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بـــدأت الدول األوروبية األطراف في 
االتفـــاق النـــووي عملية دبلوماســـية 
معقـــدة إللـــزام طهـــران بالعـــودة إلى 
احتـــرام تعهداتها النووية. وباشـــرت 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية تسوية 
للخالفـــات ينّص عليهـــا االتفاق، في 

حال انتهاك إيران التعهدات.
ويؤدي إطالق آلية تسوية الخالفات 
في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات 
من جانب األمم المتحدة على إيران.

إلى ذلك، شهدت جامعة طهران أمس 
احتجاجات على طريقة التعامل مع 

قضية الطائرة األوكرانية.
وقال اتحـــاد “الجامعيين اإليرانيين” 
مغـــادرة  مـــن  منعـــوا  الطـــالب  إن 
الجامعة، وذلك بعد اندالع اشتباكات 

بين الطالب وقوات الباسيج.

أممية بعقوبات  إيران  يهددون  األوروبيون 
انــدالع اشــتباكات بيــن “الباســيج” وطــاب جامعــة طهــران

طالب إيرانيون في مظاهرة احتجاج على إسقاط طائرة أوكرانية في جامعة طهران أمس )أ ف ب(

باريس، موسكو - أ ف ب
تفاوتـــت آراء عـــدد من المواطنيـــن وأصحـــاب مكاتب الخدم 
فيما يتعلق بتغريدات رئيس هيئة تنظيم ســـوق العمل أسامة 

العبســـي، التي حذر بها من التعاون مع مكاتب الخدم التي 
تتعامل بنظام الســـاعة، إذ أشـــار إلى 

أن كل هـــؤالء العمالـــة 
هي ســـائبة وهاربة، 

وغير قانونية.

“^” تفتح ملف الخدم بعد 
تغريدات العبسي المثيرة للجدل

)١٦(

إنشاء مصنع نفطي كيميائي بـ 60 مليون دوالر
المنامة - الوطنية للنفط والغاز

الشـــيخ  النفـــط  وزيـــر  اجتمـــع 
محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفة، 
إذ  روســـي،  وفـــد  مـــع  أمـــس، 
تـــم اســـتعراض ســـبل التعاون 
فـــي  االســـتثمار  وفـــرص 
افتتـــاح  وعزمهـــا  البحريـــن، 
مصنـــع متخصص فـــي القطاع 
النفطـــي والكيميائي بقيمة 60 

مليون دوالر.

شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  كشـــف 
الخليج لصناعـــة البتروكيماويـــات “جيبك” 
عبدالرحمـــن جواهري، عن تحقيق الشـــركة 
خالل العـــام 2019 معدل إنتاج يعد األعلى 
فـــي تاريخها، إذ تجاوز مجموع اإلنتاج من 
المـــواد البتروكيماويـــة 1.64 مليـــون طـــن 
متـــري بزيـــادة 5 % مـــن أعلـــى إنتـــاج فـــي 

السابق.

جواهري: 5 % زيادة إنتاج “جيبك”

أو  المتقاعـــدون  المقترضـــون  يواجـــه 
المســـرحون مشـــكالت عديدة في جدولة 
المبالـــغ التـــي اقترضوهـــا قبـــل اتخاذهـــم 
قرار التقاعد أو تسريحهم عن العمل. فإذا 
كنـــت على وشـــك التقاعـــد وعليك قرض 
شـــخصي مـــن أحد البنـــوك فترّيـــث قليال، 
واسأل البنك الذي أخذت منه القرض: “لو 
قـــّل راتبي فهل ســـيتم خصم 50 % فقط 

من الراتب لسداد القرض؟”.

متقاعدون ومسّرحون 
يواجهون شبح البنوك

)١٢(
)13()١١(

0511162319

انطالق ثالث جوالت بطولة البحرين الوطنية “الدراغ”عرض “مسامير” في “سينكو”سقوط طائرة حربية مصرية“المعارض” الجديد يدعم الناتج المحليتثبيت 110 موظفين في “اإلعالم”
كشف الوكيل المساعد لشؤون  «

اإلذاعة والتلفزيون بوزارة شؤون 
اإلعالم عبدالله الدوسري عن أنه تم 

االنتهاء من تثبيت 110 موظفين، 
والعمل جار إلتمام إجراءات تثبيت 

بقية العدد، ويتوقع االنتهاء من 
ذلك مع نهاية فبراير المقبل.

توقع رئيس مجموعة الذكاء  «
االصطناعي جاسم حاجي أن 

يساهم مركز البحرين الدولي 
للمعارض والمؤتمرات الجديد 
في الصخير بنسبة 1.5 % في 

الناتج المحلي اإلجمالي، وتوفير 
أكثر من 490 وظيفة سنوًيا.

سقطت طائرة مقاتلة مصرية،  «
أمس، أثناء قيامها بتدريبات، 

ما أسفر عن استشهاد قائدها، 
بحسب ما أعلن المتحدث باسم 

الجيش المصري تامر الرفاعي 
على صفحته الرسمية على 

“فيسبوك”.

افتتح صناع فيلم التحريك  «
السعودي األول “مسامير” 

عرضه الخاص في سينما فوكس 
اإلمارات، قبل طرحه اإلقليمي في 

صاالت شركة البحرين للسينما 
سينكو التي قدمت الفيلم بدءا 

من الخميس.

عشاق ومحبو السرعة ورياضة  «
السيارات على موعد جديد مع 
اإلثارة والتنافس على مضمار 

السرعة بحلبة البحرين الدولية 
نهاية األسبوع، مع انطالق الجولة 

الثالثة من بطولة البحرين الوطنية 
لسباقات السرعة.

البحرين عالجت بنهجها الدبلوماسي المعتدل أصعب التحديات
جاللة الملك 

مستقبال 
رجال السلك 
الدبلوماسي 
المعتمدين 
وكبار لدى 
المملكة 

المسؤولين 
والعاملين 

بوزارة الخارجية

جاللة الملك: 
“الخارجية” أرست 
لنفسها نموذًجا 
خاًصا باستنادها 
لمبادئ تنبع من 
ثقافتنا اإلنسانية

)٠٤(

أمل الحامد من عسكر

عبدالرحمن جواهري
وزير النفط مجتمعا بالوفد الروسي

علي الفردان

أكد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن 
البحرين اســـتطاعت بنهجها الدبلوماســـي المتزن وبسياساتها المرنة 
والحاســـمة في الوقت ذاته، معالجة أصعب التحديات واإلسهام في 
حـــل العديـــد من األزمـــات، ولتؤكد، فـــي كل المواقـــف، التزامها التام 
واحترامها الثابت للقوانيـــن واألعراف والمواثيق الدولية. جاء ذلك 
لدى استقبال جاللته أمس في قصر الصخير وزير الخارجية الشيخ 
خالـــد بـــن أحمد بن محمد آل خليفة، الذي قـــدم إلى جاللته أصحاب 
رجـــال الســـلك الدبلوماســـي المعتمدين لـــدى مملكة البحريـــن وكبار 

المسؤولين والعاملين بوزارة الخارجية.

المنامة - بنا

بدور المالكي وعلوي الموسوي وإبراهيم النهام

خالف بين مكاتب 
الخدم وشركات 

التنظيفات

شكاوى من         
زيادة الرسوم.. 
)٠٨(وارتفاع الرواتب



األربعاء 15 يناير 2020 - 20 جمادى األولى 1441 - العدد 024110



03 األربعاء 15 يناير 2020 - 20 جمادى األولى 1441 - العدد 4110



استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة أمس في قصر 
الصخيـــر وزير الخارجية الشـــيخ خالد بن 
أحمد بن محمـــد آل خليفة، الذي قدم إلى 
جاللته أصحاب رجال السلك الدبلوماسي 
المعتمديـــن لـــدى مملكـــة البحريـــن وكبـــار 
المســـؤولين والعاملين بـــوزارة الخارجية؛ 
بمناســـبة االحتفـــال باليـــوم الدبلوماســـي 

الذي يصادف 14 يناير 2020.
وتشـــرف الجميـــع فـــي بدايـــة االســـتقبال 

بالسالم على جاللة الملك.
وبعد تالوة آيات من الذكر الحكيم تفضل 
صاحـــب الجاللة بإلقاء كلمة ســـامية بهذه 

المناسبة، هذا نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

أصحـــاب  والمعالـــي..  الســـمو  أصحـــاب 
السعادة السفراء..

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

يـــوم  فـــي  بكـــم  نلتقـــي  أن  يســـعدنا 
“الدبلوماســـية البحرينيـــة” التـــي خصصنا 
لها مناسبة وطنية سنوية، وذلك لالحتفاء 
ثوابـــت  إرســـاء  فـــي  بدورهـــا  واإلشـــادة 
عالقاتنـــا الدوليـــة وسياســـاتنا الخارجيـــة 
وحســـن  المتبادلـــة،  الثقـــة  علـــى  القائمـــة 
المشـــتركة  المصالـــح  واحتـــرام  الجـــوار، 

لتعزيز االستقرار والسالم العالمي.
أيهـــا  البحرينيـــة،  الخارجيـــة  فالسياســـة 
اإلخـــوة واألخـــوات، قـــد أرســـت لنفســـها 
“نموذًجـــا خاًصا” باســـتنادها لمبادئ وقيم 
اإلنســـانية،  ثقافتنـــا  مخـــزون  مـــن  تنبـــع 
وبثرائهـــا المرتبط بالشـــخصية البحرينية 
المعروفـــة بتواصلهـــا المتحضر مـــع العالم 
بثقافاتـــه وحضاراته المتنوعة، فســـجلت 
بذلـــك نجاًحـــا دبلوماســـًيا، نعتـــز بصيتـــه 

ونفخر بإنجازاته.
والبحرين من خالل تحالفاتها وشـــراكاتها 

علـــى مر التاريـــخ، والممتـــدة للعالم أجمع، 
الدبلوماســـي  بنهجهـــا  اســـتطاعت  قـــد 
المتـــزن وبسياســـاتها المرنـــة والحاســـمة، 
فـــي الوقـــت ذاتـــه، مـــن معالجـــة أصعـــب 
التحديات واإلســـهام في حـــل العديد من 
األزمـــات، ولتؤكد، فـــي كل المواقف، على 
التزامها التـــام واحترامها الثابت للقوانين 

واألعراف والمواثيق الدولية.
وختاًما، فإنها لمناســـبة طيبة لنتوجه فيها 
بالتقديـــر واالعتزاز بالجهود الحثيثة التي 
تبذلها الكوادر الدبلوماســـية ليســـتمر دور 
بالدنا النشـــط والمتفاعل مـــع قضايا أمتنا 
عالقاتنـــا  ويقـــوي  واإلســـالمية،  العربيـــة 
العهـــد  كمـــا  البحريـــن،  ولتبقـــى  الدوليـــة، 
بها، منارة حضارية تشـــع برســـائل السالم 
والتقـــارب والوئام لخير وصالح البشـــرية 

جمعاء.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

المنامة - بنا

البحرين استطاعت معالجة أصعب التحديات وحل العديد من األزمات
جاللـــة الملـــك: كوادرنـــا الدبلوماســـية تعـــزز دور المملكـــة النشـــط والمتفاعـــل مـــع قضايـــا األمـــة
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ثـــم ألقى وزيـــر الخارجية الشـــيخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة كلمة هذا نصها:

ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المفدى 

حفظه هللا ورعاه..
أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، 

الحضور الكرام..
أتشـــرف يـــا صاحـــب الجاللـــة باألصالة عن 
نفســـي وبالنيابة عن جميع منتســـبي وزارة 
الســـامي،  لمقامكـــم  أرفـــع  أن  الخارجيـــة 
أســـمى عبـــارات الشـــكر وعظيـــم االمتنـــان 
والعرفـــان علـــى التشـــرف بلقـــاء جاللتكـــم 
بعـــد عام مضى مـــن لقاء أبنائكـــم العاملين 
في المجال الدبلوماسي بمناسبة االحتفاء 
بالذكرى الخمسين لبدء العمل الدبلوماسي 

المؤسسي في وطننا العزيز.
واعتزازنـــا  فخرنـــا  دواعـــي  لمـــن  وإنـــه 
الـــذي  الدبلوماســـي  اليـــوم  أضحـــى  أن 
خصصتمـــوه جاللتكـــم لالحتفـــاء باألســـرة 
الدبلوماسية، مناســـبة وطنية سنوية نظًرا 
لمـــا تقـــوم بـــه الدبلوماســـية البحرينية من 

دور وطنـــي ملمـــوس في تنفيـــذ توجيهات 
جاللتكم لحماية مكتســـبات الوطن والذود 
عن مصالحه في الخارج، بفضل ما تحظى 
بـــه مـــن دعـــم مســـتمر مـــن لـــدن جاللتكـــم 
رعاكـــم هللا، ممـــا مكن السياســـة الخارجية 
لمملكـــة البحريـــن أن تنتهـــج نموذًجا فريًدا 
تتطلـــع إليـــه الكثير مـــن الدول والشـــعوب، 
يقوم على أســـس االعتـــدال والتوازن، في 
ظـــل نهجكم اإلصالحي الـــذي جعل مملكة 
البحريـــن دولـــة عصريـــة ينبع منهـــا الرخاء 
وتصدر منها رســـائل السالم والتعايش بين 
الجميـــع طيلـــة العشـــرين عاما فـــزادت من 
رصيد مكانتها الرفيعة ورســـخت ســـمعتها 

الطيبة بين مصاف األمم.
فالسياســـة الخارجيـــة البحرينيـــة بثوابتها 
ودورهـــا  الواضحـــة  ومعالمهـــا  الراســـخة 
تواصـــل  الفاعلـــة،  وجهودهـــا  النشـــط 
االضطـــالع بمهامهـــا فـــي تعزيـــز عالقـــات 
األشـــقاء  مـــع  وتعاونهـــا  البحريـــن  مملكـــة 
وتقوية عالقاتها مع الحلفاء واإلسهام في 
وضع حلـــول للعديد مـــن األزمـــات، ارتكاًزا 

علـــى قيـــم ومبـــادئ لـــم ولـــن نتخلـــى عنها 
من االحترام المتبـــادل والحوار والتعايش 
البنـــاء واالنفتـــاح المثمر علـــى العالم بدوله 
وثقافاتـــه وحضاراته وشـــعوبه، والتمســـك 
بالقوانيـــن واألعـــراف والمواثيـــق الدولية، 
وهـــو مـــا برهنت عليـــه وأثبتتـــه التحالفات 
التاريخيـــة لمملكـــة البحريـــن علـــى امتداد 
القـــرون، وشـــراكاتها المتعددة عبـــر العقود 
وانضمامها للمعاهـــدات التي تقوي وتدعم 
عالقاتها مع الـــدول والكيانات المؤثرة في 
العالم، تجســـيًدا لرؤية جاللتكم أيدكم هللا 
فـــي ترســـيخ أواصـــر التعـــاون مـــع الجميع 
وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات 
واألديان، ودعم كل الجهود الرامية لتعزيز 

األمن والسلم اإلقليميين والدوليين.
سيدي حضرة صاحب الجاللة..

اســـمحوا لي في هـــذا المقـــام العظيم أمام 
جاللتكـــم حفظكم هللا ورعاكـــم، وفي هذه 
المناســـبة الدبلوماســـية الســـنوية العزيـــزة 
علـــى قلبي، بـــأن أرفع أســـمى آيات الشـــكر 
واالمتنـــان علـــى ثقتكـــم الغالية بـــي طوال 

والتـــي  الماضيـــة،  عامـــا  عشـــر  الخمســـة 
شـــرفتموني بها أن أكون وزيـــرا للخارجية، 
خدمتكـــم فيها بكل إخـــالص وما جادت به 
نفســـي التي تســـعى لرضاكم علها لم تقصر 
فـــي بلوغ تلـــك الغاية النبيلـــة، فتعلمت من 
جاللتكم الكثير ليس في تجسيد حكمتكم 
التـــي حباكم بها هللا فحســـب، بل في حب 
مملكـــة البحرين ورفعة شـــأنها والذود عنها 
والســـهر مـــن أجلهـــا والتضحيـــة لســـموها، 
فنلـــت مـــن شـــرف االســـتماع لتوجيهاتكـــم 
مـــا نلـــت، فكانت لـــي خير المعيـــن من أجل 
المســـاهمة في تعزيـــز مصالح هـــذا الوطن 

الغالي والدفاع عن سياساته ومرتكزاته.
كمـــا واســـمحوا لـــي جاللتكـــم بـــأن أتوجـــه 
بخالـــص الشـــكر الجزيـــل وعظيـــم العرفان 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقر 
حفظه هللا، وصاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء حفظه هللا، على ما حظيت به من 

دعم ال محدود وتوجيهات سديدة مكنتني 
مـــن العمـــل علـــى تحقيـــق الرؤيـــا الشـــاملة 
الخارجيـــة  السياســـة  وتطلعـــات  ألهـــداف 
لمملكـــة البحريـــن، وال يفوتني اإلشـــارة هنا 
إلـــى رائد الدبلوماســـية البحرينية ومعلمها 
األول ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  خليفـــة 
الموقـــر، الذي اســـتلهمت منه معالـــم العمل 
الدبلوماسي وتشرفت بالعمل تحت مظلته 
وتـــزودت مـــن خبرتـــه ومســـيرته الطويلة، 
الحكومـــة  أعضـــاء  إلـــى  ممتـــد  وشـــكري 
وزارة  منتســـبي  وزمالئـــي  الموقريـــن 
الخارجية كافة الذين كانوا لي نعم المعين 
في تحقيق أهداف هذه المؤسسة العريقة.

كمـــا أتقـــدم بالتهنئـــة الخالصة لـــأخ العزيز 
راشـــد  بـــن  عبداللطيـــف  الدكتـــور  معالـــي 
الزياني، الذي ســـيحمل راية الدبلوماســـية 
البحرينية بـــكل عزم واقتدار لما يملكه من 
كفاءة وخبرة ما يجعله قادًرا بمشـــيئة هللا 
تعالى على مواصلة الدرب الذي رســـمتموه 
لنا جاللتكم بكل حكمة، لتســـتمر المســـيرة 

المضيئـــة التـــي مكنت السياســـة الخارجية 
مـــن أن تفرض نفســـها وتشـــق طريقها رغم 
صعوبـــة المراحـــل والظـــروف والتحديات، 
للحفـــاظ علـــى نهجهـــا الخاص الـــذي تبلور 
من تاريخنا وإرثنـــا، ويتوافق مع معطيات 
عصرنـــا وظروفنا الراهنة والقادمة، بشـــكل 
يضمن لمملكة البحريـــن مصالحها ويحفظ 
مـــا  ويعـــزز  ســـيادتها،  ويصـــون  ســـالمتها، 
وصـــوت  رفيعـــة  مكانـــة  مـــن  لهـــا  تحقـــق 
مســـموع ودور إيجابـــي ومؤثـــر فـــي كافة 

المحافل اإلقليمية والدولية.
 مؤكـــدا لجاللتكـــم حفظكـــم هللا أننـــي، كما 
عهدتمونـــي دومـــا، لـــن أدخـــر جهـــًدا أينمـــا 
كنـــت وفـــي أي موقـــع كان، مقتدًيـــا بنهـــج 
جاللتكـــم في البذل والعطـــاء ألجل المزيد 
مـــن الرفعة والرخاء لهذا الوطن العزيز في 

ظل قيادتكم الحكيمة.
 شـــكًرا صاحـــب الجاللـــة، والســـالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.
ثم تشـــرف وزيـــر الخارجيـــة بتقديم هدية 

تذكارية إلى جاللة الملك بهذه المناسبة.

وزير الخارجية: تعلمت من جاللتكم الكثير

جاللة الملك مستقباًل وزير الخارجية وعددا من رجال السلك الدبلوماسي المعتمدين وكبار المسؤولين والعاملين بوزارة الخارجية



أكـــد الوكيل المســـاعد لشـــؤون اإلذاعة 
اإلعـــام  شـــؤون  بـــوزارة  والتلفزيـــون 
التعـــاون  أن  الدوســـري  عبـــدهللا 
والتنســـيق بيـــن وزارة شـــؤون اإلعام 
فـــي  متمثلـــة  التشـــريعية  والمؤسســـة 
مجلس النواب قد قطع أشواًطا كبيرة، 
خصوصا مـــا يتصل بإبراز أهم القضايا 
والموضوعـــات التـــي يتصـــدى لهـــا بما 
يعود على المواطن بالنفع، أو تلك التي 
تتنـــاول الجوانب التشـــريعية المتصلة 
بالشأن السياسي واالقتصادي وغيرها 
مـــن المجاالت. وأشـــار في هـــذا الصدد 
إلـــى الدعم الذي قدمته لجنة الشـــؤون 
الماليـــة واالقتصادية بمجلـــس النواب 
بتوفيـــر ميزانية إضافيـــة لتثبيت ١٥٠ 

موظفا من أصحاب العقود المؤقتة.
وأوضح الدوســـري أنه تم االنتهاء من 

تثبيـــت ١١٠ موظفيـــن، والعمـــل جـــار 
إلتمـــام إجـــراءات تثبيـــت بقيـــة العدد، 
ويتوقـــع االنتهـــاء مـــن ذلـــك مـــع نهاية 

شهر فبراير المقبل.
كمـــا نـــوه باالتفاقيـــة التـــي تـــم إعـــادة 
توقيعهـــا بيـــن وزارة شـــؤون اإلعـــام 
وأمانتـــي مجلســـي الشـــورى والنواب، 
وهو ما يؤطر لشـــكل وفحوى التعاون 
والســـلطات  الـــوزارة  بيـــن  الثنائـــي 

التشريعية في المملكة.
شـــكره  بالـــغ  عـــن  الدوســـري  وأعـــرب 
وتقديره لرئيسة مجلس النواب فوزية 
بنـــت عبـــدهللا زينل وأعضـــاء المجلس 
على ما يبدونه من تفهم كبير لمختلف 
التحديـــات التـــي قد يواجههـــا اإلعام 
بشتى منصاته، ما يستدعي بذل مزيد 
من جهـــود التطويـــر والمواكبة ســـواء 
علـــى الجوانب الفنيـــة أو تلك المتعلقة 

بالجوانب البشرية والقوى العاملة.
وأشاد الوكيل المساعد لشؤون اإلذاعة 
مـــن  المتواصـــل  بالدعـــم  والتلفزيـــون 
قبـــل مجلس النـــواب لمســـيرة اإلعام 
المنـــوط  الـــدور  خصوصـــا  البحرينـــي 
بجهـــازي اإلذاعـــة والتلفزيـــون كونهما 
مرآة حقيقية عكست النهضة التنموية 
لمملكـــة البحرين فـــي مختلف مراحلها 

وهـــو الـــدور الذي نســـعى جاهدين إلى 
اســـتكماله مـــع تبنـــي الخطـــوات كافـــة 
التي تســـهم فـــي تطوير هذه المســـيرة 
اإلعامية بما يحقق األهداف المرجوة 
للنهـــوض بالعمـــل اإلعامـــي إلـــى آفاق 
أرحب. من جهة أخرى، أشاد الدوسري 
بالجهود المبذولة من قبل رئيس ديوان 
الخدمـــة المدنية والطاقـــم اإلداري في 
تســـريع وتيرة إجراء توظيف أصحاب 
العقود المؤقتة بالوزارة وتذليل جميع 
المعوقـــات فـــي فتـــرة وجيـــزة التي لم 

تتعد 3 أشهر. 
وفي هذا الجانب قال الوكيل المساعد 
لشـــؤون اإلذاعة والتلفزيـــون إن وزارة 
شؤون اإلعام تقدر عالًيا هذه الجهود 
الخدمـــة  ديـــوان  قبـــل  مـــن  المبذولـــة 
المدنيـــة واهتمامـــه بالـــكادر اإلعامـــي 

البحريني.

الرفاع - قوة دفاع البحرين

اســـتقبل القائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
بالقيادة العامة أمس وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 

بن خليفة آل خليفة.
القائـــد  رّحـــب  اللقـــاء،  وخـــال   

العام لقـــوة دفاع البحريـــن بوزير 
الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة 
مـــن  عـــدد  بحـــث  جـــرى  حيـــث 
المتعلقـــة بمجاالت  الموضوعـــات 
التعاون والتنسيق القائم بين قوة 
الماليـــة  ووزارة  البحريـــن  دفـــاع 

واالقتصاد الوطني.

تنسيق التعاون بين “الدفاع” و ”المالية”
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دعم سعودي سخي لتطوير البنية التحتية في البحرين
خالد بن عبداهلل: العالقات مع الرياض نتاج إرث استوصانا به األجداد واآلباء

أكـــد نائب رئيـــس مجلس الوزراء الشـــيخ 
خالد بـــن عبدهللا آل خليفـــة، أن العاقات 
البحرينيـــة الســـعودية أصبحـــت نموذجـــًا 
متميزًا لمـــا يجب أن تكون عليه العاقات 
عمومـــًا، وبيـــن دول الجوار خصوصـــًا، لما 
تحملـــه مـــن ســـمات نوعيـــة فـــي مختلف 
المتقـــدم  المســـتوى  “إن  وقـــال  أبعادهـــا. 
الـــذي وصلت إليه العاقـــات بين البحرين 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  وشـــقيقتها 
مـــا هـــو إال نتاج إرث اســـتوصانا بـــه خيرًا 
األجـــداد واآلبـــاء مـــن بعدهـــم للمحافظـــة 
وجـــدان  فـــي  وتعميقـــه  وتعزيـــزه  عليـــه 
مـــا  وهـــو  البلديـــن،  كا  شـــعبي  ونفـــوس 
يحـــرص عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخوه 
خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 

بـــن عبـــد العزيز آل ســـعود، علـــى العمل به 
وتجســـيده واقعـــًا فـــي مختلـــف مجاالت 

التعاون والتنسيق المشترك”.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه فـــي مكتبـــه بقصر 
القضيبيـــة امـــس ســـفير المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية لـــدى مملكة البحريـــن صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلطان بـــن أحمد 
بن عبد العزيز آل ســـعود، بمناسبة تعيينه 

ســـفيرًا لباده لدى المملكة. وخال اللقاء، 
أعـــرب نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء عن 
شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية 
لمملكـــة  مســـاندة  مـــن  تقدمـــه  مـــا  علـــى 
البحرين في مختلف المواقف والظروف، 
الســـيما دعمهـــا الســـخي لمشـــاريع تطوير 
البنيـــة التحتيـــة فـــي قطاعـــات اإلســـكان 
والتعليم والصحة والخدمات االجتماعية 

األخـــرى المدرجـــة ضمـــن برنامـــج التنمية 
الخليجي، مشيدًا معاليه في الوقت نفسه 
بمـــا تشـــهده المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
مـــن تقـــدم وتطـــور فـــي شـــتى المياديـــن 
والمبـــادرات  البرامـــج  عبـــر  والمجـــاالت 
التـــي تنفذهـــا والتي تحمل رؤيـــة قيادتها 
الحكيمة الثاقبة ونظرتها الطموحة هدفها 
استشـــراف المســـتقبل. من جانبـــه، أعرب 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلطان بن 
أحمد بن عبد العزيز آل ســـعود، عن شكره 
لمملكة البحرين – قيادة وحكومة وشـــعبًا 
– على ما لمســـه ســـموه من رغبـــة صادقة 
لدفـــع العاقـــات الثنائية قدمـــًا وتطويرها 
خيـــر  فيـــه  لمـــا  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
وصالح الجميع، واستمرارًا لمسيرة الخير 

واالزدهار التي يشهدها كا البلدين.

نائب رئيس مجلس الوزراء في لقاء مع السفير السعودي

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
آل خليفـــة، قائـــد القـــوات البحرية 
بالقيـــادة المركزية األميركية، قائد 
األســـطول الخامس الفريق بحري 
جيمـــس مالـــوي، وذلـــك بحضـــور 
سفير الواليات المتحدة األميركية 
جاســـتن  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 
هيكـــس ســـيبريل، ورئيـــس األمن 

العام الفريق طارق الحسن. 
 ورحـــب الوزيـــر، بالفريـــق بحـــري 
جيمس مالوي، مشـــيًدا بالعاقات 

الوثيقة والشـــراكة االســـتراتيجية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليـــات 
مصالـــح  يدعـــم  بمـــا  المتحـــدة، 
البلديـــن الصديقيـــن.  وتـــم خـــال 
العاقـــات  اســـتعراض  اللقـــاء، 
البلديـــن،  بيـــن  القائمـــة  الثنائيـــة 
وبحث مجاالت التعاون والتنسيق 
األمنـــي، باإلضافـــة إلـــى عـــدد من 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 
المشـــترك.  حضر اللقـــاء قائد خفر 
الســـواحل ومســـاعد رئيـــس األمن 
العام لشئون العمليات والتدريب.

زيادة التنسيق األمني مع األسطول الخامس

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، 
للـــوزارة  العـــام  بالديـــوان  بمكتبـــه 
أمس، األمين العام لمجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربيـــة عبداللطيف 

الزياني.
وزيـــر  رّحـــب  اللقـــاء،  وخـــال 
الخارجية بالزياني، مشيًدا بالجهود 
الطيبة التي قام بها في تطوير دور 
التعـــاون  لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة 
لـــدول الخليج العربيـــة في المضي 
بمســـيرة العمل الخليجي المشـــترك 

آلفاق أرحب على المستويات كافة 
وبما يلبي تطلعات وطموحات دول 
وشـــعوب مجلس التعـــاون، وتعزيز 
دوره في ترسيخ األمن والسلم في 
المنطقة بما يدعم مصالح الجميع.

عـــن  الزيانـــي  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
الخارجيـــة،  وزيـــر  بلقـــاء  اعتـــزازه 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدور  وتقديـــره 
فـــي تعزيـــز األمـــن واالســـتقرار في 
المنطقة ودعم العمل المشـــترك في 
مواجهـــة التحديـــات التـــي تواجـــه 

دولها وشعوبها.

وزير الخارجية يشيد بجهود الزياني

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

أكـــد نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
الشـــيخ خالد بن عبـــد هللا آل خليفة 
أن الشـــراكة المتميـــزة القائمـــة بيـــن 
القطاعين العام واألهلي – ممثاً في 
مؤسســـات القطاع الخـــاص – لدعم 
ثقافة القراءة وجعلها ظاهرة شائعة 
بيـــن األفـــراد مـــن شـــأنها أن تنتـــج 
مجتمعًا واعيًا ومتســـامحًا ومنفتحًا 
بفكـــره  ومســـتنيرًا  اآلخـــر  علـــى 
وعلمـــه. جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله 
امـــس فـــي مكتبـــه بقصـــر القضيبية 
رئيس مجلس إدارة مؤسســـة األيام 
الحمـــر،  نجيـــب  والنشـــر  للصحافـــة 
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة، ورئيـــس 
تحرير صحيفة األيام، الذين قدموا 
شـــكرهم وتقديرهم لـــه على تفضله 
مـــن   26 الـــدورة  وافتتـــاح  برعايـــة 
مهرجان األيام الثقافي للكتاب الذي 

نظمته المؤسسة مؤخرًا.
الشـــيخ  أشـــاد  االســـتقبال،  وخـــال 
خالـــد بن عبـــد هللا بالتزام مؤسســـة 
بتنظيـــم  والنشـــر  للصحافـــة  األيـــام 
هـــذا المهرجـــان الـــذي يعـــد تظاهرة 
علـــى  نبيلـــة،  أهـــداف  ذات  ثقافيـــة 
مـــدى أكثر مـــن ربع قرن مـــن الزمن، 
مثنيـــًا كذلك ما شـــهده المعرض من 

إقبال واســـع النطاق مـــن قبل الزوار 
مـــن القـــراء والمثقفيـــن والمهتميـــن 
من داخـــل وخارج المملكـــة، وما تم 
على هامشـــه من تدشـــين عـــدد من 
مختلـــف  فـــي  القّيمـــة  اإلصـــدارات 
علـــى  للقائميـــن  المجـــاالت، متمنيـــًا 
التوفيـــق  الثقافـــي  المهرجـــان  هـــذا 
والنجـــاح، ومواصلـــة تنظيمـــه فـــي 
تعزيـــز  فيـــه  لمـــا  المقبلـــة  األعـــوام 
وازدهار المشهد الثقافي في مملكة 

البحرين.
مـــن جانبه، أعـــرب الحمر – باألصالة 
عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس 
للصحافـــة  األيـــام  مؤسســـة  إدارة 
والنشـــر – عـــن بالغ شـــكره وتقديره 
علـــى  هللا  عبـــد  بـــن  خالـــد  للشـــيخ 
تفضلـــه بافتتاح ورعايـــة الدورة 26 
مـــن مهرجان األيام الثقافي للكتاب، 
الفتـــًا الـــى أن رعايـــة نائـــب رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء للعـــام الثالث على 
التوالي للمهرجـــان، تعكس ما يوليه 
بالجوانـــب  واهتمـــام  حـــرص  مـــن 
الثقافيـــة التـــي لهـــا أثر بـــارز في أن 
يكـــون األفراد قـــادرون على مواكبة 
فـــي  والرقـــي  والتقـــدم  الحضـــارة 

مختلف المجاالت المعرفية.

شراكة القطاعين لدعم القراءة تنتج مجتمعا مستنيرا

سمو رئيس الوزراء يرعى انطالق معرض الفنون التشكيلية
ــن ــي ــم ــي ــق وم الـــبـــحـــريـــن  ــن  ــ مـ فـــنـــانـــا   68 بـــمـــشـــاركـــة 

برعايـــة كريمـــة مـــن رئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، ينطلـــق اليوم 
األربعـــاء 15 ينايـــر معـــرض البحريـــن 
السنوي للفنون التشكيلية في نسخته 
السادســـة واألربعيـــن، حيـــث تنظمـــه 
هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار في كل 
من متحف البحرين الوطني ومســـرح 
البحريـــن الوطنـــي ويشـــارك فيـــه 68 

فناًنا تشكيلًيا.
الســـنوي  البحريـــن  معـــرض  ويأتـــي 
للفنون التشـــكيلية ضمن برنامج هيئة 
الثقافة لعام 2020 والذي يحمل شعار 

“دلمون حيث الكثافة”.
ويشـــارك في معرض البحرين السنوي 
للفنـــون التشـــكيلية هـــذا العـــام والذي 

2020م  فبرايـــر   15 حتـــى  يســـتمر 
فـــي  ومقيمـــون  بحرينيـــون  فنانـــون 
المملكـــة يقدمـــون أعمـــاالً تنتمـــي إلى 
كافـــة المـــدارس واالتجاهـــات الفنية، 
حيـــث تتعدد طرق تكوينها وصناعتها 
تصويـــر  نحـــت،  بيـــن  مـــا  وتتنـــوع 
فوتوغرافـــي، فنـــون جرافيك ورســـم 
باســـتخدام مختلف الخامات والمواد 
واألشـــكال، إضافة إلى أعمال الفيديو 
والتركيب. كما ويشـــارك في المعرض 
عدد من رواد الحركة الفنية البحرينية 
وكل مـــن مســـاحة الـــرواق الفنيـــة من 
مملكة البحرين ومنصة الفن المعاصر 

)CAP( من دولة الكويت.
هيئـــة  تعلـــن  االفتتـــاح  يـــوم  وخـــال 
البحرين للثقافة واآلثـــار عن الفائزين 
بالمســـابقة الســـنوية للمعـــرض والتـــي 

تشـــرف عليها لجنة تحكيـــم تضم كا 
من بيان كانو مؤسسة ومديرة مساحة 
الســـعودية  والفنانـــة  للفنـــون  الـــرواق 
عفـــت عبـــد هللا فدعـــق أســـتاذة الفـــن 
التشـــكيلي والفنان التشكيلي المغربي 
محمد المرابطي. وســـيتم الكشف عن 
الفائز بالجائـــزة األولى )الدانة(، والتي 
صمم مجسمها الفنان خليل الهاشمي، 
فيمـــا تقـــدم الهيئـــة لصاحـــب المركـــز 
الثاني فرصة إلقامة معرض شخصي 

لمدة شـــهر في مركز الفنون. أما الفائز 
بالمركـــز الثالـــث فيحصل علـــى إقامة 

فنية خارجية.
يذكـــر أن “معـــرض البحريـــن الســـنوي 
للفنـــون التشـــكيلية” يقـــام منـــذ العـــام 
)1972م( برعايـــة كريمـــة مـــن رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
ويعـــد أكبـــر وأهـــم تجمع فني ســـنوي 

يقام بمملكة البحرين.
واســـتقطب عبر الســـنوات أبرز وجوه 
الحركـــة التشـــكيلية فـــي المملكـــة من 
الفنيـــة  المواهـــب  إلـــى  إضافـــة  رواد 
شـــمولية  بجـــدارة  ليعكـــس  الشـــابة، 
التجربة الفنية التشـــكيلية البحرينية، 
والتي تشـــكل جزءًا مهمـــًا من الحراك 

الثقافي المحلي.

المنامة - بنا

تتقدم

 اإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في 

بأحر التعازي والمواساة إلى السيد

 نزار معروف 

مساعد المدير العام، تطوير األعمال والتسويق 

فـــي وفـــاة المغفور له بإذن اهلل تعــــالى

خالـــه
تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها 

فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

إنهاء إجراءات تثبيت ١١٠ موظفين في “اإلعالم”
إتمـــام توظيـــف أصحـــاب العقـــود المؤقتـــة مـــع نهايـــة فبرايـــر المقبـــل

عبدالله الدوسري

المنامة - بنا



المؤسســـة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  دشـــنت 
الخيرية لحماية الحيوان والبيئة، الشيخة 
خليفـــة،  آل  الرحمـــن  عبـــد  بنـــت  مـــروة 
للبيئـــة،  المجلـــس األعلـــى  وبالتعـــاون مـــع 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  ومكتـــب 
الـــوزراء أول حملـــة تجريبية استكشـــافية 
لســـبر المخلفات البحرية من نفايات الصيد 
ومخلفات الصيادين والبالســـتيك وغيرها 
في قاع البحر، قام بها فريق من الغواصين 
من منظمة “ســـي شـــيبرد” الدوليـــة، والذي 
يـــزور البحرين ألول مرة بدعوة خاصة من 
المؤسســـة، وضـــم الفريـــق 3 غواصيـــن من 
المملكـــة المتحـــدة، وهم تونـــي الند ومارك 
موشـــامب وجون كروشو، وهم أعضاء من 
منظمة “سي شيبرد “ الدولية، وهي منظمة 
عالميـــة غيـــر ربحيـــة مقرهـــا فـــي الواليات 
المتحدة االميركية وتقوم بأعمال تطوعية 
معنيـــة بحمايـــة البيئـــة والحيـــاة البحريـــة، 
ومناهضـــة لتعـــرض األنـــواع البحريـــة مـــن 
الحيوانـــات إلـــى االنقراض؛ بســـبب الصيد 
الجائـــر أو المخلفـــات التي يتـــم إلقائها في 
قـــاع البحار وأعمالهـــا التطوعية تمتد على 
مســـتوى العالم. وأوضحت الشيخة مروة، 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة علـــى هامـــش 
فـــي  بالحملـــة  المشـــارك  للوفـــد  اســـتقبالها 
البحريـــة، والتـــي شـــملت  بدايـــة رحلتهـــم 
العظـــم  وفشـــت  الجـــارم  فشـــت  منطقـــة 
وشتية والبوم ومناطق البحر المجاورة له، 
أن المؤسسة تستعين بمؤسسات وخبرات 
عالميـــة لوضع حلول للحفاظ على مكونات 
البيئـــة البحريـــة مـــن األســـماك والثدييـــات 

والســـالحف، مشـــيرة إلـــى أن عمـــل الفريق 
تركـــز خـــالل زيارتـــه األولي االستكشـــافية 
للبحريـــن، على تقييم التدمير الذي وصلت 
إليـــه “الموائـــل” البحريـــة، وأســـباب نفـــوق 
الكائنات البحرية التي تمثل التوازن البيئي 
للحيـــاة الفطريـــة في قـــاع البحر، خصوصا 
الســـالحف البحريـــة، والتـــي تعـــرض عـــدد 
كبيـــر منها إلى النفوق في شـــهر أغســـطس 
الماضـــي، مشـــددة علـــى أن إيجـــاد حلـــول 
لحمايـــة الســـالحف يعـــد من أهـــم أولويات 
المؤسســـة وذلـــك مـــن أجـــل الحفـــاظ على 
النظـــم اإليكولوجيـــة للحيوانـــات الفطرية 
وطـــرق حمايتهـــا وحفظهـــا مـــن االنقراض 
والذي يعد أحد أساســـيات عمل المؤسســـة 

مـــن خالل تقديم رصد ومســـح قـــاع البحر 
لمعرفـــة نوعيـــة المخلفـــات واألماكـــن التي 
عملهـــا  مؤكـــدة  المخلفـــات،  فيهـــا  تكثـــر 
وحرصها علـــى تنظيف قـــاع البحر لحماية 
األســـماك والســـالحف والثدييـــات البحرية 
مـــن تهديـــدات المـــوت واالنقراض بســـبب 
المخلفـــات البحريـــة التـــي توجد فـــي قاع 
البحر مثل بقايا شـــباك الصيـــد والمخلفات 
والمعلبات وغيرها من مخلفات الصيادين، 
مؤكدة أن عملها مســـتمر ولن البالســـتيكية 

ينتهي في هذا الجانب. 
وأوضحت الشـــيخة مـــروة في تصريحاتها 
أن عمـــل فريـــق الغواصين اســـتمر ليومين 
برحلتيـــن  خاللهـــا  قامـــوا  متواصليـــن 

استكشـــافيتين لمـــدة تجـــاوزت أكثـــر مـــن 
7 ســـاعات غاصـــوا خاللهـــا في قـــاع البحر 
ولعمق تجاوز 30 مترا، معلنة أن المؤسسة 
اتفقت مع الفريق العالمي لتنفيذ أول حملة 
لتنظيـــف قـــاع البحـــر مـــن المخلفـــات فـــي 
شـــمال وجنـــوب البحريـــن، مشـــيرة إلى ان 
المؤسســـة ســـتطلق هذه الحملة في أواخر 
مـــارس المقبـــل وستســـتمر ألســـبوع كامل، 
ويشـــارك فيهـــا فريـــق من غواصـــي منظمة 
“ســـي شـــيبرد” الدولية، وتقام بالتعاون مع 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة ومكتـــب النائـــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء، وباالستعانة 
غواصيـــن  وبمشـــاركة  عالميـــة  بخبـــرات 

محترفين من بعض دول الخليج والعالم.
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المحـــرق  بلديـــة  عـــام  مديـــر  قـــال 
إبراهيـــم الجـــودر إن ســـعر بطاقـــة 
العمـــل الشـــخصية مـــن 22 إلـــى 30 
وكحـــد  بطاقـــة،   200 لـــكل  دينـــاًرا 
أقصـــى 300 بطاقـــة حســـب الدليل 

المالي الموحد.
ولفت إلى أن المتعارف عليه بجميع 
الـــوزارات والمطابـــع أن يتم شـــراء 
200 بطاقـــة عمـــل، حيـــث إنـــه تـــم 
مؤخًرا إصدار طلب شـــراء بطاقات 
عمـــل إلى أعضـــاء المجلـــس البلدي 
بتســـعيرة بلغـــت 22 دينـــاًرا بواقـــع 

200 بطاقة لكل عضو.
ه على استفســـارات 4  ونفـــى في ردِّ
مـــن أعضـــاء المجلس البلـــدي حول 
آليـــة ترســـية مناقصـــة المطبوعات، 
فـــي  اختـــالف  حـــاالت  ووجـــود 
تســـعيرات طباعة الكروت أن ســـبق 
للبلديـــة شـــراء 1000 بطاقـــة عمـــل 

سابًقا.
 ودعا األعضاء إلى تزويده بأســـماء 
المطابع التي تقدم أسعاًرا تنافسية 
أقـــل مما تم شـــراؤه، حتى يتســـنى 

لهم التعامل معها في سنة 2020.
فـــي  المعنييـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
والعقـــود  المشـــتريات  مجموعـــة 
تتعامـــل مع أكثـــر مـــن مطبعة حين 
يكون الســـعر أكثر من 3 آالف دينار 

وحتى أقل من 3 آالف دينار.
 ولفـــت إلـــى أنـــه يتـــم أحياًنـــا طلب 
ثـــالث تســـعيرات، وإذا كان المبلـــغ 
أقـــل يتم التعامل مع مطبعة واحدة 
حســـب مواصفـــات الجهـــة الطالبـــة 
وجـــودة العمـــل، حيـــث إن طلبـــات 
المطبوعـــات ال تتعدى ثالث طلبات 

في السنة. 
المالـــي  الدليـــل  أنـــه حســـب  وذكـــر 
الموّحـــد فـــإن أي طلـــب شـــراء أقل 
من 3 آالف دينار يتم قبول تسعيرة 

واحدة.
دينـــار  آالف   3 مـــن  أنـــه  وأضـــاف 
وحتى 9999 ديناًرا يتم طلب ثالث 

تسعيرات.
وأشـــار إلى أنـــه مـــن 10 آالف دينار 
وحتـــى 24 ألًفا و999 ديناًرا يتطلب 
المناقصـــات  مجلـــس  فـــي  إعالنهـــا 
وفتـــح المظاريـــف فـــي البلديـــة عن 
طريق لجنة المناقصات والمزايدات 

الداخلية.
وبيـــن أن الطلبـــات التـــي تصـــل إلى 
تتـــم  فإنهـــا  دينـــار وأكثـــر  ألـــف   25
عـــن طريـــق اإلعـــالن عنهـــا وفتـــح 
مظاريفهـــا في مجلـــس المناقصات 

والمزايدات.

22 ديناًرا سعر رزمة “بزنز كارد” موظفي الحكومة

المنامة - تمكين

أشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق 
العمـــل “تمكيـــن” إبراهيـــم جناحـــي 
بمـــا تزخـــر بـــه مملكـــة البحريـــن من 
ومبتكـــرة،  مبدعـــة  وطنيـــة  كـــوادر 
دعـــم  فـــي  الالفتـــة  ومســـاهمتها 
عجلة التنمية فـــي مملكة البحرين، 
القطاعـــات  مختلـــف  فـــي  وذلـــك 

والمؤسسات.
 جـــاء ذلك، خالل اســـتقباله بمكتبه 
اثنيـــن مـــن منتســـبي “تمكيـــن” مـــن 
المشـــاركين والمتأهلين في مسابقة 
االبتكار الحكومي )فكرة( بنســـختها 
الثانية التي أطلقها صاحب الســـمو 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الحكومـــي  الملتقـــى  فـــي  الـــوزراء 
2019، حيث هنأهما على ما قدموه 
المســـابقة،  فـــي  خـــالل مشـــاركتهم 
وذلـــك ضمـــن الجهـــود التكامليـــة لــــ 

“فريق البحرين”. 

علـــى  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــار   
مـــن  بـــدًءا  تمكيـــن  إدارة  حـــرص 
الشـــيخ  برئاســـة  إدارتهـــا  مجلـــس 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  محمـــد 
دعـــم  علـــى  التنفيذيـــة  واإلدارة 
الطاقـــات اإلبداعية في المؤسســـة، 
وتوجيه فرص التحســـين المســـتمر 
ودعـــم التطوير الذاتي، وذلك ضمن 
رأس أولوليـــات العمـــل اإلداري فـــي 

“تمكين”.
 وقد استعرض كل من رائد عبدهللا، 
وعلـــي البنا فكرتهما وناقشـــا فرص 
االستفادة منها فيما يصب في دعم 
األداء الحكومـــي من خـــالل مهاهم 

التي يقومون بها في “تمكين”.
الرئيـــس  تمنـــى  الختـــام،  وفـــي   
مـــن  مزيـــًدا  للموظفيـــن  التنفيـــذي 
العطـــاء والتميـــز، منّوًهـــا بحرصهم 
أهـــداف  مواكبـــة  نحـــو  وســـعيهم 

تطوير العمل الحكومي.

جناحي: دعم الطاقات اإلبداعية

10 % نسبة استكمال تطوير مرفأ الدراز
المشروع يتضمن استراحة للصيادين ومكتب لخفر السواحل وسوق سمك

بدأت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية 
ذات الطابع الخدمي؛ من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار المشاريع البلدية المشتركة بمختلف مناطق مملكة البحرين 

بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقام وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بالمحافظـــة  الثانيـــة  الدائـــرة  وممثـــل 
الشـــمالية النائب فاطمـــة عباس بجولة 
تفقديـــة لمشـــروع تطوير مرفـــأ الدراز، 
حيث أوضح الوزير أن الوزارة وضعت 
خطة استراتيجية حديثة وشاملة؛ من 
أجل تجديد وتطوير مرافئ الصيادين 
البحريـــن  بمملكـــة  المناطـــق  بمختلـــف 
بشـــكل عصـــري وجـــاذب؛ لتتمتـــع هذه 
المرافـــئ بمواصفـــات ومعاييـــر عاليـــة 
الجودة؛ خدمـــًة للصيادين والمترددين 
علـــى تلـــك المرافـــئ والعامليـــن عليها، 
منوًهـــا بأن مرفأ الدراز يخـــدم البحارة 
والصياديـــن فـــي قريـــة الـــدراز والقرى 
مـــن  والهـــدف  والهـــواة،  المجـــاورة 
أعمـــال التطويـــر هـــو جعل هـــذا المرفأ 
مـــن المرافـــئ التـــي تتضمـــن الخدمات 
مرفـــأ  منـــه  وتجعـــل  كافـــة  المطلوبـــة 
نموذجيـــا، خصوصـــا أنـــه يخـــدم قرابة 

150 صياًدا.
وقـــال الوزيـــر خلـــف إن المرفـــأ الـــذي 
يقع علـــى مســـاحة 2.4 هكتاًرا، يشـــهد 
أعمـــااًل تطويريـــة علـــى مســـاحة تبلـــغ 

350 متـــًرا مربًعا، وتـــم البدء في تنفيذ 
تلـــك األعمـــال منـــذ 23 أكتوبـــر 2019، 
ووصلـــت نســـبة اإلنجـــاز لحـــد اآلن 10 
%، موضًحا أن المشـــروع يشتمل على 
لخفـــر  ومكتـــب  للصياديـــن  اســـتراحة 
الســـواحل وسوق سمك وفقا للمساحة 
المتاحـــة، كمـــا يهـــدف المشـــروع إلـــى 
لقـــوارب  االســـتيعابية  الطاقـــة  زيـــادة 
صيـــد األســـماك )الطراريـــد(، إلى جانب 
تسوير المرفأ، مشيًرا إلى أنه تم تبليط 
جـــزء مـــن المرفأ، فيما تـــم االنتهاء من 

توصيل الكهرباء والماء.
وأشـــار إلـــى أن أعمـــال التطويـــر فـــي 

أيًضـــا تشـــييد مبنـــى  المرفـــأ تتضمـــن 
احتياجـــات  الســـتيفاء  جديـــد  إداري 
عليـــه  والقائميـــن  المرفـــأ  مرتـــادي 
ومســـتخدميه، يضم المكاتب اإلدارية 
والمرافـــق التابعـــة لهـــا كوحـــدات البيع 
والمظـــالت وغرفـــة الحراســـة وغيرها، 
والتي ستواكب أفضل وأجود المعايير 
الهندســـية، ومـــن المقـــرر االنتهـــاء من 

جميع األعمال خالل 6 أشهر.
مـــر  الـــدراز  مرفـــأ  مشـــروع  أن  وأكـــد 
بمراحل تطويرية عـــدة، إذ تم االنتهاء 
مـــن أعمال تطويـــر المرحلة األولى في 
شهر مايو 2018، عبر تحسين وتوسعة 

ممر القوارب لتسهيل حركة الصيادين 
يســـمح  خرســـاني  مســـطح  وإنشـــاء 
بانســـيابية إدخـــال وإخـــراج القـــوارب 
مـــن وإلـــى البحـــر، إضافـــة إلـــى تطوير 
الحواجـــز الخرســـانية الجانبية لتوفير 
أكبر مســـاحة ممكنة إليقـــاف القوارب، 
وعمل ســـلم خرســـاني يســـمح بصعود 

ونزول الصيادين للبحر.
وأردف أنـــه تـــم االنتهـــاء مـــن إنشـــاء 
مواقـــف ســـيارات يخـــدم مســـتخدمي 
مرفأ الصيادين، وروعي فيه استيعابه 
ألكبـــر عـــدد مـــن الســـيارات، وانســـياب 
حركة مياه األمطار، إضافة إلى تركيب 
الجانبـــي  اإلنـــارة، والطـــوب  مصابيـــح 
لتوفيـــر ممر للمشـــاة، وتجديـــد المظلة 
الحاليـــة لتوفيـــر مـــكان مظلـــل ومهيـــأ 
بأعمـــال  وقيامهـــم  الصياديـــن  لعمـــل 
وأدوات  لمعداتهـــم  الدوريـــة  الصيانـــة 

الصيد.
من جهـــة أخرى وجـــه خلـــف المعنيين 
في الوزارة إلى عمل الدراسات الالزمة 
إلنشـــاء المرافـــق العامـــة التـــي تخـــدم 
أهالي مدينة ســـلمان، كمـــا وجه الوزير 
مســـؤولي بلدية المنطقة الشمالية إلى 
تطويـــر المنطقـــة المطلـــة علـــى مدينة 
ســـلمان مـــن جهـــة ســـاحل أبـــو صبـــح 
وزيـــادة الرقعة الخضراء ووضع ألعاب 
إضافية والعمل على تجميل المنطقة.

وزير األشغال والنائب فاطمة عباس بجولة تفقدية لمشروع تطوير مرفأ الدراز

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أصحاب المعاهد: توقفت أعمالنا مع “العمل” لعدم زيارة “الجودة” لنا
ناشد أصحاب معاهد التدريب الخاصة الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” إبراهيم جناحي؛ بسبب حرمان معاهد التدريب من الحصول 
على أعمال من “تمكين” ووزارة العمل والتنمية االجتماعية تخص تدريب الباحثين عن العمل بدًءا من الشــهر الجاري، وحصر 

األعمال فقط على المعاهد والمراكز التدريبية الحاصلة على تقدير ممتاز وجيد من هيئة الجودة والتعليم.

وأشـــاروا في تصريحـــات لـ “البـــالد” إلى 
أن الكثير من المعاهـــد الخاصة تضررت 
بعد إقرار اســـتراتيجية جديدة للمعاهد، 
وهـــي زيارة هيئـــة الجـــودة والتعليم لها 
وتقييمهـــا بتقديـــر ممتـــاز أو جيد، حتى 
يتـــم إدراج المعهـــد ضمـــن المعاهد التي 
يمكـــن أن يســـتفاد منهـــا بـــوزارة العمـــل 

والتنمية االجتماعي وتمكين.
وقالوا “إن هيئة الجودة والتعليم لم تزر 
غالبيـــة المعاهـــد التي افتتحـــت ومضى 
علـــى عملهـــا 4 ســـنوات، وهـــذا عقـــاب ال 
نســـتحقه وليـــس لنا ذنـــب فيـــه”، ما دعا 
المعاهـــد الخاصـــة لشـــطبهم مـــن وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية، كما أن هناك 
معاهد موجودة منذ 3 سنوات لم تحضر 
لهـــا الجودة حتـــى اآلن وهذه الشـــريحة 

توقف عنها العمل.
أن  الخاصـــة  المعاهـــد  أصحـــاب  وبيـــن 

المعاهـــد التدريبية الخاصـــة اآلن تعاني 
نقصـــا فـــي األعمـــال التدريبيـــة للمعاهد 
التـــي تقريرها جيد أو ممتـــاز أو التي لم 
تزرهـــا هيئة الجـــودة والتعليم حتى هذا 

اليوم.
من جهـــة أخرى، بيـــن أصحـــاب المعاهد 
الخاصـــة أن مؤسســـات القطـــاع الخاص 
يحق لها تدريـــب موظفيها على البرامج 
لــــ  التابعـــة  المعاهـــد  فـــي  االحترافيـــة 
“تمكيـــن”، في حيـــن تغيـــرت الخطة بأن 
تقوم المؤسسة الخاصة بدفع 50 % و50 
% يدفعهـــا “تمكيـــن”، مـــا اضطرهـــم إلى 
عدم المشـــاركة لالســـتفادة من الدورات 

التدريبيـــة فـــي المعاهـــد للموظفين، بعد 
أن كان يدعمهم “تمكين” بنسبة 100 %. 
ولفتـــوا بخصوص دعـــم الراتب واألجور 
الســـنة  بدفـــع  يلتـــزم  “تمكيـــن”  أن  إلـــى 
 ،% 50 الثانيـــة  70 % والســـنة  األولـــى 
وفي أغســـطس الماضـــي أوقف “تمكين” 

هذا الدعم لمدة 5 أشـــهر بحجة مراجعة 
البرنامج، وخالل الشـــهور الخمســـة التي 
وظفنـــا فيهـــا بحرينيين مـــن المعهد بعد 
تدريبهم قامت الشـــركات بإقالة عدد من 
الموظفين، إذ إن خفض دعم األجور من 
3 سنوات إلى ســـنتين فقط سيؤثر على 

توظيف المواطنين بالقطاع الخاص.
ودعـــا أصحـــاب المعاهـــد الخاصـــة إلـــى 
إلـــى  مشـــيرين  اإلســـتراتيجية،  تعديـــل 
أن هـــذه القـــرارات غيـــر مدروســـة، علًما 
دولًيـــا،  معتمـــدة  شـــهادتها  المعاهـــد  أن 
وتم اســـتحداث حـــزم جديدة لمشـــروع 
الباحثين عن العمل لمهاراتهم الوظيفية.

“تمكين” يخفض دعم 
الـ 100 % لتدريب 

الموظفين في 
“الخاص” للنصف

“الجودة” لم 
تزرنا منذ افتتاح 

معاهدنا 

مؤسسات خاصة أقالت 
موظفين بعد إيقاف 

دعم األجور 5 أشهر

أثناء الغوصفريق سي شيبرد العالمية

مروة خميس

إبراهيم الجودر

بدور المالكي

الجودر: بلدية 
المحرق لم يسبق 
لها شراء 1000 

بطاقة لشخص واحد

سيدعلي المحافظة
غواصون من “سي شيبرد” في حملة عالمية لتنظيف قاع البحر

مـــروة بنـــت عبدالرحمـــن: نســـعى حمايـــة الكائنـــات البحريـــة مـــن االنقـــراض

الشيخة مروة بنت عبدالرحمن لدى استقبالها الفريق

الحملة تنطلق أواخر 
مارس المقبل



بـــرأت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة األولى 
موظفـــا في وزارة الصحة، مما نســـب إليه 
من اتهام باختـــاس مبلغ يتجاوز 27 ألف 
دينـــار علـــى مدار ســـنتين، والـــذي اعترف 
بحيازته للمبلغ في منزله ولكن دون قصد 
تملكـــه بـــل خوفا عليـــه من الســـرقة؛ نظرا 
لقصـــور بآلية العمل، مؤكدة أنها تشـــككت 
في صحة إســـناد االتهام لـــه، وأن الواقعة 
لهـــا صورة أخـــرى غير ما أفاد بها الشـــهود 

من زمائه بالعمل.
وقالـــت المحكمـــة فـــي أســـباب الحكم إن 
الثابـــت مـــن أقوال شـــهود اإلثبـــات أمامها 
بمجـــرد مطالبتـــه بالمبلـــغ لـــم ينكـــره ولـــم 
يـــدِع أنه ملك له بل أقر واعترف به، وقام 
بإعادتـــه أيضا، إذ انه أشـــار إلـــى احتفاظه 
بالمبالـــغ المتحصلـــة مـــن عمله فـــي منزله؛ 
نظرا لقصـــور في آلية العمـــل وخوفا على 
األموال من السرقة، وما إن طولب به قام 
بـــرده، ممـــا ينفي عنـــه عنصـــر االختاس، 
إذ لـــم يظهـــر علـــى المتهـــم بمظهـــر المالك 
للمال، األمر الذي تكون معه أركان جريمة 

االختاس غير متوافرة بحقه.
وتابعـــت، أنـــه ومـــن ثم فـــا تأخـــذ برواية 
شـــهود النيابـــة العامـــة، وال تقيم لهـــا وزنا، 
وترفـــض تلـــك الصورة التي نســـجوها وال 
تعّول عليهـــا، وترجح دفاع المتهم وتأخذ 
بـــه لكونه أولـــى باالعتبـــار عما عـــداه، مما 
يتعيـــن معـــه إثـــر تلـــك الشـــكوك القضـــاء 
ببراءتـــه ممـــا نســـب إليـــه من اتهـــام عما 
اإلجـــراءات  قانـــون  مـــن   )255( بالمـــادة 
حســـب  األوراق  فـــي  وجـــاء  الجنائيـــة. 
أنـــه يعمـــل موظفـــا  الموظـــف  اعترافـــات 
فـــي وزارة الصحـــة منذ العـــام 1988، وأن 
سبب عدم توريده مبلغ 27415 دينارا من 
األموال التي يســـتلمها من األجانب بحكم 
وظيفته، لمدة ســـنتين إلى خزانة الوزارة، 

بأنـــه ينتظر حضـــور أمين الصنـــدوق إليه 
ليســـتلم منه تلـــك األموال حتـــى ال يعتبر 
القســـم المســـؤول عـــن اســـتامها تقديمه 
تقبـــل  بأنـــه  لهـــم  األمـــوال  لتلـــك  بنفســـه 
وظيفتـــه الـــذي عـــارض نقلـــه إليهـــا فيمـــا 
ســـبق، وقرر أن يحتفـــظ بالمبلغ في منزله 
خوفـــا عليـــه مـــن الســـرقة، وبالفعل ســـلم 
تلك األمـــوال للوزارة علـــى دفعتين مبررا 
ذلـــك بأنـــه يخـــاف أن يخطـــأ الموظف في 
احتســـاب األمـــوال ولتكون مهمته ســـهلة 
عليـــه. وتشـــير التفاصيـــل حســـبما وردت 
فـــي ملف القضيـــة إلـــى أن إدارة مكافحة 
الفســـاد كانـــت قد تلقـــت باغا مـــن وزارة 
الصحة، تضمن مطالبة باتخاذ اإلجراءات 

القانونيـــة تجاه منســـق مواعيد ســـجات 
صحية يعمل في مجمع السلمانية الطبي، 
لمبلـــغ  اختاســـه  الـــوزارة  ادعـــت  بعدمـــا 
يتجـــاوز 27 ألـــف دينـــار، والتـــي يتحصل 
عليها من المراجعين األجانب للمستشفى 
كرســـوم األجانب لطوارئ المستشـــفى، إذ 
انه كان يســـلم الـــوزارة إيصاالت اســـتام 
المبالـــغ إلى أميـــن الصندوق دون تســـليم 
المبالـــغ المحصلة، وذلك منـــذ العام 2016 
وحتى إحالتـــه للتحقيـــق، واعترف للجنة 
التحقيـــق بأنـــه يحتفظ بالمبلـــغ في منزله 

وبالفعل قام بتسديده.
وبينـــت األوراق أن الموظـــف يعمـــل فـــي 
المستشـــفى مسؤوال عن رســـوم استقبال 

الطـــوارئ لألجانب، وأنه قبـــل العام 2016 
كان نظـــام الدفع يتم يدويا، حيث يســـتلم 
المتهـــم المبالـــغ وبحوزته دفتـــر إيصاالت 
أميـــن  إلـــى  اليـــوم  آخـــر  بتســـليمه  يقـــوم 

الصندوق مع المبالغ التي حصلها.
النظـــام اإللكترونـــي  لكـــن وبعـــد تشـــغيل 
وإلغـــاء النظـــام اليـــدوي القديـــم كان مـــن 
المفترض أن يقوم الموظف بالدخول إلى 
حسابه عن طريق اسمه ورقم سري خاص 
به ويقوم بتسجيل أسماء المترددين على 
المستشـــفى ويتحصل منهم على األموال 
مقابل تســـليمها ألمين الصندوق مع كشف 
مرفـــق بأســـماء المرضـــى، علـــى أن تتولى 
شـــركة لنقل األموال نقل تلـــك المبالغ إلى 

حسابات الوزارة البنكية.
وأفـــادت الـــوزارة فـــي باغهـــا أنـــه ونظرا 
لصعوبة عملية الرقابـــة على تلك العملية، 
حيـــث يعمل أمنـــاء الصندوق في أقســـام 
أخرى بعيدة عن أماكن منسقي المواعيد، 
فـــكان المتهم يقوم باالســـتياء على هذه 
األمـــوال وينقلهـــا معـــه لمنزلـــه، حتـــى تـــم 
اكتشافه من قبل موظف آخر، والذي علم 
بأن المتهم ومنذ تطبيق النظام االلكتروني 
الجديد في العام 2016 لم يقم بتســـليمهم 
كشـــوفات المرضـــى األجانـــب وال األموال 

المتحصلة منهم.
وبالتحقيـــق مـــع المتهـــم بمعرفـــة النيابـــة 
إليـــه مـــن تهمـــة  العامـــة أنكـــر مـــا نســـب 

االختـــاس، وبيـــن بأنه يعمل فـــي الوزارة 
منـــذ العـــام 1988، وتـــم نقلـــه فـــي العـــام 
إلـــى قســـم إدخـــال المرضـــى فـــي   2003
طـــوارئ الســـلمانية علـــى غيـــر موافقتـــه، 
دفاتـــر  بأخـــذ  يقـــوم  الســـابق  فـــي  وكان 
األرصـــدة مـــن زمائـــه ولـــم يكـــن يذهـــب 
إلى قســـم المحاســـبة إطاقا نظرا لرفضه 
التعامـــل معهـــم، إذ كان يحتفـــظ باألموال 
في الـــدرج الخـــاص بمكتبه حتـــى يطلبها 
أحـــد المســـؤولين فيقـــوم بتســـليمها لهـــم 
برفقـــة الدفاتـــر التـــي تثبـــت ذلـــك، مبـــررا 
ذلك التصرف بأنه لو اعتاد التوجه لقســـم 
المالية بالوزارة فسيعتقد المسؤولين بأنه 

تقبل العمل الموكل إليه.
وتابـــع، أنه بعد تطبيـــق النظام اإللكتروني 
ظل على نفس الحال، إذ يســـتلم الرســـوم 
مـــن المترددين علـــى الطوارئ حتى وصل 
المبلغ بحوزته إلى أكثر من 27 ألف دينار، 
وألنـــه يخاف عليهما من الســـرقة فقد قام 
بنقلها لمنزله، مبررا بأنه كان ينتظر حضور 
أمين الصندوق ليتسلم منه تلك األموال.

وعندما تم تشـــكيل لجنة تحقيق من قبل 
الـــوزارة معـــه، اعتـــرف لهـــم بـــأن األمـــوال 
المتحصلـــة موجودة بحوزتـــه في المنزل، 
وأنـــه بالفعل ســـلمهم إياها علـــى دفعتين، 
وذلك حتى تكون عملية الحســـاب ســـهلة 
بالنسبة للموظف الذي ســـيعاين العمليات 
الخاصـــة به، مؤكـــدا عدم تصرفـــه في أي 

من تلك المبالغ خال السنوات الماضية.
فأمـــرت النيابـــة العامة بإحالتـــه للمحاكمة 
علـــى اعتبـــار أنه في غضـــون يوليو 2016 
وحتـــى أبريل 2018، وحـــال كونه موظفا 
عامـــا -منســـق مواعيـــد ســـجات صحية- 
اختلـــس أمواال عامة وهي مبلغ نقدي قدر 
ب 27415 دينارا وجد في حيازته بســـبب 
وظيفتـــه كونه مأمور تحصيل، وهو ما لم 

يثبت لدى عدالة المحكمة.

براءة موظف “الصحة” المتهم باختالس 27 ألف دينار
ــعــمــل ــة لـــقـــصـــور بـــآلـــيـــة ال ــرقـ ــسـ ــن الـ ــ ــا م ــه ــي ــل ــا ع ــ ــوًف ــ ــه خ ــت ــي ــب ــا ب ــاهـ ــفـ أخـ
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قضـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائية األولى 
ببـــراءة مواطن مما نســـب إليه مـــن اتهام 
يتعلـــق باختطـــاف طالبـــة “8 أعـــوام” مـــن 
أمام مدرســـتها، وذلك لعدم ثبوت الواقعة 
بحقهـــا، خصوصـــا وأنـــه قـــرر بمزاحـــه مع 
الطفلـــة وماطفتهـــا أثنـــاء مـــا كان ينتظر 
خروج ابنته، والتي تدرس بذات المدرسة 
ليصطحبهـــا  المحـــرق،  بمنطقـــة  الكائنـــة 
للمنـــزل كما اعتاد على مدار ســـنين، فضا 
عن أن شـــهادة موظفتين بالمدرســـة أكدتا 
على أنه لم يشـــتك أحد من المتهم ســـابقا 
وأنه دائـــم الحضور الصطحـــاب بناته من 

المدرسة.
وكانـــت النيابـــة العامـــة قد أحالـــت المتهم 

للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 7 أكتوبر 
2019، شرع في خطف المجني عليها بأن 
قام بسحبها من مابسها عنوة وقد أوقف 
أثـــر الجريمة لســـبب ال دخل إلرادة المتهم 

فيه وهو هروب المجني عليها.
وقالـــت والدة المجني عليها في باغها إن 
ابنتها اعتادت بعد انصرافها من المدرســـة 
العـــودة للمنـــزل ســـيرا علـــى األقـــدام مـــن 
خال ممر ضيق يقع بنهاية سور المدرسة 
وصـــوال إلى المنـــزل، وأثناء ســـيرها للممر 
شـــاهدت المتهم، والذي ناداها وأمسك بها 

من قميصها من الخلف من جهة الرقبة.
وأضافـــت أنها كانت قد علمـــت ابنتها في 
وقـــت ســـابق أنه فـــي حالة قيام شـــخص 
غريـــب باإلمســـاك بهـــا أو مناداتهـــا تقـــوم 
بالصراخ وأن تضرب هذا الشخص وتحرك 

وجههـــا بطريقة عشـــوائية لكـــي ال يتمكن 
ذلك الشخص من وضع أي شي بفمها، ألن 
تلك الحركة توتره، وبالفعل أدت ابنتها ما 
علمتها إياه وقامت بضرب ورفس المتهم 
حتـــى تركهـــا وعـــادت المجنـــي عليها مرة 
أخرى إلى المدرســـة، وأبلغـــت موظفة بما 
حـــدث، فاصطحبتهـــا األخيرة إلـــى المنزل 

بسيارتها الخاصة.
وبينت تلـــك الموظفة أنها حـــال مغادرتها 
لمقر عملها شـــاهدت بالفعل المجني عليها 
تركـــض مســـرعة باتجاههـــا، وهـــي خائفة 
وفي حالة بكاء، وبســـؤالها عن سبب ذلك 
قـــررت لهـــا بوجود أحـــد األشـــخاص يقف 
بالقـــرب مـــن الممـــر قال لهـــا )تعالـــي أبيج( 
فانتابها الذعـــر والذت بالفرار وعادت إلى 

المدرسة مرة أخرى فاصطحبتها لمنزلها.

مـــن جهتهـــا قالـــت المحكمـــة فـــي أســـباب 
حكمها أنها محصت أدلت االتهام عن بصر 
وبصيـــرة، وقـــد داخلتها الريبـــة في صحة 
عناصر اإلثبات وتشككت في صحة إسناد 
االتهـــام للمتهـــم، والدليـــل علـــى ذلك عدم 
وجـــود ثمة شـــاهد رؤيـــة للواقعة “شـــاهد 
عيان” ســـوى المجني عليها، والتي لم تبلغ 
مـــن العمـــر 8 أعـــوام وتظل شـــهادتها على 
ســـبيل االســـتدالل تخضع لتقدير محكمة 
الموضـــوع، وقـــد أتت وحيدة ال يســـاندها 

دليل آخر في األوراق.
وأضافـــت أنـــه وبالرغـــم مـــن أن الواقعـــة 
حدثـــت كما جـــاءت بأقـــوال الطفلة وقت 
خـــروج الطلبـــة مـــن المدرســـة وينتظرهم 
والشـــارع  الخـــارج  فـــي  األمـــور  أوليـــاء 
مزدحم، إال أنه لم يتقدم أي أحد للشـــهادة 

ليؤكد صدق روايتها.
وال ينـــال مـــن ذلـــك ما شـــهدت بـــه کا من 
والـــدة المجني عليها وموظفة بالمدرســـة 
بتحقيقـــات النيابـــة العامـــة، إذ إن كلتاهما 
شهادتهما ســـمعية نقا عن المجني عليها، 
وهـــو ما ال تطمئن إليه المحكمة، خصوصا 
وأنـــه قـــد ثبت لديها بـــأن المتهـــم كان في 
طريقه للمدرسة التي تدرس فيها المجني 
عليها ليصطحب ابنتـــه للمنزل، حيث انها 
تـــدرس بذات المدرســـة، وهو ما ال يتصور 
معـــه أن تتجـــه إرادتـــه لخطـــف المجنـــي 

عليها وقت اصطحابه البنته.
وأكـــدت بنـــت المتهـــم بتحقيقـــات النيابة 
العامة حجة والدها، من أنها حال خروجها 
من المدرسة شـــاهدت والدها، والذي كان 
في انتظارهـــا الصطحابها للمنزل يتحدث 

مـــع المجنـــي عليهـــا، ويقول لهـــا )بخ( على 
عليهـــا  المجنـــي  أن  إال  المـــزاح،  طريـــق 
انتابها الخـــوف وقامت بالصراخ وركضت 
متوجهة للمدرسة وعند محاولتها إباغها 
أن ذلك الشـــخص والدها قامـــت باالبتعاد 

عنها واستمرت بالركض.
وبينت المحكمة أن شهادة كل من المشرفة 
اإلدارية واالختصاصية االجتماعية بذات 
المدرســـة عضدتـــا مبـــررات المتهـــم أمـــام 
المحكمـــة مـــن أنه ولـــي أمر طالبـــة لديهم 
وأنه دائم الحضور للمدرسة وذلك لمتابعة 

ابنته وأنه لم يشتك منه ثمة أحد.
فلهذه األســـباب فإن المحكمة ولتشـــككها 
بالواقعة قضت ببراءته مما نسب إليه من 
اتهـــام عما بنص المـــادة )255( من قانون 

اإلجراءات الجنائية.

ــي عــلــيــهــا ــنـ ــجـ ــمـ ــا بـــــأقـــــوال الـ ــهـ ــاعـ ــنـ ــتـ ــدم اقـ ــ ــع ــ ــه ل ــ ــرأتـ ــ الـــمـــحـــكـــمـــة بـ

طالبة تدعي اختطافها من قبل ولي أمر أخرى واألخير ينكر
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صرح المدير العام لمديرية شـــرطة 
شـــرطة  بـــأن  الشـــمالية  المحافظـــة 
المديريـــة تمكنـــت مـــن القبض على 
بحريني )27 عاًما(، مشـــتبه بسرقته 
عدًدا من السيارات بمنطقة سلماباد.
وأوضـــح أن المذكور كان يقوم بســـرقة 
الســـيارات التـــي يتركهـــا أصحابهـــا في 

وضعية التشـــغيل أو مفتوحة وبداخلها 
مفتاح السيارة.

وأكد أن المقبوض عليه، ارتكب حوادث 
مرور باســـتخدام الســـيارات المسروقة 
وهرب مـــن موقع الحـــادث، ونك اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة الازمـــة، وإحالة 

المذكور إلى النيابة العامة.

شـــرطة  لمديريـــة  العـــام  المديـــر  صـــرح 
محافظـــة العاصمة بأن شـــرطة المديرية 
شـــخص  وتوقيـــف  باســـتدعاء  قامـــت 
)39 عامـــا( إثـــر قيامـــه بإلقـــاء خطبة في 
إحـــدى المناســـبات، تضمنـــت مخالفـــات 
قانونية.وأوضـــح أن المذكور تعدى على 
الصحابـــة الكـــرام وأهـــان علًنـــا، رمـــًزا أو 
شـــخًصا، موضع تمجيـــد أو تقديس لدى 

أهـــل ملة، األمـــر الذي يعـــد ارتكاًبا للفعل 
المجـــرم بنص المـــادة )2/  310( من قانون 
العقوبـــات، فضـــًا عـــن كونـــه يســـهم في 
إثارة الفتنة وتشـــجيع التطـــرف وتهديد 
االجتماعـــي.  والنســـيج  األهلـــي  الســـلم 
وأشـــار إلـــى أنـــه تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات 
القانونيـــة، وإحالـــة القضيـــة إلـــى النيابة 

العامة.

يسرق سيارات ويرتكب حوادث بها

استدعاء وتوقيف شخص ألقى خطبة تضمنت مخالفات

5 سنوات لتاجر مخدرات بواقعة غسيل أموال
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
متهمـــا بقضيـــة غســـيل أمـــوال تحصـــل 
عليهـــا مـــن خـــال عمله فـــي بيـــع المواد 
المخـــدرة، بعدما ضبـــط وحكم بمعاقبته 
ســـابقا بالســـجن لمـــدة 10 ســـنوات قبل 
أكثـــر مـــن ســـنتين، وذلـــك بســـجنه فـــي 
هـــذه القضيـــة لمـــدة 5 ســـنوات وأمـــرت 
إلجرائـــه  دينـــار؛   5000 مبلـــغ  بتغريمـــه 
عمليات إيداع وتحويل للخارج وشـــراء 
ســـيارات بأمـــوال متحصلة مـــن جريمة 
بيـــع المـــواد المخـــدرة ليخفـــي مصدرها 
ويضفـــي عليهـــا صفـــة المشـــروعية، إذ 
بلغت األمـــوال المضبوطة بحوزته أكثر 
مـــن 22 ألف دينار، والذي يدعي أنها من 
عملـــه بنشـــاط تفريـــخ الدواجن.وذكرت 
فـــي  تتحصـــل  الواقعـــة  أن  المحكمـــة 
أنـــه بنـــاء على طلب مـــن النيابـــة العامة 

الممتلـــكات  علـــى  والتحفـــظ  بالكشـــف 
المتهـــم الخاصـــة وحســـاباته البنكية إثر 
ضبطـــه في قضية بيـــع واتجـــار بالمواد 
المخـــدرة، والتي قضـــى فيها بحكم بات 
ضـــده بالســـجن لمدة 10 ســـنين وغرامة 
5000 دينـــار، فقـــد دلـــت تحريات مازم 
أول بـــإدارة التحريـــات المالية أن أموال 
المتهـــم متحصلـــة بالفعـــل مـــن االتجـــار 
في المـــواد المخـــدرة. وبيـــن المازم أن 
المتهـــم أجـــرى على تلـــك األمـــوال عدة 
عمليـــات بنكيـــة تنطـــوي علـــى إيداعات 
بنكيـــة وتحويات للخارج وشـــراء عدد 
3 ســـيارات باســـمه وأشـــخاصا آخريـــن، 
كمـــا ثبـــت بالتحليـــل المالـــي لحســـاباته 
وممتلكاتـــه، وذلك بغية التهرب وإخفاء 
مصدرها الحقيقي وإضفاء المشـــروعية 
عليهـــا. وقـــد بلـــغ مقـــدار المبالـــغ محـــل 
قـــرر  كمـــا  دينـــارا،   22256 الجريمـــة 

شـــاهدان بالقضية وهما شـــقيقان فضا 
عن والـــدة المتهم أثنـــاء التحقيق معهم 
بمعرفـــة النيابة العامـــة، من أن المتهم ال 
يمارس نشـــاط تفريخ الدواجن حســـبما 
قـــرر بالتحقيقات ولم يودع مبالغ نقدية 
وأن  -الشـــقيقين-  والثانـــي  األول  لـــدى 
األول لـــم يبعه أية ســـيارات وأن والدته 
لـــم تتســـلم منـــه أيـــة أمـــوال ولـــم تودع 
نيابة عنه أية مبالغ بحسابه البنكي، كما 
أن المكان الذي ادعى ممارســـته النشاط 
فيـــه تمت معاينته وتبين أنه يقع بمنزل 
الشاهد األول وأنه مكان صغير يوجد به 
قفص واحـــد صغير وبعض مـــواد البناء 
وغير مهيأ أصا لمباشـــرة النشـــاط الذي 
ادعى به وقد تأيد ذلك من خال الصور 
الشـــاهد  وقـــرر  للمـــكان.  الفوتوغرافيـــة 
األول أن المتهـــم ال يشـــاركه وال يعمـــل 
معـــه في تجـــارة تفريـــخ الدواجـــن وأن 

المفرخـــة التي أرشـــد عنها المتهم والتي 
قـــرر أنها مصدر ألموالـــه المضبوطة تقع 
أصا في منزله -أي منزل الشـــاهد- وأنه 
يعمـــل في النشـــاط بمفرده وال يشـــاركه 
المتهـــم بـــأي شـــيء، وأضاف أنـــه لم يبع 
للمتهم أية سياراته وأنه أودع له بالفعل 
مبلـــغ 3000 دينـــار علـــى دفعتيـــن فـــي 
حســـاب المتهم بنـــاء على طلبـــه لكنه ال 

يعرف مصدر تلك األموال.
وأوضح شـــقيق الشـــاهد أنـــه أودع مبلغ 
1000 دينار في الحساب البنكي الخاص 
بالمتهـــم، بنـــاء علـــى طلـــب مـــن األخير، 
والذي كان أبلغه أن المبلغ يعود لوالدته.
وقـــررت والـــدة المتهـــم أنهـــا لم تتســـلم 
أيـــة مبالغ من ابنها ولـــم تودع نيابة عنه 
فـــي حســـاباته أيـــة مبالـــغ ماليـــة، وأنهـــا 
قـــد أودعـــت له في حســـابه مـــن أموالها 

الخاصة مرتين بهدف ترميم المنزل.

محرر الشؤون المحلية



أعلن عدد من أصحاب شــركات النظافة أن شــركاتهم قانونية 100 %، وأنه ليس هنالك أي مخالفات لديهم تعنى بالعمالة وإجراءات هيئة تنظيم ســوق العمل ووزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة.

جـــاء ذلك رًدا على تصريحـــات الرئيس التنفيذي 
لهيئـــة تنظيم ســـوق العمل أســـامة العبســـي التي 
أكد فيها أن “المؤسسات واألفراد الذين يوفرون 
)دون  قانونييـــن  غيـــر  بالســـاعة  المنـــازل  خـــدم 

استثناء(”.
وعبـــر 20 مـــن أصحاب العمل عـــن وقوفهم خلف 
العبســـي لمحاربة العمالة الســـائبة التي تنافسهم 
فـــي الســـوق، وأن على الهيئـــة الوقـــوف بجنبهم 
لمحاربتهـــم والوقوف في ســـند أصحـــاب العمال 

النظاميين.
وأوضـــح بالنيابة عن نفســـه وعنهـــم أحمد محمد 

عبدالرســـول قائال “لدينا سجالت قانونية نشطة 
وقائمـــة، ونشـــاطنا يعنـــى بتنظيـــف المبانـــي من 
الداخـــل والخـــارج، والمرافـــق العامـــة والخاصة، 
واستفسرنا من وزارة التجارة بخصوص نشاطنا 
وهل يشـــمل تنظيف المنازل سواء بعقود مؤقتة 

جزئية أو كلية فأجابت الوزارة بنعم”.
لنـــا  العمـــل تجيـــز  “هيئـــة تنظيـــم ســـوق  وأفـــاد 
رخصتيـــن لعاملتيـــن، بينمـــا في الســـابق كانت 5 
تأشـــيرات، هذا األمر رمى بظالله على السوق، إذ 
إننا ال نســـتطيع تلبية احتياجات المنازل الكثيرة 
المواطنيـــن  يضطـــر  مـــا  لدينـــا،  العامـــالت  لقلـــة 

والمقيميـــن ألن يلجأوا إلـــى أصحاب العمالة 
السائبة وغير المرخصة”.

بقيـــة  عـــن  نيابـــة  عبدالرســـول  وطالـــب 
أصحـــاب األعمـــال، هيئـــة تنظيـــم ســـوق 
تأشـــيرات  عـــدد  زيـــادة  بضـــرورة  العمـــل 

العامالت؛ ليتســـنى لهم تغطيـــة أكبر عدد ممكن 
من الطلبات المعروضة في السوق.

وذكر أن أصحاب شركات النظافة يوفرون حلوال 
لعديـــد مـــن األســـر البحرينيـــة وغيـــر البحرينيـــة 
الذيـــن ال يمكنهـــم توفيـــر وتخصيـــص عاملة في 

المنزل )خادمة(.

شركات نظافة لـ “^”: “التجارة” أجازت عمالنا لتنظيف البيوت
2 ــى  ــ إلـ  5 ــن  ــ م بـــالـــســـاعـــة  ــدم  ــ ــخ ــ ال تـــأشـــيـــرات  ــدد  ــ عـ ــض  ــف ــخ ت  ”LMRA“

ديـــنـــاًرا...   220 عــلــى  تــحــصــل  ــة  ــارب ــه ال ــة  ــادم ــخ ال
حكومية بــمــنــاقــصــات  ــوزوا  ــفـ يـ لـــم  ــون  ــف ــال ــخ ــم وال

خالف بين مكاتب الخدم 
وشركات التنظيفات

تفاوتــت آراء عــدد مــن المواطنين وأصحاب مكاتــب الخدم فيما يتعلق بتغريــدات رئيس هيئة تنظيم 
ســوق العمل أســامة العبســي، التي حذر بها من التعاون مع مكاتب الخدم التي تتعامل بنظام الساعة، 
إذ أشــار إلــى أن كل هــؤالء العمالــة هي ســائبة وهاربة، وغير قانونية، وقد تقــدم على أعمال إجرامية 

كالسرقة.

وأكـــد مواطنـــون لـــــ “البـــالد” توجههـــم للتعامل مع 
مكاتب الخدمة بنظام األجر بالساعة؛ نظًرا ألسباب 
تتفـــاوت مـــا بيـــن التوفيـــر، وتعثـــر الحصـــول على 
تأشـــيرة الخادمة، أو عدم توافـــر الميزانية الكافية 
الســـتجالب خادمـــة، أو دفـــع راتبها، إضافـــة لبقية 

المصروفات والنفقات واإلعاشة.
وينشـــط الكثير من مكاتب الخدم )بنظام الســـاعة( 
علـــى شـــبكات التواصل االجتماعـــي، خصوصا في 
تطبيـــق “انســـتغرام” لعـــرض خدماتهـــا، إذ تعـــرض 
للزبائـــن خدمـــات تنظيـــف المنـــزل بأجـــرة تتفاوت 
مـــا بيـــن 3 و5 دنانيـــر للســـاعة الواحدة، وتشـــترط 

معظمها دفع ساعتين كحد أدنى.
ويتم تحميل الزبائن أيًضا مبلغ دينار إضافي كلفة 
توصيـــل الخادمـــة للمســـكن، ويلتزم الزبـــون بدفع 
المبلـــغ المتفق عليه، حتى لـــو أنهت الخادمة عملها 
قبـــل الوقـــت المطلوب، كمـــا يمنح الزبـــون أفضلية 

طلب ذات الخادمة لمرات أخرى.
فـــي المقابـــل تضطر بعـــض مكاتـــب الخـــدم للعمل 
وفـــق نظام األجرة بالســـاعة؛ ألســـباب ترتبط بعدد 

التأشيرات التي تصرف لهم فور فتح السجل بعدد 
اثنتيـــن، وبعد مراجعة أعـــداد العقود، وقياس أداء 
الخدمة، تزيد هيئة ســـوق العمل العدد إلى فيزتين 
إضافيتيـــن، وهو ما يصنفه أصحـــاب األعمال بغير 

العادل.
ويقول صالح الســـادة إن لديه تجارب سابقة عدة، 
إذ تقـــوم المكاتـــب بتســـهيل العملية فـــي التواصل 
بإرســـال  مطالبـــة  “واتســـاب”  تطبيـــق  عبـــر  معـــه 
الموقـــع والعنوان والتوقيت، وعدد ســـاعات العمل 
المطلوبة، ونوع جنســـية الخادمـــة المفضلة، مبيًنا 

أن تعاونهم ودي وسريع ومناسب.
وأوضـــح أن الظـــروف الماليـــة الصعبـــة التـــي تمـــر 
بهـــا كثيـــر مـــن األســـر البحرينيـــة، وزيادة الرســـوم 
الحكوميـــة علـــى كثيـــر مـــن الخدمـــات، التـــي منها 
رســـوم استقدام الخدم، هي ما يشـــجع المواطنين 
علـــى إيجاد المخـــارج المناســـبة لتســـيير أمورهم، 
كل  “ليـــس  بقولـــه  وإمكاناتهـــم،  ظروفهـــم  وفـــق 
مواطن قادرا على اســـتقدام خادمة، فاألسعار نار، 

ورواتبهم أيًضا”.

ويزيـــد “هـــذا ال يمنـــع مـــن أن تكون هنالـــك مراقبة 
للخادمـــة أثنـــاء عملها، وهو أمر يتبعـــه الغالبية من 

باب الحيطة والحذر، وهو أمر مطلوب منهم”.
ويقول حسن بن علي، وهو ناشط “توتيري”: “نحن 
مـــع تقنيـــن عمل خدم المنازل حســـب نظـــام األجر 
بالســـاعة علـــى أال يتعارض مع المقاصد األساســـية 
مـــن وراء ذلك، فالمواطن يســـتعين بهـــذه المكاتب 
لكونها توفر خدمات تتناســـب مع األوضاع المادية 
للمواطـــن البحرينـــي، خصوصـــا فـــي ظـــل الغـــالء 
المعيشـــي الحالـــي، الـــذي تنامـــى بشـــكل ملحـــوظ 

خالل األعوام القليلة الماضية وما زال”.
ويضيف بن علي “نأمل من هيئة ســـوق العمل أخذ 
ذلـــك بعين االعتبـــار، ووضع حل ناجـــع يضمن حق 

المواطن ويتالءم مع وضعه المادي والمعيشي”.
وحاولـــت “البـــالد” الوصـــول إلى حاالت بها شـــبهة 
بالسرقات من قبل بعض الخادمات، لكنه أمر تعثر، 

إذ يؤكـــد العديـــد من الزبائن ممـــن يتعاملون بنظام 
األجرة بالساعة، أن مكاتب االستقدام تكون حذرة 
فـــي اختيار الخادمات، وإن وجـــدت حاالت تحمل 

الصفة الجرائمية فهي غير معلنة.
وفـــي حديث مـــع نائب رئيس الجمعيـــة البحرينية 
الســـتقدام الخدم محمـــد التميمي، أكـــد تأييده لما 
جـــاء في تغريدات العبســـي، بقوله “هـــذه المكاتب 
تعمـــل في مجـــال الخدم بشـــكل غير قانونـــي، إنها 
مكاتـــب ومؤسســـات مختصـــة بأعمـــال التنظيـــف 
للشـــركات والمؤسســـات وغيـــر معنيـــة بالخـــدم أو 

البيوت الخاصة”.
وأضـــاف التميمـــي “معظـــم هـــذه المؤسســـات لـــم 
توفق بعقـــود حكومية أو في القطاع الخاص على 
مســـتوى الشـــركات الكبـــرى والمتوســـطة، وعليـــه 
أخـــذت هذا المنحى الذي يضر مكاتب االســـتقدام، 
ويمثل تهديًدا لألســـرة البحرينية نفسها، مع تفاقم 

الشكوك عن خلفية الخادمات التي يستخدمونهن، 
وأنهـــن هاربات وغيـــر مقيمات في المملكة بشـــكل 

قانوني”.
وتابع “بعض هذه المكاتب لديها قرابة 400 خادمة، 
فمـــن أين أتين؟ ومـــن الذي يقدم لهن التســـهيالت 

لكي يعملن بالبيوت بنظام األجرة بالساعة؟”.
وفي ســـؤال لــ “البالد” عن أسباب هروب الخادمات 
ولجوئهن لمثل هذه المكاتب قال التميمي “بســـبب 
الرواتب، والحوافز األخرى، إذ يصل راتب الواحدة 
إلـــى 220 دينارا دفعة واحدة، في حين لن يتجاوز 
راتـــب بعضهـــن على ســـبيل المثـــال 80 دينـــارا، إذا 
مـــا ظلت في مســـكن مخدومها، ناهيـــك عن توفير 

السكن لهن، وحوافز أخرى مغرية”.
وقـــال “بعض الشـــركات توظف قرابـــة 400 خادمة 

بشكل غير قانوني”.

شكاوى من زيادة 
الرسوم.. وارتفاع 

الرواتب بطليعة 
األسباب

مواطنون: نفضل 
الخادمات بنظام 
األجرة بالساعة 

ألسباب اقتصادية

التميمي: شركات 
توظف قرابة 400 
خادمة بشكل غير 

قانوني
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إبراهيم النهام

آسيويات يخططن إلغراء بحرينيين بالزواج

تقول عاملة آسيوية هربت من منزل مخدومها بعد شهر واحد من إحضارها للعمل، لن أرجع للعمل، 
وعندما نســألها عن الســبب، ترد بثقة، لقد حضرت ألتزّوج من بحريني، صديقتي حضرت وتزوجت 

بعد شهر من حضورها من بحريني، بهذا الرد تجيب، وكلها إصرار بأن ما تريده سيتحقق عاجالً.

 مكاتـــب الخـــدم فـــي المنامة، تشـــكو من مشـــكلة 
كبيـــرة تواجههـــا اآلن، ووضع غير قانوني انتشـــر 
منـــذ فترة، وهو ظهـــور مكاتب تشـــغيل خدم من 
خـــالل البيـــوت، وإعالناتها التي انتشـــرت في كل 
مكان، عن توفير خدم بالساعة، وبأسعار رخيصة 
ا، مؤكـــًدا أن هذا ال يجوز، ألنهـــم أوالً يعملون  جـــدًّ
من بيوتهم، وال يملكون ســـّجالً أو ترخيًصا لجلب 
الخـــدم، وليس لهم الحق بالقيام بهذا العمل، وهم 

يقومون به في تحدٍّ واضح للقانون.
 ويرى حســـن عبد النبي، صاحب مكتب لتشـــغيل 
العمالـــة، أن هذه المكاتـــب غير القانونية أصبحت 
منتشـــرة في العديد من مناطـــق البحرين، مؤكًدا 
أن أصحـــاب هـــذه المكاتـــب، وهـــم مـــن النســـاء 
والرجال، أصبحوا أيًضا يســـتغلون شقًقا أو بيوًتا 
لســـكن هـــذه العمالـــة، ويقومـــون بتوصيلهـــم إلى 
البيـــوت بســـياراتهم الخاصـــة، مـــن دون أن يكون 

هناك عقاب رادع لهم.
أن  المكاتـــب،  أحـــد  صاحـــب  عـــادل  ويضيـــف   
العديـــد من العوائـــل، التي كانت تســـتخدم عمالة 
منزليـــة “منّظمـــة” تســـتقدمها من خـــالل المكاتب 
مـــن الخـــارج، ســـواء أكانت من دول شـــرق آســـيا 
كالفلبيـــن، وأندونوســـيا، وســـيرالنكا، أم غيرهـــا، 

أصبحـــوا يتعاملون مع خدم الســـاعة، وهو األوفر 
ا، وكذلك فهـــم ال يحتاجون إلى التفكير  لهـــم ماديًّ
بأمـــور كثيـــرة منهـــا “الســـكن، والراتـــب، وتجديد 
اإلقامـــة، وتكلفـــة العـــالج، وغيرهـــا مـــن األمـــور 

وااللتزامات المطلوبة لخدم المنازل”.

زيادة العمالة

وكانـــت هيئـــة تنظيم ســـوق العمل قـــد ذكرت في 
إحصائيات أن إجمالي العمالة األجنبية بلغ بنهاية 
الربـــع الثاني هـــذا العام 595151 عامـــالً بالمقارنة 
مـــع 551859 عامـــالً فـــي الربـــع الثانـــي مـــن العام 

الماضي ممثالً زيادة سنوية بلغت 7.8 %.

االتجاه إلى كينيا

ـــا، إلـــى   ويتجـــه عـــدد كبيـــر مـــن المواطنيـــن حاليًّ
جلـــب خادمـــات من إفريقيـــا، بدال مـــن الخادمات 
اآلســـيويات اللواتي يعملن لديهن، وشـــكا بعضهم 
مـــن خالل اتصالهـــم بـ “البـــالد” من ارتفـــاع تكلفة 
استقدام عامالت المنازل في اآلونة األخيرة، فقد 
وصلت أســـعار بعض المكاتب إلى أكثر من 1000 
دينـــار، بل وصلـــت في بعض المكاتـــب للخادمات 
اآلســـيويات إلى 1200 دينار، فضالً عن التكاليف 

التي تدفعها األســـر البحرينية وتشـــمل التأشـــيرة 
الطبـــي  والفحـــص  الهويـــة  بطاقـــة  واســـتخراج 
والتكفـــل بشـــراء تلفـــون وزي رســـمي، باإلضافـــة 
ا بوجـــود “نت” ويـــوم إجازة  إلـــى مطالبتهـــم حاليًّ
أســـبوعية، وبحسب قرارات الســـفارة، والمرتبطة 

بسوق العمل في بلدهم.
 وفـــي ظـــل الظـــروف الحاليـــة ولســـعي األســـرة 
البحرينية لترشـــيد اإلنفاق في ظل ارتفاع أسعار 
الخدم بشـــكل كبير، أشـــار مواطنون في حديثهم 
إلـــى أنهم يّتجهون اآلن إلـــى اللجوء إلى الخادمة 
اإلفريقيـــة، ولكن تلـــح مشـــكلة أن بعضهن يهربن 
مـــن البيـــوت للعمـــل بالســـاعة لـــدى المكاتـــب غير 

القانونية.

نصف السعر

 تقـــول أم يوســـف لــــ “البـــالد” كنـــا نحصـــل علـــى 
الخادمـــة قبل عدة ســـنوات بمبلغ يصـــل إلى أقل 
من نصف الســـعر الحالـــي، علًما أن ارتفاع أســـعار 
االســـتقدام، رافقتهـــا زيـــادة برواتبهـــن، مـــن دون 
ئ”  مبـــرر، مشـــيرة إلـــى أن مكاتب االســـتقدام “تبرِّ
نفســـها من الزيادة، وتقول إنهـــا إجراءات من بلد 

“الخادمـــة” نفســـها”، ناهيك عن هـــروب الخادمات 
بعد فتـــرة من العمل، وتحويلهـــا للعمل لدى كفيل 
آخر ســـيدفع مبلًغا جديـــًدا للمكتب يعادل أو أكثر 
مما دفعناه وهو ما يتعدى 1000 دينار لآلسيوية، 

وأقل منه لإلفريقية.
 ويـــرد علـــي ســـلمان، صاحـــب أحـــد المكاتب في 
المنامة، قائالً، نحن لم نرفع األســـعار وال الرواتب، 
والزيادة فـــي رواتب خدم المنازل، هي من ضمن 
الشروط والقوانين التي فرضها الوكالء في دول 
العمالـــة، ومن خالل شـــروط وضعتها الســـفارات، 
مردًفا وللعلم فإن مكاســـبنا قليلـــة، وهناك العديد 
مـــن مكاتـــب اســـتقدام “العمالة األجنبيـــة” أغلقت 
أبوابهـــا منـــذ فتـــرة، مشـــيًرا إلـــى أن “حكومتـــي 
الطبـــي  الفحـــص  فرضـــت  وإندونيســـيا  الفلبيـــن 
ليتعلمـــن  الخادمـــات  علـــى  متخصصـــة  ودورات 
حقوقهـــن وواجباتهن، والمبلغ الـــذي يقدم للعامل 

أو العاملة قبل حضوره للبحرين.
 بينما تقول أم حسن، إن األسر البحرينية اتجهت 
إلـــى الخادمـــة اإلفريقيـــة، بعـــد أن وصـــل راتـــب 
اآلسيوية لدى بعض األسر إلى 120 – 150 ديناًرا 
قـــد يقفز إلى 180 دينـــاًرا تقريًبا مع مرور الوقت، 
بينمـــا بقيت أســـعار بعض الجنســـيات اآلســـيوية 

ثابتة “تقريًبا” ولم تتغير بشكل كبير.
إفريقيـــا،  مـــن  تجلـــب  أن  قـــّررت  إنهـــا  وتقـــول 
وخصوًصا بعد شـــروع بعض المكاتب باســـتقدام 
عامـــالت مـــن هناك، وكونهـــن “نظيفـــات” وراتبهن 
ال يتجـــاوز 80 دينـــاًرا، وكلفـــة المكتب ال تزيد عن 

600 دينـــار، مضيفـــة أن اإلفريقيـــة تتكلـــم اللغـــة 
اإلنجليزيـــة بطالقـــة، وتقـــوم بتدريـــس األطفـــال 
هذه اللغة، مبينة أن مكاتب العامالت اآلسيويات 

يطالبن بزيادة رواتبهن.
 وتـــرى مجموعـــة مـــن األســـر أن جلـــب خادمـــات 
بالســـاعة، هو األفضل، بـــل يؤكدون أن العديد من 
العوائـــل أصبحت تعتمد التلفونات التي تنشـــرها 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، أو في الشـــوارع، 
ويحضرون “خادمات بالساعة، وهو األقل تكلفة، 
علـــى الرغم من المخاطر والمخـــاوف التي ترافق 

حضور هذه الشريحة من الخدم”.

إحصائية

 مـــن جانبـــه، كشـــف وكيـــل وزارة العمـــل صبـــاح 
الدوســـري لــــ “البـــالد” أن إجمالي العمالـــة المنزلية 
فـــي البحريـــن قد بلغت نســـبته حتـــى الربع األول 

من العام 2015 إلى نحو 80 ألف عامل.
 وكشفت إحصاءات سابقة من هيئة تنظيم سوق 
العمل أن العمالة المنزلية تشـــّكل ما نسبته 20 % 
مـــن إجمالي كتلـــة العمالة األجنبية فـــي البحرين، 
وتضـــم خدم المنازل وحـــراس المنازل والمربيات 

والسائقين والطباخين والزّراع وغيرهم.
ويتســـاءل المواطنـــون عـــن دور المؤسســـات في 
انتشـــار هذه الظاهـــرة، ودور البرلمـــان وغيره من 

المؤسسات التي تعنى بشئون المواطن.

متضررون لـ “^”: 
خادمات إفريقيات 

يهربن للعمل بالساعة

علوي الموسوي

بدور المالكي من المنامة



العرادي يقدم ندوة بـ “^” عن المشهد اإلقليمي

استضافت أسرة “البالد” عضو مجلس الشورى علي العرادي، بندوة 
تحليلية داخلية بعنوان “المشهد اإلقليمي بين الحرب والسالم”.

بعرضـــه  العـــرادي  وتنـــاول 
قـــراءة لما يجري على الســـاحة 
اإلقليمية في ضـــوء التطورات 
لمســـار  وتوقعـــات  األخيـــرة، 
الحـــرب  بيـــن  الـــدول  مواقـــف 

والسالم.
وشـــكر رئيـــس تحريـــر صحيفة 
“البالد” مؤنس المردي، العرادي، 

لمشـــاركته بالنـــدوة التحليليـــة، 
البرلمانيـــة  خبرتـــه  خـــالل  مـــن 
ومواقعه المهنية الســـابقة، وما 
شـــهدته الفعالية مـــن مداخالت 

أثرت النقاش بمحاور الندوة.
وأكـــد المـــردي اســـتمرار “البالد” 
فـــي عقـــد الفعاليـــات الداخليـــة 
انطالًقا  للموظفيـــن؛  التوعويـــة 

من واجب الصحافة في تقديم 
التحليـــل الموضوعي والرصين 

راشد الغائب وعلي هالل وأحمد كريم وعمر الجابرلمجريات األحداث الجارية.

علي العرادي وأحمد البحر ومؤنس المردي وإبراهيم النهامأحمد كريم وعمر الجابر وعلي العرادي

تناول التطورات 
األخيرة وتوقعات 

مواقف الدول بين 
الحرب والسالم

local@albiladpress.com

األربعاء 15 يناير 2020 - 20 جمادى األولى 1441 - العدد 4110
09

محرر الشؤون المحلية

علوي الموسوي

محرر الشؤون المحلية

ضباب كثيف عن الشركة الصينية المكلفة ببناء بيوت شرق سترة
نشـــرة حالـــة الطقـــس السياســـي: ريـــاح معـــارض التوظيـــف تضـــرب “العمـــل”

إليكــم نشــرة عــن حالــة الطقــس السياســي المتوقعة خالل األســبوع 
الجــاري حتــى مطلــع األســبوع المقبــل، وهــي نشــرة طقــس سياســي 

متوقعة على مدار 168 ساعة مقبلة )أسبوع(.

وزارة  تضـــرب  ســـاخنة  ريـــاح   -
العمل والتمنية االجتماعية قادمة 
مـــن قضيـــة العاطليـــن عـــن العمل 
ونتائـــج المعـــرض الشـــامل الـــذي 
لم تعلـــن الوزارة نتائجـــه، تكلفته، 
ومتابعاته وأخرى؛ بسبب االرتفاع 
الملحـــوظ فـــي نســـبة البطالة بين 
الشـــباب وأصحـــاب التخصصـــات 

والشهادات.
- درجة حرارة العالقة ساخنة بين 
االجتماعيـــة  والشـــرائح  البرلمـــان 
والسياســـية واإلعالميـــة من جهة 
ووزارة اإلســـكان مـــن جهة أخرى، 
درجـــات  فـــي  بارتفـــاع  وتوقـــع 

المقبلـــة  األيـــام  خـــالل  الحـــرارة 
التســـريبات  ببعـــض  البـــدء  عنـــد 
للمعلومـــات التـــي حصلـــت لجنـــة 
التحقيق في اإلسكان عليها خالل 

فترة عملها الماضية.
وشـــركة  النقابيـــون  بّيـــن   -
وطنيـــة كبـــرى منخفـــض حقوقي 
استحقاقي حاد بعد اتخاذ الشركة 
صميـــم  تمـــس  قـــرارات  األخيـــرة 
العمـــل النقابـــي، وما زال مســـتوى 
الرؤيـــة منخفض حتـــى اليوم في 
انتظار ردات الفعل بين الطرفين.

- مازال الضبـــاب الكثيف والرؤية 
علـــى  تســـيطر  الواضحـــة  غيـــر 

مشـــهد بنـــاء مدينة شـــرق ســـترة 
التي عهـــد ببنائها لشـــركة صينية، 
وينتظـــر البعض قطـــع الطرق بين 
الـــوزارة والشـــركة؛ بســـبب تراكم 
المالحظـــات علـــى اآلليـــات الفنية 
لبنـــاء الوحـــدات التـــي لـــم تحمـــل 

بشائر االطمئنان حتى اآلن.
- مقيـــاس “رختـــر البـــالد” يســـجل 

خـــط  تضـــرب  أرضيـــة  هـــزات 
العالقـــات التاريخيـــة الممتـــد منذ 
انطالق المشـــروع اإلصالحي بين 
وزارة األشغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي والمجالس 
البلدية وتوقـــع حصول تصدعات 
تطـــال العالقـــات، بعـــد أن وجدت 
المجالس نفســـها مقيـــدة من دون 

ميزانيات.
- رياح تهـــب من كل الجهات على 
تصريحـــات رئيـــس هيئـــة تنظيـــم 
فيـــه  اعتبـــر  الـــذي  العمـــل  ســـوق 
مؤسســـات “خـــدم الســـاعات” غير 
قانونيين دون استثناء، واحتمال 
التصريحـــات  زخـــات  مـــن  تزايـــد 
تجـــاه  والشـــعبية  البرلمانيـــة 
هـــذا التصريـــح الـــذي يقـــف معـــه 

الكثيرون أيًضا.

الحربي: إيقاظ شكوى محفوظة منذ 3 أعوام قاد لوقفي عن المحاماة سنة
ناشـــد إللغـــاء قـــرار “العـــدل” غيـــر القانونـــي... والعقوبـــة ال تتناســـب مـــع الجـــرم

وأشار إلى أن ما اتخذ من قرار 
وحيثيـــات لـــم يلتـــزم بالمســـار 

القانوني الصحيح.
وأضاف: خالفـــت وزارة العدل 
القانـــون عندما حركت شـــكوى 
تأديبيـــة بعـــد مرور 3 ســـنوات 

من حفظ الشكاوى.
وتابـــع: أنـــا أعيل أســـرة تقتات 
من مزاولتـــي المهنة، والعقوبة 
ال تتناســـب مـــع الجـــرم، مع أن 
الشـــكوى محفوظـــة منـــذ العام 

2013؛ لعدم وجود دليل.
يشـــار إلـــى الحربـــي دافـــع عن 
الشـــاكي بقضية تهمـــة اإلزعاج 
وأديـــن،  الهاتـــف،  طريـــق  عـــن 

وجرى تغريمه 20 دينارا.
الحربـــي،  المحامـــي  وناشـــد 
جاللـــة الملـــك رئيـــس المجلس 

األعلى للقضاء.
وقـــال “إن قـــرار الوقـــف شـــمل 
الجاريـــة  الدعـــاوى  جميـــع 
وملفـــات تنفيـــذ لموكلين ليس 
لهـــم ذنـــب فـــي هـــذه الشـــكوى 
التأديبيـــة الصـــادر فيهـــا قـــرار 
لشـــخص واحد، وهـــذا يعرضنا 

لمساءالت ليس لنا يد فيها”.
والتمـــس الحربـــي مـــن جاللـــة 

الملـــك “التحقيـــق في موضوع 
  /27 رقـــم  الحفـــظ  مســـتندي 
 2014   /52 ورقـــم   2013
العـــدل،  مـــن وزيـــر  الصادريـــن 

طلـــب  حقيقـــة  يثبـــت  والـــذي 
بســـبب  القـــرار  علـــى  تظلمـــي 
حفـــظ الشـــكوى، وقـــف القـــرار 
الصـــادر بتوقيفـــي عـــن مزولـــة 

المهنة مدة ســـنة المقـــرر علينا 
من تاريخ 31/  12/  2019 لحين 
االنتهـــاء من التحقيـــق مع رفع 
التعميـــم بصفتـــي الزلت مقيدا 

محاميا، وإلغاء القرار التأديبي 
والمســـتأنف   2016   /7 رقـــم 
برقـــم 12/  2016 الصادرين من 

مجلس التأنيب”.

افادة 2 حفظ الشكوى

منخفضات حقوقية 
”LMRA“ بـ

 لجنة تحقيق 
اإلسكان غيمة 

تمطر نتائج وخيمة

المنامة - وزارة الداخلية

شـــاركت إدارة الســـالمة العامـــة بالمفتشـــية العامـــة بـــوزارة الداخليـــة فـــي 
معرض البيئة والصحة والســـالمة، الذي افتتحه وزير النفط الشـــيخ محمد 
بن خليفة آل خليفة، وأقامته شـــركة نفـــط البحرين )بابكو( بحلبة البحرين 

الدولية، في إطار أسبوع البيئة والصحة والسالمة لعام 2020.
 وأقيـــم المعـــرض، والـــذي جاء تحت شـــعار )نحـــن نهتم( بحضـــور عدد من 
الرؤساء التنفيذيين لشركة بابكو والشركات الكبرى، فضالً عن آالف الزوار، 
بهـــدف تعزيـــز الوعـــي بأمـــور البيئـــة والصحة والســـالمة، حيث تـــم توزيع 
المطويـــات والكتيبات اإلرشـــادية التي تســـهم في ترســـيخ مبـــادئ الصحة 

والسالمة العامة.

“الداخلية” تشارك بمعرض “بابكو” للبيئة

شـــارك عضـــو البرلمان العربـــي النائب ممـــدوح عباس الصالح فـــي اجتماع 
لجنة الشـــؤون االجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان 
العربـــي. وخـــالل االجتمـــاع الـــذي عقـــد صبـــاح أمس، أكـــد النائـــب الصالح 
ضـــرورة وضـــع آليـــات وتدابير تمكـــن الجمعيـــات الخيريـــة والتطوعية من 
القيـــام بدورهـــا بصورة أكثر فاعليـــة، بما ال يتنافى مع النصـــوص القانونية 
الضامنـــة فـــي الحصـــول على األمـــوال بطرٍق غيـــر مخالفـــة، وصرفها وفقا 
للغايـــات المرجـــوة، وبنـــاء على ما حـــدده القانون. وذكر الصالـــح أن مملكة 
البحرين وفي ظل العهد الزاهر لجاللة الملك أحرزت تقدما الفتا في مجال 

العمل اإلنساني والخيري والتكافلي.

الصالح: لتطوير آليات العمل الخيري

قال المحامي حمد الحربي إن قرار لجنة التأديب أوقفه عن العمل لمدة ســنة “دون مبرر قانوني”. وأوضح أن الشــكوى المرفوعة ضده قد ُحِفظت منذ العام 
2016، والمفاجأة بعد مرور 3 سنوات يجري إيقاظ الشكوى المحفوظة واتخاذ قرار تأديبي.

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل آمر األكاديمية الملكية للشرطة العميد فواز الحسن، وفًدا من طلبة 
الماجســـتير بأكاديمية الشـــرطة الملكية بالمملكة األردنية الهاشـــمية، وذلك 

في إطار زيارة الوفد إلى مملكة البحرين.
 ورّحـــب آمـــر األكاديميـــة بزيـــارة الوفـــد، والتـــي تأتـــي اســـتمراًرا للتعـــاون 
المتبادل بين الجانبين لتعزيز التعاون األكاديمي وتبادل الخبرات، والسيما 

في مجاالت البحث العلمي والتدريب والتطوير.
 وأّكـــد أن مثـــل هـــذه الزيـــارات، تســـهم فـــي تعزيـــز التعـــاون بيـــن وزارتـــي 
الداخليـــة في البلدين وتبادل الخبرات والتعـــرف على المنظومة التعليمية 
والتدريبيـــة باألكاديميتين واكتســـاب المهـــارات والخبرات من مؤسســـات 
تعليميـــة مرموقـــة.  وخـــالل الزيارة، اســـتمع الوفـــد إليجاز عـــن األكاديمية 
الملكية للشرطة وإداراتها وسير العمل فيها ومراحل تطورها، وأهم برامج 
الماجستير التي تطرحها، كما قام الوفد بجولة في بعض مرافق األكاديمية 

ومبانيها وقاعاتها المتعددة.

“الداخلية”: تبادل الخبرات التدريبية مع األردن



تال األمين العام لمجلس النواب المستشار راشد بونجمة بنود جدول 
أعمال الجلسة دون أوراق أو “آي باد”.. دون إرباك أو تأتأة.. وقيل: “العلم في 

الراس وليس في الكراس”.. برافو يالسمّي. )تعليق: راشد الغائب(

نواب: “الغرفة” ال تمثل “الصغيرة والمتوسطة”
ــا فــــــي “تـــمـــكـــيـــن” ــهـ ــلـ ــيـ ــثـ ــمـ اخــــتــــلــــفــــوا بـــــشـــــأن تـ

بعد نقاش امتّد ألكثر من ســـاعة، صّوت 
أعضـــاء مجلـــس النـــواب علـــى ســـحب 
مشـــروع قانـــون بتعديـــل بعـــض أحـــكام 
القانـــون رقـــم 57 لســـنة 2006 بإنشـــاء 

صندوق العمل لمزيد من الدراسة. 
 يتضّمـــن المشـــروع بقانـــون وضـــع إطار 
متناهيـــة  الشـــركات  لتمثيـــل  تشـــريعي 
ضمـــن  والمتوســـط  والصغيـــرة  الصغـــر 
مجلس إدارة صندوق العمل التي تشكل 
98 % مـــن إجمالـــي المؤسســـات العاملة 

في البحرين. 
 مـــن جهتـــه، بّين النائب غـــازي آل رحمة 
غيـــر  القانـــون  مشـــروع  أهـــداف  “إن 
متحققـــة علـــى أرض الواقـــع، حيـــث إن 
الكبـــرى  والســـيطرة  األقـــوى  األصـــوات 
لصالح كبار الشـــركات والتجار في غرفة 
التجـــارة والصناعة وهـــذا واقع ما تفرزه 

االنتخابات فيها”.

يتضمـــن  أن  ضـــرورة  علـــى  وشـــّدد 
مجلـــس إدارة صنـــدوق العمـــل أصـــوات 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث 
إن حضورهم في الغرفة أقل من 10 %.
 وتابع “ال مشـــكلة من إضافة مقعد لهذه 
الشـــركات فـــي “تمكين” ليـــس بالضرورة 

إقرار 3 مقاعـــد لصالحها بل يكفي مقعد 
واحد”. 

مـــن جهته، قال النائب هشـــام العشـــيري 
إن تأثيـــر قـــرارات تمكيـــن يكـــون علـــى 
إال  والمتوســـط  الصغيـــرة  المؤسســـات 
أن الغرفـــة ال تمثلهـــا، موضًحـــا “في ظل 

الركـــود االقتصـــادي لـــم تتأثر الشـــركات 
الكبيـــرة التـــي ال تســـتفيد مـــن “تمكيـــن” 

واقًعا”.
ولفت العشـــيري “أن تصريحات قيادات 
المؤسســـات  تخـــدم  ال  التجـــارة  غرفـــة 
الصغيرة أو المتوسطة أي أنها في أرض 
الواقع الغرفة ال تمثل هذه المؤسسات”.

 وعلى خالف زمالئهـــا، أوضحت النائب 
باالقتـــراح  األخـــذ  أن  كمـــال  سوســـن 
سيتّســـبب في جعل الصنـــدوق صندوًقا 
للغرفـــة، وليس لدعم أصحاب المشـــاريع 

الصغيرة.
 واتفـــق النائـــب محمـــد عيســـى مـــع رأي 
لجنة الخدمات برفض مشـــروع القانون، 
موضًحـــا أنـــه ال تعريـــف دقيـــق لمفهـــوم 
الشـــركات الصغيرة والمتوسط، موضًحا 
“إن كانـــت المشـــكلة فـــي غرفـــة التجارة 

فاألولى إصالح الخلل أوالً”.

حوارات نيابية
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8 معتذرين
و3 متأخرين

اعتذر عن حضور الجلسة العادية الـ 14 
لمجلس النواب من دور االنعقاد السنوي 
الثانـــي للفصـــل التشـــريع الخامـــس كل 
من النـــواب: عادل العســـومي وممدوح 
وعمـــار  ســـلمان  النبـــي  وعبـــد  الصالـــح 
الدوســـري ومعصومـــة  قمبـــر وعيســـى 
عبد الرحيـــم وعبدالرزاق حطاب وعلي 
حضـــور  عـــن  تأخـــر  فيمـــا  إســـحاقي.  
الجلســـة كل من النواب: فاضل الســـواد 

ويوسف زينل وعبدهللا الدوسري.

تغطية ليلى مال اهلل 
تصوير خليل إبراهيم

نواب: العزاب مشكلة على مستوى وطني
ــة ــي ــن ــك ــس ــي األحـــــيـــــاء ال ــ ــور فـ ــ ــم ــ ــع خ ــ ــي ــ مــــشــــاجــــرات وب

توصيـــة  علـــى  النـــواب  مجلـــس  وافـــق 
بخصـــوص  الخدمـــات  لجنـــة  تقريـــر 
االقتـــراح برغبـــة بالموافقـــة علـــى وضـــع 
الحلـــول الجدية لظاهرة انتشـــار الســـكن 
المشترك للعمالة األجنبية داخل المناطق 
برغبـــة  واالقتـــراح  للمواطـــن،  الســـكنية 
بشـــأن إيجاد حـــل جذي لمشـــكلة العمالة 
والعـــزاب األجانـــب بالمملكة بشـــكل عام 

وبالمحافظة الجنوبية بشكل خاص.
محمـــود  النائـــب  أوضـــح  جهتـــه،  مـــن   
البحرانـــي “أن العـــزاب في مناطق ســـكن 
العوائـــل قنبلـــة ســـتنفجر فـــي أي لحظـــة 
والقضايـــا  الشـــكاوى  تزايـــد  إلـــى  الفًتـــا 

الجنائية التي يتسببون بها”.
عـــدم  الحكومـــة  مـــن  “أتمنـــى  وتابـــع   
الـــرد بعـــدم التمكن مـــن تحقيـــق الرغبة، 

علـــى  لمشـــكلة  ـــا  إيجابيًّ ا  ردًّ ننتظـــر  بـــل 
مســـتوى وطني ال تقتصر على منطقة أو 

محافظة”.
 وتابع “مســـئولون على مستوى حكومي 
وعودا بإيجاد حل لمشكلة العزاب وسط 
األحياء الســـكنية كتصريـــح وكيل وزارة 
العمـــل صباح الدوســـري لصحيفـــة البالد 
فـــي 2017 عـــن خطـــة وطنيـــة لمســـاكن 
العمالـــة، إال أنـــه لـــم نـــر تغييـــًرا بـــل زاد 

تواجدهم.
بيـــع  “إن مشـــاجرات ومخالفـــات  وتابـــع 
الخمـــور فـــي وســـط األحيـــاء الســـكنية 
خلقـــت مشـــاكل إنســـانية فـــي األحيـــاء 
الســـكنية ولألســـر، فضـــالً عـــن تكدســـهم 
في منازل آيلة للســـقوط يتطلب التحرك 

الفوري”.

مشاورات 

إجراءات “اإلسكان” ال تتناسب وروحية الدستور
100 متـر تحـرم مواطنيـن مـن الخـدمـات اإلسكانـيـة

علـــى  باألغلبيـــة  النـــواب  مجلـــس  وافـــق 
االقتراح برغبة بشأن استثناء من آلت إليه 
أو زوجتـــه ملكيـــة عقـــار عن طريـــق اإلرث 
مـــع مـــن انتفـــع بمســـكن عـــن طريـــق إحدى 
صيـــغ التمويل اإلســـالمي من شـــروط عدم 
الملكيـــة الســـتحقاق الخدمـــات اإلســـكانية 
وأحيـــل إلـــى الحكومـــة.  من جانبـــه، اعتبر 
النائب ســـيد فالح هاشـــم ما جـــاء في قرار 
909 لعـــام 2015 الـــذي يلزم كل مـــن ينتفع 
بالخدمـــة اإلســـكانية بانتفـــاء امتـــالك قطة 

أرض تقارب 100 متر مربع يجافي أهداف 
الخطة اإلســـكانية. وقال “هذه المســـاحة ال 
تفي بتوفير ســـكن كريـــم للعائلة البحرينية 
وال تتـــالءم والســـكن المالئـــم”. واعتبـــرت 
النائـــب كلثم الحايكـــي: أن إجراءات وزارة 
اإلســـكان بعيـــدة عـــن الواقـــع وال تتناســـب 
وروحية الدستور وال تحمي فئة محدودي 
الدخل. وقالـــت إن قوانين الوزارة تفترض 
أرض  قطعـــة  علـــى  الـــوارث  حصـــول  أن 
يخرجـــه من فئة الدخل المحدود، في حين 

أن المواطنين ال يستفيدون من هذه القطع 
لعدم قدرتهم على بنائها أو لصغر مساحتها 

أو لضعف مستواهم المادي.
وقالـــت إن هناك من دخلهم ال يتجاوز 350 
ُألغيت طلباتهم اإلســـكانية لورث زوجاتهم 
قطعـــة أرض مما تدخـــل العوائل في دوامة 
ال نهايـــة لـــه. موضحـــة أن معاييـــر الدخـــل 
المحـــدود واالعتمـــاد على الدخل الشـــهري، 
مطالبة وزارة اإلسكان أن تالمس قراراتهم 

سالماتهموم المواطنين.

أوضح وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان أن حـــاالت المصابيـــن 
بطيـــف واضطـــراب التوحـــد الذيـــن هم 
علـــى قائمـــة االنتظـــار الــــ 500 مصـــاب 
بانتظـــار الدعم المـــادي لرســـوم المركز، 
بالمعاهـــد  ملتحـــق  مصاًبـــا   463 منهـــم 
الخاصة. موضًحا أن جميعهم يحصلون 
علـــى عالوة اإلعاقـــة وهـــي 100 دينار. 
وقـــال الوزيـــر إن أعـــداد المصابين بهذا 
عالمـــي  وباضطـــراد  عصـــري  المـــرض 
وزيـــادة، ولفـــت إلى أنه تـــم الفصل بين 
والمصابيـــن  الذهنيـــة  االضطرابـــات 

بالتوحـــد. وذكـــر أن افتتاح مجمع عالي 
يعـــد  والـــذي  قريًبـــا  ســـيكون  الشـــامل 
متخصًصـــا في هذا النوع من األمراض. 
مـــن جهته، بّين النائب يوســـف الذوادي 
أن هنـــاك مـــن المصابيـــن مـــن ينتظرون 
االلتحاق بمراكـــز التوحد المدعومة من 

قبل الوزارة منذ 6 سنوات.
مقترًحـــا أن تتولـــى الـــوزارة فتح مركز 
االنتظـــار  قوائـــم  علـــى  األعـــداد  يضـــم 
والتـــي بلغت 500 حالـــة. مبيًنا أن هناك 
ا ورســـوًما بعضها تصل  25 مركـــًزا خاصًّ

ا. إلى 600 دينار شهريًّ

600 دينار رسوم مراكز التوحد الخاصة

وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى االقتـــراح 
برغبـــة )بصفـــة مســـتعجلة( بشـــأن عدم 
خصخصة مرافـــئ الصيادين في جميع 
مناطـــق مملكة البحريـــن واإلبقاء عليها 
بمثـــل الوضـــع الحالـــي مـــع وضـــع آليـــة 

لتطويرها.
 من جانبه، قال النائب عبدهللا الدوسري 
إنـــه يرفض خصخصة مرفأ البديع الذي 
هو متنفس لألهالي والصيادين والهواة 
والـــذي يرتاده الجميع مـــن جميع القرى 
والمحافظـــات.  واســـتغرب النائب خالد 
بـــو عنق من “موضـــة الخصخصة” التي 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  بهـــا  تقـــوم 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، الفتًا 
البلـــدي  العمـــل  مئويـــة  فـــي  إلخفاقهـــا 
فـــي تحقيق إنجـــازات. وقالـــت الوزارة 
عينهـــا على جيب المواطن فســـبق وأن 
خصخصـــت “حمام” فـــي حديقة قاللي 
حّولتـــه إلى كفتيريـــا بإيجـــاز 50 ديناًرا 
ا. ودعـــا أبـــو عنق وزير األشـــغال  شـــهريًّ

المحافظة علـــى المرافئ التي هي بيت 
الصياد الثاني، وأن يحصل األموال من 
جيـــوب المشـــاريع القريبة مـــن المرافئ 
الذيـــن يدفنـــون بالقـــرب منهـــا. وختـــم 
أبـــو عنـــق مداخلتـــه “إذا كانت الـــوزارة 
كبيـــرة علـــى الوزير وحملهـــا ثقيل عليه 

فلتقسم”.

نواب يعترضون على خصخصة المرافئ

“طيــران الخليــج” تتخلــى عنهــم وتعينهــم بـــ37 دينــاًرا

أكثر من 1000 بحريني عالق في العراق

وافــق مجلــس النــواب علــى االقتــراح برغبــة )بصفة مســتعجلة( بشــأن 
مطالبــة الحكومة بســرعة التدخل لحــل أزمة العالقيــن البحرينيين في 

العراق؛ بسبب إيقاف رحالت طيران الخليج.

وقالـــت النائـــب زينـــب عبـــد األمير 
إن نحـــو 1000 مواطـــن عالـــق في 
العـــراق بســـبب األحـــداث األخيرة، 
متسائلة أين وعود الشركة بإرجاع 
الشـــركة  أن  وتابعـــت  العالقيـــن؟ 
قدمـــت مســـاعدات ال تتجـــاوز 40 
دينـــاًرا لعودتهـــم في حيـــن اضطر 

بعضهم للعودة عن طريق البر. 
الشـــركة  األميـــر  عبـــد  وطالبـــت   
المواطنيـــن  بإرجـــاع  االلتـــزام 
العالقيـــن بالتعاقـــد مـــع أي شـــركة 

طيـــران إلرجاعهم بـــدالً من تركهم 
هناك، مؤكدة أن هذا الحل يتوافق 
مع االحترازات األمنية. كما طالبت 
وزارة الخارجيـــة بالتدخـــل وحـــث 

الشركة على إرجاع المسافرين.
 وقـــال النائـــب أحمـــد الدمســـتاني 
إنـــه بعـــد اســـتغاثة مواطنيـــن فـــي 
العـــراق تـــم التواصـــل مـــع شـــركة 
بـــأن  رّدت  التـــي  الخليـــج  طيـــران 
توقـــف الرحـــالت بتوجيه ال نعرف 

الرئيسة وسوسنمصدره.
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أول معرض 
تكنولوجي بالخليج 
ُدشن في البحرين 

أواخر السبعينات 

ورش عمل تكاملية 
وزيارات ميدانية 

لمختلف القطاعات 
التنفيذية

 التعريف بالبحرين 
كمركز إقليمي 

لتصدير البرمجيات 
والذكاء االصطناعي

أمل الحامد

عقب توقيع االتفاقية

افتراس أكثــر من نصف الراتب... والطريــق نهايته المحاكم

متقاعدون ومسّرحون مقترضون يواجهون شبح البنوك

يواجـــه المقترضـــون المتقاعـــدون 
أو المســـرحون مشـــكالت عديـــدة 
في جدولة المبالغ التي أقترضوها 
أو  التقاعـــد  قـــرار  اتخاذهـــم  قبـــل 
تســـريحهم عـــن العمل.فـــإذا كنـــت 
على وشـــك التقاعـــد وعليك قرض 
شـــخصي من أحـــد البنـــوك فترّيث 
قليـــالً، واســـأل البنك الـــذي أخذت 
منـــه القـــرض: “لو قـــّل راتبـــي فهل 
مـــن  فقـــط   %  50 خصـــم  ســـيتم 
الراتـــب لســـداد القـــرض”، كمـــا هو 
معـــروف من قبل أغلب المواطنين 
البنـــوك،  فـــي  بـــه  كنظـــام معمـــول 
الجواب قد يكون على األرجح ال!.
 غالبيـــة المســـتهلكين فـــي الســـوق 
المحلية لديهـــم مفهوم خاطئ بأن 
البنك ال يخصم من راتب الشخص 
أكثر من 50 % لسداد مبلغ القرض، 

لكن الصحيح غير ذلك تماًما. 
 ويقـــول المواطـــن م.م وهو شـــاب 
فـــي مقتبـــل العمـــر وكان يعمل في 
إحدى الشـــركات، فصـــل من عمله، 
طلـــب مـــن البنـــك إعـــادة جدولـــة 
قســـًطا  دينـــاًرا   370 مـــن  قرضـــه 
ا إلى 200 دينار، إال أن البنك  شـــهريًّ
أبغلـــه بأنـــه ســـيخّفض لـــه القســـط 
لنحـــو 100 دينار ولكن خالل ســـنة 
واحـــدة فقط، ثم عليـــه دفع المبلغ 
كامـــالً، مـــع إضافـــة الفوائـــد لهـــذه 
الجدولـــة، إال أنه فّضل اللجوء إلى 
المحكمة وبعد أن حكمت المحكمة 
بمبلـــغ القـــرض وهو 17 ألـــف دينار 
ثـــم تحولـــت القضية إلـــى محكمة 
التنفيذ والتي رأت طلب المقترض 
في تقســـيط المبلغ إلـــى 200 دينار 
بدايـــة ثـــم قســـطها المقتـــرض إلى 

100 دينار في وقت الحق.
وتســـاءل المقترض “لمـــاذا لم يقم 
البنـــك بقبـــول تقســـيط المبلـــغ من 

البداية بدالً من هذه المتاهة”؟.

وأشـــار المواطـــن م.م كذلـــك إلـــى 
وبعـــد  تقاعـــد  لـــه، حيـــث  صديـــق 
تقاعـــده رفض البنـــك هيكلة المبلغ 
بطريقة تتالءم مع راتبه التقاعدي 

األقل من راتبه األساسي بكثير.
 وعـــادة مـــا يحصـــل المتقاعـــدون 
مبكـــًرا علـــى أقـــل مـــن 50 % مـــن 
الراتب، في حين تلجأ بعض البنوك 
إلى سحب المستحقات التقاعدية 
فـــور نزولهـــا للبنـــك، وهـــو مـــا حّذر 
المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  منـــه 
إبـــان برنامـــج التقاعـــد االختيـــاري 
الحكومـــي، حيـــث وّجـــه المركـــزي 
البنـــوك للتعامل مع هـــذا الموضوع 

دون أن يتأثر المتقاعدون.

السقف 7 سنوات 

 اّتجـــه المواطـــن ع م إلـــى البنـــك 
للســـؤال عـــن جدولـــة قرضـــه ومـــا 
إذا كان بإمكانـــه التقســـيط لمبلـــغ 
مناســـب بعـــد أن تغّيـــرت وظيفته 
في إحدى الشـــركات لشركة أخرى 
وتقلـــص راتبـــه، فأخبـــره الموظف 
أن ذلـــك يعتمد على قدرة الســـداد 

خالل ســـبع ســـنوات فإذا فاق ذلك 
الســـبع سنوات أي ســـداد األقساط 
مع الفوائد المصرفية، فإن النســـبة 
ستزيد عن 50 %، إذ وضع مصرف 
البحرين المركزي ســـقف 7 سنوات 

ألي قروض. 
 وأشـــار المواطـــن بقولـــه، في حال 
تقاعده أو عملـــه براتب 200 دينار 
فـــكان الـــرد بأنـــه ســـيعطى فرصـــة 
لســـتة أشـــهر فقـــط وعليـــه تعديل 

وضعه ألن “البنك يريد فلوسه”.
 وحين أشـــار “ولو تقاعدت”، فقال 
مســـتحقات  ســـنأخذ  الموظـــف 
التقاعد وربما ينخفض القســـط، إذ 
ال فـــرق بين متقاعـــد وال غيره في 

القرض.
البنـــك  فـــي  الموظـــف  وأوضـــح   
علـــى  تحتســـب   %  50 نســـبة  أن 
القـــروض الجديدة فقط، وليســـت 
القـــروض الحالية، ففي حال إعادة 
الجدولة، فإنه يجب سداد القرض 
زائـــد الفوائـــد خالل ســـبع ســـنوات 
كحـــد أقصـــى، حيـــث إن أي بنك ال 
يلتزم بذلك فإنه معرض للمساءلة 

من الجهات المنظمة.

إيضاح مصرفي

بهـــذه  “البـــالد”  توّجهـــت   
االستفســـارات إلـــى أحـــد المصادر 
المصرفية، الذي أشـــار بـــدوره إلى 
أن القاعـــدة العامة هي يتم ســـداد 
القرض في 7 سنوات وتقوم بعض 
علـــى  حالـــة  كل  بدراســـة  البنـــوك 
حـــدة عنـــد التخلـــف أو التعثـــر عن 
الســـداد. وتقـــوم البنوك بالتســـاهل 
مـــع الزبـــون ومـــد فتـــرات القـــرض 
ألكثر من 7 ســـنوات بعـــد مخاطبة 
مصرف البحرين المركزي، مشـــيًرا 
إلى أن شركات التأمين قد ال تقبل 
تأمين القـــروض لمن هم في أعمار 
متقدمة أو من ال يرجون الحصول 
علـــى وظائف مســـتقبالً، ولذلك قد 
يصعـــب علـــى البنوك قبـــول إعادة 
مـــع سياســـات  تتـــواءم  هيكلـــة ال 
البنك، إذ لكل بنك سياســـة داخلية 
خاصـــه به في التعامـــل مع حاالت 
التعثر في الســـداد، ولذلك تختلف 

طريقة تعامله مع كل حالة.

لندن - رويترز

الذهب ينزل ألدنى 
مستوى في أسبوعين

ــى  ــب ألدنـ ــذهـ ــار الـ ــعـ انــخــفــضــت أسـ
مــســتــويــاتــهــا فـــي نــحــو أســبــوعــيــن 
تـــحـــّســـن اإلقــــبــــال عــلــى  إذ  أمــــــس، 
اقتصادية  بيانات  بفعل  المخاطرة 
صينية جاءت أفضل من التوقعات 
والــتــوقــيــع الــوشــيــك التــفــاق تجاري 
ــيـــن الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة  أولـــــــي بـ
والــصــيــن. وبــحــلــول الــســاعــة 0459 
ــزل الــذهــب  ــ بــتــوقــيــت جــريــنــتــش، ن
إلى   %  0.6 الفورية  المعامالت  في 

1538.84 دوالر لألوقية )األونصة(.

1.5 % مساهمة “المعارض” الجديد بالناتج المحلي اإلجمالي

“تمكين” و ”الكلمة الطيبة” يدعمان الشباب رياديا

ســـنـــويـــا ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وظـ  490 ــق  ــ ــلـ ــ ــخـ ــ ويـ زائـــــــــــــــــر...  ألـــــــــف   490 يــــــجــــــذب 

ــي إلــــــــى تـــنـــمـــيـــة الــــــقــــــدرات ــ ــض ــ ــف ــ ــة ت ــ ــرك ــ ــت ــ ــش ــ وقـــــعـــــا اتــــفــــاقــــيــــة تــــــعــــــاون م

توقع رئيس مجموعة الذكاء االصطناعي وخبير التحول الرقمي جاسم حاجي أن 
يساهم مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد في منطقة الصخير، 

في توفير أكثر من 490 وظيفة سنوًيا، وفي استقطاب أكثر من 490 ألف زائر.

وأوضح حاجي لـ “البالد” أنه من المتوقع 
أن يســـاهم مركز المعـــارض الجديد في 
ارتفـــاع إجمالـــي الناتـــج المحلي بشـــكل 
كبيـــر؛ بســـبب االســـتثمارات مـــن خـــالل 
تنظيـــم المعـــارض، بنســـبة إضافيـــة في 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي تقـــدر بنحـــو 
%1.5. وذكـــر أن المركـــز الجديد له آثار 
اقتصاديـــة قبل وبعد تنظيـــم المعارض، 
كما سيســـاهم في زيادة القيمة المضافة 

بشكل مباشر وغير مباشر.

ولفـــت حاجـــي إلـــى أن المركـــز الجديـــد 
سيســـاهم أيضا في التعريـــف بالبحرين 
خالل المؤتمرات كمركز إقليمي لتصدير 
البرمجيـــات والذكاء االصطناعي، حيث 
ال يوجـــد في الوقت الحاضر دولة تقوم 
بعمـــل نقطـــة ارتـــكاز فـــي هـــذا المجال، 
“هـــي فرصـــة لكـــي نقـــدم إمكاناتنـــا في 
البنيـــة التحتيـــة”. وأكـــد “أننـــا نســـتطيع 
عرض اختراعات البحرينيين من خالل 
المؤتمـــرات ممـــا يعـــزز الثقـــة بالكـــوادر 

البحرينية، وفي المستقبل ستكون هناك 
منافســـة قويـــة بيـــن الـــدول فـــي مجال 
الريـــادة  وأهميـــة  االصطناعـــي  الـــذكاء 

ستكون مؤثرة على نتائج االستثمار”.

وأشـــار حاجي إلى أنه برعاية كريمة من 
ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، وضعت هيئة البحرين للســـياحة 
والمعارض حجر األســـاس مؤخًرا إيذاًنا 
ببـــدء أعمـــال التشـــييد لمركـــز البحريـــن 

الدولي للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديد 
في منطقة الصخيـــر، والتي تأتي ضمن 
الجهـــود المبذولـــة فـــي مواكبـــة القطاع 
النامـــي لصناعة المعـــارض والمؤتمرات، 
ومن شأن هذه الخطوة أيًضا أن ُتحدث 
نقلة نوعية في جذب االســـتثمارات في 

المجـــال الرقمـــي والـــذكاء االصطناعـــي 
بالبحرين.

ولفـــت إلـــى أن أول معـــرض تكنولوجي 
في الخليج ُدشـــن في أواخر السبعينات 
فـــي البحريـــن بأمـــر األميـــر الراحـــل من 
المغفور له بإذن هللا الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان، وبعد ذلك بدأت دولة اإلمارات 
العربية المتحدة خصوًصا دبي بتدشين 
معرض جايتكس في العام 1981 واآلن 
يجذب أكثر من 150 ألف مشارك سنوًيا 

في عشر قاعات.
وأكـــد أن المعارض تعد فرصة للصفقات 
المتبادلـــة واالجتماعـــات بيـــن الرؤســـاء 

ألخذ قرارات حاسمة وقيمة.

وقــع كل مــن صنــدوق العمل “تمكيــن” وجميعة الكلمة الطيبــة اتفاقية تعاون 
مشــتركة تفضــي إلــى تنميــة قدرات الشــباب البحرينــي الباحث عــن عمل من 
الجنســين وتســهيل دخولهــم لقطاع ريــادة األعمــال ضمن الخيــارات المهنية 

المتاحة بعد التخرج. 

الرئيـــس  مـــن  كال  االتفاقيـــة  ووقـــع 
التنفيذي لـ “تمكيـــن” إبراهيم جناحي 
ورئيـــس جمعية الكلمة الطيبة حســـن 

بوهزاع.
ويهـــدف البرنامج التدريبي في ريادة 
األعمـــال إلى تقديم سلســـة من ورش 
العمل التكامليـــة والزيارات الميدانية 
التنفيذيـــة  القطاعـــات  لمختلـــف 
واالستشـــارية ذات العالقـــة، إضافـــة 
إلى عـــرض نماذج أعمـــال ناجحة في 
هذا المجال لتسهم في صقل مهارات 
المشاركين الريادية، وإلهامهم بفرص 

التطوير والنمو ألفكارهم االبداعية. 
وتشـــمل االتفاقيـــة تدريب 20 شـــاب 
وشـــابة من البحريـــن في مجال ريادة 
األعمـــال، حيـــث يســـتهدف البرنامـــج 
فئة الباحثين عن عمل المسجلين لدى 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
والذين لديهم الرغبة في الدخول إلى 

هذا المجال. 
وأكد جناحي علـــى دور هذه المبادرة 
فـــي مواصلـــة الجهـــود التكامليـــة من 
خـــالل ما تقدمـــه “تمكين” مـــن برامج 
مباشـــرة لدعـــم فئـــة الشـــباب، أو عبر 

الشـــراكة االستراتيجية مع مؤسسات 
الشـــباب  لمنـــح  األهلـــي،  القطـــاع 
وأشـــمل  أوســـع  فرصـــا  البحرينـــي 
الرياديـــة،  فـــي مهاراتهـــم  لالســـتثمار 
واالبتـــكار  اإلبـــداع  فـــرص  وتعزيـــز 
في ســـوق ريـــادة األعمـــال البحريني، 
الســـيما في ظل ما تقدمه المملكة من 
فـــرص داعمة للقطاع الخاص، بما في 
ذلـــك ما تقدمه للمؤسســـات الناشـــئة، 

وذلـــك انطالقـــًا مـــن إيمانهـــا بالقيمـــة 
االقتصاديـــة المســـتدامة التي تقدمها 
هـــذه المؤسســـات في دعـــم االقتصاد 
الوطني وفي دعم التطور الشـــخصي 

لهذه الكوادر الوطنية. 
ومـــن جانبـــه، أوضـــح بوهـــزاع أن من 
األهداف الرئيســـة للجمعية هي تبني 

برامـــج  وتنظيـــم  هادفـــة،  مبـــادرات 
متنوعـــة تهـــدف إلـــى تمكين الشـــباب 
البحرينـــي ورفـــع مســـتوى قدراتهـــم 
إلعـــداد وعمـــل مشـــاريعهم الخاصـــة، 
وكذلـــك تعزيـــز مشـــاركتهم في قطاع 
االبتـــكار،  وإلهـــام  التطوعـــي  العمـــل 
البحريـــن  رؤيـــة  مـــع  يتماشـــى  بمـــا 

االقتصاديـــة 2030، مؤكـــدًا علـــى أن 
البحريـــن تزخر بطاقات شـــبابية ذات 

كفاءة عالية.
هـــذا  أن  إلـــى  بوهـــزاع  لفـــت  كمـــا 
أمـــام  المجـــال  ســـيفتح  التعـــاون 
الجهات ومؤسســـات المجتمع المدني 
لدعـــم قطـــاع الباحثيـــن عـــن العمـــل، 
ومساعدتهم على مواجهة التحديات 

الراهنة.

جاسم حاجي

المنامة - تمكين

علي الفردان

االستثمار الصيني بالبحرين وطريق الحرير
تبـــرز حاليـــا المبـــادرات الصينية نحو الممـــرات المالحيـــة التجاريـــة المفتوحة، 
إلحيـــاء طريـــق الحريـــر أو مبـــادرة الحزام أي التوســـع فـــي سلســـلة اإلمدادات 
والمنتجـــات )صنع في الصين( من خالل االســـتثمارات في الخارج، حيث بدأت 
الصين تظهر كمصدر رئيس لالستثمارات األجنبية المباشرة في الدول النامية.

أكـــدت التصريحـــات التي أدلي بها الســـفير الصيني في البحرين بمناســـبة مرور 
30 عامـــًا علـــى العالقات بين البحريـــن والصين، أن حجم التبـــادل التجاري بين 

البلدين بلغ نحو ملياري دوالر. 
فقد أثنى الســـفير على التسهيالت التي تقدمها البحرين للمستثمرين الصينيين 
فـــي ســـوق مدينـــة التنين لبيـــع التجزئة والجملـــة وعبر نجاح المشـــروعات بين 
البلدين مما يســـهم بتنشـــيط حركة التجارة البينية والســـياحية، حيث إن أكثر 
مرتـــادي وعمـــالء التنيـــن من الـــدول المجـــاورة للبحريـــن مما يقود الـــى تفعيل 

الحركة السياحية. 
وعن المشـــروعات االســـتثمارية المســـتقبلية واالســـتراتيجية بين البلدين، أكد 
الســـفير أن هناك مشـــروعات البنية التحتية كمشـــروع مدينة شـــرق سترة الذي 
يضـــم 3 آالف وحـــدة ســـكنية كمرحلـــة أولـــى ومشـــروع محطة الـــدور للكهرباء 

والماء. 
على صعيد متصل، وقعت وزارة اإلسكان مع شركة CMEC الصينية اتفاقيات 
بقيمـــة 260 مليـــون لالســـتثمارات في البنيـــة التحتية، ومن شـــأن ذلك أن يضع 

البحرين على طريق الحرير. 
إن  االتفاق الذي جرى مؤخرا بين وزارة اإلسكان والشركة الصينية ببناء 3000 
وحدة ســـكنية وجميـــع المرافق المدينة الذكية ومرافقهـــا العصرية، يعزز جهود 

التنمية الحضرية التي حازت البحرين عليها جوائز تقديرية أممية.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري
المصدر: موقع )معهد ُمّرة( «

االتفاقية تشمل 
تدريب 20 شابا 

في مجال ريادة 
األعمال



business@albiladpress.com 12

المنامة - المعلومات والحكومة االلكترونيةالمحرر االقتصادي

قــدم الرئيــس التنفيــذي لهيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة محمــد القائــد خــال مؤتمــر ومعــرض االقتصــاد الرقمي 
عرضــا حــول “نظــرة حكومة البحرين لاقتصاد الرقمي” اســتعرض من خاله جهود البحرين في مجال اســتثمار تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، واإلنجازات المتحققة، في هذا الجانب، والتي حظيت باإلشادات الدولية خاصة في مجال توفير 
البيئــة التحتيــة المائمة، وســن التشــريعات والقوانين الداعمة لتوظيــف التقنيات الحديثة، وجهودهــا الرامية نحو تطوير 

المهارات الوطنية.

علـــى  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
مجـــال  فـــي  الملـــك  جاللـــة  رؤيـــة 
االســـتعانة بتكنولوجيـــا المعلومات 
واالتصـــاالت واســـتثمارها لتحقيق 
فوائـــد اجتماعية واقتصادية مهمة 
االســـتعانة  أهميـــة  بيـــن  إذ  لألمـــة، 
باألدوات الرقمية لتحسين مستوى 
معيشـــة اإلنســـان ومكافحـــة الفقر، 
ودورها في تحسين أداء المنظومة 

الصحية، وتحسين جودة التعليم.
كما أشـــار إلى أثر االقتصاد الرقمي 
االقتصـــادي،  النمـــو  تحقيـــق  فـــي 
وخلق الفـــرص الوظيفيـــة مبينا أن 
كل وظيفـــة رقميـــة يمكن أن تخلق 
معها من 2 إلى 4 وظائف في أماكن 
أخـــرى من االقتصاد بما يســـهم في 

تحسن مستوى اإلنتاجية. 
أن  القائـــد  بيـــن  المؤتمـــر  وخـــالل 
حكومـــة البحريـــن قـــد عملـــت على 
لالبتـــكار  الداعمـــة  البيئـــة  تعزيـــز 
والمحفـــزة لالقتصاد الوطني وذلك 
من خالل تشـــكيل لجـــان الحوكمة، 
إصـــدار  مثـــل  القوانيـــن  وإصـــدار 
قانوني حماية البيانات الشخصية، 
والمعامالت اإللكترونية، فضال عن 
جهودها الرامية إلى تنمية اإلنسان 

المجـــاالت  كافـــة  فـــي  البحرينـــي 
إيمانـــا منها بانـــه الثروة األساســـية 
ألي تنميـــة، فضال عن توفير قاعدة 
المفتوحـــة، وعملهـــا  البيانـــات  مـــن 
نحو صياغـــة اســـتراتيجية وطنية 
شـــاملة للـــذكاء االصطناعـــي خالل 

العـــام 2020؛ بهـــدف تعزيـــز األداء 
الحكومي وزيادة اإلنتاجية، مشيرا 
إلـــى أن جميـــع هـــذه الجهـــود قـــد 
ســـاهمت في تهيئـــة البيئة المالئمة 
إلعطـــاء القطاع الخـــاص دوره في 

قيادة االقتصاد الرقمي.

القائد يقدم عرضا في المؤتمر 

القائد يقــدم عرضا عن نظرة الحكومــة لالقتصاد الرقمي
البنية التحتية والتشريعات عوامل النجاح

أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن العمليات المالية التي تجري داخل وخارج البحرين مستقرة وآمنة ولم تشهد 
ا، مؤكــًدا أن الحواالت المالية من وإلى البحرين تتم بشــكل  أي اضطرابــات فــي ظــل المســتجدات السياســية الحاصلة في المنطقة حاليًّ

طبيعي وآمن دون أية عراقيل تذكر. 

 جـــاء ذلك، على هامـــش افتتاح مؤتمر 
ومعـــرض االقتصاد الرقمي 2020 الذي 
ينظمـــه بنك البحريـــن والكويت، حيث 
أكـــد المعـــراج حاجة الســـوق البحريني 
إلى كيانات مصرفية قوية ومؤسسات 
ماليـــة كبيـــرة، معلًنـــا مباركتـــه لصفقـــة 
اســـتحواذ بنـــك البحريـــن الوطني على 

بنك البحرين اإلسالمي.
 وأضـــاف “مـــا حدث بين بنـــك البحرين 
اإلســـالمي  البحريـــن  وبنـــك  الوطنـــي 
المركـــزي  البحريـــن  نؤيـــده، ومصـــرف 
لهـــم  وندعـــو  الموافقـــات،  منحهـــم 
ا  ـــا قويًّ بالتوفيـــق ليصبحـــوا كياًنـــا ماليًّ
ومتنوعـــة  مختلفـــة  إمكانيـــات  يملـــك 
المصرفيـــة  المنتجـــات  كافـــة  ويطـــرح 

المتطورة”. 
 وفيمـــا يتعلـــق بفـــرص إطـــالق الدينار 
اإللكتروني فـــي البحرين، قال المعراج 
“عيننـــا دائًمـــا علـــى مـــا كل مـــا يخـــدم 
الدينـــار  الوطنـــي، وإطـــالق  االقتصـــاد 
اإللكترونـــي مرهون بالتأكد في البداية 
مـــن أن كافة فئـــات المجتمـــع من كافة 
الشـــرائح أصبحت قـــادرة على التعامل 
مع أحدث المدفوعات اإللكترونية، وال 
نريـــد خلـــق أي إربـــاك في حيـــاة الناس 

وطريقة تعاملهم”.
 واســـتطرد بالقول: “نريـــد أن نؤكد في 
نفس الوقت على إننا لســـنا غائبين عن 

التطـــورات العالميـــة فـــي التكنولوجيـــا 
الماليـــة. وال يوجد أية عوائق تنظيمية 
أو رقابيـــة تمنعنا مـــن إدخال الخدمات 
الماليـــة النوعيـــة ألنهـــا تفيـــد المجتمـــع 

وتخفض التكلفة”.
 وبيـــن المعراج أن األولويـــة تتركز في 
المرحلـــة المقبلـــة علـــى جعـــل تطبيـــق 
قابـــل  اإللكترونـــي  للدفـــع  “بنفـــت” 
لالســـتخدام من قبل جميع المواطنين 
البنـــوك  تعامـــل  أســـاليب  وتغييـــر 
عمالئهـــم  مـــع  الماليـــة  والمؤسســـات 
تشـــويق  أكثـــر  مرحلـــة  إلـــى  لالنتقـــال 
للزبـــون فـــي تعامله مع مصرفـــه، معربا 

عن أمله في زوال طوابير االنتظار في 
فروع البنوك. 

 وبشأن المؤتمر قال المعراج إن مؤتمر 
ومعرض بنـــك البحرين والكويت يأتي 
مّتســـًقا مع الرؤية العامة للدولة بشـــأن 
التحول الرقمي، وانسجاًما مع ما وّجه 
إليه جاللـــة الملك في خطابه الســـامي 
بافتتاح الفصل التشريعي في التحول 
إلى االقتصاد الرقمي، مشـــّدًدا على أنه 
يقع على عاتق القطاع المالي مسؤولية 
كافـــة  التحضيـــر الســـتيعاب وتطويـــر 
الخدمـــات الماليـــة التـــي تتناســـب مـــع 

احتياجات االقتصاد الرقمي.

المعراج والزياني لدى مشاركتهما في المؤتمر

المعراج: إطالق الدينار اإللكتروني 
مرهون باستيعاب المجتمع

دّشــن بنــك البحريــن والكويــت مؤتمــر ومعرض االقتصــاد الرقمــي 2020، تحت 
للدراســات  البحريــن  مــع معهــد  بالتعــاون  المركــزي،  البحريــن  رعايــة مصــرف 
المصرفية والمالية )BIBF( كشريك معرفي، وذلك بمشاركة أكثر من 500 ممثل 
مــن أبــرز القطاعات فــي المملكة لدعم خطة التحول الرقمي واســتثمار الفرص 

المتاحة والتي ستشكل مامح مستقبل االقتصاد الوطني.

 وتحـــت شـــعار “نحـــو رقمنـــة األعمـــال 
والمجتمعـــات”، شـــّكل المؤتمـــر منصـــة 
شـــاملة تجمع بين أبرز الرّواد والخبراء 
االقتصادييـــن من جميع أنحـــاء العالم، 
لمناقشة االقتصاد الرقمي في المملكة. 
 واســـتّهل المؤتمـــر المتحـــدث الرئيس 
التنفيـــذي  المحـــرر  وايـــت،  جيريمـــي 
فـــي مجلـــة WIRED العالميـــة )المملكة 
عـــن  عامـــة  لمحـــة  مقدًمـــا  المتحـــدة(، 
التقنيات المســـتقبلية المستخدمة في 
تحفيز رقمنة االقتصاد؛ كما اســـتعرض 
الحكومـــة  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
اإللكترونيـــة، محمد علـــي القائد جهود 
المملكة في مجال استثمار تكنولوجيا 
المعلومـــات واالتصـــاالت واإلنجـــازات 

المتحققة في هذا الجانب. 
 وشـــمل المؤتمر لجنة وزارية بمشاركة 
وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت، كمال 
بـــن أحمـــد و وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
لمناقشـــة  الزيانـــي،  زايـــد  والســـياحة، 
تطبيقات االقتصاد الرقمي في المملكة 

وإمكاناته المستقبلية لتعزيز األعمال.
مـــن  نخبـــة  المؤتمـــر  واســـتضاف   
المتحدثيـــن من جميع أنحاء العالم من 
خـــالل محاوره الســـتة الرئيســـة وهي؛ 

القيـــادة والثقافـــة، واالبتـــكار، وتجربة 
العمالء، والوظائف المســـتقبلية، ودور 
الحديثـــة،  التكنولوجيـــا  فـــي  المـــرأة 
الناشـــئة؛  الشـــركات  إلـــى  باإلضافـــة 
لمناقشة أهمية تسريع وتعزيز التحّول 
إلـــى االقتصـــاد الرقمـــي فـــي المنطقـــة 

ا. باعتباره توجًها عالميًّ
 ويستهدف المؤتمر مختلف القطاعات 
المؤثـــرة فـــي نمـــو وتطـــور االقتصـــاد 
القطـــاع  تشـــمل  والتـــي  البحرينـــي، 
الصحـــي، وقطاع الخدمـــات المصرفية 
والماليـــة، والقطـــاع الحكومي، وقطاع 
والغـــاز،  النفـــط  وقطـــاع  التعليـــم، 
االتصـــاالت  قطـــاع  إلـــى  باإلضافـــة 

والهندسة. 
 كمـــا تضّمـــن المؤتمـــر حلقات نقاشـــية 
تركـــز علـــى أبـــرز العوامـــل المســـاعدة 
فـــي التحـــول الرقمـــي وتأثيرهـــا علـــى 
االقتصـــاد الوطنـــي، وذلـــك مـــن خالل 
تســـليط الضوء على كيفية االســـتفادة 
من اإلمكانـــات الرقميـــة المتاحة اليوم 
لتطوير نظـــام بيئي متكامـــل وتحقيق 

االستدامة االقتصادية.
البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ  وقـــال   
“أصـــدرت  المعـــراج:  رشـــيد  المركـــزي، 

البحرين مؤخـــًرا لوائح لدعـــم التحول 
الرقمـــي بمـــا فـــي ذلـــك قانـــون حمايـــة 
البيانـــات الشـــخصية. ويتمثـــل دورنـــا 
كجهة رقابية في قيادة وتعزيز االبتكار 
لدعـــم نمو االقتصـــاد الرقمـــي والنظام 

التكنولوجي المالي في المملكة”.
 مـــن جهته، قـــال رئيس مجلـــس إدارة 
بنـــك البحريـــن والكويـــت، مـــراد علـــي 
مـــراد “يقـــوم البنـــك بـــدور ريـــادي فـــي 

طـــرح الخدمات الرقمية لتوفير تجربة 
مصرفية مشـــرقة للعمالء، وذلك إيماًنا 
بضـــرورة توفيـــر بيئـــة رقميـــة محفـــزة 
لالبتـــكار، حيـــث إننـــا نعمـــل علـــى نهج 
التطويـــر المســـتمر وتعزيـــز المنتجـــات 
والوظائف األخرى للمساهمة في رحلة 

التحول الرقمي في المملكة”. 
للبنـــك،  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــّرح   
ريـــاض ســـاتر “يســـعدنا تدشـــين هـــذا 

المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء في 
أبرز القطاعات في المملكة، مما يعكس 
أهميـــة االقتصـــاد الرقمـــي فـــي توفيـــر 
المجـــاالت  فـــي  فـــرص عمـــل جديـــدة 
الرقمية.”وأضاف: “يعكس هذا المؤتمر 
جهـــود البنك الحثيثة فـــي دعم خطط 
التحول الرقمـــي والتطور التكنولوجي 
فـــي المملكة، بهـــدف تأســـيس اقتصاد 

رقمي قادر على مواجهة التحديات”.

 ومـــن جانبـــه، قـــال مديـــر عـــام معهـــد 
“BIBF”، أحمـــد الشـــيخ: “إن البحريـــن 
لالقتصـــاد  التحـــول  نحـــو  ماضيـــة 
الرقمـــي ال ســـيما فـــي ظـــل التطـــورات 
التكنولوجيـــة؛ لذلـــك أصبح مـــن المهم 
اليـــوم التأكيد علـــى كيفية االســـتفادة 
من التحـــول الرقمي فـــي تطوير البنى 
التحتيـــة التكنولوجيـــة ودعـــم خطـــط 
تطويـــر المهـــارات الرقميـــة فـــي مجال 
التعليم العالي والتخصص االحترافي”. 
المؤتمـــر  هامـــش  علـــى  أقيـــم  كمـــا   
التطبيقـــات  أحـــدث  يضـــم  معـــرض 
التـــي  المبتكـــرة  الرقميـــة  والحلـــول 
تدعـــم عملية التحـــول الرقمي لتطوير 
النظـــام االقتصـــادي المحلي في شـــتى 

المجاالت.

جانب من المشاركين في المؤتمر  رياض ساتر متحدثا في المؤتمر 

BIBF - الجفير

“BBK” يناقش مقومات التحول الرقمي وتأثيرها على االقتصاد
ــن ــري ــح ــب ال فـــي  الـــقـــطـــاعـــات  أبـــــرز  مـــن  ــل  ــث ــم م  500 مـــن  ــر  ــثـ أكـ ــة  ــاركـ مـــشـ
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كشــف رئيــس مجلــس إدارة شــركة الخليج لصناعــة البتروكيماويات “جيبــك”، عبدالرحمن جواهري، عن تحقيق الشــركة خال 
العام الماضي 2019 معدل إنتاج يعد األعلى في تاريخها، إذ تجاوز مجموع اإلنتاج من المواد البتروكيماوية )األمونيا واليوريا 

والميثانول( 1.64 مليون طن متري بزيادة 5 % من أعلى إنتاج في السابق.

للصحافييـــن  جواهـــري  وأوضـــح   
على هامـــش فعالية أقيمـــت مؤخًرا 
تحقيـــق  مـــن  تمّكنـــت  الشـــركة  أن 
دون  عمـــل  ســـاعات  معـــدل  أعلـــى 
وقـــوع حـــوادث مقعـــدة عـــن العمل، 
إذ يتخطـــى مـــا حققتـــه الشـــركة 33 

وقـــوع  دون  عمـــل  ســـاعة  مليـــون 
حـــوادث مقعدة عن العمل، مســـجلة 
ا جديًدا ألول مرة. بذلك رقًما قياسيًّ

 وأشار إلى أن “جيبك” قامت بتصدير 
جميـــع منتجاتها بمـــا مجموعه 1.64 
األمونيـــا  مـــن  متـــري  طـــن  مليـــون 

واليوريـــا والميثانـــول إلى األســـواق 
التي تعاقـــدت معها الشـــركة بجميع 
أن سياســـة  مؤكـــًدا  العالـــم،  أنحـــاء 
الشـــركة هـــي توزيـــع مبيعاتها حول 
العالم، إذ يتم تصدير المنتجات إلى 
شرق آسيا والهند والصين وأستراليا 

وكوريا وتايـــوان واليابان، التي تعد 
أســـواق مهمـــة للشـــركة، إضافة إلى 
األسواق الواعدة في أميركا وأميركا 
الجنوبية والسوق األفريقي، مشيًرا 
إلى أن الســـوق األفريقي يعد أحدث 
األسواق في العام 2019، حيث يتم 
تصديـــر المنتجات من مـــادة اليوريا 

وهو أفضل ســـوق واعـــد في مجال 
األســـمدة، مؤكـــًدا أن اهتمـــام جميع 
المنتجين في قطاع األسمدة ينصب 

ا بالسوق األفريقي. حاليًّ
وفيما يتعلق بخطط “جيبك” لزيادة 
كميـــات إنتاجهـــا، أكـــد جواهـــري أن 
جميع الشـــركات الناجحـــة يجب أن 
يكـــون لهـــا خطة لذلـــك، )...( “جيبك” 
لديها خطط اســـتراتيجية تتماشـــى 

مع رؤية البحرين 2030.

جواهري: 5 % زيادة إنتاج “جيبك” في 2019

ساتر: تأسيس اقتصاد 
رقمي قادر على 
مواجهة التحديات
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المنامة - بورصة البحرين

أقفل مـؤشر البحريـن العام أمس عند مستوى 1,620.36  بارتفاع وقدره 18.75 
نقطة مـقارنـة بإقفالـه يوم اإلثنين.

و تـــداول الـمستثــــمرون  4.74 مليـــون 
ســـهم ، بقيــــمة إجـمــــالية قدرهـــا  2.19 
مليـــون ديـنــــار ، تــــم تنفيذها من خالل 
102 صفقـــة ، حيث ركز الـمستثــــمرون 
تعامالتــــهم على أســـهم  قطـــاع البنوك 
التجاريـــة والتـــي بلغت قيــــمة أســـهمه 
الـمتداولــــة 1.09 مليـــون  ديـنــــار أي ما 
نسبته %49.83 من القيــــمة اإلجـمـالية 
للتـــداول وبكــــمية قدرهـــا 2.76 مليون  
سهم ، تـم تنفيذها من خالل 44 صفقة.

جـــاء البنك األهلي المتحد في الـمركــــز 
األول إذ بـلغت قيـمة أسهمه  الـمتداولـة 
نســـبته  مـــا  أي  ديـنــــار  ألـــف   984.86
%45.05 من  إجـمـالــــي قيــــمة األسهم 
الـمتداولـة وبكـمية قدرها 2.46 مليون 
 32 مـــن خــــالل  تنفيذهـــا  تــــم   ، ســـهم 

صفقة.
أمــــا الـمركــــز الـثـانـــــي فكــــان اللمنيـــوم 

البحريـــن )ألبا( بقيــــمة قدرهـــا 571.22 
ألـــف ديـنــــار أي مـــا نســـبته  26.13% 
من إجـمـالــــي قيــــمة األسهم الـمتداولـة 
وبكــــمية قدرها 1.34 مليون سهم ، تـم 

تنفيذها مـن خـالل 21 صفقة.
ثــــم جاء انفستكورب القابضة  بقيــــمة 
مـــا  أي  ديـنــــار  ألـــف    333.62 قدرهــــا 
نســـبته %15.26 مـــن إجـمـالــــي قيــــمة 
قدرهـــا  وبكــــمية  الـمتداولــــة  األســـهم 
78.90 ألـــف ســـهم ، تــــم تنفيذهـــا مـــن 

خالل 3 صفقات.

“البورصة” تكسب 18.8 نقطة الغموض يكتنف نصوصا بالتسجيل لـ “المضافة”
ــب ــب س دون  تـــــغـــــرم  قــــــد  الــــصــــغــــيــــرة  الـــــشـــــركـــــات 

عقدت لجنة المؤسسات المتناهية الصغر الثاني بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوســطة اجتماعها الثاني مؤخرا برئاســة محمد الموسوي لمتابعة عمل 
خطة أعمال اللجنة لرصد المشــاكل التي يواجهها هذا القطاع من منتســبي الجمعية، 
ومحاولــة اقتــراح حلــول لها بالتنســيق مــع الجهات المعنيــة. وتنــاول االجتماع بعض 
المعوقات التي تواجه قطاع المؤسســات المتناهية الصغر في البحرين، وخاصة من 

حيث التعامالت مع بعض الجهات الحكومية.

 وقـــال الموســـوي “اللجنـــة ســـتضع خطـــة 
التـــي  المشـــكالت  أهـــم  لرصـــد  عمليـــة 
تواجـــه أعضـــاء الجمعيـــة من المنتســـبين 
لهـــذا القطـــاع وهـــي فـــي الغالـــب نفســـها 
التـــي تواجه جميـــع أصحاب المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتناهية الصغر في البحرين، 
خصوصا من حيـــث التعامل مع الخدمات 
التي تقدمها غرفة التجارة، وزارة التجارة، 
الضرائـــب  هيئـــة  التنميـــة،  بنـــك  تمكيـــن، 
الجديدة، مجلس المناقصات والمزايدات 

البحرينـــي، وغيـــر ذلك من جهـــات”.  وأكد 
أعضـــاء اللجنـــة على أن عملية التســـجيل 
فـــي الجهـــاز الوطنـــي للضرائـــب ال يـــزال 
و”عـــدم  العقبـــات  مـــن  العديـــد  يشـــوبها 
الوضوح”، خصوصا فيما يتعلق بعدم دقة 
بعـــض النصوص منهـــا على ســـبيل المثال 
هـــل المؤسســـات التي يقـــل دخلها عن 38 
ألـــف دينار ســـنويا مجبرة على التســـجيل 

لضريبة القيمة المضافة أم مخيرة؟.
 وقال الموســـوي “النص يقول انها مجبرة 

في حالة أن يتوقع لها الوصول لهذا الرقم 
مســـتقبال، وهنا معضلة أخرى ألن صاحب 
المؤسسة الصغيرة أو المتناهية الصغر قد 
يقول إنه ال يتوقع وصوله لهذه القيمة من 
الدخـــل مســـتقبال، فـــي حين يمكـــن لجهاز 
الضرائـــب أن يفـــرض عليـــه غرامة بحجة 

عدم التسجيل”.

 وأوضـــح الموســـوي أن النـــص فـــي هـــذه 
األمـــور يجب أن يكون واضحـــا من اليوم 
علـــى  الغرامـــات  تفـــرض  ال  حتـــى  األول 
التأويـــل.  تحتمـــل  “مطاطيـــة”  نصـــوص 
وتنـــاول النقـــاش خـــالل االجتمـــاع ســـبل 
اســـتفادة األعضـــاء من صندوق الســـيولة 

وكيفية التقديم.

االجتماع الثاني لـ ”متناهية الصغر” 

المنامة - المؤسسات متناهية الصغر

اجتمـــع وزيـــر النفـــط، الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل 
العالمـــي  المؤتمـــر  خليفـــة علـــى هامـــش فعاليـــات 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  مـــع  البتـــرول  لتكنولوجيـــا 
والرئيـــس التنفيذي لشـــركة هالبيرتون، جيف ميلر، 
الذي قدم للوزير الوفد المرافق من كبار المسئولين 
المتاحـــة  الفـــرص  لمناقشـــة  وذلـــك  الشـــركة،  فـــي 

للتعاون في مجال النفط والغاز.
 وأشـــاد الوزير بالدور الذي تضطلع به الشـــركة في 
مجال الطاقة وما تقدمه من خدمات في المنتجات 
والتقنيـــات فـــي استكشـــاف وإنتـــاج النفـــط والغاز 
باإلضافـــة إلـــى إنشـــاء مصافـــي التكريـــر والحقول 
وغيرهـــا من الخدمات المتخصصة في هذا القطاع 

الحيوي والمهم.
 وتـــم مناقشـــة عـــدد مـــن المواضيـــع ذات االهتمام 
المشـــترك في النفط والغاز وســـبل استثمار الفرص 
المتاحة للتعاون فـــي تقديم الخدمات النفطية في 
المشاريع النفطية التي تسعى لها البحرين وخاصة 
في مشاريع االستكشاف والتنقيب في حقل خليج 

البحريـــن الذي تم اكتشـــافه مؤخًرا فـــي عام 2018 
الذي من اكبر اكتشـــافات المملكة منذ أول اكتشاف 
فـــي عـــام 1932. باإلضافـــة إلـــى اســـتعراض آخـــر 
المســـتجدات فـــي المشـــاريع النفطية فـــي البحرين 
وســـبل تعزيـــز فـــرص التعـــاون في تقديـــم مختلف 

الخدمات التقنية والتكنولوجية والفنية.

 االجتماع بعدد من الشركات الروسية 
 علـــى صعيد متصـــل، اجتمع وزيـــر النفط مع ممثل 
الشـــركات الروســـية فـــي البحريـــن، إبراهيم محمد، 
الذي قدم للوزير رئيس شـــركة انترانتول الروسية، 
سيرجي و رئيس شركة ار بي اس الروسية، ستاني 
ســـتاف، وذلـــك لمناقشـــة المواضيـــع ذات االهتمـــام 

المشترك في هذا القطاع الحيوي والمهم.

 وأكـــد الوزيـــر أهمية التعاون وتبـــادل الخبرات بين 
الشـــركات الروســـية والشـــركات النفطية البحرينية 
التابعـــة للشـــركة القابضـــة للنفـــط والغـــاز بمـــا يعود 

بالفائدة على القطاع النفطي بالبحرين.
 وتـــم مناقشـــة عدد مـــن المواضيع النفطيـــة المهمة 
فـــي المنطقة اإلقليمية والعالمية، حيث اســـتعرض 
الوفد الروسي ســـبل التعاون مع الجانب البحريني 

في فرص االســـتثمار في البحرين وعزمها الفتتاح 
مصنع متخصـــص في القطاع النفطـــي والكيميائي 
بقيمـــة 60 مليون دوالر، وذلك بالتعاون مع مجلس 
التنميـــة االقتصاديـــة، األمر الذي يؤكـــد على مكانة 
المملكـــة ومـــا تقدمـــه الحكومـــة الرشـــيدة من دعم 
ومســـاندة مســـتمرة الســـتقطاب مختلف المشاريع 

الذي يعود بالنفع والفائدة على االقتصاد الوطني.

وزير النفط مجتمعا بالوفد الروسيوزير النفط ملتقيا الرئيس التنفيذي لـ ”هالبيرتون”

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

وزير النفط يستعرض مع “هلبيرتون” الفرص المتاحة للتعاون
دوالر ــون  ــي ــل م  60 بــــ  مــتــخــصــص  ــع  ــن ــص م إنـــشـــاء  ــي  ــ ــروس ــ ال ــد  ــ ــوف ــ وال ــث  ــح ب
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المنامة - الوطنية للنفط والغاز

شــارك وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بن خليفة آل خليفــة، على هامش فعاليات المؤتمــر العالمي لتكنولوجيا البترول في الســعودية ملتقى 
قادة المســتقبل، وذلك بمشــاركة عددية من كبار المســئولين والفنيين والمتخصصين من شــركة أرامكو الســعودية وشركة ادنوك وعدد 
مــن الشــباب الواعــد والطمــوح مــن مختلــف الشــركات مــن دول العالم تحت شــعار )عصر التعــاون(، وذلك بهــدف إتاحة الفرصــة للكوادر 

الشابة من القيادة التنفيذية لمناقشة المسئولين لكسب المعرفة والخبرات في المواضيع المتعلقة بمستقبل قطاع النفط والغاز.

العمـــل  أهميـــة  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار   
والعلـــوم  التخصصـــات  مختلـــف  فـــي 
المساعدة إليحاد حلول فاعلة ومبتكرة 
لمواجهة مختلف التحديات في مجال 
هندسة النفط، فضالً عن تطوير أعمال 

التنقيب واستخراج النفط والغاز بأقل 
التكاليـــف مـــن خـــالل توظيـــف أحدث 

التطبيقات التقنية.
 وقـــال الوزيـــر “إن عصر النفـــط القديم 
قـــد انتهى، لـــذا نحن في حاجة ماســـة 

لتكريـــر  النفـــط  إلـــى تطويـــر مصافـــي 
المنتجـــات ذات المحتـــوى المنخفـــض 
المواصفـــات  مـــع  المتطابـــق  الكبريـــت 

العالمية”.
فـــي  نبـــدأ  أن  يجـــب  “أننـــا  وأضـــاف   

رســـم سياســـات جديـــدة متوافقـــة مع 
السياسات العالمية التي تمكن من نقل 
المعرفة والتســـويق في ظل المنافســـة 
الشـــديدة فـــي أســـواق النفـــط العالمية 
وتطوير مجال الطاقة من خالل البحث 
والدراســـات، مؤكًدا علـــى دور وأهمية 
مختلـــف التخصصـــات مثل المحاســـبة 
واالستشـــارات  البشـــرية  والمـــوارد 
القانونية وما إلى ذلك الذي يســـهم في 

التنمية والتطور واالزدهار”.

 ووّجـــه الشـــيخ محمد بـــن خليفة كلمة 
بجـــد  للعمـــل  الشـــابة  المواهـــب  إلـــى 
واجتهاد لتحقيق العديد من اإلنجازات 

وأن يكـــون لهـــم دور كبيـــر فـــي تطوير 
شـــركة أرامكـــو الســـعودية التـــي تعتبر 

أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم.

توظيف التقنية الستخراج النفط والغاز بأقل التكاليف

وزير النفط لدى مشاركته في الملتقى

تركيز التعامالت 
على أسهم  
قطاع البنوك

نجيبي: صندوق السيولة أتاح الفرصة للشركات للتغلب على التحديات
ــارس لـــ “الــصــغــيــرة” ــ ــد لــتــقــديــم الــطــلــبــات لــلــشــركــات الــكــبــيــرة و19 م ــوع ــر م الــخــمــيــس آخـ

دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين شركات القطاع الخاص لالستفادة من التسهيالت االئتمانية المقدمة من صندوق السيولة مع انتهاء الفترة 
المقررة التي يمكن من خاللها لجميع الشركات الكبيرة التقدم بطلبات التمويل غدا )الخميس(، إذ يمكن للشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 
3 مالييــن دينــار التقــدم بطلباتهــا خــالل هذا األســبوع، منوهًة بأن المجال مفتوح لجميع الشــركات الكبيرة ممن تنطبق عليها معايير االســتحقاق 

لتقديم طلب التمويل.

للمؤسســـات  التقديـــم  بـــاب  وسيســـتمر 
الصغيرة والمتوســـطة مفتوحـــا حتى 19 
مارس، خصوصا أن الصندوق تم إطالقه 
لمرة واحدة فقط؛ دعًما لشـــركات القطاع 

الخاص.
مـــن جانبـــه، أعـــرب النائـــب األول لرئيس 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن خالـــد 
نجيبـــي عـــن شـــكره وتقديره لولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة؛ على 

لتعزيـــز  حـــرص  مـــن  ســـموه  يوليـــه  مـــا 
فـــي  المـــال واألعمـــال  قطـــاع  إســـهامات 
المســـتمر  ودعمـــه  االقتصـــادي،  النمـــو 
علـــى  االقتصاديـــة  القطاعـــات  لمختلـــف 
األصعـــدة كافة، مضيًفا أن تكليف ســـموه 
لـــوزارة   2019 الحكومـــي  الملتقـــى  فـــي 
بإنشـــاء  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار 
بحرينـــي، بالتنســـيق مـــع وزارة الصناعـــة 
والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين 
وصنـــدوق العمـــل “تمكين”، أتـــاح الفرصة 

للشـــركات للتغلـــب علـــى التحديـــات التي 
تواجههـــا وتمكينها من االســـتمرار والنمو 
بمـــا يدفع بعجلة التنميـــة االقتصادية في 

مملكة البحرين.
وأشـــار نجيبي إلى أنه وبحســـب القائمين 
طلًبـــا   172 تلقـــي  تـــم  الصنـــدوق،  علـــى 
الصغيـــرة  المؤسســـات  مـــن  للتمويـــل 
والمتوســـطة التـــي يبلـــغ دخلهـــا الســـنوي 
أقـــل مـــن 3 مالييـــن دينـــار، في حيـــن أنه 
تـــم اســـتالم 104 طلبـــات مـــن الشـــركات 
 3 الســـنوي  دخلهـــا  يبلـــغ  التـــي  الكبيـــرة 

مالييـــن دينـــار وأكثـــر، فـــي غضون شـــهر 
مـــن اإلعالن عن بـــدء اســـتقبال الطلبات، 
مشـــيًدا بالتعاون القائم مـــع وزارة المالية 
واالقتصاد الوطني والمصارف المساهمة 
في صندوق الســـيولة وهي بنك البحرين 
الوطنـــي وبنـــك البحريـــن والكويت وبنك 
البحريـــن  وبنـــك  اإلســـالمي  البحريـــن 
للتنميـــة، وكذلـــك اإلقبال المميـــز من قبل 
أصحاب الشـــركات فـــي تقديمهم لطلبات 

التمويـــل طوال الفتـــرة الماضية، مشـــيًرا 
إلـــى أن البنـــوك المتعاونة في هذا الشـــأن 
تعمل بشـــكل متواصل علـــى فرز الطلبات 

والتأكد من استيفائها الشروط. 
يذكـــر أن تلقـــي طلبات الشـــركات الكبيرة 
مســـتمر فـــي اليومين المقبليـــن من خالل 
فـــروع بنك البحرين الوطني األربعة التي 
تم تخصيصها الســـتالم الطلبات كالتالي: 
مجمـــع  وفـــرع  للبنـــك،  الرئيـــس  الفـــرع 
السيف، وفرع مجمع أتريوم وفرع شارع 
االســـتقالل، فـــي حيـــن ســـيتم اســـتقبال 
طلبات المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
فـــي أحـــد فـــروع بنـــك البحريـــن للتنميـــة 
التاليـــة: فـــرع مجمع ســـترة، وفرع مجمع 
ريـــادات، وفـــرع المنطقـــة الدبلوماســـية، 
وفرع الحد الصناعية، علًما أنه ال يشترط 

أن يكـــون مقدم طلب التمويل من الزبائن 
الحالييـــن للبنـــوك المســـاهمة ليتمكـــن من 

الحصول على التسهيالت االئتمانية.
وتـــم تحديـــد معايير عدة يجـــب توافرها 
فـــي الشـــركات الكبيـــرة لحصولهـــا علـــى 
التســـهيالت االئتمانيـــة كامتالكها ســـجاًل 
أنشـــطتها  وممارســـة  نشـــًطا،  تجارًيـــا 
لمـــدة  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  التجاريـــة 
نســـبة  تكـــون  وأن  متتاليـــة،  ســـنوات   5
مســـاهمة البحرينييـــن 51 % كحـــد أدنى 
فـــي ملكيـــة الشـــركة، وامتـــالك حســـابات 
مالية مدققة لـ 4 ســـنوات مالية سابقة بما 
يشـــمل السنة المالية 2018، إلى جانب أن 
تتمتع الشركة بمالءة مالية إيجابية، وأن 
تمتلـــك هامش ربـــح إيجابيا لـ 3 ســـنوات 

خالل فترة السنوات الخمس الماضية.

المنامة - بنا

تلقي 172 طلًبا 
للتمويل من “الصغيرة 

والمتوسطة” و104 
من الشركات الكبيرة
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)CR2019-144508( لسنة 2019إعالن رقم 

بشان تحويل مؤسسة فردية بكافة فروعها  إلى شركة 
الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2020 
بشان تحويل فرع  لمؤسسة فردية
الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم )3540( لسنة 2020
بشان تحويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية 

محدودة قائمة

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســيد أمير ماشــاء هللا ميرزا شكيب المالك ل صالون الوودز الرجالي   
)مؤسســة فرديــة (  والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 80163 يطلــب تحويــل 
المؤسســة المذكــورة بكافــة فروعهــا إلــى شــركة الشــخص الواحد برأســمال 
وقدره  5000  دينار بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السيد أمير ماشاء 

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

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قد تقدم 
اليها الســيد جواد احمد ســلمان داود المالك لجزر الدار للتجارة   )مؤسســة 
فرديــة (  والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 36988 طالبــا تحويــل فــرع  2 دار 
اطلس للتجارة  للمؤسسة الفردية باسم  الى شركة ذات مسئولية محدودة 
براســمال وقدره  1000  دينار بحريني لتصبح الشــركة مملوكة من الســادة 

التالية اسمائهم :
-1      جواد احمد سلمان داود

PILLATTIL VELAYUDHAN SURESH      2-
SHIJI ERNEZHATH GOPINATHAN      3-

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه 
تقدم اليها مكتب مرســى الخليج لالستشــارات نيابه عن المالك 
لمكعبــات  ثلــج البحريــن )مؤسســة فرديــة ( والمســجلة بموجــب 
القيــد رقــم 2 – 94654 طالبــا تحويــل المؤسســة الفردية لتصبح 
فــرع من شــركة ذات مســؤولية محــدودة قائمة ومســجلة تحت 

قيد رقم 80295

القيد : 80163 

 تاريخ:2019-10-31

القيد : 36988 

 تاريخ:2019-01-12

القيد : 94654 – 2 

 تاريخ:13/1/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة 

شركة األركان األربعة للمؤتمرات والمعارض ش.و.و
سجل تجاري رقم 128583

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )000( لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الواحة للعقارات  لمالكها نبيل محمد حسن داوني ش.ش.و

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )171925( لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة فورتي تو انفيرومنتال لالستشارات  ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفيه شركة

شركة بابنا لتشييد المباني  ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1 - 122667

اعالن بحل وتصفيه شركة
شركة االبنوس للتجارة العامة  ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1 - ١٢٨٠٦١

اعالن بحل وتصفيه شركة
شركة شبكة خبراء المشروبات  ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1١٥٩٠٩

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

كيم بيك انترناشونال ذ.م.م
سجل تجاري رقم 110802

بناء على قرار المالك لشركة األركان األربعة للمؤتمرات والمعارض ش.و.و المسجلة على 
قيد رقم 128583، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيدة / مريم عبدهللا علي أحمد 

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

العنوان التالي: عنوان المصفي: مريم عبدهللا علي أحمد مكي
+973-38004003

sijilat@taswya.net

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه 
قد تقدم إليها السيد  / نبيل محمد حسن خليل دواني باعتباره 
المصفــي القانوني لشــركة الواحة للعقــارات  لمالكها نبيل محمد 
حســن داونــي ش.ش.و ، المســجلة كشــركة الشــخص الواحــد 
بموجــب القيــد رقــم 75368، طالبا إشــهار انتهــاء أعمال تصفية 
الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 

إليها الســيد / جاســم حســن يوســف عبد العال باعتباره المصفي القانوني 

شركة فورتي تو انفيرومنتال لالستشارات  ذ.م.م

المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 75280، طالبا 

إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 

التجــاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة بابنا لتشــييد المبانــي ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 
رقم 1 - 122667   بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/   نســرين نصرت هللا عادل 

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

العنوان التالي: عنوان المصفي: نسرين نصرت هللا عادل سلمان  
رقم الموبايل: 32321690 )973+ (

Info.fmbhdc@gmail.com

بناء على قرار الشركاء في شركة االبنوس للتجارة العامة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم 1 - ١٢٨٠٦١   بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/   خالد الشفيع محمد دودى 

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

العنوان التالي: اسم المصفي: خالد الشفيع محمد دودى  
رقم الموبايل: ٣٣٧٣٣٩٢٢ )973+ (

bznzman2000@gmail.com :البريد االلكتروني

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة شــركة شــبكة خبــراء المشــروبات ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم ١١٥٩٠٩   بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة/ عبدالحكيــم 

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

العنوان التالي: عنوان المصفي  
رقم الموبايل: ٣٣٢٥٥٢٦٦ )973+ (

ahmedkh266@gmail.com :البريد االلكتروني

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانهــا تقــدم اليهــا المحامــي 
حسين سعيد محمد المخرق نيابة عن كيم بيك انترناشونال ذ.م.م

الســادة/  وتعييــن  اختياريــا  الشــركة  بتصفيــة   110802 رقــم  القيــد  بموجــب  المســجلة 
HASHIM PUTHAN PURAYIL اكمصفي  للشركة.

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

HASHIM PUTHAN PURAYIL :العنوان التالي: عنوان المصفي
رقم الموبايل: 33496925 )973+ (

قيد رقم: 5-60968

قيد رقم: 101252-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2020-5193( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري

) CR2019-158596( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .  هيام عبد هللا سالم العليان

االسم التجاري الحالي  :   كفتريا اإلشراق
االســـــم التجـــاري الجديد  : كفتريا بريسم

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .  هيام عبد هللا سالم العليان

االسم التجاري الحالي  :   كفتريا اإلشراق
االســـــم التجـــاري الجديد  : كفتريا بريسم

)CR2020- 6618( إعالن رقم
تنازل او بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه :مؤيــد محمــد عبــد العزيــز عيســى شــهاب  بطلب 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي:  إلــى الســيد عيســى علــي جاســم ســلمان 

الحداد  

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

رقم القيد

118550-1

االسم التجاري

مطعم ساموي التايلندي

 تاريخ: 13/01/2020

 تاريخ: 6/01/2020
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+973 17111502
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  38344464 

 بأسعار تبدأ من

350.000
BD المبنـى جديـد

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com

New building

مكاتب لإليجار
Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

38344464-
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موســكو تحذر مــن “تصعيــد جديد” بشــأن النــووي اإليراني

األوروبيون يهددون طهران بعقوبات أممية

بدأت الدول األوروبية األطراف في 
دبلوماسية  عملية  الــنــووي  االتــفــاق 
بــالــعــودة إلى  معقدة إللـــزام طــهــران 

احترام تعهداتها النووية.
وألمانيا  وبريطانيا  فرنسا  وباشرت 
عليها  ينّص  للخالفات  تسوية  آلية 

االتفاق، في حال انتهاك التعهدات.
ــران برلين  ــ إيـ مـــن جــهــتــهــا، حــــذرت 
ولندن وباريس من “عواقب قرارها”. 
وقالت الخارجية اإليرانية في بيان 
ــيــــون  ــ األوروب حــــاول  إذا  ــع،  ــطــب ــال “ب
اآللية(،  )هــذه  استخدام  إســاءة   )...(
مستعدين  أيضا  يكونوا  أن  فعليهم 
لتحمل العواقب، التي سبق أن قمنا 

بإخطارهم بها”.
الفرنسي  الــخــارجــيــة  وزراء  وقـــال 
لودريان واأللماني هايكو  جان إيف 
راب  دومينيك  والــبــريــطــانــي  مــاس 
خيار  لدينا  “ليس  مشترك  بيان  غي 
ــر نــظــرا لــلــتــدابــيــر الــمــتــخــذة من  آخـ

جانب إيران”.
وقــــد يـــــؤدي إطـــــالق آلـــيـــة تــســويــة 
باريس  بها  هــددت  التي  الخالفات 
منذ أسابيع عدة، في نهاية المطاف 
إلى فرض عقوبات من جانب األمم 

المتحدة.
من جهته، دعا وزير خارجية االتحاد 
المكّلف  بــوريــل  ــي جــوزيــب  ــ األوروب

اإلشراف على آلية تسوية النزاعات 
ــدول الــمــشــاركــة فــي االتــفــاق  ــ كــل ال
بينها إيران، إلى الحفاظ على النّص، 
معتبرًا أن هذا األمر “مهّم اليوم أكثر 

من أي وقت مضى”.
- محور جونسون ترامب

تقوم الدول األوروبية الثالث بعكس 
دونالد  األمــيــركــي  الرئيس  فعله  مــا 
االنسحاب  إلــى  دعاها  الــذي  ترامب 
من االتفاق وفرض عقوبات جديدة 
فــي الــثــامــن مــن يــنــايــر بــعــد تصعيد 
عــســكــري بــــدأ بــاغــتــيــال الــجــنــرال 

اإليراني قاسم سليماني.
وبرلين  بــاريــس  تأمل  لــذلــك،  خــالفــًا 
الـــمـــســـار  يــــأخــــذ  أن  ــي  ــ فـ ــدن  ــ ــنـ ــ ولـ
مع  األزمــة  في  مجراه  الدبلوماسي 
إيران، وهو رهان محفوف بالمخاطر 
ــعــيــقــه أيـــضـــا الـــتـــظـــاهـــرات  وقـــــد ت
الـــجـــديـــدة الــمــنــاهــضــة لــلــنــظــام في 

طهران.
ــوزراء الــبــريــطــانــي  ــ ــ ــال رئــيــس ال وقــ
ــه مــســتــعــّد  ــ ــوريــــس جـــونـــســـون إنـ ــ ب
المبرم  ــنــووي  ال ــفــاق  االت الســتــبــدال 
“بي بي  2015. وصّرح لشبكة  العام 

مفاوض  تــرامــب  “الرئيس  أن  ســي” 
أجــل  مـــن  مــعــًا  لــنــعــمــل   )...( مــمــتــاز 
اســتــبــدال )االتــفــاق الــنــووي( باتفاق 
أدانــت موسكو  ترامب”. من جهتها، 
قرار االتحاد األوروبي أمس إطالق 
عليها  ينّص  للخالفات  تسوية  آلية 
 ،2015 العام  المبرم  النووي  االتفاق 
ــود الـــى  ــقـ ــد يـ ــه قــ ــ ــن أنـ وحـــــــذرت مــ
“تصعيد جديد”.  وذكرت “ال نستبعد 
تــصــرفــات األوروبـــيـــيـــن  ــؤدي  ــ تـ أن 
الالعقالنية الى تصعيد جديد بشأن 

االتفاق النووي اإليراني”.

باريس، موسكو - أ ف ب

طالب إيرانيون يتجمعون في مظاهرة احتجاج على إسقاط طائرة أوكرانية في جامعة طهران أمس )أ ف ب(

دبي - العربية.نت

القاهرة - أ ف ب

أفــــــادت مـــصـــادر إعــالمــيــة 
شخصا   16 وإصــابــة  بمقتل 
برصاص مسلح في مديرية 
لودر بمحافظة أبين، جنوب 
أطلق  عندما  أمــس،  اليمن، 
المصلين  على  الــنــار  مسلح 

في أحد المساجد.
ــاريــة  ــع إخــب ــواقـ ــرت مـ ــ ــ وذك
ــاص  ــخـ أشـ  5 أن  مـــحـــلـــيـــة 

آخــرون،   11 وأصيب  قتلوا 
نـــفـــذه مسلح  ــار  ــ ن ــإطـــالق  بـ
على المصلين بأحد مساجد 
ــعــة  ــاب ــت مـــديـــريـــة لــــــــودر، ال

لمحافظة أبين.
وأشارت إلى أن المسلح الذ 
بالفرار بعد ارتكابه الجريمة، 
ــن الـــذهـــول  ــط حـــالـــة مـ وســ

أصابت سكان القرية.

ــرة مــقــاتــلــة  ــ ــائـ ــ ســـقـــطـــت طـ
أثناء قيامها  مصرية، أمس، 
ــا أســـفـــر عــن  ــبـــات مــ ــتـــدريـ بـ
قــائــدهــا، بحسب  اســتــشــهــاد 
مـــا أعــلــن الــمــتــحــدث بــاســم 
ــري تـــامـــر  ــصــ ــمــ ــ الـــجـــيـــش ال
ــلـــى صــفــحــتــه  ــي عـ ــاعــ ــرفــ ــ ال

الرسمية على فيسبلوك.
وقـــال الــمــتــحــدث فــي بيان 

إنه “في إطار تنفيذ النشاط 
الجوية  لــلــقــوات  الــتــدريــبــي 
مقاتلة  ــرة  طــائ ســقــطــت   ...
بإحدى مناطق التدريب مما 
أسفر عن استشهاد قائدها”.

تحقيقا  أن  البيان  وأضـــاف 
يجري لمعرفة سبب الحادث 
ولكنه لم يحدد موقع سقوط 

الطائرة وال طرازها.

مقتل 5 بإطالق نار على مصلين باليمن

سقوط طائرة حربية مصرية واستشهاد قائدها

دبي - العربية.نت

األميركي،  الخارجية  وزيـــر  قــال 
كان  إنــه  االثنين،  بومبيو،  مايك 
واحدا من 8 نواب قدموا مشروع 
مطالبين  الكونغرس،  في  قانون 
)إدارة  السابقة  األميركية  اإلدارة 
ــإدراج  ــ ــا( ب ــامـ ــارك أوبـ ــ الــرئــيــس ب

المسلمين  اإلخوان  جماعة 
على قائمة اإلرهاب.

مجمل  فـــي  ــال،  ــ ــ وق
ــؤال  ــ سـ عـــلـــى  رده 
كانت  إذا  مــا  ــول  حـ

األمــيــركــيــة  اإلدارة 
ــك  ــل تـــــنـــــوي اتــــــخــــــاذ ت

الخطوة في الوقت الحالي، 
وذلـــك خــالل جلسة حــواريــة له 

ستانفورد،  بجامعة  هوفر  بمعهد 
تنظر  مازالت  الحالية  اإلدارة  إن 
لضمان  الخطوة،  وتقّيم  ذلك  في 

أن تتم ذلك “بصورة صحيحة”.

ــاف بــومــبــيــو: “نــحــن مــا زلنا  وأضــ
كــيــفــيــة تحقيق  مــعــرفــة  نـــحـــاول 
ذلك، هناك عناصر داخل اإلخوان 
ــي أنـــهـــم  ــ الـــمـــســـلـــمـــيـــن الشــــــك فـ
إرهــابــيــون، وهــم مــدرجــون على 
ــاب.. نــحــن نــحــاول  ــ قــائــمــة اإلرهــ
بــاإلدراج  نقوم  أننا  نضمن  أن 
بــشــكــل صـــحـــيـــح، ونـــحـــدد 
الموضوع بشكل صحيح، 
وضـــــــمـــــــان األســـــــــاس 

القانوني لذلك”.
ــيــــو:  ــ ــب ــــومــ وتـــــــابـــــــع ب
مــن  نــنــتــهــي  أن  “نـــــحـــــاول 
ــوان  اإلخــ )إدراج  الــعــمــلــيــة  ــذه  هـ
أعــرف  وال  إرهـــابـــيـــة(..  كمنظمة 
متى ستنتهي.. إال أنني أعرف أن 
اإلخوان  من  حقيقيًا  خطرًا  هناك 
الــدول  من  العديد  في  المسلمين 

في الشرق األوسط”.

بومبيو: ندرس إدراج “اإلخوان” منظمة إرهابية

بيروت - أ ف ب

عاد المتظاهرون مجددا إلى الشوارع في 
اللبنانية، أمس،  المناطق  بيروتوعدد من 
حكومة  تشكيل  تــعــّثــر  عــلــى  احــتــجــاجــا 
وازدياد حّدة األزمة االقتصادية والمالية، 
غير  تظاهرات  انطالق  من  أشهر   3 بعد 

مسبوقة ضد الطبقة السياسية.
ونظم متظاهرون بعد الظهر في بيروت 
الحكومة  رئــيــس  مــنــزل  بــاتــجــاه  مسيرة 
يتمكن،  لــم  الـــذي  ديـــاب  حــســان  المكلف 
تشكيل  من  تكليفه،  على  شهر  نحو  بعد 

حكومة اختصاصيين، وفق ما تعّهده.
ــغــضــب”، عمد  وتــحــت شــعــار “أســـبـــوع ال
في  رئيسة  طرق  قطع  إلى  المتظاهرون 
بيروت ومحيطها وفي عدد من المناطق 
ــارات الــمــشــتــعــلــة ومــســتــوعــبــات  ــ ــاإلطـ ــ بـ
النفايات، كما أفاد مصورو وكالة فرانس 
لتنظيم  ناشطون دعوات  برس. وتداول 
الجامعات  طـــالب  ومــشــاركــة  مــســيــرات 

والمدارس وقطع الطرق.
عــون،  ميشال  الجمهورية  رئــيــس  وأقـــر 
استقباله  خــالل  ألقاها  كلمة  فــي  أمــس، 
لبنان،  فــي  الدبلوماسي  السلك  أعــضــاء 
والدة  دون”  حالت  العراقيل  “بعض  بــأن 
يــكــون لديها  يــجــب أن  الــتــي  الــحــكــومــة 
“برنامج محدد وسريع للتعامل مع األزمة 

االقتصادية والمالية الضاغطة، ومجابهة 
التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وكل 

المنطقة”.
نيتها  عــدم  عــدة  سياسية  قــوى  وأعلنت 
المشاركة في الحكومة على رأسها “تيار 
المستقبل” بزعامة الحريري الذي استقال 
في نهاية أكتوبر على وقع غضب الشارع.

فتى يحمل العلم اللبناني وسط الدخان األسود المنبعث من إطارات مشتعلة أحرقها متظاهرون في بيروت أمس )أ ف ب(

الحكومــة والدة  دون  حالــت  العراقيــل  بعــض  عــون: 
اللبنانيون في الشوارع بشعار “أسبوع الغضب”

الخرطوم - أ ف ب

ــس، في  ــ ــار كــثــيــف، أمـ ــ ــالق ن ــ ــع إطـ ــدلـ انـ
الــخــرطــوم بــعــد أن رفـــض عــنــاصــر جهاز 
الــســودانــي مكافآت  الــعــامــة  الــمــخــابــرات 
اعــادة  إطــار خطة  لهم في  مالية قدمت 

هيكلة اقترحتها السلطات الجديدة.
واندلع اطالق النار في قاعدتين تابعتين 
لجهاز المخابرات العامة الذي كان ُيعرف 
الوطني  والمخابرات  األمن  بجهاز  سابقا 
السوداني، وكان مثيرا للجدل خالل عهد 

الرئيس السابق عمر البشير.
وذكر شهود عيان لمراسل وكالة فرانس 
بــرس ان اطــالق الــنــار انــدلــع فــي قاعدة 
ــريــاض الــقــريــبــة مــن مــطــار الــخــرطــوم،  ال

وقاعدة بحري شمال العاصمة.
وأغــلــقــت كــافــة الــطــرقــات الــمــؤديــة إلــى 

القاعدتين ما تسبب بزحمة سير.
المدني  الطيران  باسم  المتحدث  وأعلن 
السوداني عبدالحافظ عبدالرحيم لوكالة 

فرانس برس “تم إغالق مطار الخرطوم 
أمـــام الــمــالحــة الــجــويــة لــمــدة 5 ساعات 
ــثــامــنــة مــســاء  ــيــة حــتــى ال ــاب أمــن ــبـ ألسـ

بالتوقيت المحلي”.
وقـــال مــراســل فــرانــس بــرس إن العديد 
من العربات التي تحمل الجنود وعناصر 
ــع تـــتـــوجـــه الـــى  ــريـ ــسـ ــم الـ ــدعــ ــ قــــــوات ال

القاعدتين.

“يعمل  انه  بيان  الجهاز األمني في  وذكر 
على تقييم الوضع”.

الجهاز  هيكلة  إطـــار  “فـــي  أنـــه  ــاف  وأضــ
نتج عنها من دمج وتسريح حسب  وما 
منسوبي  على  طرحت  التي  الــخــيــارات 
هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم 
على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد 

الخدمة”.

متظاهرون سوادنيون أمام محكمة في أم درمان في 30 ديسمبر 2019 )أ ف ب(

إغــالق مطار الخرطوم أمام المالحة الجوية لمدة 5 ســاعات
إطالق نار كثيف في قاعدتين لقوات األمن السودانية

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

المعنوي  التوجيه  إدارة  مدير  قــال 
العميد  الــلــيــبــي  الــوطــنــي  بــالــجــيــش 
الجيش  إن  أمس،  المحجوب،  خالد 
الليبي لن يقبل بوجود الميليشيات، 
ولن يسمح لها أن تستفيد من اتفاق 

وقف إطالق النار.
وأضاف، في حديث خاص 

لــســكــاي نــيــوز عــربــيــة، 
ــاك  ــ ــن أنـــــــــه كـــــــــان هــ
مـــحـــاولـــة لــشــرعــنــة 
االتــــفــــاقــــات الــتــي 

ــت مــــع حــكــومــة  ــمـ تـ
ــاق الــمــنــبــثــقــة عن  ــوفـ الـ

اتــفــاق الــصــخــيــرات، حيث 
الــســراج  فــايــز  حــكــومــة  تحتضن 

رفض  وسط  اإلرهابية  الميليشيات 
شعبي ليبي.

قائد  حفتر،  خليفة  المشير  وكـــان   
الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، غـــادر 

الــعــاصــمــة الــروســيــة مــوســكــو التي 
ــات أســـفـــرت عن  ــاوضـ ــفـ شـــهـــدت مـ
إطــالق  لوقف  مــحــدد”  “غير  تمديد 
النار، رغم رفض حفتر توقيع اتفاق 
رسمي على الفور. وقد طلب بضعة 

أيام قبل أن يتخذ قراره.
ــع ذلــــــك، أعــلــنــت  وبـــالـــتـــزامـــن مــ
أن  أمــس،  األلمانية،  الحكومة 
ليبيا  حول  الدولي  المؤتمر 
األحد  برلين،  في  سيعقد 
الــمــقــبــل، بــرعــايــة األمــم 
العمل  بهدف  المتحدة، 
ــروف مــواتــيــة  عــلــى تــوفــيــر ظــ
لبدء عملية سالم في هذا البلد الذي 

يعيش حربا أهلية.
العديد  المؤتمر  هــذا  فــي  ويــشــارك 
وتــركــيــا  روســيــا  بينها  الـــــدول،  مــن 
ــتـــحـــدة والــصــيــن  والــــــواليــــــات الـــمـ

وإيطاليا وفرنسا.

الجيش الليبي: لن نسمح للميليشيات باالستفادة من الهدنة
بغداد - رويترز

ــصــدري مقتدى  دعـــا زعــيــم الــتــيــار ال
الـــصـــدر، أمـــس، إلـــى خـــروج مليون 
عراقي في مظاهرة لتنديد ”بالوجود 
الــعــراق،  فــي  وانتهاكاته“  األمــيــركــي 
قائد  واشنطن  قتلت  أن  بعد  وذلــك 
ــقـــدس بــالــحــرس الـــثـــوري  فــيــلــق الـ

في  سليماني  قاسم  اإليراني 
ضربة جوية ببغداد.

وكان البرلمان العراقي 
الماضي  األسبوع  دعا 
الــــقــــوات األمــيــركــيــة 

وغـــيـــرهـــا مـــن الـــقـــوات 
األجــنــبــيــة إلــــى الــرحــيــل 

مــتــزايــدة  فــعــل  ردود  وســـط 
الــتــي شنتها  الــجــويــة  الــضــربــة  على 

واشنطن وأودت كذلك بحياة قيادي 
بجماعة عراقية مسلحة.

ــصــاره عــلــى تويتر  ــال الــصــدر ألن وقـ
”فهبوا يا جند هللا وجند الوطن إلى 

موحدة  سلمية  )مليونية(  مظاهرة 
تندد بالوجود األميركي وانتهاكاته“.

ــراق وأرضــــه  ــعــ ــ وأضــــــاف ”ســـمـــاء ال
الــقــوات  قــبــل  مــن  ُتنتهك  وســيــادتــه 

الغازية“.
ــدد كــبــيــر مـــن األنــصــار  ــصــدر عــ ــل ول
اآلالف  مئات  حشد  مــن  وتمكن 
ــداد فــي  ــ ــ ــغ ــ ــ ــي شـــــــــــوارع ب ــ ــ ف
مــظــاهــرات فـــي الــســنــوات 

الماضية.
موعد  عن  يفصح  ولــم 
أو  ــات  ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــ ــت ــ االحــ

مكانها.
وال يزال آالف العراقيين يتجمعون 
مناهضة  منفصلة  مــظــاهــرات  فـــي 
ببغداد  التحرير  للحكومة في ساحة 
كانت قد بدأت في أول أكتوبر، مما 
اشتباكات  وقوع  أمام  الطريق  يمهد 

بين الجماعات المتناحرة.

الصدر يدعو إلى مليونية مناهضة للوجود األميركي

هجوم صاروخي يستهدف 
قاعدة التاجي شمال بغداد

اســتــهــدفــت صـــواريـــخ كــاتــيــوشــا مساء 
الثالثاء قاعدة التاجي الجوية العراقية 
بــغــداد حــيــث تتمركز  الــعــاصــمــة  شــمــال 
تقوده  الذي  الدولي  التحالف  من  قوات 
الهجمات  آخــر  فــي  المتحدة،  الــواليــات 
الــعــراق،  فــي  األميركية  المصالح  على 

بحسب ما أعلنت السلطات.
ــم يــشــر بــيــان خــلــيــة اإلعــــالم األمــنــي  ولـ
ما  وإذا  الــصــواريــخ  عــدد  إلــى  الرسمية 
أكدت  أنها  غير  التاجي،  قاعدة  أصابت 

عدم وقوع ضحايا.

العربية.نت - وكاالت: شهدت جامعة طهران، أمس ، احتجاجات على طريقة  «
التعامل مع قضية الطائرة، وذلك فيما منع األمن الطالب من مغادرة 
جامعة أمير كبير. وقال موقع إيران إنترناشيونال عربي على تويتر، نقاًل 

عن بيان التحاد الطالب الجامعيين اإليرانيين: هناك أجواء أمنية حول 
جامعة أمير كبير، ويتم منع الطالب من مغادرة الجامعة، وذلك بعد اندالع 

اشتباكات بين قوات الباسيج والطالب. وكانت مقاطع فيديو نشرت من 
داخل إيران قد أظهرت على مواقع التواصل االجتماعي، احتشاد محتجين 

إيرانيين، اإلثنين، في العاصمة طهران، وذلك لليوم الثالث على التوالي وسط 
غضب عام من اعتراف الجيش بإسقاط الطائرة األوكرانية األسبوع الماضي.

طهران - أ ف ب: أوقف 30 شخصا في إيران خالل تظاهرات غاضبة في  «
األيام األخيرة اندلعت على خلفية قضية إسقاط الطائرة األوكرانية عن 

طريق الخطأ في 8 يناير، كما أكدت الثالثاء السلطات القضائية.  وأعلن 
المتحدث باسم السلطات القضائية غالم حسين اسماعيلي عن تلك 

التوقيفات خالل مؤتمر صحافي في طهران بدون أن يضيف مزيدا من 
التفاصيل. وبعدما نفت إيران فرضية أن تكون الطائرة التابعة للخطوط 

الجوية األوكرانية الدولية قد أسقطت بصاروخ إيراني بعيد إقالعها من 
طهران ما أسفر عن مقتل 176 شخصا، اعترفت بنهاية المطاف السبت 

بمسؤوليتها عن الحادث الذي قالت إنه حصل جراء “خطأ بشري”.

توقيف 30 شخصا خالل تظاهرات غاضبة في إيراناندالع اشتباكات بين “الباسيج” وطالب جامعة طهران

بعقوبة - أ ف ب
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ألول مـــرة عربًيـــا، تتفوق الدبلوماســـية المصريـــة، بامتياز منقطـــع النظير في عرض 
وجهة النظر العربية في المحافل الدولية، فقد كنا طوال سنوات، بل عقود منصرمة، 
عرضة لالختراقات السياســـية، والتهميش الدبلوماســـي الذي كلفنا خسارة قضايانا، 
فقد اكتفى العرب طوال تاريخهم المعاصر، باالســـتنكار والشجب، وخسران القضايا 
المصيرية، ألنه ال توجد سياســـة استراتيجية للدفاع عن هذه القضايا في المجاالت 

الدولية، ولهذا اعتبرنا العالم من أشد األمم خسارة للقضايا رغم عدالتها.
كمـــا قلـــت في البدايـــة، أثبتت الدبلوماســـية المصرية، من خالل التحـــرك الفعال في 
الملـــف الليبي علـــى الصعيدين اإلقليمي والدولي، أنها في ذروة تألقها عندما برهنت 
علـــى نتائج عمليـــة من خالل االلتفاف على تحركات الدولـــة العثمانية، وقد نجحت 
فـــي اختـــراق كّل المخططات التي وضعها في رأســـه الســـلطان العثمانـــي أرودغان! 
وهو يفكر باســـتعادة تاج الســـلطنة التي أكل عليها الدهر وشرب وعفى عليها الزمن، 
إذ اســـتطاع التحرك الدبلوماســـي المصري ليس فقط احتـــواء التحرك العثماني، بل 
توفيـــر غطاء دعم عربي ودولي للمشـــير خليفة حفتـــر ليمضي في برنامجه بتحرير 
ليبيـــا مـــن الميلشـــيات اإلخوانية، وكان هـــذا الغطاء الذي اســـتفاد منـــُه حفتر حافًزا 
لتقـــدم قواته نحو ســـرت واحتاللها، ثم محاصرة مصراتة، مـــا جعل أردوغان يرغي 

ويزبد.
وكان واضحًا من خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن فيه بلغة دبلوماسية 

هادئـــة، خاليـــة من التهديد الفارغ، وبعيدة عن النغمة الشـــعاراتية، أنه أعطى الضوء 
األخضر لفرق الخارجية المصرية بقيادة الوزير سامح شكري بالتحرك على مختلف 
األصعـــدة، فرأينا اجتماعات مكثفة متالحقة وســـريعة وفعالة مع االتحاد األوروبي، 
كمـــا تـــم بناء جبهة قوية مع كل من قبرص واليونـــان، وحتى إيطاليا التي إلى وقت 
قريب دعمت عميل الدولة العثمانية فؤاد الســـراج، تم اختراقها وتغيير موقفها من 
خـــالل دفع اليونان للتحـــرك بدورها، وهكذا تمكنت من تغييـــر الموقف اإليطالي ثم 
اإلطاللـــة علـــى الموقف الفرنســـي، كما أســـهم حليف مصر رئيـــس وزراء اليونان من 
خالل لقائه الرئيس األميركي دونالد ترامب من تحييد الموقف األميركي على األقل 

فيما يتعلق بغض الطرف عن هجوم قوات الجيش الليبي على العاصمة طرابلس.
ال أدعـــي أنـــه تـــم حتـــى اآلن كبـــح جمـــاح طموحـــات الســـلطان العثمنجـــي، أو دحر 
مخططاته، فهو مازال يحلم بالوصول إلى المياه الليبية وتخريب مشـــروع الجيش 
الوطنـــي الليبي، بدعم الســـراج، لكن المحقق حتـــى اآلن هو أن القطار التركي تعطل 
بمنتصـــف الطريـــق بينما قطار الجيـــش الليبي يمضي في طريقه بشراســـة منقطعة 
النظير وبانتصارات باهرة تمثلت في احتالل منطقة ســـرت االســـتراتيجية بساعات 
قليلة ثم المضي لمحاصرة قلعة المليشـــيات الحصينة مصراتة التي يعني ســـقوطها 

السيطرة على ليبيا كاملة.

تنويرة: كلما تأخر النجاح فذلك دليل وجوده. «

دولة هزيلة... بالفعل
خالفًا الســـتعراضات القوة التي تمادت في إظهارها في العراق وسوريا وأيضًا في 
لبنـــان وبعـــض اليمن، فقد ثبـــت أن دولة “الولي الفقيه” نمٌر مـــن ورق، وأن هجماتها 
التـــي اســـتهدفت األميركيين في العراق كانـــت اســـتعراضية، وأن صواريخها التي 
ضربـــت أهدافـــًا أميركية في بغـــداد كانت مجرد ألعـــاب نارية، وهـــذا خالفًا لكل ما 
ردده األتبـــاع والمرتزقـــة. لقـــد كان هناك اعتقـــاد، رّوج له المصابـــون بعمى األلوان، 
بـــأن إيران ليســـت دولة عالم ثالـــث، وأنها دولة عظمى بمســـتوى الواليات المتحدة 
وروســـيا وفرنســـا والصيـــن، وأنهـــا “إن وقعت الواقعة” ســـتمرغ أنـــف دونالد ترمب 
بالتراب وأنها ستكسر ظهر اإلمبريالية األميركية، وأنه “لبيك يا فلسطين”، ثم إن ما 
عزز هذا كله وجعل البعض ينضمون إلى من كانوا قد بادروا مبكراًّ إلى أن يستظلوا 
بالخمينية وبما اعتبروه انتصارات كاسحة حققها حراس الثورة إن في عهد قاسم 
سليماني ومن قبله في العراق وسوريا وأيضًا في لبنان، وفي الحقيقة في ضاحية 
بيروت الجنوبية وفي بعض اليمن الذي كان في يوم من األيام في منتهى السعادة.
والمفتـــرض أنـــه معـــروف أن االنتصـــار الـــذي حققته إيران فـــي العراق هـــو انتصار 
أميركي كان عنوانه إســـقاط نظام صدام حســـين، والمعروف أن الواليات المتحدة 
فـــي عهد بوش االبن هي من فتحت الحـــدود العراقية أمام اإليرانيين وأمام أرتال 
حـــراس الثورة والجيش النظامي، وهكذا أصبح هذا البلد العربي محتالً وأصبحت 
للمحتلين ميليشـــيات مســـلحة وأصبح كل شـــيء في بالد الرافدين إيرانيًا وملحقًا 
بطهران. وأما بالنسبة لسوريا فإن المعروف أن نظامها فتح أبوابها بالطول والعرض 
لإليرانيين بكل تشكيالتهم العسكرية والمذهبية و”الميليشياوية”، وبالطبع للروس 
والحقًا لألتراك ولـ “ميليشـــيات” حـــزب هللا اللبناني الذي أخضع لبنان كله لضاحيته 
الجنوبية، والمعروف أيضًا أن الحوثيين ســـيطروا على جزء من اليمن بلعبة بائسة 

لعبها الرئيس علي عبدهللا صالح ودفع حياته نتيجة لها. 
وهكـــذا فـــإن مـــا ثبـــت خالل األيـــام القليلـــة الماضيـــة هـــو أن عضالت هـــذه الدولة 
“كرتونيـــة” بالفعـــل، وأنهـــا فعالً نمر من ورق وأنها لم تســـتطع الســـيطرة على جنازة 
بطلها “الطرزاني” قاســـم ســـليماني التي سقط خاللها أكثر من خمسين قتيالً وأكثر 
كثيرًا من أضعاف هذا الرقم من الجرحى، وأن “هجمتها” الصاروخية على األهداف 
األميركية كانت مجرد لعبة نارية.. ثم ولعل ما أثبت هزال هذه الدولة أيضًا هو أن 
قواعدها العســـكرية المحيطة بطهران بادرت عشـــوائيًا إلى إطالق صواريخها على 
طائـــرة مدنيـــة أوكرانية وكانت النتيجة تدميرها وقتـــل كل من كان فيها وعددهم 
176 راكبـــًا مـــن جنســـيات مختلفة، ثم إن المعـــروف خالفًا لتصـــورات أتباع “الولي 
الفقيـــه” أن العراقييـــن يعتبرون أن وجود اإليرانيين فـــي وطنهم احتالل وأنه البد 

من التخلص من هذا االحتالل وهذه مسألة باتت واضحة ومعروفة. “إيالف”.

صالح القالب

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

الدبلوماسية المصرية... ضربة على الرأس

منذ نحو تســـع ســـنوات لم تعرف ليبيا طعم االســـتقرار؛ فبعد ســـقوط النظام الســـابق 
دخلت البالد في مرحلة لم تخرج منها حتى اللحظة، مرحلة عنوانها وواقعها التشظي 
لـــت خاللها الميليشـــيات أجـــزاَء كبيرة من البالد إلـــى مناطق نفوذ لها،  واالنقســـام، َحوَّ
يحكمها ويتحّكم في مواردها ومصيرها أمراء حرب كل همهم بقاء الوضع على حاله 
مهمـــا كّلـــف األمر، ليس هذا فحســـب بل إن ليبيـــا كانت على مدى تلك الســـنوات بيئة 
جاذبة لإلرهاب خصوصا بعد الهزائم التي ُمني بها تنظيم داعش في العراق وسوريا، 
ســـون  كما أنها باتت منطلقا للهجرة غير القانونية، ينشـــُط فيها تجار البشـــر الذين يكدِّ
الناس بقوارب الموت في رحلٍة تحُفها المخاطر عبر المتوسط إلى أوروبا. هذا الوضع 
المعّقد في بلد عربي أفريقي قريب من أوروبا، غني بالموارد الطبيعية، وذي مســـاحة 
كبيـــرة، وحـــدود ممتـــدة مع دول عـــدة، وتداعياته علـــى الليبيين أنفســـهم وعلى دول 
الجـــوار، جعـــل الرغبة تتوحد لحلحلة الوضع؛ لكن وحتى اليوم لم ُتفلح جميع الجهود 
الدبلوماســـية الحثيثـــة والمتواصلـــة في وضع البالد على الســـكة التـــي قد تفضي في 
محطاتهـــا األخيـــرة إلى حل سياســـي َيقضي علـــى مظاهر االنفالت األمني واالنتشـــار 

الميليشياوي، ويستعيد للدولة هيبتها ومؤسساتها.
ويـــرى كثيـــر مـــن المراقبيـــن والمهتمين بالشـــأن الليبي أن الســـبب الرئيـــس وراء ذلك 
الفشل هو اختطاف الميليشيات المسلحة - المدعومة من جهات خارجية- قرار بعض 
األطـــراف السياســـية، لتكون محـــض أدوات معطلة لكل الجهود ســـواء من قبل األمم 

المتحدة أو دول الجوار التي تتضّرر بشكل مباشر من استمرار األزمة في ليبيا.

خـــالل الســـنوات األخيـــرة حقق الجيـــش الوطني الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة حفتر 
انتصـــارات مهمة في مناطق عدة، وألحـــق هزائم كبيرة بعدد من التنظيمات اإلرهابية 
التـــي َوجـــدت لها موطـــئ قدم علـــى األرض الليبية؛ ومـــن بينها تنظيـــم داعش، وقبل 
أشـــهر التفـــت الجيش إلى أهمية تحريـــر العاصمة طرابلس؛ فبـــدأ عملية تطهيرها من 
المليشـــيات التي تســـيطر عليها، وضيق الخناق عليها حتى بات على بعد كيلومترات 
قليلة من العاصمة، ومع دخول العملية مرحلتها الحاسمة، وفي خضم هذه التطورات 
جاء القرار التركي بإرســـال قوات عســـكرية إلى ليبيا، بموجب اتفاق وقع مع حكومة 
الوفـــاق، ورغـــم أن القرار لم يكن بعيدا عـــن الدور الذي لعبته تركيا في ليبيا على مدى 
الســـنوات الماضية؛ إال أنه يثير عالمات اســـتفهام كبيرة حول ما تريده أنقرة من هذا 
البلـــد العربـــي الغـــارق أصال فـــي الصراعـــات؟ ولماذا تحاول إفشـــال عمليـــات الجيش 
الوطنـــي؟ وهـــل تســـعى لتمكين طـــرف معين وتقوية شـــوكته؟ وهل تتطلـــع إلى بقاء 

عسكري طويل األمد؟ ثم هل المآرب تتعدى ليبيا؟

قوبل قرار تركيا برفِض وتنديِد عموم الليبيين، ووصفه البرلمان باالحتالل وصوت على  «
اعتباره الغيا، كما لقي إدانة عربية كونه تدخال سافرا ال يسهم إال في تعقيد األوضاع، وال 

ب من إمكانية إيجاد  يزيد إال من زعزعة األمن واالستقرار، ما ينذر بإطالة أمد األزمة، ويصعِّ
حلول لها. وإضافة لما يمثله التدخل التركي من انتهاك للسيادة الليبية فإنه ينطوي أيضا 

على تهديد ألمن دول الجوار، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية؛ فوجود قوات تركية في 
الجارة الغربية لمصر تهديد ألمنها القومي، يمتد لتهديد األمن القومي العربي برمته.

سالم الشوبكي

الوضع الليبي ال يحتمل تدخال عسكريا

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

للتواصل: 17111483

يحمل على كتفيه مناشير الحقد على العرب
يتحتم علينا أن ال ننخدع ببســـاطة من الغرب الذي مازال ينظر إلى العرب 
على أنهم جينات غير متكاملة وال يعرفون لبس ثوب العلم وال يتقنون فن 
مخاطبة الشعوب.. هذا ما قاله لي صديق عائد قبل أيام من دولة أوروبية، 
حيث وقعت في يديه مجلة على شـــكل أوراق ملفوفة مكتوب فيها مقال 
مذيـــل باســـم “أســـتاذ جامعي”، يصـــف فيه المجتمـــع العربي بأنـــه “مجتمع 
متخلف وال تجمعه حوافز موحدة وال تستفزه التحديات الخارجية بدرجة 
عالية، واإلنســـان فيه هامشي وغير فعال ويعيش التناقضات والصراعات 
ويفتك به ســـحر الظالم، مجتمع ال يعيـــش التكامل الفكري ويتقوقع حتى 
تنقشـــع العاصفـــة، ثم يعـــود إلى الميـــدان بخوفـــه وتخلفه وجهلـــه، يولول 
ويصرخ ويشتم ويصيح ويتحرك أكثر مما يعمل ويدعي أكثر مما يؤكد”.

سألته وقفزت إلى مخيلتي صورة ذلك األستاذ الجامعي عن ردة فعله بعد 

قـــراءة المقـــال العفن الذي يثير الســـخرية، فتنهد بصوت ســـمعته وأجاب: 
“شـــاقولك يا بومحمد... لقد شعرت حينها أنه رغم مرور آالف السنين على 
الحضـــارة الغربيـــة، إال أن العنصريـــة ال تزال لها الغلبة فـــي عدد من الدول، 
والفـــرد األوروبـــي نال منـــه الغرور، ومـــن هنا يأتـــي الشـــعور بالتعالي على 
اآلخرين والسخرية منهم، ولعل العرب أكثر من تعرض للسخرية من أولئك 
األقزام والمرضى من هم على شـــاكلة أســـتاذهم الجامعي الذي من المؤكد 

أنه يتابع أسطورته وحقده أمام طالبه في أي حقل كان”.

ما دار بيني وبين الصديق يذكرني بإحدى قصص يحيى حقي، فالبطل كان  «
يحمل بعض فتات الخبز من أكوام القمامة ويذهب بعيدا عن الناس ويأكل، 

وحينما يعود يقول لصاحبه كنت في مهمة خطيرة، وهذا الوصف ينطبق 
على ذلك األستاذ الغبي الذي يحمل على كتفيه مناشير الحقد على العرب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

للرائحة سر وسحر!
للرائحـــة ســـحر يفـــوق الخيال؛ قد تكون أكبر عوامل الجذب، أو أســـرع وســـائل 
التنفير! وكلنا يعرف أثرها على اآلخرين، غير أن ما يهم – حقيقة – هو األثر الذي 
ُتحدثـــه فـــي نفس كل واحد منا، حيـــن ُتالمس أرواحنا! وُتغير مـــن أمزجتنا، أو 
تشـــتغل على تهدئة أعصابنا، أو تثير عواطفنا، وتحرك انفعاالتنا، وكيف تأخذنا 
بعيـــًدا نحـــو ذكريات مضت؛ فُتشـــعل الحنيـــن، وُتلهب الشـــعور، واألعجب كيف 
ُتصيبنا بنشـــوة تدفعنـــا إلى األمام، في تفاؤل الحالميـــن، وانطالقة الطامحين.. 
هي الرائحة، مفتاح كثير من المغاليق، وبوابة ُمشرعة نحو كثير من النجاحات.
هـــل انتبهنا إلى أثرها في نفوســـنا، وَشغـَـــَلنا أريُج الرائحـــة وعبُقها عن تعليقات 
اآلخرين حولها، وعّما إذا كانت ستستوقفهم لحظاٍت؛ ليمتدحوا أذواقنا الخاصة 
في اختيارها؟! ال بأس من مدائحهم؛ فهي مرغوبة ومطلوبة، غير أن غفلتنا عن 
عميق أثرها، تجعلنا نفقد الكثير من سرها؛ فالوعي بأي شيء كان؛ هو ما يجعل 
منـــه ذا قيمـــة وأهمية، وهو ما ُيحدث الفارق في اســـتجابتنا له، بل؛ هو الســـبب 

الجوهري نحو شعورنا الكامل به، واستفادتنا القصوى منه؛ نفسًيا وجسدًيا!
مـــن المهـــم أن نتعـــرف على أكثـــر مما هو ظاهر فـــي الرائحة! فـ “رشـــات العطر”، 
أبعـــد من مجرد إشـــعار لآلخريـــن بأناقتنا، ورقّي أذواقنا، أو شـــديد نظافتنا، إنها 
لغة تتكلم بصمت؛ لتمأَل يومنا بالبهجة، واألمل، والشغف. رائحة الشاي أهم من 
الشـــاي نفســـه؛ فهي ُترخي بليد أعصابنا، وُتهذب أمزجتنا، وُتنّقي أفكارنا، أريج 
المكان، رائحة الطعام، ورائحة كذا وكذا... تظل دائما أهم من الشـــيء الحســـّي 

نفسه؛ فهي فاتحة الدخول إليه أو الخروج منه، ومؤشر االنجذاب أو النفور!
للرائحـــة الطيبة جمالية خاصـــة؛ ُيعرف بها كُل جميل! فكل ما ُيعجبنا على وجه 
هـــذه األرض، مقـــرون بهـــا؛ البحر، والتـــراب، والزهر... وعددوا معـــي ما تحبون؛ 
ستكتشفون أن أول ما ُيالمس ذاكرتكم منه؛ هو الرائحة، ولو افترضنا العكس؛ 
فـــإن أول قبيـــح تذكرونـــه فـــي أي شـــيء كان؛ هو نفســـه الرائحـــة، وكأنها جواز 

عبورنا نحوه، أو وثيقة طردنا ونفينا له! 
يعلمنا ذلك أن نتقن طقوس الروائح؛ أن ننتقي منها ما نحب، وأن ُنهندس  «

األجواء المفعمة بما تشتهيه أرواحنها منها؛ بما يساعدها على التسرّب 
اللطيف إلى أجسادنا المتعبة؛ المنهكة بأعباء أعمالها اليومية، ويحقق لها 

حالة من السترخاء اللذيذ! أََل ترون أن عالجات الـ “أروما ثيرابي” ترتكز بشكل 
رئيسي على الزيوت العطرية! السر كامن – بامتياز – في سحر الرائحة، 

وقابليتها السريعة للنفاذ إلى الروح، واختراق حواجز الشعور، بل؛ والالشعور.

د. زهرة حرم 



بعد “األمسية المرهقة” و”السهرة الطويلة” التي عاشتها جماهير 
الكـــرة الطائـــرة لمدة 5 ســـاعات ونصف تقريبا فـــي ختام الجولة 
الثالثة مـــن دور المجموعات لدوري الكـــرة الطائرة، أجرت لجنة 
المســـابقات تغييـــرا على مواعيـــد مباريات المربـــع الذهبي الذي 

سينطلق الخميس 16 يناير الجاري.
وأصـــدرت لجنـــة المســـابقات جـــدول منافســـات المربـــع الذهبي 
)نصـــف النهائـــي( مـــع تقديم موعـــد المباراة األولى بيـــن المحرق 
والنجمة لتقام الساعة 5 مساء بدال من )الساعة 6 مساء(، وإقامة 
المباراة الثانية بين األهلي وداركليب الساعة 
7 مســـاء بـــدال مـــن )7:30 مســـاء(. وحول 
هذا الموضوع، أكد عضو مجلس إدارة 
االتحـــاد، رئيـــس لجنـــة المســـابقات 
حسين حماد لـ “البالد سبورت” أن 
تقديـــم موعـــد مباريات نصف 
النهائي جاء؛ بســـبب الوقت 
اســـتغرقته  الـــذي  الطويـــل 
الثالثـــة،  الجولـــة  مباريـــات 

وأن االتحاد يتوقع أن تتسم مباريات المربع الذهبي بالمزيد من 
القوة واإلثارة مما ســـينجم عنه وصول المباريات إلى 5 أشواط 
ومن ثم انتهاءها حتى ساعة متأخرة. وأضاف حماد أن التغيير 
يهدف إلى المصلحة العامة للمســـابقة والســـعي إلنهاء المباريات 
فـــي وقت مناســـب. ويشـــار إلـــى أن المواجهـــات الثانيـــة للمربع 
الذهبي وفقا للجدول الجديد ستقام يوم األحد 19 يناير بنفس 
المواعيد، فيما ســـتقام أول مبـــاراة لتحديد هوية الفريق الهابط 

بين النبيه صالح وبني جمرة يوم اإلثنين 20 يناير.

من لقاء عالي وبني جمرة بالجولة األخيرة

ــت مــتــأخــر ــ ــي وق بــســبــب انــتــهــاء الـــمـــبـــاريـــات فـ
اتحاد الطائرة يقدم مواعيد مباريات المربع الذهبي

تفتتح اليوم )األربعاء( المرحلة الثانية من ملحق المربع الذهبي 
لـــدوري الدرجة األولى لكرة الســـلة بإقامـــة مباراتين، في األولى 
يلتقـــي الرفـــاع مع الحالة في تمام الســـاعة 5.45 مســـاًء، وتليها 

مبـــاراة المحـــرق والنجمة عند الســـاعة 7.30 وذلك على 
صالة مدينة خليفة الرياضية.

وكانـــت الجولـــة الماضيـــة قد أســـفرت عن فوز 
المحـــرق علـــى النجمة فيما الرفاع خســـر أمام 

الحالة، ما يعنـــي أن المحرق والحالة قريبان 
مـــن التأهـــل شـــرط أن يكـــررا نتيجـــة الفـــوز 
اليـــوم، فيما على النجمة والرفاع إذا ما أرادا 

المنافســـة على بطاقتّي التأهل أن يحققا الفوز 
والذهاب لمواجهة ثالثة حاسمة.

الرفاع يأمل التأجيل

 فـــي المبـــاراة األولـــى، ســـيكون الرفـــاع 
“وصيف الدوري” بالموســـم الماضي في 

مهمة صعبـــة للغاية للحفاظ على أمل االســـتمرار 

والمنافســـة علـــى اللقب في هـــذا العام، كونـــه مطالب بتصحيح 
المســـار وتعويـــض خســـارته الماضيـــة بتحقيـــق االنتصـــار الذي 
يؤجـــل حســـم التأهـــل، وبخـــالف ذلـــك فـــإن الســـماوي ســـيودع 
المســـابقة وخصوًصـــا أن الحالـــة له األفضلية حتـــى ما قبل لقاء 
اليوم كونه المنتصر وســـيلعب بأريحيـــة تامة في ظل الضغوط 
الملقـــاة على كاهل العبي الرفـــاع. لقاء من المفترض 
أن تســـوده اإلثـــارة فـــي ظل حســـابات التعويض 
التأهـــل  وتأكيـــد  الفـــوز  وتكـــرار  للرفاعييـــن 

للحاالويين.

المحرق يستهدف الفوز

 فـــي اللقـــاء الثانـــي، يســـتهدف فريـــق المحرق 
الفـــوز الثاني علـــى نظيره النجمة لضمـــان تأهله 
ا، فيما النجمة ســـيكون أمام فرصة الفوز وال  رســـميًّ
ســـواها إذا ما أراد تعطيـــل األمور لمواجهة 
أخـــرى. مبـــاراة مـــن المفتـــرض أن تتســـم 
بالقـــوة والندية في ظل اإلمكانات العالية 
الموجـــودة فـــي كال الفريقيـــن، واألهـــداف 

التي يسعيان إلى تحقيقها من هذه المواجهة.

السالوي للمربع  والتأهل  الثاني  الفوز  يستهدف  المحرق 
الرفاع بأمل التأجيل يواجه الحالة اليوم
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تعــادل منتخبنــا األولمبــي لكــرة القدم مــع نظيره األســترالي 
بهــدف لكليهمــا، فــي المبــاراة التــي جمعــت الطرفيــن أمــس 
علــى اســتاد تاماســات بالعاصمــة التايلندية )بانكــوك(، ضمن 
منافســات الجولة الثانية لبطولة آســيا تحت 23 عاما 2020، 

التي تستمر حتى 28 يناير الجاري.

األول  الشـــوط  وانتهـــى 
بيـــن  بالتعـــادل  المبـــاراة  مـــن 

الطرفين.
منتخبنـــا  هـــدف  وســـجل 
الالعـــب محمـــد مرهـــون في 

الدقيقة )45+2(.
منتخبنـــا  يكـــون  وبذلـــك، 
مشـــواره  اختتـــم  األولمبـــي 
بحصولـــه  البطولـــة  فـــي 
علـــى نقطتيـــن مـــن تعادليـــن 
وخســـارة، فيما تأهل منتخبا 
ربـــع  إلـــى  وتايلنـــد  أســـتراليا 

النهائي.
المـــدرب  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
التونســـي لمنتخبنا األولمبي، 
أداء  أن  شـــمام،  ســـمير 
المنتخـــب فـــي البطولـــة كان 

أن  إلـــى  مشـــيرا  تصاعديـــا، 
المنتخب ورغم خســـارته في 
الجولـــة األولـــى إال أنـــه قـــدم 
مســـتويات جيـــدة جـــدا فـــي 

اللقاءين الثاني والثالث.
أن  شـــمام  ســـمير  وأوضـــح 
لبعـــض  افتقـــد  المنتخـــب 
الالعبيـــن؛ بســـبب اإلصابات، 
فإضافة إلى عدم وجود فترة 

إعداد كافية قبل البطولة.
المنتخـــب  أن  شـــمام  وبيـــن 
األولمبـــي ســـنحت لـــه بعـــض 
الفـــرص في مباراة أســـتراليا، 

لكنه لم يستثمرها.
البطولـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
شـــكلت فرصة جيدة لالعبين 

الكتساب مزيد من الخبرة.

األولمبي يودع البطولة اآلسيوية

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

األولمبيـــة  اللجنـــة  إدارة  مجلـــس  قـــّرر 
الوطنيـــة  اللجنـــة  تشـــكيل  البحرينيـــة 
البحرينية المستقلة لمكافحة المنشطات 
فـــي المجـــال الرياضـــي لتقـــوم بتنفيـــذ 
القوانيـــن واألنظمـــة واللوائـــح والقواعد 
فـــي  المنشـــطات  بمكافحـــة  الخاصـــة 
المجـــال الرياضي، حيث كانـــت المملكة 
من الـــدول المبادرة إلـــى التصديق على 
االتفاقية الدولية لمكافحة المنشـــطات، 
ويشـــمل دور هذه اللجنة مراقبة تعاطي 
فـــي  المنشـــطات  وفحـــص  المنشـــطات 
أي وقـــت للرياضييـــن، وتنظيـــم البرامج 
التوعوية الخاصة بمكافحة المنشـــطات 
وذلـــك اســـتمراًرا للجهـــود التـــي تبذلهـــا 

اللجنة األولمبية في هذا اإلطار.

 جـــاء ذلـــك، فـــي اجتماع مجلـــس إدارة 
عقـــد  الـــذي  الســـابع  األولمبيـــة  اللجنـــة 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة بقصر سموه، 

وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة.
 وكان ســـموه قد استهل االجتماع بكلمة 
ترحيبية أشاد فيها باإلنجازات الرياضية 
االتحـــادات  حققتهـــا  التـــي  المتميـــزة 
الوطنيـــة في العام المنصرم بعد تحقيق 
 304 بينهـــا  مـــن  ملونـــة  ميداليـــة   683
ذهبيات ليجســـد أبطال وبطالت مملكة 
البحريـــن شـــعار “العصـــر الذهبـــي” علـــى 
أرض الواقـــع بعدمـــا حققـــوا العديـــد من 
اإلنجازات التي شـــرفت الوطن وعززت 
مكانـــة الرياضـــة البحرينية في المشـــهد 

الدولـــي الرياضي لتســـجل اســـم مملكة 
البحرين بأحرف من ذهب.

 وأكـــد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفة أن تلك اإلنجازات الباهرة ما كان 
لهـــا لتتحقـــق لوال دعـــم ورعايـــة حضرة 

صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البالد المفـــدى حفظه 
الملكـــي  الســـمو  ورعـــاه، وصاحـــب  هللا 
آل خليفـــة  بـــن ســـلمان  األميـــر خليفـــة 
رئيس الوزراء الموقر، وصاحب الســـمو 

الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهـــد األمين، نائـــب القائد األعلى، 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء، 
للحركة الرياضية، ورؤية واهتمام سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية والشباب، 
مستشار األمن الوطني، رئيس المجلس 

األعلى للشباب والرياضة.
 عقـــب ذلـــك تمت مناقشـــة باقـــي البنود 
المدرجـــة علـــى جـــدول األعمـــال، حيث 
رياضـــات  دمـــج  اإلدارة  مجلـــس  قـــّرر 
األلعـــاب  واتحـــاد  الشـــعبي  المـــوروث 
الذهنيـــة واإللكترونيـــة تحـــت المجلس 
البحريني لأللعاب الشعبية واإللكترونية 
لأللعـــاب  رياضـــي  اتحـــاد  تشـــكيل  مـــع 
اإللكترونية، على أن يناط بهذا المجلس 

رعايـــة وتنظيم شـــئون هـــذه الرياضات 
والبرامـــج  األســـس  ووضـــع  واأللعـــاب 
والخطـــط الكفيلة بتطويرهـــا والنهوض 

بها.
 كمـــا تـــم إقـــرار الميزانية الســـنوية لعام 
واالتحـــادات  األولمبيـــة  للجنـــة   2020
تقييـــم  معاييـــر  ومناقشـــة  الرياضيـــة، 
فـــي  االتحـــادات  ميزانيـــات  وتوزيـــع 

السنوات القادمة.
 كما اعتمـــد مجلس اإلدارة يوم الثالثاء 
11 فبراير المقبل 2020 موعدا للنســـخة 
الرابعـــة مـــن اليـــوم الرياضـــي الوطنـــي 
والذي تحتفي به مملكة البحرين سنويا، 
اللجنـــة  كمـــا اعتمـــد المجلـــس تشـــكيل 
المنظمـــة العليـــا برئاســـة األميـــن العـــام 

محمد حسن النصف.

البحرينية ــة  ــي ــمــب األول الــلــجــنــة  إدارة  مــجــلــس  ــاع  ــم ــت اج يــتــرأس  حــمــد  بــن  ــد  ــال خ

تشكيل اللجنة الوطنية البحرينية المستقلة لمكافحة المنشطات

أحمد مهدي من بانكوك

130 ألــف دوالر مجمــوع جوائــز المراكــز األولى فــي البطولة

خالد بن حمد يعتمد جوائز “أقوى رجل خليجي”

الشيخ  البحرينية سمو  األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب  اعتمد 
خالد بن حمد آل خليفة، جوائز بطولة #أقوى_رجل_خليجي “الوزن الثقيل” التي ستقام في شهر إبريل القادم 
دوالر،  ألف   130 قيمتها  تبلغ  التي  البطولة  وقد حّدد سموه جوائز  الدولية.  البحرين  لحلبة  المحاذية  بالساحة 
مقسمه على النحو التالي، يحصل صاحب المركز األول على مبلغ 100 ألف دوالر، فيما يحصل صاحب المركز 

الثاني على مبلغ 20 ألف دوالر، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على مبلغ 10 آالف دوالر أميركي.

وقال سمو الشيخ خالد بن حمد 
النسخة  إقــامــة  “إن  خليفة:  آل 
ــى مــن بــطــولــة أقـــوى رجــل  ــ األول
مبادراتنا  ضمن  تــأتــي  خليجي، 
ــشــبــاب والـــريـــاضـــة  ــل ــة ل ــمـ ــداعـ الـ
عــلــى مــســتــوى الــمــنــطــقــة، بهدف 
من  تعزز  التي  البطوالت  إقامة 
اللقاءات بين أبناء دول المنطقة، 
الخليجية.  اللحمة  على  وتؤكد 
ــي فــرصــة  ــوالت، هـ ــطـ ــبـ فـــهـــذه الـ
طاقاته  إلطـــالق  الــشــبــاب  لمنح 
رياضية،  منافسة  فــي  وقــدراتــه 
أنها فرصة إلقامة منافسات  كما 
عــلــى مستوى  بــالــتــمــيــز  تــتــصــف 
الــتــحــدي والـــقـــوة واإلثــــــارة، بما 
يسهم في إظهار مدى ما يتحلى 
الخليج  دول  فـــي  ــاب  ــشــب ال بـــه 
في  عالية  إمكانات  من  العربية 
في  وتساهم  الــريــاضــي  المجال 
والذي  المشاركين،  مستوى  رفع 
ــى تــقــدم  ــلـ يــنــعــكــس بــــــــدوره عـ
وتكوين  المنطقة  فــي  الــريــاضــة 
فرق وطنية قادرة على المشاركة 
ــبــطــوالت على  ــذه ال فــي مــثــل هـ

المستويين القاري والدولي”.
ــة  بــطــول أن  ــوه  ــمــ ســ وأضــــــــاف   
امتداد  رجل خليجي هي  أقــوى 

بطولة  حققتها  التي  للنجاحات 
ــتــي  ــنــي، وال ــحــري أقـــــوى رجــــل ب
القت صًدى واسًعا في األوساط 
الرياضية الخليجية، حيث كانت 
الــبــطــولــة مــحــط أنـــظـــار وســائــل 
عشاق  مــن  والجماهير  اإلعـــالم 
ومــحــبــي الــقــوة والــتــحــمــل، بعد 
اعتمادنا إدماج األلعاب التقليدية 
تتسم  التي  الطابع  التراثية ذات 
منافساتها،  بالقوة واإلصــرار في 
بــهــدف االســتــمــرار فــي الــجــهــود 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــمـــوروث الــتــي 
ودول  البحرين  مملكة  به  تمتاز 
الشباب  ســمــوه  داعــًيــا  المنطقة، 
الخليجي للمبادرة في التسجيل 
ــي مـــنـــافـــســـات  ــ ــة فـ ــاركــ ــشــ ــمــ ــ وال

سموه  متطلًعا  البطولة، 
أن  ذاتــه  الوقت  في 

البطولة  تحقق 
األهـــــــــــــداف 

الــــــــتــــــــي 
سمها  ر

سموه، والتي ترتكز على تسخير 
ــعــالقــات  ــم ال ــي دعــ الـــريـــاضـــة فـ
وتعزيز األواصر المحبة واألخوة 
والـــتـــعـــاون بــيــن أبـــنـــاء الــــدول 

الخليجية.
ــعــتــزم الــلــجــنــة  ــهــا، ت ــب ــن جــان   مـ
الــمــنــظــمــة لــبــطــولــة أقــــوى رجــل 
ــلـــة بــالــمــكــتــب  ــثـ ــمـ ــيـــجـــي مـ ــلـ خـ
اإلعـــالمـــي لــســمــو الــشــيــخ خــالــد 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  بــن 
إلقـــامـــة الــتــصــفــيــات الــتــأهــيــلــيــة 
لمنافسات الوزن الثقيل للبطولة، 
في  الراغبين  الخليجي  للشباب 
المشاركة بهذه المنافسات، وذلك 
من خالل الزيارات التي ستقوم 
ستحدد  والــتــي  بها 
مـــــــواعـــــــيـــــــدهـــــــا 
الحــــــــًقــــــــا، إلـــــى 
العربية  المملكة 
ــة،  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة اإلمـــارات  دولـ
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة 

المتحدة، دولة الكويت وسلطنة 
عمان.

 وقد حدد المكتب اإلعالمي لسمو 
الشيخ خالد بن حمد بن عيسى 
ا للراغبين  آل خليفة موقًعا خاصًّ
الخليج  دول  من  التسجيل  في 
 www.gcc عبر  ــك  وذل العربية، 
strongesman.com، كما وحّدد 
للبطولة  ا  رسميًّ حساًبا  المكتب 
gcc stron� “االنستغرام” -  على 

سيستقبل  والـــذي   ،@  gesman
االستفسارات من خالل خاصية 

“الدايركت” في هذا الحساب.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

سموه: البطولة تعزيز للتواصل 
واللحمة بين أبناء دول المنطقة

موقع إلكتروني 
خاص بالتسجيل 
وحساب رسمي 
على االنستغرام

إقامة تصفيات 
مؤهلة 

لمنافسات الوزن 
الثقيل للبطولة

سبورتحسن علي

جانب من االجتماع



للرجـــال  الوطنـــي  منتخبنـــا  يتوّجـــه 
لكـــرة اليد ظهـــر اليوم )األربعـــاء( إلى 
دولة الكويت الشـــقيقة للمشاركة في 
منافســـات البطولة اآلسيوية التاسعة 
عشـــرة التـــي تســـتضيفها فـــي الفترة 
من 16 – 27 الشـــهر الحالي، والمؤهلة 

لنهائيات كأس العالم بمصر 2021.
رئيـــس  المنتخـــب  بعثـــة  ويتـــرأس   
مجلـــس إدارة االتحـــاد علـــي عيســـى 
الجهازيـــن  البعثـــة  إســـحاقي وتضـــم 
اإلداري والفنـــي والمكـــون مـــن عضو 
مجلس اإلدارة إسماعيل باقر وإداري 
والمـــدرب  الناجـــم  أحمـــد  المنتخـــب 
أحمـــد  ومســـاعده  أرون،  اآليســـلندي 
منصـــور باإلضافـــة إلـــى اختصاصـــي 
العالج الطبيعي كريم محمد والمدلك 
عيسى نمشان، إلى جانب 19 العًبا تم 

اختيارهـــم في القائمـــة النهائية وهم: 
حســـين الصياد، محمد عبدالحســـين، 
جاسم السالطنة، محمد ميرزا، محمد 
حبيـــب، علي ميرزا، محمد عبدالرضا، 
حســـن الســـماهيجي، أحمـــد المقابي، 
مهدي ســـعد، حسن شهاب، علي عيد، 
بالل بشام، حســـين محفوظ، عبدهللا 
علـــي، أحمد جـــالل، محمود حســـين، 
محمد حبيب ناصر وعبدهللا الزيمور.
 وتمثـــل البطولة اآلســـيوية التاســـعة 
لمنتخبنـــا  جديـــًدا  تحّدًيـــا  عشـــرة 

الوطني بعـــد النجاحـــات التي حققها 
اآلســـيوية  المســـتوى  علـــى  مؤخـــًرا 
وتأهلـــه ألول مـــرة فـــي تاريخـــه إلـــى 
دورة األلعـــاب األولمبيـــة في طوكيو، 
ـــا لألنظار  مـــا يجعـــل المنتخـــب محطًّ
الكويـــت  تصفيـــات  فـــي  اآلســـيوية 

وكأحـــد المرشـــحين للمنافســـة علـــى 
البطاقـــات المؤهلـــة لمونديـــال العالم 

وعلى اللقب اآلسيوي.
 وأنهـــى المنتخـــب معســـكره المحلي 
بخـــوض خمـــس مباريـــات تجريبيـــة 
وكوريـــا  العـــراق  منتخبـــي  أمـــام 

الجنوبية خالل األسبوعين الماضيين 
وتمكـــن فيهـــا مـــن الفـــوز فـــي جميـــع 
مبارياتـــه التجريبية والتي وقف فيها 
الجهـــاز الفنـــي علـــى جاهزيـــة الفريق 

واستعداداه للتصفيات.
المجموعـــة  فـــي  منتخبنـــا  ويقـــع   

منتخبـــي  معـــه  تضـــم  التـــي  األولـــى 
إيران ونيوزلندا، ويبدأ مشـــوار الدور 
التمهيـــدي يوم الخميـــس المقبل أمام 
نيوزلندا فيما يختتـــم مباراته الثانية 
ضـــد إيران يوم الجمعـــة المقبل، بحثًا 
عن التأهل إلى الدور الرئيسي والذي 
يتم فيه تقســـيم المنتخبات المتأهلة 
إلـــى مجموعتيـــن لتحديـــد األطـــراف 

المتأهلة للدور قبل النهائي.
الكويـــت  تصفيـــات  فـــي  ويشـــارك   
ا يتنافســـن علـــى  13 منتخًبـــا آســـيويًّ
وتضـــم  العالـــم،  لـــكأس  بطاقـــات   4
المجموعـــة الثانيـــة منتخبـــات قطـــر، 
المجموعـــة  وفـــي  والصيـــن،  اليابـــان 
الثالثـــة كوريـــا الجنوبيـــة، الســـعودية 
الرابعـــة  المجموعـــة  أمـــا  وأســـتراليا، 
فتضـــم منتخبات الكويـــت، اإلمارات، 

هونج كونج والعراق.

اللجنة اإلعالمية

“أحمر اليد” إلى للكويت للمشاركة في اآلسيوية

صورة جماعية لمنتخب اليد

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  أشـــاد 
بالجهـــود  النصـــف  محمـــد  البحرينيـــة 
المتميـــزة التـــي يقوم بهـــا أعضاء مجلس 
الرياضيـــة  بالحركـــة  للنهـــوض  النـــواب 
سلســـلة  خـــالل  مـــن  دعائمهـــا  وتقويـــة 
التشـــريعات والقوانيـــن التـــي تســـتهدف 
تحقيـــق المزيـــد مـــن المكتســـبات للقطاع 

الرياضي.
جـــاء ذلـــك، لدى اســـتقباله عضـــو مجلس 

النواب عبدهللا الدوسري.
 ورّحب النصف بالنائب الدوسري وبحث 
معه مشـــروع قانون االحتراف الرياضي، 
مؤكـــًدا أهميـــة تضافر الجهود المشـــتركة 
بيـــن الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة 
فـــي ســـبيل تطبيـــق االحتـــراف الرياضي 
لبنـــاء  باعتبـــاره يمثـــل القاعـــدة الصلبـــة 
نهضة رياضية شـــاملة تساهم في تطوير 
المنظومـــة الرياضية فـــي المملكة برمتها 

وتقود إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات.
 كما أكد النصف حـــرص اللجنة األولمبية 
بيـــن  التعـــاون  دعـــم  علـــى  البحرينيـــة 
الطرفيـــن في ســـبيل النهـــوض واالرتقاء 
واألنشـــطة  المشـــروعات  بمختلـــف 
والخدمات الموجهة إلى القطاع الرياضي 
وفـــي مقدمتهـــا االحتـــراف الرياضـــي بما 
يؤدي إلى تحقيق العديد من المكتسبات 
لمنتسبي القطاعين الشـــبابي والرياضي، 

النائـــب  يبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  مشـــيًدا 
عبـــدهللا الدوســـري وباقـــي األعضاء في 

هذا اإلطار.
 وبدوره، أعرب النائب عبدهللا الدوســـري 
عـــن تقديره البالغ للجهـــود التي تقوم بها 
اللجنة األولمبية البحرينية برئاســـة سمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة لالرتقاء 
بالقطـــاع الرياضـــي وهـــو مـــا ســـاهم في 

تحقيق نقالت نوعية.

النصف لدى استقباله النائب عبدالله الدوسري

األمين العام بحث مع النائب الدوسري تطبيق “االحتراف الرياضي”
النصف يشيد بجهود “النواب” للنهوض بالحركة الرياضية

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

تواصلــت اإلنجــازات البحرينية في بطولة فزاع الدولية للصقور التي تقام 
في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.  وتمكن الصقار برغش 
المنصوري من الفوز بالمركز األول في شوط جيرات الشواهين فئة الفروخ 
المخصص للصقارين الخليجيين، وذلك بصقر “مذخور”، إضافة إلى شوط 
جيــرات فئــة قرانيــس بصقــر “حــرب”، فيمــا حقــق الصقــار محمــد الهاجــري 

المركز األول في شوط الشواهين فئة قرانيس عبر صقر “طوفان”.

وكان صقـــارو مملكـــة البحريـــن قـــد 
تســـّيدوا أشـــواط الخليجييـــن فـــي 
بطولـــة فزاع الدولية للصقور، حيث 
بخمســـة  األول  اليـــوم  فـــي  فـــازوا 

أشواط من أصل سبعة.
 وفـــي مجمل النتائـــج، حقق برغش 
والثانـــي  األول  المركـــز  المنصـــوري 
فـــي شـــوط جيـــرات فئـــة قرانيـــس، 
فيمـــا جاء محمـــد النعيمي خامســـا، 
ومحمـــد  سادًســـا،   ”BHR“ وفريـــق 

سعد العجمي عاشًرا.

 وفي شـــوط الجيرات فئـــة الفروخ، 
رابًعـــا  المنصـــوري  برغـــش  جـــاء 
 ”BHR“ وخامًســـا وتاســـًعا، وفريـــق 

عاشًرا.
فئـــة  الشـــواهين  شـــوط  وشـــهد   
قرانيس ســـيطرة بحرينيـــة مطلقة، 
حيـــث أحرز محمد الهاجـــري المركز 
األول، ثم برغـــش المنصوري المركز 
الثاني وخالد العجمان المركز الثالث 
وســـلطان الســـويدي المركـــز الرابـــع، 
ومحمـــد الســـبيعي المركـــز الخامس 

وعلي سعيد كمبش سادسا، وأخيًرا 
محمد النعيمي سابًعا.

جيـــرات  شـــوط  مســـتوى  وعلـــى   
حقـــق  قرانيـــس،  فئـــة  الشـــواهين 
األول  المركـــز  المنصـــوري  برغـــش 
والســـادس والعاشـــر، ومحمد ســـعد 

العجمي في المركز الرابع.

محمد الهاجري

عبر صقــور “طوفان” و“مذخــور” و“حرب” فــي بطولة فزاع
المنصوري والهاجري يواصالن حصد اإلنجازات
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الصخير - حلبة البحرين الدولية

عشــاق ومحبــو الســرعة ورياضة الســيارات علــى موعد جديد مــع اإلثارة 
والتنافــس علــى مضمــار الســرعة بحلبــة البحريــن الدولية “موطــن رياضة 
الســيارات فــي الشــرق األوســط” نهايــة هــذا األســبوع، وذلــك مــع انطالق 
الجولة الثالثة من بطولة البحرين الوطنية لســباقات الســرعة، وتقام هذه 
الفعاليــة بتنظيــم من نادي ســباقات الســرعة )BDRC( واالتحاد البحريني 

للسيارات وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية.

وانطلقت فعاليات الجولة الثالثة من 
يـــوم أمس الثالثاء من خالل فعالية 
“االختبار والتجهيز” والذي سيستمر 
حتى اليوم األربعاء وسيكون موعد 
التصفيات التأهيلية اليوم الخميٍس 
 4 الســـاعة  مـــن  ينايـــر   16 الموافـــق 
مســـاء فـــي حيـــن ســـتنطلق الجولة 
الثالثة للبطولة مســـاء يـــوم الجمعة 
الموافـــق 17 ينايـــر ومـــن الســـاعة 4 

مساء حتى وقت انتهاء الفعالية.
جوالت هذا الموســـم تشـــمل 12 فئة 
الناريـــة،  للدراجـــات  و4  للســـيارات 
تتنافـــس جميًعـــا علـــى ألقـــاب هـــذا 

الموســـم الـــذي يطمـــح الجميـــع فـــي 
تحقيقهـــا. تتكـــون فئـــات الســـيارات 
مـــن ســـتريت 4 ســـلندر، فئـــة األوت 
لـــو ســـحب أمامي 6 ســـلندر، ســـوبر 
 6 لـــو  األوت  ســـلندر،   6 ســـتريت 
ســـلندر ، ســـوبر ســـتريت 8 ســـلندر، 
 ،10.5 لـــو  4.5، األوت  كومبوتيشـــن 
بـــرو مـــود، اندكـــس 10.5، اندكـــس، 
9.5 واندكـــس 8.5، أمـــا فـــي فئـــات 
الدراجـــات الناريـــة: تشـــمل دراجات 
الفايتـــر، الســـتريت، ســـوبر ســـتريت 

وفئة البرو.
عشـــاق الســـرعة مدعـــوون لحضـــور 

الجولة الثالثة ويمكن شـــراء التذاكر 
عنـــد البوابـــة. قيمـــة التذاكـــر تبلغ 5 
دنانيـــر ليـــوم التأهيـــل ومثلهـــا ليوم 
الســـباق على منصة خـــط االنطالق، 
بينما منصة بتلكو 3 دنانير بحريني، 
وديناران فقط ليوم التجارب، يمكن 

لألطفـــال الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم 
بيـــن 3 إلى 12 ســـنة الحضور بنصف 

السعر.
يتكـــون موســـم 2019/2020 مـــن 5 
جـــوالت، ســـتعقد حتـــى فبرايـــر من 
العـــام المقبـــل، الجولـــة الرابعـــة مـــن 

4 إلـــى 7 فبرايـــر، ثـــم ســـتقام نهائي 
البطولة من 25 إلى 28 فبراير.

وجديـــر بالذكـــر أن الجولـــة الماضية 
 140 تجـــاوزت  مشـــاركة  حققـــت 
ومشـــاركة  ناريـــة  ودراجـــة  ســـيارة 
كبيرة من البحرين ومن دول الخليج 

واإلمـــارات،  والكويـــت  كالســـعودية 
ومـــن المتوقـــع أيًضا أن تشـــهد هذه 
الجولة مشاركة كبيرة حيث تستعد 
عديد من الفرق للمشـــاركة في ثالث 
جـــوالت البطولـــة األكثر شـــعبية في 

المنطقة.

ــة ــق ــط ــن ــم ــة فــــي ال ــي ــب ــع ــة األكــــثــــر ش ــولـ ــطـ ــبـ ــدي فــــي الـ ــ ــح ــ ــت ــ اإلثـــــــــارة وال

انطالق ثالث جوالت بطولة البحرين الوطنية “الدراغ”

جانب من الفعاليات

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

بطولـــة  الكراتيـــه  اتحـــاد  نّظـــم 
صالـــة  علـــى  للكراتيـــه  شـــوتوكان 
االتحـــاد البحرينـــي لـــذوي اإلعاقة 
“ذوي العزيمة”، وذلك بمشاركة 80 
العًبا والعبة يمثلون أندية ومراكز 

فنون القتال بمملكة البحرين.
 وشـــهدت البطولـــة حضـــور رئيس 
االتحـــاد فـــارس القصيبـــي وأميـــن 
الســـر العـــام باالتحـــاد آالء العلـــوي 
وإداري المجلس البحريني لأللعاب 

القتالية جعفر علـــي، وممثلون عن 
مـــن  والمراكـــز وجماهيـــر  األنديـــة 

محبي وعشاق رياضة الكراتيه.
 وقال رئيـــس االتحاد فارس غازي 
القصيبـــي: “إن هـــذه البطولـــة هـــي 
باكـــورة بطـــوالت االتحـــاد المحلي 
تأتـــي ضمـــن  والتـــي   ،2020 لعـــام 
الجهـــود  لدعـــم  االتحـــاد  خطـــط 
الكراتيـــه  برياضـــة  للنهـــوض 
مـــع  يتوافـــق  بمـــا  البحرينيـــة، 

توجيهات ســـمو الشـــيخ سلمان بن 
محمـــد آل خليفة رئيـــس المجلس 
البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة، فـــي 
رفـــع  بهـــدف  الجهـــود،  تكثيـــف 
مســـتوى اللعبـــة وتجهيـــز الالعبين 
الفـــرق  وتكويـــن  والالعبـــات 
والمنتخبـــات الوطنية القادرة على 
تمثيـــل مملكـــة البحريـــن بالصورة 
المشـــرفة في مختلف المشـــاركات 

والبطوالت القادمة”.

اتحـــاد الكــراتيــــه ينظـــم بطـــولــة شـوتـوكـــان

قـــال أميـــن ســـر االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة فراس 
الحلواجـــي إن الدخول إلى مباريـــات المربع الذهبي )نصف 
النهائي( لبطولة دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة سيكون 

بالمجـــان لألنديـــة كافة. وســـتنطلق مباريـــات المربع 
الذهبي األربعاء 16 يناير عندما يلتقي المحرق 

والنجمة الســـاعة 5 مســـاء، ويلتقي األهلي 
ويتأهـــل  مســـاء،   7 الســـاعة  وداركليـــب 
للنهائي الفائز في مواجهتين من أصل 3.

وأضـــاف الحلواجي لـ “البالد ســـبورت” أن 

االتحـــاد لـــن يقرر أي رســـوم علـــى دخول منافســـات المربع 
الذهبي، فيما ســـيتم احتساب رســـوم رمزية في المباريات 
النهائية أســـوة بالموسم الماضي عندما كان الدخول بقيمة 
500 فلـــس، وذلـــك حفاظـــا علـــى ســـالمة الجماهيـــر وبمـــا 
يتناســـب مـــع الطاقـــة االســـتيعابية للصالـــة. وأكـــد أن 
االتحاد ال يهدف من وراء الرسوم إلى الربح، وإنما 
تنظيـــم عملية دخول الجماهير وتقنينها بصورة 
منظمـــة تتالءم مع حجـــم الصالة وحرصا من 
على سالمة الجماهير.  وستقام 3 مباريات 
نهائية وســـيتوج بلقب الدوري الفائز في 

مواجهتين من أصل 3.

دخول المربع الذهبي للطائرة مجانا ... ورسوم رمزية للنهائي

بمشاركة 13 
منتخًبا يتنافسون 

على 4 بطاقات 
لكأس العالم

حسن علي



وكاالتوكاالت

اقتـــرب نـــادي إنتـــر ميـــان، مـــن حســـم صفقة 
التعاقـــد مـــع الدنماركـــي كريســـتيان إريكســـن، 
نجـــم وســـط توتنهـــام هوتســـبير اإلنجليـــزي، 

خال فترة االنتقاالت الشتوية الجارية.
وذكرت صحيفة “الجازيتا ديللو ســـبورت”، أن 
إريكســـن قـــد ينضـــم للنيراتزوري فـــي غضون 
أيـــام قليلة، خاصـــة بعدما تقـــدم اإلنتر بعرض 
جديـــد لمحاولـــة ضم الاعب في أســـرع وقت 
ممكن. وأضافت أن إنتر من أجل ضم إريكسن 
 10 بقيمـــة  عـــرض  لتقديـــم  اســـتعداده  أبـــدى 
ماييـــن يورو، إضافة إلـــى المكافآت، موضحة 
أن العـــرض لم يتوافق مع رغبـــة توتنهام الذي 

يطلب 20 مليون يورو.
ولفتـــت الصحيفة إلى أنه مـــن الممكن أن يقرر 
إنتـــر إدراج ماتيـــاس فيتشـــينو، العـــب وســـط 

الفريق، ليكون جزءا من الصفقة.

وأشارت إلى أن موافقة إريكسن موجودة  «
بالفعل بعدما فّضل الالعب االنضمام 

إلنتر على باريس سان جيرمان، موضحة 
أن األسبوع المقبل قد يشهد إتمام 

الصفقة.

الـــدوري  فـــي  المنافـــس  بورنمـــوث  قـــال 
اإلنجليـــزي الممتاز لكرة القدم إن حارســـه 
أســـمير بيجوفيتـــش انضـــم إلـــى ميـــان 
اإليطالي على ســـبيل اإلعـــارة حتى نهاية 
المنتقـــل  رينـــا  لبيبـــي  كبديـــل  الموســـم 

ألستون فيا.
ا في 24 مباراة  وشارك بيجوفيتش أساسيًّ
بالدوري الموســـم الماضي لكنه فقد مكانه 
لصالح آرون رامســـديل وأمضى الحارس 
البوســـني البالغ من العمر 32 عاًما النصف 
األول من الموســـم الحالي معـــاًرا إلى قرة 

باغ األذربيجاني.
وقالـــت تقاريـــر إعاميـــة فـــي إيطاليـــا إن 
بيجوفيتش قد يخوض مباراته األولى مع 
ميـــان يوم األربعاء في دور الســـتة عشـــر 
لـــكأس إيطاليـــا ضـــد ســـبال بســـبب معاناة 
جيانلويجي دوناروما من مشكلة عضلية.

وانضم اإلسباني رينا )37 عاًما( إلى أستون  «
فيال على سبيل اإلعارة يوم اإلثنين 

ليعوض غياب توم هيتون حتى نهاية 
الموسم بسبب إصابة في الركبة.

ميالن يضم بيجوفيتشعرض جديد
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وكاالت

كشــفت تقاريــر صحافية إســبانية، يــوم الثالثــاء، أن األرجنتيني 
ماوريســيو بوكيتينــو، المديــر الفنــي الســابق لتوتنهــام، لــم يكــن 

مرشًحا على اإلطالق لتدريب برشلونة.

وأقيـــل بوكيتينـــو مـــن تدريـــب 
توتنهـــام، بعـــد انطاق الموســـم 
الجاري، في ظل تراجع النتائج، 

مقارنة بالمواسم الماضية.
“ســـبورت”  صحيفـــة  وبحســـب 

فـــإن  الكتالونيـــة، 
الســـبب 

هـــو 

تصريحـــات بوكيتينـــو الســـابقة 
أو  آرســـنال  يـــدرب  لـــن  بأنـــه 
برشلونة، باعتبار أنهما الغريمان 
التقليديان لتوتنهام وإسبانيول، 

اللذان تولى تدريبهما.
وقتهـــا:  نًصـــا،  المـــدرب  وقـــال 
فـــي مزرعتـــي  للعمـــل  “ســـأعود 

أقرب من تدريب برشلونة”.
وأعلن برشـــلونة مســـاء اإلثنين، 
إقالة إرنســـتو فالفيـــردي، وذلك 
كأس  توديـــع  أعقـــاب  فـــي 
الســـوبر اإلســـباني علـــى يد 
أتلتيكـــو مدريـــد، ليخلفـــه 
المديـــر  ســـيتين،  كيكـــي 

الفني السابق لريال بيتيس.

تصريح المزرعة يكلف بوكيتينو

منتخباتنا الكروية.. تفتقد الهوية!
لــم يكــن من المســتبعد لدى البحرينيين أن يخســر 
التنافــس علــى بطاقــة  منتخبنــا األولمبــي ســباق 
بـــ  بــدأه  الــذي   ٢٠٢٠ طوكيــو  ألولمبيــاد  التأهــل 

“تسونامي تايلند”!
ببســاطة لــم يكــن هنــاك شــعور لــدى كثيريــن فــي 
البحرين بأهمية البطولة التي يشارك فيها “الشقيق 
األصغــر” للمنتخــب الوطنــي األول، والمتمثلــة في 

كأس آسيا تحت ٢٣ سنة.
وربما يوجد القليل فقط ممن تشــعر أنهم يتابعون 
عــن كثب مشــوار المنتخــب األولمبي فــي البطولة 
للكــرة  التــي تعتبــر االســتحقاق األبــرز  اآلســيوية 

البحرينية بعد الفوز بخليجي ٢٤.

ورســمي  شــعبي  اهتمــام  وجــود  ينفــي  ال  هــذا 
بالمنتخبــات عموما، فقد جرى العرف في البحرين 
أن تكــون القلــوب مــع المنتخب في أي اســتحقاق 
يخوضــه، لكــن زخــم االهتمــام الرســمي والشــعبي 
يتزايــد حســب النتائــج، فــكل مــا تقــدم المنتخــب 

بإيجابية، كلما جذب له مزيدا من المتابعين. 
هــذا بالضبــط مــا حــدث فــي كأس الخليــج ٢٠١٩ 
عندمــا ولد “األحمر البطل” أثناء البطولة التي كان 

قاب قوسين أو أدنى من أن يودعها باكرا.
وقبــل ذلــك فــي بطولة غرب آســيا التي كســر فيها 
منتخبنا كل التوقعات محققا اللقب الرسمي األول 

للكرة البحرينية على اإلطاق.  

وبالعــودة إلى بطولة غرب آســيا، لــم يكن منتخبنا 
الــذي حصــل  لكــن  أصــا.  باللقــب  للفــوز  مرشــحا 
شــيء واحد فقط وهو التطور الواضح في عقلية 
الاعبيــن لألفضــل، األمــر الذي ســاهم بشــكل كبير 

في صناعة اإلنجاز الكروي.
التحديــات  مــع  التعاطــي  طريقــة  أن  والحقيقــة 
التــي فرضتهــا منافســات كأس الخليــج األخيــرة 
المشــحونة بالضغــوط النفســية والتنافســية كانت 
السر وراء فوز منتخبنا بهذه البطولة بعد ٥٠ سنة.
ويعــود هــذا اإلنجــاز بدرجة كبيرة إلــى الدور الذي 
لعبــه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة مــن 
خــال تعزيــز ثقــة الاعبيــن بأنفســهم وزرع حــب 

التحدي في داخلهم عبر التحفيز المعنوي والدعم 
المباشر.

ولو تذكرون التصريح الشــهير الذي أدلى به ســمو 
الشــيخ ناصــر لبرنامــج صــدى الماعــب المتعلــق 
بالتأهــل لــكأس العالم ٢٠٢٢ وما تبع هذا التصريح 

من طفرة كروية.
ومن خال متابعة مسلسل األحداث على مستوى 
كــرة القــدم البحرينيــة، ابتــداء بالفــوز فــي بطولــة 
غرب آســيا مرورا بكأس الخليج وانتهاء بالخروج 

من بطولة آسيا تحت ٢٣ يتضح لنا التالي: 
1. البحريــن قــادرة على التأهل لكأس العالم ٢٠٢٢ 
إذا تعاملــت مــع مــا تبقــى مــن التصفيــات بعقليــة 

“عصر الذهب” و “شعب الزعامة” التي أطلقها سمو 
الشيخ ناصر لتكون عقيدة الاعب البحريني.

كمــا  الظــروف  تخدمــه  لــم  األولمبــي  منتخبنــا   .2
خدمــت شــقيقه األكبــر مــع حفــظ الفــوارق، فلــم 
يحصــل الفريــق علــى الزخــم الكافي الذي يســتمد 
منــه طاقتــه فضــا عــن عجــز الطاقــم الفنــي فــي 

الحفاظ على مكتسبات خليجي ٢٤.
3. اإلدارة الفنيــة للمنتخبــات الوطنيــة فــي اتحــاد 
الكــرة يتوجــب أن تكون لديهــا تفكير جدي في أن 
توحــد هويــة المنتخبات البحرينية عبر فكر كروي 
يتناســب معنــا.. كمــا حــدث مــع مــدرب المنتخــب 

األول هيليو سوزا.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

كلوب يتفهم غضب نجوم ليفربول
من المعروف أن مدرب ليفربول يورجن كلوب يتمتع بقدرة كبيرة على كسب 
حــب العبيــه فــي فتــرة وجيــزة للغاية، ففــي أكثر مــن تجربة كرويــة مختلفة 
أثبت األلماني أنه يفهم نفسية الالعبين بشكل جيد، ويساعدهم على التأقلم 

مع ضغوط الساحرة المستديرة.

األلمانـــي  المـــدرب  قـــدرات  ورغـــم 
الفينـــة  بيـــن  يثيـــر  أنـــه  إال  الكبيـــرة، 
ليفربـــول  نجـــوم  غضـــب  واألخـــرى 

بسبب تصرفاته في الملعب.
صحيفـــة  نقلتهـــا  تصريحـــات  ففـــي 
“إكســـبريس” البريطانيـــة، قـــال كلوب 
“مـــن المؤكـــد أن الاعبيـــن يغضبـــون 
عليهـــم  أصـــرخ  ألننـــي  أحيانـــًا  منـــي 

بالطريقة التي أفعلها”.
وأضـــاف أن صراخه علـــى الاعبين ال 
يتـــم دائمـــًا اســـتقباله بشـــكل جيد من 

طرف الاعبين.
وتابـــع مـــدرب “الريـــدز”: “لقـــد قلتهـــا 
مـــرارًا وتكـــرارًا بأننـــي شـــخص مفعم 

بالنشـــاط. رغم أنني لست نشيطًا كما 
كنـــت عندما كنت أصغر ســـنًا، إالّ أنني 

ما أزال مفعمًا بالنشاط”.
مـــن جهة أخرى، أكد كلـــوب أن العبي 
ليفربـــول تجـــاوزوا التوقعـــات، التـــي 
كانـــت لديـــه عنـــد انتقاله إلـــى تدريب 

الفريق سنة 2015.
وقـــال فـــي هـــذا الصـــدد: “لـــم أتوقـــع 
مـــن الاعبين ما فعلناه في الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة، لقـــد حاولنـــا البناء 
علـــى مـــا فعلنـــاه فـــي العـــام الماضـــي 

واتخاذ الخطوة التالية”.
وأضـــاف: “لقـــد حاولنـــا القيـــام بذلـــك 
خطوة تلو األخـــرى. إنها طريقتنا في 

اللعـــب، ليســـت لـــدي فكرة عـــن المدة 
التي استغرقها األمر”.

يشـــار إلى ليفربول يقدم موسمًا رائعًا 
“الريـــدز” ترتيـــب  للغايـــة، إذ يتصـــدر 
الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، 

بفـــارق كبير عن أقرب منافســـيه ومن 
دون هزيمة.

ويبـــدو ليفربـــول قريبـــًا مـــن التتويج 
بلقـــب الدوري اإلنجليـــزي، الغائب عن 

خزائن الفريق منذ حوالي 30 سنة.

يورجن كلوب

وكاالت

رومـــــا يــالحــــق شـــاكيــــري
يتطلــع رومــا، إلــى التعاقــد مــع العــب ليفربــول، لتدعيــم صفوفــه خــالل 
فتــرة االنتقــاالت الشــتوية الحاليــة. وذكــرت شــبكة “ســكاي ســبورتس” 
البريطانية، أن روما حدد السويســري شــيردان شــاكيري، نجم ليفربول، 

كهدف للتعاقد معه.

وأضافت أن شـــاكيري جـــذب اهتمام 
الفتـــرة  فـــي  األنديـــة  مـــن  العديـــد 
ونابولـــي،  ميـــان  مثـــل  الماضيـــة، 
بجانـــب رومـــا. وانضم شـــاكيري إلى 
صفـــوف ليفربـــول في صيـــف 2018 
بعدمـــا انتقل من ســـتوك ســـيتي في 
صفقـــة بلغـــت قيمتهـــا 14.7 مليـــون 
يورو، إال أنه ظل حبيًسا لدكة البدالء 
فـــي ليفربـــول تحـــت قيـــادة يورجن 

كلوب، المدير الفني للريدز.
وطوال فترة ارتداء قميص ليفربول، 
شـــارك شاكيري في 40 مباراة بجميع 
المســـابقات، تمكن فيها من تســـجيل 
تمريـــرات   5 قـــدم  بينمـــا  أهـــداف   7

حاسمة.
يتطلـــع رومـــا، إلى التعاقـــد مع العب 
ليفربول، لتدعيم صفوفه خال فترة 

االنتقاالت الشتوية الحالية.
وذكـــرت شـــبكة “ســـكاي ســـبورتس” 
البريطانية، أن روما حدد السويسري 
ليفربـــول،  شـــيردان شـــاكيري، نجـــم 

كهدف للتعاقد معه.
وأضافت أن شـــاكيري جـــذب اهتمام 
الفتـــرة  فـــي  األنديـــة  مـــن  العديـــد 
ونابولـــي،  ميـــان  مثـــل  الماضيـــة، 

بجانب روما.
وانضم شاكيري إلى صفوف ليفربول 
فـــي صيـــف 2018 بعدمـــا انتقـــل مـــن 

ستوك سيتي في صفقة بلغت قيمتها 
14.7 مليون يورو، إال أنه ظل حبيًســـا 
لدكة البدالء في ليفربول تحت قيادة 
يورجن كلـــوب، المدير الفنـــي للريدز. 

وطوال فترة ارتداء قميص ليفربول، 
شارك شـــاكيري في 40 مباراة بجميع 
المســـابقات، تمكن فيها من تسجيل 7 
أهداف بينما قدم 5 تمريرات حاسمة.

شيردان شاكيري

جــدد نــادي بايرن ميونخ شــراكته مع أحد رعاتــه، أمس الثالثاء، وكاالت
لينعش خزائنه مجدًدا بعقد رعاية ضخم.

وأعلن النادي البافـــاري عبر موقعه 
مـــع  تعاقـــده  تمديـــد  اإللكترونـــي 
شـــركة “أودي” األلمانية، التي كانت 
ترتبط معه بعقد رعاية، ينتهي في 
30 يونيـــو 2025. وقـــرر الطرفـــان 
التوقيـــع علـــى عقـــد جديـــد لمدة 4 
ســـنوات، لينتهـــي في صيـــف العام 
القيمـــة  عـــن  الكشـــف  دون   ،2029
المالية للصفقة. من جانبها، كشفت 
شـــبكة “سكاي ســـبورت ألمانيا” عن 

ضمـــان بايرن حصولـــه على حوالي 
تمديـــد  نظيـــر  يـــورو  مليـــون   600
التعاقد. وأفادت الشبكة أن الدخل 
الســـنوي للنادي البافاري من رعاية 
“أودي” ســـيزيد لحوالـــي 60 مليون 
يورو. وعبر كارل هاينز رومينيجه، 
عـــن  لبايـــرن،  التنفيـــذي  الرئيـــس 
سعادته بهذه الخطوة المهمة )على 
حـــد قولـــه(، والتي أكـــد أنها خطوة 
للمســـتقبل،  مهمـــة  إســـتراتيجية 
الســـيما وأن الشـــراكة ممتـــدة مـــع 

“أودي” على مدار 17 عاما.
وتملك الشـــركة األلمانية نسبة تبلغ 
8.33 % من أســـهم بايـــرن ميونخ، 
إذ تعد من المســـاهمين الخارجيين 
فـــي النـــادي مثل شـــركتي أديداس 

وأليانز.

صفقة ضخمة
وكاالت

وكاالت

خيـــم دخـــان الحرائـــق الهائلـــة التـــي اجتاحت 
لبطولـــة  التحضيـــرات  انطـــاق  علـــى  البـــاد، 
أســـتراليا المفتوحـــة، أولـــى البطـــوالت األربـــع 
الكبـــرى المقـــررة اعتبـــارا مـــن اإلثنيـــن المقبل، 
مـــع انســـحابات فـــي التصفيـــات، وتدخل طبي 

إلسعاف إحدى الاعبات وتعليق للتمارين.
وقبـــل أقل من أســـبوع علـــى انطـــاق البطولة 
فـــي ملبـــورن، تدهـــورت نوعيـــة الهواء بشـــكل 
فيهـــم  بمـــن  أول ضحاياهـــا،  كبيـــر وحصـــدت 
الســـلوفينية داليا ياكوبوفيتـــش التي ُأجبرت 
على االنسحاب من التصفيات؛ بسبب ما أصاب 
الاعبة المصنفة 180 عالميا من نوبات ســـعال 
عنيفـــة الثاثـــاء خـــال مباراتها والسويســـرية 

ستيفاني فوغل.
وقـــررت ابنـــة الـ28 عاما االنســـحاب بعد فوزها 
بالمجموعـــة األولـــى 4-6 وتخلفهـــا فـــي الثانية 
6-5 ألنهـــا “كنت خائفـــة حقا من االنهيـــار. لهذا 
الســـبب أردت الركـــوع فـــي الملعـــب ألنـــي لـــم 
أعـــد قـــادرة على المشـــي”، بحســـب مـــا أفادت 
الســـلوفينية التـــي خرجـــت من الملعـــب برفقة 

ومنافســـتها  المنظمـــة  اللجنـــة  موظفـــي  أحـــد 
السويسرية.

وأضافت “هذا ليس صحيا بالنسبة لنا. اعتقدت 
بأننـــا لن نلعب اليوم لكن لـــم يكن أمامنا الكثير 
من الخيارات”، في إشارة منها الى قرار منظمي 
البطولـــة المثير للجدل. ولم تكن ياكوبوفيتش 
الضحيـــة الوحيـــدة الثاثاء، اســـتدعي الطاقم 
الطبي الســـعاف الكندية أوجيني بوشار بسبب 

ألـــم فـــي الصدر ناجـــم أيضا عـــن صعوبات في 
التنفس، لكنها تمكنت بعدها من إنهاء مباراتها 
والتأهـــل للـــدور الثاني من التصفيـــات. إضافة 
الـــى جـــودة الهـــواء المصنفة “خطـــرة” من قبل 
ســـلطات ملبـــورن التي نصحت ســـكان المدينة 
الثاثاء “بالبقاء في الداخل مع إغاق األبواب 
والنوافـــذ”، جعلـــت حـــرارة الصيف األســـترالي 

ظروف اللعب معقدة للغاية.

دخان الحرائق يخيم على بطولة أستراليا
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حصلت الموظفة في إدارة العمليات 
البنفـــاح  عائشـــة  اإلســـكان  ببنـــك 
علـــى لقـــب موظفـــة الشـــهر؛ وذلـــك 
عـــن أدائهـــا المتميـــز ومثابرتهـــا فـــي 
إنجـــاز المهام التي تقـــوم بها بكفاءة 
وإخـــاص، ومســـاهمتها فـــي تكامل 
فريـــق عمـــل إدارتهـــا بمـــا يصب في 
تحقيـــق أهداف البنـــك. وأكد رئيس 
الموارد البشـــرية والشـــؤون اإلدارية 
ببنـــك  المؤسســـية  واالتصـــاالت 
اهتمـــام  جناحـــي  عدنـــان  اإلســـكان 
البنك بتكريـــم الموظفين المتميزين 

الذيـــن يحرصون علـــى أداء أعمالهم 
يحرصـــون  كمـــا  واخـــاص  بجديـــة 
على ارتفاع جـــودة األداء الوظيفي 
ومؤهاتهـــم  مهاراتهـــم  وتطويـــر 

وانضباطهم في العمل. 
عـــن  عائشـــة  الموظفـــة  وعّبـــرت 
تقديرها لهذا التكريم الذي نالته من 
البنـــك، بحصولها علـــى لقب موظفة 
ســـيكون  ذلـــك  أن  مؤكـــدة  الشـــهر، 
لـــه أكبـــر األثـــر فـــي تعزيـــز انتمائهـــا 
لاجتهـــاد  وتحفيزهـــا  للمؤسســـة 

والبذل والعطاء.

عائشة البنفالح “موظفة الشهر” في بنك اإلسكان

استضافت السفارة الفرنسية في مملكة 
البحريـــن حفـــل تكريـــم طلبـــة الدفعـــة 
الفرنســـي  العربـــي  بالمعهـــد  السادســـة 
بجامعة الخليج العربي لمنحهم إفادات 
الحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير في 
إدارة األعمال الصادرة عن كلية إيســـك 
وجامعـــة  األعمـــال  إلدارة  الفرنســـية 
الخليـــج العربـــي، حيـــث حضـــر الحفـــل 
الســـفير الفرنســـي فـــي مملكـــة البحرين 
جيروم كوشـــير ورئيس جامعة الخليج 
العربي خالد العوهلي والملحق الثقافي 
الفرســـي، ونائب رئيـــس جامعة الخليج 
كليـــة  وعميـــد  طبـــارة،  خالـــد  العربـــي 
جامعـــة إيســـك في فرنســـا بروفيســـور 
تومـــاس جـــون جـــون، ومديـــر المعهـــد 
العربي الفرنســـي ارنو لشيري، والرئيس 
فـــي  ألبـــا  لشـــركة  بالوكالـــة  التنفيـــذي 
جانـــب  إلـــى  البقالـــي،  علـــي  البحريـــن 
ممثلين من شـــركات أرامكو السعودية، 

الكفاح القابضـــة، صـــدارة للكيميائيات، 
“ميـــدال كيبل البحرين”، شـــركة الخليج 
وأشـــاد  “جارمكـــو”.  األلمنيـــوم  لدرفلـــة 
الســـفير الفرنسي جيروم كوشير بنجاح 
التعـــاون بيـــن جامعـــة الخليـــج العربـــي 
والتـــي  الفرنســـية،  إيســـك  وجامعـــة 
تعتبـــر جامعـــة رائـــدة في مجـــال إدارة 
األعمال، مؤكدًا تطوير هذا التعاون بين 

المؤسستين. 
وقـــال رئيـــس جامعـــة الخليـــج العربـــي 

علميـــة  بقـــوة  الخريجـــون  “يتمتـــع 
الجـــد  خـــال  تكونـــت  واكاديميـــة 
واالجتهاد في التحصيل طوال سنوات، 
وجـــزء كبيـــر من هـــذه القوة يعـــود إلى 
الحكومـــة الفرنســـية التي تعتبـــر مكونا 
اصيا في قصة نجاح ماجســـتير إدارة 

االعمال بجامعة الخليج العربي”. 
وأشاد بدعم الحكومة الفرنسية متمنيا 
استمرار دعمها لطرح برامج الماجستير 

أخرى في المعهد. 

تكريم 23 طالبا من “الفرنسي إلدارة األعمال”
اســـتقبل رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعة 
أمـــس  صبـــاح  نـــاس  ســـمير  البحريـــن 
اإلثنيـــن بمكتبـــه ببيـــت التجـــار الباحث 
والخبير في مجـــال الذكاء االصطناعي 
والتكنولوجيـــا جاســـم حاجـــي جاســـم 
الـــذي قـــّدم نســـخة مـــن كتابـــه الثالـــث 
بعنوان “الذكاء االصطناعي.. مســـتقبل 
ماهيـــة  يتنـــاول  والـــذي  البشـــرية”، 
الـــذكاء االصطناعـــي والقطاعـــات التي 
يمكنها االســـتفادة منـــه لتحقيق التنمية 
المســـتدامة.  وأثنى نـــاس على الجهود 
التـــي بذلهـــا الباحـــث فـــي إعـــداد هـــذا 
معلومـــات  مـــن  احتـــواه  ومـــا  الكتـــاب 
قّيمة يمكن االســـتفادة منها في التنمية 
الســـيما  عـــدة  مجـــاالت  فـــي  الشـــاملة 
الجانـــب االقتصـــادي، متمّنًيـــا لـــه دوام 
أعـــرب  وبـــدوره،  والنجـــاح.   التوفيـــق 

حاجـــي عـــن شـــكره وتقديـــره لرئيـــس 
الغرفة علـــى حفاوة االســـتقبال ودعمه 
المســـتمر للباحثين البحرينيين، مشيًدا 
بجهـــود الغرفـــة فـــي االرتقـــاء بالعمـــل 
والتجـــاري  والصناعـــي  االقتصـــادي 

بداخل مملكة البحرين وخارجها.
الثانـــي  النائـــب  مـــن  اللقـــاء كاً  حضـــر 
الكوهجـــي،  محمـــد  الغرفـــة  لرئيـــس 
والرئيس التنفيذي شـــاكر الشتر، ونائبه 

عبدهللا السادة.

ناس يتسلم نسخة من كتاب “الذكاء االصطناعي”

ــر” ــب ــاي ــز لــــ “لـــولـــو ه ــي ــم ــم الـــعـــرض الـــتـــرويـــجـــي ال

الفائزون بحملة “قيادة الحلم” يتسلمون سياراتهم

تســـلم الفائـــزون في ســـحب” قيادة 
الحلم” الشهير الذي نظمته مجموعة 
لولو، مفاتيح سيارات نيسان باترول 
من فئـــة الدفع الرباعي، والتي يصل 
عددها إلى 16 ســـيارة تـــم اختيارها 
مـــن 8 فـــروع للولوهايبركـــت تتوزع 

في كافة مناطق المملكة.
فـــي  أمـــس  الســـيارات  وســـلمت 
حفـــل أقيـــم بحضـــور االدارة العليـــا 
للولوهايبرماركـــت وعـــدد مـــن كبـــار 

الشخصيات.
الحلـــم  قيـــادة  حملـــة  وتعتبـــر 
واحـــدة من أكثـــر حمـــات العروض 
الترويجيـــة المميـــزة فـــي المملكـــة، 
والتي اســـتمرت من ســـبتمبر وحتى 
ديســـمبر 2019. وتـــم إدارة الحملـــة 

إلكترونيـــا من خال عداد إلكتروني 
قام بتســـجيل كافـــة العمـــاء الذين 
 5 إلـــى  مشـــترياتهم  عـــدد  وصلـــت 
دنانيـــر ومـــا فـــوق، وهـــذا مـــا ســـمح 
بتصنيفـــه بالســـحب األكثـــر تطـــورا، 

وذلـــك في يـــوم إجرائه فـــي 31 من 
ديســـمبر، حيـــث تـــم اختيـــار كافـــة 
الجوائز إلكترونيا بحضور مســـؤول 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  مـــن 

واإلدارة العليا للولوهايبرماركت.

والفائـــزون الــــ 16 بســـيارات نيســـان 
باتـــرول والذيـــن تـــم اإلعـــان عنهـــم 
ريتشـــارد  هـــم:  الســـحب،  خـــال 
ناسيس وشانيغرام راميش وعبدهللا 
جناحـــي وحســـن علي وعبدالســـام 
وعبدالرســـول وأزارد الديـــن أبابكـــر 
مامـــو  وفيصـــل  أنانـــد  وبرافيـــن 
وحســـين وفتحية حســـن وفينداس 
داس ولولـــوة محمد وأرســـان بهور 

وحسين أم كي وعلي أحمد.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلنت طيـــران الخليج، الناقلـــة الوطنية 
لمملكـــة البحريـــن، مؤخـــرًا عـــن اتفاقيـــة 
شـــراكة جديـــدة مـــع االتحـــاد للطيـــران، 
وذلك مـــن خال برنامج طيـــران الخليج 
المسافر المتميز “فالكون فاير” وبرنامج 
“ضيـــف االتحـــاد”، وهـــو برنامـــج الـــوالء 
الخاص بشركة االتحاد للطيران، والحائز 
جوائـــز عالمية متعـــددة لتعزيـــز مميزات 

أعضاء البرنامجين. 
المســـافر  أعضـــاء  بمقـــدور  وســـيصبح 
المتميـــز “فالكـــون فايـــر” كســـب األميال 
وانفاقها عند الســـفر على رحات االتحاد 
مـــن  األعضـــاء  كمـــا ســـيتمكن  للطيـــران، 
الحصـــول علـــى األميـــال عند الســـفر عبر 
رحـــات المشـــاركة بالرمز والمشـــغلة من 
قبل االتحاد للطيران بالتعاون مع طيران 
الخليج. إضافـــة إلى ذلك يمكن لألعضاء 
كســـب وانفـــاق األميال عند شـــراء تذاكر 

على االتحاد للطيران.
وعلق رئيس القطاع التجاري في طيران 

هـــذه  علـــى  كوســـت  فينســـنت  الخليـــج 
االتفاقيـــة قائـــاً “عقدت طيـــران الخليج 
اتفاقيـــة شـــراكة بالرمز اســـتراتيجية مع 
االتحـــاد للطيـــران فـــي شـــهر مـــارس من 
العام 2019، يسرنا تمكين أعضاء برنامج 
واســـتخدام  لكســـب  فايـــر”  “فالكـــون 
رصيدهم من أميال طيران الخليج لحجز 

رحاتهم على شبكة االتحاد للطيران”. 
فـــي  التجاريـــة  الشـــؤون  رئيـــس  وقـــال 
مجموعـــة االتحاد للطيران روبن كامارك: 
“يرحب برنامج ضيف االتحاد الذي أعيد 

تصميمه وترقيته مؤخًرا بشريك مميز”.
إلـــى توفيـــر  الشـــراكة  اتفاقيـــة  وتهـــدف 
خدمات تعـــاون متكاملـــة ومزايا جديدة 
لشـــركتي  الدائمـــة  المســـافرين  لبرامـــج 
الطيـــران والتي تشـــمل برنامـــج “فالكون 
فايـــر” وبرنامـــج “ضيـــف االتحـــاد” مـــن 
خال تبادل المنافع المشتركة للمسافرين 
عبـــر إتاحـــة الفرصة لكســـب واســـتخدام 
األميـــال التـــي تعتمد قيمتهـــا على درجة 

السفر التي يتم حجزها. 

كرمت GAC Group شـــركة التسهيات 
للســـيارات الوكيـــل والمـــوزع الحصـــري 
لعامة GAC Motor في مملكة البحرين 
وذلك لتحقيقها لقب الموزع الذهبي في 
منطقة الخليج العربي والشرق األوسط 
لعام 2019 للعـــام الخامس على التوالي 
وذلـــك خـــال حفـــل أقيـــم فـــي مدينـــة 
جوانـــزو الصينية بحضـــور موزعي هذه 

العامة التجارية من جميع العالم.
وتعليقًا على هـــذا اإلنجاز أعرب المدير 
للســـيارات  التســـهيات  لشـــركة  العـــام 

برير جاســـم عـــن فخره واعتـــزازه على 
اإلنجاز الذي حققته شـــركة التسهيات 
للســـيارات الوكيـــل والمـــوزع الحصـــري 
زمـــن  خـــال   GAC Motor لعامـــة 
مصـــاف  فـــي  نفســـها  لتضـــع  قياســـي 
العامـــات التجاريـــة الرائـــدة وتنافـــس 
بجودتهـــا وكفاءتهـــا مختلـــف العامات 
التجارية العريقة مما جعلها واحدة من 
العامـــات التجاريـــة األســـرع نمـــوًا في 

مملكة البحرين.
وقال مدير المبيعات ســـامي بوحســـن: 

نحن في شـــركة التســـهيات للسيارات 
تجمعنـــا رؤيـــة واحـــدة وهـــدف واحـــد 
لتمثيل هـــذه العامـــة التجارية بأفضل 
صـــورة، حيـــث نعتمـــد فـــي عملنـــا على 
قاعـــدة  وتوفيـــر  العمـــاء  رضـــا  مبـــدأ 
واســـعة مـــن الخيـــارات المتوافـــرة في 
تنافســـية،  بجـــودة  الســـيارات  ســـوق 
مشددًا على أن هذا النجاح في تحقيق 
هـــذه المبيعات يعكس الموقع الصحيح 
للمركبات التي تطرحها الشـــركة وإقبال 

الزبائن عليها.

الرائدةخدمات تعاون متكاملة ومزايا جديدة لبرامج المســافرين التجارية  برير جاسم: انضمام الشركة لمصاف العالمات 
“التسهيالت” تحصد جائزة الموزع الذهبي لـ “GAC Motor”شراكة جديدة بين “فالكون فالير” واالتحاد للطيران



عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة 
سيئة اليوم بسبب عصبيتك. 

حاول أن تحل مشاكلك وال تخف من الفشل، 
فربما تكون مترددا اليوم.

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على األمور 
واتخاذ القرارات. 

تعدد المسؤوليات عندك سيؤدي إلى شعورك 
بالتوتر إلى حد ما.

ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك 
أثناء تعاملك مع من حولك.

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق 
نجاحا غير مسبوق في العمل. 

سيحاول الجميع االستفادة منك والتعرف على 
ما تقوم به لتحقق أحالمك.

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود 
بعض األشخاص في حياتك.

اهتم بمشاريعك وعملك وال تنسى أن تأخذ 
قسطا من الراحة من حين آلخر.

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط 
أسرتك، ال تفقد األمل.

استغل طاقتك في التفكير بعقالنية لحل 
مشاكلك مع من تحب اليوم.

ال تترك العصبية تسيطر عليك حتى ال تدفع 
الثمن غاليًا في العمل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو
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البريطانـــي  المتحـــف  افتتـــاح   
وهـــو أحـــد أهـــم المتاحـــف في 

تاريخ وثقافة البشر.

ســافرت الفنانة التونســية هند صبري إلى تونس، وذلك 
لتصويــر عدد من المشــاهد، حيث تحل كضيفة شــرف 
بأحد األعمــال التليفزيونيــة هناك، والذي يحمل اســم 
“النوبة 2”، وهو من إخراج عبد الحميد بوشــناق، وليس 

جديدا على هند المشــاركة في أعمال تليفزيونية تونسية 
رغم انشغالها الدائم في مصر.

ويأتــي ذلــك بعد أن شــاركت هند مؤخــراً في الفيلم التونســي “نــورا تحلم”، 
واستطاعت من خالله أن تحصد العديد من الجوائز.

تســتعد شــركة “إيغــل فيلمــز” لإلعــالن عــن خريطــة 
مسلســالتها في رمضــان 2020، ولكن يبــدو أن العمل 
الدرامي الذي تلعب بطولته ســيرين عبدالنور ستكشف 
الشــركة المنتجة قريبًا عن تفاصيله. وفي هذا السياق، 

وّقع النجم الســوري محمود نصر عقد عمل مع الشــركة 
التــي يديرهــا جمال ســنان؛ للوقوف إلى جانب ســيرين في 

عملهــا المتوقع عرضه في شــهر الصوم. والمشــروع يخرجه الســوري المثنى 
صبح، وستكشف “إيغل فيلمز” عن تفاصيله قريبًا.

دعم الفنان اإلماراتي الشــعب األسترالي الذي يعاني منذ 
أســابيع من حرائــق كارثية أدت إلى وفــاة عدد كبير من 
الناس ومن الحيوانات ودعا الجســمي لدعم اســتراليا 
من قبــل كل العالم معلق باللغة العربية واالنجليزية: 

العالم يّتحد من أجل استراليا.
وكان قــد انضــم المغنــي البريطانــي ألتون جــون لقائمة 

النجــوم العالميين الذين أعلنــوا عن دعمهم للحمالت التــي أطلقت مؤخراً 
لمحاربة حرائق استراليا، والتي أتت على مساحات خضراء كبيرة.

الجسمي يدعم أسترالياجديد إيغل فيلمزالنوبة 2
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يســـتعد المجلس الثقافي البريطاني 
أن يقـــدم مشـــروعا ومعرضـــا جديدا 
بـــدول  الفوتوغرافـــي  للتصويـــر 
الخليـــج والمملكـــة المتحـــدة، والذي 
يســـتخدم وســـيلة التصوير المعاصر 
الستكشـــاف فكرة الوطـــن من خالل 
تجارب الشـــباب الذين يعيشـــون في 
الخليـــج والمملكة المتحدة في عصر 
مليء بالحـــراك االجتماعي والتغيير 

السريع.
هذا المعرض المتنقل يتم استضافته 
أشـــهر،   6 مـــدى  علـــى  دول،   7 فـــي 
وســـيفتتح رســـمًيا فـــي البحرين في 
مركـــز الفنـــون )بالقـــرب مـــن متحـــف 
البحريـــن الوطني( اليوم األربعاء، 15 

يناير ويســـتمر عرضه إلى نهاية يناير 
2020، مـــع إقامـــة فعاليـــات مصاحبة 
للمعـــرض فـــي نفـــس المـــكان. تحـــت 
عنوان “المكان الذي أســـميه الوطن”، 
تتطـــرق أعمـــال الفنانين المشـــاركين 
إلى قصص الثقافة والتراث، ويتحدى 
الصور النمطية من خالل استكشـــاف 
المشـــتركة  والقواســـم  الهويـــات 
واالختـــالف.  التنـــوع  نقـــاط  وأيضـــًا 
ويتضمن المعـــرض أعمال المصورين 
البحرينيين، حسين الموسوي ومريم 
العـــرب، والتي توثق حيـــاة مهاجرين 
المتحـــدة،  المملكـــة  فـــي  بحرينييـــن 
إضافة ألعمـــال مصورين من المملكة 

المتحدة ودول الخليج العربي.

“الثقافي البريطاني” يقدم “المكان الذي أسميه الوطن”

 1854
جيمس نايسميث يصدر كتاب قواعد كرة السلة.

 1919
تأسيس نادي الترجي الرياضي التونسي.

 1922
اإلعالن عن قيام جمهورية ايرلندا.

1970
 معمر القذافي يتولى رئاسة الوزراء في ليبيا.

 1971

االحتفال بمصر بمناسبة إتمام بناء السد العالي.

وقع اختيار صناع مسلسل 
“لعبة النسيان” للممثلة دينا 

الشربيني على الممثلة 
رجاء الجداوي؛ للمشاركة 

في العمل وتقديم أحد 
األدوار الرئيسة.

غالبــا مــا تكــون القــرارات رائعــة ولكــن يفشــل تنفيذهــا

أسئلة يتعين عليك اإلجابة عليها مع العام الجديد

مــع العــام الجديــد، يضع البعــض القائمــة التقليدية للقــرارات التي يتم 
اتخاذها مع التمتع بأفضل النوايا، وتقول عالمة النفس كارين كليبيل: 
إنــه دائمــا مــا تكــون القــرارات الجيــدة منطقيــة فــي كل يــوم مــن أيام 
الســنة”. وبعــد كل شــيء، فــإن مثــل هــذه النوايــا الحســنة تعتبــر أيضــا 
فرصــة لكــي تنعكس على نمــط حياة الفرد. لذلك، هناك بعض األشــياء 

التي يجب أن نأخذها بعين االعتبار عند اتخاذ قرارات فعلية.

أوال: هل يوجد لدي سبب  «
وجيه التخاذ هذا 

القرار؟

كليبيـــل  وتلحـــظ 
يجـــب  المـــرء  أن 
حقـــا  يفكـــر  أن 

فـــي ســـبب رغبتـــه 
فـــي تغيير شـــيء ما. 

وتقـــول إنـــه “مـــن الممكـــن 
إدراك  يعمـــل  أن 
وراء  الحاجـــة 
علـــى  القـــرار 
المـــرء  تحفيـــز 
علـــى  حقـــا 
ومن  تنفيـــذه”. 
أن  المهـــم 

تتســـبب القـــرارات فـــي شـــعورنا 
بالسعادة.

كمـــا يجـــب أن يثيـــر التفكير في 
التغييـــر الـــذي نعتزم القيـــام به، 

متعة التطلع إلى شيء، بدال 
من الشعور بالتضحية.

ثانيا: هل  «
القرار واقعي؟

مدربـــو  ويقـــول 
البدنيـــة  اللياقـــة 
ال  الذيـــن  هـــؤالء  إن 
ينجحـــون فـــي تخصيص يوم 
علـــى  واحـــد 
ربمـــا  أو  األقـــل، 
األفضـــل  مـــن 
خالل  يوميـــن، 
األشـــهر الثالثة 
مـــن  األولـــى 
العـــام، يكونون 

أكثر عرضة للتخلي عن القرار.
وتقـــول كليبيل إن أفضل شـــيء 
 .”SMART“ هـــو اتخـــاذ أهـــداف
اختصـــارا  “إس”  حـــرف  ويأتـــي 

كلمة “سباسيفيك” )بمعنى محدد(، 
صياغـــة  تتـــم  أن  يجـــب  حيـــث 
القرارات بطريقة واضحة ودقيقة 

قدر اإلمكان. 
أمـــا حـــرف “إم”، فيأتـــي اختصـــارا 
لكلمـــة “ماجرابيـــل” )بمعنـــى قابـــل 
للقيـــاس(، حيـــث يمكنـــك التحقـــق 
ممـــا إذا كنـــت قـــد أنجـــزت هدفك 
“إيـــه”  حـــرف  ويأتـــي  بالفعـــل. 
اختصارا لكلمـــة “أتينابيل” )بمعنى 
يمكـــن تحقيقـــه(، حيـــث يجـــب أن 
تكـــون األهـــداف إيجابيـــة وتحث 
علـــى الشـــعور بالتوقع. أمـــا حرف 
“آر” فيشـــير إلى كلمة “رياليستيك” 
)بمعنى واقعـــي(، بينما يأتي حرف 
“تي” اختصارا لكلمـــة “تايم باوند” 
وتعني الحـــد الزمني، حيث يجب 

أن يكـــون هنـــاك تاريخ 
محدد لتحقيق الهدف.

ثالثا: هل القرار  «
جذاب؟

تكـــون  مـــا  غالبـــا 
رائعـــة،  القـــرارات 
يفشـــل  ولكـــن 
فمـــاذا  تنفيذهـــا. 
يتعين على المرء 

أن يفعله من أجل تجنب ذلك؟
األمـــر  “يبـــدو  كليبيـــل:  وتقـــول 
تافهـــا تقريبا، ولكنه أكثر األشـــياء 
فاعليـــة، فعليـــك أن تقـــوم بذلك!”، 
ألن الخطـــوة األولى دائما ما تكون 

األصعب.

رابعا: ماذا سيحدث إذا فشلت؟ «

أنيـــا  النفـــس  علـــم  خبيـــرة  تقـــول 
أن  األبحـــاث  “ُتظهـــر  أتشـــتزيجر: 
مجـــرد تحديـــد هـــدف ال يصل بك 
إلى أي شـــيء... فعليك أن تخطط 
لخطـــوات ملموســـة” - وأيضـــا مـــا 
الذي ســـتفعله، فعلى سبيل المثال، 
قـــد يـــؤدي حفـــل عيـــد ميـــالد إلى 
الـــوزن  إنقـــاص  برنامـــج  إيقـــاف 
الخـــاص بك، أو 
تتسبب  قد 
حالـــة الجو 
منعـــك  فـــي 
الركض  مـــن 
واحـــدة  ألن 
مـــن العثـــرات 
إلـــى  تـــؤدي 

أخرى.
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فيلـــم “مساميـــر” في “سينكــو” البحريــن

افتتح صناع فيلم التحريك الســـعودي 
األول “مســـامير” عرضـــه الخـــاص فـــي 
ســـينما فوكس اإلمـــارات، قبـــل طرحه 
اإلقليمـــي في صـــاالت شـــركة البحرين 
للســـينما ســـينكو التـــي قدمـــت الفيلـــم 

بدءا من الخميس.
حضـــر حفـــل االفتتـــاح مخـــرج الفيلـــم 
مالك نجر والمنتج والمؤلف عبد العزيز 
المزينـــي والفنانان إبراهيـــم الخير هللا 
وعبد العزيز الشـــهري، ومخرج الرسوم 
اإلماراتـــي حيـــدر محمـــد، واإلعالمـــي 

هاني الحامد.
وبـــدأ العـــرض بكلمـــة افتتاحيـــة لمالك 
نجـــر للحضور قـــال فيهـــا: “نرحب بكم 
اليـــوم في العرض الخاص لـ “مســـامير” 
الفيلـــم، وســـعداء بتواجدنـــا معكم في 

بلدنا اإلمارات”.
كبيـــر  بشـــكل  تطـــور  الفيلـــم  أن  وأكـــد 
عبـــر  يبـــث  كان  الـــذي  المسلســـل  عـــن 

“يوتيـــوب”، فالقصة أكثر عمقًا وتعقيدًا 
والشـــخصيات أكثر نضوجـــًا إلى جانب 
أن الصورة والموســـيقى تطورتا بشكل 

سيالحظه الجمهور.
وأشار إلى الرغبة منذ البداية في إنتاج 
الفيلـــم، موضحـــًا أن التأخـــر يعـــود إلى 
عـــدم وجود صـــاالت في ذلـــك الوقت، 
ولضعف الصناعة الســـينمائية المحلية 

في السعودية.
الفيلـــم  فـــي  “الرســـوم  نجـــر:  وأضـــاف 
مغايـــرة تمامًا لما هي عليه في سلســـلة 
Cut�  “يوتيوب”، إذ ســـتخدمنا أسلوب
out في التحريك للسلســـلة اليوتيوبية 
فـــي  اقتصـــادي  أســـلوب  وهـــو  ســـابقًا 
 Frame التحريـــك على خالف أســـلوب
والـــذي  تعقيـــدًا  األكثـــر   By Frame

يستخدم في الفيلم.
من جانبه كشف عبدالعزيز المزيني عن 
فكرة إنتاج الفيلم، موضحًا أنها ظهرت 
منـــذ العام 2017 عندمـــا أعلن عن فتح 
صاالت الســـينما فـــي الســـعودية، مبينًا 
أنـــه فـــي حـــال حقـــق الفيلـــم نجاحات 
ونتائـــج مميـــزة ســـيعملون علـــى إنتاج 

جزء آخر.
ولفـــت أن الفيلم اســـتغرق فـــي إنتاجه 
ما يقارب 13 شـــهرًا، وأن صناعة أفالم 
التحريـــك مثلها مثـــل صناعة أي منتج 
أخـــر، موضحـــًا أنهـــا تبـــدأ قبـــل مرحلة 
اإلنتـــاج، لجلب االســـتثمارات والبحث 

عن الرعاة.
وعـــن الفئـــات العمرية المســـتهدفة من 
العمل، قال المزيني : “دائمًا كنا نخاطب 
فئة عمرية أكبر عبر مسلسل”مســـامير” 
مع إبقائـــه آمنًا لألطفال، وهـــذا ما قمنا 
بـــه فـــي الفيلم أيضـــًا، وهذا ما لمســـناه 
في عرضنا األول في الرياض األسبوع 

الماضي”.

خاص

أعمال كثيرة أطلت بها تشارليز ثيرون، شكلت جواز سفرها نحو  «
النجوم، لتصبح اليوم واحدة من أغنى ممثالت هوليوود، بعد وصول 

أجرها إلى 23 مليون دوالر، وذلك بحسب قائمة فوربس للممثالت 
األعلى أجراً، للعام الماضي، علمًا أن )Bombshell( الذي ال يزال يعرض 

في الصاالت، يعد آخر أعمال ثيرون التي جسدت فيه دور مذيعة.

٢٣

tariq_albahhar
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اكتشاف مادة عمرها 7.5 مليار سنة على األرض
اكتشف علماء كانوا يحللون قطعة من نيزك أقدم مادة 

عمرا معروفة على ظهر األرض.
ووجد العلماء حبيبات غبار داخل تلك القطعة الصخرية 
الفضائية، التي ســقطت على األرض في الستينيات من 

القرن الماضي، ويبلغ عمرها حوالي 7.5 مليار سنة.
وقد تشكلت حبيبات الغبار تلك في نجوم كانت عاشت 

قبل والدة نظام المجموعة الشمسية، ثم تالشت.
ونشــر فريــق الباحثيــن النتيجــة التي توصلــوا إليها في 
دورية األكاديمية الوطنية للعلوم في الواليات المتحدة.

وحلــل فريــق الباحثيــن، الذيــن ينتمــون إلــى الواليــات 
المتحــدة وسويســرا، 40 حبيبــة كانت توجــد في قطعة 

النيزك، الذي سقط في أستراليا في العام 1969.
وتبيــن من عمليات القياس أن بعض الحبيبات الســابقة 
علــى والدة المجموعــة الشمســية تعد أقدم شــيء عمرا 

يكتشف حتى اآلن.
وقــال دكتــور هيــك لبــي بــي ســي: “حوالــي 10 % مــن 
الحبيبات أقدم عمرا من 5.5 مليار ســنة، و60 % أصغر 
من ذلك، إذ يتراوح عمرها ما بين 4.6 و4.9 مليار سنة، 

أما البقية فمنها األكبر واألصغر”.
وأضــاف: “أنــا متأكــد أن هنــاك معادن ســابقة على والدة 

المجموعة الشمسية في نيزك مورتشيسون الذي عثرنا 
عليه، ونيازك أخرى، لم نعثر عليها بعد”.

وكان أكبر ما عثر عليه العلماء من حبيبات ســابقة على 
المجموعــة الشمســية بعــد تحليلها يرجع إلــى 5.5 مليار 

سنة.
وتلقــي نتائــج البحــث األخيــر الضــوء علــى جــدل يدور 
النجــوم الجديــدة يتــم بطريقــة  بشــأن إن كان تشــكل 
منتظمــة أو ال، أو إن كان عــدد النجــوم الجديــدة فــي 

ازدياد أو انخفاض عبر الزمن.

هل تريد معرفة عدد األشخاص الذين 
يقومــون بحفــظ صــورك علــى موقــع 
إنستغرام؟ هناك خدعة تتيح لك ذلك. 
كل مــا عليــك فعلــه هو تبديل حســاب 
إلــى حاســب  بــك  الخــاص  إنســتغرام 
 .Business Profile بالعمــل  خــاص 
وللقيــام بذلــك، انتقــل إلــى اإلعدادات 
الخاصــة بــك وانقر فــوق “التبديل إلى 

.”Business Profile
ثــم ســيطالبك إنســتغرام بالربــط بيــن 
هذا الحســاب وحســاب خــاص بالعمل 
مماثــل على فيســبوك. ســتحتاج أيًضا 
الشــخصي  لملفــك  فئــة  اختيــار  إلــى 
“مدونــة  أو  “الصحة/الجمــال”  مثــل   -

شخصية”.
بريــدك  عنــوان  ذلــك  بعــد  أضــف 
وعنوانــك  هاتفــك  ورقــم  اإللكترونــي 
الشخصي. يمكنك بعد ذلك النقر فوق 
عــدد األشــخاص  أي صــورة ومعرفــة 
صــورك  إحــدى  بحفــظ  قامــوا  الذيــن 

بالضبط.

كيف تعرف عدد من يحفظ 
صورك على “إنستغرام”؟

الطقــس  إن  أمــس،  مســؤولون،  قــال 
المزيــد  بحيــاة  أودى  الســيء  الشــتوي 
من األشــخاص، حيــث قتلت االنهيارات 
الثلجيــة الناجمــة عــن تســاقط الثلــوج 
الشــطر  فــي  شــخصا   55 بكثافــة 
الباكســتاني مــن كشــمير، بينمــا قتل 15 

شخصا في أفغانستان المجاورة.
وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع إجمالي 
عــدد القتلى في البلدين بســبب الطقس 

السيء إلى 126 منذ يوم األحد.
وكان إقليــم كشــمير المتنــازع عليه كان 
أكثر المناطق تضررا، حيث ســجلت 55 
حالة وفاة خالل الساعات 24 الماضية.
مــن بيــن هذه الوفيــات، 41 لقي حتفهم 
في انهيار جليدي في وادي نيلوم بينما 
توفــي 14 شــخصا فــي أماكن أخرى من 
األسوشــيتد  نقلــت  مــا  وفــق  المنطقــة، 

برس.

قالــت منظمــة الصحــة العالميــة، أمــس، 
إن فيروســا تاجيــا جديــدا انتقــل بيــن 
الصيــن،  فــي  ”محــدود“  بشــكل  البشــر 
صغيــرة  عائليــة  مجموعــات  وســط 
باألســاس، لكــن من المحتمل أن ينتشــر 
علــى نطــاق أوســع. كانــت الســلطات قد 
قالــت يــوم اإلثنيــن إنهــا وضعــت امــرأة 
صينيــة فــي الحجــر الصحي فــي تايلند 
إلصابتها بساللة غامضة، في أول رصد 

للفيــروس خــارج الصين. وجرى اإلبالغ 
عــن 41 حالــة إصابــة بااللتهــاب الرئوي، 
وهــو أحــد أعــراض المــرض، فــي مدينة 
ووهان بوســط الصيــن، معظمها مرتبط 
بســوق للمأكــوالت البحريــة. وأوضحت 
المنظمة، في إفادة صحافية من جنيف، 
أنها أعطت إرشــادات للمستشــفيات في 
جميع أنحاء العالم بخصوص الســيطرة 
على العدوى في حالة انتشار الفيروس.

الطقس السيئ يحصد األرواح في باكستان وأفغانستان

منظمة الصحة تحذر مستشفيات العالم من فيروس جديد

رجالن من سكان بلدة تاناوان بمقاطعة باتانجاس جنوب مانيال يصطدان السمك في بحيرة تال أمس مع استمرار بركان تال في إطالق الحمم والرماد منذ أسابيع في الفلبين )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بريطانيــا  وزراء  رئيــس  اقتــرح 
بوريــس جونســون، أمــس، حملــة 
دق  يتــاح  أن  أجــل  مــن  تبرعــات 
جــرس ســاعة بيــج بــن الشــهيرة، 
معالــم  أحــد  برجهــا  يمثــل  التــي 
البرلمان البريطاني، لحظة خروج 
بريطانيــا مــن االتحــاد أألوروبــي 

)بريكست(.
طــن   13.7 يــزن  الــذي  والجــرس 
صامــت إلــى حــد كبيــر منــذ عــام 
2017 بســبب أعمال تحديث جار 
تنفيذهــا في بــرج إليزابيــث الذي 
يضــم الســاعة، وال يــدق الجــرس 
مثــل  المهمــة  المناســبات  فــي  إال 
احتفاالت عشية السنة الجديدة.

يتحــدث  الــوزراء  رئيــس  وكان 
بعــد أن رفضت لجنــة في مجلس 
العمــوم اقتراحا بأن يدق الجرس 
وقــت تــرك التكتــل األوروبــي ألن 

ذلك سيكون مكلفا للغاية.

بــراد  األميركــي  الممثــل  حصــل 
بيــت على ترشــيح لجائزة أوســكار 
اإلثنيــن، عن دوره في فيلم )وانس 
ابــون ايــه تايــم إن هوليــوود( “ذات 

مرة في هوليوود”.
ولم يحصل بيت )56 عاما( قط على 
جائــزة أوســكار عن أدائــه التمثيلي 
رغــم مســيرته التــي بدأهــا قبل 30 
عاما وترشــيحه لألوســكار 3 مرات 
مــن قبــل، لكنــه يعتبــر األوفــر حظا 
للفــوز بجائزة أفضل ممثل في دور 
مســاعد في حفل األوســكار الشــهر 
المقبل، وفقا لتقدير المراقبين، بعد 
أن انبهــر النقــاد بأدائــه فــي الفيلــم 

الذي أخرجه كوينتين تارانتينو.
ولعــب بيــت فــي الفيلــم دور كليف 
ومرافــق  دوبليــر  وهــو  بــوث، 
مخلص، يؤدي المهام الصعبة لنجم 
تلفزيونــي غابت عنــه األضواء في 

ستينيات القرن الماضي.

جونسون يقترح جمع 
تبرعات لـ “بيج بن”

ترشيح براد بيت 
لجائزة أوسكار

ذكــرت وكالــة أنبــاء الصيــن الجديــدة 
رســميا  بــدأت  بكيــن  أن  )شــينخوا(، 
تشــغيل أكبر تلسكوب يلتقط موجات 
الراديــو في العالم، وستســتخدمه في 
الفضــاء والبحــث عــن حيــاة  أبحــاث 

خارج كوكب األرض.
ويبلــغ قطــر التلســكوب )فاســت( 500 
لكــرة  ملعبــا   30 يعــادل  مــا  أي  متــر، 
فــي  جبــل  علــى  مثبــت  وهــو  القــدم، 
إقليــم قويتشــو جنــوب غربــي البــالد. 

ويعــرف أيضــا في الصين باســم )عين 
السماء(.

وانتهت الصين من تشييد التلسكوب 
العــام 2016 ويخضــع منذ ذلك الحين 
الختبــارات ومراجعــة لتالفــي مــا قــد 

يظهر من عيوب فنية.
ومن المتوقع أن يساعد رصد موجات 
المنخفــض،  التــردد  ذات  الجاذبيــة 
والجزيئــات بيــن النجــوم خــالل فترة 

تتراوح بين 3 و5 سنوات.

الصين تشغل التلسكوب العمالق... بمساحة 30 ملعبا لكرة القدم

ال تزال قضية مقتل الشاب الذي اُتهم باقتحام منزل الفنانة اللبنانية 
نانسي عجرم في 4 يناير تشغل رواد مواقع التواصل االجتماعي، إذ 

تطفو مزيد من التفاصيل على السطح وتزداد األسئلة حيال القضية التي 
لم تحسم بعد. فريق المشككين في الرواية التي تتحدث عن حادث سطو 
اهتم بتسجيل صوتي لزوجة القتيل محمد الموسى، فاطمة موسى، تقول 

فيه إن عالقة وثيقة ربطت زوجها الراحل بفادي الهاشم، زوج المغنية 
نانسي عجرم. 

التلسكوب العمالق يهدف للبحث عن حياة خارج كوكب األرض

تشهد الكويت حملة إلكترونية على 
مواقع التواصــل االجتماعي يطالب 
المشــاركون فيها بوضع حد الرتفاع 
أســعار البيــوت واألراضــي الســكنية 
في البالد. وأطلق ناشطون هاشتاغ 
“من_حقي_إشتري_بيت_بالكويت” 
الــذي تصــدر قائمــة األوســمة األكثر 

تداوال في الكويت.
ولقي الهاشتاغ تفاعال كبيرا من قبل 
الكويتييــن الذيــن طالبوا الســلطات 
بضــرورة إيجاد حل للقضية الســكن 
فــي البــالد عبر وضع جــداول زمنية 

لتنفيذ مشاريع المدن اإلسكانية.
القضيــة ليســت جديــدة، فمنــذ مدة 
تشــهد البــالد حمالت تطالــب الدولة 
عــن  الســكنية  القــروض  باســقاط 

المواطنين.

يبــدأ  الكويتيــة  الصحــف  وحســب 
متوسط ســعر القسيمة السكنية من 
250 ألــف دينار كويتي أي ما يعادل 
820 ألــف دوالر أميركــي، وهو ســعر 
ليس في متناول شــريحة كبيرة من 

الكويتيين حسب تعبيرها.
حــول  المغرديــن  آراء  وتمحــورت 

أسباب األزمة وسبل عالجها.
أميــن  قــال  الحملــة  علــى  وتعقيبــا 
ســر اتحــاد العقارييــن قيــس الغانــم 
لصحيفــة الــرأي الكويتيــة إن “بعض 
الشــباب يعطــون الموضــوع حجمــا 
علــى  الضغــط  مــن  كنــوع  كبيــرا 
عامــل  هــو  والهاشــتاغ  الحكومــة، 
متســائال  أقــل”،  وال  أكثــر  ال  ضغــط 
أو  تفعــل  أن  الحكومــة  بيــد  “مــاذا 

حتى أعضاء مجلس األمة؟”.

حملة غاضبة في الكويت... أسعار البيوت تقارب المليون

فصيــل مشــارك فــي أحد طـــوابير شــرطة البحرين، والذي يتوســطه علــم البالد، 
وذلك في منتصف األربعينيات من القرن العشرين.

النيزك مورتشيسون سقط على األرض في العام 1969
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