاء في التاريخ ببداية العام الماضي، حسبما نقلت 
“رويتــرز”. وكان كيمــورا قــد دفــع ســعرا قياســيا بلــغ نحــو 3 
ماييــن دوالر، فــي أول مــزاد في العام 2019، لشــراء ســمكة 
تونة، والذي كان أول مزاد منذ نقل ســوق تســوكيغي الشهير 
في طوكيو إلى موقع جديد على الواجهة البحرية للمدينة.

وبشــراء ســمكة 2019، تجاوز كيموار ســعرا قياســيا كان قد 
دفعه نظير سمكة تونة أخرى في العام 2013.

وهــذا العــام هو الثالث على التوالي الــذي يتمكن فيه كيمورا 
من الفوز بمزاد أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء، التي تباع 
عــادة بســعر يصــل إلــى 40 دوالر للرطــل الواحــد )88 دوالرا 
للكيلوغــرام( لكــن الســعر يرتفع إلــى ما يزيد علــى 200 دوالر 
للرطــل قــرب نهايــة العــام، خصوصــا بالنســبة للصيــد الثميــن 

القادم من أوما في شمال اليابان.
يشــار إلى أن اليابانيين هم أكبر مســتهلكي سمك التونة ذات 
الزعانــف الزرقــاء، وقــد أدى ارتفــاع االســتهاك هنــاك وفــي 
الخــارج إلــى اإلفــراط فــي صيــد هــذه األنــواع، التــي يحــذر 
الخبــراء مــن أنهــا قد تواجه خطر االنقــراض المحتمل، حيث 
انخفــض هــذا النــوع فــي المحيــط الهــادئ بنســبة 96 % عــن 

مستويات ما قبل الصناعة.

الطــب  كليــة  مــن  تشــرش  جــورج  طــور 
عــن  للتعــارف  تطبيًقــا  هارفــارد،  بجامعــة 
إلــى  اســتناًدا  المحمولــة  الهواتــف  طريــق 

التحليل الجيني للشركاء المحتملين.
نيــوز”،  ســي  بــي  “ســي  لصحيفــة  ووفقــا 
فــإن التطبيــق ســيقوم بمعالجــة معلومات 
عــن  البحــث  ثــم  ومــن  النــووي،  الحمــض 
الطفــرات ومقارنتهــا مع طفرات أخرى، إن 

وجدت.
وأعلــن المطور أن هذه الطريقة تمكننا من 
التعــرف علــى مدى احتمــال إصابة أطفال 

األزواج في المستقبل بأمراض خطيرة. 
وأكــد عالــم الوراثة أن التطبيق، أوال وقبل 
كل شــيئ، يراقب أكثــر األمراض خطورة. 
وأضــاف العالــم أنــه ال يجــب الخــوف مــن 
أمــام  حاجــزا  ســيقف  أنــه  علــى  تطبيقــه 
العاقــات الطبيعية بين األفراد، حيث أكد 
أن %95 مــن مســتخدمي التطبيــق لديهم 

كل الفرص للتوافق التام.

تطوير تطبيق 
للتعارف عبر 

الحمض النووي
تســعى  طموحــة،  خطــة  إطــار  فــي 
إلــى  البريطانيــة  الصحيــة  الســلطات 
وأدويــة  الــدم  عينــات  إيصــال  اعتمــاد 
تحتاجهــا  التــي  الكيميائــي  العــاج 
الطــوارئ،  حــاالت  فــي  المستشــفيات 
بواســطة الطائــرات المســيرة “الدرونز”.  
اختصــار  بهــدف  المســعى  هــذا  ويأتــي 
المستشــفيات  بيــن  الضــروري  الوقــت 
ومراكــز  العامــة  الجراحــة  وعيــادات 

الطوارئ، وفًقا لما ذكرته صحيفة “صن” 
التجــارب،  نجحــت  وإذا  البريطانيــة.  
يمكن استخدام هذه الوسيلة في جميع 
مجــاالت الخدمــات الصحيــة، مما يوفر 
مئــات الماييــن مــن الــدوالرات ســنويا، 

إضافة إلى إنقاذ األرواح.
 وجــاء االقتــراح من قبل شــراكة بين 4 
مــن مجالــس الســاحل الجنوبــي تعــرف 

باسم “سولنت ترانسبورت”.

أصيــب الجنــوب إفريقــي غيــرت بلــوم 
اســتيقظ  عندمــا  والحيــرة،  بالذهــول 
وقــت الفجــر كالمعتــاد لكنــه لــم يســمع 
غيــرت  ذهــب  وعندمــا  أســوده.  زئيــر 
بلــوم إلــى عرين األســود الخاص به في 
“بريداتــورز روك بــوش لــودج” اكتشــف 
اختفــاء اثنيــن مــن أســوده و6 لبــؤات، 
فتتبــع الرجــل البالــغ من العمــر 51 عاما 
افريقيــا،  جنــوب  فــي  روســتنبرغ  مــن 
آثــار جــر علــى األرض إلــى خلــف جــدار 

قريــب، حيث وجــد الحيوانات الثمانية 
مذبوحة.

وال  وجــوه  بــا  األســود  مــن   8 ووجــد 
بهــدف  أســنان؛  أنــوف وال  مخالــب وال 
اســتخدامها فــي “وصفــات” من الســحر 
“صــن”  لصحيفــة  ووفقــا  األســود. 
ســلخ  عمليــة  بــدأت  فقــد  البريطانيــة، 
أقــدم  أن  بعــد  األســود  هــذه  وجــوه 
صيــادون علــى قتلهــا بواســطة تقديــم 

دجاج مسموم لها.

في بريطانيا.. ”الدرونز” لنقل الدم واألدوية الضرورية

بسبب السحر األسود.. ذبح 16 أسدا ونزع مخالبها

عرض لأللعاب النارية خال مهرجان الصين الدولي 
للثلج في مدينة هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ 

شمال شرق الصين )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

وضعــت طفلــة مغربيــة حــدا لحياتهــا 
بعد أن امتنع والدها عن شراء “هاتف 

ذكي” لها بعد خاف عائلي.
وتناولــت الطفلــة المغربيــة )16 عاما( 
ســم الفئران ما أدى لوفاتها في منزل 
أسرتها الكائن في إقليم العرائش في 

المغرب.
تشــهد  “العرائــش”  موقــع  وبحســب 
االنتحــار  بنســب  ارتفاعــا  المغــرب 
خصوصا في مدن الشمال وقراه، مما 
يســتدعي تدخا سريعا من السلطات 

المغربية.
أشــارت دراســة مغربيــة  قــد  وكانــت 
نشــرت فــي الثانــي مــن ســبتمبر مــن 
العــام الماضــي أن المغرب يشــهد 5.3 
لــكل ألــف نســمة، بيــن  حالــة انتحــار 
عامــي 2000 و2016 ليكــون ثاني بلد 
عربــي بعــد الســودان بحســب منظمة 

األمم المتحدة، بحسب “مرايانا”.

أثنــاء  األحــد،  رجــا،  قــرش  ســمكة  قتلــت 
الغــوص بالقــرب مــن إســبرانس  ممارســته 
الغربيــة،  أســتراليا  واليــة  ســاحل  قبالــة 
التــي تعــد أكبر واليــات أســتراليا من حيث 

المساحة.
وقــد قــع الهجوم عندمــا كان الرجل يغوص 
قرب قاربه عند كول إياند قبالة إسبرانس 
بعــد الســاعة الواحــدة مســاء مباشــرة، ولم 
يتــم العثــور على جثته حتــى اآلن. وأكدت 
دائــرة الصناعــات األوليــة وقــوع الهجــوم، 
قاتلــة  بجــروح  أصيــب  “رجــاً  إن  قائلــة 
بعدما نهشــته ســمكة قرش بيضاء”. وقالت 
الشــرطة إن امــرأة كانــت على متــن القارب 

عولجت من الصدمة.
وأوضح متحدث باسم الشرطة األسترالية 
أن “شــرطة إســبرانس ومتطوعــي اإلنقــاذ 
البحــري فــي أســتراليا الغربية انتشــروا في 
المنطقة على متن سفن اإلنقاذ البحري. وما 

زالوا يبحثون في المحيط عن الضحية”.

منعها والدها من 
اقتناء “موبايل”... 

فقتلت نفسها

قرش يقتل رجال 
بأستراليا.. والجثة 

مفقودة
حاصــرت عاصفة هائلة من األعشــاب 
الجافة السيارات على الطرق السريعة 
األميركيــة  واشــنطن  مدينــة  فــي 
المــرور  إيقــاف حركــة  فــي  وتســببت 

وفقدان بعض السيارات.
وحوصــر العديــد مــن ســكان العاصمة 
األميركيــة فــي ســياراتهم ليلــة رأس 
الســنة، عندما حملت رياح قوية غابة 
كاملــة مــن األعشــاب الجافــة لتقطــع 
الطريق السريع في العاصمة وتتسبب 

في توقف حركة السير.
الشــاحنات  مــن  العديــد  وغاصــت 
األعشــاب  أعمــاق  فــي  والســيارات 
عــن  تتوقــف  جعلهــا  ممــا  المظلمــة، 

الحركة ليحاصر الركاب في داخلها.
التــي  الحشــائش  أكــوام  وتكدســت 
يتــراوح ارتفاعهــا مــا بيــن 20 إلــى 30 
قدما في بعض األماكن، مانعة حوالي 
240 ســيارة تقريبــا على مســافة ميل 

من التحرك.

عاصفة من األعشاب الجافة تبتلع السيارات

الممثلة مولي بورنيت تحضر حفل غولدن غلوب لمرشحي شوتايم في 
ويست هوليود، كاليفورنيا )أ ف ب( وعملت أطقم من وزارة النقل في واشنطن طوال الليل للمساعدة في تنظيف الطريق. وقالت إن 

الطريق أغلق لمدة 10 ساعات تقريبا وأعيد فتحه صباح يوم األربعاء.

الكرات الثالث والتوازن الصعب
ربمــا أوجــد العنــوان شــيًئا مــن الغمــوض لدى القــارئ الكريــم وأدى هذا الغمــوض إلى طرح 
أكثــر مــن تســاؤل: ما معنى هذه الكرات؟ وما عاقتها بالتــوازن الصعب؟ وما المقصود من 
’’التــوازن الصعــب؟ وغيرهــا... لإلجابــة علــى هذه التســاؤالت فإنــي أضعك ســيدي القارئ، 

ولتسمح لي بذلك، في هذا الموقف:
تصور بأنك تحمل 3 كرات زجاجية في يدك وهذه الكرات تحمل المسميات التالية: الكرة 
األولــى مكتــوب عليها “صحتــك”، والثانية تحمل كلمة “عائلتك”، أما الكرة الثالثة فقد كتب 
عليهــا “عملــك”، وُطلــب منــك قذف هذه الكــرات في الهواء ثــم لقفها، فأي مــن تلك الكرات 
تحــرص وبشــدة أال تســقط على األرض وتنكســر؟ هــل هي الصحة أم العمــل أم العائلة؟ أم 
أن تعطي جميعا نفس االهتمام لكي ال يسقط أي منها، وهذا هو التوازن الذي ننشده. فهل 

يمكننا خلق هذا التوازن بين متطلبات العمل والصحة والعائلة؟
ربمــا نتفــق ســيدي القــارئ علــى صعوبة إيجاد هــذا التوازن بيــن تلك العناصــر الثاثة التي 
ذكرناها آنًفا، وإعطاء كل منها حقه من االهتمام والوقت بالتساوي. فالعائلة لها حق عليك 
كمــا هــو الحــال بالنســبة للعمــل والصحــة، وهي حلقــات تكمل بعضهــا، وأي تفضيــل لعنصر 
سيكون له تأثير سلبي على العناصر األخرى. نطرح السؤال مرة أخرى: هل يمكننا التوازن 
بيــن تلــك العناصــر؟ يقول اإلعامي المعــروف تركي الدخيل على لســان د. غازي القصيبي 

)رحمه هللا( في هذا المقام:
“أنــا فــي كل عمــل أتواله )مهما كان هذا العمل( أجد نفســي قــد ارتبطت بهذا العمل عاطفًيا، 
أعتقد أن هذا يؤذي صحًيا ونفسًيا. عندما تنام يطاردك العمل حتى في النوم، وهذا شيء 
ليس بيدك” انتهى االقتباس. السؤال هو: هل فعًا ذلك خارج سيطرتنا؟ أستذكر في هذه 
المناســبة الموقــف التالــي ألحــد علمــاء اإلدارة الممارســين وهــو جــاك ويلــش إذا لــم تخني 

الذاكرة.
شــاهد أحــد الصحافييــن ويلــش وهــو يصطحــب أحفــاده فــي أحــد المتنزهــات فبــادره 
بالسؤال: كيف تستطيع أن تخصص وقًتا لعائلتك وأنت تدير مؤسسة ضخمة مثل جنرال 
اليكتريك؟ هل هذا ممكن؟ فأجابه ويلش: نعم هذا ممكن جًدا إذا عرفنا كيف ندير وقتنا.
مــا رأيــك ســيدي القــارئ، هــل فعًا يمكننــا ذلك؟ ومــا رأيك فــي أولئك الذين يصــرون على 

البقاء في المكاتب بعد انتهاء الدوام بساعات طويلة؟

ahmed.bahar@albiladpress.com
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االثنين 
6 يناير 2020 

11 جمادى األولى 1441

عناصر من أفراد الشرطة والخيالة والفرقة الموسيقية للشرطة، وهي تتجه نحو باب 
البحرين مرورا بشارع عيسى الكبير؛ للمشاركة في طابور الشرطة األسبوعي، الذي كان 

يقام كل يوم أحد.


