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المنامة - وزارة الداخلية

عمليـــات  أكبـــر  أحـــد  نتائـــج  أظهـــرت 
االســـتحواذ المصرفيـــة فـــي المملكة، أن 
بنك البحرين الوطني سيدفع نحو 58.8 
مليـــون دينـــار لمســـاهمي بنـــك البحرين 
اإلســـامي وذلـــك ضمـــن تفاصيل صفقة 
بتاريـــخ  “الوطنـــي”  بموجبهـــا  ســـيقوم 
فـــي  حصتـــه  برفـــع  المقبـــل  ينايـــر   22

“اإلســـامي” من %29.06 إلى 78.81% 
بعـــد أن وافـــق نحـــو نصـــف المســـاهمين 

تقريبًا على الصفقة.
وسيشـــتري بنـــك البحريـــن الوطني أكثر 
من 502 مليون ســـهم بســـعر 117 فلســـًا 
في بنك البحرين اإلسامي وهي تشكل 

47.24 % من أسهم البنك.

حـــّذرت اإلدارة العامـــة لمكافحـــة الفســـاد 
واألمن االقتصادي واإللكتروني من رسائل 
احتياليـــة، تتضّمـــن التواصـــل عبـــر تطبيق 
التراســـل الفـــوري )واتســـاب( مســـتخدمين 
أرقاًمـــا مختلفـــة، بدعوى تأمين اســـتخدام 
وأوضحـــت  لألفـــراد.  البنكيـــة  البطاقـــات 
احتياليـــة،  عمليـــات  الرســـائل،  أن  اإلدارة 

القصد منها اختراق كلمه السر لمستخدمي 
خدمـــات البنوك عبر اإلنترنت، مشـــيرًة إلى 
أن البنـــوك ال تطلب أي معلومات أو كلمات 
ســـر عبر الرســـائل النصية، داعية إلى عدم 
الرســـائل، واإلبـــاغ عـــن أي  التعامـــل مـــع 
شـــكوى أو استفســـار علـــى الخط الســـاخن 
لـــإدارة العامـــة لمكافحـــة الفســـاد واألمـــن 
االقتصـــادي واإللكترونـــي 992 علـــى مدار 

الساعة.

للبتـــرول  “تطويـــر”  شـــركة  طرحـــت 
المناقصـــات  مجلـــس  جلســـة  فـــي 
والمزايـــدات أمـــس مناقصـــة لتوفير 
مرافـــق ضغـــط الغـــاز غيـــر المرتبطة 
تقـــدم إليهـــا 5 عطـــاءات أقلها بقيمة 
34.8 مليـــون دوالر )مـــا يعادل 13.1 

مليون دينار(.

رسائل احتيالية تستهدف الحسابات البنكيةالستحواذ “الوطني” على “اإلسالمي” “تطوير”: 13.1 مليون دينار لمرافق ضغط الغاز
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2.5 مليون دينار لسوق مدينة حمد الشعبي
شؤون 

البلديات 
طرحت 

مزايدة إنشاء 
وتشغيل 

سوق مدينة 
حمد الشعبي 
في الجلسة 
األسبوعية 
لمجلس 

المناقصات 
والمزايدات 

أمس

إنشـــاء  مزايـــدة  ُطرحـــْت 
وتشـــغيل ســـوق مدينة حمد 
شـــؤون  قبـــل  مـــن  الشـــعبي 
البلديات بوزارة األشغال، في 
الجلسة األســـبوعية لمجلس 
والمزايـــدات   المناقصـــات 
أمس، بنحو 2.5 مليون دينار 

)09(لشركة إعمار للهندسة.

0609121814

طالق وشيك بين اتحاد الكرة وبن شمامأفالم قبل “األوسكار”مصر تستدعي القائم باألعمال التركيعرض “جنوني” لتركيااستبدلوا الكوب الضار
طلبت شركة إيكيا البحرين من  «

زبائنها استرداد أكواب معروفة 
باسم “أكواب الرحالت” بسبب 

احتمال احتوائها على مستويات 
عالية من مواد كيميائية تؤثر 

على صحة المستهلك وسالمته. 
وتبلغ قيمة الكوب 500 فلس.

انتشر األربعاء ما ُسمّي بـ ”عرض  «
جنوني” عبر مسج على الواتساب 
للسفر إلى إسطنبول التركية في 

الفترة بين 18 و24 يناير الجاري 
لمدة 7 أيام و6 ليالي، مبينا أن 

سعر الغرفة المزدوجة أو الثالثية 
للشخص الواحد بـ 210 دنانير.

استدعت وزارة الخارجية  «
المصرية، أمس الخميس، 

القائم باألعمال التركي على 
خلفية “خلية األناضول”. وكانت 

السلطات التركية قد شنت 
حملة ضد مصر، بسبب اعتقال 

مراسلي وكالة األناضول.

دخلت أفالم عديدة في االختيارات  «
النهائية جوائز األوسكار بعد عرضها 

في عدد من السينما المحلية 
والعالمية طوال العام الماضي، 
وبعضها مازالت تعرض بنجاح، 

ونحن ننتظر أسابيع لإلعالن عن 
األفالم واألسماء الفائزة.

أكد مصدر موثوق لـ “البالد  «
سبورت” أن االتحاد البحريني لكرة 

القدم يتجه لعدم تجديد عقد 
المدرب التونسي سمير بن شمام 

والذي أمضى على رأس الجهاز 
الفني للمنتخب األولمبي حوالي 

سنتين ونصف تقريبا.

توّقـــع ولـــي عهـــد األســـرة البهلويـــة رضا 
بهلـــوي، األربعـــاء، انهيـــار النظـــام الحاكم 
فـــي طهران فـــي غضـــون أشـــهر، وحّض 
التفـــاوض  عـــدم  علـــى  الغربيـــة  القـــوى 
مـــع النظـــام اإليرانـــي.  وقال ولـــي العهد 
السابق في مؤتمر صحافي في واشنطن 
إن التظاهـــرات التـــي اندلعت في نوفمبر 
وتجّددت هذا الشـــهر بعد إسقاط القوات 
المسلحة اإليرانية طائرة ركاب أوكرانية 
عن طريق الخطأ، ذّكرته باالنتفاضة التي 
أطاحـــت بوالده العام 1979.وتجمع عدد 
مـــن المتظاهريـــن اإليرانييـــن، أمس، في 
مراســـم دفن الضحايا اإليرانيين للطائرة 
األوكرانيـــة. وهتـــف المحتجـــون “قتلـــوا 
النخبـــة.. ونصبـــوا المالـــي”، كمـــا رددوا 
“عدونـــا هنـــا وليســـت أميـــركا... يكذبون 

علينا والموت للديكتاتور”.

نجل الشاه: انهيار نظام طهران خالل أشهر
إيرانيــون بدفن ضحايــا األوكرانية: عدونا هنــا... ليس أميركا

 وزراء خارجية السويد وأوكرانيا وبريطانيا وكندا يقفون دقيقة حداد قبيل اجتماع تنسيقي في لندن أمس )أ ف ب(

العربية.نت ووكاالت

نفى مصدر دبلوماســـي مســـؤول 
الفلبيـــن  جمهوريـــة  ســـفارة  فـــي 
لـــدى مملكة البحريـــن، نفيا قاطعا 
أن تكـــون الســـفارة قـــد تلقـــت أي 
تعليمـــات أو أوامر مـــن الخارجية 
اتجـــاه  بخصـــوص  الفلبينيـــة 
حكومتـــه لتعليـــق قـــدوم العمالـــة 
أي  أو  البحريـــن،  إلـــى  الفلبينيـــة 
تعليمات أخرى في األيام الحالية.
وقال مســـؤول في إدارة شـــؤون 
العمالـــة فـــي ســـفارة الفلبيـــن في 
اتصـــال هاتفـــي أجرتـــه “البـــاد”، 
بعد نشـــر أخبار عن نية الحكومة 
الفلبينيـــة تعليـــق قـــدوم عمالتهـــا 
إلـــى البحريـــن، بعـــد قـــرار مماثل 
طبقته دولة الكويت، إثر الحادث 
المأســـاوي الذي تعرضـــت له أحد 
فـــي  العامـــات  مـــن  مواطنتهـــا 
المنـــازل وفقـــدت بســـببه حياتهـــا 
“داخـــل فريزر العائلـــة”، مؤكدا أن 

ال صحـــة ألي شـــائعات و لـــم نتلَق 
أي تعليمـــات التخـــاذ إجراءات أو 

قرارات مماثلة.
عـــدد  أن  إلـــى  المصـــدر  وأشـــار 
أفـــراد الجالية البحرينيـــة العاملة 
فـــي البحريـــن يصل إلـــى 55 ألف 
عامل من الرجال والنساء، مردفا 
أن النســـاء يمثلـــن النســـبة األكثر 
ويشـــكلن مـــا نســـبته  60 % مـــن 
إجمالـــي الفلبينييـــن العاملين في 
فـــي  يعملـــون  والذيـــن  البحريـــن 
قطاعـــات مختلفة منها القطاعات 
بالتجزئـــة  والبيـــع  الصحيـــة، 
والمرافق السياحية والخدماتية، 

وخدم في المنازل

55 ألف فلبيني يعملون في البحرين

)06(
)12(

تعويــض الحكومــة بأكثر مــن 5 ماليين دوالر عــن التكاليــف المتكبدة

“التحكيم الدولية” ترفض إدعاءات “كنيم” ضد “البحرين”

المنامة - وزارة األشغال

رحبت وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني بقرار محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة 
الدولية في باريس الصادر في تاريخ 7 يناير الحالي فيما يتعلق بمشروع “تحويل النفايات لطاقة” المتخلف عنه في 

.”CNIM“ البحرين من قبل الشركة الفرنسية

المحكمـــة  أن  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
رفضت االدعاءات التي قدمتها الشركة 
الفرنســـية “CNIM” أن حكومة البحرين 
هي المســـؤولة عن عدم إحراز أي تقدٍم 
في المشـــروع، إلى جانب رفضها جميع 
مطالبات الشـــركة التي تجاوزت قيمتها 
180 مليـــون يـــورو، وأمـــرت بتعويـــض 
حكومـــة البحريـــن بأكثـــر مـــن 5 مايين 

دوالر عن التكاليف المتكبدة.
أنهـــا تفضـــل تســـوية  الـــوزارة  وأكـــدت 
الخافـــات علـــى أســـاس ودي وبّناء بما 
مشـــيدة  العامـــة،  المصلحـــة  تقتضيـــه 
بالقـــرار الـــذي صـــدر مـــن قبـــل محكمـــة 
التحكيـــم الدولية التابعة لغرفة التجارة 

الدولية باعتبارها سلطة محايدة لتؤكد 
علـــى مـــا تتمتع بـــه بيئـــة االســـتثمارات 

مـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الخارجيـــة 
مرونة وشفافية.

عناصر من مكافحة الشغب يوقفون متظاهرا أمام مقر قيادة شرطة بيروت )أ ف ب(

بيروت - رويترز

حكومـــة  فـــي  المـــال  وزيـــر  قـــال 
علـــي  اللبنانيـــة  األعمـــال  تصريـــف 
حســـن خليل، أمـــس، إن الباد على 

عتبة تشكيل حكومة جديدة.
وقـــال خليل للصحافييـــن بعد لقاء 
جمـــع رئيس مجلـــس النـــواب نبيه 
المكلـــف  الحكومـــة  ورئيـــس  بـــري 
حسان دياب إن الحكومة الجديدة 

ستتألف من 18 وزيرا اختصاصيا.
إلـــى ذلـــك، اندلعـــت أعمـــال عنـــف 
لليلـــة الثانيـــة علـــى التوالـــي خال 
احتجاجات في لبنان يوم األربعاء 
بعدمـــا  العشـــرات  أصيـــب  حيـــث 
اســـتخدمت قوات األمن الهراوات 
لتفريـــق  للدمـــوع  المســـيل  والغـــاز 

مظاهرات.

لبنان... مخاض حكومة من 18 وزيرا

شـــكرت أســـرة المرحـــوم الفنـــان 
علي الغرير الجميع على تعازيهم 
بفقيدهـــم والمواســـاة بمصابهـــم 

الجلل.
وقالـــت األســـرة برســـالة طلبـــت 
لقـــد  “البـــاد”:  نشـــرها بصحيفـــة 
أخـــذ مّنـــا فقيدنـــا وهـــو عبـــد من 
عباده، لكنه أعطانا شـــعبًا عظيمًا 
عوضنـــا بـــه وواســـانا. وأضافت: 
لقـــد كان الراحـــل فـــردًا مـــن هذا 
الشـــعب، معتـــز بوطنيتـــه، فخور 
األرض  لهـــذه  ينتمـــي  بكونـــه 
ولهؤالء الناس كواحد منهم، كان 
همـــه األول أن يكـــون مـــن الناس 
وللنـــاس، فهـــو لم يبخـــل براحته 
وصحتـــه على أحد، فـــكان يصنع 

فرحنا جميعًا”.

الغرير همه األول 
أن يكون من 

الناس وللناس

)19(
)12(

)07(

أمل الحامد

مصدر دبلوماسي بدور المالكي
لـ “البالد”: ال قرار 

بتعليق قدوم 
العمالة

محرر مسافات

أمل الحامدعلي الفردان

مليون دوالر
58

فتح مظاريف مناقصات جلسة أمس

رئيس “سيشل”: عالقاتنا مع البحرين وثيقة

)03( رئيس جمهورية سيشيل ضيًفا على متحف البحرين



الرفاع - قوة الدفاع

تفّقـــد القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  الركـــن  المشـــير 
أحمـــد آل خليفـــة عـــدًدا مـــن أســـلحة 
ووحـــدات قـــوة دفـــاع البحرين حيث 
استمع إلى إيجاز عن مراحل التطوير 
التـــي تشـــهدها األســـلحة والوحدات، 
معربـــًا عن تقديـــره لمســـتوى التأهب 
واإلداري  القتالـــي  واالســـتعداد 
والفنـــي الرفيـــع والعالي فيهـــا، والتي 
مـــن شـــأنها رفـــع مســـتوى الجاهزيـــة 
القتالية واإلداريـــة المطلوبتين. وأكد 
القائـــد العام “دور قـــوة دفاع البحرين 
الكبيـــر فـــي حمايـــة مقـــدرات الوطن 
ومكتسباته، وهذا الدور المرتكز على 
النهـــج العســـكري الراســـخ كان دائًمـــا 
محـــل اهتمـــام ورعاية قائد المســـيرة 

المباركـــة عاهل البـــاد القائـــد األعلى 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
جالتـــه  جهـــود  وبفضـــل  خليفـــة  آل 
الحكيمة أضحـــت قوة دفاع البحرين 
مســـتعدة  شـــامخة  عســـكرية  قـــوة 
ومتأهبـــة لمواجهـــة شـــتى الظـــروف، 
وتحقيـــق  الغاليـــة  مملكتنـــا  لحمايـــة 
الرخـــاء واالزدهـــار لشـــعبها الوفـــي”.  
وأشـــاد فـــي ختـــام الزيـــارة التفقديـــة 
بما شـــاهده من ســـير مجريات العمل 
علـــى  القائـــم  االحترافـــي  العســـكري 
فـــي  والكفـــاءة  العمـــل  فـــي  التفانـــي 
الخطـــط  مراحـــل  وتنفيـــذ  ترجمـــة 
العســـكرية  والتحديثيـــة  التطويريـــة 
والواجبـــات الموكلة لهـــم في مختلف 

المواقع وميادين العمل العسكري.

القائد العام: متأهبون لمواجهة شتى الظروف
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المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تدين الهجوم على 
موقع عسكري بالنيجر

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، بشدة 
الـــذي اســتــهــدف موقًعا  الــهــجــوم اإلرهـــابـــي 
عن  وأسفر  النيجر،  جمهورية  في  ا  عسكريًّ
سقوط عشرات من القتلى والجرحى، معربة 
عن خالص تعازيها ومواساتها ألهالي وذوي 
لكافة  العاجل  بالشفاء  وتمنياتها  الضحايا 
المصابين.  وأكدت الــوزارة في بيان أمس، 
تضامن مملكة البحرين مع جمهورية النيجر 
الــذي  ــراســخ  ال الــصــديــقــة، مــجــددة موقفها 
ينبذ العنف التطرف واإلرهاب بكافة صوره 

وأشكاله ومهما كانت دوافعه وأسبابه.

خالـــد بـــن عبـــد اهلل يشـــيد بمحتـــوى “البحريـــن وطـــن الســـام”

التسامح والتعايش سمات ُجبل عليها أهل المملكة

أكـــد نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، 
أن التســـامح والتعايـــش واحتـــرام 
األخـــرى  والثقافـــات  األديـــان 
بتعدداتهـــا المختلفـــة ســـمات ُجبل 
عليها الشـــعب البحريني، وتعززت 
تلـــك الســـمات فـــي ظل المشـــروع 
اإلصاحـــي لعاهـــل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، والـــذي هيأ لهذه المقومات 
المملكـــة،  أبنـــاء  بهـــا  يتميـــز  التـــي 
األرضية المناســـبة لتكون أســـلوب 

ونهج حياة.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله رئيـــس 
جمعية البحرين لتسامح وتعايش 
األديان يوســـف بوزبون، وعدد من 

أعضـــاء الجمعيـــة، الذين تشـــرفوا 
بإهدائه نسخة من كتاب “البحرين 
أصدرتـــه  الـــذي  الســـام”  وطـــن 

الجمعية مؤخرًا.
وأعـــرب الشـــيخ خالد بـــن عبد هللا 
عـــن إعجابـــه بمـــا تضمنـــه اإلصدار 
من رصـــد وتوثيق يعكـــس حقيقة 
وواقـــع التســـامح وتعايش األديان 

على أرض المملكة.
علـــى  نفســـه  الوقـــت  فـــي  وأثنـــى 
تأسســـت  التـــي  الجمعيـــة  فكـــرة 
لتحقيـــق أهـــداف إنســـانية رفيعـــة 
ثقافـــة  نشـــر  إلـــى  تســـعى  لكونهـــا 
التســـامح بين النـــاس، ونبذ العنف 
والكراهيـــة والتطـــرف والتعصـــب، 
وترسيخ ثقافة الحوار بين األديان 

عـــاوة  والثقافـــات،  والحضـــارات 
على الدعوة إلى التعايش الســـلمي 
بصرف النظر عـــن االنتماء الديني 

أو العرقي أو الفكري.

من جانبه، أعرب بوزبون باألصالة 
أعضـــاء  عـــن  ونيابـــة  نفســـه  عـــن 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  الجمعيـــة، 
للشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد هللا علـــى 
الجمعيـــة،  لممثلـــي  اســـتقباله 
وعلـــى مـــا حظـــي بـــه الجميـــع من 
مـــن  والتشـــجيع  الدعـــم  عبـــارات 
قبلـــه لمواصلـــة العمل علـــى خدمة 
األهـــداف التـــي تأسســـت الجمعية 
مـــن أجلها، ونشـــرها داخل وخارج 
البحريـــن بمـــا يعكـــس حقيقـــة مـــا 
ينعـــم بـــه المجتمـــع البحرينـــي من 
تآلـــف وتجانس وتـــواد بين أفراده 

المتجانسين منذ القدم.

المنامة- بنا

الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة

المنامة- بنا

الديـــوان  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
بـــن  علـــي  الشـــيخ  ســـمو  الملكـــي 
عيســـى آل خليفـــة بمكتبـــه صباح 
العربيـــة  المملكـــة  ســـفير  أمـــس 
الســـعودية الشـــقيقة لـــدى مملكـــة 
البحريـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلطان بـــن أحمد بـــن عبد 
العزيـــز آل ســـعود بمناســـبة تعيينه 

سفيًرا جديًدا في الباد.
 وقد رّحب ســـموه بصاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلطان بـــن أحمد 
بـــن عبـــد العزيز آل ســـعود مشـــيًدا 
بمـــا يربـــط البلديـــن الشـــقيقين من 
ومـــا  متميـــزة،  أخويـــة  عاقـــات 
مـــن  العاقـــات  هـــذه  بـــه  تحظـــى 
اهتمـــام ورعايـــة مـــن عاهـــل الباد 

صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وأخيـــه خـــادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود عاهـــل 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 
مؤكدًا ســـموه للسفير السعودي أنه 
ســـيلقى كل الدعم في كل ما يسند 
ويســـهل مهمتـــه الدبلوماســـية في 

الباد.
 وخـــال اللقـــاء، اســـتعرض ســـمو 
الشـــيخ علي بن عيسى مع صاحب 
ســـلطان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
العاقات التاريخية الراسخة التي 
تجمع البلدين والشعبين الشقيقين 
االهتمـــام  ذات  والموضوعـــات 

سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة يستقبل السفير السعودي الجديد   المشترك.

الــجــديــد ــودي  ــع ــس ال الــســفــيــر  يستقبل  الــمــلــكــي  ــوان  ــديـ الـ ــر  ــ وزي

العالقات الثنائية تحظى باهتمام جاللة الملك وخادم الحرمين

المنامة - وزارة الداخلية

نّظمـــت المنســـقية العامـــة للمحافظات 
بالتعاون مع المحافظة الجنوبية، دورة 
حـــول األمـــن الســـيبراني، قدمها محمد 

أبو عامود.
عقـــدت  التـــي  الـــدورة  فـــي  وشـــارك 
بمقـــر المحافظـــة عـــدد مـــن الموظفين 
بالمحافظـــات ومنتســـبي إدارات وزارة 

الداخلية.
البشـــرية  المـــوارد  إدارة  وأكـــد مديـــر   
والماليـــة بالمحافظة محمـــد الرميحي، 
مـــن  بتوجيهـــات  المحافظـــة  اهتمـــام 
ســـمو  الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة 
التقنـــي  التطـــور  بمواكبـــة  خليفـــة  آل 
فـــي  منـــه  واالســـتفادة  والمعلوماتـــي 
تطويـــر الخدمات المقدمـــة للمواطنين 
والتوســـع فـــي اســـتخدام التطبيقـــات 
مـــع  التفاعـــل  تســـهل  التـــي  الذكيـــة 

المشـــروعات  كل  فـــي  المحافظـــة 
التنمويـــة التـــي يجـــري تنفيذها وطرح 
وماحظـــات  أفـــكار  مـــن  لديهـــم  مـــا 

واستفسارات.
وأضـــاف أن المحافظـــة حريصـــة علـــى 
تنظيـــم العديد مـــن النـــدوات والورش 

والدورات والمحاضرات التي تستهدف 
زيـــادة الوعـــي بالمخاطـــر الناشـــئة عن 
الحديثـــة  التكنولوجيـــة  التقنيـــات 
وآليـــات التعامـــل معها وســـبل التصدي 
لها من خـــال تحقيـــق متطلبات األمن 

السيبراني.

“الجنوبية”: التوسع في استخدام التطبيقات الذكية
الجنبية - المحافظة الشمالية

ترأس محافظ الشـــمالية علي العصفور 
االجتماع األول لمكتب المنسق لبرنامج 
المدن الصحية الذي أنشـــأته المحافظة 
لمتابعـــة تطبيق معاييـــر البرنامج التابع 
تـــم  العالمية،حيـــث  الصحـــة  لمنظمـــة 
اســـتعراض طبيعة مهام المكتب ودوره 
في جمـــع المعلومات وإجـــراء البحوث 
والتعرف على المســـح الوطني للسجل 
الصحـــي والتواصل مع اللجان الصحية 
المحليـــة والوطنيـــة وتنفيـــذ توصيـــات 
اللجنـــة التنســـيقية التي تضـــم ممثلين 
عن كافـــة الجهات الحكومية والمجتمع 
مـــع  والتنســـيق  واألهالـــي،  المدنـــي 
شـــبكة برنامـــج المدن الصحيـــة لمعرفة 
الخطـــوات واآلليات لوضـــع خطة عمل 
من أجـــل تطبيـــق معاييـــر المنظمة في 
اعتمـــاد عالي كنموذج للمـــدن الصحية، 
تمهيـــًدا العتماد قرى ومـــدن المحافظة 

كافـــة ضمـــن برنامـــج المـــدن الصحيـــة. 
وأكد المحافظ ضرورة اتباع الخطوات 
العتمـــاد  الوصـــول  شـــأنها  مـــن  التـــي 
األنشـــطة  مختلـــف  بتنفيـــذ  المنظمـــة 
والرياضيـــة  االجتماعيـــة  والبرامـــج 
والتربويـــة والثقافيـــة التـــي تهدف إلى 
تكويـــن أنمـــاط وعادة صحيـــة من أجل 
تحســـين جودة الحيـــاة، داعًيا األعضاء 
إلـــى التواصـــل مـــع أهالـــي عالـــي لخلق 
مبادرات تسهم في الوصول إلى اعتماد 

المنظمـــة مـــن مبـــدأ أن الصحـــة األولية 
مسئولية الجميع.

 وشـــّدد على ضرورة تحليل المعلومات 
التي تصـــل للمكتب وتوثيقها وحفظها، 
مشيًرا إلى البرامج والفعاليات الصحية 
للمحافظة في عالي بالشراكة مع وزارة 
الصحـــة ومؤسســـات المجتمـــع المدني 
مبيًنـــا  واألهالـــي،  الخـــاص  والقطـــاع 
أهميـــة التوافـــق بيـــن الصحـــة البدنيـــة 

واالجتماعية والعقلية في البرامج.

“الشمالية”: تطبيق المعايير العالمية لبرنامج المدن الصحية

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

األركان  هيئـــة  رئيـــس  تـــرأس 
النعيمـــي  ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق 
واألمـــن  الدفـــاع  لجنـــة  اجتمـــاع 
الوطن بالقيادة العامة لقوة دفاع 
البحرين، وجـــرى خال االجتماع 
بتطويـــر  الكفيلـــة  الســـبل  بحـــث 
التعـــاون الـــذي مـــن شـــأنه تقوية 
التنســـيق بين األجهزة العسكرية 
وتعزيـــز  بالمملكـــة  واألمنيـــة 
المشـــتركة  العســـكرية  القـــدرات 
بمـــا يســـهم فـــي ترســـيخ دعائـــم 
األمن واالســـتقرار والحفاظ على 
الوطـــن  ومقـــدرات  مكتســـبات 

الوطـــن  خيـــر وصالـــح  فيـــه  لمـــا 
والمواطنين.

األمـــن  رئيـــس  االجتمـــاع  حضـــر 
الحســـن،  طـــارق  الفريـــق  العـــام 
ومديـــر أركان الحـــرس الوطنـــي 
اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن 
سعود آل خليفة، ومساعد رئيس 
اللـــواء  للعمليـــات  األركان  هيئـــة 
الركن غانم الفضالة، وقائد ساح 
البحرية الملكـــي البحريني اللواء 
الركن بحري محمد العسم، وعدد 
مـــن كبـــار الضبـــاط والمســـؤولين 

بالجهات المعنية.

تقوية التنسيق بين األجهزة العسكرية واألمنية

أقيم بقوة دفاع البحرين أمس الخميس حفل تكريم للقوات المســلحة للمملكة العربية الســعودية والقوات المســلحة لدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة الملحقــة بالقيــادة المتقدمــة لقــوات درع الجزيــرة المشــتركة، وذلك بحضور مســاعد 
رئيس هيئة األركان للقوى البشــرية اللواء الركن الشــيخ علي بن راشــد آل خليفة، حيث تم منح ضباط القوات الســعودية 
واإلماراتيــة نــوط الخدمــة الميدانيــة من الدرجــة األولى ومنح ضباط الصــف واألفراد نوط الخدمــة الميدانية من الدرجة 

الثانية.

 وخـــال الحفل نقل مســـاعد رئيس 
هيئة األركان للقوى البشرية تحيات 
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وتقديـــر 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمد آل خليفـــة لضباط 

وضباط الصـــف واألفـــراد المكرمين 
مـــن القـــوات الســـعودية واإلماراتية 
الملحقين بالقيـــادة المتقدمة لقوات 

درع الجزيرة المشتركة.
 ويأتي هذا التكريم تقديًرا لجهودهم 

الطيبـــة التـــي يبذلونها مـــع إخوانهم 
مـــن قـــوات درع الجزيرة المشـــتركة 
والتي ترسخ وحدة الهدف والمصير 
الـــذي يربـــط دول مجلـــس التعـــاون 

لدول الخليج العربية.

تكريم القوات الملحقة بالقيادة المتقدمة لـ “درع الجزيرة”

المنامة - النيابة العامة

نظمـــت إدارة األدلة الماديـــة التابعة 
للنيابة العامـــة تمرين إخاء بمبناها 
بالماحوز بالتعاون مع اإلدارة العامة 
للدفـــاع المدنـــي على فرض نشـــوب 
حريق بالمبنى وكيفية التعامل معه.

تدريـــب  التمريـــن  واســـتهدف 
الموظفيـــن علـــى عمليـــات اإلخـــاء 
والتصـــرف عنـــد وقوع حالـــة طارئة 
وكذلـــك قيـــاس ســـرعة االســـتجابة 
لكادر الدفاع المدني لحين وصولهم 
للمبنـــى، فضـــا عـــن الوقـــوف علـــى 
جاهزيـــة المبنـــى وقـــد جـــاء تنفيـــذ 
التمريـــن فـــي إطـــار حـــرص اإلدارة 
علـــى ســـامة موظفيهـــا، وتهيئتهـــم 
للتعامـــل مـــع الحـــاالت الطارئة التي 
تستوجب اإلخاء بسرعة وسهولة، 
وبما يضمن تحقيق الســـامة العامة 

للجميع.

“األدلة المادية” 
تنفذ تمرين إخالء 

وهميا
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة- بنا

دانـــي  سيشـــل  جمهوريـــة  رئيـــس  زار 
فـــور والوفـــد المرافـــق معهـــد البحريـــن 

للدراسات المصرفية والمالية امس.
وكان في اســـتقباله المدير العام للمعهد 
التنفيذيـــة،  واإلدارة  الشـــيخ  أحمـــد 
حيث جرى مناقشـــة أوجه التعاون في 
فـــي  والتطويريـــة  التدريبيـــة  البرامـــج 
مجـــاالت التمويـــل اإلســـامي والتأمين 

والتحول الرقمي.
وأكد الشيخ حرصه على تعزيز التعاون 
التدريـــب  مجـــال  فـــي  البلديـــن  بيـــن 
المتخصـــص لمختلف قطاعات األعمال، 
لتلبيـــة  مؤهلـــة  مهنيـــة  كـــوادر  إلعـــداد 

احتياجات سوق العمل المتغيرة. 
وفـــي تصريح له قال الشـــيخ: يســـعدنا 
العمـــل مع جمهوريـــة سيشـــل الصديقة 
والخبـــرة  المعرفـــة  برامـــج  بتقديـــم 
المعهـــد  يطرحهـــا  التـــي  المتخصصـــة 
للمســـاهمة فـــي تطويـــر عمليـــة التعليم 
البشـــرية  الثـــروة  وتنميـــة  المســـتمر 
بجمهورية سيشـــيل، التي بدورها تولي 
اهتمامـــًا كبيـــرًا لمواردهـــا البشـــرية من 
خال االســـتثمار المســـتمر فـــي التعليم 
والتدريـــب والتطويـــر المهنـــي للحفـــاظ 
ظـــل  فـــي  التنافســـية  مكانتهـــا  علـــى 

االقتصاد العالمي الحديث.

“BIBF” يؤهل مواطني سيشل لسوق العمل

اســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليم رئيس 
مجلـــس التعليم العالي ماجـــد النعيمي، 
بديوان الوزارة بمدينة عيســـى، أعضاء 
لجنـــة االعتماد األكاديمي برئاســـة منى 
البلوشـــي األمين العام المساعد للتقييم 
واالعتمادية، حيـــث قام الوزير بحضور 
أعضاء اللجنة بتسليم شهادات االعتماد 
جامعـــات  ثـــاث  لرؤســـاء  المؤسســـي 
وهـــم  االعتمـــاد،  متطلبـــات  اجتـــازت 
عبـــدهللا الحـــواج رئيس مجلـــس أمناء 
الجامعة األهلية ومنصـــور أحمد العالي 
المشـــهداني  ومهنـــد  الجامعـــة،  رئيـــس 
رئيـــس الجامعة الخليجية، ومحمد ترو 

رئيس جامعة المملكة.
 وبهـــذه المناســـبة، أشـــاد وزيـــر التربيـــة 
والتعليـــم رئيس مجلـــس التعليم العالي 
بالجهـــود التـــي تبذلهـــا لجنـــة االعتمـــاد 
األكاديمـــي في مراجعة أداء الجامعات، 

ملمـــوس  تقـــدم  حـــدوث  إلـــى  مشـــيًرا 
فـــي عمـــل الجامعـــات نتيجـــة تطبيـــق 
االعتماد المؤسسي، وذلك على مستوى 
األكاديميـــة  الهيئـــات  أعضـــاء  تمهيـــن 
موجًهـــا  العلمـــي،  البحـــث  وتشـــجيع 
التهنئـــة للجامعـــات التـــي حصلـــت على 
االعتماد المؤسســـي، لما له من انعكاس 
إيجابـــي يتمثـــل في زيـــادة ثقـــة الطلبة 
وأوليـــاء األمـــور بهـــا وتشـــجيعهم على 
االلتحاق ببرامجها األكاديمية واالرتقاء 

بمخرجات التعليم.
 حضر اللقاء الدكتور عبدالغني الشويخ 
األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي 

وعدد من المسئولين. 
والجديـــر بالذكـــر أنـــه قـــد ســـبق منـــح 
االعتماد المؤسسي لعدد من الجامعات، 
وبوليتكنـــك  البحريـــن،  جامعـــة  وهـــي 
للبنـــات،  الملكيـــة  البحريـــن، والجامعـــة 
وجامعـــة  الطبيـــة،  البحريـــن  وجامعـــة 
العلوم التطبيقية، وجامعة أما الدولية.

وزير التربية والتعليم يسلم شهادة االعتماد المؤسسي إلى الجامعة األهلية

تعزيز الثقة بالبرامج األكاديمية واالرتقاء بمخرجات التعليم
النعيمي يسّلم 3 جامعات شهادات االعتماد

المنامة - النيابة العامة

نظمت إدارة األدلـــة المادية التابعة 
للنيابة العامة تمرين إخاء بمبناها 
اإلدارة  مـــع  بالتعـــاون  بالماحـــوز 
العامـــة للدفـــاع المدنـــي على فرض 
وكيفيـــة  بالمبنـــى  حريـــق  نشـــوب 

التعامل معه.
تدريـــب  التمريـــن  واســـتهدف 
الموظفيـــن علـــى عمليـــات اإلخاء 
والتصـــرف عند وقـــوع حالة طارئة 
وكذلـــك قياس ســـرعة االســـتجابة 
لكادر الدفاع المدني لحين وصولهم 
للمبنـــى، فضـــا عـــن الوقـــوف على 
جاهزيـــة المبنـــى وقـــد جـــاء تنفيذ 
التمريـــن فـــي إطـــار حـــرص اإلدارة 
علـــى ســـامة موظفيهـــا، وتهيئتهم 
للتعامـــل مع الحـــاالت الطارئة التي 
تستوجب اإلخاء بسرعة وسهولة، 
وبما يضمن تحقيق السامة العامة 

للجميع.

“األدلة المادية” تنفذ 
تمرين إخالء وهميا

المنامة - وزارة العدل

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
اإلســـامية واألوقـــاف الشـــيخ خالد 
بـــن علـــي آل خليفـــة، بمكتبـــه امس، 
األوقـــاف  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
وأعضـــاء  الهاجـــري  راشـــد  الســـنية 

مجلس االدارة.
وأكد وزير العدل الحرص الدائم على 
توفير كل أشـــكال الدعم لمشروعات 
التطويـــر الوقفـــي، بمـــا يحافظ على 

الوقـــف وتنمية أموالـــه، ورعاية دور 
العبادة وتعميرها وصيانتها.

مـــن  عـــددا  اللقـــاء  واســـتعرض 
بالتطويـــر  المتعلقـــة  الموضوعـــات 

الوقفي.
حضـــر اللقـــاء وكيـــل الـــوزارة للعدل 
والشؤون اإلسامية المستشار وائل 
بوعـــاي، ووكيـــل الوزارة المســـاعد 

للشؤون اإلسامية محمد القطان.

توفير الدعم لمشروعات التطوير الوقفي

تشريف اسم البحرين في جميع المجاالت العلمية
ــة ــاصـ ــخـ ــن الـ ــكـ ــيـ ــة بـ ــ ــدرسـ ــ ــن حـــمـــد يــــــــزور مـ ــ نــــاصــــر بـ

زار ممثـــل جالـــة الملك لألعمـــال الخيرية 
وشؤون الشباب، مستشـــار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
مدرســـة بيكـــن الخاصـــة، حيث اســـتقبلته 
رئيـــس مجلـــس إدارة المدرســـة وأعضـــاء 
الهيئـــة  وأعضـــاء  التنفيذيـــة  اللجنـــة 
وعـــدد  بالمدرســـة  واإلداريـــة  التعليميـــة 
مـــن الطلبـــة والطالبـــات واألهالي.وأشـــاد 
ســـموه بالمواهـــب الشـــابة فـــي المدرســـة 
والموزعـــة علـــى مختلـــف المجـــاالت، بمـــا 
فيهـــا الرياضية، وبالتطورات التي حققتها 
مدرســـة بيكـــن لرفع اســـم البحريـــن عاليًا 
بيـــن الـــدول المتقدمة في مجـــال التعليم 
حيث التقى ســـموه بالهيئتين التدريســـية 
عـــن  لشـــرح  ســـموه  واســـتمع  واإلداريـــة 

والفـــرص والخيـــارات  التعليمـــي  المنهـــج 
التي توفرها المدرسة.

وعبـــر ســـموه عـــن بالـــغ ســـعادته بالصـــرح 
للجهـــود  ثمـــرة  يأتـــي  الـــذي  التعليمـــي 
المتواصلـــة التـــي بذلهـــا أعضـــاء الهيئتين 
التعليمية واإلدارية بالمدرســـة، وانعكست 
الجهود على المستوى الافت للطاب في 

مختلف المراحل الدراسية.
العمـــل  مواصلـــة  ضـــرورة  ســـموه  وأكـــد 
والجهـــد واالجتهـــاد وتحقيـــق اإلنجـــازات 

بشـــكل متواصل ومســـتمر، وتشريف اسم 
المجـــاالت  جميـــع  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 

العلمية.
ودعا سموه الطلبة والطالبات لحمل الراية 
المشـــرفة للمواطـــن البحرينـــي؛ كونـــه من 
أقـــوى العناصـــر في المجتمـــع ومصدر في 
الوطـــن، حيـــث يلعب دورا كبيـــرا في دفع 
عجلـــة التنميـــة والتطويـــر. وتمنى ســـموه 
مزيـــدًا مـــن النجـــاح والتوفيق والســـعادة 

للطلبة والمدرسة.

واإلداريـــة  التعليميـــة  الهيئـــة  وشـــكرت 
بالمدرســـة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
الكريمـــة  زيـــارة ســـموه  علـــى  آل خليفـــة 
واهتمامـــه البالغ بالمناهـــج التعليمية التي 
مـــن شـــأنها تطويـــر قـــدرات الشـــباب فـــي 
مملكـــة البحرين ومراقبة ســـموه عن كثب 
وحرصـــه الدائم على مواكبـــة كل ما يعود 
بالنفـــع، مؤكديـــن دعـــم ســـموه المتواصل 
للتطويـــر والتميـــز في مختلـــف المجاالت 

في مملكة البحرين.
علـــى  الخاصـــة  بيكـــن  مدرســـة  وتمتـــد 
مساحة 32 ألف متر مربع، أنجزت بالكلفة 
االجماليـــة 15 مليون دينـــار ويتوافر فيها 
ماعب لمعظم أنواع الرياضات، ومشاريع 
وحدائق من جميع جهات المباني ومكتبة 
ضخمـــة تســـتوعب 600 طالـــب في وقت 
للســـيارات،  فســـيحة  ومواقـــف  واحـــد 

وقاعات عرض وقاعات مناسبات.

المنامة- بنا

شـــهد متحـــف البحريـــن الوطني ومســـرح 
رئيـــس  زيـــارة  أمـــس  الوطنـــي  البحريـــن 

جمهورية سيشـــل داني فـــور يرافقه وزير 
آل  أحمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الخارجيـــة 
خليفة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية 

للرئيس إلى مملكة البحرين.
وكان في اســـتقباله رئيسة هيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مـــي بنت محمد 

آل خليفة وعدد من كبار مسؤولي الهيئة، 
حيـــث رّحبت بالرئيس مؤكدة على أهمية 
تطويـــر العاقات الثقافيـــة والحضارية ما 

بين البلدين.
 واّطلـــع رئيس جمهورية سيشـــيل والوفد 
المرافق له على ما يضمه متحف البحرين 
الوطنـــي مـــن أقســـام ومـــا تحتويـــه مـــن 
مجموعات مـــن القطع األثرية والمقتنيات 
التاريخية المهمة والمعلومات التي تروي 
حكايـــة البحرين منذ عصر حضارة دلمون 

وحتى اليوم.
 وتجـــّول الرئيـــس دانـــي فـــور بدايـــة في 
قاعة المدافن، حيـــث تعّرف خال زيارته 
للقاعـــة علـــى تفاصيل موقـــع مدافن تال 
دلمون المسجل على قائمة التراث العالمي 
لمنظمة اليونيســـكو. وانتقلت الجولة بعد 

ذلـــك إلـــى قاعـــة المعـــارض المؤقتـــة التي 
أعمـــاق  “فـــي  معـــرض  ـــا  حاليًّ تســـتضيف 
العصر الجوراســـي”.  واطلع الرئيس داني 
فـــور علـــى دور متحـــف البحريـــن الوطني 
في بناء الجسور الثقافية ما بين البحرين 
والبلـــدان من حول العالم عبر اســـتضافته 
لمختلـــف المعارض الفنيـــة والثقافية على 

مدار العام.
 كذلك زار معرض البحرين السنوي للفنون 
التشـــكيلية والـــذي فتح أبوابـــه يوم أمس 
األول األربعـــاء برعايـــة كريمـــة من رئيس 

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة في 
كل من متحف البحرين الوطني ومســـرح 

البحرين الوطني.
وفـــي مســـرح البحريـــن الوطنـــي، تعـــّرف 
علـــى  المســـرح  إنجـــازات  علـــى  الرئيـــس 
الصعيـــد الثقافي خال األعـــوام الماضية، 
ودوره فـــي توفير المســـاحة لكبرى الفرق 
الفنيـــة واالســـتعراضية العالميـــة، وهو ما 
ســـاهم في تعزيـــز مكانة البحريـــن كمركز 

إنتاج حضاري وثقافي إقليمي وعالمي.

المنامة - بنا

البلديــن بيــن  والحضاريــة  الثقافيــة  العالقــات  تطويــر 

رئيــس سيشيــل ضـيًفا على متحــف البحريــن

وصف رئيس جمهورية سيشـــل الرئيس داني فور في تصريح 
لوكالـــة أنبـــاء البحرين “بنا” زيارته لمملكـــة البحرين بالتاريخية 
والواعـــدة. وأشـــاد رئيـــس جمهورية سيشـــل باالتفاقـــات التي 
وقعـــت بيـــن البلدين خـــال زيارته، وقـــال إن مملكـــة البحرين 
وجمهوريـــة سيشـــل تتمتعـــان بعاقـــات وثيقة ، وقال “ســـوف 
نســـتمر فـــي تطوير العاقـــات خاصـــة وأن البلديـــن الصديقين 
يتشـــاركان نفـــس الرؤيـــة للمنطقـــة والعالـــم”. وتعتبـــر الزيـــارة 
التـــي يقوم بها رئيس جمهورية سيشـــل الرئيس داني فور إلى 
مملكـــة البحريـــن مهمـــة على صعيـــد تطويـــر التعـــاون الثنائي، 
حيث شـــهدت توقيع عـــدد من االتفاقات منهـــا اتفاقية اإلعفاء 

مـــن متطلبـــات التأشـــيرة لحملة جوازات الســـفر الدبلوماســـية 
والخاصـــة أو الرســـمية بيـــن الحكومتين، واتفاقيـــة تعاون عام 
بيـــن حكومـــة مملكـــة البحريـــن وحكومـــة جمهوريـــة سيشـــل، 
ومذكرة تفاهم بين مصـــرف البحرين المركزي والبنك المركزي 
في جمهورية سيشل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال 
الســـياحة.  كمـــا تضمنـــت الزيـــارة االطـــاع على تجربـــة مملكة 
البحريـــن فـــي القطاع االقتصـــادي والقطاع المالـــي والمصرفي 
خصوصا تميز مملكة البحرين في احتضان المؤسسات المالية 
والمصرفيـــة اإلســـامية ونجاحهـــا فـــي تطويـــر أدائهـــا وتنويع 

أدواتها إلى جانب المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية.

رئيس سيشل: عالقاتنا مع البحرين وثيقة

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  اســـتقبل 
الســـيد  مصطفـــى  الملكيـــة  الخيريـــة 
ســـيدة األعمـــال ناريـــس قمبـــر مؤلفة 
كتـــاب “من مطبخي”؛ بمناســـبة نجاح 
حفل تدشـــين كتابها األول في مجال 
الطبـــخ والموجـــه لألطفال والناشـــئة 
الســـيد قمبـــر  “مـــن مطبخـــي”. وهنـــأ 
بنجاح حفل تدشين الكتاب واألقبال 
الكبيـــر من الجمهور عليه، وأثنى على 
فكرته.وأشـــاد الســـيد بمبـــادرة قمبـــر من 
خال تخصيـــص ريع كتاب “من مطبخي” 
لصالح المشاريع التعليمية والتي تستفيد 
منهـــا أســـر الخيريـــة الملكيـــة، وأضاف أن 
مثـــل هـــذه المبـــادرات تســـهم فـــي تفعيل 
يولـــي  الـــذي  المجتمعيـــة  الشـــراكة  مبـــدأ 

لـــه ممثـــل جالة الملـــك لألعمـــال الخيرية 
وشـــؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيـــس مجلس أمنـــاء المؤسســـة الخيرية 
الملكيـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة اهتماًما كبيًرا، حيث يســـهم تفعيل 
مبدأ الشـــراكة المجتمعية في تعزيز البناء 
االجتماعي بمملكـــة البحرين وغرس روح 
العطـــاء واالنتمـــاء، إلى جانب نشـــر ثقافة 
العطاء وإشـــراك جميع أفراد ومؤسســـات 

المجتمع في العمل الخيري واإلنساني.
وأثنت ســـيدة األعمـــال البحرينية ناريس 
الـــذي  المســـتوى االحترافـــي  قمبـــر علـــى 
الخيريـــة  المؤسســـة  موظفـــو  لـــه  وصـــل 
وعمليـــة  الفعاليـــات  إدارة  فـــي  الملكيـــة 
التواصـــل مع جميع شـــرائح المجتمع، مما 
يســـهم على تحقيق الرضا الكامل للعماء 
فـــي  المســـاهمة  والجهـــات  المســـتفيدين 

مشاريع المؤسسة.

التقـــت النائب كلثم الحايكي مســـاء 
منطقـــة  وأهالـــي  فعاليـــات  أمـــس 
علـــى  للوقـــوف  عبدالصالـــح  حلـــة 
اإلســـكانية وتطلعاتهم  احتياجاتهم 
واقتراحاتهم لتلبية طلبات المنطقة 
بما يوفر العيـــش الكريم للمواطنين 
ويســـاهم في تقليل أعـــداد الطلبات 
اإلســـكانية المتراكمـــة ويقلـــل مـــدد 

انتظار األهالي.
ولفتـــت الحايكي إلـــى أن الحق في 
ســـكن مائم محم بموجب الدستور 
وأن الحكومـــة مـــن واجبهـــا توفيـــر 
للمواطنيـــن  اإلســـكانية  الخدمـــات 
فـــي زمـــن معقول وأن مـــا دون ذلك 
يعتبر تقصيـــرا من وزارة اإلســـكان، 

وعلـــى الرغـــم مـــن أن النائـــب ليـــس 
جهـــة تنفيذيـــة وال راســـم لسياســـة 
الحكومـــة اإلســـكانية إال أن تراكـــم 
الطلبـــات ومـــدد االنتظـــار الطويلـــة 
حتم علـــى النواب التدخل المباشـــر 
في هـــذا الملف حفاظـــا على حقوق 

المواطنين التي كفلها الدستور.
وأثناء اللقاء تطرق األهالي لعدد من 

االقتراحات بما يخص توفير أراض 
تخـــدم  إســـكانية  مشـــاريع  إلنشـــاء 
المنطقة إضافة إليحاد آلية تســـاهم 
فـــي متابعة طلبات أهالـــي حلة عبد 
الصالـــح اإلســـكانية مع المســـؤولين 
في وزارة اإلســـكان بما يســـاهم في 
تلبيـــة أكبـــر قـــدر ممكن مـــن طلبات 

األهالي وتقليل مدد االنتظار.

بحثــت المطالب اإلســكانية ألهالــي حلــة عبدالصالحالسيد: مبادرة ناريس قمبر تفعيل لمبدأ الشراكة المجتمعية
الحايكي: يجب توفير البيت بزمن معقولتخصيص ريع كتاب “من مطبخي” ألسر الخيرية الملكية

محرر الشؤون المحلية



العمــل المميــز يفرضــه صاحبــه ويعلــن عــن نفســه بذاتــه، نبيلــة أبوالجدايــل 
الفنانــة الســعودية المتألقــة، ســفيرة العمــل اإلنســاني بمركــز الملــك ســلمان 
لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية، تلقــت تعليمها في مــدارس التربية اإلســامية 
بالرياض، وحصلت في العام 2016 على بكالوريوس التصوير والفن الرقمي 
من جامعة نورث إستيرن بمدينة بوسطن األمريكية، باإلضافة إلى دراستها 
فن السينما بجامعة هارفارد، رسمت أكثر من 400 لوحة حريرية، قدمت منها 
11 لوحــة إلــى خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز، وعلق 
عــدد منهــا في قصــوره وكذلك علقــت لوحاتها الحريرية فــي المكتب الخاص 

لولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان.

مؤخًرا تـــم اختيارها لتمثيـــل المملكة 
العربيـــة الســـعودية وتقديـــم لوحتين 
لعاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة فـــي حفـــل تدشـــين أكبـــر 
مصهـــر لأللمنيوم على مســـتوى العالم 
لشـــركة “ألبا”، “البالد” حـــاورت الفنانة 

السعودية، وكان لقاؤنا معها كالتالي:

من وراء خصوبة فنك وريشتك  «
الثقافية؟ من أين أتيت بكل 

هذه الذخيرة الثقافية التي 
تنطلق منها أعمالك الفنية؟

صغـــري  فمنـــذ  فطـــري،  للفـــن  حبـــي 
كلمـــا وقعـــت عيني على ما يســـترعي 
بمحاولـــة  أقـــوم  انتباهـــي وحواســـي 
رســـمه أو محاكاتـــه. وألننـــي حظيـــت 
الشـــهري  الكاتبـــة ثريـــا  بوالـــدة مثـــل 
من حيـــث درجـــة وعيها واســـتيعابها 
الفروق الفردية في تربية أبنائها، فلم 
أقع ضحيـــة التربيـــة التقليديـــة لفتاة 
في مثـــل عمـــري وبيئتي. وهنـــا يأتي 
دور التوجيـــه اإلرشـــادي منـــذ صغري 
في صقـــل الموهبة بالثقافـــة النظرية 
كمثـــل  الســـمعية.  وحتـــى  والمرئيـــة 
تحديد ساعات معينة للقراءة، وسماع 
الموســـيقى الكالســـيكية من كل يوم، 
وكـــذا تعلم اللغـــات وزيـــارة المتاحف 
عند الســـفر للخـــارج، ومناقشـــة أفكار 

الفنانين وحقبهم الزمنية. 
مـــن  للتقـــرب  محاوالتـــي  غيـــر  هـــذا 
والتـــدرب  الموســـيقية  اآلالت  بعـــض 
علـــى العـــزف عليها، مـــا أهلنـــي الحقا 
لمرحلة التأليف الموســـيقى مع معلمة 
البيانـــو في جامعتي بمدينة بوســـطن 
أدهشـــني  الـــذي  األمـــر  األميركيـــة. 
شـــخصيا، وكنت أتمنـــى معه مواصلة 
مشواري الموسيقى في التأليف، غير 
أننـــي أجلته حتى إشـــعار آخر بســـبب 
ضيـــق الوقـــت وانشـــغالي بالتزامـــات 

عملي باللوحات.
فضوليـــة  نشـــأة  كانـــت  تـــرى  فكمـــا 
بامتيـــاز نمـــا فيهـــا حـــب االســـتطالع 
منطقتـــي  حـــدود  خـــارج  والنهـــم 
المحيطـــة ســـواء الفكريـــة أو الفنيـــة، 
حيـــث التمازج مع ثقافـــة المجتمعات 
األخرى من خالل ما أبرزه في مشاهد 
لوحاتي والخلفيات التي أختارها بعد 
بحـــث وفكر وتأٍن، بما يتناســـب طبعا 
مـــع فكرة اللوحة وشـــخصية صاحبها 
للتـــذوق.  المســـتهدف  والجمهـــور 
ولتقريب وجهة نظري أكثر سأستعين 
هنا بلوحتي في رسم الرئيس الروسي 
فالديميـــر بوتيـــن حين أضفـــت عامل 
الصقر إلى اللوحة لعلمي المســـبق بأن 
الصقـــر ثقافـــة مشـــتركة بيـــن البلدين 
الســـعودي والروســـي. ليـــزور الرئيس 

بوتين مدينة الرياض في شهر أكتوبر 
المنصـــرم ويهـــدي الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز نفـــس هيئـــة الصقـــر الذي 

رسمته قبل الزيارة بنحو الشهرين.

ما أبرز األعمال التي قمت بها؟  «
وما اللوحة القريبة من قلبك؟ 
وكم تستغرق اللوحة الواحدة 

من الزمن؟

اإلجابـــة عـــن هذا الســـؤال ليس باألمر 
للقـــراء.  يتـــراءى  قـــد  كمـــا  الســـهل 
فأعمالـــي تجاوزت الــــ ٤٠٠ لوحة، وما 
يحـــوز نســـبيا درجة الرضـــا مني ليس 
بالضرورة متوافقا مع ما يراه اآلخرون 
بأكثـــر  ســـأجيبك  لـــذا  لوحاتـــي.  فـــي 
األعمال التي نالت حظها من االنتشـــار 
بيـــن النـــاس، وهـــي لوحتـــي وعنوانها 
تحالـــف المجـــد وكذلك لوحـــة بعنوان 
رؤيـــة ٢٠٣٠. أمـــا أقربهـــا إلـــى قلبـــي، 
فهي لوحة ولي العهد األمير محمد بن 
ســـلمان مع جنـــوده األبطـــال وعنوانها 
دروعنـــا ليـــال نهارا، حيـــث قدمتها في 
حفـــل تكريم طالبـــات التربية الخاصة 
وبنـــات شـــهداء الوطـــن والمرابطيـــن 
بحضـــور حـــرم أميـــر الريـــاض األميرة 
نورة بنت محمد آل سعود. فحصل أن 
تعرفت أكثر علـــى الفتيات وأمهاتهن، 
بذكـــرى  بذهنـــي  اللوحـــة  وارتبطـــت 
المحبـــة والتآلـــف، فزادت مـــن قيمتها 
المعنويـــة لـــدي. المخزون الـــذي ينهل 
منـــه عادة الفنـــان اإلنســـان. وباإلجابة 
علـــى الشـــق األخير مـــن الســـؤال، فال 
دقيقـــة  وأكـــون  التحديـــد  أســـتطيع 
بكالمي، فكل لوحـــة ولها حالتها. وقد 
أنهيها في ثالثة أيام، وقد تســـتغرقني 
ثالثة أشـــهر. وباعتقادي أنه أمر شـــائع 

في حياة الفن.   

هل تشعرين في ظل هذا  «
التكريم الواسع والحظوة من 

خالل القيادة أن هناك حاضنة 
اجتماعية ورسمية لك كفنانة؟

أوال وقبـــل أي شـــيء دعنـــي أقول إن 
الفنـــان وهـــو يمـــارس فنـــه إن كانـــت 
فكـــرة التكريـــم مســـيطرة علـــى عقله 
األمـــر  هـــذا  ينعكـــس  فقـــد  وريشـــته، 
عليـــه وعلى إنتاجـــه بالســـلبية. فربما 
مـــع الوقـــت سيشـــعر باإلحبـــاط، ومن 
ثـــم التخـــاذل والتهاون فـــي التجويد؛ 
ألنـــه لـــم يقـــّدر بالشـــكل الـــذي اعتقـــد 
أن فنـــه يســـتحقه. لـــذا نصيحتي لكل 
إنســـان وليـــس بالضـــرورة فـــي مجال 
عملـــه  مـــن  ويطـــور  يعمـــل  أن  الفـــن، 
بصـــرف النظـــر عـــن العائـــد. فالبـــد أن 
يأتـــي يـــوم والعمـــل المميـــز يعلن عن 
نفســـه ويفـــرض صاحبـــه معـــه. وهذه 
هـــي النصيحـــة التـــي أديـــن بهـــا إلـــى 
والدتـــي أطال هللا عمر جميع األمهات 
الحكيمـــات. وبـــكل أمانـــة أختصرهـــا 
باعترافـــي أننـــي لم أنافـــس أحدا قدر 
نفســـي والتغلـــب عليهـــا فـــي كل مرة، 
دون أن أعيـــر انتباها لـــرأي اآلخر في 
فنـــي أو عدم تقبلـــه أفكاري، خصوصا 
فـــي البدايات. فأحيانا مـــا يكون الفن 
بالذات ســـابقا لعصر الفنان ومجتمعه 
المحيـــط. وخـــذ عنـــدك تاريـــخ أغلب 
الفنانين وكيف أنصفت موهبتهم في 
عصور الحقـــة لموتهم. وبنظري أن ما 
يزيـــد من صعوبة الفن التشـــكيلي أنه 
يعد كهواية تضاف إلى عالم اإلنســـان 

وليـــس كحرفة، فـــال يأتي في مصاف 
األولويـــات. وهو أمر ذو شـــقين، فمن 
ناحيـــة قـــد ُيخدم الفـــن إن لم يتحول 
إلـــى احتـــراف ممنهـــج، ومـــن ناحيـــة 
أخرى أقل إشـــراقا قد ُيستمر التعامل 
مع الفن على أنه شيء ثانوي ال يعتمد 
عليه علـــى غرار المهـــن األخرى. وألن 
العالقـــة طردية مـــا بين نشـــر الثقافة 
بيـــن األفـــراد، وتعزيـــز جـــودة الحياة 
فـــي المجتمع، فتجد أنـــه كلما نما فكر 
ووعـــي المجتمـــع، زاد تقديرنا للفنون 
الحاضنـــة  ســـتكون  وبالتالـــي  عامـــة. 
االجتماعيـــة والرســـمية أمـــر طبيعـــي 
ضمن المسار الحضاري لهذا المجتمع.

كيف تقيمين التحوالت  «
االجتماعية في المملكة 

العربية السعودية التي بدأت 
في ٢٠١٦ وال تزال تتدافع 

حتى اليوم لتبلغ ذروتها في 
العام ٢٠٣٠؟ 

الشـــعب الســـعودي من أكثر الشـــعوب 
تواصال مع العالم الخارجي من خالل 
الســـفر الـــذي يعتبر بالنســـبة لشـــعوب 
ولكنـــه  الرفاهيـــة.  مـــن  نوعـــا  أخـــرى 
الســـعوديين  نحـــن  بحياتنـــا  ارتبـــط 
كأســـاس حياتي. وبالتالي فقد تجدنا 
على بســـاطة أســـلوبنا بالحياة، إال أننا 

مطلعون على كثيـــر مما يجري خارج 
حـــدود دولتنـــا. ومـــا ســـاهم فـــي هذا 
التوســـع برنامج الملـــك عبدهللا رحمه 
الـــذي غيـــر  هللا لالبتعـــاث الخارجـــي 
بنظري فـــي رؤية المجتمع الســـعودي 
للمجتمعـــات الخارجيـــة. هـــذا التدرج 

االجتماعي كان سابقا لعام ٢٠١٦. 
وعليه، تجـــد أن اســـتقبالنا للتحوالت 
مـــن حولنـــا وتدافعهـــا هو اســـتحقاق 
طبيعـــي ومطلـــب مجتمعـــي فرضتـــه 
عقلية شـــابة تتمثل في األمير الشاب 
وولـــي العهـــد الســـعودي األمير محمد 
بـــن ســـلمان، وتلقتـــه فئـــات المجتمـــع 
الســـعودي التي يشـــكل الشباب أغلب 
مجموعها. أما تقييمي لهذه التحوالت 
ألوانـــه  الســـابق  فمـــن  االجتماعيـــة، 
إخضـــاع ما يجري تحت عدســـة عالم 
االجتمـــاع، فرهاننا دائمـــا على الوقت 
التجربـــة  وتوثقـــه  تســـتخلصه  ومـــا 

االجتماعية من خالله. 

إلى أي مدى استجابت المرأة  «
السعودية لدورها الوطني 

الجديد في عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان وولي 

عهده صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان؟

المرأة الســـعودية كمثـــل تميمة الحظ 
الرابحـــة على مدى تاريخها المشـــرف 
مع وطنها. فأينما تضعها تجدها تســـد 
وترتقـــي. فهي امرأة قوية وذكية في 
آن، تعلمـــت فـــن قيـــادة حياتها وحياة 
أبنائهـــا وعائلتهـــا. علمـــا بـــأن قوانيـــن 

المجتمـــع لم تكن بصالحهـــا دائما، فما 
بالـــك اليوم، وقد تبدلت تلك القوانين 
ودورهـــا  مكانتهـــا  تعزيـــز  لصالـــح 
المجتمعي. بإيجاز، المرأة الســـعودية 
جاهـــزة للمشـــاركة فـــي نهضـــة بلدهـــا 
وحفر اسمها كشاهدة على عصر رؤية 

.٢٠٣٠

أين تقع البحرين في قلب  «
نبيلة؟ وماذا تمثل المنامة في 

وجدانك؟

أصدقك القـــول أنني لـــم أزر البحرين 
كثيـــرا، إلى أن أتت زيارتـــي لهذا البلد 
الماضـــي  فـــي شـــهر نوفمبـــر  الراقـــي 
لحضـــور حفل تدشـــين مشـــروع خط 
ألمنيـــوم  بشـــركة  الســـادس  الصهـــر 
البحريـــن )ألبا(، وذلـــك لتقديم لوحتي 
إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وولي عهده نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وشـــعب البحريـــن جميعا. 
وألن األماكـــن ترتبـــط بذكرياتها، فقد 
احتفظـــت البحريـــن بذاكرتـــي بصـــور 
ومشـــاعر مختلطـــة وجميعهـــا عذبـــة 
وتبعث على االبتسام حين أسترجعها. 
فيكفيني فخرا وســـعادة وصف الملك 
حمـــد حفظـــه هللا للوحتي بقولـــه إنها 
من أجمل اللوحات في نظره. هذا غير 
تشـــرفي بالحديث مع سمو ولي العهد 
وقولـــه إن الصورة األصليـــة له والتي 
جســـدتها فـــي لوحتـــي قـــد التقطـــت 
لســـموه فـــي كليـــة ســـانت هيرســـت، 
ألوافقـــه الـــرأي وأضيـــف بـــدوري أنها 
كانت في يوم ماطر. فيبتســـم ســـموه 
لعلمـــي بتاريخ صورته. هذا طبعا غير 
تعرفـــي علـــى الشـــخصية البحرينيـــة 
التـــي تتصف فـــي مجملهـــا بالترحيب 
والطيبـــة، مع مراعاة أصـــول الضيافة 
المتواضـــع. فحيـــن أجمـــع  والتعامـــل 
تلـــك اللحظـــات وأضيـــف إليهـــا جمال 
الخليـــج وتأمـــل مياهـــه الصافيـــة كل 
صبـــاح والطيور تحلق فـــوق صفحته 
الزرقاء وأنا أمشي بمحاذاة الشاطئ، 
هذه الذكريات مجتمعة تجعلني أحن 
للبحريـــن وأفكـــر جديـــًا فـــي اقتنـــاء 
منزال فيها. فإحساس الفنان باألشياء 

واألماكن يكون صادقا وملحا.

خادم الحرمين الشريفين يطلع على إحدى رسومات أبوالجدايلصورة حريرية لولي العهد

أبوالجدايل لـ “^”: جاللة الملك وصف أعمالي “بأجمل اللوحات”
الــحــرمــيــن ــادم  ــ خ بــقــصــر  مــنــهــا  عـــدد  ــة  ــري ــري ح تشكيلية  ــة  ــوح ل  400 ــت  ــم رس

صورة حريرية لجاللة الملك لوحة تحت عنوان “تحالف المجد”

منذ الصغر غذتني 
أمي بسماع 

الموسيقى يومًيا 
ولم أفطم عنها 

لحد اليوم

عازفة موسيقى.. خبيرة سينمائية.. 
فنانة تشكيلية.. وسفيرة للعمل اإلنساني

نتدافع الستقبال 
التحوالت التي 
فرضتها ثقافة 

األمير الشاب 
ولي العهد

نشأتي فضولية 
بامتياز.. ومؤمنة 
بالنهم الثقافي 

من وراء المحيطات 

المرأة السعودية 
جاهزة لحفر 
اسمها في 
رؤية 2030

علوي الموسوي

نبيلة أبوالجدايل مع الملكة رانيا
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بحرينيون يبحثون عن قياسات أكبر من “10 إكس الرج”
يبحــث فــواز، عــن محل يســتطيع أن يجد فيه ضالته وقــد أعياه البحث أليام 
ولياٍل، لكنه ظّل يسأل عّله يحصل عليه، ليس له فقط وإنما لعدد من أقرانه 
الذيــن يعانــون مــن نفس المشــكلة بيــد أن محاوالتهــم كانت نتيجتها الفشــل 

الذريع والسريع.

وزميلـــه  الجمـــري،  علـــي  ويقـــول 
حســـين ســـعيد، وهو يعاني من نفس 
المشـــكلة أن بحثهـــم فـــي شـــارع جـــد 
علـــي، والمنامـــة وبعـــض المـــوالت من 
نفـــع. ويضيفـــان: أن مشـــكلتهم  دون 
ليســـت البحث عـــن بيت اإلســـكان أو 
التوظيـــف، ولكـــن هـــي الحصول على 
مقاســـاتهم المطلوبة في المالبس بعد 

أن تجـــاوزت أوزانهم الــــ “80” و”100” 
كيلـــو.  ويذكـــر أن: أن مقـــاس 7 أكس 
وأنهـــم  عليهـــم،  ضّيًقـــا  أصبـــح  الرج، 
يبحثون عن مقاسات “10” أكس الرج 
فما فوق، مســـتدرًكا أن المحالت التي 
تبيـــع القياســـات الكبيرة لـــم تعد تفي 
ا نادرة سوى بعض  بالغرض، وهي فعليًّ
المحالت التي ال توجد فيها قياســـاتنا 

العمالقـــة كمـــا يســـميها العاملـــون في 
المحـــالت التي تبيـــع المالبس، أو أنها 
قـــد تتوفر في المجمعات حيث تكون 

أسعارها غالية ألنها “براند”.
 ويوضحان بالقول: ونحن ال نستطيع 
أن نطلب مالبسنا على تطبيق “أالون 
ا أيًضا،  الين”، ألنها ســـتكون غالية جدًّ
مؤكـــًدا أن الخياطة عملية مســـتحيلة 

بحرينييـــن  خياطيـــن  وجـــود  لعـــدم 
يتفهمون معاناته.

 وبحزن يقوالن، إن المشـــكلة الكبيرة 
هي فـــي عدم حصولنا علـــى المالبس 
“الداخليـــة” التـــي نحتاجهـــا بســـهولة، 
مصانـــع  وجـــود  عـــدم  أن  مؤكديـــن 
بالبحرين عّقدت مشكلتهم “المزمنة”، 
في الوقت الذي يضطرون فيه للسفر 
خارج البحرين ليحصلوا على مالبس 
فشـــلت  أن  بعـــد  مقاســـهم  تناســـب 

محاوالتهم في تنزيل أوزانهم.
وهما يعيشـــان المعانـــاة وهما يبحثان 
عـــن محـــالت تؤمـــن لهـــم القياســـات 

“العمالقة”، ولكن بال فائدة.

غرفة كهرباء تحرم الدمستانيين من ملعبهم الوحيد
ــا لــتــوجــيــهــات الــقــيــادة ــاف خ
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خالفــا لتوجيهــات القيــادة باالهتمــام بالرياضــة والرياضييــن، تتوجــه وزارة 
األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني لبناء غرفة كهرباء وســط 

ملعب قرية دمستان.

أرض  بتخصيـــص  األهالـــي  وطالـــب   
مالصقة لمركز دمستان الرياضي -ارض 
الملعـــب الحالـــي- وضمهـــا إلـــى المركـــز 
الرياضـــي بـــدال مـــن بنـــاء غرفـــة كهرباء 
فيهـــا، موضحيـــن انه ســـبق وان صدرت 
مجلـــس  رئيـــس  ســـمو  مـــن  توجيهـــات 
الوزراء فـــي11 مايـــو 2015 بتخصيص 
ميزانية إلنشاء ملعب تلبية الحتياجات 

الشباب في القرية.
 وناشـــدوا صاحب السمو الملكي الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة بتخصيـــص 
المركـــز  إلـــى  وضمهـــا  كملعـــب  األرض 
الرياضـــي الـــذي يفتقـــر لوجـــود ملعـــب 

رياضي به.
وقالـــوا إن عمـــر الملعـــب 15 عامـــا وهـــو 
الملعب الوحيد والســـاحة الوحيدة التي 
تســـتوعب الطاقات الشـــبابية والناشـــئة 

ومالذهم الوحيد.
مـــن جهته قـــال رئيس جمعية دمســـتان 
الخيرية عبد الحســـين ضيف إن األرض 
الحاليـــة هـــي المتنفس الوحيد للشـــباب 
وملعبهم الوحيد والساحة الشعبية التي 

تمـــارس فيها كافة النشـــاطات الشـــعبية 
واألعـــراس  واالجتماعيـــة  والرياضيـــة 
ملتقـــى  كونهـــا  عـــن  فضـــال  الجماعيـــة، 
إلـــى  إضافـــة  ودورتهـــم،  للمتقاعديـــن 
أنشـــطة الرياضييـــن والشـــباب وال بديل 

آخر عنها.
وتابـــع: خصصـــت هـــذه األرض كســـاحة 
مـــن  تســـويرها  وتـــم  وممشـــى  شـــعبية 
قبـــل وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني، وحســـب الوعود 
كان مـــن المفتـــرض أن ترصـــف أطرافها 

بالطوب األحمر الستغاللها كممشى.
 وأكمـــل “إال أننـــا تفاجئنا وللمـــرة الثانية 
بإثـــارة موضـــوع غرفة الكهربـــاء التي ال 
تتعدى مســـاحتها عدة أمتار وســـط هذه 
األرض لتحـــرم كافـــة األهالـــي مـــن هـــذا 
المتنفس بعد أن عدلت الوزارة عن رأيها 
منذ عدة ســـنوات لبناء هذه الغرفة التي 
من الممكن بناؤها في أي مكان آخر بعد 

احتجاجات األهالي”.
 وتابـــع أن قـــرى المنطقـــة الغربيـــة بـــال 
اســـتثناء خصصت فيها أراض كمالعب 

رياضية إال قرية دمستان التي تعد اكبر 
هذه القرى وأكثرها كثافة، خصوصا بعد 
المشاريع اإلسكانية المحيطة بها. وشدد 
ضيـــف علـــى ضـــرورة االقتـــداء بتوجـــه 
القيادة باالهتمام بالرياضة والرياضيين 
والتبعات السلبية التي ستلحق بالشباب 
والناشـــئة فـــي حـــال حرمانهـــم مـــن هذا 
الملعـــب الـــذي تقـــوم عليـــه الكثيـــر مـــن 
البرامـــج الرياضيـــة والـــدورات الكروية 

وغيرها من األنشطة.

سوسن: لست بـ “لوبي” تأثير بقرارات لجان البرلمان
نفـــت النائـــب د. سوســـن كمال عضو 
مجلـــس النـــواب نائـــب رئيـــس لجنة 
الخدمات عضو لجنة حقوق اإلنسان 
أن تكـــون جـــزًءا من أي لوبـــي أو أي 
جماعـــة ضغـــط للتأثير في قـــرارات 
اللجـــان البرلمانيـــة، وقالت إن جميع 
مواقفهـــا فـــي المجلـــس مبنيـــة على 
حقوق اإلنسان أوالً، من دون إعطاء 
والتحالفـــات  للمصالـــح  االعتبـــار 

والصداقات الشخصية.
 جـــاء ذلـــك، عقـــب انقســـام نيابـــي 
حـــدث فـــي الجلســـة الرابعة عشـــرة 
للمجلس يوم الثالثاء الماضي حول 

قانون صنـــدوق العمل تمكين، حيث 
اعتبرت النائـــب أن إضافة 3 أعضاء 
للمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
تمييـــًزا  يعتبـــر  الصغـــر  ومتناهيـــة 
لفئـــة دون أخـــرى، وأثـــارت نقطة أن 
أحد تلـــك المقاعد لجمعية يترأســـها 
توجـــه  صاحـــب  نفســـه  هـــو  نائـــب 
الدفع بالمشـــروع، وذلك ما ســـيفتح 
البـــاب لفئات أخـــرى للمطالبة بزيادة 
حصتهـــم في عضويـــة مجلس إدارة 

تمكين.
بـــدالً  بأنـــه  النائـــب  ســـعادة  وبّينـــت 
مـــن تشـــكيل جماعـــة ضغـــط داخـــل 

الصندوق يكون من شـــأنها أن تؤدي 
داخـــل  واالنشـــقاق  التشـــرذم  إلـــى 
المجلـــس على أصحاب المؤسســـات 
ومتناهيـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
الصغـــر الضغط داخـــل الغرفة لتقوم 

الرئيسة وسوسن كمال بآخر جلسةبترشيح من يمثلهم في الصندوق. أحمد السلوم

منتقدة اقتراح 
عضوية نائب 

بمجلس إدارة 
“تمكين”

يضطرون للسفر 
للخارج للحصول 

على مقاساتهم

بدور المالكي

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية



مجلس المحرق البلدي

الدائـــرة  ممثـــل  قـــال 
مجلـــس  فـــي  السادســـة 
فاضـــل  البلـــدي  المحـــرق 
العـــود إن العنايـــة اإللهيـــة 
أنقذت سيدتين من الموت 
بعـــد أن هاجمتهمـــا الكالب 
 234 مجمـــع  فـــي  الضالـــة 

الواقع في سماهيج.
وأضاف أن األهالي يعانون 
مـــن كثـــرة وجـــود الـــكالب 
الضالـــة في هـــذه المنطقة 
)إضافـــة إلـــى نقـــاط أخرى 
في الدائـــرة(، حيث رفعوا 
البلـــدي  المجلـــس  وعضـــو 
العديـــد من البالغـــات إلى 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيـــط  البلديـــات 
العمرانـــي بضـــرورة إيجاد 
للمشـــكلة  جـــذري  حـــل 
اتقـــاًء لشـــر هـــذه الـــكالب، 
ومـــع األســـف ال يوجـــد أي 

تجاوب معنا.
وفـــي المقابـــل، ذكـــر العود 
أن القوانين وتعاليم الدين 
الحنيف تمنعنا من التعامل 
بســـوء مع الحيوانات، غير 
أنه مـــن البديهي أن يدافع 
اإلنســـان عـــن نفســـه، وفي 
هذا الصدد نتســـاءل كيف 
يمكن وضع قوانين وأنظمة 
مـــن دون توفيـــر الحلـــول 
قـــد  لظاهـــرة  الصحيحـــة 
تشكل خطرًا على اإلنسان 
ســـواًء من خـــالل الهجوم 
اإلنســـان  علـــى  المباشـــر 
والدواجـــن وإمكانيـــة نقله 
ألمراض خطيرة لو حصل 

االفتراس.
وأردف أن الدولـــة حينمـــا 
منعت قتل الكالب، توجب 
إرفـــاق هـــذا القـــرار بخطة 
عمـــل منظمـــة تخصص لها 
موازنات وفرق عمل جادة، 
فقـــد  الحاصـــل اآلن  وأمـــا 

أهمـــل الموضـــوع ســـنوات 
طويلـــة حتـــى وصـــل عدد 
الـــكالب لعشـــرات األلـــوف 
حســـب بعـــض التقديرات، 
أوضاعـــا  تعانـــي  وهـــي 
الصعبة من خالل التشـــرد 
وقلـــة الغـــذاء حتـــى صـــار 

بعضها يهاجم البشر.
وختم ممثـــل الدائرة قائال 
الـــوزارة  إجـــراءات  إن 
ومحكـــوم  جـــدًا  ضعيفـــة 
عليها بالفشل منذ بدايتها، 
فـــكان يجـــب وضـــع خطة 
تكفـــي  وموازنـــة  شـــاملة 
المشـــكلة  مـــن  للتخلـــص 
مـــن خالل عمليـــات الصيد 
التعقيـــم،  ثـــم  االحترافـــي 
وعـــودا  هنـــاك  ان  مبينـــا 
الرغـــم  علـــى  متفائلـــة 
اإلجـــراءات  وهـــن  مـــن 
يعترفـــون  انهـــم  حتـــى 
ال  أصبحـــت  الـــكالب  أن 
تدخـــل األقفـــاص وكأنهـــم 
ســـلوكياتها  يعرفـــون  ال 
ويتفاجأون بنتائج تفســـد 

عملهم المتواضع.

العود: الكالب الضالة تهاجم 
سيدتين في سماهيج

نفــى مصــدر دبلوماســي مســؤول فــي ســفارة جمهوريــة الفلبين لــدى مملكة البحريــن، نفيا قاطعــا أن تكون الســفارة قد تلقــت أي تعليمات أو 
أوامر من الخارجية الفلبينية بخصوص اتجاه حكومته لتعليق قدوم العمالة الفلبينية إلى البحرين، أو أي تعليمات أخرى في األيام الحالية.

إدارة شـــؤون  فـــي  وقـــال مســـؤول 
فـــي  الفلبيـــن  ســـفارة  فـــي  العمالـــة 
“البـــالد”،  أجرتـــه  هاتفـــي  اتصـــال 
بعـــد نشـــر أخبار عـــن نيـــة الحكومة 
الفلبينيـــة تعليق قـــدوم عمالتها إلى 
البحريـــن، بعـــد قـــرار مماثـــل طبقته 
دولة الكويت، إثر الحادث المأساوي 
الذي تعرضـــت له أحد مواطنتها من 
العامالت في المنازل وفقدت بسببه 
حياتها “داخل فريزر العائلة”، مؤكدا 
أن ال صحـــة ألي شـــائعات و لم نتلَق 
أو  إجـــراءات  التخـــاذ  تعليمـــات  أي 

قرارات مماثلة.
وأشـــار المصـــدر إلـــى أن عـــدد أفراد 
فـــي  العاملـــة  البحرينيـــة  الجاليـــة 
البحرين يصل إلى 55 ألف عامل من 
الرجـــال والنســـاء، مردفا أن النســـاء 
يمثلـــن النســـبة األكثـــر ويشـــكلن مـــا 
نسبته  60 % من إجمالي الفلبينيين 
والذيـــن  البحريـــن  فـــي  العامليـــن 
يعملون فـــي قطاعـــات مختلفة منها 
القطاعات الصحية، والبيع بالتجزئة 
والخدماتيـــة،  الســـياحية  والمرافـــق 

وخدم في المنازل.

وأشـــاد المصـــدر بالرعايـــة وأســـلوب 
تقدمهـــا  التـــي  اإلنســـاني  التعامـــل 
للعمالـــة  وشـــعبا  حكومـــة  البحريـــن 
الفلبينيـــة، مؤكـــدًا أن الرعاية موضع 
والســـفارة  الحكومـــة  مـــن  تقديـــر 

الفلبينية.
ونوه إلى أن األمر ال يخلو من وجود 
قضايـــا لعـــدد مـــن المواطنيـــن ومنها 
عدم دفع الرواتب لبعض العاملين من 
العمالة المنزلية في البيوت أو غيرها 
مـــن القضايا، مشـــدًدا علـــى أن بالده 
لن تألو جهدًا في التعاون والتنســـيق 

الوثيق على جميع األصعدة مع هيئة 
تنظيم سوق العمل والجهات المعنية 
فـــي المملكة فيمـــا يختـــص بعمالتها 

بحسب ما تنظمه القوانين المعتمدة 
بالبحرين، مؤكدا أن العمالة الفلبينية 
هـــي العمالة المفضلة والمطلوبة لدى 

البحرينييـــن لما تتمتع به من ســـمعة 
جيـــدة، وكفـــاءة وخبرة قـــد ال توجد 

لدى غيرها من العمالة.

فاضل العود
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شجرة “العمل” تطعم “600 عامل” أموااًل بمئات اآلالف
أشـــهر  6 لمـــدة  رواتبهـــم  صـــرف  عـــن  الشـــركة  تخلفـــت  أن  بعـــد 

إذا كانـــت شـــجرة التفـــاح هـــي التـــي 
صاغت نظرية الجاذبية لنيوتن، فإن 
شـــجرة وزارة العمل هي التي جذبت 

آالف الدنانير إلى 600 عامل. 
مـــن عمـــال شـــركة  عـــدد كبيـــر  لجـــأ 
المحركات البحرينية إلى تنفيذ وقفة 
احتجاجيـــة أمام شـــجرة تقع بداخل 
مواقف السيارات بمبنى وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية في مدينة زايد، 
وذلك احتجاًجا لعدم صرف رواتبهم 

لمدة وصلت إلى ستة أشهر.
“البالد” تابعت تحركات العمال الذين 
الباكـــر أمـــس  بدأوهـــا منـــذ الصبـــاح 
)الخميس( حتـــى انتهاء وقت الدوام 
الرســـمي للوزارة، إذ توافد العشـــرات 
مـــن العمال إلى الـــوزارة وازداد العدد 
شـــيًئا فشـــيًئا مـــع منتصـــف الظهيـــرة 
وشـــكل العمـــال لوحـــة فنيـــة تحـــت 
إحدى الشـــجرات اليتيمة في أقصى 

شرق مواقف سيارات الوزارة.
وأكد العمال في حديثهم لـ”البالد”: أن 
الشـــركة لم تصرف لهـــم رواتب لمدة 
تتـــراوح بين الثالثة شـــهور والســـتة 
أشـــهر، الفتين إلى أنهم مضربون عن 
العمل لحين إيجاد الحلول المناســـبة 

والناجعة لحل أزمتهم مع الشركة.
 وبّينوا: أن هذا األمر لم يكن موجوًدا 
طيلة فترة عملهم مع الشـــركة وأنهم 
والتقديـــر  االحتـــرام  فائـــق  يكّنـــون 
لصاحب الشـــركة والمديريـــن إلى أن 
تطور الوضع وبدأت الشركة بتسريح 
عدد كبيـــر من الموظفيـــن حيث كان 

ثـــالث  نحـــو  قبـــل  الموظفيـــن  عـــدد 
ســـنوات 2900 موظف ووصل اليوم 

إلى نحو 600 موظف.
تقليـــص  ورغـــم  بالقـــول:  وأردفـــوا   
أوضـــاع  أن  إال  الموظفيـــن  عـــدد 
الشـــركة بدأت بالتدهـــور أكثر وأكثر، 

وأخـــذ الوضع منعطفـــا خطيرا، حيث 
بـــدأ الشـــركة بعـــدم صـــرف الرواتـــب 
للموظفيـــن، ومـــع كثـــرة الوعـــود من 
قبل المســـؤولين للصرف، لم يتوقف 
العمـــال مـــن العمـــل لحد مـــا تطورت 
الحالـــة لعـــدم صـــرف الرواتـــب لمدة 

وصلت إلى ستة أشهر.
وبينوا أن وقفتهم االحتجاجية اليوم 
تأتـــي فـــي الوقـــت الـــذي اســـتنفدوا 
ووصلـــوا  الحلـــول  كل  الشـــركة  مـــع 
إلى طريـــق غير مســـدود مما جعلهم 
يتواصلون مـــع وزارة العمل للوقوف 
علـــى قصتهـــم مـــع الشـــركة وإيجـــاد 

الحلول.
 ولفتـــوا إلـــى أن الـــوزارة رحبـــت بهم 
بـــكل حفـــاوة وتابعت الموضـــوع مع 
صاحـــب الشـــركة وأن هنالك مســـعى 
ا من قبلها لحـــد الموضوع أمس  جـــادًّ

)الخميس(.
وقـــال عدد منهم لــــ “البالد” “إننا ننوي 
ترك الشـــركة نهائًيا حيـــث إننا ننتظر 
أن نســـتلم رواتبنـــا المتأخرة ومن ثم 
ســـنترك العمـــل باحثيـــن عـــن وجهـــة 
أخـــرى، مشـــيرين إلـــى أن العمـــل في 
الشـــركة أصبح مصدر تعاسة بعد أن 

كان مصدر سعادة”.
 وبّيـــن أحـــد الموظفيـــن البحرينييـــن 
لــــ “البالد” أن الشـــركة لم تكـــن تعاني 
أي أزمات ولكن بســـبب اختالل على 
وعـــدم  جهـــة  مـــن  اإلدارة  مســـتوى 
االلتزامـــات بالدفـــع مـــن قبـــل بعـــض 
الـــذي  والركـــود  الرئيســـيين  الزبائـــن 
تعيشه البحرين برزت هذه المشكلة.

ا  جـــدًّ الشـــركة  “أصحـــاب  وأفـــاد: 
محترمـــون، ونكّن لهـــم كل االحترام، 
ويجـــب على الدولة الوقوف مع هذه 
الشـــركة العمالقـــة التـــي تمثـــل فارًقا 
كبيـــًرا في ســـوق اإلنشـــاءات والبناء 

في البحرين”.

طلبت شـــركة ايكيا البحرين من زبائنها 
اســـترداد أكواب معروفة باســـم “أكواب 
الرحالت” بسبب احتمال احتوائها على 
مســـتويات عاليـــة مـــن مـــواد كيميائيـــة 

تؤثر على صحة المستهلك وسالمته.

وتبلغ قيمة الكوب 500 فلس.
إعـــادة  عنـــد  الزبـــون  ايكيـــا  وخّيـــرت 
األكواب باســـترداد قيمته أو اســـتبداله 

بمنتج مماثل.
الهنـــد.  فـــي  األكـــواب  هـــذه  وصنعـــت 

.)TROLIGTVIS( وتحمل اسم

كوب رحالت ضار تبيعه “إيكيا”.. استرجعه لسالمتك

الغربي يخلف الراشد برئاسة “إعالم” جامعة البحرين
رئيـــس تعييـــن  دون  أشـــهر   4 القســـم  أعمـــال  تعليـــق  بعـــد   

بعـــد تعليق أعمال قســـم اإلعالم 
بجامعـــة  والفنـــون  والســـياحة 
دون  أشـــهر   4 لمـــدة  البحريـــن 
تعييـــن رئيـــس للقســـم، أصدرت 
رئاســـة الجامعـــة قـــراًرا بتعييـــن 
مقاليـــد  لتولـــي  الغربـــي  كمـــال 

القسم.
والغربـــي حاصل على الجنســـية 
جامعـــة  وخريـــج  البحرينيـــة، 
فرنســـية، وشغل خالل السنوات 
مكتـــب  مديـــر  مركـــز  الماضيـــة 
اآلداب،  بكليـــة  الجـــودة  ضمـــان 
وتولي تدريس مقررات اإلعالم.

 وخلف الغربي الرئيســـة السابقة 
للقســـم مها الراشـــد التـــي ُعّينت 
في أكتوبر 2017. وشغلت سابًقا 

إدارة مركـــز تســـهيالت اإلعـــالم 
بالجامعـــة والقيـــام بأعمال مدير 

دائرة اإلعـــالم والعالقات العامة 
بالجامعة.

مها الراشد كمال الغربي

 أكـــد وكيـــل وزارة العمـــل والتنميـــة 
صباح الدوســـري لـ”البـــالد” أن الوزارة 
باشـــرت عملياتهـــا بيـــن عمال شـــركة 
المحـــركات البحرينيـــة واإلدارة على 
الفـــور، وذلـــك بعـــد أن تقّدم عشـــرات 
الموظفيـــن للوزارة بشـــكوى رســـمية 
تفيـــد بعـــدم صـــرف مرتبـــات العمـــال 

لفتـــرات طويـــل وصلـــت ألكثـــر مـــن 
ثالثة شهور.

وبّيـــن أن الـــوزارة اجتمعـــت مع مالك 
الشـــركة وممثلين عن العمال، مشيًرا 
إلـــى أن صاحب الشـــركة رجل متفهم 
ومحتـــرم وأبدى مرونة كبيرة وأودع 
أموال رواتب العمال في الحســـابات 

للعمـــال  لصرفهـــا  تمهيـــًدا  الخاصـــة 
بإشراف وزارة العمل.

الـــوزارة  أن  إلـــى  الدوســـري  ولفـــت   
ســـتتابع مع الشركة باســـتمرار عملية 
حفظ حقوق الطرفين، السيما العمال 
لتتأكـــد مـــن عـــدم تكـــرار مثـــل هـــذه 

المشكلة.

هذا وأثنى عمال الشـــركة وموظفوها 
على الدور البـــارز والكبير الذي بذلته 
وزارة العمـــل مـــن أجـــل الوصول إلى 
نهايـــات ســـعيدة لمشـــكلتهم، وعبروا 
إلـــى  بالـــغ تقديرهـــم وشـــكرهم  عـــن 
رأســـهم  وعلـــى  الـــوزارة  مســـؤولي 

الوكيل صباح الدوسري.

الدوسري لـ”^”: حللنا المشكلة ومالك الشركة أودع أموال الرواتب

الــعــمــالــة ــدوم  ــ ق بتعليق  ــرار  ــ ق ال   :”^“ لــــ  ــارة  ــف ــس ــال ب ــي  ــاس ــوم ــل دب ــدر  ــص م
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المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس النيابة محمد ســـلطان 
أن المحكمـــة الكبرى الجنائية الرابعة 
أصـــدرت حكمهـــا امـــس فـــي واقعـــة 
إضرار موظف عام بشـــؤون الجمارك 
بمصلحـــة عهد إليـــه المحافظة عليها 
ليحصل على ربح للغير، حيث قضت 
5 ســـنوات  لمـــدة  المتهميـــن  بســـجن 
ألفـــا   14 مبلـــغ  منهمـــا  كل  وبتغريـــم 

و250 دينارا.
وتعـــود تفاصيـــل الواقعـــة إلـــى تلقي 
شـــؤون  مـــن  بـــاغ  العامـــة  النيابـــة 
الجمارك مفاده اكتشاف قيام المتهم 
المتهـــم  طلـــب  علـــى  وبنـــاًء  األول 
الثانـــي باإلفســـاح عـــن شـــحنة عبارة 
عـــن نكهات شـــيش إلكترونية لصالح 
للقواعـــد  شـــركة األخيـــر، بالمخالفـــة 
واإلجـــراءات واجبـــة اإلتبـــاع ودون 
الجمركيـــة  الرســـوم  قيمـــة  ســـداد 

المقـــدرة عـــن تلـــك البضائـــع والبالـــغ 
مقدارهـــا 14 ألفـــا و250 دينـــارا على 
نحو أضاع على جهـــة عمله تحصيل 
ذلـــك المبلـــغ بغـــرض تظفيـــر المتهـــم 
الثانـــي بربـــح مـــادي مقـــداره قيمـــة 
الرســـوم الجمركيـــة التـــي أعفـــي من 

سدادها دون وجه حق.
وباشـــرت النيابـــة العامـــة تحقيقاتها 
واســـتمعت ألقـــوال شـــهود اإلثبـــات 
كما اســـتجوبت المتهميـــن وأحالتهم 
بإدانتهمـــا  قضـــت  التـــي  للمحكمـــة 

ومعاقبتهما عما نسب إليهما.

للغير ربــح  على  ليحصل  المؤسسة  بمصلحة  أضــر 
5 سنوات لمتهم جمارك ومالك بضاعة

المنامة - النيابة العامة

محافظـــة  بنيابـــة  النيابـــة  وكيـــل  صـــّرح 
العاصمـــة عيســـى العجمان بـــأن المحكمة 
أمـــس  أصـــدرت  قـــد  الجنائيـــة  الصغـــرى 
2020 حكًمـــا بمعاقبة متهمتين أجنبيتين 
بالحبس 6 أشـــهر مع النفاذ وإبعادهما عن 
ا بعد تنفيذ العقوبة، عما أسند  الباد نهائيًّ
إليهما من ممارســـة الدعـــارة والتحريض 
مـــواد  علـــى ممارســـتها، وحيـــازة ونشـــر 
إباحيـــة. وكانـــت النيابة العامـــة قد تلقت 
باًغـــا مـــن اإلدارة األمنيـــة بالقبـــض على 
المتهمتيـــن علـــى إثـــر تداولهمـــا بمواقـــع 
التواصـــل االجتماعـــي صـــوًرا لهمـــا فـــي 
أوضـــاع مخلة من أجل اإلغراء لممارســـة 
ماليـــة.  مبالـــغ  مقابـــل  معهمـــا  الفاحشـــة 
واســـتجوبت النيابـــة المتهميـــن ووجهت 
إليهما تهمة ممارســـة الدعارة والتحريض 
عليها ونشر وحيازة وإتاحة مواد إباحية 

وأمرت بإحالتهما محبوستين للمحكمة.

حبس وإبعاد 
أجنبيتين بتهمة 

الدعارة

“التحكيم الدولية” ترفض ادعاءات “كنيم” ضد البحرين
المتكبدة التكاليف  عن  دوالر  ماليين   5 من  بأكثر  الحكومة  تعويض 

رحبــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني بقرار محكمــة التحكيم الدوليــة التابعة لغرفة 
التجــارة الدوليــة فــي باريــس الصــادر في تاريــخ 7 يناير الحالي فيما يتعلق بمشــروع “تحويــل النفايات لطاقة” 

.”CNIM“ المتخلف عنه في البحرين من قبل الشركة الفرنسية
المحكمـــة  أن  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
رفضت االدعاءات التي قدمتها الشركة 
الفرنسية “CNIM” أن حكومة البحرين 
هي المســـؤولة عن عدم إحراز أي تقدٍم 
في المشـــروع، إلى جانب رفضها جميع 
مطالبات الشركة التي تجاوزت قيمتها 
180 مليـــون يـــورو، وأمـــرت بتعويـــض 
حكومـــة البحريـــن بأكثر مـــن 5 مايين 

دوالر عن التكاليف المتكبدة.
وأضافـــت الوزارة أن المشـــروع موضع 
الخاف كان يهدف إلى إنشـــاء منشـــأة 
لحـــرق النفايات للتخلص مـــن النفايات 

البلدية، مع اســـتغال الحرارة المنبعثة 
بهـــدف توليـــد الكهربـــاء والطاقـــة فـــي 
االتفاقيـــة  نصـــت  حيـــث  البحريـــن، 
علـــى إيجـــاد شـــركة “CNIM” للتمويـــل 
تمديـــد  ورغـــم  للمشـــروع،  المطلـــوب 
الموعـــد النهائي للتمويل ألكثر من مرة، 
لم تتمكن الشـــركة الفرنسية من الوفاء 
بالموعـــد النهائـــي وفًقا لمـــا نصت عليه 
اتفاقية المشروع، كما أن المشروع كان 
يخضـــع أيًضا لترخيص ومراجعة بيئية 
 ”CNIM“ مستقلة، وعليه تقدمت شركة
بطلب للحصول على التصاريح البيئية 

المعلومـــات  تقـــدم  لـــم  لكنهـــا  الازمـــة، 
الكافية لتلبيـــة معايير المجلس األعلى 
للبيئـــة في مملكة البحريـــن، وقد أقرت 
المحكمة بمشـــروعية موقـــف المجلس 

األعلى للبيئة في هذا الشأن.
وأكـــدت الـــوزارة أنهـــا تفضـــل تســـوية 
الخافـــات على أســـاس ودي وبّناء بما 
مشـــيدة  العامـــة،  المصلحـــة  تقتضيـــه 
بالقـــرار الـــذي صـــدر مـــن قبـــل محكمة 
التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة 
الدولية باعتبارها سلطة محايدة لتؤكد 
علـــى مـــا تتمتـــع به بيئـــة االســـتثمارات 

الخارجيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن 
مرونة وشفافية.

األشـــغال  وزارة  أن  ذكـــره  الجديـــر 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
المبـــادرات  مـــن  عـــدد  بتنفيـــذ  تقـــوم 
ضمـــن االســـتراتيجية الوطنيـــة إلدارة 
المخلفات لإلســـهام في معالجة مشكلة 
المخلفات على المـــدى الطويل وتوفير 
للمشـــاريع  األوليـــة  والمـــواد  الطاقـــة 
الممارســـات  أفضـــل  وفـــق  المختلفـــة 
القياســـية الصحيـــة والبيئيـــة والفنيـــة 
المعتمـــدة دولًيـــا في هـــذا المجـــال، بما 
يؤكـــد التزام مملكة البحرين في مجال 
إدارة  لعمليـــات  المتكاملـــة  “اإلدارة 

المخلفات”.

المنامة - وزارة األشغال

حكمان ضد قرار رئيس “نهرا” بإغالق مركز طبي
قــال المحامي زهيــر عبداللطيف إن محكمة األمور المســتعجلة والمحكمة 
اإلداريــة والمحاكــم الجنائيــة أصــدرت 4 أحــكام ضــد قــرار وبــاغ جنائــي 
مقــدم مــن الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات 
الصحيــة “نهــرا”، ضد مركز طبي، بعدما أصدر قراًرا مخالًفا للقانون بإلغائه 
وغلقه في ذات اليوم بناًء على افتراءات غير صحيحة، فضاً عن تقديمه 

ا ضد المركز والعاملين فيه. باًغا جنائيًّ

أســـاء  التنفيـــذي  الرئيـــس  أن  وذكـــر   
اســـتعمال ســـلطاتها وانحـــرف بهـــا عـــن 
قصد، ما تســـبب في ضيـــاع مبالغ كبيرة 
بالقطـــاع  المســـتثمرين  ثقـــة  وزعزعـــة 
الطبـــي وهدر لطاقـــات الشـــباب، إضافة 
الدنانيـــر  بماييـــن  قضائيـــة  لمطالبـــات 
نظًرا لهذه التجاوزات الجســـيمة، وناشد 
القيـــادة الرشـــيدة بالتدخـــل لوضـــع حـــد 

لهذه اإلساءة واالنحراف.
 وقـــال إن محكمـــة األمـــور المســـتعجلة 
أوقفـــت تنفيـــذ قـــرار أصدرتـــه الرئيـــس 
التنفيـــذي للهيئـــة، وأمـــرت فيـــه بإلغـــاء 
ترخيـــص مركـــز طبـــي وتـــم إغاقه في 
ذات يـــوم إصدار القـــرار دون وجه حق، 
بنـــاًء علـــى أن القرار قد صـــدر بالمخالفة 

للقانـــون ولعدم مشـــروعيته، نظـــًرا لعدم 
تقديم الهيئة ما يفيد سلوكها لإلجراءات 
المنصـــوص عليهـــا في المرســـوم بقانون 
رقم )21( لســـنة 2015 بشأن المؤسسات 
الصحية الخاصة، إذ يترتب على تنفيذه 
نتائـــج ال يمكـــن تداركهـــا فيما لـــو قضي 
بإلغـــاء هذا القرار قضائيـــا، فضاً عن أن 
المركز الطبي أكد عدم مشـــروعيته بناًء 

على أسباب جدية.
 وذكـــرت المحكمـــة أيًضـــا أن الهيئـــة لـــم 
تحقـــق في ثبـــوت المخالفات المنســـوبة 
للمركز، فضاً عن أن أوراق الدعوى تنبئ 
عن إمكانية إلغـــاء القرار اإلداري الصادر 

ضد المدعية.
 وبالفعـــل تقـــدم المركـــز أمـــام المحكمـــة 

الكبـــرى المدنية األولى )الدائرة اإلدارية( 
بدعـــوى أخرى طالب فـــي ختامها بإلغاء 
هـــذا القـــرار ومـــا ترتـــب عليـــه مـــن آثار، 
والتـــي قضت بعد مداولة الدعوى بإلغاء 
القـــرار المطعـــون عليـــه، مـــا يعنـــي إلغاء 
قرار غلـــق المركز المدعي؛ بنـــاًء على أن 
القرار معيب لمخالفتـــه القانون إثر عدم 
إحالـــة المركـــز للجنة المســـائلة للتحقيق 
معـــه بشـــأن المخالفـــات المزعومة بحقه 

واتخاذ اإلجراءات التأديبية ضده.
 وحـــول وقائع الدعوى أفاد وكيل المركز 
المدعـــي للمحكمة أنهـــم تفاجأوا بصدور 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  مـــن  قـــرار 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحيـــة “نهـــرا”، مفـــاده إلغـــاء ترخيص 
المركـــز وإغاقـــه فـــوًرا وفي نفـــس يوم 
صدور هذا القرار، إذ حضر مأمور الضبط 

القضائي وعمل على غلق المركز مباشرة 
منذ تاريـــخ 20 فبراير 2019، ما تســـّبب 
في تعطيل مصالح المرضى لديه ووقف 
العاجـــات الطبية التي يتلقونها بانتظام 
وتوقف رواتـــب العاملين به وغيرها من 
التزامـــات مالية، وأن هذه األضرار تزداد 
يوًما بعـــد يوم، فضاً عـــن الضرر األدبي 

المتمثل في تشويه سمعة المركز.
 وبيـــن المحامـــي زهيـــر عبداللطيـــف أن 
هـــذا القرار قد صـــدر من المدعـــى عليها 
عن طريق الرئيـــس التنفيذي وليس من 
الجهـــة التـــي خولهـــا المرســـوم المذكور، 

منعدًمـــا  القـــرار  هـــذا  معـــه  يكـــون  ممـــا 
وباطـــاً لصدوره من غير ذي اختصاص، 
األمـــر الذي حدا بالمدعـــي لتقديم دعواه 
الماثلة بغية القضاء له بوقف قرار إلغاء 
الترخيص الممنوح للمركز وفتحه لحين 
الفصل في الدعـــوى الموضوعية، والتي 
ســـبق بيان الحكم فيها بإلغاء هذا القرار 
الباطل وغير المشروع واعتباره معدوما 

وإزالة اآلثار المترتبة عليه.
 ولفـــت إلـــى أن الحكـــم اإلداري بإلغـــاء 
هـــذا القرار الباطـــل الصادر مـــن الرئيس 
بعيـــب  معيـــب  “نهـــرا”،  لــــ  التنفيـــذي 

مخالفـــة القانون لعدم اتبـــاع اإلجراءات 
المنصـــوص عليها قانوًنا، وعيب إســـاءة 
اســـتعمال الســـلطة واالنحراف بها، وهو 
من العيـــوب القصدية التي توجب إلغاء 

القرار الصادر من المدعى عليه.
مـــن جهة أخـــرى قالت المحاميـــة زهراء 
نعمة إن المركز الطبي الصادر بشأنه هذه 
األحكام قد تم غلقه بناء على افتراءات 
كيديـــة مقدمة من أحـــد مأموري الضبط 
خـــال  مـــن  تبيـــن  مـــا  وهـــو  القضائـــي، 
األحكام الجنائية الصادرة ضد المتهمين 
وتأييـــد  ببراءتهـــم  بالقضيـــة  األربعـــة 
براءتهم من قبل محكمة االستئناف بعد 
باغ الهيئة ضدهم، وقد ورد في أسباب 
الحكـــم أن األحـــكام الجنائيـــة تبنى على 
الجـــزم وال تبنى على الشـــك والتخمين، 
بعدما اكتنفتها الريبة والشـــك في األدلة 
المقدمـــة مـــن مأمـــور الضبـــط القضائـــي 
الذي تسبب بغلق المركز الطبي بناء على 
أقـــوال غير صحيحة، فقضـــت المحكمة 
الجنائيـــة بـــأن األدلة المقدمـــة منه كانت 
كيديـــة واكتنفها الشـــك والريبة، وهو ما 

أيدته وأكدته المحكمة االستئنافية.

زهراء نعمهزهير عبداللطيف

إلساءته استغالل 
سلطاته وانحرافه 

بها عن قصد

عباس إبراهيم

عبداللطيف: رئيس “نهرا” خصم وحكم في آن واحد و“ما ترحم”
لـــمـــؤســـســـة طــبــيــة مـــحـــام  أي  مـــقـــابـــلـــة  ــض  ــ ــرف ــ وت تــفــشــل  ــلـــح  الـــصـ ــاوالت  ــ ــحـ ــ مـ ــل  ــ ك

المحامـــي زهيـــر عبداللطيـــف  قـــال 
تجـــاوزت  التنفيـــذي  الرئيـــس  إن 
كل صاحياتهـــا، والتـــي تعتبـــر أكثر 
جـــرأة وتمادًيـــا علـــى القانـــون الذي 
نص علـــى اتباع إجـــراءات قانونية 
بـــدون  تتجاهلهـــا  وهـــي  عديـــدة، 
االكتـــراث باألضـــرار التـــي تنتج عن 
ذلـــك، وقيامهـــا بالتصـــرف بصفتهـــا 
وشـــخصها، مخالفة ومتجـــاوزة كل 

ذلك.
مـــن  الكثيـــر  توجـــد  أنـــه  وأضـــاف   
القضايا ضد الهيئة، والتي زادت في 

اآلونة األخيرة، نظًرا لصدور قرارات 
منفـــردة بهـــا دون اإلحالـــة إلى لجنة 
المســـاءلة، فعندمـــا يكـــون الرئيـــس 
التنفيـــذي هـــو مـــن يحـــرر المخالفة 
وهو من يحقق فيها وهو من يصدر 
حكمـــا فيها، فهـــو بذلك قد جمع بين 
السلطتين التنفيذية والقضائية في 
إصـــدار األحـــكام و تنفيذهـــا، وألغى 
وجـــود الســـلطة القضائيـــة، وهذا ما 
ينافـــي مبـــدأ الفصل بين الســـلطات 
والقانـــون  المؤسســـات  دولـــة  فـــي 
التي أرســـى دعائمها حضرة صاحب 

الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة حفظه هللا.

الرئيـــس  رفـــض  إلـــى  وأشـــار   
عـــن  محـــام  أي  مقابلـــة  التنفيـــذي 
تلـــك المؤسســـات الطبيـــة أو أولئك 
األطباء، بالرغم من وجود مادة في 
قانون المؤسســـات الصحية للصلح 
بيـــن المؤسســـات الصحيـــة الخاصة 
والهيئة، وتتم الكثير من المحاوالت 
مـــن تلك المؤسســـات للصلح إال أنها 
تبـــوء بالفشـــل نظًرا لرفض رئيســـها 
ذلـــك، متســـائاً هـــل هـــدف الرئيس 

التنفيـــذي للهيئـــة حمل المؤسســـات 
بالقانـــون  االلتـــزام  علـــى  الصحيـــة 
وتعريضهـــم  اســـتثمارهم  غلـــق  أم 

لألضرار با رأفة ورحمة؟!.
 وأشار المحاميان زهير عبداللطيف 
تقدمـــا  أنهمـــا  إلـــى  نعمـــة  وزهـــراء 
ضـــد  العـــام  النائـــب  أمـــام  بشـــكوى 
الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنية 
لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية 
الضبـــط  مأمـــوري  وضـــد  “نهـــرا” 
القضائـــي للتحقيـــق فـــي المخالفات 
والتجاوزات القانونية التي صدرت 

منهـــم، متيقنين بأنه ال بد من عدالة 
القانـــون وإحقـــاق الحـــق أن تأخـــذ 

مجراها.
 ولفتا إلى أن الكثير من المستثمرين 
الحاصـــل  التعطيـــل  مـــن  ضجـــوا 
المتكـــررة  والمخالفـــات  باســـتمرار 
التي تحدث من قبل موظفي الهيئة 
وعدم العمل بالقوانيـــن، مبينين أنه 
من منظوريهما فإنه من االســـتحالة 
الخـــاص  الصحـــي  القطـــاع  تطويـــر 
وتنفيذ سياســـة الســـياحة العاجية 
فـــي ظـــل التعطيـــات والمخالفـــات 

المســـتمرة من قبل الهيئـــة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

كما ناشـــدا القيادة الرشـــيدة بوضع 
اســـتعمال  إســـاءة  لتمـــادي  حـــد 
الســـلطة ومخالفـــة القوانيـــن، إذ إن 
من شـــأن ذلـــك التمـــادي ضعف ثقة 
المســـتثمرين فـــي القطـــاع الصحي 
فضـــا عـــن إعاقـــة وضعـــف وتيـــرة 
تطور هذا القطـــاع المهم، وحصول 
أثرهـــا  يـــزال  ال  تحمـــد  ال  عواقـــب 
وخيمـــا على كل مـــن امتدت له تلك 

اإلساءة.

المنامة - النيابة العامة

محمـــد  النيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
الكبـــرى  المحكمـــة  أن  ســـلطان 
الجنائية الرابعة أصدرت حكمها 
امـــس في واقعـــة طلب موظف 
مدنـــي بـــاإلدارة العامـــة للدفـــاع 
حيـــث  رشـــوة،  لمبلـــغ  المدنـــي 
قضت بســـجن المتهـــم لمدة 10 
ســـنوات وبتغريمـــه مبلـــغ ألفين 
دينار عما نســـب إليـــه من اتهام. 
وتعـــود تفاصيـــل الواقعـــة إلـــى 
تلقـــي النيابـــة العامـــة بـــاغ من 
اإلدارة العامة لمكافحة الفســـاد 
واألمن االقتصادي واإللكتروني 

مفـــاده قيام موظـــف مدني تابع 
لـــإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني 
مالـــي  مبلـــغ  واســـتام  بطلـــب 
وقدره ألفي دينار كرشوة مقابل 
إحـــدى  لصالـــح  تقديـــم خدمـــة 
الشـــركات، حيث باشرت النيابة 
واســـتمعت  تحقيقاتهـــا  العامـــة 
كمـــا  اإلثبـــات  شـــهود  ألقـــوال 
اســـتجوبت المتهم الذي اعترف 
بما نســـب إليه من اتهام وأمرت 
وإحالتـــه  احتياطيـــًا  بحســـبه 
للمحكمـــة التـــي قضـــت بإدانتـــه 

ومعاقبته عما نسب إليه.

10 سنوات لموظف مرتٍش 
وتغريمه ألفي دينار

المنامة - النيابة العامة

محمـــد  النيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
الكبـــرى  المحكمـــة  أن  ســـلطان 
الجنائية الرابعة أصدرت حكمها 
امـــس بمعاقبـــة متهـــم الرتكابـــه 
جريمة غسل أموال بلغ مقدراها 
حوالي 190 ألف دينار متحصلة 
بالمـــواد  االتجـــار  جرائـــم  مـــن 
المخدرة وذلك بالســـجن لمدة 5 
سنوات وبتغريمه مبلغ 100 ألف 
دينـــار وبمصـــادرة المبلـــغ محـــل 

الجريمة من أمواله وأماكه.
إلـــى  الواقعـــة  وتعـــود تفاصيـــل 
التجـــاره  المتهـــم  علـــى  القبـــض 
بالمـــواد المخـــدرة وضبـــط مبالغ 
ماليـــة بمســـكنه، حيـــث باشـــرت 
تحقيقاتهـــا  العامـــة  النيابـــة 
وأصـــدرت أمـــرًا بالكشـــف وتتبع 

أمـــوال المتهـــم وبيـــان مصدرها 
والتي أثبتت أن أمواله متحصلة 
مـــن تجارتـــه بالمـــواد المخـــدرة 
عـــدة  عليهـــا  أجـــرى  قـــد  وأنـــه 
عمليـــات تتمثـــل فـــي إيداعـــات 
وتحويـــل  وإقـــراض  بنكيـــة 
عمات واستئجار محال وشراء 
مركبـــات وقـــوارب وذلـــك بغيـــة 
التهـــرب مـــن المســـاءلة وإخفاء 
مصـــدر تلـــك األمـــوال الحقيقي 
المشـــروعية  صفـــة  وإضفـــاء 
النيابـــة  اســـتمعت  وقـــد  عليهـــا، 
العامـــة ألقـــوال شـــهود اإلثبـــات 
كما استجوبت المتهم وواجهته 
باألدلـــة القائمـــة ضـــده وأحالتـــه 
للمحكمـــة التـــي قضـــت بإدانتـــه 

ومعاقبته عما نسب إليه.

السجن 5 سنوات لمتهم 
بقضية غسيل أموال



business@albiladpress.com 08
الجمعة 17 يناير 2020 - 22 جمادى األولى 1441 - العدد 4112

المنامة - بورصة البحرين

تداول 3.8 مليون سهم بـ 1.2 مليون دينار

 

Page 1 of 1 

  
  
 
  
  

 

 

 

  
  

مريم العيد المليونير الثاني لحساب ثمار
أبـــنـــاء  5 ـــ  ــ ل ــة  ــي ــن ــري ــح ب أم  تــحــصــدهــا  ــرى  ــبـ ــكـ الـ الـــجـــائـــزة 

قـــدم بنـــك اإلثمـــار، الجائـــزة الكبـــرى الثانية 
بحرينيـــة  أم  إلـــى  دوالر  مليـــون  وقدرهـــا 
لخمســـة أبناء، مريـــم محمد عبـــدهللا العيد. 
وقـــد ربحت العيد الجائزة في ســـحب شـــهر 
ديســـمبر والتي قدمها لهـــا الرئيس التنفيذي 
للبنـــك أحمـــد عبدالرحيـــم ونائـــب الرئيـــس 
التنفيذي للمجموعـــة المصرفية عبدالحكيم 
المطـــوع فـــي حفـــل عقـــد بمجمـــع األفنيوز. 
وحضر الحفل رابحان آخران من ســـحوبات 
ثمار، إضافة إلى مدير عام مجموعة األعمال 
المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بنك اإلثمـــار محمد 
جناحـــي وأعضاء آخرون مـــن فريق اإلدارة 

التنفيذية للبنك وعدد كبير من الجمهور.
جميـــع  عـــن  “بالنيابـــة  عبدالرحيـــم  وقـــال 
بالتهانـــي  نتقـــدم  اإلثمـــار،  بنـــك  منتســـبي 
إلـــى مريـــم العيد وأســـرتها الكريمـــة وجميع 
الرابحيـــن فـــي ســـحوبات ثمـــار. إن برنامج 

ثمـــار اآلن في عامه العاشـــر لم يتم تصميمه 
فقـــط لتشـــجيع األفـــراد على اتباع أســـلوب 
إلدارة أموالهم يتســـم بالمسؤولية من خالل 
جعـــل االدخـــار أكثر فائـــدة لهـــم، وإنما يقدم 

لهم أيضًا جوائز قد تغير حياتهم”.  
وأضـــاف “نلتـــزم في بنـــك اإلثمـــار بمواصلة 
تحسين خدماتنا ومكافأة عمالئنا األوفياء. 
وســـواء كانت المبالـــغ كبيرة أو صغيرة، فإن 
االدخـــار للمســـتقبل هـــو قـــرار حكيـــم. كمـــا 
حاولنا جعـــل االدخار ســـهالً لعمالئنا الصغار 

من خالل حساب ثمار الصغار”. 
ومـــن جانبها، قالت مريـــم العيد “على الرغم 
مـــن أنني كنت دائمًا أحـــاول جاهدة االدخار 
إلـــى  ســـأحتاج  أننـــي  اعتقـــدت  للمســـتقبل، 
أعـــوام عديـــدة للوصول إلى هدفـــي المالي. 
ولكن بفضل االدخار في حســـاب ثمار أشعر 
بســـعادة غامرة ألني أصبحت مليونيرة. أنه 

أثناء تسليم الجائزةشعور رائع وأنا ممتنة جدًا لبنك اإلثمار”.

المنامة - بنك اإلثمار

قالـــت مجموعـــة “جـــي أف 
أتـــش الماليـــة” إنهـــا بصـــدد 
 5 لمـــدة  صكـــوك  إصـــدار 
إلـــى  منوهـــًة  ســـنوات، 
احتمالية إدراجها في سوق 
األوراق الماليـــة الدولي في 
بورصـــة لنـــدن. وأوضحـــت 
المجموعة فـــي بيان لها، أن 
هـــذا اإلصدار يأتي تماشـــيا 

مـــع قـــرار الجمعيـــة العموميـــة في ديســـمبر الماضـــي إصدار صكـــوك تصل 
قيمتهـــا إلـــى 500 مليون دوالر في إصدار واحـــد أو عدة إصدارات. وبينت 
أنـــه ســـيتم عقد اجتماعات مع مســـتثمرين اعتبارا مـــن 15 يناير 2020 في 
آســـيا واإلمـــارات العربية المتحـــدة ولندن. وأشـــارت إلى أنهـــا عينت بنكي 
“سوســـيتيه جنـــرال” وبنك “ســـتاندرد تشـــارترد” للعمل كمنســـقين عالميين 

ومديرين رئيسيين مشتركين لإلصدار. 

وأضافت أن بنك “اإلمارات دبي الوطني كابيتال” وشركة “كامكو  «
لالستثمار” وبنك “المشرق” و”شعاع كابيتال” وبنك “وربة” سيكونون 

أيضا مديرين رئيسيين مشتركين.

“جي إف إتش” تصدر صكوكا بـ 500 مليون دوالر

المقبل األســـبـــوع   %  78.81 ــى  ــ إل حــصــتــه  يــرفــع 

قيمة استحواذ “الوطني” على “اإلسالمي”

أظهــرت نتائــج أحــد أكبر عمليات االســتحواذ المصرفية في المملكة، أن بنك البحرين الوطني ســيدفع نحو 58.8 
مليون دينار لمساهمي بنك البحرين اإلسالمي وذلك ضمن تفاصيل صفقة سيقوم بموجبها “الوطني” بتاريخ 22 
يناير المقبل برفع حصته في “اإلســالمي” من %29.06 إلى %78.81 بعد أن وافق نحو نصف المســاهمين تقريبًا 
علــى الصفقــة. وسيشــتري بنــك البحريــن الوطنــي أكثــر مــن 502 مليون ســهم بســعر 117 فلســًا في بنــك البحرين 
اإلســالمي وهــي تشــكل %47.24 مــن أســهم البنــك، فــي حيــن ســيقوم بعمليــة تبــادل لألســهم لنســبة %2.51 من 

المساهمين الذين وافقوا على الصفقة بتبادل األسهم بنسبة تبادل تبلغ 0.167 سهم جديد في “الوطني”.

بنـــك  إدارة  مجلـــس  وأعلـــن 
فـــي  أمـــس  الوطنـــي  البحريـــن 
إفصـــاح بالبورصـــة، عـــن إغالق 
عـــرض االســـتحواذ الكامل على 
بنك البحرين اإلسالمي، بنجاح 
والـــذي قـــد تم افتتاحـــه في 18 
ديسمبر 2019، إذ أصبح العرض 
مقبوالً وغير مشروطًا من جميع 
نواحيـــه بتاريخ 15 يناير 2020 
بعـــد أن تقـــدم وكيـــل االســـتالم 
المعيـــن مـــن قبل مقـــدم العرض 
)شـــركة ســـيكو( بتأكيـــد كتابـــي 
البحريـــن  بنـــك  إدارة  لمجلـــس 
الوطنـــي، بمـــا يفيـــد أنـــه قد تم 
تســـليم بنـــك البحريـــن الوطني 
 502,418,817 مجموعـــه  مـــا 
ســـهما من اســـهم بنـــك البحرين 
اإلسالمي والتي تمثل ما نسبته 
%49.75 مـــن إجمالـــي األســـهم 
والمدفوعـــة  الصـــادرة  العاديـــة 

لبنك البحرين اإلسالمي.
ومـــن المقرر أن تبـــدأ إجراءات 
تســـوية الصفقة في تاريخ 22 
ينايـــر 2020 مـــن خـــالل إحدى 
الخيـــار  علـــى  بنـــاء  اآلليـــات، 
المتخـــذ مـــن قبل مســـاهم بنك 
المشـــارك  اإلســـالمي،  البحرين 
والموقع على اســـتمارة القبول 
بالنســـبة  إنـــه  إذ  والتحويـــل، 
البحريـــن  بنـــك  لمســـاهمي 
اختـــاروا  الذيـــن  اإلســـالمي 
العـــرض النقـــدي بواقـــع 0.117 
دينـــار بحرينـــي لكل ســـهم في 

بنـــك البحريـــن اإلســـالمي فإن 
الدفـــع إما ســـيكون عـــن طريق 
بالدينـــار  المصرفـــي  التحويـــل 
البحريني إلى الحساب البنكي 
للمســـاهم والمبين في استمارة 
القبـــول والتحويـــل المقدمة أو 
عن طريق إصدار شـــيك إداري 
بنـــك  مســـاهم  باســـم  بالدينـــار 
البحرين اإلسالمي، إذ سيكون 
الشيك جاهزا لالستالم بتاريخ 
التســـوية فـــي الفرع الرئيســـي 
لبنـــك البحرين الوطنـــي للذين 
اختاروا تسوية العرض النقدي 

بواسطة الشيك. 

بنـــك  لمســـاهمي  بالنســـبة  أمـــا 
الذيـــن  اإلســـالمي  البحريـــن 
اختـــاروا عرض تبادل األســـهم 
بنســـبة تبادل تبلـــغ تبلغ 0.167 
ســـهم جديد في بنـــك البحرين 
الوطنـــي لكل ســـهم فـــي البنك 
اإلســـالمي، ســـيتم قيد أســـهم 
بنك البحرين الوطني الجديدة 
تلقائيا بشـــكل إلكتروني فقط، 
شـــركة  لـــدى  حســـابهم  فـــي 
البحرين للمقاصة وســـيتم نقل 
أســـهمهم المتنـــازل عنها تلقائيا 
البحريـــن  بنـــك  حســـاب  إلـــى 
الوطنـــي ولـــن يتم إصـــدار أية 

وســـيتم  باألســـهم،  شـــهادات 
تقريب أية كســـور أســـهم تنتج 
عن تطبيق نسبة تبادل األسهم 
إلى أقرب عدد صحيح كما هو 

مذكور في مستند العرض.
 22 التســـوية  تاريـــخ  وفـــي 
تحديـــث  ســـيتم   2020 ينايـــر 
ســـجالت المســـاهمين لكل من 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي وبنك 
لتعكـــس  اإلســـالمي  البحريـــن 
التغيـــرات الناتجة عن العرض، 
على أن يتم اســـتئناف التداول 
على البنك اإلسالمي في اليوم 

التالي.

جوهانسبرغ - أ ف ب

45 مليون شخص بحاجة 
لمساعدات غذائية عاجلة

أعــلــنــت األمـــم الــمــتــحــدة أمـــس أن عـــددًا 
قياسًيا من سكان دول إفريقيا الجنوبية 
يبلغ 45 مليوًنا بحاجة لمساعدات غذائية 
ــّراء الــجــفــاف والــفــيــضــانــات  ــ عــاجــلــة جــ
والصعوبات االقتصادية. وقالت المديرة 
لوال  العالمي  األغذية  لبرنامج  اإلقليمية 
هذه  الجوع  “أزمــة  إن  بيان  في  كاسترو 
وتشير  قبل  مــن  نشهده  لــم  نطاًقا  بلغت 

األدلة إلى أنها ستزداد سوءًا”.

أقفـــل مؤشـــر البحرين العام أمـــس الخميس عند مســـتوى 1,639.70 بارتفاع 
وقدره 3.49 نقطة مقارنة بإقفاله يوم األربعاء.

وتداول المســـتثمرون 3.77 مليون ســـهم، بقيمة إجمالية قدرها 1.22 مليون 
دينـــار، تـــم تنفيذهـــا من خالل 90 صفقـــة، حيث ركز المســـتثمرون تعامالتهم 
على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 900.87 
ألف دينار أي ما نسبته %73.65 من القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 
2.37 مليـــون ســـهم، تـــم تنفيذهـــا من خـــالل 48 صفقـــة. وجاء البنـــك األهلي 
المتحـــد فـــي المركز األول إذ بلغت قيمة أســـهمه المتداولة 785.28 ألف دينار 
أي مـــا نســـبته %64.20 مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها 
1.89 مليـــون ســـهم، تم تنفيذها من خالل 25 صفقة. أمـــا المركز الثاني فكان 
لعقارات الســـيف بقيمة قدرها 155.76 ألف دينار أي ما نســـبته %12.73 من 
إجمالي قيمة األســـهم المتداولة.ثم جاءت شركة )بتلكو( بقيمة قدرها 78.07 

ألف دينار أي ما نسبته %6.38 من إجمالي قيمة األسهم المتداولة.

58
مليون دينار

 علي الفردان

غالبية مساهمي 
“اإلسالمي” تقر 

بيع األسهم.. 
والبعض “مبادلة”

المحرر االقتصادي

المنامة - بنا

انتهــت أمــس الفتــرة المقــررة للشــركات الكبيــرة التــي يبلــغ دخلها الســنوي 3 ماليين دينــار أو أكثر لتقديــم طلبات التمويــل من صندوق 
الســيولة، الــذي تــم إطالقــه تنفيــًذا لتكليــف ولــي العهد نائب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة في الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل “تمكين” والبنوك الوطنية بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار 

بحريني بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها وتمكينها من االستمرار والنمو.

ومـــن المقـــرر أن تبـــدأ عملية فـــرز طلبات 
الشـــركات الكبيـــرة للتأكد من اســـتيفائها 
للشـــروط ومعايير االســـتحقاق المحددة، 
في حين يستمر باب التقديم للمؤسسات 
الصغيرة والمتوســـطة ممن تنطبق عليها 
معايير االستحقاق لتقديم طلب التمويل 
حتـــى 19 مـــارس المقبـــل، حيـــث يقـــوم 
تســـهيالت  بتقديـــم  الســـيولة  صنـــدوق 
ائتمانية بمعدل فائدة تبلغ 2.5 % ولمدة 
3 ســـنوات كحـــد أقصـــى لفترة التســـهيل 
الشـــركات  تمويـــل  يتجـــاوز  ال  بحيـــث 
الكبيـــرة عـــن مليـــون دينـــار، وال يتجـــاوز 

تمويل المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
عن 250 ألف دينار.

االســـتحقاق  معاييـــر  تحديـــد  وتـــم 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
للحصول على تســـهيالت ائتمانية تتمثل 
فـــي أن تمتلـــك المؤسســـة ســـجاًل تجارًيا 
نشًطا، وتكون نسبة مساهمة البحرينيين 
%51 كحـــد أدنـــى في ملكية المؤسســـة، 
وأن تمارس المؤسسة أنشطتها التجارية 
في مملكـــة البحرين، إلى جانب أال تكون 
المؤسسة قد قدمت طلًبا إلعادة التنظيم 
أو التصفية حســـب قانون اإلفالس، وأن 

تمتلك قوائم مالية للســـنة المالية 2018، 
وتمتلـــك المؤسســـة هامش ربـــح إيجابي 
لســـنة واحـــدة في فتـــرة الثالث ســـنوات 
الماضيـــة. ويمكـــن للمؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة تقديـــم طلباتهـــا فـــي أحـــد 
التاليـــة:  للتنميـــة  البحريـــن  بنـــك  فـــروع 
فرع مجمع ســـترة، وفـــرع مجمع ريادات، 
وفرع المنطقة الدبلوماســـية، وفرع الحد 
الصناعيـــة، علًما بأنه ال يشـــترط أن يكون 
مقدم طلب التمويل من الزبائن الحاليين 
للبنـــوك المســـاهمة ليتمكن مـــن الحصول 

على التسهيالت االئتمانية.

استمرار الطلبات لـ “الصغيرة والمتوسطة” حتى 19 مارس
صندوق السيولة... انتهاء التقديم للشركات للكبيرة

دبي - مباشر

تراجعت تحويالت العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خالل الـ11 شهرًا األولى من العام 2019 بنسبة 10.26% 
علــى أســاس ســنوي. وتراجعــت تحويــالت العمالة الفلبينيــة من 4 دول خليجية على رأســها قطر بنســبة %24.97، فيما ارتفعت 
التحويالت القادمة من كل من البحرين والكويت بنسبة %47.67 و%10.59، لتبلغ 293.27 مليون دوالر، و676.94 مليون دوالر 

على التوالي، وذلك بحسب بيانات المصرف المركزي الفلبيني.

يشار إلى أن التحويالت الفلبينية القادمة 
مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية جاءت 
األكبر خليجيـــًا ب1.91 مليار دوالر، فيما 
جاءت أقل التحويالت من ســـلطنة عمان 

بـ199.46 مليون دوالر.
تســـتند  لـ”مباشـــر”  إحصائيـــة  وكشـــفت   
أن  المركـــزي،  الفلبيـــن  بنـــك  لبيانـــات 
مـــن  الفلبينييـــن  العامليـــن  تحويـــالت 
الخليـــج بالفتـــرة مـــن مطلع ينايـــر 2019 
وحتـــى نوفمبر الماضـــي بلغت نحو 5.22 
مليـــار دوالر، مقارنـــة بـ5.82 مليـــار دوالر 

بالفترة المماثلة من 2018.
ومثلـــت تحويـــالت العمالـــة الفلبينية من 

إجمالـــي  مـــن   89.38% الخليـــج  دول 
تحويـــالت العمالـــة من قارة آســـيا البالغة 

5.84 مليار دوالر.
تحتـــل الفلبيـــن المركـــز الرابـــع عالميا في 
اســـتقطاب تحويـــالت العمالـــة بقيمة 34 
مليـــار دوالر خـــالل 2018، وذلك حســـب 
الدولـــي، واصفـــا  للبنـــك  موجـــز حديـــث 
التحويـــالت بأنهـــا بمثابـــة شـــريان حيـــاة 
الدخـــل  ومتوســـطة  منخفضـــة  للبلـــدان 
ووســـيلة فعالة للحد من الفقر ألنها توجه 

مباشرة إلى األسر.
 وتتأثـــر تحويالت العمالـــة على اختالف 
جنســـياتها في دول الخليج جـــراء اتباع 

توطيـــن  سياســـة  المنطقـــة  حكومـــات 
العمالة، من خالل تبني قيود على العمالة 
الوافـــدة، وفرض رســـوم علـــى الوافدين، 

وتقليص أعدادهم.
للتصنيفـــات  موديـــز  وكالـــة  وكانـــت 
االئتمانية كشـــفت أن تأميم ســـوق العمل 
قـــد  الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس  فـــي 

يحافظ على االستقرار االجتماعي.
وارتفعـــت تحويالت العمالة الفلبينية من 
مختلـــف دول العالـــم خـــالل الــــ11 شـــهرًا 
األولـــى من العام الماضي ســـنويًا بنســـبة 

%4.4 عند 27.23 مليار ريال.

ً 5.22 مليار دوالر قيمتها بالدول الخليجية في 11 شــهرا
47.7 % ارتفاع تحويالت العمالة الفلبينية بالبحرين
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أمل الحامد

انطالق المنتدى “العربي البرازيلي” 14 أبريل
االقتصاديـــة العالقـــات  لتعزيـــز  المشـــاركة  إلـــى  “الخـــاص”  دعـــوة 

تلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين دعوة للمشاركة في الذي سُيعقد في 14 أبريل 2020 
في مدينة ساو باولو بالبرازيل.

جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء رئيـــس غرفـــة تجارة 
بنظيـــره  نـــاس  ســـمير  البحريـــن  وصناعـــة 
رئيـــس الغرفة التجاريـــة العربيـــة البرازيلية 
روبنـــز هانـــون، يرافقـــه األمين العـــام للغرفة 
التجاريـــة العربيـــة البرازيليـــة تامـــر منصور، 
أصحـــاب  لجميـــع  دعوتهمـــا  وجهـــا  حيـــث 
األعمـــال البحرينيين للمشـــاركة في المنتدى 
الذي يهدف إلى تعزيز العالقات االقتصادية 
بيـــن  والثقافيـــة  واالســـتثمارية  والتجاريـــة 
الجانبين العربي والبرازيلي بشـــكٍل مشـــترك 
ومســـتدام. وســـيتناول المنتدى الذي يحمل 
هذا العام شـــعار “المستقبل اآلن”، والذي من 
المتوقـــع أن يحظـــى بمشـــاركة نحـــو 1000 
شـــخصية عربية وبرازيليـــة؛ لبحث عدد من 
الموضوعـــات والمحاور منها: األمن الغذائي، 

إلـــى  االســـتراتيجية،  الخطـــط  االســـتثمار، 
جانب دعوتهما للجانب البحريني بالمشاركة 
فـــي فعاليات النســـخة األولى مـــن “المعرض 
العربي العالمي” المزمع انعقاده خالل الفترة 

ذاتها من 15 حتى 17 أبريل 2020.
 ورحـــب نـــاس بهذه الزيـــارة التـــي تأتي في 
إطار حرص كال الجانبين على رفع مســـتوى 
الوعـــي بالفـــرص التجاريـــة وإمكانـــات النمو 
المتاحـــة فـــي البحريـــن والبرازيـــل. واقترح 
جانـــب غرفـــة البحريـــن تســـهيل إجـــراءات 
إصدار تأشـــيرات الســـفر إلى البرازيل والتي 
التبـــادل  لتشـــجيع  األولـــى  الخطـــوة  ُتعـــد 
التجـــاري بيـــن البلديـــن الصديقيـــن من أجل 
تيســـير تنقـــل أصحـــاب األعمال، إلـــى جانب 
الدعـــوة المشـــتركة لفتـــح خطـــوط الطيران 

الجويـــة والمالحية المباشـــرة بيـــن البحرين 
والبرازيـــل، منوهـــا إلـــى توجـــه الكثيـــر مـــن 
الشـــركات العالميـــة التخـــاذ البحريـــن مقـــرًا 
اســـتراتيجيًا لهـــا؛ نظرًا للموقـــع المتميز الذي 
تحظـــى بـــه البحريـــن، والمزايا االســـتثمارية 
إلـــى  العديـــدة التـــي تتيحهـــا للمســـتثمرين، 
جانـــب اقتـــراح توقيـــع الطرفيـــن التفاقيـــة 
تعـــاون مشـــترك بينهمـــا تهـــدف إلـــى تعزيـــز 
مجـــاالت  شـــتى  فـــي  المشـــتركة  العالقـــات 

األعمال.
األعمـــال  أصحـــاب  منصـــور  دعـــا  وبـــدوره 
المنتـــدى  فـــي  للمشـــاركة  البحرينييـــن 
و”المعـــرض  العربي-البرازيلـــي،  االقتصـــادي 
العربـــي العالمـــي األول” مـــن أجـــل االطـــالع 
عن قرب على الفرص االســـتثمارية العديدة 
المتوفرة ومحاولة استثمارها بالصورة التي 
تدعـــم وتعزز من حجم العالقات المشـــتركة 

بين البلدين.

من لقاء “الغرفة” بالوفد التجاري البرازيلي

 رياض احمد حسين المعلم

السنابس - الغرفة

طوكيو- رويترز

ارتفعــت أســعار النفــط أمــس بدعم من توقيــع طال انتظــاره التفاق 
التجــارة األولــي بيــن الواليات المتحــدة والصين والــذي يمّهد لقفزة 
في مشتريات الصين من منتجات الطاقة األميركية، بينما انخفضت 

مخزونات النفط في الواليات المتحدة بأكثر من المتوقع.

 وبحلول الســـاعة 0754 بتوقيت 
جرينتـــش، ارتفـــع خـــام القيـــاس 
العالمي برنت 30 سنًتا أو 0.5 % 
إلـــى 64.30 دوالر للبرميـــل، بينما 
صعد الخام األميركي 30 سنتا أو 
0.5 % إلى 58.11 دوالر للبرميل.
باتفـــاق  يســـمى  مـــا  وبموجـــب   
المرحلة واحد الـــذي يدعو لهدنة 
فـــي الحـــرب التجاريـــة بيـــن أكبر 
تلتـــزم  العالـــم،  فـــي  اقتصاديـــن 
والغـــاز  النفـــط  بشـــراء  الصيـــن 
الطبيعـــي المســـال وغيرهمـــا من 
منتجـــات الطاقـــة مـــن الواليـــات 
المتحـــدة بقيمـــة إضافيـــة قدرها 

50 مليار دوالر على مدى عامين.
وقـــال فيرينـــدرا شـــوهان محلـــل 
النفط لدى إنرجي أسبكتس ”كان 
هـــذا توقيع رســـمي لشـــيء جرى 
االتفـــاق عليـــه بالفعـــل، لكـــن هذا 

يدعم بالتأكيد المعنويات“.

64.30 دوالر سعر برميل النفط

طرحت شــركة “تطوير” للبترول في جلســة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة لتوفير مرافق ضغط الغاز غير المرتبطة 
تقــدم إليهــا 5 عطــاءات أقلهــا بقيمــة 34.8 مليون دوالر )ما يعادل 13.1 مليــون دينار( وأكبرها بقرابــة 168.3 مليون دوالر )ما يعادل 

63.3 مليون دينار(.

 كمـــا طرحـــت الشـــركة 4 مناقصـــات 
أخرى، أولهـــا لتوريد المعدات والمواد 
والموظفيـــن مـــن أجـــل خدمـــة الحفر 
تقدم إليها عطـــاءان أقلها بنحو 10.8 
مليـــون دوالر )مـــا يعـــادل 4.1 مليـــون 
دينـــار( وأكبرهـــا بقرابـــة 15.9 مليـــون 
دوالر )مـــا يعـــادل 6 مالييـــن دينـــار(، 
والثانيـــة لتوقيع عقد لمدة 5 ســـنوات 
لتوفيـــر زيـــت Chevron تقـــدم إليهـــا 
عطـــاء وحيد بنحـــو 2.9 مليون دوالر 
)مـــا يعـــادل 1.1 مليـــون دينـــار(، فيمـــا 
تعلقـــت الثالثة بدراســـة جـــدوى حقن 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون فـــي المكامـــن 
النفطيـــة تقدم إليهـــا 6 عطاءات فنية 

لتوفيـــر  واألخيـــرة  جميعهـــا،  علقـــت 
التأمين الطبـــي والتأمين على الحياة 

تقدم إليها 3 عطاءات علق أحدها.
ـــا، تـــم أمس، فتـــح 79 عطاء لـ   إجماليًّ
15 مناقصـــة ومزايـــدة )13 مناقصـــة 
ومزايدتـــان( من 10 جهـــات حكومية، 
فـــي حيـــن تـــم تعليـــق 11 عطـــاء لــــ5 
جهـــات. وبلغ مجموع أقـــل العطاءات 

المقدمة نحو 21.3 مليون دينار.
 وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لهيئـــة 
الكهربـــاء والماء، أولهمـــا لتزويد أثاث 
مكتبـــي لمبنى مركز طوارئ دمســـتان 
الجديـــد إلدارة توزيـــع الكهرباء تقدم 
إليهـــا 13 عطـــاء علـــق أحدهـــا وأقـــل 

عطـــاء بنحو 24.5 ألف دينار، والثانية 
لتزويـــد األطعمة لموظفـــي الهيئة في 
جزيرة حوار لمدة عامين تقدم إليها 3 
عطاءات أقلها بنحو 98.3 ألف دينار.

 بيع وإعادة تأجير 3 طائرات 
لـ”طيران الخليج”

 كذلـــك فتح المجلس، مزايدة لشـــركة 
طيـــران الخليـــج لبيـــع وإعـــادة تأجير 
3 طائـــرات مـــن طـــراز بوينـــج )-787
أبريـــل  بيـــن  الشـــركة  إلـــى  تصـــل   )9
إليهـــا  تقـــدم   2020 وديســـمبر   2020
7 عطـــاءات فنيـــة، ومناقصة لشـــركة 
مطـــار البحريـــن إلبـــرام عقـــد لتعييـــن 

الدعايـــة،  خدمـــات  توفيـــر  وكالـــة 
التســـويق، االبتـــكار وإدارة الفعاليات 
لمـــدة عامين تقـــدم إليهـــا 9 عطاءات 
علق أحدهـــا وأقل عطـــاء بنحو 65.3 

ألف دينـــار، ومناقصة لهيئـــة البحرين 
المواقـــع  لصيانـــة  واآلثـــار  للثقافـــة 
الزراعيـــة التابعة للهيئة تقدم إليها 12 
عطـــاء علق أحدها وأقـــل عطاء بنحو 

37.6 ألـــف دينـــار، ومناقصـــة لـــوزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة لتجديـــد 
مالعـــب التنـــس باالتحـــاد البحرينـــي 
للتنس تقدم إليهـــا عطاء وحيد بنحو 

45.9 ألف دينار.
لشـــركة  مناقصـــة  فتحـــت  وأيًضـــا،   
الخفيفـــة  الوجبـــات  لتوفيـــر  “بابكـــو” 
والمرطبات لمدة 3 سنوات تقدم إليها 
عطاء وحيد بنحـــو 205.9 ألف دينار، 
ومناقصـــة لهيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت 
لتقديـــم خدمات استشـــارية لخدمات 
تصميـــم وتنفيـــذ عملية منـــح الطيف 
الترددي في الـ C-Band تقدم إليها 4 
عطاءات فنية علق أحدها، ومناقصة 
عامة لوزارة الصحة لشـــراء سيارتين 
الكلـــى  غســـيل  لمرضـــى  إســـعاف 
ألمـــراض  الحنينيـــة  مركـــز  بمشـــروع 
وغســـيل الكلى تقدم إليها 9 عطاءات 

أقلها بنحو 37.1 ألف دينار.

فتح مظاريف مناقصات جلسة أمس

“تطوير للبترول”: 13.1 مليون دينار لمرافق ضغط الغاز
للحفر والــمــوظــفــيــن  والــــمــــواد  ــدات  ــعـ ــمـ الـ لـــتـــوريـــد  ديـــنـــار  مــلــيــون   4.1
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أظهرت أحدث بيانات نشــرت على موقع مجلس المناقصات والمزايدات، 
طرح مزايدة إنشــاء وتشــغيل سوق مدينة حمد الشعبي لشؤون البلديات 
بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي فــي الجلســة 
األســبوعية للمجلس أمس بنحو 2.5 مليون دينار لشــركة إعمار للهندســة، 

وكان قد تقدم إليها 3 عطاءات.

فـــإن  المنشـــورة،  للبيانـــات  ووفًقـــا 
العقد مدته 35 سنة وستستثمر فيه 
الشركة بموجب شروط العقد وعلى 

الخرائـــط  إلعـــداد  الخاصـــة  نفقتهـــا 
وإصـــدار  الهندســـية  والرســـومات 
الالزمـــة  والتصاريـــح  التراخيـــص 

الســـتثمار أرض فـــي منطقـــة مدينة 
مشـــروع  إنشـــاء  خـــالل  مـــن  حمـــد 
سوق شـــعبية. كما ستحصل شؤون 
البلديـــات فـــي المقابـــل خـــالل فترة 
العقـــد مبلـــغ فائـــدة ســـنوية لموقـــع 

المشروع.
 6 فـــي  طرحـــت  الـــوزارة  وكانـــت 
ســـبتمبر 2018 بالجلســـة األسبوعية 
والمزايـــدات،  المناقصـــات  لمجلـــس 
مزايدة إنشاء وتشغيل سوق مدينة 
حمـــد الشـــعبي بنحـــو 16.3 مليـــون 

دينـــار، كان تقـــدم إليهـــا 3 عطاءات، 
ُعلق اثنان منها.

وفـــي ذلـــك الوقـــت، دعـــت الـــوزارة 
الشـــركات والمؤسسات المتخصصة 
محلًيـــا، والتي تتوافـــر لديها الخبرة 
السابقة في إنشاء وتشغيل األسواق 
المركزيـــة للتقـــدم بعروضهـــا، وذلـــك 
بنظـــام المزايدة العلنيـــة العامة على 
قيمـــة حـــق االنتفـــاع الســـنوي للمتر 
المربـــع ونســـبة مـــن صافـــي األرباح 

السنوية للمشروع.

2.5 مليون دينار إلنشاء سوق مدينة حمد الشعبي

عرض “جنوني” للسفر إلى تركيا بقيمة 210 دينار
ــدة” ــ ــاس ــ ــك ــ ــة ال ــ ــاع ــ ــض ــ ــب ــ ـــ “ال ــ ــه بـ ــونـ ــفـ ــصـ ــاب مـــكـــاتـــب يـ ــ ــ ــح ــ ــ ــون وأص ــلـ ــامـ ــعـ ــتـ مـ

تــم يــوم األربعــاء تــداول “عرض جنوني لمدة ســاعتين فقط” عبر مســج 
على الواتســاب للســفر إلى إســطنبول التركية في الفترة ما بين 18 و24 

يناير الجاري لمدة 7 أيام و6 ليالي.

إجـــازة  مـــع  العـــرض  هـــذا  ويتزامـــن 
الربيـــع )منتصف العام الدراســـي( من 
يـــوم األحد 12 يناير الجاري إلى يوم 
الخميـــس 23 يناير الجـــاري، على أن 
يبـــدأ الفصل الدراســـي الثاني لجميع 
المراحل الدراسية والتعليم المسائي 

األحد 26 يناير.
فـــي  الســـكن  فـــإن  للمســـج،  ووفًقـــا 
إســـطنبول ســـيكون بفنـــدق 4 نجوم 
مـــع اإلفطـــار، مـــع توفيـــر مواصـــالت 
الفنـــدق  إلـــى  المطـــار  اســـتقبال مـــن 
بســـيارة خاصـــة مجاًنـــا، كمـــا ســـيتم 

الســـفر على طيران بيغاسوس، فجًرا 
بتاريـــخ 18 يناير، والعودة تاريخ 24 

يناير مساًء. 
وحدد المسج سعر الغرفة المزدوجة 
أو الثالثيـــة للشـــخص بــــ 210 دنانير، 
موضحـــا أن المقاعـــد محدودة، ودعا 
كمـــا  واالستفســـار،  الحجـــز  لســـرعة 

ستطبق الشروط واألحكام.
وأوضح الرئيس التنفيذي لســـفريات 
الريـــاض، ريـــاض أحمد لـ”البـــالد”، أن 
الســـعر عادي خصوًصا أن السفر على 
طيران بيغاسوس اقتصادي، مضيفا 

أن الفندق هو أساًســـا شقق مفروشة 
من غيـــر تصنيف، مؤكًدا أن الحديث 

عن 4 نجوم هو للترويج فقط.

وأشـــار أحمـــد إلـــى أن ســـعر العـــرض 
الجنونـــي أقـــل من الســـعر االعتيادي 
والذي يتراوح ما بين 300 دينار أقل 

أو أكثر وذلك حســـب شركة الطيران 
والخدمات وفئة السكن.

التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  بـــدوره، 
للمبتكـــر للســـفر والســـياحة، حســـين 
المعلم لـ “البالد” إن العروض الشـــاملة 
 300 بيـــن  مـــا  تتـــراوح  “البكجـــات” 
التذاكـــر بســـعر  إذ إن  و399 دينـــارا، 
الجملـــة تتـــراوح مـــا بيـــن 180 و200 
إعـــالن  مـــن كونـــه  دينـــار، مســـتغرًبا 
صحيح، ومرجًحـــا أن يكون صاحب 
العـــرض الجنوني يرغب في تصريف 
بضاعتـــه، قائـــال “هذا شـــخص توهق 

في بضاعته ويبي يصرفها”.
وكان عاملـــون فـــي قطـــاع الســـياحة 
أعـــداد  تراجـــع  توقعـــوا  المحلـــي، 

البحرينييـــن الراغبيـــن بالذهـــاب إلى 
تركيـــا بنســـبة تتراوح مـــا بين 10 % 
و15 % جراء فرض رســـوم تأشـــيرة 

دخول عليهم.
وقـــّدر المكتـــب الثقافي والســـياحي 
التركـــي فـــي دبـــي عـــدد البحرينيين 
الـــذي ســـافروا إلـــى تركيا خـــالل 11 
شـــهرا )مـــن ينايـــر 2019 إلـــى نوفمبر 
2019( بنحو 74530 مســـافًرا، بنسبة 
نمو 18.05 % مقارنة بالفترة نفســـها 

من العام 2018.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة البحرينيـــة 
أصـــدرت مؤخـــًرا بياًنـــا قالـــت فيـــه: 
يتوجب علـــى المســـافرين إلى تركيا 

دفع رسوم التأشيرة التركية.

أمل الحامد
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عرض وطلب

قيد رقم: ٤٨٤٣٣-٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2020-5986( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: حميد ميرزا احمد دالل

االسم التجاري الحالي: مركز حميد دالل لانترنت
االســـــم التجـــاري الجديد: مركز الريان للمنسوجات

رقم القيد

124554-1

رقم القيد

67790-2

االسم التجاري

كار سبا لغسيل وتلميع السيارات

االسم التجاري

مشويات قرية سند

بناء على قرار الشركاء في شركة كارداج لاثاث  ذ.م.م
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 1 - 88193 بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين 

السادة/ محمد عادل علي حسن المدني    مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهــت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:     

رقم الموبايل: 33370899 )973+(
info@ijawda.com

بناء على قرار الشركاء في شركةبحرين باست اند كوتس ذ.م.م
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 90530 بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن 

السادة/ مور ستيفينز- تضامن مهنية مخصصة   مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهــت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: مور ستيفينز- تضامن مهنية مخصصة   

رقم الموبايل: 17200144 )973+(
NEWCO@MSBAHRAIN.COM

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســيد  / علي حســن محمد سلمان الصائغ  باعتباره المصفي القانوني لشركة 

بانيــاس لتنظيــف المبانــي تضامــن بحرينيــة ألصحابهــا علــي الصائــغ وإيمــان 

ابراهيم ، المســجلة كشــركة تضامن بحرينية بموجب القيد رقم 1-109842، 

طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها من 

الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة
شركة كارداج لالثاث  ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1 - 88193

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة

شركة بحرين بالست اند كوتس ذ.م.م
سجل تجاري رقم 90530

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة بانياس لتنظيف المباني تضامن بحرينية
ألصحابها علي الصائغ وإيمان ابراهيم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم )0000( لسنة 2020
بشأن تغيير اسم فرع )4( معظم للتجارة

شركة تضامن بحرينية
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا أصحــاب الشــركة المذكورة المســجلة بموجــب القيد رقــم 124566-4 

، طالبيــن تغييــر اســم فرع )4( معظم للتجارة – شــركة تضامن بحرينية إلى 

معظــم للعقــارات - شــركة تضامــن بحرينيــة ، فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض 

التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خــال مدة خمســة عشــر يوما من 

تاريخ نشر هذا اإلعان.

القيد : 124566-4 

 تاريخ: 8/1/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2020-79874( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2020-5999( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه :نجمــه عبــد الكريم علــي المدوب   بطلــب تحويل 
المحــل التجــاري التالــي:  إلــى الســيد يقيــن حســين عبــاس ابراهيــم مهدي 

ابراهيم   
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقــدم إلينــا ورثــة  المعلن ادناه :جعفر احمد علــي الجفيري    بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي:  إلى السيد جميل جعفر احمد علي الجفيري    

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

1-73010

رقم القيد

2 - 4133

االسم التجاري

ابراج الجفير للمقاوالت

االسم التجاري

جعفر احمد علي الجفيري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2020-6668( إعالن رقم
تنازل  او بيع - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن رقم  )2020-8105( 

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه :فؤائــد احمــد ابراهيــم االنصاري    بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي:  إلى السيد حنان احمد عبد الكريم احمد    

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه : عمــران ابراهيــم حســن ابراهيــم  بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي:  إلى السيد/ السيد مشعل علوي يوسف هاشم

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

عشر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

 تاريخ: 13/1/2020

 تاريخ: 1/2020/١٥

قيد رقم: 103953-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2020-7577(  طلب رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغيير اإلســم التجــاري، فعلــى كل من لديه 
أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما من تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 

اسم التاجـــــــــــر: علي محمد غالب العديني
االسم التجاري الحالي: الصقر العديني للمفروشات

االســـــم التجـــاري المطلوب: النخبة األولى للتسويق والترويج التجاري

 تاريخ: 15/01/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )١١١( لسنة ٢٠٢٠
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

الى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )CR2019-152596( لسنة ٢٠٢٠
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية 

الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد / خليــل عبدالســتار خليــل الســريهيد المالــك لمؤسســة الشــماغ 
الملكي لكي المابس والمســجلة بموجب القيد رقم ٥٣٢٨٣، يطلب تحويل  
الفــرع ١٠ المســمى برواكتــف كــورب مانجمنــت والفــرع ١٢ والمســمى تــن 
لاستشــارات للمؤسســة المذكــورة إلــى شــركة الشــخص الواحــد برأســمال 
وقدره ٥٠ دينار بحريني لتصبح مملوكة من الســيد خليل عبدالســتار خليل 

السريهيد.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســيد 
عبدالرضــا صالــح عيســى الشــعله المالــك الرســنال انتيريــر للمقــاوالت )مؤسســة فرديــة( 
والمســجلة بموجب القيد رقم ٢٨١١٤، طالًبا تحويل  الفرع الثاني للمؤسســة الفردية إلى 
شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره ١٠٠٠، لتصبح الشركة مملوكةمن السادة 

التالية اسمائهم: ١- عبدالرضا صالح عيسى الشعله
EDWARD CASTELION -٢

EDUARDO ONA HERNANDEZ -٣
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة خمسة عشر 

يوم من تاريخ نشر هذا االعان

القيد : ٥٣٢٨٣ 

 تاريخ: ٩/١/٢٠٢٠

القيد : ٢٨١١٤ 

 تاريخ: ١٥/١/٢٠٢٠

تعلــن المحكمــة الكبــرى المدنيــة الثانيــة بــأن مدعيــة أميــرة جعفــر حســين 
ابراهيــم القصــاب قــد أقاموا هذه الدعوى ضد مدعى عليه: جهاز المســاحة 
والتســجيل العقــاري وغيره، طالبين فيها اثبــات ملكية البيت الكائن بفريق 
المخارقــة مــن المنامــة والمحــدد المعالــم وفقــا للخارطــة المرفقــة وذلــك 
بمســاحة تقريبية قدرها ١٢٠ مترا مربعا بما يعادل ١٢٩١ قدما مربعا وفق 

الفريضة الشريعة ٤٩١/١٩٩٨ المؤرخة في ٢٢ يوليو ٢٠١٩.
لــذا فــإن مــن لديــه اعتراض علــى طلــب المدعيــن ان يتقدم لهــذه المحكمة 
بطلــب مشــفوع بأوجه اعتراضــه وقد حددت المحكمة جلســة 22/٢٠٢٠/١ 

لنظر الدعوى.

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية بأن مدعي: شركة نزار لانشاءات والصيانة

محامي المدعي: أحمد عبدهللا أحمد الشمان

 قــد أقامــوا هــذه الدعــوى ضد مدعــى عليه: جهــاز المســاحة والتســجيل العقاري 

وغيره، طالبين فيها اثبات ملكية للعقار ٣٠٤٢٩٠٩ الكائن في الجفير من المنامة 

والمقيد بموجب المقدمة رقم ٢٠١١/١١٨٠٠ والوثيقة رقم ١٢٤٣٤٠

لــذا فــإن مــن لديه اعتــراض على طلــب المدعيــن ان يتقدم لهــذه المحكمة بطلب 

مشفوع بأوجه اعتراضه وقد حددت المحكمة جلسة ٢٠٢٠/١/٢٠ لنظر الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS300رقم الدعوى: ٠٢/٢٠١٩/١٧٧٦٦/٢ -  رقم الكتاب: ٢١٤٦٩٤٩

التاريخ: ١٣-١-٢٠٢٠
المحكمة الكبرى المدنية الثانية

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS300رقم الدعوى: ٠٢/٢٠١٩/١٧٣٨٩/٦ -  رقم الكتاب: ٢١٤٦٧٣٦

التاريخ: ١٣-١-٢٠٢٠
المحكمة الكبرى الدائرة الثانية
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

للبناء بمعايير عالية و بأسعار تنافسيـة
لإلستفسار ,,

مستعدون للبنـــــاء حسب طلب الزبــون
متوافق مع شروط السكن االجتماعي

محسن الزيمور : 36005575  

المهندس خالد : 36096888

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

 g r n a t aFOLLOW:

contracting@grnata.com

www.grnata.com

38344464-

بناء على قرار الشركاء في شركة   اكسا السعودية العربية القابضة ذ.م.م
المسجلة بموجب القيد رقم 16959

  بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة/   علي حســين ابراهيم محســن 
العالي   اكمصفي  للشركة.

بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهــت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي    

رقم الموبايل:   39151552
ali.alaali@axa-gulf.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفيه شركة

شركة اكسا السعودية العربية القابضة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 16959

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

  اعالن  رقم )000( لسنة 2020  
بشان تغيير االسم التجاري للمجموعة
لشركة بيت االوجام لالعمال  ذ.م.م

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

بيــت االوجــام لاعمــال  ذ.م.م والمســجلة  الســادة اصحــاب شــركة  إليهــا 

بموجــب القيــد رقم 105718 طالبين تغيير االســم التجــاري من  للمجموعة 

بيت االوجام لاعمال  ذ.م.م لتصبح كيك ستارت جيم  ذ.م.م

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

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : 105718 

 تاريخ: 15/1/2020 

11 الجمعة 17 يناير 2020 - 22 جمادى األولى 1441 - العدد 4112



قــوات  مــن  األقـــل  على  عنصرا   39 قتل 
معارك  فــي  المقاتلة  والــفــصــائــل  الــنــظــام 
شمال  فــي  إدلـــب  محافظة  فــي  اندلعت 
غــرب ســوريــا، وفــق مــا أحــصــى المرصد 
السوري لحقوق اإلنسان أمس الخميس، 
بموجب  النار  رغم سريان وقف الطالق 

اتفاق روسي تركي.
اندلعت  “اشتباكات  عــن  المرصد  وأفـــاد 
الخميس  األربــعــاء  ليل  منتصف  قــرابــة 
جنوب مدينة معرة النعمان، تزامنت مع 
الهدنة  سريان  رغــم  على  كثيفة  غــارات 
الــروســيــة الــتــركــيــة”. وتــســّبــبــت الــمــعــارك 
والقصف بمقتل “22 عنصرا من الفصائل، 
غالبيتهم من هيئة تحرير الشام )النصرة 
سابقا( مقابل 17 عنصرا من قوات النظام 
والمجموعات الموالية لها”، وفق المرصد.

وتمكنت قوات النظام من السيطرة على 
الــمــرصــد،  بحسب  ــل،  االقــ عــلــى  قريتين 

لتصبح على بعد نحو سبعة كيلومترات 
باتت  التي  المدينة  النعمان،  معرة  عــن 
ــم الــمــتــحــدة شــبــه خــالــيــة من  ــق األمــ وفـ
المتحدة  األمــم  قالت  ذلــك،  إلى  سكانها. 
350 ألف سوري معظمهم  أمس إن نحو 
نساء وأطفال نزحوا من إدلب منذ أوائل 
تركيا  حــدود  قــرب  مناطق  إلــى  ديسمبر 

روسيا  من  مدعوم  جديد  هجوم  بسبب 
تــســيــطــر عليها  الــتــي  الــمــحــافــظــة  عــلــى 
المتحدة  األمــم  مكتب  وقــال  المعارضة. 
أحــدث  فــي  اإلنسانية  الــشــؤون  لتنسيق 
مستمر  اإلنــســانــي  الــوضــع  إن  تــقــاريــره 
فــي الــتــدهــور نتيجة ”تــصــاعــد“ األعــمــال 

القتالية.
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إيرانيون بدفــن ضحايا األوكرانية: عدونا هنــا... ليس أميركا

نجل الشاه: أتوقع انهيار نظام طهران خالل أشهر

البهلوية  األســــرة  عــهــد  ولـــي  تــوّقــع 
النظام  انهيار  األربعاء،  بهلوي،  رضا 
ــران فـــي غــضــون  ــهـ الــحــاكــم فـــي طـ
على  الغربية  الــقــوى  وحـــّض  أشــهــر، 

عدم التفاوض مع النظام اإليراني.
وقال رضا بهلوي إن التظاهرات التي 
هذا  وتــجــّددت  نوفمبر  في  اندلعت 
المسلحة  القوات  إسقاط  بعد  الشهر 
أوكرانية عن  ركاب  اإليرانية طائرة 
باالنتفاضة  ــرتــه  ذّك الــخــطــأ،  طــريــق 

التي أطاحت بوالده العام 1979.
الــســابــق خالل  العهد  ولــي  وأضـــاف 
مؤتمر صحافي في واشنطن حيث 
يعيش في منفاه بالقرب من العاصمة 
وقت  مسألة  فقط  “إنــهــا  األميركية 
حــتــى تــصــل إلـــى ذروتــهــا األخــيــرة. 

أعتقد أّننا في هذه الوضعية”.
أشهر  أو  أسابيع  مسألة  “إنها  وتابع 
تختلف  وال  النهائي،  االنهيار  تسبق 
عــن األشــهــر الــثــالثــة األخــيــرة العام 

1978 قبل الثورة”.
منفّيون  ناشطون  يتوّقع  ما  وعــادة 
لكّن  النظام،  انهيار  روتيني  بشكل 
بهلوي أكد أّن اإليرانيين “هذه المرة 
للمرة  الفرصة  هــذه  رائــحــة  يشّمون 

األولى منذ 40 عاما”.
اإليــرانــيــة  الملكية  العائلة  ووريـــث 
الــمــخــلــوعــة الــبــالــغ 59 عــامــًا والـــذي 
خرج من إيران منذ كان مراهقا ولم 
يعد إليها أبدًا، استند إلى ما اعتبره 
المحتّجين  بــيــن  الــخــوف  انــحــســار 
ونأي اإلصالحيين المتزايد بأنفسهم 

عن النظام كدليل على توقعاته.
أمــام معهد هادسون،  له  كلمة  وفــي 
أن  لندرك  الوقت  “حــان  بهلوي  قــال 
هذا  وأن  طبيعيا،  نظامًا  ليس  هــذا 

النظام لن يغّير من سلوكه”.
ــيــون  ــمــواطــنــون اإليــران وأضــــاف “ال
ــه ال يمكن إصـــالح هــذا  أّنـ يــدركــون 

النظام الذي يجب اإلطاحة به”.
إلى ذلك، تجمع عدد من المتظاهرين 
خالل  الخميس،  أمــس  اإليــرانــيــيــن، 
مــراســم دفـــن الــضــحــايــا اإليــرانــيــيــن 
أسقطها  الــتــي  األوكــرانــيــة  للطائرة 
األسبوع  إيــران  الثوري في  الحرس 
الــمــاضــي وأســفــر عــن مقتل كــل من 

فيها وكان عددهم 176 شخصا.
النخبة..  “قتلوا  المحتجون  وهتف 
“عدونا  رددوا  كما  الماللي”،  ونصبوا 
هنا وليست أميركا... يكذبون علينا 

والموت للديكتاتور”.
جامعات  إحدى  في  العشرات  وردد 
نخبتنا  “قـــتـــلـــوا  هـــتـــافـــات  طـــهـــران 
ــوهــم بـــرجـــال ديـــــن”، في  ــدل ــب واســت
احـــتـــجـــاج عــلــى إســـقـــاط الــطــائــرة 
متنها،  على  كــان  مــن  كــل  ُقتل  التي 
وعددهم 176 شخصا، بعضهم طلبة 

إيرانيون.
كرمان  في  احتجاجات  ُنظمت  كما 
الــقــدس  ــد فــيــلــق  مــســقــط رأس قــائ

الثوري اإليراني، قاسم  في الحرس 
ــــذي ُقــتــل مـــؤخـــرًا في  ســلــيــمــانــي، ال
تطالب  الــعــراق،  فــي  أميركية  غــارة 
برحيل المرشد علي خامنئي. وهتف 
ــان “الـــمـــوت  ــرمـ ــي كـ الــمــحــتــجــون فـ
لوالية الفقيه على كل هذا اإلجرام”.

إنترناشيونال”  ــران  “إيـ موقع  وأكــد 
إصــابــة عـــدة أشــخــاص بــجــروح إثــر 
إطــالق قــوات األمــن الــرصــاص على 
تأبين  في  المشاركين  المتظاهرين 
ــة في  ــيـ ــرانـ ضــحــايــا الـــطـــائـــرة األوكـ

طهران ومدن أخرى.

العربية.نت ووكاالت

 وزراء خارجية السويد وأوكرانيا وبريطانيا وكندا يقفون دقيقة حداد قبيل اجتماع تنسيقي في لندن أمس )أ ف ب(

دبي - العربية.نت

على الرغم من تصاعد التوتر في العراق إثر اغتيال قائد فيلق القدس في 
الحشد  هيئة  رئيس  نائب  برفقة  سليماني  قاسم  اإليراني،  الثوري  الحرس 
موالية  عراقية  فصائل  تهديدات  وتصاعد  المهندس،  مهدي  أبــو  الشعبي 
وزارة  أن  عسكريان  مسؤوالن  أكــد  األميركية،  القوات  باستهداف  إليــران، 
الدفاع األميركية تريد أن تستأنف في أسرع وقت ممكن تعاونها مع الجيش 

العراقي في مجال مكافحة داعش كي ال يستغل التنظيم الوضع الراهن.
بالفعل،  استأنفت  المتحدة  الــواليــات  أن  تايمز  نيويورك  صحيفة  وأفـــادت 
األربعاء، عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات العراقية التي توّقفت في 

أعقاب اغتيال سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد مطلع الجاري.
ين أميركيين لم تذكر  كما نقلت الصحيفة النيويوركية عن مسؤوَلين عسكريَّ
اسميهما قولهما، إن وزارة الدفاع األميركية تريد أن تستأنف في أسرع وقت 
ممكن تعاونها مع الجيش العراقي في مجال مكافحة داعش كي ال يستغل 

التنظيم الوضع.

أميركا تستأنف عملياتها في العراق

دبي - العربية.نت

دعــا زعــيــم الــتــيــار الــصــدري، مقتدى 
الــصــدر، أنــصــاره مــجــددًا أمـــس إلــى 
رفضًا  مليونية،  تظاهرة  في  النزول 
)في  ولالحتالل  الــعــراق  فــي  للفساد 

إشارة إلى الوجود األميركي(.
تغريدة على حسابه على  وقــال في 
تويتر: أيها الشعب العراقي ويا أيها 
ونحن  استمروا  الفساد..  ضد  الثوار 
ــن مــع االحـــتـــالل وال  مــعــكــم فــال وطـ

سيادة مع الفساد.
ــا فــي تــغــريــدة  ــصــدر قــد دعـ ــان ال وكــ
ال شرقية  عراقية  “ثــورة  إلى  سابقة 

وصــفــه،  بحسب  غــربــيــة”،  وال 
:”هّبوا يا جند هللا  قائالً 

وجــنــد الــوطــن إلــى 
مظاهرة مليونية 
مــوحــدة  سلمية 
ــالــوجــود  تـــنـــدد ب

األمـــــــــيـــــــــركـــــــــي 

يــحــدد  أن  بــــــدون  ــه”،  ــاتـ ــاكـ ــهـ ــتـ ــانـ وبـ
أشــارت  حين  في  للتظاهرة،  موعدًا 
باسم  التواصل  مواقع  على  صفحة 
يعتبره  الــذي  العراقي،  محمد  صالح 
يوم  الصدر،  باسم  ناطقًا  العراقيون 

24 يناير موعدًا لتلك التظاهرة.
العالقات  مسؤول  هدد  المقابل،  في 
ــشــعــبــي فــــي مــحــور  فــــي الـــحـــشـــد ال
فيديو  في  الحسيني،  علي  الشمال، 
بــإزالــة ساحات  األربــعــاء  أمــس  نشر 
االحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة مـــن عبر 
اقــتــحــامــهــا فـــي تــلــك الــتــظــاهــرات 

المليونية التي تمت الدعوة لها.
للمتظاهرين  الشتائم  كــال  كما 
ــأوا  ــن مــ ــ ــذي ــ الـــعـــراقـــيـــيـــن ال
ــغــــداد  ــ ــات فـــــي ب ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ
ومــحــافــظــات الــجــنــوب 
احـــــتـــــجـــــاجـــــًا عـــلـــى 

الفساد.

الصدر يستنفر أنصاره

بيروت - رويترز

ــمــال فــي حــكــومــة تصريف  ــر ال قـــال وزيـ
األعمال اللبنانية علي حسن خليل، أمس 
تشكيل  عتبة  على  الــبــالد  إن  الخميس، 

حكومة جديدة.
جمع  لقاء  بعد  للصحافيين  خليل  وقــال 
ورئيس  بري  نبيه  النواب  رئيس مجلس 
ــمــكــلــف حـــســـان ديـــــاب إن  ــحــكــومــة ال ال
الحكومة الجديدة ستتألف من 18 وزيرا 

اختصاصيا.
ــك، انــدلــعــت أعــمــال عــنــف لليلة  ــ ــى ذل إلـ
احتجاجات  خــالل  التوالي  على  الثانية 
فــي لــبــنــان يـــوم األربـــعـــاء حــيــث أصيب 
بعدما استخدمت قوات األمن  العشرات 
لتفريق  للدموع  المسيل  الهراوات والغاز 

مظاهرات.
أعمال  اندلعت  الــثــالثــاء  يــوم  ليل  وفــي 
بــيــروت  شــغــب فــي منطقة الــحــمــرا فــي 
ورشق  بنوك  واجهات  تحطيم  تم  حيث 

الــمــحــتــجــون قـــــوات األمـــــن بــالــحــجــارة 
والمفرقعات. وردت القوات بإطالق الغاز 

المسيل للدموع.
واســتــمــرت االضــطــرابــات يـــوم األربــعــاء 
عــنــدمــا رشـــق الــمــحــتــجــون قـــوات األمــن 
ــمــفــرقــعــات خــــارج مــركــز  ــالــحــجــارة وال ب

للشرطة احتجز فيه عدد من المتظاهرين 
منذ ليل الثالثاء.

وفرقت الشرطة االحتجاجات بالهراوات 
الصليب  وقــال  للدموع.  المسيل  والــغــاز 
أصيبوا  شخصا   45 إن  اللبناني  األحــمــر 
وتم نقل 35 منهم للعالج بالمستشفيات.

عناصر من مكافحة الشغب يوقفون متظاهرا أمام مقر قيادة شرطة بيروت أمس األول )أ ف ب(

اندالع اشــتباكات لليلــة الثانية في احتجاجــات ببيروت
لبنان على وشك تشكيل حكومة من 18 وزيرا

إدلب، عمان - أ ف ب، رويترز

األمم المتحدة: 350 ألف سوري نزحوا من المحافظة منذ أول ديسمبر
39 قتيال من قوات النظام والفصائل المقاتلة بإدلب

جنيف - أ ف ب

ناشد األمين العام لأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، األربـــعـــاء، 
ــم  ــرة الـــدولـــيـــة تــقــديــم “دعـ ــ األســ
في  عقده  الــمــقــّرر  للمؤتمر  قــوي” 
ــد حـــول الـــســـالم في  بــرلــيــن األحــ
النزاع  كذلك طرفي  مطالبًا  ليبيا، 
األعمال  بوقف  بااللتزام  ليبيا  في 

العدائية بينهما.
إلى  تقرير  فــي  غوتيريش  وقــال 
ــدولـــي اّطــلــعــت  مــجــلــس األمــــن الـ
“أحّض  برس  فرانس  وكالة  عليه 
على  المتحاربة  األطـــراف  جميع 

اإلســــراع فــي تــعــزيــز الــوقــف 
لأعمال  المشروط  غير 

الــعــدائــيــة الـــذي تم 
ــيــه  ــل إل ــوّصــ ــ ــت ــ ال
رئيسي  بــرعــايــة 
روســـيـــا وتــركــيــا 

واالنـــــــــــخـــــــــــراط 

ــاءة فــي تحقيق هــذه  ــّن ب بــصــورة 
الــغــايــة، بــمــا فـــي ذلـــك فـــي إطـــار 

عملية برلين”.
بانعقاد  الــعــام  األمــيــن  رّحـــب  وإذ 
فيه،  الذي سيشارك  برلين  مؤتمر 
شّدد على أّن هذا المؤتمر الدولي 
يـــرمـــي إلــــى “تـــوحـــيـــد الــمــجــتــمــع 
ــنــزاع  الـــدولـــي مـــن أجـــل إنـــهـــاء ال
من  سياسية  عملية  إلى  والعودة 
خـــالل تــوفــيــر الـــشـــروط الــالزمــة 

لحوار ليبي-ليبي”.
“أحّض جميع  وأضاف غوتيريش 
والمنظمات  األعــضــاء  الـــدول 
تدعم  أن  عــلــى  اإلقــلــيــمــيــة 

بقوة قّمة برلين”.
 ونــــدد األمـــيـــن الــعــام 
بــــــــ”الـــــــتـــــــدّخـــــــالت 
الـــخـــارجـــيـــة” في 

النزاع الليبي.

غوتيريش يطالب بدعم مؤتمر برلين بشأن ليبيا
أنقرة - وكاالت

طيب  رجــب  التركي  الرئيس  كــرر 
الخميس،  أمس  تأكيده،  أردوغــان 
لحل  برلين  مؤتمر  من  أيــام  قبيل 
بـــالده ستبدأ  أن  الــلــيــبــيــة،  ــة  األزمــ
ــى لــيــبــيــا، دعــمــًا  ــوات إلـ بـــإرســـال قــ
لــحــكــومــة الـــوفـــاق بــرئــاســة فــايــز 

السراج.
ــان، الـــذي تحدث  ــ ــاف أردوغــ وأضــ
بــالده ستستمر في  أنــقــرة، أن  في 
استخدام كل الوسائل الدبلوماسية 
إلى  االستقرار  لضمان  والعسكرية 
ذلك  في  بما  أراضيها  من  الجنوب 

يجتمع  أن  المقرر  ومن  ليبيا. 
ــع زعـــمـــاء  أردوغـــــــــان مــ

ــا  ــ ــي ألـــمـــانـــيـــا وروســ
ــا  ــ ــ ــي ــ ــ ــان ــ ــطــ ــ ــ ــري ــ ــ وب
ــا يـــوم  ــيـ ــالـ ــطـ وإيـ
األحــــــــــد لــبــحــث 

األزمة الليبية.

وقـــال إن تــركــيــا ســتــبــدأ فــي منح 
في  والــحــفــر  للتنقيب  تــراخــيــص 
شرق البحر المتوسط العام الحالي، 
مع  أبــرمــتــه  بــحــري  التــفــاق  تنفيذًا 

حكومة الوفاق الليبية.
الخامس  وكان أردوغــان أعلن في 
تركية  قـــوات  أن  أيــضــًا،  يناير  مــن 
إلى  تدريجيا  بالتوجه  أيضا  بــدأت 

ليبيا.
بـــدوره، أعــلــن وزيـــر الــدفــاع التركي، 
خلوصي أكار، أمس األربعاء، أن بالده 
أرســلــت فــريــقــًا لــلــتــدريــب والــتــعــاون 
يأتي  ليبيا.  في  اآلن  يعمل  وهــو 
التدخل  يثير  وقــت  فــي  هــذا 
حفيظة  ليبيا  فــي  الــتــركــي 
ــن األطــــــراف  ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
رأســهــا  وعــلــى  الليبية 
قائد الجيش الليبي، 

خليفة حفتر.

أردوغان: سنبدأ بإرسال قواتنا إلى ليبيا

مصر تستدعي القائم 
باألعمال التركي

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  اســــتــــدعــــت 
القائم  الــخــمــيــس،  أمـــس  الــمــصــريــة، 
“خلية  خلفية  على  التركي  باألعمال 

األناضول”.
ــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة قــد  ــ ــان وكــ
ــر، بــســبــب  ــنـــت حـــمـــلـــة ضــــد مــــصــ شـ
األنــاضــول،  وكالة  مراسلي  اعتقال 
واستدعت الخارجية التركية القائم 
منه  لالستفسار  المصري  بــاألعــمــال 
حـــول ســبــب مــداهــمــة مــقــر الــوكــالــة 

وضبط أعضائها في مصر.

ذكرت وكالة أنباء “إيلنا” )وكالة شبه رسمية( أن إيران ستتكبد 350  «
مليون دوالر )4 آالف مليار تومان إيراني( من الخسائر، بسبب امتناع 
شركات الطيران األجنبية عن المرور في أجوائها. ووفًقا للوكالة، يبلغ 
متوسط عائدات البالد من كل رحلة نحو 800 دوالر، وتمر نحو 1000 

رحلة في أجواء إيران يومًيا. ,بالتالي ومن خالل حساب تلك األرقام، 
قدرت الوكالة المذكورة أن إيران ستخسر 350 مليون دوالر.

اعتبر الرئيس اإليراني، حسن روحاني، أال قيود بعد اليوم على المشروع  «
النووي اإليراني. وقال في خطاب بثه التلفزيون، أمس، إن بالده تقوم 
اآلن بتخصيب اليورانيوم بكميات أكبر، مما كانت عليه قبل توصلها 

لالتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015. كما أضاف “نخصب 
يورانيوم أكثر من قبل التوصل لالتفاق... الضغط زاد على إيران لكننا 

نواصل التقدم”.

روحاني: ال قيود على مشروعنا النووي بعد اليوملعنة الطائرة.. 350 مليون دوالر خسائر طهران

القاهرة - وكاالت

إجالء طفل سوري بعد غارة للنظام السوري في محافظة إدلب أمس األول )أ ف ب(
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فديُت ضوَءِك يا منامة
“الضوء الح... فديُت ضوءك في الســـواحل يا منامة”، تلك هي الكلمات 
التـــي تغنى بها الراحـــل غازي بن عبدالرحمن القصيبـــي في حب مدينة 
المنامة، وهي الكلمات التي تبادرت إلى ذهني فور إعالن المنامة عاصمًة 
للسياحة العربية 2020، ليست هي المرة األولى التي تتألق فيها المنامة 
بيـــن العواصـــم والمدن، فهـــذه المدينة الالمعة التي بدأت ميناًء للســـفن 

واألشرعة، وأضحت ميناًء للقلوب واألرواح، تسرق األنظار واألفئدة.
تحمـــل المنامة إرثًا زاخرًا وحاضرًا هائالً من التعددية الثقافية، والتآلف 
المجتمعـــي، والتفوق االقتصادي، والنشـــاط العمرانـــي والمالي، الفنادق 
الفخمـــة، المصـــارف الكبيـــرة، شـــركات التأميـــن، المجمعـــات التجاريـــة، 
الكنيســـة والمســـجد والمأتـــم، ومثلمـــا يأخذك فريـــج الفاضـــل إلى عالم 
رحب من الذاكرة الوطنية الراقية، يأخذك ميناء سلمان وباب البحرين 
إلى واقع قوي ومتين من الحركة التجارية النشطة، ومثلما يأخذك بيت 
إبراهيم العرّيض إلى ريادة أدبّية ســـّباقة، في الوقت ذاته يأخذك مركز 

البحرين للمؤتمرات إلى تواصل دولي عمالق.
مـــاذا يـــا ترى ســـيقول الراحـــل القصيبـــي لـــو رأى المنامـــة اآلن، والمرفأ 
المالي يناطح الســـحاب، ومراوح المركز التجاري العالمي تشـــق الغيوم، 
والمبانـــي البحرينيـــة لـــم تكتـــِف باحتوائها علـــى مجالـــس الضيوف، بل 
مهابـــط الطائـــرات، ماذا ُتراه ســـيقول لو رأى األبراج تقُف واثقًة وســـط 
الخليج المتأللئ، والجزر الجذابة تغري الناظرين، ماذا لو رأى الجســـور 

المترابطة، والشوارع المنظمة، والمجمعات المتنوعة.
إلى جانب كل هذا، لإلنسان البحريني حكاية أخرى، من الترحاب والطيبة  «

واألخالق، تنافس في ِرفعتها علو األبراج، فأهاًل وسهاًل بكل سائح سيشّرف 
المنامة عاصمة السياحة العربية 2020 وفي كل عام، وما هذا اإلعالن إال 

استمرار لبشائر الخير التي أخذت تهطل على البالد في عهد سيدي صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 

ورعاه، الضوء الح فديُت ضوَءِك في السواحل يا منامة، فوَق الخليِج أراِك 
زاهية المالمح كابتسامة.

سوسن كمال

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

للتواصل: 17111483

المسرح العربي وميزان اللغة العامية والفصحى
تواجـــدت األســـبوع الماضـــي فـــي مهرجـــان المســـرح العربي في 
دورتـــه الــــ 12 باألردن بدعـــوة كريمة من الهيئة العربية للمســـرح، 
فلهذه التظاهرة الفنية األولى من نوعها في العالم العربي طعمها 
الخـــاص وعطاءاتها الكثيرة، وشـــهد المســـرح العربي بفضل دعم 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي، 
عضـــو المجلس األعلـــى التحاد اإلمارات العربيـــة المتحدة، حاكم 
الشـــارقة، الرئيس األعلى للهيئة العربية للمســـرح انتصارات فنية 
كبيـــرة يعتـــز بها كل عربـــي، وكل الندوات الفكريـــة التي حضرتها 

كانت بمثابة دروس ثمينة استفدت منها كمتابع وكاتب.
هنـــاك قضيـــة مهمـــة ينبغي طرحهـــا مـــن كل األبعاد وهـــي قضية 
لغـــة الحوار المســـرحي، فهل يكون الحـــوار بالعامية أم الفصحى، 
هذه مســـألة لم يصل المسرح العربي لحل حاسم لها بعد، رغم أن 
البعض يســـتخدم العامية دون أي تردد، والبعض اآلخر يستخدم 
الفصحى دون أي تردد أيضا، وللفريقين حججه ومبرراته الفنية 
واللغويـــة، وال يمكـــن إذا أخذنا المســـرح العربي ككل إعطاء حكم 

حاســـم لهـــذا الفريق أو ذاك، فـــإذا مالت بك مســـألة الصدق الفني 
ناحية العامية، فإن مسألة مستقبل تطور اللغة العربية نفسها قد 

تميل بك إلى الناحية الثانية.
العالم العربي شهد وسمع بعض التجارب الهادفة إليجاد حل آخر 
لهذه القضية وفي طليعة هذه التجارب تجربة الكاتب المسرحي 
الكبيـــر توفيـــق الحكيـــم، فهذه التجـــارب تأخذ بعيـــن االعتبار أن 
هناك لغة ثالثة تتكون على نطاق العالم العربي، وهذه اللغة التي 
أخـــذ يتكلم بهـــا المتعلمـــون العرب ليســـت ملتصقـــة تماما بأرض 
اللهجـــات المحكية العاميـــة، وال هي فصيحة تمامـــا كلغة الكتب، 
وهـــذا الواقـــع يشـــير إلى أفق ما آخـــر للغة العربية، وعلى أســـاس 
هذا األفق حاول توفيق الحكيم اســـتخدام مفردات اللغة العربية 
الفصحـــى األقرب إلى اللهجات المحكية وصاغها في حوار أقرب 

ما يكون إلى صيغة الحوار العامي.
عموما استمتعنا بعروض جميلة، وكل عرض كان يتميز بنبرة خاصة من  «

اإلبداع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تطـــور الـــذكاء االصطناعـــي بثبـــات مـــن تقنية شـــبه اســـطورية إلى حقيقـــة ملحة 
للمؤسســـات فـــي كل صناعة، ومـــن المتوقع أن يزيد الـــذكاء االصطناعي من ثورة 
العمل بنســـبة تصل إلى 40 %، ويغير طبيعة العمل تغييرًا جذريًا، حيث يشـــار إلى 
الـــذكاء االصطناعي بأنه الثـــورة الصناعية القادمة، وُتظهـــر التقديرات الحالية أن 
الذكاء االصطناعى ســـيخلق 2.3 مليون وظيفة، ويزيل 1.8 مليون وظيفة ويولد 

رؤى من شأنها أن تساعد واحدا من بين كل خمسة عمال.
مع نضوج تقنية الذكاء االصطناعي، يواجه المنظمات التي تهدف إلى االســـتفادة 
مـــن إمكاناتهـــا الغنيـــة تحديـــان رئيســـيان فـــي المواهـــب، األول النقـــص المتزايـــد 
للمواهـــب، علـــى الصعيد العالمي، ســـُيطلب مـــن ماليين المتخصصيـــن في الذكاء 
االصطناعـــي جعـــل التكنولوجيا تؤتي ثمارها، تضع األبحاث الحديثة عدد ســـكان 
العالم الحالي من مهندسي وعلماء الذكاء االصطناعي في مكان ما بين 22 ألفا و3 
مالييـــن شـــخص. يتعلق الثاني بمعالم القيادة: تم إعـــداد العديد من المتخصصين 
فـــي الذكاء االصطناعي كخبراء فنييـــن أو أكاديميين، لكن ليس بصفتهم مديرين 
تنفيذيين في مجال التكنولوجيا حيث تكون لديهم القدرة على ســـد الفجوة بين 
العلـــوم والتطبيـــق. مجتمعـــان، يعني هذان التحديـــان أنه يتعين علـــى العديد من 
المؤسسات تقييم مدى جدوى وفائدة تعيين خبير في الذكاء االصطناعي لقيادة 

الجهود الداخلية ضد الشراكة مع منظمة خارجية يمكنها توفير الخبرة.
ســـواء كان التوظيـــف أو الشـــراكة، مـــن الضـــروري أن نفهم مجموعـــة اإلمكانيات 

والقـــدرات فـــي العالـــم الحالـــي لمواهـــب الـــذكاء االصطناعـــي، لدعـــم المديريـــن 
التنفيذييـــن وكبار المســـؤولين التنفيذيين أثناء بدئهم فـــي المراحل المختلفة من 
هـــذه الرحلـــة، قمنـــا بتجميع سلســـلة من المـــوارد: العوامل التي تســـاهم في زيادة 
الفـــرص المتاحـــة في الصين: عينت الحكومة الصينية الـــذكاء االصطناعي ليكون 
المحرك االقتصادي الرئيسي بهدف تعزيزه كصناعة بقيمة 1 تريليون دوالر بحلول 
عـــام 2030. وكمثـــال على ذلك، قامت الحكومة ببناء مجمع تكنولوجي بقيمة 2.1 
مليـــار دوالر مصمـــم خصيصـــا لتطويرالـــذكاء االصطناعـــي، وقد وضع مســـتثمرو 
األســـهم الخاصـــة أكثر مـــن 4.5 مليارات دوالر في 200 شـــركة للذكاء االصطناعي 
فـــي الســـنوات الخمس الماضيـــة، باإلضافة إلى ذلـــك، فإن ثروة البيانـــات المتاحة 
وبروتوكـــوالت خصوصيـــة البيانـــات المرنـــة نســـبًيا فـــي الصين تدعـــم احتياجات 

تطوير الذكاء االصطناعي.

بينما نرى هذه التركيزات من االستثمار والمواهب في الذكاء االصطناعي، فإننا  «
نرى أيًضا اتجاًها متزايًدا لشركات التكنولوجيا على االستثمار في الكفاءات 

والمواهب المحلية. ستفتح جوجل معمل أبحاث الذكاء االصطناعي في بكين، 
بينما ستفتح Alibaba خمسة مختبرات للذكاء االصطناعي في الخارج في 

الواليات المتحدة وروسيا وسنغافورة. في النهاية، يمكن أن يؤدي هذا إلى مزيد 
من الهجرة اإلقليمية بداًل من الحركة الدولية.

 

د. جاسم حاجي

االستثمار بمواهب الذكاء االصطناعي

أحزننا فقدك

شـــيعت حشـــود كبيرة، صباح االثنين، الفنان علي الغرير، الذي توفي إثر سكتة 
قلبيـــة، واحتشـــدت جموع غفيرة في مقبـــرة المنامة لتشـــييع الراحل والصالة 
عليـــه وتوديعه لمثواه األخير. الحزن على رحيـــل الغرير تجاوز حدود مملكتنا 
الغالية كما تجاوز هو بفنه حدودها، لم نستغرب ردود أفعال العالم بعد وفاته، 
إنها ثمار سنين عاش خاللها رحمه هللا على زرع االبتسامة وحب الناس بقلب 
نقـــي نظيـــف طاهر وصادق، عالوة على النبل واإلنســـانية في تعامله مع الكبير 
والصغير، والمواقف الكثيرة وأعمال الخير التي تناقلها العالم بعد وفاته والتي 
تؤكد شـــهامة وطيبة وإنســـانية هذا الرجل اإلنســـان الخلوق الذي يمتلك نفسا 
عزيـــزة، وعطاء ســـخيا ال ينتظر بعده مقابال غير إســـعاد الغير ورؤية الضحكة 

على وجوههم، لذا ال نعجب أن الجميع هذا الرجل أحبه دون استثناء.
لقد علم الفنان المرحوم علي الغرير أبناءنا الكثير من المبادئ والقيم والدروس 
التي شـــملت الصغير والكبير، وها هو اليوم يعلمنا بعد رحيله دروســـا عظيمة، 
منهـــا توحيد الصف مـــع كل الطوائف والتكاتف أمام الخلـــق والنزاهة والطيبة، 
وهي من الصفات التي تميز بها صانع االبتسامة الفنان علي الغرير، علم أبناءنا 
األخـــالق الرفيعة لإلنســـان حتـــى بعد رحيلـــه، علمتنا وفاتـــه أن الحياة محطة 
قصيـــرة من الممكن أن نفقد فيها، وفـــي لحظات قصيرة، أقرب الناس وأحبهم 
على قلوبنا، علمنا أن الدنيا فانية علينا أن نكون أكثر محبة وتسامحا وإنسانية 

قبل فوات األوان.
لقد علمنا أن ال نغتر بهذه الحياة، فالمقابر ليســـت حكرًا على كبار الســـن، وبقدر 
حزننـــا علـــى رحيله مع دمع العين وحـــزن القلب ولكن ال نقول إال ما يرضي هللا 

“فإنا لله وإنا إليه راجعون”.
نقدم جزيل شـــكرنا وعظيم امتناننا لولي العهد اإلنســـان األمير سلمان بن حمد 
لتوجيهـــات ســـموه بتخصيـــص وحدة ســـكنية لعائلة المرحوم بـــإذن هللا تعالى 
الفنان المبدع علي الغرير، كما نشـــكر موقف ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد على 
توجيهـــه برعايـــة أبنائه مـــن خالل المؤسســـة الخيريـــة الملكية، وهـــو أمر غير 

مستغرب من سليل المجد، وهللا يحفظكم ويسدد على الخير خطاكم.

وهنا عزاء خاص لرفيق دربه “خليل الرميثي” أكثر الناس ألمًا بفقده،  «
ولكل أهله وذويه ومحبيه في دول الخليج والدول العربية والعالم.. رحم 

الله الفنان علي الغرير الذي رحل بصمت وسيبقى حيًا بيننا بفنه وزرعه 
االبتسامة على شفاهنا التي تلهج بالدعاء له بالمغفرة.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

هناك إشكالية حقيقية تواجه المقبلين على العمل في القطاع الخاص، وهي اتباع 
بعـــض الشـــركات أو المؤسســـات طريقة تبخس حقهـــم بعدم دفع رســـوم تأمينات 
العمـــل عنهـــم لفترة الثالثة شـــهور التجريبية؛ فبعد االنتهاء من هـــذه الفترة، تقوم 
هذه الجهات بإبرام عقد جديد مع نفس الشخص أو األشخاص لثالثة شهور أخرى، 
وهكذا، وذلك بغرض التملص من دفع رسوم التأمين الخاصة بهم، وهم مضطرون 
في أحايين كثيرة للقبول بهذا الوضع، خصوصا أن فرص العمل تتضاءل يومًا بعد 
يوم؛ بســـبب االزدياد المضطرد للســـكان فـــي البحرين من جهـــة، والتحديات التي 
تواجه ســـوق العمل من جهة أخرى؛ مثل فرض الضرائب والرســـوم، ما شـــكل عبئًا 
على األطراف كافة، فظهرت مثل هذه التجاوزات - المراوغة للقانون - بشـــكل قد 

ال يثبت بسهولة اإلدانة ضد الشركات والمؤسسات المتجاوزة.
مســـألة أخـــرى، يخدم برنامج دعم أجور حديثـــي التخرج - المقدم من قبل تمكين 
- شـــريحة كبيـــرة من الموظفين، وهو برنامج يســـاند أصحاب المنشـــآت التجارية 
بتســـهيل عمليـــة التوظيـــف، وزيادتهـــا، إلـــى جانب تشـــجيع زيادة األجـــور؛ بفضل 

مـــا تقدمـــه تمكيـــن من دعم ملحوظ، مشـــكور، يلقـــي بظالله الوفيرة على الســـوق 
التجاريـــة ككل، لكـــن ثمة من يســـتغل هذا البرنامج الوطني ليســـاوم علـــى المبالغ 
المتحصلة الخاصة بالموظفين، إلى درجة أن هناك من يتفق مع هؤالء الموظفين 
الجـــدد علـــى أن يســـتلموا المبلغ المقدم مـــن تمكين فقـــط، دون أن يلتزم أصحاب 
األعمال بتســـديد باقي المبلغ المعلن الخاص بالموظفين، وذلك رغم االشـــتراطات 
التـــي تفرضهـــا تمكين علـــى أصحاب األعمال، ليس هذا وحســـب، بـــل ذهب بعض 
المســـتغلين مـــن أصحـــاب األعمال إلـــى أبعد من ذلـــك، بطلب اقتســـام المبالغ التي 
تقدمهـــا تمكيـــن للموظفين من خـــالل برنامج دعم األجور، ومن ثم اتباع سياســـة 
التطفيـــش بعـــد انقضـــاء الفتـــرة التي تلتـــزم فيها تمكيـــن - وفق البرنامـــج - بدعم 
األجـــور )18 شـــهرًا(، وهو ما يحتم ضرورة تشـــديد الرقابة ومحاســـبة المســـتغلين 
للبرامج الوطنية المقدمة، إلى جانب القوانين الداعمة للعمالة والمساندة ألصحاب 

األعمال بشكل عام.

Ali.alsayegh15
@gmail.com

علي الصايغ

حقوق موظفي القطاع الخاص



أكــد أميــن ســر االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة فراس الحلواجــي على أهمية الــدور الذي يلعبــه الحكام المحليــون في إنجاح 
كافة المسابقات، داعيا “قضاة المالعب” إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء خالل الفترة القادمة والتي ستشهد إقامة األدوار 

النهائية، لما تمثله هذه المرحلة من أهمية كبيرة و”حساسة” بالنسبة لجميع األندية.

جاء ذلك لدى لقائه الحكام المحليون 
بقاعة المحاضرات باالتحاد بحضور 

عدد من أعضاء لجنة الحكام.
بكلمـــة  االجتمـــاع  بـــدأ  الحلواجـــي 
ترحيبيـــة نقـــل فيها للحـــكام تحيات 
رئيس االتحاد الشيخ علي بن محمد 
آل خليفـــة وأعضـــاء مجلس اإلدارة، 
مشـــيدا بالجهود التي يبذلها الحكام 
في ســـبيل إظهار المسابقات بأفضل 

صورة.
الجهـــود  عاليـــا  “نثمـــن  وأضـــاف 
التـــي يقـــوم بهـــا الحـــكام وتحملهـــم 
عاتقهـــم  علـــى  الملقـــاة  للمســـئولية 

وحرصهـــم المتواصـــل علـــى نجـــاح 
إدارتهـــم  خـــال  مـــن  المســـابقات 
المتميـــزة لجميـــع المباريـــات، وهنـــا 
الرجـــال  فـــرق  بطـــوالت  نخـــص  ال 
بالدرجة األولى والثانية، وإنما جميع 
مســـابقات الفـــرق بالمراحل الســـنية 
والتي يشكل فيها الحكام عامل مهم 
وأساسي، ونحن فخورون بما وصل 
إليـــه الحكام البحرينيـــون من مكانة 
وســـمعة متميزة جعلتهم موضع ثقة 
االتحاد القاري والدولي في أكثر من 

مناسبة”.
وطالـــب الحلواجي الحـــكام بالمزيد 

األمثـــل  واالســـتعداد  الحـــرص  مـــن 
لما تبقـــى من الموســـم الحالي وهي 
مرحلة تشـــكل خاصة جهد األندية، 
الســـيما وأن الموســـم الحالـــي يعتبر 
استثنائي في ظل تعاقب المباريات 
ممـــا سيشـــكل ضغطـــا علـــى الحكام 
وهـــو ما يســـتدعي التهيئة النفســـية 
والمزيـــد من التركيـــز والحرص على 

اتخاذ القرارات المناسبة المتأنية.
واســـتمرارا  آخـــر،  صعيـــد  وعلـــى 
لمبـــادرات االتحاد الراميـــة إلى دعم 
واالهتمـــام  الســـنية  الفئـــات  العبـــي 
االتحـــاد  قـــام  الواعـــدة  بالمواهـــب 

بتكريم عدد من العبي فئة الناشئين 
محـــات  مـــن  برعايـــة  واألشـــبال 
bestsportbh فيمـــا قـــام بالتكريـــم 
عضوي مجلس اإلدارة حبيب محمد 

وحسين حماد.

وأكد حبيـــب محمد أن تلك المبادرة 
علـــى  الثانـــي  للموســـم  تقـــام  التـــي 
التوالـــي تهـــدف إلى تشـــجيع العبي 
علـــى  وتحفيزهـــم  الســـنية  الفئـــات 
فـــي  واالســـتمرار  والتميـــز  العطـــاء 

لجهودهـــم،  تقديـــرا  وتعـــد  اللعبـــة 
خصوصـــا وأن الاعبيـــن فـــي هـــذه 
الفئـــة العمريـــة بحاجـــة إلـــى المزيـــد 
مـــن االهتمـــام والدعـــم لدفعهـــم إلى 
مواصلة المشـــوار بكل عزيمة، معربا 
best�  عن شـــكره وتقديـــره لمحات
sportbh لرعاية هذه المبادرة والتي 
تعكس إيمانهم بأهمية دعم الرياضة 

وتحديدا فئة المراحل العمرية.

الرفاع – االتحاد البحريني للكرة الطائرة:

اتحاد الطائرة يكرم أفضل الالعبين بالفئات العمرية

الحلواجي متوسطا الحكام المحليين

أكـــد مصـــدر موثوق لـ “الباد ســـبورت” أن االتحـــاد البحريني 
لكرة القدم يتجه لعدم تجديد عقد المدرب التونســـي ســـمير 
بن شـــمام والـــذي أمضى علـــى رأس الجهاز الفنـــي للمنتخب 

األولمبي حوالي سنتين ونصف تقريبا.
وأخفـــق األولمبـــي بقيـــادة بـــن شـــمام فـــي التأهـــل ألولمبياد 
طوكيـــو 2020 بعدمـــا خـــرج المنتخب مبكرا فـــي التصفيات 
اآلسيوية )كأس آسيا تحت 23 عاما( التي أقيمت في تايلند 
واحتـــل المركز األخير فـــي المجموعة بعدمـــا حصد نقطتين 
فقط من تعادلين وخســـارة، ومني بخســـارة ثقيلة في بداية 
مشـــواره أمـــام تايلنـــد بنتيجـــة 5/0 وتعـــادل مع العـــراق 1/1 

وتعادل مع استراليا 1/1.
وأفـــاد المصـــدر أن عقـــد بن شـــمام ينتهـــي بنهاية شـــهر يناير 
الجاري وليست هناك نية لتجديد عقده بعد النتائج المخيبة 

لآلمال التي تعرض لها المنتخب األولمبي.
وكان االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم قد تعاقد مـــع المدرب 

التونسي في ابريل 2017 لقيادة المنتخب األولمبي.
وعلـــى صعيد متصل، أشـــار المصـــدر إلى أن اتحـــاد الكرة لم 

يصـــل إلى توافـــق مع المـــدرب اإلماراتي مهدي علـــي لقيادة 
األولمبـــي أو منتخب الناشـــئين، حيث زار علـــي المملكة قبل 
نحـــو شـــهر واجتمع مـــع المســـؤولين وشـــاهد عـــدة مباريات 
محلية لمنتخب الناشـــئين لكـــن الطرفان لم يصا إلى توافق 
حول بعض النواحي الفنية مما ساهم في عدم إتمام الصفقة.
ومـــن المؤمـــل أن يتجـــه اتحـــاد الكـــرة لتعيين مـــدرب جديد 
لقيادة األولمبي بترشيح من مدرب المنتخب األول البرتغالي 
“هيليو ســـوزا” أو إسناد المهمة ألحد طاقمه المساعد والعمل 

تحت إشرافه لتوحيد الرؤى الفنية.

سمير بن شمام

ــي ــل ــر الــــمــــفــــاوضــــات مـــــع مــــهــــدي ع ــثـ ــعـ تـ
طالق وشيك بين اتحاد الكرة وبن شمام

الصخير - حلبة البحرين الدولية:

تنطلق الجولة الثالثة من بطولة التحمل للكارتنج 12 ســـاعة 
نهاية هذا األسبوع وتحديدا يومي الجمعة والسبت الموافق 
17 و18 ينايـــر الجـــاري، بتنظيم مـــن حلبة البحريـــن الدولية 
للكارتنج، وتبدأ المنافســـات بالتأهيات وذلك في تمام 9:30 
مســـاء، بينما ســـينطلق ســـباق التحمـــل في تمام الســـاعة 11 
مساء ولمدة 12 ساعة أي حتى 11 صباحا يوم السبت بعدها 

تتويج الفائزين بالسباق.
ومـــن المتوقع أن تشـــهد الجولة إثارة وتحـــٍد كبير وذلك في 
ظل المشاركة الكبيرة للفرق والتي تبلغ 14 فريقا، وستشارك 
الفرق بسيارات كارتنج سودي كارت آر تي 8 � 390 سي سي 
 CIK التابعـــة لحلبة للكارتنج، وســـينطلق الســـباق علـــى حلبة

البالغ طولها 1414 متر والذي يشمل 14 لفة.
ويشـــارك حتـــى اآلن 14 فريقـــا في ســـباق الكارتنـــج للتحمل 
12 ســـاعة حيـــث تشـــارك الفـــرق ضمن ثاث فئـــات وهم فئة 
المحترفين، فئة الفرق الوطنية وفئة الشـــركات. وأبرز الفرق 
المشـــاركة مـــن البحريـــن والســـعدية وهـــم 3 فرق مـــن بابكو، 
فريقيـــن لريســـنغ بحريـــن، فريقين مـــن منامة درفـــت، فريق 
قـــو بحرين، 4 فرق من شـــركة خدمات مطـــار البحرين، ومن 

الســـعودية فريق ريد الين ريسنغ و فريق كول راننق بحرين 
و 3 أم دي جي ريسنغ.

وسيكون دخول الجماهير مجانا لمتابعة إثارة سباق التحمل 
للكارتنج 12 ساعة.

الجديـــر ذكره أن هذه البطولة تنطلـــق في 4 جوالت، الجولة 
 2020 فبرايـــر  14 و15  فـــي  ســـتنطلق  والختاميـــة  الرابعـــة 

وسيكون سباق تحمل 24 ساعة.

14 فريقا تتنافــس بثالث جوالت بطولــة التحمل للكارتنج
12 ساعة من التحدي الجمعة والسبت
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اتحاد الكرة - المركز االعالمي:

يعتـــزم االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
إقامـــة دوري األكاديميـــات الخاصة في 
مملكـــة البحريـــن، في يـــوم الجمعة من 
كل أســـبوع، والـــذي ســـتبدأ منافســـاته 
يـــوم 24 ينايـــر الجـــاري علـــى الماعـــب 

الخارجية التابعة لاتحاد.
 وأكـــد األميـــن العام لاتحـــاد البحريني 
أن  البوعينيـــن  إبراهيـــم  القـــدم  لكـــرة 
إقامة هذه المسابقة، تأتي ضمن برامج 
االتحاد الهادفة لمد جســـور التعاون مع 
األكاديميات الكرويـــة بمملكة البحرين، 
في سبيل تعزيز التعاون المشترك الذي 
يساهم في تنفيذ خطط االتحاد برئاسة 
الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة لدعم 

تطوير وارتقاء كرة القدم البحرينية.
دوري  إقامـــة  “إن  البوعينيـــن:  وقـــال   
خـــاص باألكاديميـــات يأتي مـــن منطلق 
جهـــود  دعـــم  علـــى  االتحـــاد  حـــرص 
األكاديميـــات علـــى الشـــكل الـــذي يعود 
بالفائدة الكبيرة في رفع مستوى فرقها، 
مـــن خال تعزيز التنافس الشـــريف عبر 
مســـابقة رســـمية تحتضـــن تلـــك الفرق، 
وتنمـــي كذلـــك مـــن قـــدرات الاعبيـــن، 

فالمســـابقة ستكشـــف ما تزخـــر به فرق 
األكاديميـــات من مواهب كروية، والتي 
تعـــود بالفائـــدة علـــى األنديـــة المحليـــة 

والمنتخبات الوطنية”.
يـــوم  أرســـل  قـــد  الكـــرة  اتحـــاد  وكان   
15 ينايـــر، تعميًمـــا  الموافـــق  الخميـــس 
البحريـــن،  فـــي  الخاصـــة  لألكاديميـــات 
يتضمن موعـــد إقامة مســـابقة الدوري، 
وكذلـــك مبلـــغ رســـوم 130 دينـــاًرا لفرق 
الراغبـــة بالتســـجيل فـــي  األكاديميـــات 
هذه المســـابقة. وقد حـــدد االتحاد يوم 
19 يناير موعًدا إلغاق باب التســـجيل، 
علـــى أن يقام االجتماع التنســـيقي بين 
الفرق المشاركة يوم 20 من الشهر ذاته.

انطالق دوري األكاديميات 24 يناير الجاري

حسن علي

تشكيل اللجنة العليا لليوم الرياضي
صدر عن النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة قرار بتشــكيل اللجنة 
المنظمــة العليــا لليــوم الوطنــي الرياضــي لمملكــة البحريــن لعــام 2020 برئاســة 

محمد النصف األمين العام للجنة األولمبية البحرينية.

 وتضـــم اللجنـــة المنظمـــة العليـــا فـــي 
عضويتهـــا ممثليـــن عن كافـــة الجهات 
الحكوميـــة  والهيئـــات  والـــوزارات 
والقطاعيـــن العـــام والخـــاص، على أن 
يـــوم  األول  اجتماعهـــا  اللجنـــة  تعقـــد 
الجـــاري  ينايـــر   21 المقبـــل  الثاثـــاء 
كافـــة  التخـــاذ  صباًحـــا   11 الســـاعة 
الخطـــوات واإلجراءات الازمة لتنفيذ 
البرامج واألنشطة الرياضية لاحتفال 
بالنســـخة الرائعـــة مـــن اليـــوم الوطني 

الرياضـــي والعمـــل علـــى إبـــراز الحدث 
على النحو األمثل.

 وكان مجلـــس إدارة اللجنـــة األولمبية 
البحرينية برئاســـة ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة قـــد اعتمـــد يـــوم 
المقبـــل   2020 فبرايـــر   11 الثاثـــاء 
الوطنـــي  باليـــوم  لاحتفـــال  موعـــًدا 

الرياضي لهذا العام.
االحتفـــال  البحريـــن  مملكـــة  وبـــدأت 
 2017 العـــام  منـــذ  الرياضـــي  باليـــوم 

تنفيًذا لقرار أصحاب الســـمو والمعالي 
رؤساء اللجان األولمبية بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية باعتماد 

يوم رياضي بيوم الثاثاء في األسبوع 
الثاني من شهر فبراير من كل عام في 

كافة دول مجلس التعاون الخليجي.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

محمد النصف سمو الشيخ خالد بن حمد 

 إبراهيم البوعينين

الحلواجي يحث 
الحكام على 

مضاعفة الجهود 
باألدوار النهائية

تشمل رفع الجذع ومشــية الفالح ورفع سيارة متوسطة رباعية الدفع

اعتماد ألعاب ولوائح التصفيات ألقوى رجل خليجي

اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة #أقوى_رجل_خليجي برئاســة مدير المكتب اإلعالمي لســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة أحمد الشــيخ ألعاب وأوازن ولوائح 
التصفيات التأهيلية للمشاركين من دول الخليج العربية في هذه المرحلة من منافسات النسخة األولى من البطولة والمخصصة للوزن الثقيل. 

حيث ستقام المرحلة النهائية في الفترة �9 11 ابريل المقبل تحت رعاية 
النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، وتحت شـــعار 

#التحدي_الخليجـــي، بالســـاحة المحاذيـــة لحلبة البحريـــن الدولية، 
والتي ســـيخصص ريعها لدعم #مرضى_سرطان، والتي تأتي 

ضمن مبادرات سموه لدعم المجالين الرياضي واإلنساني. 
وستشهد مرحلة التصفيات 3 ألعاب، هي: رفع الجذع 

التي ستكون بوزن 100 كيلوغرام، ومشية الفاح 
التـــي ســـتكون فـــي وزن 230 كيلوغـــرام واللعبـــة 

الثالثة رفع سيارة متوسطة رباعية الدفع. 
 وســـتجرى منافســـات هـــذه المرحلـــة علـــى النحـــو 

التالي، حيث ســـتبدأ بلعبـــة رفع الجذع، التي 
ســـيكون هنالك دقيقة لكل مشـــارك يتم فيها 
احتســـاب عـــدد التكـــرار. تليها اللعبـــة الثانية 
لعبـــة مشـــية الفـــاح، حيـــث تكـــون فـــي هذه 
اللعبـــة دقيقـــة لـــكل مشـــارك، علـــى أن يقطـــع 

فيها المشـــاركون مســـافة 20 متر، بعد ذلك تنقل المنافســـات للعبة الثالثة 
واألخيرة هي لعبة رفع الســـيارة، وســـتكون هناك دقيقة لكل مشارك، يتم 

فيها احتساب عدد التكرار. 
 وســـتنطلق زيـــارات اللجنـــة المنظمة لدول الخليـــج العربية 
فـــي نهايـــة الشـــهر الجـــاري لمباشـــرة التصفيـــات التأهيلية، 
حيـــث ســـتكون المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة أولى 
المحطـــات في هذه المرحلة، تليها دولة الكويت الشـــقيقة، 
ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، إضافـــة إلى 

سلطنة عمان الشقيقة. 
 وكانت اللجنة المنظمة قد حددت موقعا إلكترونيا 
www.gcc�  خاصا للراغبين بالتسجيل والمشاركة
strongesman.com، كما وحددت اللجنة المنظمة 
“االنســـتغرام”-  علـــى  للبطولـــة  رســـميا  حســـابا 
سيســـتقبل  والـــذي   ،@  gcc strongesman
االستفســـارات من خـــال خاصيـــة “الدايركت” 

في هذا الحساب.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد



انطلقت فعاليات بطولة االتحاد الدولي للتنس للناشــئين تحت 14 ســنة 
ا على مالعب االتحاد البحريني للتنس  بغرب ووسط أسيا المقامة حاليًّ

بجامعة بوليتكنيك بمدينة عيسى.

 10 أقيمـــت  األول  اليـــوم  وفـــي   
الفـــردي  مســـابقة  فـــي  مباريـــات 
أســـفرت عن فوز العب تركمنستان 
)ســـليم برجيكـــوف( بســـهولة علـــى 
البحريني )شـــادي منيـــر( 6/0,6/1، 
بريـــدي(  )ماريـــا  اللبنانيـــة  وكذلـــك 
)مريـــم  التركمنســـتانية  علـــى 
محمدوفـــا( 6/0,6/0، وبعـــد مباراة 
قويـــة ومتكافئـــة فـــي مجموعتهـــا 
األولـــى فقـــط فـــاز اليمنـــي )عزيـــز 
عبـــد الكريـــم( علـــى العراقـــي )نـــور 
أسدي( 6/4,6/0، أما الكازاخستاني 
)إريـــكا اســـماعيلوفا( فقـــد فاز على 

 6/2,6/0 شـــهد(  )حامـــد  الســـوري 
وشـــهدت مبـــاراة العراقـــي )أحمـــد 
الدلفـــي( والكازاخســـتاني )تمربـــك 
فـــي  قويـــة  منافســـة  اســـكونبيف( 
مجموعتها األولى وانتهت المباراة 
لصالـــح العراقـــي 7/6)5(، 3/6,6/1، 
وحقـــق اليمني )هاليل ســـام( فوًزا 
ســـهاً على الســـوري )غيث ســـليم( 
بنتيجة 6/3,6/1، ولعب الســـعودي 
)محمد السليمان( مباراة قوية ضد 
البحريني )فـــارس التوبلي( وانتزع 
الفوز بنتيجة 6/7 )5(، 1/6,6/3، أما 
الناشـــئة البحرينيـــة )هاجـــر زيدان( 

الدوليـــة  تجربتهـــا  تخـــوض  التـــي 
األولـــى فقـــد اســـتطاعت الصمـــود 
أمـــام الســـورية )نايا الدونـــي( رغم 
خســـارتها المجموعـــة األولـــى 6/0، 
لتعدل النتيجة بالفـــوز بالمجموعة 
الثانيـــة 7/5، لكن خبرة نايا تفوقت 
 ،6/3 الثالثـــة  بالمجموعـــة  وفـــازت 
أمـــا اللبناية )يمنى فيصل( فحققت 
الفـــوز بنتيجـــة 6/2,6/1 على العبة 
كازاخســـتان )فارفارا ليوبتشـــنكو(، 
وفـــاز العـــب كازخســـتان )تميرالن( 

على الســـوري )هاني ســـراي الدين( 
7/6)4(، 6/3، وفـــي آخـــر المباريات 
فـــاز )اللبنانـــي/ كارل صايـــغ( علـــى 

السعودي )سطام معافا( 6/3,6/2.

وتابع المباريات الشـــيخ عبد العزيز 
بـــن مبـــارك آل خليفة نائـــب رئيس 
االتحاد البحريني للتنس وعدد من 

محبي ومتابعي رياضة التنس.

اللجنة اإلعالمية

انطالق فعاليات بطولة االتحاد الدولي للتنس

لقطة لالعبين المشاركين
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فــي غمــرة احتفــاالت البــالد بفوز منتخبنا الوطنــي لكرة القدم بلقــب خليجي 24، 
تحــول اإلنجــاز الرياضــي التاريخي مــن “نعمة” إلــى “نقمة” و”مصيبــة” على عائلة 
بحرينيــة فجعــت بوفــاة ابنهــا “محمد إبراهيــم المطوع” البالغ مــن العمر 13 عاما، 
والــذي صدمتــه ســيارة أثنــاء قيادتــه دراجــة هوائية بمنطقــة البديــع بالقرب من 
المدخل الرئيســي لمدينة ســلمان في الليلة التي توج بها األحمر باللقب وخرجت 

فيها الناس بالسيارات لالحتفال بهذه المناسبة التاريخية.

الفرحـــة  غطـــت  اللحظـــة  تلـــك  ومنـــذ 
العارمـــة علـــى خبـــر الوفـــاة، حتـــى بادر 
االتحـــاد البحرينـــي للدراجـــات الهوائية 
اليـــوم باإلعان عـــن إقامة حفـــل تأبين 
لروح الطفـــل “محمد ابراهيـــم المطوع” 
ســـيقام يـــوم الســـبت المقبـــل 18 ينايـــر 
2020 الســـاعة 3 عصـــرا بموقع الحادث 
تحت رعاية رئيس االتحاد الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة.
وحـــول هـــذه المبـــادرة، قـــال أمين ســـر 
االتحـــاد البحرينـــي للدراجـــات الهوائية 
الســـيد شـــبر الوداعي لـ “الباد سبورت” 

إن إقامـــة التأبين يأتي في إطار حرص 
االتحاد على دعم أسرة الطفل المتوفى 
والتخفيـــف مـــن آالمهـــم، خصوصا وأن 
الطفـــل توفي وهو يقود دراجة هوائية، 
ووفقـــا ألســـرته فإنـــه كان مولعـــا بهـــذه 
أحـــد  يكـــون  أن  ينـــوي  الرياضـــة وكان 

أبطالها.
وأضاف الوداعي أن هـــذه المباراة تقام 
كذلك في إطار التوعية باحترام سائقي 
الدراجات الهوائية ألن الشـــارع هو ملك 
للجميع سواء سائق السيارة أو الدراجة 
الهوائية أو الدراجـــة النارية وينبغي أن 

يحصل على حقه في استخدام الشارع 
مـــن دون أي مضايقة أو خطر، خصوصا 
وأن الدراجة الهوائية صديقة لإلنســـان 

والبيئة.
وأشار أن حفل التأبين سيتضمن تجمعا 
خاصـــا لـــكل العبـــي منتخـــب الدراجات 
مرتديـــن أقمصـــة تحمـــل صـــورة الطفل 
المتوفـــى وســـيقومون بجولـــة، إضافـــة 
إلـــى كلمة لرئيـــس االتحاد بحضور ذوي 

الطفـــل ومجموعـــة مـــن المدعويـــن من 
بينهـــم اتحـــاد كـــرة القـــدم والمحافظـــة 
الشـــمالية وكل محبـــي وعشـــاق رياضة 

الدراجات الهوائية.

وأكد الوداعي أن التأبين يحمل رســـالة 
هامـــة تســـتدعي توفيـــر مســـار خـــاص 
للدراجـــات الهوائيـــة فـــي كافـــة أنحـــاء 
المملكـــة أو علـــى األقـــل فـــي المحافظة 

الشـــمالية التـــي تتوافـــر فيها مســـاحات 
اســـتخدام  يكـــون  ال  حتـــى  شاســـعة، 
الدراجـــات الهوائية مبنـــي على الخوف 

والقلق والحذر المستمر.

ــج بـــلـــقـــب خـــلـــيـــجـــي 24 ــويـ ــتـ ــتـ ــي لـــيـــلـــة الـ ــ ــادث فـ ــ ــحـ ــ ــه بـ ــ ــاتـ ــ ــد وفـ ــعـ بـ

اتحــاد الدراجــات يـؤبن الطـفل محمـد المطـوع

حسن علي

االحتفال بلقب خليجي 24 تحول إلى نقمة لعائلة الطفل المتوفى

سيد شبر الوداعي

اللجنة اإلعالمية

ينطلق في الســاعة التاســعة من صباح اليوم مهرجان براعم التنس ضمن فعاليات 
بطولة شــركة ابراهيم خليل كانو الثامنة المفتوحة لناشــئي التنس والتي ينظمها 

نادي البحرين للتنس.

حيـــث يتنافـــس 91 العبـــا والعبـــة علـــى 
المراكـــز األولى في الفردي مختلط أوالد 
وبنـــات، ويقام المهرجان اليوم وغدا في 
الفتـــرة الصباحيـــة، ويختتـــم بالمباريات 
النهائية يومي الجمعة والســـبت 24 و25 

يناير الجاري.

وقد رحبت اللجنة المنظمة للبطولة بهذا 
اإلقبال الكبير من الصغار الذين حرصوا 
علـــى المشـــاركة، ونتيجـــة لهـــذه األعداد 
قامـــت  فقـــد  المشـــاركين  مـــن  الكبيـــرة 
جهزت اللجنـــة فريق عمل كبير للترتيب 
واإلشـــراف على مباريـــات هذه الفئة من 

براعـــم التنـــس.  وتقـــام مباريـــات براعم 
التنس سن 6 إلى 8 سنوات على ماعب 
“الميني تنس” بكرات التنس اإلسفنجية 
الحمراء اللـــون، ويتنافس فيها 51 العبا 
والعبة، بينما تقام مباريات البراعم ســـن 
9 إلى 10 سنوات على الماعب الكبيرة، 
وتلعـــب بكـــرات التنس الخضـــراء اللون 
والمخصصـــة لهذه الســـن ويتنافس فيها 

42 العبا والعبة. 
وتقدم نادي البحرين للتنس بالشكر الى 
رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس ادارة االتحاد 

بتوفيـــر  لتفضلهـــم  للتنـــس  البحرينـــي 
كافـــة كرات التنس الخاصـــة بالمهرجان، 
والمعتمـــدة مـــن االتحاد الدولـــي للتنس، 
وذلك في اطار التعاون المستمر والمثمر 
بيـــن االتحـــاد البحرينـــي للتنـــس ونـــادي 

البحرين للتنس.
ويولـــي نـــادي البحرين للتنـــس قطاعات 
الناشـــئين أهمية خاصـــة، ويحرص على 
تضمين مســـابقات ومهرجانـــات للبراعم 
للناشـــئين  البطـــوالت المحليـــة  فـــي كل 

التي يقيمها.

مهرجان شركة كانو لبراعم التنس اليوم

من مباريات البراعم

للناشئين تحت 
14 سنة بغرب 

ووسط آسيا

كـانــو يسـتـقـبل مــدرب “أحـمـر السـلــة” ســـام
ــب فـــــــــي الــــمــــرحــــلــــة الـــمـــقـــبـــلـــة ــخـ ــتـ ــنـ ــمـ ــلـ أكــــــــد دعــــــــم اتـــــــحـــــــاده لـ

استقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة طالل كانو، مدرب منتخبنا 
الوطني األول لكرة السلة األميركي سام فنسنت، بحضور مدير المنتخبات 

الوطنية جليل خضير.

 وكـــان األمــيــركــي ســام فنسنت قد 
لــقــيــادة  أمـــس األول  مــســاء  وصـــل 
خلفا  األول  الـــوطـــنـــي  الــمــنــتــخــب 
الذي  روسو  داركو  الصربي  للمدرب 
الـــســـاوي فـــي بطولة  قـــاد األحـــمـــر 

منتخبات الخليج بالكويت.
 وفـــي بــدايــة الــلــقــاء، رّحـــب رئيس 
بــالــمــدرب ســام،  اتــحــاد السلة كــانــو 
من  ــمــدرب  ال بــه  يتمّتع  بما  مــشــيــًدا 
طيبة  وسمعة  متميزة  ذاتية  سيرة 
العالمية،  السلة  كــرة  مستوى  على 
معرًبا عن أمله في أن يوفق المدرب 

الجديد في تحقيق النتائج المؤملة 
بما  المقبلة  االستحقاقات  خال  له 
اإلنــجــازات  مسيرة  مواصلة  يكفل 
ــتــي حــقــقــتــهــا كــرة  والــمــكــتــســبــات ال

السلة البحرينية.
مضاعفة  أهمية  كانو  طــال  وأكــد   
العمل والجهود خال الفترة المقبلة 
من أجل مواصلة النتائج اإليجابية 
السلة  حققتها  الــتــي  والمكتسبات 
إنــجــازات  مــن  يــعــّزز  بما  البحرينية، 

اللعبة على كافة األصعدة.
 وقال كانو إن مجلس إدارة االتحاد 

كافة  وضــع  السلة  لــكــرة  البحريني 
األرضية  تهيئة  سبيل  في  إمكاناته 
الــمــنــاســبــة لــلــمــنــتــخــب، مـــؤكـــًدا أن 

الــدعــم  سيضاعف  اإلدارة  مجلس 
للمنتخب خال المرحلة المقبلة التي 
تنتظره فيها عدًدا من االستحقاقات 

والمشاركات الخارجية المهمة.
ــأس آســيــا   وســتــكــون تــصــفــيــات كــ
لفينست  األولـــويـــات  إحـــدى   2021
لألحمر،  الفنية  الــقــيــادة  رأس  على 
إذ يــقــع مــنــتــخــبــنــا فـــي الــمــجــمــوعــة 
والعراق  لبنان  منتخبات  مع  الرابعة 
والهند، وسيبدأ مشوار منتخبنا يوم 
في  الهند  بماقاة   2020 فبراير   21
بالمنتخب  سيلتقي  ثــم  الــبــحــريــن، 
الــلــبــنــانــي فـــي بـــيـــروت بــتــاريــخ 24 
فبراير، والمباراة الثالثة أمام العراق 
في العراق يوم 26 نوفمبر والمباراة 
الرابعة مع الهند في الهند بتاريخ 29 
نوفمبر، واللقاء الخامس بتاريخ 19 
فبراير 2021 مع لبنان في البحرين 
والــســادس واألخــيــر مع الــعــراق في 

البحرين يوم 22 فبراير 2021.
بنظام  التصفيات   وُتلعب مباريات 
ــتــالــي كل  ــال ــاب واإليـــــــاب، وب ــذهـ الـ
في  منافسه  أمـــام  سيلعب  فــريــق 
مــرتــيــن، لــيــصــبــح عـــدد الــمــبــاريــات 
بالمجموعة  منتخب  لكل  اإلجمالي 
ــاريـــات، وســيــتــأهــل بطل  ــبـ ســـت مـ
بطولة  إلى  ووصيفه  مجموعة  كل 
ــأس آســــيــــا، لــيــصــبــح مــجــمــوع  ــ ــ ك
الفرق  بينما  منتخًبا،   12 المتأهلين 
في  الثالث  المركز  أصحاب  الستة 
تقسيمها  الست سيتم  المجموعات 
الملحق  لتخوض  مجموعتين  على 
وسيتأهل فريقان من كل مجموعة 
ــالـــي ســيــصــبــح  ــتـ ــالـ لــلــنــهــائــيــات وبـ

مجموع الفرق المتأهلة 16.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

جانب من اللقاء 



ينّظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة السباق الثاني عشر لهذا الموسم والذي سيقام على كؤوس 
مصرف السالم البحرين وكؤوس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 

 وسيشهد السباق مشاركة كبيرة للجياد 
بلغـــت 74 جواًدا بجانب 5 جياد احتياط 
فـــي الشـــوط الرابع وســـط توقعـــات بأن 
يشهد السباق منافسات قوية ومفتوحة 
فـــي ظل تقـــارب المســـتويات بين أغلب 
الجياد المرشحة للمنافسة خصوًصا في 

أشواط الكؤوس.
األول  الشـــوط  مـــن  الســـباق  وينطلـــق   
الرابعـــة  الدرجـــة  لجيـــاد  المخصـــص 
والمبتدئـــات لألفرس مـــن خيل البحرين 
العربية األصيلة المســـجلة فـــي “الواهو” 
 1500 والجائـــزة  متـــر   1400 مســـافة 
دينـــار وبمشـــاركة 6 جيـــاد تبحـــث عـــن 
3 جيـــاد  تحقيـــق فوزهـــا األول وبينهـــا 
جديدة تشـــارك للمـــرة األولى مما يعطي 

ســـبق  التـــي  الجيـــاد  لبقيـــة  األفضليـــة 
لهـــا المشـــاركة وهـــي الفـــرس “الملولـــش 
1748” بقيـــادة عبـــدهللا فيصـــل، وكذلك 
الفـــرس “الكـــروش1751” بقيـــادة أنـــدرو 
إيليوت بناًء على مستواهما وتحقيقهما 
المركزين الثالث والرابع في مشاركاتهما 

األخيرة.
 ويقـــام الشـــوط الثاني علـــى كأس نادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيـــل لجياد 
“نتـــاج  والمبتدئـــات  الرابعـــة  الدرجـــة 
والجائـــزة  متـــر   1400 مســـافة  محلـــي” 
3000 دينـــار وبمشـــاركة 12 جـــواًدا يبرز 
منهـــا الحصـــان “بلـــب فيكشـــن” والفرس 

“سراب “ والفرس “جزله”. 
كاس  علـــى  الثالـــث  الشـــوط  ويقـــام   

مصـــرف الســـام البحريـــن لجياد ســـباق 
التوازن “نتاج محلي” مســـافة 2400 متر 
والجائزة 2000 دينار وبمشاركة 6 جياد، 
حيـــث تدور الترشـــيحات حول الحصان 

“بولسار” و”دارج” و”غود نيوز”.
كأس  علـــى  الرابـــع  الشـــوط  ويقـــام   
مصـــرف الســـام البحريـــن لجياد ســـباق 
التـــوازن “مســـتورد “ مســـافة 1200 متر 
والجائـــزة 2000 دينـــار، حيـــث سيشـــهد 
الشوط المشاركة األكبر في سباق اليوم 
جيـــاد   5 بجانـــب  جـــواًدا   15 بمشـــاركة 
احتيـــاط، ويتوقـــع أن تكـــون المنافســـة 
مســـتويات  لتقـــارب  نظـــًرا  مفتوحـــة 
مجموعة من الجياد المرشحة للمنافسة 
وجميعهـــا يبحـــث عـــن الفـــوز األول فـــي 

مشاركاتها هذا الموسم.
كأس  علـــى  الخامـــس  الشـــوط  ويقـــام   
نـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيـــل 
لجيـــاد الدرجـــة األولـــى “نتـــاج محلـــي” 
 4000 والجائـــزة  متـــر   1600 مســـافة 
دينـــار وبمشـــاركة 7 مـــن الجيـــاد القوية 
والمعروفـــة في ســـباقات النتاج المحلي 

والتـــي تحمـــل فـــي رصيدها ســـجاً من 
ممـــا  المتقدمـــة  والنتائـــج  االنتصـــارات 

يجعل المنافسة مثيرة ومتكافئة. 
كأس  علـــى  الســـادس  الشـــوط  ويقـــام   
مصـــرف الســـام البحريـــن لجياد ســـباق 
التـــوازن “مســـتورد” مســـافة 1600 متـــر 
 15 وبمشـــاركة  دينـــار   3000 والجائـــزة 

جـــواًدا وســـط توقعـــات بمنافســـة قوية 
ومتكافئـــة فـــي ظل تقـــارب مســـتويات 
التـــي  الجيـــاد  بعـــض  أوزان  وتكافـــؤ 
فـــي  ونتائجهـــا  مســـتوياتها  تأرجحـــت 

مشاركاتها هذا الموسم.

أقوى األشواط

 وســـتتجه األنظار نحو الشـــوط الســـابع 
واألخير الذي ســـيقام على كأس مصرف 
الســـام البحريـــن لجيـــاد ســـباق التوازن 
“مســـتورد” مســـافة 2000 متر والجائزة 
4000 دينار وبمشـــاركة 13 جواًدا، حيث 
يتوقع أن يشـــهد أقوى منافســـات سباق 
اليـــوم نظـــًرا لمســـتويات الجيـــاد القوية 
المشـــاركة مثل الحصـــان “ فايز “ وكذلك 
الحصـــان  وكذلـــك  دوغـــاس”  “بـــورت 

“نيوكاسيكل”.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

منافسات قوية للفوز بكؤوس مصرف السالم ونادي راشد

رفيق النايض علي حبيب قاسم

تغطية - اللجنة االعالمية

ينتظر فرسان وفارسات البحرين وجماهير رياضة الفروسية وعشاقها 
ما ســيقدمه الفرســان في بطولة النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة وبرعايــة دلمونيا التي ســتنطلق منافســاتها 

صباح يوم السبت على ميدان الرفه باالتحاد الرياضي العسكري. 

 وتعتبـــر هذه البطولة هي البطولة 
الرابعة للموســـم الرياضي الجديد 
التـــي  الحواجـــز  قفـــز  لمســـابقات 
يوليها جميع الفرســـان والفارسات 
واللجنة المنظمـــة واللجان العاملة 
اهتماًما كبيًرا لما تشـــهده عادة من 
احتـــدام في المنافســـات كمـــا أنها 

تحمل اسًما غالًيا على الجميع. 

دلمونيا تفتخر بشراكتها مع 
االتحاد الملكي 

 شـــركة اثمـــار للتطويـــر - دلموينـــا 
للســـنة  التواجـــد  علـــى  حرصـــت 
الســـابعة علـــى التوالـــي برعايتهـــا 
هـــذه البطولة، وحول هذه الرعاية 
أكـــد محمد خليـــل الســـيد الرئيس 
التنفيذي بشـــركة اثمـــار للتطوير - 
دلمونيـــا أنهـــم فخورون بالشـــراكة 
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  مـــع 
أوضـــح  وقـــد  القـــدرة،  وســـباقات 
الســـيد فـــي حديثـــه قائـــاً “ســـبع 
الناجحـــة  الشـــراكة  مـــن  ســـنوات 
والمتطـــورة مـــع االتحـــاد الملكـــي 
للفروسية وسباقات القدرة والتي 
ســـبب  إن  الســـتمرارها،  نتطلـــع 
دعمنـــا هـــو إيماننـــا بـــدور الرياضة 
بشـــكل  والفروســـية  عـــام  بشـــكل 
خاص فـــي صقل الشـــباب وتنمية 
مهاراتهـــم، ونحـــن ندعـــم تطويـــر 
أن  كمـــا  المملكـــة،  فـــي  الرياضـــة 
لدينـــا مشـــروًعا يقع فـــي محافظة 
جزيـــرة  مشـــروع  وهـــو  المحـــرق 
دلمونيـــا الصحية، ونحـــن نحرص 
علـــى دعـــم المبـــادرات الرياضيـــة 
كونهـــا صحيـــة فـــي المقـــام األول 
بما يتماشـــى مع توجهات الشـــركة 
وكل ما يؤدي لحياة أفضل لصحة 
النـــاس، ومـــن هـــذا المنطلـــق ومن 
باب التعاون المشـــترك مع األخوة 
باالتحـــاد الملكي ارتأينا كمشـــروع 
بدعم بطـــوالت قفز الحواجز ومن 

أولويـــات دعمنـــا لنهضـــة الرياضة 
البحرينيـــة التي تشـــهدها مملكتنا 
ســـمو  يقودهـــا  والتـــي  الحبيبـــة 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل 
الخيرية وشئون الشباب، مستشار 
األمـــن الوطنـــي، رئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة الرئيس 
الفخري لاتحاد الملكي للفروسية 
وســـباقات القـــدرة وســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
للشـــباب والرياضـــة، رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينيـــة وبمبادراتهما 

للشباب والرياضة”. 
 وثّمن السيد الجهود الكبيرة التي 
يوليهـــا االتحاد الملكي للفروســـية 
رأســـه  وعلـــى  القـــدرة  وســـباقات 
سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفة واألعضاء وجميع العاملين 
لســـعيهم الحثيـــث في اســـتحضار 
كافة عوامل النجـــاح في بطوالت 
قفز الحواجز بما يساهم باالرتقاء 
بهـــذه الرياضة ويجـــذب أكبر عدد 
من الشباب البحريني لممارستها. 

 ارتفاع الحماس 

التنافســـي  المســـتوى  علـــى  أمـــا   
فأكـــد  الفرســـان  واســـتعدادات 
الفارس علي الكعبي أن المنافســـة 
قوية وشديدة بين جميع الفرسان، 
حيـــث إن هذه المنافســـات القوية 
كانت واضحة منذ بداية الموســـم 
الجـــاري فـــي أولـــى بطولـــة، وقال 
والمتابعـــة  الكبيـــر  االهتمـــام  “مـــع 
المســـتمرة مـــن قبل ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  عيســـى 
رئيـــس االتحاد الملكي للفروســـية 
القـــدرة فـــي رأيـــي أن  وســـباقات 
الحمـــاس بـــات أكثـــر مـــن الســـباق 
بين جميع الفرســـان واإلسطبات، 

وهـــذا بـــا شـــك ســـينعكس علـــى 
مســـتويات الجميـــع، بالنســـبة لـــي 
وللـــه الحمد بعد الموســـم الســـابق 
ومع فرسي ترو فيري والتدريبات 
المتواصلـــة بدأت أجنـــي ثمار هذا 
الجهد بشكل أفضل خال الموسم 

الجاري لتحقيق نتائج متميزة”. 
 وأضـــاف الكعبي أن فترة التوقف 
الماضية بعد بطولة العيد الوطني 
األخيرة كانت بمثابـــة فترة جيدة 
كي يعد الفرســـان أنفســـهم بشـــكل 
األوراق  ترتيـــب  وإعـــادة  جيـــد 
عنصـــر  وســـيكون  والحســـابات 
المفاجآت حاضًرا والمنافسة أقوى 
علـــى كأس ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، أعـــد الجميع بأن 
أقدم أفضل مســـتوياتي وتحقيق 
كنـــت  الـــذي  الغالـــي  اللقـــب  هـــذا 
أســـعى إليه منذ الموســـم الماضي 
باســـم  يليـــق  بمســـتوى  والظهـــور 

راعي البطولة. 

 جاهز لمسابقات البطولة 
الرابعة 

 الفارس أحمد العلوي أكد جاهزيته 
ســـمو  بطولـــة  لمســـابقات  التامـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
لقفز الحواجز السبت وقال “أنا في 
أتم االســـتعداد لخوض منافســـات 
هـــذه البطولة الغالية على الجميع، 
سأســـعى جاهًدا لتحقيق لقبها في 
الفئـــات التـــي سأشـــارك فيهـــا، وال 
شـــك أن جميع الفرســـان استعدوا 
جيـــًدا لها مع جيادهـــم التي أتوقع 
أنها فـــي كامل الجهوزية خصوًصا 
أننـــا وصلنـــا للبطولـــة الرابعـــة هذا 
بطولـــة  وبـــدأت مامـــح  الموســـم 
بعـــض  تتضـــح  الجـــاري  الموســـم 
الشيء، وأتمنى التوفيق للجميع”. 

 كاسياس يعود للميدان 

الفـــارس الدكتور إياد أحمد أشـــار 
الموســـم  منافســـات  وصـــول  أن 

الجـــاري لمحطتها الرابعة يكشـــف 
لنا جزًءا من مامح الموســـم الذي 
منذ بدايته أكد لنا ارتفاع الحماس 
واإلثـــارة وقـــال “إن بطولـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
هي من البطوالت العزيزة والغالية 
على جميع الفرســـان والمشاركين، 
وال شـــك أن الجميع يعمـــل جاهًدا 
الغالـــي  لقبهـــا  أجـــل تحقيـــق  مـــن 
ومعانقتـــه ورفـــع الـــكأس الغاليـــة 
في يوم سيكون مليًئا بالمفاجآت، 
نتوقع اإلثارة والتشويق سيكونان 
عنصريـــن متواجديـــن بقـــوة فـــي 
بطولة ســـموه، وبإذن هللا ستكون 
مشـــاركتي مـــع الجـــواد كاســـياس 
ألول مـــرة هذا الموســـم بعد غيابه 
عـــن الســـاحة لمدة ثاث ســـنوات، 
تدربت على متنه جيًدا وإن شـــاء 
هللا ســـيكون هـــذا الجـــواد جاهـــًزا 
للمنافسات وسنقدم مستًوى طيًبا 

ونتائج متقدمة”. 

 الميدان جاهز ورفعنا 

مستويات الحواجز 

الحواجـــز  قفـــز  بطـــوالت  مديـــر   
دادهللا  محمـــد  الدولـــي  الحكـــم 
أكـــد أنه هـــذه البطولة هـــي بطولة 
عزيزة وغالية على الجميع وليس 
فقـــط وقعهـــا علـــى الفرســـان إنمـــا 
على المنظميـــن واللجـــان العاملة، 
فجميعنا يعمل مـــن أجل إخراجها 
بالصـــورة المشـــرفة والائقة التي 
تليق باســـم الراعي ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة الـــذي 

نتقـــدم لـــه بجزيل الشـــكر وعظيم 
باســـمي وباســـم جميـــع  االمتنـــان 
اللجـــان العاملـــة، فإن دعم ســـموه 
للرياضة البحرينية عموًما ورياضة 
قفـــز الحواجـــز خصوًصـــا واضًحـــا 
فـــي تطـــور المســـتويات، ورعايـــة 
ســـموه الكريمـــة تجعـــل الفرســـان 
يتحمسون من أجل تحقيق اللقب 
الغالـــي، إلى جانـــب الدعـــم الكبير 
المســـتمرة  والمتابعـــة  واالهتمـــام 
من قبل ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة رئيس االتحاد 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة 
والذي يشكل عنصًرا ودافًعا كبيًرا 
للتنافـــس  الفرســـان  جميـــع  لـــدى 

وتطوير مستوياتهم عموًما”. 
  وحـــول الجانب الفني أوضح داد 
هللا قائـــاً “لقـــد حرصنا منذ بطولة 
برفـــع  الماضيـــة  الوطنـــي  العيـــد 
مســـتويات وارتفاعـــات الحواجـــز 
الفرســـان  مـــن  عـــدًدا  إن  حيـــث 
يستعدون للمشاركة في منافسات 
الـــدوري العربـــي خال شـــهر يناير 
الكبـــرى  والمســـابقة  الجـــاري، 
ســـتكون مـــن جولتين كي تســـنح 
الفرصـــة ألكثر عـــدد من الفرســـان 
وندعـــو  اللقـــب،  علـــى  للمنافســـة 
جميع الفرســـان للمشـــاركة القوية 
فـــي بطولة ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة وتقديـــم أفضـــل 
المســـتويات فالمســـلك والميـــدان 
جاهزيـــن واللجنـــة المنظمة قامت 
بجهـــود كبيـــرة مـــن أجـــل تجهيـــز 
كل ما يتعلق بالمنافســـات يوم غٍد 
السبت متمنين التوفيق للجميع”. 

 وحول منافسات الموسم الجديد 
البطـــوالت  أن  هللا  داد  أوضـــح 
الثاث الماضية شـــهدت منافسات 
لنـــا  وترجمـــت  المســـتوى  عاليـــة 
والنوايـــا  العاليـــة  االســـتعدادات 
البطوليـــة للجميع إلـــى جانب تألق 
الموســـم  هـــذا  النســـائي  العنصـــر 
وال ننســـى تميـــز فئـــات الناشـــئين 
وبروزهم ومنافساتهم حتى للكبار 
وهـــذا أمـــر مبشـــر للغايـــة ويؤكـــد 
تطـــور رياضـــة القفـــز فـــي مملكتنا 

الحبيبة.

ــكــي ــمــل ال ــع االتــــحــــاد  ــ الـــنـــاجـــحـــة م ــة  ــ ــراك ــ ــش ــ ال ــن  ــ ــوات م ــ ــن ــ ــد: 7 س ــيـ ــسـ الـ

فرسان القفز في جولة جديدة من منافسات التحدي

محمد السيد  أحمد العلوي 

محمد داد الله

إياد أحمد 

علي الكعبي 

سمو الشيخ خالد بن حمد من المنافسات
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ــث الـــكـــثـــافـــة” ــيـ ــار “دلـــــمـــــون حـ ــ ــع ــ ــة” ش ــ ــاف ــ ــق ــ ــث ــ ــه “ال ــيـ ــام اخـــــتـــــارت فـ ــ ــ فــــي ع

إبداعات بحرينية متنوعة في المعرض السنوي للفنون التشكيلية 46

ــاب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء  ــ أنـ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
خليفة،  آل  ســلــمــان  بـــن  خــلــيــفــة 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مـــبـــارك آل 
األول  أمــــــس  ــاح  ــ ــب صــ خـــلـــيـــفـــة 
الفتتاح معرض البحرين السنوي 
الـ  دورتــه  في  التشكيلية  للفنون 
46، والذي تنظمه هيئة البحرين 
ــلــثــقــافــة واآلثـــــــار فـــي كـــل من  ل
متحف البحرين الوطني ومسرح 
البحرين الوطني بمشاركة فنانين 
المملكة  بحرينيين ومقيمين في 
قدموا في المعرض المنوع عددا 
مختلف  في  الفنية  األعــمــال  من 
الرسم  مثل  الفنية  االتــجــاهــات 
والتصوير  والنحت،  الجرافيكي 
مختلف  والــرســم  الفوتوغرافي 
ــال  ــكـ ــواد واألشـ ــمــ ــ الـــخـــامـــات وال

وأعمال الفيديو والتركيب.
ــعـــرض حـــتـــى 15  ــمـ ويــســتــمــر الـ
من  عــدد  بمشاركة  فــبــرايــر2020 
البحرينية  الفنية  الحركة  رواد 
الفنية  الـــرواق  من مساحة  وكــل 
ــبــحــريــن ومــنــصــة  ــن مــمــلــكــة ال مـ
دولــة  مــن   )CAP( المعاصر  الفن 

الكويت.
المعرض  واختارت لجنة تحكيم 
مؤسسة  كانو  بيان  مــن  المكون 
للفنون  الــرواق  مساحة  ومديرة 
الفنانة  التشكيلي  الفن  وأستاذة 
السعودية عفت عبد هللا فدعق، 
ــنـــان الــتــشــكــيــلــي الــمــغــربــي  والـــفـ
الفائزة  االعمال  المرابطي  محمد 
جعفر  الفنان  وحقق  الــعــام،  هــذا 
للمعرض  “الدانة”  جائزة  العريبي 
بيئي”،  “تـــوازن  بعمله  العام  هــذا 
ــقــــق الـــفـــنـــان راشـــــــد أحــمــد  وحــ
عمله  الثاني عن  المركز  العريفي 
“ثــقــافــة مــصــنــعــة”، وفـــي الــمــركــز 
مبارك  آل  محمد  للفنان  الثالث 

عن عمله “نسج في الفوضى”.
الثقافة  فيه  تحتفل  عــام  وفــي 
التاريخية  مكتسباتها  بكثافة 
ــة، يـــشـــهـــد مــســرح  ــ ــاري ــضــ ــحــ ــ وال
ــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي ومــتــحــف  الـ
البحرين الوطني افتتاح معرض 
الـــبـــحـــريـــن الـــســـنـــوي الـــســـادس 
التشكيلية  لــلــفــنــون  واألربــعــيــن 
برعاية كريمة من رئيس الوزراء 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 

خليفة بن سلمان آل خليفة.
للثقافة  البحرين  هيئة  وتــؤمــن 
ــفــنــون  ال ــة  ــمـــومـ ديـ أن  واآلثــــــــار 
وازدهارها في كل مجتمع بشري 
ــقــدم  هـــو مــقــيــاس لـــحـــضـــارة وت
الشعوب، كما وإن لتجديد الفكر 
ــع نــحــو االرتــقــاء  الــفــنــي والــتــطــّل
ــه على  ــ ــدرت ــان وقــ ــســ ــ بــعــمــل اإلن
الخلق واإلبــداع، األثر األكبر في 
العالمي  التفاهم  أدوات  تشكيل 

والتالقي  االنفتاح  قيم  وتوطيد 
اختارت فيه  واإلبـــداع، في عام 

الــثــقــافــة “دلـــمـــون حيث 
ــة” عـــنـــوانـــهـــا،  ــافـ ــثـ ــكـ الـ
الثقافة  تنشط  حيث 
حراكها الثقافي الفني 

ــام،  ــعـ طــــــوال الـ
ــا كـــثـــافـــة  ــ ــم ــ ك
األعـــــــــــمـــــــــــال 

ــمــعــرض، في  ــل الــفــنــيــة ل
تــحــقــيــق االرتــــقــــاء 

الثقافي  بالمشهد 
الــــــبــــــحــــــريــــــنــــــي، 

باالعتماد على ابداع 
الـــفـــنـــان الــبــحــريــنــي 
ــة  ــسـ ــافـ ــنـ ــمـ عــــلــــى الـ

والتطوير.
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تقابل الشخص المناسب اليوم فيشعرك ذلك 
بارتياح كبير.

تحاَش االنفعال الشديد وال تتطرف في مواقفك 
وحاذر المتاعب.

حاول أن ترى األمور من منظار إيجابي، وتغاَض 
عن الكثير.

أنت عرضة لإلصابة بأمراض المعدة بسبب 
عصبيتك.

ردود الفعل الغاضبة غالبًا ما تؤدي إلى ارتكاب 
األخطاء.

تريث قلياًل قبل إطالق األحكام العشوائية اليوم.

ربما تطرح مسألة قديمة تعيد إليك الذكريات.

اعمل خلف الستار وال تستعرض قواك أمام 
الزمالء.

ال تمارس التمارين الرياضية أكثر من المطلوب 
منك.

يساعدك المخلصون على إحراز النجاح واألرباح.

في االستثمارات عليك التصرف بجدية.

يسهل الشريك أمامك الحوار فتجدان معًا حاًل 
لبعض المشكالت.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

17 يناير

1991
 بداية عملية عاصفة الصحراء 
في حرب الخليج الثانية وذلك 
الغـــزو  مـــن  الكويـــت  لتحريـــر 

العراقي.

طرحــت الفنانة لقاء الخميســي فيديو كليــب أغنية “مافيش 
مســتحيل” والتي هي شارة فيلم الرســوم المتحركة بعنوان 

“الفارس واألميرة”.
فيلــم الرســوم المتحركة “الفــارس واألميرة” عــرض بالدورة 

الثالثة بـ”مهرجان الجونة”، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، 
وشــارك في األداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم: مدحت صالح، 

دنيا ســمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن أبو 
زهرة. وكانت آخر أعمال الخميسي التمثيلية مسلسل “أبواب الشك”.

قالــت الفنانة نجــوى فؤاد إنها اضطــرت لالعتذار عن 
عدم المشــاركة فــي بطولة مسلســل “والد امبابة” 
للمخرج حاتم صالح الدين؛ بســبب ارتباطها بالسفر 

إلى ألمانيا في رحلة عالجية.
وأضافــت فؤاد أنها تعاني من اآلم مبرحة في قدميها، 

ما سيدفعها للســفر إلى ألمانيا إلجراء فحوصات طبية، 
والخضوع لجلسات عالجية لتبيان سبب تلك اآلالم، مؤكدة على عدم وجود 
خالف بينها وبين المخرج أو جهة اإلنتاج، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح.

قررت الفنانة دنيا ســمير غانم التغيب عن دراما رمضان 
2020 لرغبتهــا فــي تقديم فيلم ســينمائي خالل العام 
الجاري. وُتحضر دنيا حاليًا لمشروع سينمائي جديد مع 
المخــرج خالد الحلفاوي، ولكنهــا تتكتم على تفاصيله 

في الوقت الحالي لحين االســتقرار على باقي أبطاله، إال 
أن أحداثه ســتدور في إطار كوميــدي، وهناك اتجاه لعرضه 

في موســم عيد الفطر المقبل، ولكن هذه المســألة لم تتحدد بشكل نهائي. 
يذكر أن آخر مسلسالت دنيا سمير غانم كان “بدل الحدوتة 3”.

جديد دنيا سمير غانموالد امبابةمافيش مستحيل
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قطعـــة  الطويـــل  البـــوت  يعـــد 
أساســـية ال غنى عنها في خزانة 
الثياب الشتوية، حيث إنه يمنح 
الســـيقان إحساســـا بالـــدفء من 
ناحيـــة، ويضفـــي علـــى المظهـــر 
لمســـة أناقـــة وأنوثـــة مـــن ناحية 

أخرى.
الموضـــة  خبيـــرة  وأوضحـــت 
أن  شـــولتس  األلمانيـــة كالوديـــا 
البوت الطويل، الذي يصل طوله 
إلـــى الركبـــة، يعـــد هـــو الموديـــل 
إلـــى  للبـــوت، مشـــيرة  التقليـــدي 
أنـــه يطل هذا العام بألوان زاهية 
كالكراميـــل  األنظـــار  تخطـــف 
إلـــى جانـــب  البـــوردو،  واألحمـــر 
كاألســـود  الكالســـيكية  األلـــوان 

والبني الداكن.
كما يأتي البوت الطويل مصنوعا 
مـــن جلـــد ناعـــم والمـــع أو جلـــد 
الشـــامواه األنيق، في حين تطل 
بعض الموديـــالت بمظهر مترهل 
“slouchy“، والـــذي يمتـــاز طابـــع 

جريء ومتحرر.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، يمتـــاز البوت 
بكعـــب  الموســـم  هـــذا  الطويـــل 
المـــرأة  ليمنـــح  وعـــال  نحيـــف 

إطاللة أنيقة تفيض باألنوثة.

البوت الطويل إلطاللة 
شتوية أنيقة

1773
 جيمس كوك يعبر الدائرة القطبية الجنوبية ليكون بذلك أول من يعبرها.

 1287
ألفونسو الثالث ملك أراغون يغزو منورقة.

 1595
هنري الرابع ملك فرنسا يعلن الحرب على إسبانيا خالل حروب فرنسا الدينية.

1946
 انعقاد أول جلسة لمجلس األمن الدولي.

 1996
 قبول التشيك عضًوا في االتحاد األوروبي.

اختير المخرج سبايك لي 
رئيسا للجنة تحكيم الدورة 
المقبلة لمهرجان كان للفيلم 
من 12 إلى 23 مايو المقبل، 

ليصبح أول أسود يتولى 
هذه المهمة. ويخلف في 

رئاسة لجنة تحكيم المهرجان 
العريق السينمائي المكسيكي 

اليخاندرو إنياريتو.

أفالم يجب مشاهدتها قبل سباق األوسكار
دخلــت أفــالم عديــدة فــي االختيــارات النهائيــة جوائــز األوســكار بعــد 
عرضها في عدد من السينمات المحلية والعالمية طوال العام الماضي، 
وبعضهــا مازالــت تعــرض بنجــاح، ونحــن ننتظــر أســابيع لإلعــالن عــن 

األفالم واألسماء الفائزة.

ويبحث اليوم عشاق السينما عن هذه 
األفالم المرشـــحة التي دخلت ســـباق 
األوســـكار المقبل، مع اختيارات النقاد 
حـــول العالـــم األفـــالم عبـــر مواقعهـــم 
الرســـمية ووســـائل اإلعالم أيضا التي 
اختـــارت عدة أفـــالم، وعلى الرغم من 
أن هنـــاك أفالما صعبة مشـــاهدتها في 
الســـينما؛ بســـبب أنها ليســـت تجارية، 
وعرضت في المهرجانات فقط، وهذه 
الئحة بأهم األفـــالم التي يجب عليك 
عزيـــزي القارئ مشـــاهدتها في اســـرع 

وقت:

 Joker

اكثـــر فيلـــم ملفـــت لالنتباه فـــي 2019 
خصوصا األداء الكبير لنجمه خواكين 
فينكس، مع المخرج الفذ تود فيليبس 
الذي شـــارك في تأليفه، وحقق مؤخرا 
فينكس بجائزة جولدن جلوب ألفضل 
ممثل درامي، وتلقى أكثر من ترشـــيح 

في حفل جوائز “بافتا”.
ورشـــح “جوكـــر” الـــذي يتمحـــور حول 
عدو “باتمان” اللدود، خصوصا في فئة 
أفضـــل فيلـــم وأفضـــل ممثـــل وأفضل 
مقتبـــس  ســـيناريو  وأفضـــل  مخـــرج 

فضال عن الكثير من الفئات التقنية.
وتصـــدر الفيلـــم الئحـــة األكثـــر تداوال 
بموقـــع التدويـــن االجتماعـــي )تويتر(، 
عقب ترشيحه ألكثر من جائزة، بحفل 
توزيـــع جوائـــز األوســـكار في نســـخته 

ال77.
الشـــهير  األميركـــي  المخـــرج  وانتقـــد 
مايـــكل مـــور فـــي فيلـــم جوكـــر األكثر 
مبيعات ونجاحا، السياسات األميركية 
خصوصـــا سياســـات الرئيـــس ترامب، 
وقـــال إن القصـــة التـــي يصورهـــا فـــي 
فيلم جوكر والمشـــاكل التـــي يطرحها 
هـــذا الفيلم الرائع هـــي بقدر من العمق 
والضـــرورة حيـــث أنكـــم لـــو تجاهلتم 
الـــذكاء الفنـــي المتبـــع في هـــذا الفيلم 
فســـوف تفقدون المرآة التي يعطيكم 

الفيلـــم إياهـــا.. نعم.. هنـــاك كوميديان 
هائـــج في الفيلـــم، لكنه ليـــس وحيدًا، 

بل إنما نحن نقف إلى جانبه”.
أعلـــى درجـــة  وحقـــق فيلـــم “جوكـــر” 
الســـينمائية  التقييمـــات  موقـــع  فـــي 
الشـــهير IMBD، كما أنه قد كسر حاجز 
المبيعات في شـــباك التذاكـــر العالمي، 
ليصبح أول فيلم مصنف “للكبار فقط” 

يكسر هذا الحاجز.

 Parasite

الهـــوة  عـــن  ســـوداء  كوميديـــا  فيلـــم 
الكبيـــرة بيـــن األغنيـــاء والفقـــراء في 
كوريا الجنوبية، وحصل على ترشيح 
لجائـــزة أفضل فيلـــم، وأفضل إخراج، 
وأفضل ســـيناريو، إضافـــة إلى أفضل 

فيلم ناطق بلغة أجنبية.
وهو للمخرج بونج جون الذي قال:إنه 
فوجـــئ وشـــعر بفرحـــة غامـــرة عندما 
حصـــل فيلمـــه على ســـتة ترشـــيحات 
لجوائز األوســـكار، وهـــي المرة األولى 
في تاريـــخ صناعة األفـــالم في كوريا 

الجنوبيـــة، وإشـــارة إلـــى أن “اللغـــة 

لـــم تعد عائقـــا أمـــام النجاح 
العالمي”.

والقـــى إشـــادة لـــدى عرضه 
في محافل سينمائية عدة.

 The Irishman

The Irish� فيلـــم  “فـــرص 
man” فـــي االوســـكار تـــدور 
حـــول أفضل إخـــراج لمارتن 
أفضـــل  أو  سكورســـيزي، 
ســـتيفن  للكاتـــب  ســـيناريو 
البطولـــة  حتـــى  أو  زيليـــان، 
الرئيســـية للنجميـــن روبرت 

دي نيرو وآل باتشينو.

 Marriage Story

 Marriage  “ فيلـــم  حصـــد 
Story” أكثر من ترشيح في 

المحافل الســـينمائية عن فئتي أفضل 
فيلم وأفضل سيناريو، وأفضل ممثل 
آدم درايفر، وأفضل ممثلة ســـكارليت 

جوهانسون. 

 The Two Popes

 ”The Two Popes “البابـــاوان  فيلـــم 
)البابـــا  أنتونـــي هوبكنـــز  بطولـــة  مـــن 
بنديكتوس السادس عشر( وجوناثان 
برايـــس )جـــورج ماريـــو بيرجوجليو(، 
وإنتـــاج شـــركة “نتفليكـــس”، التـــي قد 
تنجـــح فـــي تعويـــض خســـارتها فـــي 
جولـــدن جلـــوب فـــي األوســـكار بهـــذا 

الفيلم. 

1917

حظوظـــًا  الحربيـــة  األفـــالم  تمتلـــك 
قوية في موســـم الجوائز السينمائية، 

خصوصـــا مع فوز المخـــرج اإلنجليزي 
ســـام ميندز بجائزة أفضل مخرج في 
حفل جولدن جلـــوب عن فيلم الدراما 
حـــول  يرتكـــز  الـــذي   ،1917 الحربيـــة 

الحرب العالمية األولى.

Once Upon a Time in Hol-

 lywood

تارنتينـــو  كوينتـــن  المخـــرج  درامـــا 
مـــن األفـــالم التي القـــت إشـــادة على 
مـــدار العـــام، بفضل أبطالـــه الكبار براد 
بيـــت وليونـــاردو دي كابريـــو، وقصته 
المســـتمدة مـــن أحـــداث واقعيـــة عـــن 
جريمة قتل الممثلة شارون تيت على 

يد عصابة تشارلز مانسون.

 Little Women

جريتـــا جرويج قـــد تفعل المســـتحيل 
هـــذا العـــام بفيلمهـــا “نســـاء صغيرات” 
المقتبـــس عـــن روايـــة تحمـــل االســـم 
نفســـه، وتركـــت الجمهور في الســـينما 

دامع العينين متأثر القلب.
التاريـــخ  وســـبق أن دخلـــت جرويـــج 
العـــام 2017، بعـــد حصولهـــا على لقب 
خامس امرأة تترشـــح ألوسكار أفضل 
مخرجة على اإلطالق، عن فيلم “ليدي 

.”Lady Bird بيرد

طارق البحار

فيلم جوكر يحصد 
حصة األسد 

في الترشيحات 
العامة
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الغرير هّمه األول أن يكون من الناس وللناس

شــكرت أســرة المرحوم الفنان علي الغرير الجميع على تعازيهم بفقيدهم والمواســاة 
بمصابهــم الجلــل. وقالــت األســرة برســالة طلبوا نشــرها بصحيفــة البالد: لقــد أخذ مّنا 
فقيدنــا وهــو عبــد من عباده، لكنه أعطانا شــعبًا عظيمًا عوضنا به وواســانا. وأضافت: 
لقد كان الراحل فردًا من هذا الشعب، معتز بوطنيته، فخور بكونه ينتمي لهذه األرض 
ولهــؤالء النــاس كواحــد منهــم، كان همــه األول أن يكــون مــن النــاس وللنــاس، فهو لم 
يبخل براحته وصحته على أحد، فكان يصنع فرحنا جميعًا. وفيما يأتي نص الرسالة:

“بعظيم االمتنان واالعتزاز واإلكبار، تتقدم 
عائلـــة وأبنـــاء وأصدقـــاء المغفـــور له بإذن 
هللا الفنان علي الغرير بخالص الشـــكر: إلى 
ملـــك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وممثل جاللـــة الملك 
لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب رئيس 
مجلـــس أمناء المؤسســـة الخيرية الملكية 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة. 

وذلك لما لمســـناه من مواساة لها بالغ األثر 
في نفوسنا، وما توجيهات جاللة الملك إال 
تقديرًا لمسيرة الراحل، حيث وجدت أوامر 
سمو ولي العهد لفتة أخوية بالغة األثر في 
نفوســـنا، إذ كانـــت لمتابعتـــه الكريمـــة خير 
مواساة ألســـرة الفقيد. كما وجدت متابعة 
ســـمو الشـــيخ ناصر والوقوف على شؤون 
عائلة الراحل ترجمة حقيقية لرعاية الوالد 

ممثلة في صاحب الجاللة.
كما نتقدم بالشكر لكل من غمرنا بمواساته 
فـــي فقيدنا الراحل من كافـــة أفراد العائلة 
رئيـــس  وإلـــى  الفنانيـــن  وجميـــع  المالكـــة 
والشـــورى  النـــواب  مجلـــس  وأعضـــاء 

وأصحاب المعالي والســـمو والســـعادة من 
وزراء ومســـئولين وجميـــع منتســـبي قـــوة 
الوطنـــي  والحـــرس  والداخليـــة  الدفـــاع 
الفضيلـــة  وأصحـــاب  والدبلوماســـيين، 

العلماء.
كمـــا نتقدم إلى األخوة واألخوات من دول 
الخليـــج والوطـــن العربي بعظيـــم االمتنان 
علـــى تحملهـــم مشـــقة الســـفر أو االتصـــال 
لمواســـاتنا. والشكر لكافة وســـائل االعالم 

ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي في عموم 
وطننا العربي.

أما شـــعبنا البحريني العزيز.. نساء ورجاال 
وأطفـــال.. لله ما أخذ ولله مـــا أعطى.. لقد 
أخـــذ مّنا فقيدنا وهو عبد مـــن عباده، لكنه 
أعطانا شـــعبًا عظيمـــًا عوضنا به وواســـانا، 
لقـــد كان الراحـــل فـــردًا مـــن هـــذا الشـــعب. 
معتـــز بوطنيته، فخور بكونـــه ينتمي لهذه 
األرض ولهـــؤالء الناس كواحـــد منهم، كان 
همـــه األول أن يكـــون من النـــاس وللناس، 
فهـــو لم يبخل براحتـــه وصحته على أحد، 

فكان يصنع فرحنا جميعًا.
لقـــد لمســـنا مـــن شـــعبنا أصـــدق المواســـاة 
التشـــييع  فـــي  وقوفـــه  فـــكان  والحـــب، 
ومراســـم العـــزاء بالغ األثر ممـــا هون علينا 
مصابنا. شـــكرًا لهذا الحب الـــذي غمرتمونا 
به، شـــكرًا لمن ســـاهم ولو بكلمـــة أو دعاء، 
شـــكرًا لمـــن تحمـــل مســـئولية عمـــل خيري 
في ثوابه، شـــكرًا لكم جميعـــًا. وصدق هللا 
العظيـــم إذ قـــال ”إنمـــا المؤمنـــون أخـــوة“، 
لقد جســـدتم بوقفتكم أصالة هذا الشـــعب 
األصيل الذي كان يعرفها الفقيد ويقدرها.

محرر الشؤون المحلية

أطلت عارضة األزياء العالمية جيجي حديد كعضو محتمل بلجنة  «
المحلفين في محاكمة المنتج السينمائي األميركي هارفي واينستين، 

بتهمة ارتكاب اعتداءات، وهي أحدث المشاهير في هذه المحاكمة، 
التي تحظى بتغطية إعالمية واسعة. وكانت نجمة منصات عرض 
األزياء في محكمة مانهاتن ضمن مجموعة جديدة من المحلفين 

المحتملين الذين يتعاقبون على حضور الجلسات منذ أسبوع. ومن 
المتوقع اختيار 12 عضوا كامال و6احتياطيين آخرين بحلول األسبوع 

المقبل في هذه المحاكمة التي تمثل رمزية كبرى لحركة “مي تو”.
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عندما تقف أمامك العوائق وتتخطاها 
محارًبا ألجـــل الثـــأر لموهبتك، وألجل 
أن تنهـــض بفنـــك فتغوص فـــي أعماق 
بســـحر  وتخـــرج  الفنيـــة،  المـــدارس 
علـــى  المســـيطر  وتكـــون  لوحاتـــك 
معارض وجوائز الفن، فإنك أمام قصة 
فنـــان بحريني عشـــق الفن فأصبح من 
أســـاطيره اليوم، إنه الفنـــان البحريني 
التشـــكيلي بديع بوبشيت الذي تحدث 
لـ ”مسافات البالد” عن الفن والمدارس 
فـــي  الرســـام  تطـــور  وأدوات  الفنيـــة 

البحرين في هذا اللقاء الشائق:
 متى بدأ يظهر بك حس الفن  «

التشكيلي؟

اكتشفت نفســـي عندما رأيت أستاذي 
يرســـم علـــى الســـبورة خيـــوال تجـــري 
فتعجبـــت واقترحت عليه أن يرســـمها 
على جدار المدرسة وبعد هذا الموقف 
بدأ يظهر بي حس الفن، فعند رجوعي 
للمنـــزل رســـمت مثلهـــا علـــى الجـــدار، 

وهكذا كبرت في هذا البحر العميق.
من اكتشف فيك مهارة الفن؟ «

الفنـــان  كان  الســـتينات  فتـــرة  فـــي   
يعتبـــر  الـــذي  عبدالعزيـــز  التشـــكيلي 
لزيـــارة  يأتـــي  البحريـــن،  رواد  مـــن 
علـــى  الرســـم  علـــي  فاقتـــرح  والـــدي 
لوحـــه وأعطانـــي األلوان كانـــت بداية 
انطالقتـــي فـــي الفـــن وبعدهـــا تركـــت 
الفـــن واتجهت للموســـيقى بســـبب أنه 
لم يكـــن لدي مكان للرســـم في منزلي، 
فتركـــت الرســـم مـــدة ســـنتين تقريًبـــا 
وبعدها عدت وكونت فرقة مع فنانين 
تشـــكيليين أرادوا التواصـــل في الفن، 
وطورنـــا فـــي الفرقـــة إلـــى أن وصلنـــا 

وكان عددنا 3 أشخاص فقط.
ا، هل  « كيف طورت من نفسك فنّيً

درست الفن أم اعتمدت على 
نفسك؟

ذهبنا أنا وفرقتي للدراســـة في كليات 
العراق، فواصلت الفرقة الدراســـة، أما 

أنا فلم أوفق فقررت أن ال أتابع وعدت 
للبحريـــن ودرســـت الفـــن ذاتيـــا وكنت 
الـــى  إلـــى أن وصلـــت  لنفســـي  معلمـــا 
المســـتوى الـــذي فيـــه أســـتطيع تقديم 

اللوحات.
تعني أن الفنان التشكيلي ال يحتاج  «

لدراسة الفن ليطور من نفسه؟

بـــل يحتاج، ألن الفنان قد يرســـم يوما 
ويتوقـــف 3 أيـــام أمـــا أثنـــاء دراســـته 
ا مما  ســـيتعمق في تفاصيل الفن يوميًّ

سيصقل موهبته.
ما المدرسه الفنيه التشكيلية التي  «

تنتمي إليها؟

أنـــا أحب التجريد، فالتجريد أفق كبير 
والمدرســـة التجريديـــة تعطـــي الفنان 
سعة في اإلدراك وطرح المواضيع وأنا 

تقريبـــا مررت على أكثـــر مدارس الفن 
التشكيلي فرسمت كثيًرا في الواقعية 
ثم انتقلـــت للســـيرياليه وكانت صعبه 
نوًعا ما ثم التكعيبية واآلن أرســـم في 

التجريدية.
 ما أبرز المعارض التي شاركت بها  «

وأبرز الجوائز التي حصلت عليها؟

فـــي  المعـــارض  أغلـــب  فـــي  شـــاركت 
البحريـــن  معـــرض  مثـــل  البحريـــن 
الســـنوي وفازت لوحتـــي بأول معرض 
لي على 50 فناًنا وحصلت على جائزة 
وشـــاركت  تقديريـــة  وجائـــزه  دلمـــون 
خليجيا في معرض الشارقة والرياض 
والمعـــرض الـــدوري بعمـــان وبيبينالي 
ســـعاد الصبـــاح، وفـــزت بالجائـــزة كمـــا 

فـــزت بالكويـــت مرتين بجائـــزة الدانة 
وشـــاركت خـــارج الـــدول العربيـــة في 
لنـــدن وبمعـــرض باريـــس والصين لدي 
مقتنيات خاصة في البحرين والكويت 
وببريطانيـــا  والســـعودية  واألمـــارات 

والواليات المتحدة األميركية.
ما مدى تجاوب المجتمع البحريني  «

مع الفن التشكيلي، وهل يحصل 
الفنان البحريني على الدعم 

الكافي؟

المجتمـــع البحريني فـــي زمننا كان 
مجتمعـــا مثقفا متجاوبـــا أي كان له 
الدافع لحـــب الفن فكانت المعارض 
تمتلئ من الصحفيين واألدباء، كما 
أن الفنـــان البحرينـــي كان يحصـــل 
على دعم واقتناء لوحاته، أما اآلن 
فالوضع اختلـــف وصارت المعارض 
وباقـــي  األول  اليـــوم  فـــي  تمتلـــئ 
الفنانيـــن  ســـوى  يوجـــد  ال  األيـــام 

التشكيليين. 
 ما رأيك في حركة الفن التشكيلي  «

في البحرين؟

هنا فنانين كثيرون يحاولون الظهور، 
ولكـــن المشـــكلة أن أي شـــخص رســـم 
وجهـــا أو خيـــال ســـمى نفســـه فنـــاان 
ولكننـــي فـــي الحقيقة أعتبره رســـاما 
وليس فنانا ألن هناك فرق بين الرسم 

والفـــن التشـــكيلي. فالفـــن التشـــكيلي 
ليس مجرد أن ترســـم أي شـــيء تراه 
إنما الفن التشكيلي هو أن ترسم لوحه 
ذات معنـــى وانطبـــاع جيـــد، فأنا أرى 
أن الشـــباب هنـــا يســـتعجلون الظهور 
مـــن غير إدراك ووعـــي فالمفترض أن 
تكـــون لديهـــم الثقافـــة والمعرفة وأن 
يمروا بجميع مدارس الفن التشكيلي 

ويتعلموا من الفنانين.
 في ظل تزاحم الفنانين  «

التشكيليين، كيف يستطيع الفنان 
التشكيلي أن يبرز نفسه؟

يســـتطيع أن يبـــرز نفســـه مـــن خـــالل 
المعـــارض ألن المعـــارض الفنيـــة هـــي 
التي تبـــرز الفنان وتعطيـــه التقدم في 
الفـــن وعلى الفنـــان أن يحاكـــي حركة 
الفـــن التشـــكيلي بالطريقـــة الصحيحة 
وأن يكون صبوًرا دون اســـتعجال في 

طرح األعمال
 الفن ال يطعم خبًزا.. ما رأيك في  «

ذلك؟

نعـــم أتفق فالفن مجـــرد موهبة وليس 
وأدوات  الفنـــان  منهـــا  يعتـــاش  مهنـــه 
الفن في األســـاس أسعارها مكلفة فلن 
يكـــون هناك عائد ومـــردود مادي جيد 

للفنان.

صالحة مساعد
طالبة إعالم بجامعة البحرين

الفنان البحريني التشكيلي  بديع بوبشيت

ا التشكيلي بديع بوبشيت: المعارض تمأل في اليوم األول فقط حاليًّ

من لوحات بديع بوبشيت من حواء مع الفنان البحريني التشكيلي بديع بوبشيت

الــمــواضــيــع وطـــرح  اإلدراك  ــي  ف ســعــة  ــان  ــفــن ال تعطي  الــتــجــريــديــة  ــة  ــدرس ــم ال
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التدخين مرتبط بضعف القدرات الوظيفية بعد اإلصابة بجلطة
تشــير دراســة حديثة إلى أن المدخنين أو من أقلعوا مؤخرا 
عــن التدخيــن تزيــد لديهــم احتمــاالت اإلصابــة بإعاقــة فــي 
القــدرات الوظيفيــة بعــد التعــرض لجلطــة مقارنــة بمــن لــم 

يدخنوا على اإلطالق.
وربطت العديد من الدراسات منذ فترة طويلة بين التدخين 
وزيادة احتماالت اإلصابة بأمراض األوعية الدموية ومخاطر 
صحيــة تهــدد الحيــاة مثــل األزمــات القلبية والجلطــات. لكن 
الدراســة الجديــدة تلقــي الضوء علــى كيفية تأثيــر التدخين 
تعامــل  علــى  بالجلطــة  اإلصابــة  علــى  الســابقة  الفتــرة  فــي 

المرضى مع حياتهم اليومية بعدها.
وخلصــت الدراســة إلــى أن المدخنين الذيــن يصابون بجلطة 
التعــرض لمشــكالت فــي الوظائــف  تزيــد لديهــم احتمــاالت 

الحيوية بعدها بنسبة 29 % مقارنة بمن ال يدخنون.
وبينمــا لــم تظهــر الدراســة وجــود فــروق دالة بيــن المدخنين 
السابقين وغير المدخنين فيما يتعلق بحالتهم بعد الجلطة إال 
أن األمر لم ينطبق على من أقلعوا خالل السنتين السابقتين 

فحسب لإلصابة إذ زادت لديهم االحتماالت بنسبة 75 %.
وأضــاف فريــق الدراســة التــي نشــرت فــي دوريــة )ســتروك( 
أن تلــك النتائــج تعنــي االعتمــاد وظيفيــا فــي شــؤون الحياة 

اليومية على شخص آخر لثالثة أشهر تقريبا بعد الجلطة.

وقــال تيتســورو آجو الذي شــارك في قيــادة البحث وهو من 
جامعة كيوشو في فوكوكا باليابان ”التدخين يمكن أن يكون 
عامــال مهمــا وقابــال للتعديــل يعيــق التعافــي الوظيفــي بعــد 
اإلصابــة بالجلطة“. وأضاف عبر البريــد اإللكتروني ”المرضى 
لديهــم احتمــاالت اإلصابــة بجلطــات  ترتفــع  وخاصــة ممــن 

عليهم اإلقالع عن التدخين في أسرع وقت ممكن“.

وكل من شملتهم الدراسة أصيبوا بجلطة دماغية  «
وكانوا في السبعين من عمرهم أو أكبر ونحو ربعهم 

كانوا مدخنين بينما كان 32 % مدخنين سابقين و43 % 
لم يسبق لهم التدخين.

لألرصــاد  العالميــة  المنظمــة  قالــت 
العــام  إن  األربعــاء،  الجويــة، 
األعــوام  أشــد  ثانــي  كان  الماضــي 
ســخونة منــذ بــدء التســجيل قبــل 
140 ســنة. وقالــت إنــه يتعيــن على 
العالــم التأهــب لمزيد مــن األحداث 
فــي  حــادة  بتقلبــات  المرتبطــة 
الطقــس على غــرار حرائــق الغابات 

في أستراليا.
واســتندت بيانات المنظمة العالمية 
لألرصاد الجوية التي مقرها جنيف 
قواعــد  عــدة  وتحليــل  جمــع  إلــى 
للبيانات بما في ذلك إدارة الطيران 
والفضــاء األميركية )ناســا( ومكتب 

األرصاد الجوية البريطاني.

 وأظهرت أن متوسط درجة الحرارة  «
في العالم في العام 2019 زاد 1.1 

درجة مئوية فوق مستويات ما قبل 
الصناعة.

2019 ثاني أشد 
األعوام سخونة في 

التاريخ
توفيــت الممثلــة والمنتجــة المصريــة ماجــدة 
الصباحــي، أمــس الخميــس، عن عمــر ناهز 89 
عامــا، بعــد مشــوار فنــي طويل زخر بعشــرات 

األفالم.
ونعــت نقابــة المهــن التمثيلية الفنانــة الراحلة 
عبــر صفحتهــا الرســمية علــى “فيســبوك”، كما 
ســارع فنانــون مــن مختلف األجيال بمواســاة 

أســرتها عبــر وســائل التواصــل االجتماعي. ولدت الفنانــة الراحلة باســم عفاف علي 
كامــل الصباحــي، وبدأت حياتها الفنية في ســن الخامســة عشــرة حين شــاركت في 
فيلم “الناصح” أمام إسماعيل ياسين، ومن إخراج سيف الدين شوكت العام 1949.

ســاعد ميكروب ُعثر عليــه في كتلة من 
الطيــن مســتخرجة مــن أعمــاق البحــار 
قبالــة ســاحل اليابــان العلمــاء فــي فــك 
التطــور  مراحــل  مــن  واحــدة  طالســم 
كوكــب  علــى  للحيــاة  المهمــة  األولــى 
األرض. تتمثــل تلــك المرحلــة في النقلة 
من الخاليا البســيطة التي انتشــرت في 
البداية على ســطح الكوكب إلى أشكال 

الحيــاة المعقــدة مــن فطريــات ونباتات 
وحيوانات بما في ذلك البشر.

وقال باحثون يوم األربعاء في  «
مجلة نيتشر إنهم تمكنوا من 

دراسة بيولوجيا هذا الكائن الدقيق 
المستخرج على عمق 2.5 كيلومتر 
تحت سطح البحر بعد رعايته لكي 

ينمو في المعامل.

رحيل الفنانة المصرية ماجدة الصباحي

ميكروب من أعماق البحار يلقي الضوء على نشأة الحياة

صبي من السكان األصليين يستحم في النهر بعد 
مؤتمر صحافي لزعيم السكان األصليين لقبيلة 

كايابو في قرية بياركو بوالية ماتو غروسو 
البرازيلية أمس األول )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

من منا ال يرغب في القيام برحلة 
إلــى القمــر؟ وكيــف ال نرغب بمثل 
مجانــا؟  كانــت  إذا  الرحلــة  هــذه 
علــى أي حــال هذه الرحلة ليســت 
لإلنــاث  وإنمــا  للذكــور،  موجهــة 

فقط.
فقد كشــفت خدمة “أبيما تي.في” 
للبــث، أمــس الخميــس، أن مــا ال 
يقــل عن 20 ألــف فتاة تقدمن من 
أجل كسب ود الملياردير الياباني 
يوســاكو مايــزاوا والحصول على 
إلــى  فرصــة مرافقتــه فــي رحلــة 

القمر.

ويأتي هذا في إطار بحث  «
الملياردير الياباني، البالغ من 

العمر 44 عاما، عن “شريكة حياة” 
ترافقه في رحلة للقمر، وفقا 

لرويترز.

قالــت وزارة الصحــة فــي اليابــان 
أمس إنهــا أكدت أول حالة إصابة 
بفيــروس تاجــي جديــد ظهــر في 

الصين.
الفحــوص  أن  الــوزارة  وأضافــت 
أكدت إصابة رجل في الثالثينات 
مــن العمــر مــن منطقــة كاناجــاوا 

القريبة من طوكيو.
مدينــة  زار  الرجــل  أن  وذكــرت 
ووهــان الصينيــة التــي يوجــد بها 
تفــش لاللتهاب الرئــوي ُيعتقد أنه 
نتيجة اإلصابة بالســاللة الجديدة 

من الفيروس التاجي.

كانت منظمة الصحة العالمية قد  «
قالت إن من الممكن أن ينتشر 

الفيروس الجديد وحذرت 
المستشفيات في أنحاء العالم.

20 ألف فتاة 
يحاولن كسب ود 

ملياردير ياباني

اليابان تؤكد أول 
إصابة بفيروس جديد 

ظهر في الصين
اجتاحــت العواصــف الرعدية واألمطار الغزيرة أنحاء من الســاحل الشــرقي 
ألســتراليا أمس الخميس، فيما أحيا اآلمال في إطفاء بعض حرائق الغابات 

الهائلة التي تجتاح البالد أو على األقل التخفيف من شدتها.

أن  مــن  حــذروا  المســؤولين  لكــن 
العواصف الرعدية القصيرة والشــديدة 
قــد تؤدي إلى ســيول، فــي الوقت الذي 
يهدد فيه البرق بإشعال حرائق جديدة.
األرصــاد  مكتــب  فــي  الخبيــر  وقــال 
الجوية لراديو هيئة اإلذاعة األسترالية 

غيــر  طقســا  ”نتوقــع  فيليبــس  جيــك 
مســتقر فــي األيــام األربعة أو الخمســة 
القادمــة أو نحــو ذلــك“. ومضــى يقــول 
”تســاقط األمطــار قــد يكــون مفيدا في 
بعــض المناطــق وفي مناطــق أخرى قد 

يكون ملليمترا أو ملليمترين فقط.

عواصف رعدية تجتاح ساحل أستراليا الشرقي

عارضات أزياء يقدمن نماذج من إبداعات مجموعة “أتيناس” لربيع 
وصيف 2020 للمصممة رينا دياز، خالل اليوم الثاني من عرض أزياء 

“إنترمودا” في نسخته الثانية والثمانين بمدينة غواداالخارا في والية 
خاليسكو المكسيكية أمس األول )أ ف ب(

لقطة من الجو لمحمية وولمي الوطنية في مقاطعة نيو ساوث ويلز بأستراليا األربعاء

تشــير بيانــات إحصائيــة إلــى أن الفتيات الالتــي تتراوح أعمارهــن ما بين 
11 إلــى 13 عامــا يتعرضــن بشــكل متزايد للخداع واإلغــواء واإلكراه على 

القيام بأعمال جنسية أمام كاميرات اإلنترنت الخاصة بهن.

وقالت مؤسســة مراقبــة اإلنترنت إن 
80 % مــن صــور الســلفي الجنســية 
التــي وجــدت خــالل بحثهــا الــدؤوب 
صــور  عــن  اإلنترنــت  شــبكة  علــى 
االعتــداء الجنســي كان أغلبهــا صــور 

أطفال في هذه المرحلة العمرية.
العــام  صــورة،  ألــف   37 وخضعــت 
تقــوده  الــذي  للبحــث  الماضــي، 
المؤسســة، واتضــح أن 30 ألفــا منهــا 

كانت ألطفال في نفس العمر.
وغالبــا مــا تحوي هذه األفــالم أطفاال 
الكاميــرات  إلــى  ينظــرون  وهــم 

ويقــرأون رســائل تطلب منهــم القيام 
بشيء معين فيمتثلون لذلك.

وتقول مؤسســة مراقبــة اإلنترنت إن 
ثلــث محتــوى صفحــات الويــب التي 
الجنســي  للتحــرش  صــورًا  تعــرض 
باألطفــال، يتكــون مــن صــور أنتجت 
بشكل ذاتي، معظمها بواسطة فتيات 
فــي محيط بيوتهن. تقول ســوزي إن 
الضحايا أصبحوا مؤخرا من الفتيات 
األصغــر ســنا، لســهولة وصولهــم إلــى 
كاميــرات اإلنترنــت مــن هواتفهم في 

غرف نومهم.

كاميرات اإلنترنت “تعرض الفتيات لالبتزاز الجنسي”

قــال برنامج األغذيــة العالمي 
التابــع لألمــم المتحــدة، أمس 
قياســيا  عــددا  إن  الخميــس، 
يبلــغ نحــو 45 مليون شــخص 
فــي 16 دولــة فــي مجموعــة 
الجنوبيــة  إلفريقيــا  التنميــة 
شــديد  انعــدام  مــن  يعانــون 
فــي أمــن الغذاء بعــد موجات 

متكررة من الجفاف والفيضانات وتدهور األوضاع االقتصادية.
وقالــت المديــرة اإلقليمية لبرنامج األغذية العالمي لجنوب القارة اإلفريقية 
قبــل  مــن  مثلــه  نشــهد  لــم  لمســتوى  الجــوع وصلــت  ”أزمــة  كاســترو  لــوال 

والمؤشرات تظهر أن األمر سيتفاقم“.
وأضافت ”موسم األعاصير السنوي بدأ وال يمكننا ببساطة أن نتحمل تكرار 

الدمار الذي تسببت فيه العواصف غير المسبوقة في العام الماضي“.

45 مليونا يواجهون نقص الغذاء جنوب قارة إفريقيا الفجر:  
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