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وضـــع معهـــد “ميلكـــن” البحريـــن في 
 42 الثالـــث خليجيـــا، والــــ  الترتيـــب 
عالميـــا فـــي مؤشـــر الفـــرص العالمية 

2020، من أصل 146 دولة.
وجـــاءت دولة اإلمارات في الترتيب 
األول خليجيا و26 عالميا، تلتها قطر 
فـــي الموقع 38 عالميـــا، ثم البحرين، 

فســـلطنة عمـــان 53 عالميـــا، الكويت 
58، وأخيرا الســـعودية التي سجلت 

المركز 66 على المستوى العالمي.
العالميـــة،  الفـــرص  ويـــدرس مؤشـــر 
العوامـــل  ســـنويا،  ينشـــر  الـــذي 
االقتصاديـــة والماليـــة التي تؤثر في 

أنشطة االستثمار األجنبي.

البحرين الـ 42 عالميا 
بمؤشر “الفرص 2020”

)08(

“طيران الخليج” تدرس استئناف رحالتها للعراق

العلوي: 2019 
شهد طفرة 

نوعية ونقلنا 6 
ماليين مسافر

كشف نائب الرئيس التنفيذي لشركة طيران 
الخليـــج وليـــد العلـــوي لــــ “البـــاد” عـــن نمو 
أعمال الشـــركة في العام 2019 بزيادة عدد 
المســـافرين الذيـــن نقلتهم الناقلـــة الوطنية 
إلى أكثر من 6 مايين مســـافر. وأضاف أن 
“طيران الخليج” تدرس اســـتئناف رحاتها 
إلـــى العراق عقب قيامها أخيرا بإعادة نحو 

)09(1000 مسافر إلى البحرين.

0409121815

المدرب هيليو سوزا األقرب لقيادة األولمبيالجزائر تحصد “المسرح العربي”تعهد دولي بعدم التدخل بليبيا176 طلبات “الكبرى” للسيولةبالج الجزائر... “كشخة”
بالج الجزائر يكشف عن وجهه  «

الجميل لمرتاديه بعد احتجاب 
لفترة طويلة؛ بسبب خضوعه 

لتطوير شامل. جال الزميل 
سلمان طربوش بالبالج. والتقط 

مجموعة من الصور عن المعالم 
الجديدة.

وصلت أعداد طلبات التمويل  «
التي تقدمت بها الشركات 

الكبيرة لالستفادة من 
التسهيالت االئتمانية المقدمة 

من صندوق السيولة مع 
انتهاء فترة التقديم الخميس 

الماضي إلى 176 طلًبا.

كشف مراسل العربية/  الحدث مساء  «
أمس، عن اإلعالن الختامي لمؤتمر 

برلين، الذي يناقش األزمة الليبية، إذ 
تعهد المشاركون بعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية الليبية. كما أكد أن 
الوضع في ليبيا يهدد األمن والسلم 

العالميين.

استطاع العرض الجزائري “جي بي  «
اس” من إخراج محمد شرشال أن 

يحصد جائزة الشيخ سلطان بن 
محمد القاسمي ألفضل عمل عربي 
متكامل بمهرجان المسرح العربي 

الدورة 12 المقام في العاصمة 
األردنية )عمان(.

يقترب االتحاد البحريني لكرة  «
القدم يوما بعد آخر من خيار 

االستعانة بخدمات المدرب 
البرتغالي هيليو سوزا مدرب 

المنتخب الوطني األول لملء 
المقعد الشاغر في القيادة الفنية 

للمنتخب األولمبي.

الريجانــي يلوح بإنهاء التعاون مع “الذرية”... واعتقال العشــرات في االحتجاجات

إيران تتراجع عن تسليم الصندوق األسود لطائرة أوكرانيا

دبي - العربية.نت

لم تمض ســاعات حتى تراجعت إيران، عن إعالنها الســابق باســتعدادها إرسال الصندوق األسود للطائرة األوكرانية 
إلــى الخــارج. فقــد أكد مدير التحقيق فــي الحوادث الجوية بإيران أمس أن” الصندوق األســود للطائرة األوكرانية ال 

يزال في البالد”، مضيفًا “ال ننوي حاليا إرساله ألحد”.

وأعلنـــت الســـلطات اإليرانيـــة أنها تحتجز 
عشـــرات المحتجين ضد إســـقاط الطائرة 
األوكرانيـــة بصاروخيـــن للحـــرس الثـــوري 
مـــا أدى إلـــى مقتـــل 176 مســـافرا بينهـــم 
جنســـيات   5 مـــن  ومواطنـــون  إيرانيـــون 
أخـــرى. وكشـــف رئيـــس األمـــن العـــام في 
محافظة طهران علي ذو القدر عن اعتقال 

عدد من المواطنين.
إلـــى ذلك، هـــدد رئيـــس البرلمـــان اإليراني 
علي الريجاني، أمس، بإنهاء تعاون إيران 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بســـبب 

تفعيلها “آلية فض النزاع” النووي.
وقـــال الريجاني فـــي كلمة لـــه بالتلفزيون 
اإليرانـــي “إن خطـــوات الـــدول األوروبيـــة 
الثاث بالنســـبة للقضية النووية اإليرانية 

مدعـــاة لألســـف، وإذا اتخذت هـــذه الدول 
إجـــراءات غيـــر عادلـــة فـــي اســـتخدامها 
المـــادة 37 لاتفـــاق )آلية فـــض النزاع في 

االتفـــاق النووي( فإن إيران ســـتتخذ قرارا 
جـــادا فـــي تعاونهـــا مـــع الوكالـــة الدوليـــة 

للطاقة الذرية”.

اســـتقر الدين العام بنهاية شـــهر نوفمبر الماضي عند 12.045 مليار 
دينـــار، محافظا على مســـتواه للشـــهر الثالث على التوالي، بحســـب 
أحدث بيانات أصدرها مصرف البحرين المركزي، لكنه يعتبر مرتفعا 
بنســـبة 5.14 % على أســـاس سنوي )قياســـا بنوفمبر 2018(، إذ كان 

وقتها نحو 11.457 مليار دينار.

الدين العام في نوفمبر
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علي الفردان من ضاحية السيف

المحرر االقتصادي

المتقاعدون العسكريون ملزمون وبقية المواطنين مخّيرون

إجماع على التطوع في القوة االحتياطية للجيش

مــّرر مجلــس الشــورى مرســوًما بقانون يفتــح المجال للمواطنين للتطوع فــي القوة االحتياطية لقــوة دفاع البحرين، 
وينظــم آليــة صــرف مكافآتهــم. وقبــل التصويــت، قــال وزيــر شــؤون الدفاع الفريــق الركن عبــدهللا النعيمــي إن القوة 
االحتياطيــة تعتبــر قــوة رديفــة للقوة الرئيســة. وأضاف أن المرســوم يأتي ليواكــب التهديدات التي تمــر بها المنطقة 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

العســـكري  القضـــاء  رئيـــس  وقـــال 
اللـــواء حقوقي يوســـف فليفل إن 
المشـــاركة فـــي القـــوة االحتياطية 
ال تؤثـــر على مســـتحقات المتطوع 
يتـــم  إذ  الوظيفيـــة،  وامتيازاتـــه 
رأس  علـــى  وكأنـــه  معـــه  التعامـــل 

العمل.
ه على استفســـارات   وبّيـــن فـــي ردِّ
أعضاء مجلس الشورى أن القانون 
فئتيـــن،  إلـــى  المتطوعيـــن  قّســـم 
المتقاعديـــن  فـــي  تتمثـــل  األولـــى 
الملزمـــون  وهـــم  العســـكريين، 
بالحضـــور على القـــوة االحتياطية 
لمدة 10 ســـنوات مـــن تقاعدهم أو 

حتى بلوغهم 65 سنة.
 وأشار فيما يخص المواطنين إلى 

أن التطوع بالنســـبة لهم اختياري، 
وهـــو مـــا تتميـــز بـــه البحريـــن عـــن 

الكثير من الدول.
وبّين مســـاعد رئيس هيئة األركان 

للقوى البشرية اللواء علي بن راشد 
آل خليفـــة أن الهدف من القوة هو 
زيادة العنصر البشـــري، وهو عنصر 

مهم لدى القوات المسلحة.

رئيس القضاء العسكري وزير شؤون الدفاع

تدشين “الرصد المتحرك” للمخالفات البلدية
التفتيش والرقابة أكثر دقة خالد بن عبداهلل: مبتكرات تكنولوجية لجعل 

المنامة - بنا

دشـــن نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
التنموية والبنية التحتية الشـــيخ خالد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة نظاًمـــا داخلًيا 
ُيعنـــى برصـــد ومتابعـــة جميـــع أنـــواع 
قاعـــدة  البلديـــة، وتوفيـــر  المخالفـــات 
بيانـــات متكاملة حولهـــا، والتحقق من 
حالـــة القائم من المخالفات في الموقع 
الـــذي يوجد فيه المفتشـــون عبر بوابة 
إلكترونيـــة واحـــدة وبواســـطة أجهـــزة 
ذكيـــة حديثـــة. ويأتـــي التدشـــين فـــي 
أعقـــاب موافقـــة اللجنـــة الوزاريـــة في 
اجتماعهـــا الـــذي عقـــد أخيـــرا برئاســـة 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
علـــى النظـــام الـــذي ُأطلـــق عليه اســـم 
“نظـــام الرصـــد المتحـــرك”، وموافقتهـــا 
كذلك على البدء في تطبيقه وتعميمه 
على البلديـــات كافة بعد أن كان العمل 
جغرافـــي  نطـــاق  علـــى  مقتصـــًرا  بـــه 

محدود ضمن أمانـــة العاصمة كمرحلة 
تجريبية أثبتت نجاحها.

وقـــال الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا فـــي 
مراســـم تدشـــين وإطاق النظـــام التي 
جـــرت في مكتب نائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء بقصر القضيبيـــة صباح أمس 

إن تدعيـــم األنظمـــة التـــي كانـــت ُتدار 
بطريقة تقليدية بمبتكرات تكنولوجية 
متقدمـــة مـــن شـــأنه أن يجعـــل مهمـــة 
التفتيـــش والرقابة أكثر دقة بما يحقق 
بالقوانيـــن  االلتـــزام  مـــن  قـــدر  أعلـــى 

والقرارات المنظمة لها.

الشيخ خالد بن عبد الله يدشن “الرصد المتحرك”

)02(
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سيدعلي المحافظة

الدول األوروبية فعلت آلية فّض النزاع على ضوء انتهاكات إيران المستمرة لالتفاق النووي

أمل الحامد

مليار دينار
12

النفـــط  لشـــؤون  العـــام  المديـــر  أكـــد 
والغـــاز بالهيئة الوطنيـــة للنفط والغاز 
جاسم الشيراوي، جهوزية مرفأ الغاز 
المســـال، متوقًعـــا أن يتم االنتهاء من 
االختبـــارات التشـــغيلية للمرفأ خال 
ليصبـــح  المقبلـــة؛  القليلـــة  األســـابيع 
الســـتام  جاهـــزا  المســـتودع  بعدهـــا 

الشحنات.

الشيراوي: مرفأ الغاز 
جاهز الستقبال الشحنات

دبي - مباشر

رفعـــت البحريـــن اســـتثماراتها بـــأذون 
وســـندات الخزانة األميركية في شـــهر 
نوفمبـــر الماضي إلى نحـــو 529 مليون 
دوالر  مليـــون   526 بــــ  مقارنـــة  دوالر، 

المسجلة في أكتوبر، 0.57 %.

529 مليون دوالر استثمارات 
البحرين بالسندات األميركية

المحرر االقتصادي

)09(
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المنامة - بنا

دشــن نائــب رئيــس مجلــس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشــاريع التنموية والبنية التحتية الشــيخ خالد بــن عبد هللا آل خليفة 
نظامًا داخليًا ُيعنى برصد ومتابعة جميع أنواع المخالفات البلدية، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حولها، والتحقق من حالة القائم 

من تلك المخالفات في الموقع الذي يوجد فيه المفتشون عبر بوابة إلكترونية واحدة وبواسطة أجهزة ذكية حديثة.

ويأتي هذا التدشـــين في أعقـــاب موافقة 
اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية 
التحتية فـــي اجتماعها الـــذي عقد مؤخرا 
آل  عبـــد هللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  برئاســـة 
خليفـــة، على هذا النظـــام الذي ُأطلق عليه 
اســـم “نظام الرصد المتحـــرك”، وموافقتها 
كذلـــك علـــى البدء فـــي تطبيقـــه وتعميمه 
علـــى كافـــة البلديـــات بعـــد أن كان العمـــل 
بـــه مقتصـــرًا على نطـــاق جغرافي محدود 
ضمـــن أمانـــة العاصمـــة كمرحلـــة تجريبية 

أثبتت نجاحها.
وخـــال مراســـم تدشـــين وإطـــاق النظام 
التي جرت في مكتب نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء بقصـــر القضيبيـــة صبـــاح امـــس 
بحضور وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
والرئيس التنفيذي للمعلومات والحكومة 
مـــن  وعـــدد  القائـــد،  محمـــد  اإللكترونيـــة 
أعـــرب  الجهتيـــن،  كا  مـــن  المســـؤولين 
الشيخ خالد بن عبد هللا عن شكره للفريق 
الـــذي أعـــد وصمم هـــذا النظام لمـــا يوفره 

مـــن خدمات غير مســـبوقة، تدفـــع بالعمل 
البلـــدي نحـــو آفـــاق جديـــدة مـــن التقـــدم 
والتطـــور المســـتدام، خاصـــة فيمـــا يتعلق 
ه  بتعزيز أنظمة وإجراءات التفتيش. ووجَّ
إلـــى دراســـة توفير هـــذا النظـــام وإتاحته 
للـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة التي تقع 

مهمة التفتيش من بين مسؤولياتها.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال: “تولـــي الحكومة 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الوزراء، ومســـاندة صاحب السمو الملكي 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، اهتمامـــًا خاصًا 
برفع كفـــاءة وفاعليـــة القطـــاع الحكومي 
مـــن حيـــث مراجعـــة وتحديـــث هندســـة 
العمليات والخدمـــات الحكومية وتكاملها 
بيـــن الجهـــات، وتعزيز الرقابة والمســـاءلة 
والشـــفافية، التزامًا بما نـــص عليه برنامج 
الحكومـــة )2019 – 2022(، وتنـــدرج مـــن 
بين تلك العمليات أنظمة التفتيش البلدي 
والتـــي تكمن أهميتها في كونها أداة رقابة 
ســـابقة تنبه إلى المخالفـــات قبل حدوثها، 
وهـــو مـــا يقلل مـــن وقـــوع المخالفات قدر 
اإلمـــكان، وفـــي المقابل فإنهـــا تضمن حال 

حدوثها التنفيذ السليم للقانون”.
ولفـــت إلـــى أن هـــذه األنظمـــة التـــي كانت 
ُتـــدار بطريقة تقليديـــة وكان يتطلب معها 
إدخـــال البيانات وتفاصيلها فـــي المكاتب 
المختلفـــة،  المواقـــع  فـــي  رصدهـــا  بعـــد 
أصبحـــت اليوم مدمجـــة بتقنيات حديثة، 
تكنولوجيـــة  بمبتكـــرات  تدعيمهـــا  وأن 
متقدمة من شأنه أن يجعل مهمة التفتيش 
والرقابة أكثر دقة بما يحقق أعلى قدر من 

االلتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لها.
وخـــال التدشـــين، أعـــرب وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني، 
باألصالـــة عـــن نفســـه ونيابـــة عـــن جميـــع 
منتسبي الوزارة، عن بالغ الشكر واالمتنان 
لمعالي الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، 
علـــى مـــا تحظى بـــه مشـــاريع ومبـــادرات 
الـــوزارة وبرامجها مـــن دعم ال محدود من 
اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية 

التحتية برئاسة معاليه.
وأكد الوزيـــر خلف أن إطاق نظام الرصد 
المتحـــرك يعـــد نقلـــة نوعية فـــي التعاطي 

والتعامـــل مـــع المخالفـــات البلدية بشـــتى 
أنواعها، وهو نهج ســـتواصل عليه الوزارة 
فـــي تحويـــل وإدمـــاج أنظمتهـــا بالتقنيات 
الحديثـــة لتعظيم االســـتفادة منها لما فيه 
تطويـــر عمل الوزارة بشـــكل عـــام، والعمل 

البلدي على وجه التحديد.
بعدهـــا قـــدم القائمون على النظام شـــرحًا 
إلى الشـــيخ خالـــد بن عبـــد هللا آل خليفة 
وطـــرق  النظـــام  مكونـــات  أهـــم  حـــول 
اســـتخدامه، حيـــث يمكن من خـــال هذا 
البنـــاء  إتمـــام  شـــهادات  إصـــدار  النظـــام 
وضـــع  وتصحيـــح  وضبـــط  والدفـــان، 

المتعلقـــة  وتلـــك  اإلنشـــائية  المخالفـــات 
التجاريـــة  والســـجات  باإلعانـــات 
واإلشـــغاالت، واتخاذ اإلجـــراءات الازمة 
الســـترجاع مبالغ التأمين، ومتابعة تنفيذ 
ومتابعـــة  الصـــادرة،  القضائيـــة  األحـــكام 
وحـــل الشـــكاوى، فضـــاً عـــن مـــا يتيحـــه 
النظام من سرعة الوصول إلى المعلومات 
الازمـــة فـــي الموقـــع لتحديـــد المخالفـــة 
بشـــكل مفصل، وكذلك التأكـــد من إدخال 
المخالفـــات بصورة صحيحة واســـتكمال 
إجراءاتها وحفظها في أرشيف إلكتروني 

متكامل.

الشــيخ خالــد بــن عبــداهلل: الدفــع بالعمــل البلــدي نحــو آفــاق مــن التطــور المســتدام

تدشين “الرصد المتحرك” والبدء بتعميمه في البلديات

خلف: نقلة نوعية 
في التعاطي 
والتعامل مع 

المخالفات بشتى 
أنواعها

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء 
 يتلقى شكر

الرئيس الجزائري

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو 
سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  الملكي 
جــوابــيــة  شــكــر  بــرقــيــة  خليفة  آل 
الجزائرية  الجمهورية  رئيس  من 
الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد 
تبون، وذلك ردًا على برقية سموه 
الــمــهــنــئــة لـــه بــمــنــاســبــة فــــوزه في 
للجمهورية  الرئاسية  االنتخابات 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

محمد بن مبارك يستقبل السفير عمر غباش
اســـتقبل نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
بمكتبه بقصر القضيبية مساعد الوزير 
للشـــؤون الثقافيـــة بـــوزارة الخارجيـــة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
الشـــقيقة الســـفير عمر غباش بمناسبة 

زيارته للباد.
ورحب ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة بالســـفير عمر غباش، مشيدًا 
بما يربط ما بين مملكة البحرين ودولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة 
مـــن عاقـــات أخوية متميزة وتنســـيق 
وتعاون وتشـــاور حول القضايا موضع 

االهتمام المشترك للبلدين الشقيقين.
غبـــاش  الســـفير  اعـــرب  جانبـــه  مـــن 
عـــن ســـعادته بزيـــارة مملكـــة البحرين 
وتقديره لسمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة على اســـتقباله، مؤكدًا متانة 

عاقات باده مـــع مملكة البحرين في 
ظل توجيهـــات قيادتهما لمـــا فيه خير 

شعبيهما الشقيقين.
التنفيـــذي  المديـــر  المقابلـــة  حضـــر 
ألكاديميـــة محمد بن مبـــارك آل خليفة 

للدراسات الدبلوماسية الشيخة منيرة 
بنت خليفة آل خليفـــة والقائم بأعمال 
سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
المعتمـــدة لـــدى البحرين علي يوســـف 

النعيمي.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل السفير عمر سيف غباش
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الصخير - الحرس الوطني

الحـــرس  أركان  مديـــر  اســـتقبل 
الوطنـــي اللـــواء الركن الشـــيخ عبد 
العزيز بن ســـعود آل خليفة الملحق 
العســـكري البريطاني المقدم بحري 
بـــاول ويندســـار وذلـــك فـــي مكتبه 
صبـــاح  الوطنـــي  الحـــرس  برئاســـة 
األحد 19 يناير. وفـــي بداية اللقاء، 
بالملحـــق  األركان  مديـــر  رحـــب 
مشـــيدًا  البريطانـــي،  العســـكري 

بعاقـــات الصداقـــة التاريخيـــة بين 
مملكـــة البحرين والمملكة المتحدة، 
كمـــا تـــم خـــال المقابلة اســـتعراض 
عاقات التعاون والتنسيق المشترك 
بيـــن الجانبيـــن، وبحـــث عـــدد مـــن 
المواضيـــع ذات االهتمام المشـــترك. 
حضـــر المقابلة رئيس شـــعبة ديوان 
ومديـــر  الوطنـــي  الحـــرس  رئاســـة 

مكتب مدير األركان.

تنسيق التعاون مع الملحق العسكري البريطاني

وزير الخارجية: مبادرات إلثراء الحركة الثقافية
العمـــل المشـــترك مـــع الهيئـــة يعـــزز مكانـــة البحريـــن إقليميـــا ودوليـــا

اســتقبل وزيــر الخارجية الشــيخ خالد بــن أحمد بن محمــد آل خليفة، بمكتبه 
بالديوان العام للوزارة، امس رئيســة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشــيخة 

مي بنت محمد آل خليفة.

وخـــال اللقـــاء، رحـــب وزيـــر الخارجية 
بالشيخة مي بنت محمد آل خليفة، معربا 
عن تقديره لحرصها الدائم على التعاون 
مـــع وزارة الخارجية في كافة المبادرات 
فـــي  ومشـــاركتها  الوطنيـــة،  والبرامـــج 
الملتقى الدبلوماســـي الذي عقد مؤخًرا، 
مشـــيدا معاليـــه بالجهود الحثيثـــة التي 
تقـــوم بهـــا فـــي الحفـــاظ علـــى التـــراث 
الوطنـــي والهويـــة البحرينيـــة األصيلـــة، 

والمبـــادرات المتميـــزة التـــي تقـــوم بهـــا 
الهيئـــة إلثـــراء الحركة الثقافيـــة، مؤكًدا 
أن العمل المشـــترك بين وزارة الخارجية 
وهيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثار يســـهم 
فـــي تعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحرين في 
جميع المجاالت وعلى كافة المستويات 

اإلقليمية والدولية.
مـــن جانبهـــا، أعربت الشـــيخة مـــي بنت 
محمد آل خليفة عن اعتزازها بلقاء وزير 

الخارجيـــة، وتقديرها للدعـــم المتواصل 
البحريـــن  لهيئـــة  الوزيـــر  يوليـــه  الـــذي 
للثقافة واآلثار، وجهوده المتواصلة في 

تطوير وتنمية عاقـــات مملكة البحرين 
مـــع الدول الشـــقيقة والصديقة بما يعود 

بالنفع على مملكة البحرين.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ 
آل  محمـــد  بـــن  أحمـــد  بـــن  خالـــد 
العـــام  بالديـــوان  بمكتبـــه  خليفـــة، 
للـــوزارة، امـــس باوال امـــادي، حيث 
تســـلم نســـخة مـــن أوراق اعتمادها 
ســـفيرة جمهورية إيطاليـــا المعينة 
لـــدى مملكة البحرين. وأشـــاد وزير 
الخارجية بمســـار العاقات الثنائية 
بيـــن البلدين وما تشـــهده من تطور 
ونمـــاء على األصعـــدة كافة، مؤكًدا 

تطلـــع المملكـــة إلى تعزيـــز التعاون 
الثنائـــي في مختلـــف المجاالت بما 
يدعـــم مصالـــح البلدين وشـــعبيهما 
للســـفيرة  متمنًيـــا  الصديقيـــن، 
التوفيق والنجاح في أداء مهامها.

علـــى  حرصهـــا  الســـفيرة  وأكـــدت 
العمل على تمتين عاقات الصداقة 
واالرتقاء بها إلى مستويات أوسع، 
متمنيـــة للمملكة مزيـــدا من التطور 

والرخاء.

السفيرة اإليطالية تسلم أوراقها

عبداهلل بن أحمد عضوا لـ “استشاري” قمة الفكر
فرصــة مواتيــة لطــرح رؤى ومبادرات البحرين ليعم االســتقرار العالم بأســره

مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  شـــارك 
االســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن 
والدوليـــة والطاقـــة )دراســـات( الشـــيخ 
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة، امس، في 
أعمـــال اجتمـــاع المجلـــس االستشـــاري 
األعلـــى لمجموعـــة الفكـــر T20 المعنيـــة 
بقمة مجموعة العشـــرين، والتي ستعقد 
فـــي مدينـــة الريـــاض بالمملكـــة العربية 
الســـعودية، خال شـــهر نوفمبر المقبل. 
وتم اختيار الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة، لعضويـــة المجلس االستشـــاري 
األعلـــى، المكـــون من 15 عضـــوا، ويضم 
علـــى  ومؤثـــرة  وازنـــة  شـــخصيات 
المســـتويين الدولي واإلقليمي، وخبراء 
مـــن المســـتوى الرفيـــع، فـــي المجـــاالت 

الفكرية والبحثيـــة، التي تتناولها القمة، 
إلـــى جانـــب قيـــادات المجتمـــع المدني، 
بهـــدف أن تكـــون اهتمامـــات ومشـــاغل 
منطقة الخليج والمنطقة العربية، ضمن 

أولويات مجموعة العشرين.
وتعقـــد أعمـــال القمـــة فـــي 20-19 يناير 

الملـــك  الجـــاري، تحـــت إشـــراف مركـــز 
عبدهللا للدراســـات والبحـــوث البترولية 
“كابسارك”، ومركز الملك فيصل للبحوث 
والدراســـات اإلســـامية، بمشـــاركة كبار 
الباحثين والخبراء العالميين، لمناقشـــة 

عدد من القضايا المتنوعة.

وصـــرح الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفة بأن اجتماع المجلس االستشاري 
رؤى  لطـــرح  مواتيـــة  فرصـــة  يمثـــل 
ومبـــادرات مملكـــة البحريـــن مـــن أجـــل 
العالـــم  واالزدهـــار  االســـتقرار  يعـــم  أن 
تعزيـــز  أهميـــة  إلـــى  باإلضافـــة  بأســـره، 
التفاهم حـــول قضايا المنطقـــة، والعمل 
معـــا لســـيادة الســـام وتحقيـــق التنمية 

المستدامة.
وأكـــد أن مملكة البحريـــن، بقيادة عاهل 
حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  البـــاد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، تقـــدم نموذًجـــا 
إصاحًيـــا رائـــًدا ومســـتداًما، ينطلق من 
اإلطـــار المحلـــي ليعـــم بمبادئـــه وقيمـــه، 

خير ومنفعة البشرية جمعاء.

المنامة - مركز دراسات

الشيخ خالد بن عبدالله يدشن “الرصد المتحرك” للبدء بتعميم تطبيقه في سائر البلديات



بـوعــنـــق رئـيـســـا لـ “وطـنـيـــة شـــراء األدويـــة”
ــة” ــ ــحـ ــ ــصـ ــ ــلـ ــ قـــــــــــــــــرار صـــــــــــــــــادر عـــــــــــن رئـــــــــيـــــــــس “األعــــــــــــلــــــــــــى لـ

صــدر عــن رئيــس المجلــس األعلــى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبــدهللا آل خليفة قرار رقم 3 لســنة 2020 
بشأن تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد لألدوية والمستلزمات الطبية.

وجـــاء في القـــرار أنه تقـــّرر تشـــكيل اللجنة 
برئاسة عائشة بوعنق وتضم اللجنة األعضاء 
التاليـــة أســـماؤهم: إبراهيم علـــي النواخذة 
ممثـــاً عن صنـــدوق الضمان الصحـــي )نائًبا 
للرئيـــس(، ومهيبة عبـــدهللا محمد ممثاً عن 
وزارة الصحـــة )عضًوا(، ومحمـــد عبدالفتاح 
الحســـيني ممثاً عـــن وزارة الصحة )عضًوا( 

وهاني فارس فرج هللا ممثاً عن مستشفى 
الملك حمد الجامعي )عضًوا(، ووصال حسن 
الفاضل ممثاً عـــن الخدمات الطبية بوزارة 
الداخلية )عضًوا( ومنى جابر علي ممثاً عن 
الخدمـــات الطبية بـــوزارة الداخلية )عضًوا( 
وجال عبدهللا الخان ممثاً عن مستشـــفى 
قـــوة دفاع البحرين )عضًوا(، وحســـين أبالي 

ممثـــاً عـــن مركـــز البحرين لـــأورام )عضًوا( 
والعميد طبيب فؤاد عبدالقادر محمد ممثاً 
عن مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان 
آل خليفة التخصصـــي للقلب )عضًوا( ورؤيا 
محمـــد العباســـي ممثاً عن الهيئـــة الوطنية 
لتنظيم المهـــن والخدمات الصحية )عضًوا(، 
وياسر علي صخير ممثاً عن مستشفى قوة 

دفاع البحرين )عضًوا(، وفادي ســـمير أيوب 
ممثـــاً عن مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي 
)عضًوا( ولمياء ســـمير عبدالغنـــي ممثاً عن 
مركز البحرين لأورام )عضًوا( وفاتن جمال 
الحياصـــات ممثـــاً عن مركز الشـــيخ محمد 
بن خليفة بن ســـلمان آل خليفة التخصصي 
للقلـــب )عضـــًوا( و حســـين طـــه عبدالوهاب 
ممثاً عن المستشـــفيات الحكومية )عضوًا( 
وأميـــرة فـــاروق علـــي صيدالنيًا ممثـــاً عن 
ومنـــى  )عضـــوًا(  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
ميـــرزا التحو ممثاً عن مراكز رعاية الصحة 

األوليـــة )عضـــًوا( ووجـــدان صالـــح منيـــزل 
ـــا ممثـــاً عـــن مراكز رعايـــة الصحة  صيدالنيًّ
األولية )عضًوا(، وشـــفيع حبيب النطع ممثاً 
عـــن الجهة المســـؤولة عـــن تخزيـــن وتوزيع 
قـــرار  أن  ومقرًرا(.يذكـــر  )عضـــًوا  األدويـــة 
تســـمية أعضـــاء اللجنة يأتـــي تنفيـــًذا لقرار 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، رقم )27( لسنة 
الوطنيـــة  اللجنـــة  بإنشـــاء وتشـــكيل   2019
والمســـتلزمات  لأدويـــة  الموحـــد  للشـــراء 

الطبية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

الشيخ محمد بن عبدالله

local@albiladpress.com03

تعزيز الرقابة األمنية على المرافق العامة
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة: ترســـيخ مقومـــات األمـــن والســـامة

الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ  تـــرأس 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة، أمـــس، االجتمـــاع األول للجنة 
األمنيـــة فـــي العـــام 2020، بحضـــور مدير 
عام مديرية شـــرطة المحافظـــة الجنوبية 
العقيد الشيخ عبدهللا بن خالد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، وعدد من الضبـــاط من ممثلي 
الجهات األمنية والمسؤولين بالمحافظة.

 ورّحب ســـمو المحافـــظ بالحضور، مؤكًدا 
الـــدور الكبيـــر للجنـــة األمنيـــة فـــي تنفيـــذ 
أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  توجيهـــات 
خليفـــة  آل  هللا  عبـــد  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
بالتعاون بين المحافظة واألجهزة األمنية 
فـــي كل ما يعّزز األمن واالســـتقرار ويوفر 

للمجتمع السامة والطمأنينة.
وهنـــأ ســـموه، العقيد الشـــيخ عبـــد هللا بن 
بمناســـبة  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد 
تعيينـــه، متمّنًيـــا لـــه التوفيق والســـداد لما 

فيه خدمة الوطن والمواطنين.
وأثنـــى ســـموه على الجهـــود البـــارزة التي 
تقـــوم بهـــا األجهـــزة األمنيـــة في ترســـيخ 
مقومـــات األمـــن والســـامة فـــي مناطـــق 
التعـــاون  بمســـتوى  منّوًهـــا  المحافظـــة، 
والتنسيق القائم بين المحافظة ومخ تلف 
األجهزة األمنية بما يعّزز نجاح المحافظة 
فـــي تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق 

استراتيجيتها التنموية.
 واســـتمع ســـموه إلـــى عـــرض مرئـــي مـــن 
مديرية شـــرطة الجنوبيـــة واإلدارة العامة 

للدفـــاع المدنـــي واإلدارة العامـــة للمـــرور 
بشـــأن أبرز القضايا األمنية واإلحصائيات 
الفتـــرة الســـابقة، حيـــث  المرصـــودة فـــي 
أفاد ممثـــل اإلدارة العامـــة للدفاع المدني 
أن هنـــاك انخفاًضـــا كبيـــًرا لعـــدد الباغات 
الـــواردة إلـــى اإلدارة من قبـــل مرتادي البر 
مقارنـــة بالموســـم الماضـــي، فيمـــا أوضـــح 
ممثل اإلدارة العامة للمرور أن موســـم البر 
لهذا العام، لم يشـــهد أي حـــوادث مرورية، 
والتدابيـــر  االحتياطـــات  لزيـــادة  نتيجـــة 

األمنية.
 وأشـــاد ســـموه بجهـــود مديريـــة شـــرطة 
العامـــة  واإلدارة  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
للدفـــاع المدنـــي واإلدارة العامـــة للمـــرور 
ودورهـــم الكبير في تعزيز األمن والحفاظ 
عليـــه، مثّمًنـــا ســـموه دور اللجنـــة األمنيـــة 
بالمحافظـــة في دعـــم الجهود والتنســـيق 
المشـــترك مـــع مختلـــف الجهـــات لخدمـــة 

أهالي المحافظة.
 كما اطلع ســـموه على عرض مرئي، قدمه 

ضابط التنســـيق األمنـــي بالمحافظة حول 
النجـــاح األمنـــي فـــي موســـم البـــر وليلـــة 
رأس الســـنة تحديـــًدا، والتـــي خلـــت مـــن 
أي مخالفـــات أو حـــوادث باإلضافـــة لدور 
المحافظة في تنظيم سلسلة من الحمات 
األمنيـــة والتوعويـــة الهادفـــة إلـــى زيـــادة 
الوعـــي لدى مرتـــادي البر وذلـــك بالتعاون 
مـــع مديرية شـــرطة المحافظـــة الجنوبية 
واإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي واإلدارة 
العامـــة للمرور، حيث تأتـــي هذه الحمات 
كإحـــدى المبادرات التي انبثقت من خال 
اللجنة األمنية، مؤكًدا سموه أن النجاحات 
األمنية التي يشـــهدها موســـم البـــر، تؤكد 
التعاون الوثيق والمســـتمر بين المحافظة 

الجنوبية ومختلف الجهات األمنية.
والمؤثـــر  المهـــم  بالـــدور  ســـموه  وأشـــاد 
موســـم  تحقيـــق  فـــي  األمنيـــة  لأجهـــزة 
بـــر آمـــن، مـــن خـــال الترتيبـــات األمنيـــة 
الكبيـــرة والحمـــات التوعويـــة والرقابيـــة 
المجتمـــع  وعـــي  رفـــع  تســـتهدف  التـــي 

باالشـــتراطات التي تحفظ لهم سامتهم. 
ووّجه ســـمو المحافظ إلى أهمية مواصلة 
هـــذه الحمـــات والجهـــود طـــوال موســـم 
البر ودعم أواصر التنســـيق المشـــترك بين 
المحافظـــة الجنوبيـــة ومختلـــف الجهـــات 

األمنية لخدمة مرتادي البر.
وشـــّدد ســـموه علـــى أهميـــة رصـــد وتلبية 
احتياجـــات األهالـــي األمنيـــة والعمل على 
تحقيقها بالتعاون مع مختلف الجهات، مع 
االهتمام بمتابعة الحالة المرورية وسامة 
مرتـــادي الطـــرق فـــي منطقـــة البـــر، منوها 
سموه إلى أهمية دور الشراكة المجتمعية 
فـــي دعـــم جهـــود رجـــال األمـــن مـــن أجل 

مجتمع آمن ومستقر.
وفـــي ختام االجتماع، وّجه ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علـــي بن خليفـــة آل خليفة إلى 
ضرورة تعزيز الرقابة األمنية على المرافق 
العامة واألســـواق بالمحافظة، وذلك لدعم 
الســـلوكيات اإليجابية حرًصا على سامة 

مرتادي هذه األسواق واألماكن.

المنامة - وزارة الداخلية

القطان لـ “^”: التحقيقات بمخالفات الحمالت قائمة والعقوبات تصل للشطب
والشــؤون  العــدل  بــوزارة  اإلســامية  للشــؤون  المســاعد  الوكيــل  أعلــن 
اإلســامية واألوقــاف نائــب رئيــس بعثــة البحريــن للحــج محمــد القطــان 
لـ“البــاد” أن ثمــة تحقيقــا تجريــه الــوزارة عــن مخالفات حمــات الحج في 

الموسم الماضي 1440 - 2019.

وأبلـــغ القطـــان الصحيفة بـــأن العقوبات 
التـــي تتخذهـــا الـــوزارة بحـــق الحمات 
المخالفة تكون إما اإلنذار أو الشطب أو 
لفت النظر، مشـــيًرا إلـــى أن من المتوقع 
أن تصـــدر قـــرارات التحقيقـــات الشـــهر 

المقبل.
وأفـــاد بـــأن التحقيقـــات تديرهـــا اللجنة 
العليا للحج والعمرة، وهي التي ستأخذ 
الحمـــات  بحـــق  المناســـبة  القـــرارات 
المخالفـــة بنـــاء على نتائـــج التحقيقات، 
مؤكـــًدا أنه حتـــى اآلن لم تصـــدر اللجنة 

العليا أي قرارات بهذا الصدد.

وعـــن األقاويـــل التـــي تقـــّول بهـــا أحـــد 
أصحـــاب حمـــات الحج والعمرة بشـــأن 
تفاصيـــل تمـــس صميـــم موســـم الحـــج 
المقبـــل قـــال القطـــان “ال يوجـــد أي قرار 
يتعلـــق بموســـم الحج القـــادم، والجهات 
لـــم  الســـعودية  الشـــقيقة  فـــي  المعنيـــة 
تمنع أي مريض عـــن أداء فريضة الحج 
لرفـــع  توجـــه  هنالـــك  وليـــس  والعمـــرة، 

أسعار الخدمات حتى اآلن”.
وذكـــر أن اللجنة العليـــا للحج لم تجتمع 
لحـــد اآلن إلقرار هذه األمـــور، وال يمكن 
إقـــرار أي تفاصيـــل متعلقـــة بالحـــج من 

دون اللقـــاءات مع الجهـــات المعنية في 
عقدهـــا  المتوقـــع  الســـعودية  الشـــقيقة 

الشهر المقبل.
ونـــوه إلـــى أن وزارة العـــدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف رفعـــت طلبا إلى 
وزارة الحـــج والعمـــرة بالســـعودية؛ مـــن 
البحريـــن  كوتـــا  برفـــع  المطالبـــة  أجـــل 
للحجـــاج، وأنهـــا تعكـــف حالًيـــا إلجـــراء 
أمـــور تطويرية في منى وعرفة، كزيادة 

عدد الخدمـــات والمرافـــق العامة وربط 
“الواتـــس أب”  الحمـــات والبعثـــة عبـــر 
وغيرها من أمور ما زالت تجري الوزارة 

أعمالها فيها.
وتأتـــي تصريحـــات القطان فـــي الوقت 
أصحـــاب  مـــن  عـــدد  فيـــه  عمـــم  الـــذي 

الحمـــات )مقاولـــون( منشـــورا جاء فيه 
“قمنا بزيارة إلى مكتب الوكيل المساعد 
لوزير العدل والشؤون اإلسامية محمد 
القطان للسام عليه ونبارك له بالمنصب 
الحـــج  أمـــور  علـــى  الجديـــد واالطـــاع 
للموسم القادم وتحدث إلينا في النقاط 

التالية”.
وأفـــادوا بـــأن “بعـــض الحمات ســـجلت 
مخالفات كثيرة وجســـيمة في الموســـم 
الماضـــي وتـــم تخفيفها من شـــطب إلى 
إنـــذار والبعض من إنـــذار إلى لفت نظر”، 
وأنه “ينصح الجميع في الموســـم القادم 
االلتـــزام بالقوانيـــن واألنظمـــة وخاصـــة 
الحمات التي عليها إنذار أو لفت نظر”.
ســـوف  القـــادم  الموســـم  “مـــن  وتابعـــوا 
ترتفـــع كلفة التأمين للحـــج والعمرة من 

دينار واحد إلى 20 دينارا، وأيًضا سيتم 
مناقشـــة بعـــض الضرائـــب، والســـعودية 
لديـــه  معتمـــر  أو  حـــاج  أي  تقبـــل  لـــن 
أمـــراض وفي حـــال مرضه في األراضي 
الســـعودية ســـوف يتحمل كلفـــة العاج 

أما الحاج أو المقاول”.
وبينـــوا “طلبنـــا منـــه بعـــد اجتماعهم في 
شهر فبراير مع الجانب السعودي إباغنا 
بـــكل ما هـــو جديـــد متعلـــق بالحـــج من 
رسوم وغيرها، وسوف يتقدمون بطلب 
زيـــادة كوتا حجاج البحريـــن إلى 3000 

حاج ثابتة في الكوتا الرسمية”.
واسترســـلوا “هذا العام سوف يرفع عدد 
الحجاج غير المســـتطيعين من صندوق 
الـــزكاة والتجـــار مـــن 30 إلـــى 50 لـــكل 

طائفة”.

مقاولون: رفع 
تأمين الحجاج 

2000 % و100 
حاج مجاًنا... 

“البعثة”: غير صحيح

االثنين 20 يناير 2020 - 25 جمادى األولى 1441 - العدد 4115

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة سفير المملكة 
العربيـــة الســـعودية لـــدى مملكـــة البحرين 
األميـــر ســـلطان بـــن أحمـــد بن عبـــد العزيز 
آل ســـعود، بمناســـبة تعيينه سفيًرا جديدا 
لبـــاده، وذلك بحضور رئيـــس األمن العام 
الفريـــق طـــارق الحســـن ورئيـــس الجمارك 

الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بصاحب 

العربيـــة  المملكـــة  ســـفير  الملكـــي  الســـمو 
الســـعودية لـــدى مملكـــة البحرين، مشـــيدا 
بالعاقـــات التاريخيـــة واألخوية المتميزة 
التـــي تجمع البلديـــن، والحـــرص المتبادل 
علـــى تطوير آفـــاق التعاون المشـــترك. كما 
أشاد الوزير بمســـتوى التعاون والتنسيق، 
خاصة في المجاالت األمنية، متمنيًا لسمو 
الســـفير، كل التوفيـــق والنجـــاح، في مهام 

عمله الجديد.

وزير الداخلية يشيد بالتعاون األمني مع السعودية

المنامة - وزارة العدل

المنامة - وزارة الداخلية

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
اإلســـامية واألوقـــاف الشـــيخ خالد بن 
علـــي آل خليفـــة، بمكتبـــه أمس، ســـفير 
المملكـــة المتحدة الصديقـــة لدى مملكة 

البحرين رودي دراموند.
وأشـــاد وزيـــر العـــدل بمســـتوى عاقات 

الصداقـــة التاريخيـــة التـــي تربـــط بيـــن 
ومـــا  الصديقيـــن،  والشـــعبين  البلديـــن 
تشهده من تقدم مســـتمر في المجاالت 
كافـــة. وجرى خـــال اللقاء اســـتعراض 
عـــدد من موضوعات التعاون المشـــترك 

في المجال العدلي والقانوني.

في إطار تعزيز التعاون والتنســـيق، 
قـــام المديـــر العـــام لمديرية شـــرطة 
المحافظة الجنوبية بزيارة لشـــركة 
حيـــث  )ألبـــا(،  البحريـــن  المنيـــوم 
أشـــاد في لقائه والرئيـــس التنفيذي 
البقالـــي،  علـــي  باإلنابـــة  للشـــركة 
بالـــدور الفعال الذي تقوم به شـــركة 
التنميـــة  مســـتوى  رفـــع  فـــي  “ألبـــا” 
النشـــاط  وتعزيـــز  مجاالتهـــا  بـــكل 

االقتصادي بالمملكة.
وتـــم فـــي اللقـــاء، بحـــث عـــدد مـــن 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 

المشترك.

وفي ختام الزيارة، أكد المدير العام 
للمديريـــة أهميـــة مواصلة مثل تلك 
الزيارات في إطار العمل علي تذليل 
المعوقات األمنية التي تعرقل ســـير 

العمل بالمؤسسات والشركات.

وزير العدل يشيد بمستوى العالقات مع بريطانيا

بحث تذليل المعوقات مع مسؤولي “ألبا”

 علوي الموسوي

محمد القطان

 المنامة - بنا

أعرب نائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل 
خليفـــة عن خالص تمنياته القلبية والصادقة الشـــفاء العاجل إلى الشـــيخ محمد 

بن عبدالرحمن آل خليفة، في رحلته العاجية في ألمانيا. 
جاء ذلك خال زيارة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة للشيخ محمد بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة وبحضور خالد جمعان ومحمد بن دينة في المستشـــفى 

حيث يتلقى العاج؛ لاطمئنان على صحته. 
وأعـــرب ســـموه عـــن تمنياته للشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة الصحة 

والعافية وأن تتكلل رحلته العاجية بالشفاء ويعود إلى وطنه سالما معافى.

سمو الشيخ عيسى بن 
علي يزور الشيخ محمد 

بن عبدالرحمن



ال مسح بمطار البحرين للقادمين من الصين عن الفيروس الغامض
مــا زالــت بعــض دول الخليــج ومــن ضمنهــا مملكــة البحرين لم تتخــذ أي إجــراءات وقائيــة أو احترازية للتصدي للفيــروس الغامض 
القاتــل الــذي يعتبــر مــن إحــدى ســاالت فيروس كورونا. وبــدأت بعض الدول فــي الخليج بالعمــل للتصدي لهذا الفيــروس، وحّذرت 
منظمة الصحة العالمية من احتمال انتشار المرض في دول أخرى، وقالت في بيان صحافي “من المحتمل إصابة أشخاص آخرين 

ا”. في بلدان أخرى بسبب سفر األشخاص عالميًّ

تحفظ الصحة

 وتحفـــظ مســـؤولون بـــوزارة الصحـــة عن 
االدالء على استفســـارات “البالد” وتقديم 
لمواجهـــة  عـــن االســـتعدادات  إيضاحـــات 

خطر الفيروس.
وكانـــت “البـــالد” قـــد استفســـرت عن مدى 
طـــارئ  ألي  الـــوزارة  وتأهـــب  اســـتعداد 
بخصـــوص الفيـــروس، ومـــا إذا ســـتجري 
الوزارة بالتنســـيق مع الجهـــات المعنية أّي 
مسح صحي بالمطار للقادمين من الصين 

للبحرين.
أيـــام.   4 قبـــل  بياًنـــا  الـــوزارة  وأصـــدرت   
وطمأنت الوزارة المجتمع بأنها على إلمام 
تـــام ومدركـــة للموضـــوع وتتابـــع بشـــكل 

مستمر هذا الموضوع.
وقالـــت: ال توجـــد توصيـــات خاصـــة مـــن 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة بشـــأن المـــرض 
الروتينيـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  غيـــر 
لمنع انتشـــار األمـــراض المعدية، وال توجد 

ا. إجراءات خاصة للسفر حاليًّ

أصداء المرض

 ومنعـــت دول عديـــدة رعاياها من الســـفر 
إلـــى الصيـــن بســـبب مخاوفها من انتشـــار 
الوباء الجديـــد وعودة ظهور فيروس من 

نوع “سارس” الشديد العدوى.
وانتشـــر الفيـــروس الـــذي يصيـــب الجهاز 
التنفســـي من الصين إلى اليابان وتايالند، 
بعـــد أن اضطـــرت الســـلطات الصينية إلى 
رفـــع حالة التأهـــب إلى الدرجـــة القصوى، 
أنهـــا  التايالنديـــة  الحكومـــة  وأعلنـــت 

اكتشـــفت حالتيـــن مـــن حـــاالت اإلصابـــة 
بمـــرض يشـــبه االلتهـــاب الرئـــوي، وأكدت 
الحكومـــة اليابانيـــة أيًضـــا اكتشـــاف حالة 

أخرى.
 وحســـب تصريحـــات العديد مـــن العلماء 
والعامليـــن فـــي مجال مكافحـــة األمراض 
المعديـــة فـــان العوامـــل المســـببة للمـــرض 
هي نوع جديد من الفيروس التاجي وهو 
ســـاللة تضم عـــدًدا أكبـــر من الفيروســـات 

تتـــراوح من األنفلونزا العادية إلى أمراض 
أكثـــر خطـــورة تصـــل لمتالزمـــة التنفـــس 
االلتهابـــي الحـــاد، وما زال الخبـــراء يرون 
أن الفيـــروس ال ينتقـــل مـــن إنســـان إلـــى 
آخر، ولكنهم ال يســـتطيعون اســـتبعاد هذا 

االحتمال.
يـــوم   وأعلنـــت الواليـــات المتحـــدة منـــذ 
الجمعـــة الماضـــي عـــن بدء فحـــص ركاب 
الرحالت الجوية القادمة من “ووهان” في 

العديد من مطاراتها والتي تســـير رحالت 
مباشـــرة أو ترانزيـــت إلـــى الصيـــن، ودفـــع 
تفشـــي مـــرض االلتهـــاب الرئـــوي الغامض 
في الصين الســـفارة األميركية ببكين إلى 
تحذيـــر األميركيين المســـافرين في البالد 
لتجنب االتصال باألشـــخاص والحيوانات 
المرضـــى، فمنذ أن تـــم اإلبالغ عن المرض 
األســـبوع  فـــي  مـــرة  ألول  الفيروســـي 

الماضي.

“الصحة”: إجراءات 
احترازية لمنع 

انتشار األمراض 
المعدية

local@albiladpress.com 04

طلبة جامعة البحرين “متى يبدأ مساء الجامعة؟”
يتــرقبــــون نتــائجهــــم منــــذ الظهــــر... واإلدارة “ال حــــس وال خبــــر”

يترقـــب طلبة جامعـــة البحرين منذ صباح 
نهايـــة  امتحانـــات  نتائـــج  إعـــالن  األحـــد 
جامعـــة  إدارة  أعلنـــت  إذ  األول،  الفصـــل 
البحرين الســـبت أنه ســـيتم إعـــالن نتائج 
امتحانـــات نهايـــة الفصل الدراســـي األول 
اإللكترونـــي  البريـــد  فـــي    2020 -  2019
للطلبـــة وعبر تطبيق الهاتف النقال مســـاء 

األحد 19 يناير 2020.
وذكـــرت أنـــه ســـتكون فتـــرة التظلـــم مـــن 
الدرجات النهائيـــة إلكترونيا من 20 حتى 
28 يناير 2020، في حين لم تحدد اإلدارة 
ســـاعة إعـــالن النتائـــج، األمـــر الـــذي جعل 
الطلبـــة في حالة ترقب، ومـــا يزال الطلبة 
ينتظرون اإلعالن عنها حتى ســـاعة كتابة 

الخبر.
وحســـب الطلبـــة فـــإن اليـــوم هـــو اليـــوم 
األصعـــب والمســـاء األطـــول بالنســـبة لهم 
ظهـــرا   12 الســـاعة  مـــن  أنهـــم  خصوصـــا 
وهم يترقبون شاشـــات هواتفهم المتنقلة 
بانتظار إشـــارة إعـــالن النتائج عبر تطبيق 
الجامعة وعبر البريد اإللكتروني للجامعة.

التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الطلبـــة  وعبـــر 

وقلقهـــم،  ترقبهـــم  عـــن  االجتماعـــي 
متســـائلين: متـــى تبـــدأ فترة المســـاء لدى 

إدارة الجامعة؟ 
وفي موقـــع التواصل االجتماعي “تويتر”، 
 uob# عبـــر الطلبة عن الطلبة تحت وســـم
عـــن مشـــاعرهم خـــالل ســـاعات االنتظـــار 

الطويلة.
وتسال الطالب محمد متروك في تغريدته 

“مـــا نزلـــو الدرجـــات؟”، وقـــال معـــاذ أحمد 
“أكثـــر برنامـــج ادشـــه مـــن امـــس”، وقالت 
حوراء مكي “المســـاء يعني الساعة كم؟”، 
وتساءلت هدى “صرنا في مسا االحد وين 
الدرجـــات؟”، بينمـــا قالـــت فاطمة “مســـاء 

الجامعة الفجر”.
نتائـــج  مـــن  قلقهـــا  عـــن  زهـــراء  وعبـــرت 
االمتحانـــات عبر تعليقها “ترا كلها درجات 

دنيا”، 
وقالـــت صديقة الســـاري “يال عـــاد نزلوهم 

الخر كورس مذلة”. 
وقـــال عبـــدهللا “من أول ما قعـــدت للحين 
 uob أكثـــر مـــن 30 مرة دشـــيت ابلكيشـــن

اجيك نزلو الدرجات لو ال”.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

زار وزيـــر التربيـــة والتعليـــم رئيـــس مجلس التعليـــم العالي ماجـــد النعيمي 
كليـــة عبـــدهللا بـــن خالـــد للدراســـات اإلســـالمية، بمناســـبة بـــدء امتحاناتها 
النهائية للفصل الدراســـي األول من العـــام الجامعي الجاري، للدفعة األولى 
من طلبتها، حيث اطمأن على ســـير االمتحانات بالصورة المطلوبة، متمنًيا 

للطلبة كل التوفيق والنجاح.
وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في دعم الكلية التي ُتمّثل مشروًعا أكاديمًيا 
بحرينًيـــا رائـــًدا على الصعيدين العربي واإلســـالمي، من حيـــث تميزها في 
الجمـــع بيـــن التعليـــم األكاديمي النظـــري وبيـــن التطبيق الميدانـــي، لتأهيل 
طلبتهـــا لتولـــي مهـــام القضـــاة والباحثيـــن والمأذونيـــن الشـــرعيين، وأئمـــة 
المســـاجد والخطبـــاء والوعـــاظ، والمتخصصيـــن في الصيرفة اإلســـالمية، 
ومعلمي المواد اإلســـالمية، فضاًل عن تركيزها على ترســـيخ قيم التســـامح 

والتعايش والتعددية والوسطية واالعتدال.

النعيمي يتفقد االمتحانات النهائية بكلية عبداهلل بن خالد

بــالج الجـزائــر بعـد التطويـر “كشخــة”

بــاج الجزائــر يكشــف عــن وجهــه الجميــل لمرتاديــه بعــد احتجــاب لفتــرة 
طويلة؛ بسبب خضوعه لتطوير شامل.

جـــال الزميل ســـلمان طربوش بالبالج. 
عـــن  الصـــور  مـــن  مجموعـــة  والتقـــط 
المعالم الجديدة. وقال “ســـتبدأ مرحلة 

ذكريات جديدة مع البالج الجديد”.

ومن مشـــاهدات طربوش عن الساحل 
زيـــادة المســـاحة الرمليـــة القريبـــة من 
ضفافه، وفرش المنطقة بنوع جيد من 
التراب الناعم، وتثبيت لسان من ألواح 

للمشي تخترق المنطقة الرملية.
وتحـــدث طربـــوش عـــن نصـــب عمـــال 
نـــوع  مـــن  فارعـــة  طويلـــة  أشـــجارا 
“واشنطونيا” التي تشبه النخيل ولكنها 

ال تثمر رطبا.
وقال إنه شاهد عماال ينجزون المرافق 
“العشـــيش”  إلزالـــة  الفتـــا  الصحيـــة، 

السابقة المصنوعة من سعف النخيل.

ونبـــه إلى أن معظـــم مرتادي الســـاحل 
العوائـــل  مـــن  كانـــوا  وجـــوده  بفتـــرة 

اآلسيوية وقلة من األسر البحرينية.
يشـــار إلـــى أن مشـــروع تطوير ســـاحل 
البـــالج بعهـــدة شـــركة “إدامـــة”، الذراع 

العقاري لشركة ممتلكات القابضة.
دينـــار  مليـــون   32 الشـــركة  ورصـــدت 
مراحـــل.   3 علـــى  الســـاحل  لتطويـــر 

اســـتصالح  علـــى  الشـــركة  وعملـــت 
الساحل.

وأعلن مسؤول رفيع بالشركة قبل أيام 
عـــن طـــرح مناقصات مطاعم الســـاحل 

بالشهر الجاري.
األولـــى  المرحلـــة  اســـتكمال  وتوقـــع 
قبـــل صيـــف 2020 بالتزامن مع ســـباق 

“فورموال 1”.

المخطط التخيلي لموقع بالج الجزائر

يفتتح بالتزامن 
مع سباق 

“الفورموال”... 
وطرح مناقصة 

المطاعم

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

اســـتقبل وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء 
رئيـــس  نائـــب  بمكتبـــه  المبـــارك  وائـــل 
المجلـــس البلـــدي لبلديـــة المحرق عضو 

الدائرة الثانية حسن الدوي.
وفـــي بدايـــة اللقاء رحـــب الوزير بنائب 
رئيـــس المجلـــس البلـــدي، مشـــيدا بدور 
احتياجـــات  ترجمـــة  فـــي  المجلـــس 
المواطنيـــن والمقيميـــن باعتبـــاره أحـــد 
روافد المشـــروع الوطنـــي لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة، مؤكـــدا دعـــم وزارة 

للمجلـــس  والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون 
التعـــاون  اســـتمرار  علـــى  وحرصـــه 
والتنســـيق الفعـــال معـــه لتنفيـــذ مهامه 

بالصورة المنشودة.
كما تم خـــالل االجتماع بحث مجموعة 
مـــن  الثانيـــة  الدائـــرة  احتياجـــات  مـــن 
واطـــالع  والمـــاء،  الكهربـــاء  خدمـــات 
عضو المجلس على المشاريع والخطط 
المستقبلية لمرافق الكهرباء والماء في 

الدائرة.

دراسة احتياجات “ثانية المحرق” من خدمات الكهرباء
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تمثيل شرفي لواشنطن بغرفة التجارة األميركية بالبحرين
 استعرض وزير األشغال وشئون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي المهنـــدس عصـــام 
عبـــدهللا خلـــف المشـــاريع الكبـــرى الحالية 
والمســـتقبلية التـــي يجـــري تنفيذهـــا فـــي 
والمـــدن  واإلنشـــاءات  الطـــرق  مجـــاالت 
والمرافـــق الخدميـــة في مختلـــف مناطق 
البحريـــن، باإلضافـــة إلـــى مشـــاريع البنية 
التحتيـــة ســـواء الجاهزة للتنفيـــذ أو تلك 
قيـــد الدراســـة مســـتقبًل، وذلـــك فـــي لقاء 
نظمته غرفة التجارة األميركية بالبحرين 

بفندق الدبلومات.
وأكـــد الوزير خلف أن هذا اللقاء يكتســـب 
األعمـــال  رجـــال  إلطـــلع  كبيـــرة  أهميـــة 
األميركيين وممثلي الشركات األميركيين 
وأعضـــاء غرفـــة التجـــارة األميركيـــة على 
الحاليـــة  ومشـــاريعها  الـــوزارة  خطـــط 

والمســـتقبلية، مؤكـــًدا فـــي الوقـــت ذاتـــه 
المجـــال  يفتـــح  التواصـــل  هـــذا  أن  علـــى 
لمشـــاركة الشـــركات األميركيـــة خصوًصـــا 
واألجنبية عموًما في المشـــاريع الرئيسية 
بمملكـــة البحرين والدفـــع بعجلة االقتصاد 
تشـــجيع  إلـــى  باإلضافـــة  البحرينـــي 
مجـــاالت  فـــي  األميركيـــة  االســـتثمارات 
اختصاصاتهـــا المتنوعة، الســـتقطابها في 
المشـــاريع القائمـــة والجديـــدة ممـــا يخلق 

فرص عمل للمواطنين.
 وحازت قائمة المشـــاريع التي استعرضها 
الوزيـــر ال ســـيما فـــي المجاالت الهندســـية 
واإلنشـــائية والدعم اللوجستي والتصنيع 
اهتمام ممثلي الشـــركات األميركية الذين 
عبروا عن الرغبة في إعداد تصور متكامل 
مـــع جانـــب الغرفـــة األميركيـــة والتعـــرف 

علـــى الفـــرص والتســـهيلت التـــي تمكـــن 
شـــركاتهم في دخـــول الســـوق البحريني، 
األميركـــي  الســـفير  عليـــه  أكـــد  مـــا  وهـــو 
لـــدى مملكـــة البحرين جاســـتين ســـيبريل 
الـــذي أثنـــى علـــى تنامـــي العلقـــات بيـــن 
غرفـــة التجـــارة األميركية وغرفـــة تجارة 
وصناعة البحرين والمســـتثمرين والتجار 
البحرينية، وزاد قوله أن الغرفة األميركية 
تتمتـــع بقـــوة اقتصادية ومجلـــس إدارتها 
الجديـــد يحمـــل طموًحـــا كبيـــًرا لدخـــول 
الشركات األميركية إلى السوق البحريني 
الخارجيـــة  االســـتثمارات  واســـتقطاب 
وخاصـــة األميركية التـــي لها دور مهم في 

رفع مؤشرات االقتصاد البحريني.
 وأشـــار إلـــى أن قائمـــة المشـــاريع الكبيرة 
فـــي البحريـــن وفق مـــا اســـتعرضه الوزير 
تتيـــح المجال لرجال األعمال والشـــركات 
الهندســـة  مجـــاالت  فـــي  األميركيـــة 

والتصاميـــم واإلنشـــاءات والتخصصـــات 
المختلفـــة للعـــب دور مهـــم يبـــدأ بالتعرف 
علـــى الفـــرص المتاحة والتوســـع في فتح 
المجـــال للشـــركات األميركيـــة بنـــاًء علـــى 
العلقـــات المتينة بيـــن البحريـــن وأميركا 

على مستوى التجارة واالستثمار.
الغرفـــة  رئيـــس  أوضـــح  جانبـــه،  ومـــن   
أن  الزعبـــي  حاتـــم  قيـــس  األميركيـــة 

الهـــدف مـــن هـــذا اللقـــاء هـــو جمـــع رجال 
واالقتصادييـــن  والمســـتثمرين  األعمـــال 
البحرينييـــن واألميركيين للســـتفادة من 
الفـــرص االســـتثمارية الواعـــدة، والغرفـــة 
األميركيـــة اعتادت علـــى تنظيم مثل هذه 
الفعاليـــات واللقاءات وفق هدف مشـــترك 
للتعـــاون المتبادل، وقـــال: “الغطاء متوفر 
وهـــو اتفاقية التجـــارة الحـــرة التي تمنح 

المســـتثمرين في البلدين لتوســـيع الفرص 
التعـــرف  المهـــم  مـــن  لكـــن  االســـتثمارية 
علـــى تلك الفـــرص وتقييمها، ال ســـيما في 
وجـــود دعـــم مـــن الحكومتيـــن البحرينية 

واألميركية”.
وأفـــاد بأن الحكومة األميركيـــة لها تمثيل 
شـــرفي في مجلس إدارة الغرفة التجارية 
بهدف تقديم الدعم والتسهيلت ودراسة 
الخطـــط واالستشـــارة، فنحـــن جـــزء مـــن 
منظومة استثمارية أميركية كبيرة تمكننا 
مـــن الوصـــول إلى 3 مليين و500 شـــركة 

أميركية مسجلة في الغرفة.
 وحول الخطوات التالية، أشار الزعبي إلى 
أن الغرفة ســـتعمل كوســـيط للمستثمرين 
البحرينيين للوصول إلى السوق األميركي 
والعكـــس، وإيجـــاد مســـارات التعـــاون مع 
فـــي  والدخـــول  البلديـــن  فـــي  الشـــركات 

شراكات لتنفيذ المشاريع الكبرى.

جانب من الندوة
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الحربي: حفظ الشكوى التأديبية ينهيها... والمحكمة غرمتني 20 دينارا
عقب المحامي حمد الحربي على قرار مجلس تأديب المحامين منعه من مزاولة المهنة عاما. وفيما يأتي أبرز ما تضمنه الرد: طالعتنا صحيفة “البالد” 
بــرد المســجل العــام بــوزارة العــدل علــى خبر منا بمغالطة في ســرد الوقائع. فقد حفظ وزير العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف الشــكوى التأديبية 

بتاريخ 12  يناير 2014. وبهذا الحفظ يعد إنهاء للشكوى التأديبية التي ظلت في أدراج المسجل العام 3 سنوات.

وفـــي غضـــون شـــهر ســـبتمبر 2016 حـــرك 
الوزير الشكوى التأديبية بغير مبرر قانوني 
معتبـــر، وليس كما أوضحه المســـجل العام 
بأنـــه صـــدر حكـــم نهائي فـــي العـــام 2016، 
وهذا قرار، وليس بحكم من لجنة التأديب 
الدرجـــة األولـــى. وكان غيابيـــا بتاريـــخ 31  
أكتوبـــر 2016 وعلمنا بـــه بتاريخ 6 نوفمبر 
2016، وتم اســـتئنافه بتاريـــخ 15  نوفمبر 
التـــي  االســـتئنافية  اللجنـــة  أمـــام   2016
أصدرت قرارها بتاريخ 31 ديســـمبر 2019 
وظل لديها 4 ســـنوات في أدراجها يتداول 

فيها.
وإن كان هـــذا األمـــر صحيحـــا، كان علـــى 

وزير العدل تعليق الشكوى التأديبية لحين 
الفصل فيها أمام المحكمة الجنائية وليس 
بحفظ الشـــكوى كما هو الحاصل في حفظ 

الشكاوى لدى النيابة العامة.

كمـــا أن هناك فصل بين الشـــكوى التأديبية 
المدنيـــة،  والدعـــوى  الجنائيـــة  والدعـــوى 
والتـــي انتهت بصدور حكمي بين الطرفين 
الجنائـــي والمدنـــي بالتعويـــض للطرفيـــن، 
والمتهـــم فيهـــا الطرفان بســـوء اســـتخدام 
الهاتف يعني جنحة تم تغريم الطرفين 20 

دينارا فيها.
كما أن وزير العدل هو المختص في قانون 
المحاماة عند اإلخلل أو الخطأ في اعمال 
مهنـــة المحامـــاة وهـــذا األمـــر بيـــن طرفين 

وليس للمسجل العام التدخل فيه.
والمواطـــن الذي ذكره ال تربطنا معه أعمال 
مهنيـــة، وقـــد ألغـــى الوكالة عنا مـــن تاريخ 

29 أبريـــل 2012 وليـــس بيننـــا معـــه عمـــل 
مهنـــي، وذلـــك إثـــر خلف حـــدث معه على 
أتعـــاب مهنية وهذا موضـــح في المذكرات 
المقدمة للمسجل العام قبل إحالة الشكوى 
التأديبيـــة للمجلـــس التأديبـــي، والذي على 
إثره تم حفظ الشكويين من المواطن الذي 

ذكره.
ولـــم يقم المذكـــور أو وزير العـــدل بالتظلم 
علـــى قرار الحفظ من صـــدوره 10 أيام مع 
علمهم به لدى المحكمة المختصة المحكمة 
اإلداريـــة فـــي العـــام 2014، وهـــذا معروف 

عرفا وقضائيا من القضاة.
مـــن واقع خبرتنا المهنية أمام القضاء، فإن 
الدعـــوى الجنائيـــة توقف الدعـــوى المدنية 
تعليقا لحين الفصل فـــي الدعوى الجنائية 
وهـــذا ما لم يتم. وكذلك في الحفظ الثاني 
بتاريخ 6 مارس 2017 المقدم من الشـــاكي 

إفادة حفظ الشكوى التأديبيةوغير المسبب.

مجلس تأديب 
المحامين يقرر منعه 
من مزاولة المحاماة 

عاما
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شـــكا مواطنـــون عبـــر “البلد” مـــن بطء 
جدحفـــص  بمركـــز  الخدمـــات  تقديـــم 

االجتماعي نهار اليوم األحد.
يعانـــي  المركـــز  إن  للصحيفـــة  وقالـــوا 
مـــن إهمال شـــديد، إذ إن جهـــاز الترقيم 
اإللكترونـــي معطـــل، ودورات المياه بل 

مياه.
وذكروا أن عشـــرات المراجعين تكّدسوا 
بقاعـــة االنتظـــار، وشـــيوع التذمـــر فيما 
بينهم بســـبب طول فتـــرة انتظار إنجاز 

المعاملت.
المخصـــص  العـــدد  أن  إلـــى  ولفتـــوا 
للموظفيـــن إلنجـــاز المعامـــلت 4، ولكن 

نصفهـــم بإجـــازة ســـنوية، واثنـــان فقط 
يباشران البت بالمعاملت.

وقالـــوا: الُمراِجع يقضي أكثر من ســـاعة 

النتظار إنجاز المعاملة.
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  وطالبـــوا   
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان إلصـــدار 

توجيهاته الفورية لعلج مشكلة تدهور 
الخدمات بالمركز من خلل توفير جهاز 
المرافـــق  وإصـــلح  إلكترونـــي  ترقيـــم 

الصحيـــة وزيـــادة عـــدد كادر الموظفين 
بهـــذا  المراجعيـــن  عـــدد  كثـــرة  بســـبب 

المركز.

يشـــار إلـــى أن مركـــز جدحفـــص أنشـــئ 
 7 الســـاعة  مـــن  1985. ويفتـــح  بالعـــام 

صباًحا لغاية 2 ظهًرا.

جهاز الترقيم معطل المراجعون بمركز جدحفص صورة مركز جدحفص

جهـــاز الترقيـــم اإللكترونـــي “مختـــرب”.. والُمراِجـــع ينتظـــر أكثـــر مـــن ســـاعة

نصف موظفي الخدمات بمركز جدحفص بإجازة.. والحمامات بال ماء

قـــرارات   4 الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
المحاميـــن،  تأديـــب  لمجلـــس  جديـــدة 

أدانت 4 محامين، وهي:
1. قـــرر المجلـــس معاقبة المحامي حمد 
جاســـم حربي بالمنع مـــن مزاولة المهنة 

لمدة عام واحد.
2. قرر المجلس معاقبة المحامي عوض 
محمد حســـين فوده بعقوبة محو اسمه 

من جدول المحامين نهائيا.
3. قـــرر المجلس معاقبـــة المحامي علي 
أحمـــد حبيـــب أحمـــد بمحـــو اســـمه من 

جدول قيد المحامين.
4. قرر المجلس معاقبة المحامية نعيمة 
رمضـــان حياة المشـــخص بعقوبـــة المنع 

من مزاولة المهنة لمدة 3 شهور. 

السند القانوني
بـــاب  فـــي  المحامـــاة  قانـــون  وينـــص 

التأديب المواد اآلتية:
مادة )43(

كل محـــام يخالـــف أحكام هـــذا القانون 
أو يخل بواجبـــات مهنته أو يقوم بعمل 
أو تقاليدهـــا  المهنـــة  مـــن شـــرف  ينـــال 
أو يحـــط مـــن قدرهـــا يجـــازى بإحـــدى 

العقوبات التأديبية التالية:
1. اإلنذار.

2. اللوم.
3. المنـــع من مزاولة المهنة لمدة ال تزيد 

على 3 سنوات.
4. محو االسم نهائيا من الجدول.

مادة )44(
يكـــون تأديب المحاميـــن من اختصاص 

مجلـــس يشـــكل مـــن رئيـــس المحكمـــة 
قضـــاة  مـــن  واثنيـــن  المدنيـــة  الكبـــرى 
المحكمـــة الكبرى واثنيـــن من المحامين 
المشـــتغلين يصـــدر بتعيينهـــم قـــرار من 

وزير العدل والشؤون اإلسلمية.
إلـــى  المقـــدم  المحامـــي  علـــى  ويجـــب 
مجلـــس التأديب إبـــلغ رئيس المجلس 
باســـم المحامي الـــذي اختـــاره لعضوية 
المجلس قبل الجلســـة بسبعة أيام على 
األقـــل وإال اختـــار مجلـــس التأديب هذا 

المحامي في أول اجتماع له.
مادة )45(

ترفـــع الدعـــوى التأديبيـــة بعريضـــة من 
اإلســـلمية.  والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر 
ويجـــب تبليـــغ العريضـــة إلـــى المحامي 
المقامـــة ضـــده الدعـــوى التأديبيـــة قبل 

انعقاد الجلســـة بخمسة عشر يوما على 
األقـــل. ويتـــم التبليـــغ بخطاب مســـجل 

بعلم الوصول.
مادة )46(

ينظر مجلس التأديب الدعوى التأديبية 
فـــي جلســـة ســـرية يعقدهـــا فـــي مقـــر 

المحكمة الكبرى المدنية.
ولمجلـــس التأديـــب مـــا للمحكمـــة مـــن 
اختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة 
وكذلك فيما يتعلق باســـتدعاء الشـــهود 
وتخلفهـــم عن الحضور أو امتناعهم عن 
أداء الشهادة وغير ذلك من اإلجراءات.
قـــراراه  التأديـــب  مجلـــس  ويصـــدر 
باألغلبية في جلســـة ســـرية. ويجب أن 
يكون القرار عند النطق به مشتمل على 

األسباب التي بني عليها.

مادة )47(
للمحامـــي المحكـــوم عليـــه وحـــده حـــق 
اســـتئناف القـــرارات التأديبيـــة الصادرة 
ضده من مجلس التأديب خلل خمسة 
عشـــر يومـــا مـــن تاريـــخ إبلغـــه بالقرار 
بكتاب مســـجل بعلـــم الوصـــول. وينظر 
التأديـــب  مجلـــس  أمـــام  االســـتئناف 
االســـتئنافي للمحامين. ويشكل مجلس 
التأديب االســـتئنافي برئاسة أحد قضاة 
المدنيـــة  العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة 
وعضويـــة قاضيين مـــن قضاة المحكمة 
الكبـــرى المدنيـــة واثنين مـــن المحامين 
المشـــتغلين ممـــن مضـــى عليهـــم مدة ال 
تقل عن عشر ســـنوات. ويعينهم جميعا 
اإلســـلمية.  والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر 
االســـتثنائي  التأديـــب  مجلـــس  ويعقـــد 

جلســـاته فـــي مقـــر محكمة االســـتئناف 
العليا المدنية.

ويتبع اإلجـــراءات المنصوص عليها في 
المادة الســـابقة وعليـــه إخطار المحامي 
المتظلـــم بتاريـــخ عقد أول جلســـة قبل 
موعدها بخمســـة عشـــر يوما على األقل 

وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول. 
مادة )48(

تســـجل في ســـجل خاص بوزارة العدل 
والشؤون اإلسلمية القرارات التأديبية 
النهائية الصادرة ضد المحامي. وتخطر 
بها أقلم كتاب المحاكم واالدعاء العام.
وإذا كان القـــرار صادر بمحو االســـم من 
الجـــدول أو المنـــع مـــن مزاولـــة المهنـــة 
فـــي  األســـباب  دون  منطوقـــه  فينشـــر 

الجريدة الرسمية.

شـــــهـــــور  3 والـــــــمـــــــشـــــــخـــــــص  عــــــــامــــــــا  حــــــــربــــــــي  مـــــــنـــــــع 

محــو فـوده وحبيــب من جــدول المحاميــن “نهائيــا”
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تأييد سجن موقوف ضرب شرطيا وهدد باالنتحار
ــة ــدئ ــه فـــقـــد الـــســـيـــطـــرة لـــعـــدم حـــصـــولـــه عـــلـــى أقـــــــراص م

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية 
األولى اســـتئناف شـــاب ثالثينـــي محكوم 
بالســـجن 3 سنوات فقد أعصابه في مبنى 
توقيـــف الحـــوض الجـــاف، واعتـــدى على 
ســـالمة جســـم شـــرطي أثناء مـــا كان في 
العيـــادة الطبية، وهّدد الطبيـــب باالنتحار 
إن لم يصرف له أقراص مهّدئة لألعصاب.
وجـــاء في تفاصيل الواقعـــة أنه وأثناء ما 
كان المستأنف موقوًفا في سجن الحوض 
العيـــادة  فـــي  تواجـــده  وخـــالل  الجـــاف، 
الطبيـــة، طلب مـــن الطبيب صرف أقراص 
لألعصـــاب إليه، فدخل الشـــرطي المجني 
عليه على المســـتأنف وطلب منه الخروج 

من غرفـــة الطبيـــب، إال أن المحكوم عليه 
رفـــض الخروج وهّدد باالنتحار إذا لم يتم 

صرف األقراص له.

بـــدأ  المســـتأنف  أن  المحكمـــة   وأضافـــت 
وأنـــه  عليـــه،  المجنـــي  علـــى  بالصـــراخ 
قـــام باالعتـــداء عليـــه بالضـــرب بواســـطة 

“الهفكـــري” كما قام بركله بواســـطة رجله، 
وقـــام  النوبـــة  مســـؤول  حضـــر  وعندهـــا 
بالســـيطرة عليـــه، وقـــد تخلـــف عـــن ذلـــك 
االعتداء حـــدوث إصابات في يد المجني 
عليـــه.  هذا، وكانت أحالتـــه النيابة العامة 
للمحاكمـــة على اعتبار أنه بتاريخ 4 أبريل 
2018، اعتدى على ســـالمة جسم المجني 
عليـــه الشـــرطي أول، وذلـــك أثنـــاء تأديته 
لوظيفتـــه فأحدث باإلصابـــات الموصوفة 
بالتقريـــر الطبـــي المرفـــق؛ وذلك بـــأن قام 
بضربه بواسطة القيد الحديدي -الهفكري- 
علـــى يـــده وقـــام بركلـــه عـــدة ركالت على 
رجلـــه ولم يفض فعل االعتداء إلى مرضه 
أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد 

على 20 يوًما.

سيدة تطالب طليقها مرتين بـ 6500 دينار مؤخر المهر
ــا لــعــصــمــتــه ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــإعـ ــ ــد بـ ــ ــه ــ ــع ــ زعـــــمـــــت أنــــــــه ت

اتفـــق زوجان بعـــد مرور ســـنة واحدة 
مـــن زواجهما على إيقـــاع الطالق فيما 
بينهمـــا، وتوجهـــا إلى مكتـــب التوفيق 
وتـــم  العـــدل،  وزارة  بمبنـــى  األســـري 
الطـــالق بينهمـــا بنـــاء علـــى الشـــروط 
المتفـــق عليها برضـــا الطرفين وفقا لما 
يأمر به الشـــرع من إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان، وسلمها زوجها جميع 
المتعلقـــات الخاصـــة بها، التـــي تمثلت 
في خاتم وسلسلة وحلق أذن “تراكي” 
جميعها مـــن الذهب وكذلك بطانيتين، 
فضـــال عـــن مؤخر المهـــر ونفقـــة العدة 
والمتعـــة، وبلـــغ مجموع تلـــك األموال 
6500 دينار تستلمها على دفعات، وتم 

تثبيت االتفاق كتابة أمام المكتب.
لكن الرجل حسن النية تفاجأ بعد أشهر 
عدة بقيام طليقته برفع دعوى شرعية 
مؤخـــر  بدفـــع  مجـــددا  فيهـــا  تطالبـــه 
الصداق ونفقة العـــدة والمتعة وكذلك 
أغراضهـــا الشـــخصية، رغـــم توقيعهـــا 
والمســـجل  المكتـــوب  االتفـــاق  علـــى 

رسميا وله قوة السند التنفيذي.
عليـــه  المدعـــى  الـــزوج  وكيـــل  وقـــال 
المحامي عبدهللا السليمان إن الغريب 
في هـــذه الواقعـــة أن المدعيـــة طلبت 
لموكلـــه  الحاســـمة  اليميـــن  توجيـــه 
ليحلـــف أنه طلب منهـــا توقيع اتفاقية 
الصلـــح وأنـــه ســـيعيدها إلـــى عصمته، 
يـــِف بذلـــك، وهـــو مـــا كان غيـــر  ولـــم 
منطقـــي وال معقـــول بالنســـبة للوقائع، 

إذ كيـــف تطالبـــه بمؤخـــر المهـــر وفـــي 
ذات الوقت تطالبه باإلقرار أنه وعدها 

بإعادتها لعصمته؟!
درجـــة  أول  محكمـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
التفتـــت عن طلبها بتحليفه؛ ألنه طلب 

تعسفي وال عالقة له بالنزاع، خصوصا 
االتفاقيـــة  علـــى  وقعـــت  المدعيـــة  أن 
وهـــي بكامل إرادتها، حســـب ما نصت 
عليـــه االتفاقيـــة الموقعة بيـــن طرفين 
النزاع، والتي كانت صحيحة وشـــاملة 
يخالـــف  مـــا  فيهـــا  وليـــس  لحقوقهـــا 
الشـــريعة اإلســـالمية أو النظـــام العام، 
ولـــم تكن مجحـــودة مـــن قبلهما فضال 
عن نفاذها بقوة القانون؛ لكونها صادرة 
مـــن جهة ذات عالقـــة واختصاص هي 

مكتب التوفيق األسري.
وقضـــت محكمـــة أول درجـــة برفـــض 
دعـــوى الســـيدة، لكنهـــا لـــم تقبـــل بهذا 
باالســـتئناف،  عليـــه  وطعنـــت  الحكـــم 
والتـــي قضـــت مجـــددا بتأييـــد رفـــض 

الدعوى.
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الفَرج الكبير
Û  ،وننسج من الحب أغنية لكل آهة حزن، لكل أم افترشت الطريق

عينها تلّوح للغياب أن يكون حضورا مرددة: “يا بني ضْلعك من 
رجيتــه لجــل ضلعــي جّبرته وبنيته، يبني واحســب الشــيب الي 

من عمرك جنيته”. 
Û  ،تتصفح في أسماء وأوجه كل العائدين، هل يطل بينهم حبيبها

عــل الدهــر يبتســم لهــا، فتجــد اســمه ما بين الســطور ولو ســقط 
سهًوا؛ تتأمل فيه فنجاًنا مقلوبا، عريًسا جديًدا مع حياة جديدة. 
نعم للوعي، لكل شاب عاد وعيه أمال في الحياة، يقبل رأس أمه، 
ويكفكف دموع زوجته، ويذيب أطفاله الصغار )نســمات العليل( 
بيــن أحضانــه؛ ليكتب مشــروعا جديدا للحياة عمــال ورحلة عمر 
ليعــود للواقعيــة السياســية، لوطن يعيش من أجلــه، يعاتبه لكنه 
ال يرضى عليه، يصنع التوازن ممسًكا بعصا السياسة ولو يمشي 

بأطراف أصابعه على حبل مشدود. 
Û  عصفــور واحــد يغرد فــي الصباح كفيل بعــودة الربيع، فكيف إذا

امتــألت شــجرة الوطن عصافير بشــرية، همها التغييــر واإلبداع 
أؤمــن  وال  رومانســًيا،  لســت  والتطويــر.  واإلصــالح  والتنميــة 
الحاســبة  آلتــي  أحمــل  وأنــا  واليوتوبيــا،  السياســية،  باألحــالم 
ألرصــد أرقــام االقتصــاد أو أقيــس حجم القمــاش الوطني، وهو 
يمتــد علــى مســاحات قرانــا ومدننــا البحرينيــة، وأنــا أتطلع على 
مرفأ المراجعة، وميناء النقد، وشواطئ المساءلة مراقبا رجوع 
ســفن بعض شــبابنا لميناء الحقيقة. هؤالء هم شــبابنا البحريني 

المكتنز باألمل واضًعا يده بيد الوطن ليبني، ويعمل، ويصنع.
Û  مــا رأينــاه مــن شــباب بحرينــي ســنة وشــيعة قناصيــن لمرمــى

الســاحة الخضــراء حيث صنعوا الفارق وحملــوا الكأس األبيض 
فــي كأس الخليــج العربــي، أو كرة اليد والســلة وغيرهــم، الذين 
حولــوا الفــرح إلــى ثــوب قومــي يلبســه الجميــع، يوجــد أمثالهم 
والموســيقى  والفــن  واإلعــالم  االقتصــاد  فــي  ألــوف  أو  مئــات 
واإلنتاج والمعرفة، لكنهم يحتاجون إلى فرصة. أعرف مفكرين 
وتوكنوقــراط  إعالمييــن  ومفوهيــن  ورســامين،  بحرينييــن، 
وتجارا من كل الطوائف فقط يحتاجون إلى اكتشاف، وصناعة 
المنــاخ، وجــو التخصيب واالحتضان، وهم قادرون على صناعة 
المعجزة البحرينية في شتى المجاالت. السياسة أكلت إبداعنا، 
نار اإلقليم أحرقت الكثير، وزادت من رنة اليأس في أحاديثهم، 
وبعضهــم فاتــه جمــال المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملك وهو 
يؤســس لمشــروعه الكبيــر رغــم العواصف واألعاصيــر اإلقليمية 
وبقيــت يــده علــى مقــود الســفينة واألخــرى تشــير للمســتقبل، 
قبطــان في وســط العاصفة يفكر فــي لغة اإلنقاذ وتحويل األمل 
إلــى تمثــال وكمــا قال اإلمام علــي )ع(: “فضيلة الســلطان، عمارة 

األوطان”.
Û  ،هــؤالء الشــباب المنثــورون علــى ســياج حديقــة اإلبــداع وروًدا

ظلــوا ملتهيــن في صناعــة عوالمهم الصغيرة، وقــد جاء الوقت، 
وسمو ولي العهد مافتئ يلقي شباك االصطياد الجميل لمبدعين 
أغرقهــم البحــر، فالتفــوا فــي محــارة مــع اللؤلــؤ في أعمــاق بحر 
النســيان فــي انتظــار االكتشــاف الكبيــر. وقد جــاء الوقت يلوح 
بيديــه لنســج األســطورة من خيــوط الحريــر عبر مغــزل بأصابع 
دانــة اســمها البحريــن، جــاؤوا ليغتســلوا فــي عيــن الوطــن بمــاء 

الذهب وزخات المطر. 
Û  يقــول أحــد المفكريــن: “العقــل يمــأله األســبق”، فدعونــا نكــون

ســباقين فــي تصحيح مفاهيم الشــباب، وإزالة األتربــة، والغبار، 
وهنــا علينا أن نحتضن الشــباب البحريني فكرا وثقافة ونوصله 
إلــى جماليــة الطريــق الصحيــح، ال أن نوصلــه إلــى حــد اليــأس. 
إذا ابتعدنــا نحن أو الدولة ســيخطفهم الطاعــون، فينطبق علينا 
مفاهيم رواية عالمية، ففي رواية “الطاعون” آللبير كامو، ينعزل 
أهــل المدينــة، ويخطــف الطاعــون كل يــوم بعضــا منهــم، وفــي 
روايات اآللهة القديمة، يقدم السكان كل يوم أضحية إلرضائها، 

فينتهي بهم المطاف إلى الضياع أو الموت. 
Û  دعونــا نقــرأ، وأدعــو النــاس لقــراءة قانــون العقوبــات، والتدابير

البديلة قراءة فلسفية ببعد إنساني يرفرف على ناصيته حمائم 
األمل كفرصة اللتقاط بلســم وشــفاء ورشتة دواء للملمة جراح، 
وعــودة للبصيــرة قبل البصر من خياطة حضن دافئ للعودة في 
إعــادة بنــاء الوطن بعيدا عن دراما االنفعال، وشــعارات العاطفة 
التي انتشرت من فتن اإلقليم، وأن نستفيد من ألم الماضي بأن 
نضع أيدينا بيد جاللة الملك، وســمو رئيس الوزراء، وســمو ولي 
العهد في أن نشارك في كل المشروعات المقبلة والبحرين مقبلة 
على مشاريع اقتصادية واستثمارية من تدشين مصانع، وغيرها، 
ومن وحدات سكنية، وهنا أدعو الناس إلى حفل بحرين وطني 
كبيــر يوم ذكــرى الميثاق الوطنــي، ونرفع اســم البحرين، وصور 
جاللــة الملك كمــا فعلنا في فوز منتخب البحرين بكأس الخليج 
وأن نجعل االحتفال مميزا، كضفيرة شعر نخلة بحرينية، وأخاذا 
كعطر باريسي، وكبيرا كعرفان لموقف جاللة الملك من المواقف 
المتتاليــة، وألن يكــون 2022 عــام عــرس االنتخابــات البرلمانية 
الكبيــر بمشــاركة الجميــع، بال مقاطعــة، ونعطي أكبر نســبة لطي 
صفحــة مؤلمــة من ذكرى اشــتعال اإلقليم في 2011، وتجاذباته 
الجنائزيــة، ومــا فعلــه في كل عالمنا العربي مــن فوضى، لنوصل 
رســالة للعالــم أن األعــراس عادت أكثر زخًما وقــوة بعد أن فهمنا 
جميع األخطاء، ودور الدول والســفارات واإلعالم العالمي كيف 
كان يصب الزيت في النار. ال تستهينوا من دور الشعار أو رسالة 
رفــع أي صــورة أو لهجــة أي خطــاب، وكلمــا كان الشــعار وســطًيا 
ووطنًيــا ومعبــًرا وصادًقــا ودقيًقا اســتطاع أن يصــل إلى القلب، 
وإلــى بنــاء الثقــة وشــفاء القلــوب. وهنــا أرفــع التحيــة لــكل أب 
بحريني ولكل شاب رغم اشتعال الحرائق بداية العام خصوًصا 
بيــن أميــركا وإيــران، إال أن الشــباب البحرينــي أعطــى صــورة 
حقيقية تنم عن المســؤولية، وفهم دروس الماضي، وعدم تكرر 

األخطاء في النأي بالنفس عن تجاذبات اإلقليم. 
Û  .هــذا يــدل علــى الوطنيــة والحكمــة ونضــج الوعــي السياســي

والخطــوة األخــرى لطــوي مثــل هــذه الصفحــة األمــل فــي نشــر 
الوعي بتصحيح كل المواقع اإللكترونية من أي شعار إقليمي أو 
ما يشــير بداللة رمزية ألي منطقة في اإلقليم وكل ذلك ســيعزز 
األمــل والثقــة لتنشــغل جميعــا فــي عــودة البحرين لجمــال اكبر، 
فقطــرة تلو قطرة تمتلئ ســاقية الثقــة إلى أن يكون تدفق النهر 

الكبير والفرج الكبير.

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي

عبدالله السليمان

100 دينار و“موبايل” يودعان شابا الحبس سنتين
ــات مــع مــتــهــم آخــر ــروق ــس ــم ــم ال ــس ــت ــا بـــ ”لــــوح” واق ــن ــواط ــرب م ضـ

أّيـــدت محكمة االســـتئناف العليا الجنائية 
األولـــى عقوبة الحبس لمدة ســـنتين بحق 
مســـتأنف، مـــدان مـــع آخـــر -ســـبق الحكم 
جميعهـــم  مجهـــول،  وشـــخص  عليـــه- 
ملثمون، بســـرقة مبلـــغ 100 دينار وهاتف 
نقـــال باإلكراه الواقع على مواطن بمنطقة 
عالي في العام 2010؛ وذلك بعدما أخذته 
محكمة أول درجة والمحكوم عليه الثاني 
بالرأفة نظًرا لصغر سنهما.  وقالت محكمة 
االســـتئناف العليـــا في حكمهـــا إن األوراق 
خلت مما يفيد إعالن المســـتأنف بســـقوط 
حقه فـــي االســـتئناف نظًرا لعـــدم تقديمه 
نفسه لتنفيذ الحكم، مما يتعّين معه قبول 
معارضته االستئنافية شكالً وإلغاء الحكم 
المعـــارض فيـــه، وبعـــد مداولتهـــا للقضيـــة 
حكمـــت بقبـــول اســـتئنافه شـــكالً إلقامته 

في الميعاد وفـــي الموضوع بإلغاء الحكم 
المعـــارض فيه، وفي موضوع االســـتئناف 

برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
 وكانـــت النيابة العامة وّجهت للمســـتأنف 
والمتهم األول تهمة أنهما بتاريخ 1 نوفمبر 
2010، ســـرقا وآخر مجهـــول المبلغ المبين 
قـــدره والمنقـــول المبيـــن وصفة بـــاألوراق 

المملوكيـــن إلى المجنـــي عليه، وذلك حال 
ســـيره فـــي الطريق العـــام بطريـــق اإلكراه 
الواقـــع عليـــه بـــأن اعترضا طريقـــه وقاما 
باالعتـــداء على ســـالمة جســـمه بواســـطة 
قطعة خشبية “لوح” وتمكنا بتلك الوسيلة 
من اإلكراه من شـــل مقاومته واالســـتيالء 

على المسروقات.

وتشير تفاصيل واقعة الدعوى إلى أنه في 
التاريخ المذكور مساء اعترض، المتهمين 
األول والثاني -المستأنف- وآخر مجهول، 
المجني عليه عند سيره في الطريق العام 
في منطقة عالـــي، واعتدوا عليه بالضرب 
بواســـطة قطعـــة مـــن الخشـــب وتمكنـــوا 
بتلك الوســـيلة من شـــل مقاومته وســـرقة 
هاتفه النقال ومبلغ من المال كان بحوزته 
قاموا باقتســـامه فيما بينهم.  وثبتت هذه 
الواقعـــة بحـــق المتهمين حســـب المحكمة 
فـــي أســـباب حكمها؛ مـــن اعتـــراف المتهم 
األول فـــي النيابـــة العامـــة ومـــن شـــهادة 
المجنـــي عليه. وشـــهد المجنـــي عليه أمام 
3 أشـــخاص يضعـــون  العامـــة أن  النيابـــة 
اللثـــام علـــى وجوههـــم اعترضـــوا طريقه، 
واعتـــدوا عليـــه بالضـــرب بقطعة خشـــبية 
وســـرقوا منه مبلغ 100 دينار كان بحوزته 

وكذلك هاتفه النقال.

3 سنوات لشاب وضع قنبلة بجوار دوار الفخار
تفجيرها ــل  ــب ق ــا  ــتـــهـ وأزالـ فــكــكــتــهــا  ــع  ــري ــس ال ــل  ــدخ ــت ال فــرقــة 

قضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى بتأييد الحبس 3 ســنوات 
بحــق شــاب شــرع وآخــر -هــارب- بتفجيــر قنبلــة محليــة الصنــع بجــوار دوار 
الفخــار بمنطقــة عالــي، والتي تم ضبطها من قبل أفراد الشــرطة مدفونة في 

المكان المذكور، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

 وتتحّصـــل واقعـــة القضية فيمـــا ورد من 
بـــالغ للنيابـــة العامة، تضّمن وجود جســـم 
غريب بالقرب من منطقة دوار الفخار في 
عالي، والـــذي عندما اتجه أفراد الشـــرطة 
للمنطقـــة وبعـــد تأمينهـــا، تبين أن الجســـم 
مدفـــون تحـــت األرض، وأنـــه عبـــارة عـــن 

عبوة معدنية متفجرة محلية الصنع.
 علـــى إثر ذلك، تم التعامـــل مع القنبلة من 
قبـــل فرقـــة التدخـــل الســـريع، وتـــم رفعها 
وتحريزها من قبل طاقم مسرح الجريمة.
وجاء في تقرير مسرح الجريمة أن العّينة 
عبـــارة عن عبوة أنبوبيـــة معدنية متفجرة 
محليـــة الصنـــع تـــم حشـــوها بخليـــط مـــن 
المواد المتفجـــرة وقابلة لالنفجار عن بعد 

بواسطة هاتف نقال.

ولـــم يثبـــت مـــن خـــالل فحـــص العينـــات 
المرفوعة منها أنها تحتوي على أية خاليا 
بشـــرية، وأن البصمة المرفوعة لم تتطابق 

مع أي بصمة في قاعدة البيانات.
 فتم االســـتعانة بالمصادر الســـرية إلكمال 
التحريـــات والوصـــول لمرتكبـــي الجريمة، 
إذ تمكـــن رجـــال التحري مـــن القبض على 
العشـــريني،  األول-  -المتهـــم  المســـتأنف 
والـــذي اعتـــرف بالتحقيقـــات، أنـــه وآخـــر 
-توفـــي فـــي وقت ســـابق- التقيـــا بالمتهم 
الثانـــي -تمكـــن مـــن الهـــرب بطريقـــة غيـــر 
مشـــروعة واإلقامة خارج البـــالد- بالقرب 
من أحد المخازن بمنطقة شهركان، والذي 
يســـتخدم كمســـتودع لتخزيـــن اإلطارات 

والزجاجات الحارقة.

 وأضـــاف أن الثانـــي الثالثينـــي أنـــزل مـــن 
كانـــت  اللـــون  زرقـــاء  “خيشـــة”  ســـيارته 
تحتـــوي علـــى العبـــوة المتفجرة، وســـلمها 
للمتوفـــى، وطلـــب منـــه وضعها عنـــد أحد 
األشـــجار بمقبرة شـــهركان، وأن دوره كان 
مراقبة المكان إلتمام عملية زراعة العبوة، 
وبعد االنتهاء عـــادوا إلى المخزن وأحضر 
المتهـــم الثانـــي علبـــة كرتونيـــة بهـــا هاتف 

نقال متصل بالعبوة المتفجرة.
وتابـــع، إال أنـــه والمتهم الثانـــي بتاريخ 12 
يونيو 2016 تجمًعا بمنطقة عالي وتوجها 
وآخرين إلى شـــارع الشـــيخ زايـــد بمنطقة 
عالي، بعدما زرعوا مجدًدا العبوة في ذلك 
الشـــارع، قاصديـــن بذلـــك بـــث الرعب في 

نفـــوس المواطنيـــن والمقيميـــن وتعريض 
حياتهـــم للخطـــر وإشـــعال الفوضـــى فـــي 
البـــالد وتعطيـــل الحركة المروريـــة تنفيذا 
بصمـــة  أخـــذ  وبعـــد  إرهابيـــة.  ألغـــراض 
المســـتأنف ثبـــت بتقريـــر شـــعبة البصمات 
“التكميلـــي” أن البصمـــة المرفوعة مســـبًقا 
مـــن على الغطـــاء الخلفـــي للهاتـــف النقال 
المتصـــل بالعبـــوة، تبيـــن أنهـــا تتطابق مع 

بصمات يده بأكثر من 12 عالمة مميزة.
 وبتكثيـــف التحريات حـــول موقع تواجد 
ا منذ مدة،  المتهـــم الثاني والمطلـــوب أمنيًّ
تبّيـــن أنه هـــرب خارج البـــالد بطريقة غير 
مشـــروعة، كما أن شـــخص آخر كان برفقة 
المتهم األول هو من قام بوضع العبوة في 
مقبـــرة شـــهركان، لكنه توفي بعـــد حوالي 
النيابـــة  ســـنتين مـــن الواقعـــة. فأســـندت 
العامـــة للمتهميـــن تهمـــة أنهمـــا بتاريـــخ 6 
ديســـمبر 2014، حازا وآخـــرون مجهولون 
مفرقعـــات وجهـــاز هاتـــف نقال يســـتخدم 
في صناعتها وتفجيرها دون ترخيص من 
الجهـــات المختصة واســـتخدامها بنشـــاط 

يخل باألمن العام تنفيًذا لغرض إرهابي.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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الحــداد: لدراســة رفــع ســن التطــوع إلــى أكثر من 60 ســنة

إجماع على التطوع في القوة االحتياطية للجيش

مــّرر مجلس الشــورى مرســوًما بقانون يفتح المجــال للمواطنين للتطوع 
في القوة االحتياطية لقوة دفاع البحرين، وينظم آلية صرف مكافآتهم.

وقبل التصويت، قال وزير شـــؤون 
عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق  الدفـــاع 
االحتياطيـــة  القـــوة  إن  النعيمـــي 

تعتبر قوة رديفة للقوة الرئيسية.
وأضـــاف أن هـــذا المرســـوم يأتـــي 
ليواكـــب التهديـــدات التـــي تمر بها 
المنطقة علـــى الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.
ولفت الشـــوري جمعـــة الكعبي إلى 
أن الدفـــاع عن مملكة البحرين من 
أســـمى معالـــي الـــوالء، وشـــرف ال 

يعلوه شرف.
 ورأى الشـــوري بســـام البنمحمد أن 

المرسوم يعكس حيوية مؤسسات 
الدولة، وحرصها على سن وتطوير 
التشـــريعات بشـــكل مســـبق، حتى 

وإن لم يكن لها ضرورة آنية.
وذكـــر الشـــوري علـــي العـــرادي أن 
مشـــاركة القطاع الخاص بالنســـبة 
المحددة في المرسوم تعد واحدة 

من أسمى معاني الوالء للوطن.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا المرســـوم من 
مملكـــة  أن  علـــى  التأكيـــد  شـــأنه 
البحرين دائًما ما تطّوع تشريعاتها 
الدوليـــة  المتغيـــرات  حســـب 
واإلقليميـــة، وســـيرها الدائـــم نحو 

بـــر األمـــان.  ودعـــا الشـــوري أحمد 
الحـــداد إلـــى دراســـة إمكانيـــة رفع 

ســـقف ســـن التطوع إلـــى أكثر من 
55 سنة.

عبدالله النعيمي

ابتسْم للَحياة... مثل بسمتها لك حين أتيَت الوجود )الشاعر محمد وهبه(

“سمعة البحرين” حبل نجاة األجنبي المخالف
ــورى” يـــتـــراجـــع عـــن قــــــراره ويــعــيــد دراســــــة الــمــشــروع ــ ــشـ ــ “الـ
تراجــع مجلــس الشــورى عــن قــراره الســابق بإضافــة فقــرة جديدة إلــى المــادة )27( مــن القانون رقم 
)19( لســنة 2006، بشــأن تنظيــم ســوق العمــل، والقاضــي بتحميــل العامــل األجنبي الذي يتــرك العمل 

بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى بلده.

 جـــاء ذلـــك، حيـــث تقـــدم 6 مـــن أعضـــاء المجلس 
بطلـــب إعـــادة مداولة المشـــروع؛ بهـــدف إخضاعه 
لمزيد من الدراســـة، واألخذ في االعتبار التأثيرات 

المترتبة عليه في حال إقراره.
 ووافـــق المجلـــس علـــى طلـــب رئيـــس المجلـــس 
علـــي الصالح بإعادته إلى لجنة الخدمات لدراســـة 
المبررات التي تضمنها طلب المداولة، واالســـتماع 
إلـــى المزيد من وجهات النظـــر، حتى ال يتم اتخاذ 

قرار مهم بشكل مستعجل.
 وبّين أن القانون النافذ كاٍف لحفظ حقوق الكفيل، 
حيـــث ينـــص علـــى “كمـــا يتحمـــل صاحـــب العمـــل 
المشـــار إليه نفقـــات تجهيـــز ونقل جثمـــان العامل 
المتوفى إلى وطنه، وفي الحاالت التي تستوجب 
ترحيـــل العامل األجنبي وفي حالـــة وفاته، تتولى 

الجهـــة المختصة بوزارة الداخلية بترحيله أو نقل 
جثمانـــه، بحســـب األحوال إلى محـــل إقامته على 
نفقـــة الهيئـــة، وفًقـــا للضوابـــط واإلجـــراءات التي 
يصـــدر بتحديدهـــا وزيـــر الداخليـــة بالتنســـيق مع 

الهيئة”.
 وذكَّر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم 
البوعينين بدعوته الســـابقة إلـــى إرجاع الموضوع 
وأخذ رأي وزارة الخارجية؛ لما له من تأثيرات على 

صورة وسمعة المملكة في المحافل الخارجية.
 وبّيـــن الشـــوري عبدالعزيـــز أبـــل أن أغلبيـــة هـــذا 
النـــوع من العمال هم مـــن ذوي الدخل المنخفض، 
وبالتالـــي فإن تحميـــل ذويه تكاليف نقـــل جثمانه 
حيـــن يتوفـــى يمكـــن أن يؤثـــر ســـلًبا علـــى صـــورة 

وسمعة البحرين في المحافل الخارجية. غانم البوعينين

خميس الرميحي

قالت الشـــورية جهـــاد الفاضل إن المنطقة 
تمر بتهديدات معروفة المصدر، وانطالًقا 
من ذلـــك تأتـــي االســـتجابة لكل مشـــروع 

يعّزز من أمن واستقرار البالد.
أثبتـــت  البحرينيـــة  المـــرأة  أن  وذكـــرت   
جدارتهـــا فـــي الســـلك العســـكري، ومبدية 
المتطوعـــات  أول  لتكـــون  اســـتعدادها 

والملبيات لنداء الواجب.
ولفـــت الشـــوري عـــادل المعـــاودة إلـــى أن 
المرســـوم فرصة لخدمة الوطن، حيث إن 

الجيوش بحاجة لدعم لوجستي كبير.
أن  الرميحـــي  خميـــس  الشـــوري  وذكـــر 
المرســـوم جـــاء منســـجًما ومتوافًقـــا مـــع 
الدســـتور الذي يجيز لجاللة الملك إصدار 
المراســـيم التخاذ التدابيـــر الالزمة التي ال 
تحتمـــل التأخيـــر، وال يوجـــد تدابير تفوق 

من حيث األهمية التدابير األمنية.
 ودعا الشـــوري درويش المناعي إلى إقرار 
إلزاميـــة الخدمة العســـكرية ألبناء الوطن 

من الذكور، وجعلها اختيارية لإلناث.
ولفت الشوري أحمد العريض أن الطاقم  «

الطبي سيكون على أتّم االستعداد للتطوع 
لتقديم خدماتهم ومن دون مكافئات.

المرأة البحرينية 
أثبتت جدارتها في 

السلك العسكري

معتذرتان
ــلـــس الــــشــــورى  ــجـ ــة مـ ــلـــسـ ــلـــت جـ ــجـ سـ
للفصل  الثاني  الــدور  من  عشر  الرابعة 
الــتــشــريــعــي الــخــامــس اعـــتـــذار كــل من 
الشورية جميلة سلمان لدواعي السفر، 

والشورية دالل الزايد لظرف خاص.

تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري
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إعانة التعطل لن تتأثر باالنضمام للقوة االحتياطية

المدارس الخاصة توفر 181 مليون دينار

ــون وبــقــيــة الــمــواطــنــيــن مــخــّيــرون ــزم ــل ــقــاعــدون الــعــســكــريــون م ــمــت ال

التكاليف مـــن  ــزء  جـ تــحــمــل  ــة  ــدولـ الـ عــلــى  ــون:  ــوريـ شـ

قـــال رئيـــس القضـــاء العســـكري اللـــواء حقوقي يوســـف فليفل 
إن المشـــاركة فـــي القـــوة االحتياطيـــة ال تؤثر على مســـتحقات 
المتطـــوع وامتيازاته الوظيفية، إذ يتم التعامل معه وكأنه على 

رأس العمل.
ه على استفســـارات أعضاء مجلس الشـــورى أنه ال   وبّين في ردِّ
مانع من دراســـة رفع ســـقف عمر المتطوعين في المستقبل إلى 

أكثر من 60 سنة.
وأوضح أن مكتسبات العاطلين وأصحاب المهن الحرة لن تتأثر 
بمشـــاركتهم فـــي القوة االحتياطيـــة، كإعانة التعطل، بل ســـيتم 
تخصيـــص مكافئة مالية لهم من قبل القيـــادة العامة لقوة دفاع 

البحرين أثناء فترات تواجدهم على القوة االحتياطية.

 وذكـــر أن القانـــون قّســـم المتطوعين إلى فئتيـــن، األولى تتمثل 
في المتقاعدين العسكريين، وهم الملزمون بالحضور على القوة 
االحتياطية لمدة 10 ســـنوات من تقاعدهم أو حتى بلوغهم 65 

سنة.
 وأشـــار إلـــى أن المواطنين فـــإن التطوع بالنســـبة لهم اختياري، 

وهي مما تتميز به مملكة البحرين عن الكثير من الدول.
 مـــن جهتـــه، بّين مســـاعد رئيـــس هيئـــة األركان للقوى البشـــرية 
اللـــواء علـــي بن راشـــد آل خليفـــة أن الهدف من هـــذه القوة هو 

زيادة العنصر البشري، وهو عنصر مهم لدى القوات المسلحة.
 وذكـــر أن انضمـــام المواطنيـــن للقـــوة االحتياطيـــة يتـــم على 3 

مراحل.

قّرر مجلس الشـــورى اســـترداد مشـــروع 
رســـوم  زيـــادة  آليـــة  بتقييـــد  يقضـــي 
والتدريبيـــة  التعليميـــة  المؤسســـات 

الخاصة.
وقبـــل التصويـــت، أكـــد الشـــوري جمـــال 
الشـــأن  ذوي  رأي  أخـــذ  أهميـــة  فخـــرو 
مـــن المؤسســـات التعليميـــة والتدريبيـــة 
الخاصـــة قبـــل إقـــرار المشـــروع، واألخذ 
بعيـــن االعتبـــار كـــون هـــذه المؤسســـات 
تعنى برعاية نحو 80 ألف طالب وطالبة، 

مـــن  المدرســـين  اســـتقدام  إلـــى  وتعمـــد 
الســـوق العالمـــي، إضافـــة إلـــى حاجتهـــا 
المســـتمرة لتوفيـــر الفوائـــض في ســـبيل 

تحسين خدماتها ومرافقها.
 وأجرى الشـــوري خالد المســـقطي عملية 
حسابية استنتج من خاللها أن المدارس 
الخاصة ترفع عن كاهل الدولة نحو 181 
مليـــون دينار من ميزانيـــة التعليم البالغة 
343 مليـــون دينـــار، فـــي حال احتســـاب 
متوســـط تكلفـــة المقعـــد الدراســـي بمبلغ 

2305 دنانير.
المـــدارس  مـــن  كبيـــًرا  عـــدًدا  أن  وبيـــن   
الخاصة هي مدارس غير ربحية، وتأخذ 
المؤهـــل،  المعلـــم  توفيـــر  عاتقهـــا  علـــى 
والكفـــاءة التعليميـــة وهـــو أمـــر مكلـــف، 

فضال عن توفير البنية التحتية فيها.
 ودعـــا الشـــوري خميـــس الرميحـــي إلـــى 
إعادة إحياء التحركات النيابية الســـابقة 
بإقرار تشـــريعات تقضي بتحميل الدولة 
جـــزًءا مـــن تكاليـــف الطالـــب البحرينـــي 

فـــي المـــدارس الخاصـــة، علـــى غـــرار مـــا 
تتكفل به الدولة مـــن تكاليف المواطنين 

المدارس الحكومية.
 ولفت الشـــوري بســـام البنمحمـــد إلى أن 
التضخم في المصاريف التي تعاني منها 
المـــدارس الخاصـــة، يوازيها فـــي الوقت 
نفســـه تضخـــم فـــي مصاريـــف المواطـــن 

الذي ال يقابله زيادة في الدخل.
 ورأى الشـــوري أن على الدولة أن تساهم 
فـــي دعم الطالب البحريني في المدارس 

الموجـــه  الدعـــم  غـــرار  علـــى  الخاصـــة 
للمواطنين في الضمان الصحي.

وعلـــق الشـــوري صادق آل رحمـــة بالقول 
“من الذي أجبر أولياء األمور أن يرســـلوا 
مـــع  الخاصـــة،  المـــدارس  إلـــى  أبناءهـــم 

علمهم بتكاليفها؟”.

يوسف فليفل

خالد المسقطي 

علي بن راشد آل خليفة
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السنابس - الغرفة

تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلًة بلجنة األســـواق التجارية برئاسة 
عبدالحكيـــم الشـــمري لقـــاًء تعريفيـــًا ألصحـــاب معـــارض الســـيارات الجديدة 
والمســـتعملة وذلـــك يـــوم األربعـــاء 22 ينايـــر 2020 في الســـاعة 8:30 صباحًا 
بقاعة المجلس ببيت التجار. ويهدف اللقاء إلى االطالع على أبرز التحديات 
التـــي تواجـــه القطـــاع، والوقـــوف علـــى الفـــرص المتاحـــة لتطويـــر الخدمات 
المقدمـــة ألصحـــاب المعـــارض وبحـــث الحلـــول المناســـبة لتجـــاوز مختلـــف 
الصعوبات التي تواجههم بالتعاون مع الجهات المعنية.  وأشـــارت الغرفة أنها 
تهدف من خالل تنظيم هذه اللقاءات والفعاليات االقتصادية إلى االلتقاء مع 
أصحاب األعمال والتعرف على المشـــكالت التي يواجهونها، والرد على كافة 
استفســـاراتهم واالستماع لمالحظاتهم عبر التواصل مباشرًة مع المعنيين من 

الجهات الرسمية في المملكة.

الغرفة تناقش تحديات معارض السيارات

قيمــة استيــراد سلــع غيـــر نفطيــة بالبحــريــن
199.7 مليــون دينــار عجــز الميــزان التجاري في ديســمبر

غيـــر  الســـلعية  الـــواردات  إجمالـــي  بلـــغ 
النفطية في البحرين حوالي 478 مليون 
دينـــار خـــالل ديســـمبر الماضـــي، مقابـــل 
492.2 مليـــون دينار خـــالل الفترة ذاتها 
مـــن العـــام 2018، أي بانخفـــاض مقداره 
2.9 %، فـــي حين بلغ إجمالي الصادرات 
غير النفطيـــة 278.3 مليون دينار خالل 
الفترة ذاتها، ما يعني أن قيمة العجز في 
الميزان التجاري خالل ديسمبر الماضي 
بلغـــت 199.7 مليـــون دينـــار، وذلك وفق 
بيانات أولية مصدرها شـــؤون الجمارك، 
وتنشـــرها هيئـــة المعلومـــات والحكومة 

اإللكترونية المسؤول.
وأشـــارت البيانات إلى أن الصين جاءت 
فـــي المرتبـــة األولـــى مـــن حيـــث حجـــم 
وارداتهـــا إلـــى البحريـــن خالل ديســـمبر 

بلغـــت 107.9 مليـــون  الماضـــي، حيـــث 
العربيـــة  المملكـــة  حلـــت  بينمـــا  دينـــار، 
الســـعودية فـــي المرتبة الثانيـــة ب36.4 
المرتبـــة  فـــي  وجـــاءت  دينـــار،  مليـــون 
دينـــار،  مليـــون  ألمانيـــا ب30.8  الثالثـــة 
أمـــا فـــي المرتبـــة الرابعـــة فقـــد جـــاءت 
أستراليا ب30.345 مليون دينار، وحلت 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة فـــي المرتبة 
الخامســـة بحجم اســـتيراد بلـــغ 30.280 

مليون دينار.
تـــم  التـــي  الســـلع  بأهـــم  يتعلـــق  وفيمـــا 
 ،2019 ديســـمبر  خـــالل  اســـتيرادها 
جاءت منصـــات حفر عائمة أو غاطســـة 
إجماليـــة  بقيمـــة  األولـــى  المرتبـــة  فـــي 
بلغـــت 50.1 مليون دينار، وثانيا أكســـيد 
ألمنيوم آخر ب30.7 مليون دينار، وثالثا 
جـــاءت خامـــات حديـــد ومركزاتهـــا غير 

مكتلة بلغت 20.1 مليون دينار، ثم رابعا 
محـــركات توربينيـــة نفاثة تتجـــاوز قوة 
دفعهـــا 25 كيلـــو نيوتـــن ب11.1 مليـــون 
دينار، ثم خامســـا سيارات جيب موديل 
ســـنة التخليـــص أو التي تليهـــا، تتجاوز 
3000 ســـم 3، تصـــل قيمتهـــا إلـــى 10.8 

مليون دينار.

غيـــر  الصـــادرات  دينـــار  مليـــون   278.3
النفطية

أوضحـــت  بالصـــادرات،  يتعلـــق  وفيمـــا 
البيانات أن البحرين قامت بتصدير سلع 
غيـــر نفطية بقيمـــة 278.3 مليون دينار، 
للصـــادرات  دينـــار  مليـــون  منهـــا 201.6 
دينـــار  مليـــون  و76.7  المنشـــأ،  وطنيـــة 

إلعادة التصدير. 
وأشارت البيانات إلى أن المملكة العربية 

الســـعودية جـــاءت بالمرتبـــة األولى من 
حيـــث حجم صادراتها مـــن البحرين في 
 71.8 بلغـــت  حيـــث  الماضـــي،  ديســـمبر 
مليون دينار، وجـــاءت اإلمارات العربية 
بقيمـــة  الثانيـــة  المرتبـــة  فـــي  المتحـــدة 
تتجـــاوز 63.3 مليون دينـــار، وحلت في 
المرتبـــة الثالثـــة ســـلطنة عمـــان ب19.5 
مليون دينار، أما في المرتبة الرابعة فقد 

جـــاءت الواليات المتحـــدة األميركية ب 
15.9 مليـــون دينار، وجاءت في المرتبة 
الخامســـة الكويـــت بحجم اســـتيراد بلغ 

14.5 مليون دينار.
وبشـــأن أهم 5 سلع تم تصديرها وإعادة 
حديـــد  خامـــات  جـــاءت  تصديرهـــا، 
ومركزاتهـــا مكتلـــة فـــي المرتبـــة األولى 
بقيمة تقـــدر ب58.1 مليون دينار، تالها 

ألمنيـــوم خـــام غير مخلوط فـــي المرتبة 
الثانيـــة ب 17.3 مليـــون دينـــار، ثم ثالثا 
خالئـــط مـــن ألمنيـــوم خـــام بقيمـــة تقدر 
ب15.9 مليـــون دينـــار، وجـــاءت ســـلعة 
ســـبائك ذهب في المرتبـــة الرابعة بقيمة 
14.9 مليون دينار، ثم ســـلعة أسالك من 
ألمنيـــوم غيـــر مخلـــوط يتجـــاوز مقاس 

عرضها 7 مم ب12.2 مليون دينار.

ارتـــفــــــــع بـنــســـبــــــــــــة 5.14 % فـــــــي ســنـــــــة

الدين العام في نوفمبر

اســتقر الديــن العــام بنهاية شــهر نوفمبر الماضي عنــد 12.045 
مليار دينار، محافظا على مســتواه للشهر الثالث على التوالي، 
وذلك بحسب أحدث بيانات أصدرها مصرف البحرين المركزي، 
لكنه يعتبر مرتفعا بنســبة 5.14 % على أســاس ســنوي )قياســا 

بنوفمبر 2018(، حيث كان وقتها نحو 11.457 مليار دينار.

والرصيد القائم ألدوات الدين 
العام يشـــمل ســـندات التنمية 
الحكوميـــة وأذونـــات الخزانة 
اإلســـالمية  التأجير  وصكـــوك 
وصكوك الســـلم اإلسالمية، إذ 
بلـــغ الرصيـــد القائم لـــأدوات 
مليـــار   9.9449 التقليديـــة 
دينـــار  مليـــار  دينـــار، و2.595 
لـــأدوات  القائـــم  للرصيـــد 

اإلسالمية.
التنميـــة  ســـندات  وتجـــاوزت 
الحكوميـــة 7.339 مليار دينار 
)منها 185 مليون إصدار جديد 
و185 مليـــون ســـندات تنميـــة 
مســـتحقة(، و2.11 مليار دينار 
 345 )منهـــا  الخزانـــة  أذونـــات 
وذات  جديـــد  إصـــدار  مليوًنـــا 
المســـتحق(،  لإلصـــدار  المبلـــغ 
و2.466 مليـــار دينـــار صكـــوك 
التأجيـــر اإلســـالمية )منهـــا 26 
وذات  جديـــد  إصـــدار  مليوًنـــا 

المســـتحق(،  لإلصـــدار  المبلـــغ 
صكـــوك  دينـــار  مليـــون  و129 
 43 )منهـــا  اإلســـالمية  الســـلم 
وذات  جديـــد  إصـــدار  مليوًنـــا 

المبلغ لإلصدار المستحق(.
وكان الدين العام زاد في شهر 
ســـبتمبر الماضـــي بنحـــو 752 
مليون دينار، ليسجل 12.045 
يشـــكل  والـــذي  دينـــار،  مليـــار 
نحو 85 % من الناتج المحلي 

اإلجمالي للمملكة. 
وقـــال النائـــب األول لمجلـــس 
الشـــورى جمـــال فخـــرو أمـــس 
تغريـــدة  فـــي  )الســـبت(  األول 
عبر حســـابه علـــى “تويتر”، إن 
مـــن  عربيـــا  الثالثـــة  البحريـــن 
حيـــث نســـبة الدين العـــام من 
الناتـــج المحلي اإلجمالي للعام 

.2020
وبحســـب الجدول الذي أرفقه 
فخرو في التغريدة فقد حلت 

البحريـــن الثالثـــة بعـــد كل من 
بمســـتوى  ولبنـــان،  الســـودان 
مديونية يبلغ 100.19 %، في 
ومصـــر  األردن  جـــاءت  حيـــن 
وتونـــس وموريتانيـــا والعراق 
والمغـــرب وجيبوتـــي وعمـــان 
والعـــراق فـــي مســـتويات أقل 
مســـتوى  وبلغـــت  ذلـــك.  مـــن 
مديونية السودان الذي تحتل 

المرتبة األولى بنسبة 177.87 
% ولبنان 157.81 %.

وعلى مستوى الخليج جاءت 
البحريـــن فـــي المقدمـــة بعدها 
ســـلطنة عمـــان )61 %( وقطـــر 
 23.7( والســـعودية   )%  52(
%( واإلمارات )19 %( وأخيرا 
الكويت في ذيل القائمة بنسبة 

.)% 17.78(

المنامة - بورصة البحرين

تداول 4.6 مليون سهم 
بـ 1.9 مليون دينار

البحرين  بورصة  المستثمرون في  تداول 
مليون   1.89 بقيمة  ســهــم  مــلــيــون   4.64
مــن خــال 97 صفقة،  تنفيذها  تــم  ديــنــار 
أسهم  على  تعاماتهم  المستثمرون  وركز 
البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أسهمه 
المتداولة 911.79 ألف دينار أي ما نسبته 
لــأوراق  اإلجمالية  القيمة  من   %  47.57
مليون   2.21 وبكمية  المتداولة  المالية 

سهم، تم تنفيذها من خال 37 صفقة.

االثنين 20 يناير 2020 - 25 جمادى األولى 1441 - العدد 4115

البحرين الـ 42 عالميا بمؤشر “الفرص العالمية 2020”
ــن” ــك ــل ــي ــا بــحــســب مـــؤشـــر مــعــهــد “م ــي ــج ــي ــل ــة خ ــثـ ــالـ ــثـ الـ

وضــع معهــد “ميلكــن” البحريــن في الترتيب الثالث خليجيا، والـ 42 عالميا في مؤشــر الفــرص العالمية 2020، من أصل 
146 دولــة. وجــاءت دولــة اإلمــارات  فــي الترتيــب األول خليجيــا و26 عالميــا، تلتهــا قطــر فــي الموقــع 38 عالميــا، ثــم 
البحريــن، فســلطنة عمــان 53 عالميــا، الكويــت 58، وأخيــرا المملكــة العربيــة الســعودية التــي ســجلت المركــز 66 علــى 

المستوى العالمي.

ومعهـــد ميلكـــن، مؤسســـة فكريـــة غيـــر 
حزبية وغير هادفة للربح تساعد الناس 
والتـــي  معنـــى،  بنـــاء حيـــاة ذات  علـــى 
الصحـــة  تجربـــة  خاللهـــا  مـــن  يمكنهـــم 
الفعـــال  التعليـــم  ومتابعـــة  والرفاهيـــة، 
وفـــرص العمل المربحـــة، والوصول إلى 
دائمـــة  فـــرص  لخلـــق  الالزمـــة  المـــوارد 

ألنفسهم ولمجتمعاتهم.
فـــي  عيوبـــا  هنـــاك  إن  المعهـــد  وقـــال 

السياسات التي تضمن حماية المستثمر 
عمومـــا،  الخليـــج  دول  فـــي  األجنبـــي 
موضحا أنه بالرغم من أن دول المجلس 
تكّثـــف جهودهـــا لجـــذب االســـتثمارات 
زالـــت  مـــا  لكنهـــا  اقتصاداتهـــا،  لتنويـــع 
متراجعـــة فـــي مجـــاالت عديـــدة تعيـــق 

مها بشكل كبير.  تقدُّ
ويـــدرس مؤشـــر الفرص العالميـــة، الذي 
االقتصاديـــة  العوامـــل  ســـنويا  ينشـــر 

أنشـــطة  فـــي  تؤثـــر  التـــي  والماليـــة، 
االستثمار األجنبي، فضال عن السياسات 
التجاريـــة والقانونيـــة والتنظيمية، التي 
تســـتخدمها الحكومات الخليجية لدفع 

االستثمار.
مؤشـــر  أن  إلـــى  المعهـــد  تقريـــر  ولفـــت 
الفرص العالمية هذا العام محوري لدول 
الخليج، حيث تتوّلى الســـعودية رئاسة 
مجموعـــة العشـــرين، وتســـتضيف دبـــي 

معـــرض “إكســـبو 2020”، مـــا يشـــير إلى 
تسليط الضوء على التنمية االقتصادية 

المتنامية في المنطقة. 
وبيـــن المؤشـــر أن المســـتثمر األجنبـــي 
يمكنه امتـــالك ما يصل إلى 49 % فقط 
فـــي بعض أســـواق الخليج من شـــركات 
استهالكية والتجزئة والرعاية الصحية 
والتكنولوجيا،  والخدمات واالتصـــاالت 
ومـــا يصـــل إلـــى 5% فقط من شـــركات 

الخدمات المالية.
وأشـــار “مثال ال يحق لمواطنين من غير 
دول مجلس التعـــاون الخليجي امتالك 
األراضـــي في الكويـــت، وال يجـــوز لغير 
المواطنيـــن امتـــالك أكثـــر مـــن 5% مـــن 
الفائـــدة البنكية مـــن دون موافقة البنك 

المركزي”. 
غيـــر  المجـــاالت  تشـــمل  كمـــا  وأضـــاف: 
المؤهلـــة للمســـتثمر األجنبـــي مجـــاالت 
وصناعـــة  والغـــاز  النفـــط  اســـتخراج 
الوقـــود، واألنشـــطة  األســـمدة وتوزيـــع 
العقارية، باســـتثناء مشاريع تطوير بناء 

خاصة. 
ووجـــد المؤشـــر أن دول الخليـــج تقارن 
بشكل إيجابي في مجاالت عدة بما فيها 
تكلفـــة إنشـــاء مشـــروع تجـــاري وعبء 
العمل والضرائب وســـن وصحة السكان 
العاملين، إال انه وجد أيضا أوجه قصور 

خطيـــرة فـــي السياســـات التـــي تضمـــن 
حماية المســـتثمر، بما فـــي ذلك عمليات 
تتعّلق باســـترداد أموال، والمشاركة في 
القرار والشـــفافية في مـــا يتعلق بجودة 

وكمية الوصول إلى المعلومات. 
الخطـــط  مصداقيـــة  أن  المؤشـــر  ورأى 
دول  وضعتهـــا  التـــي   - االقتصاديـــة 
الســـيما  اقتصاداتهـــا  لتنويـــع  خليجيـــة 
فـــي  تكمـــن   - للمســـتثمرين  بالنســـبة 
تنفيذهـــا، كما الحظ التقـــّدم الكبير الذي 
جـــرى إحرازه فـــي مجاالت عـــدة، حتى 

اآلن.

12.045
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ديــــنــــــار مـلـيــــــــار 

مليــار دينــار

أمل الحامد

زينب العكري

 المحرر االقتصادي

ارتفعت السيولة النقدية )ن3( إذ بلغت 13,634.1  «
مليون دينار في نهاية نوفمبر 2019، مقابل 

12,504.3 مليون دينار في نهاية نوفمبر العام 
الماضي، أي بزيادة قدرها 9 %. وأظهرت بيانات 

مصرف البحرين المركزي ارتفاع الميزانية 
الموحدة للجهاز المصرفي من 192.1 مليار 

دوالر في نهاية شهر نوفمبر 2018 إلى 205.6 
مليار دوالر في نهاية شهر نوفمبر 2019، 

مسجًل زيادة بمقدار 13.5 مليار دوالر، أو ما 
يعادل 7.0 %. وعكست البيانات ارتفاع قيمة 

إجمالي القروض والتسهيلت االئتمانية القائمة 

المقدمة من قبل مصارف قطاع التجزئة الى 
9,782.8 مليون دينار في نهاية نوفمبر 2019 

مقابل 9,440.0 مليون دينار في نهاية نوفمبر 
2018، أي بزيادة قدرها 3.6 %. ويشمل هذا 

المبلغ القروض والتسهيلت القائمة المقدمة 
لمؤسسات قطاع األعمال، والتي بلغت قيمتها 

5,166.9 مليون دينار في نهاية نوفمبر 2019 
مقابل 5,052.1 مليون دينار في نهاية نفس 

 الفترة 2018، أي بزيادة قدرها 2.3 %. 
وارتفعت عمليات بطاقات االئتمان وبطاقات 
الخصم عبر منصات نقاط البيع بمقدار 24.2 

مليون دينار، إذ بلغت 217.4 مليون دينار في 
نوفمبر 2019 مقابل 193.2 مليون دينار في 

نوفمبر 2018، أي بزيادة نسبتها 12.5 %. 

كما ارتفعت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع  «
التجزئة بمقدار 3 مليارات دينار أو ما يعادل 

9.3 %، إذ بلغت 35.4 مليار دينار نهاية نوفمبر 
2019 مقابل 32.4 مليار دينار في نوفمبر 2018. 

وارتفعت الودائع المحلية من غير المصارف 
بالعملت المحلية واألجنبية إلى 13.1 مليار 

دينار نهاية نوفمبر 2019 مقابل 12 مليار دينار 
في نهاية نوفمبر 2018، بزيادة 9.2 %.

205.6 مليار دوالر ميزانية الجهاز المصرفي بنوفمبر 2019

المنامة - المصرف المركزي
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المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

وصلـــت أعـــداد طلبـــات التمويـــل التـــي تقدمـــت بهـــا 
التســـهيالت  مـــن  لالســـتفادة  الكبيـــرة  الشـــركات 
االئتمانيـــة المقدمة مـــن صندوق الســـيولة مع انتهاء 

فترة التقديم الخميس الماضي إلى 176 طلًبا.
 ومـــن المقـــرر أن تبدأ عملية فـــرز الطلبـــات للموافقة 

علـــى قبولهـــا بعد االطـــالع علـــى الطلـــب والتأكد من 
استيفائه لكافة شروط ومعايير االستحقاق المحددة 
والتقييم االئتماني للشـــركات المقدمة للحصول على 
التســـهيالت االئتمانيـــة، إضافـــة إلى قيـــام المصارف 
المشـــاركة بدراســـة مدى حاجة الشـــركة أو المؤسسة 
قصيـــرة  التزاماتهـــا  لتســـديد  االئتمانـــي  للتســـهيل 

األجـــل، إلى جانب دراســـة مـــدى تأثير هـــذا التمويل 
على اســـتقرار الشـــركة أو المؤسســـة مالًيـــا، بحيث ال 
يتجـــاوز تمويل الشـــركات الكبيرة عن مليـــون دينار، 
وال يتجاوز تمويل المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
عن 250 ألف دينار بمعدل فائدة تبلغ 2.5 % ولمدة 3 
ســـنوات كحد أقصى لفترة التسهيل. وشملت شروط 

ومعاييـــر االســـتحقاق للشـــركات الكبيـــرة التـــي يبلغ 
دخلهـــا الســـنوي 3 ماليين دينـــار أو أكثر في أن تملك 
ســـجاًل تجارًيا نشًطا، وتمارس أنشطتها التجارية في 
البحريـــن لمـــدة 5 ســـنوات متتالية، وأن تكون نســـبة 
مســـاهمة البحرينييـــن األغلبية، إلى جانـــب امتالكها 
قوائـــم ماليـــة مدققة ألربع ســـنوات مالية ســـابقة بما 

يشمل السنة المالية 2018، وأن تتمتع الشركة بمالءة 
مالية إيجابية، وأن تمتلك هامش ربح إيجابي لثالث 
ســـنوات فـــي فترة الخمـــس ســـنوات الماضية، حيث 
ســـيتم تمويلها من أحد البنوك المشاركة في صندوق 
الســـيولة وهي بنك البحرين الوطنـــي وبنك البحرين 

والكويت وبنك البحرين اإلسالمي الماضية.

الــصــغــيــرة ــات  ــس ــؤس ــم ــل ل ألـــفـــا  و250  ــرة  ــي ــب ــك ال ــات  ــرك ــش ــل ل أقـــصـــى  ــد  حـ ــار  ــنـ ديـ ــون  ــي ــل م

176 عدد الطلبات المقدمة لالستفادة من تسهيالت صندوق السيولة

كشــف نائــب الرئيس التنفيذي لشــركة طيــران الخليج وليد العلوي لـــ “البالد”، عن نمو 
أعمــال الشــركة فــي العام 2019 بزيادة عدد المســافرين الذين تقلهــم الناقلة الوطنية 
إلــى أكثــر مــن 6 ماليين مســافر في الوقــت الذي توقع فيه اســتالم 5 طائرات جديدة 

خالل هذا العام ضمن طلبية الشركة من “بوينغ” و”إيرباص”.

أوضـــح  العـــراق،  عمليـــات  وبخصـــوص 
العلوي، أن الشركة تدرس إعادة استئناف 
الرحـــالت إلى المدن العراقيـــة في الوقت 
الذي أعادت فيه نحو ألف مســـافر بعد أن 
ســـيرت رحـــالت مؤقتة إثر وقف الشـــركة 
لنشـــاطها فـــي غضـــون األحـــداث األمنيـــة 

بالعراق مؤخرا.
وفـــي معـــرض رده علـــى أداء الشـــركة في 
العام الماضي، قال العلوي إن “2019 كانت 
سنة عملنا فيها بجد واجتهاد والمسافرون 
شـــعروا بالنقلـــة النوعية، كانـــت الفكرة أن 
نكون شـــركة طيـــران بوتيك، حيـــث رفعنا 
مســـتوى الخدمات وزدنا عـــدد المحطات، 
الطائـــرات الجديـــدة بـــدأت فـــي الوصـــول 
وباشـــرت عـــدد مـــن الخطوط، كانت ســـنة 
نقلـــة نوعيـــة بحقيقـــة”. وتابع “فـــي 2018 
كان عدد المسافرين نحو 5 ماليين مسافر، 
ونعمل على إنهاء الحسابات النهائية للعام 
2019، ولكـــن نتوقـــع أن يكـــون العدد أكثر 

من 6 ماليين مسافر”.

76  % نسبة اإلشغال

وبخصوص نســـب اإلشـــغال، أوضـــح “أنها 
فـــي حـــدود 76 % وهـــي نســـبة جيدة مع 
فـــي  قويـــة  ومنافســـة  تحديـــات  وجـــود 
المنطقة، مؤكدًا أن أمور الشركة تسير في 

تحسن مستمر”.
وبخصـــوص وقـــف الرحـــالت للعـــراق قال 
“نحن في طيران الخليج نأخذ على عاتقنا 
مســـألة الســـالمة، إذا لم نكن متأكدين من 
اســـتتباب األمن في أي منطقة، نأخذ باب 
االحتياط ونفكر في تدارك الموقف، وهذا 
يحصـــل فـــي أي منطقة، قبل أســـبوع كان 
هناك بـــركان في الفلبيـــن فأوقفنا رحالتنا 
ورجعنا مـــرة أخرى، بالنســـبة للعراق بدأنا 
وبدأنـــا  المســـافرين،  اســـترجاع  رحـــالت 
الطيـــران علـــى األجـــواء العراقيـــة وهـــذا 

يساعد رحالتنا إلى أوربا”.
ومضـــى بالقـــول “طيـــران الخليـــج طيران 

عالمي وتتأثر باألحداث التي تجري حول 
العالـــم”. وأكـــد العلـــوي أن الشـــركة تدرس 
اســـتئناف الرحالت إلى العراق فور التأكد 
مـــن عـــدم وجـــود أي خطورة، مشـــيرا إلى 

استرجاع أكثر من ألف مسافر.
وأضـــاف أن الشـــركة على تواصـــل تام مع 
المســـافرين وأن األولية لمســـافري طيران 
تعطـــي موضـــوع  الشـــركة  لكـــن  الخليـــج 

سالمة المسافرين أهمية كبيرة.
وكانـــت طيـــران الخليـــج قـــد أعلنـــت في 
وقت ســـابق أنها ستقوم بتشغيل رحالتها 
مطـــار  إلـــى  الدولـــي  النجـــف  مطـــار  مـــن 
البحرين الدولي في الفترة من 16 إلى 21 
ينايـــر 2020 لنقـــل مســـافريها الموجودين 
حالًيا في جمهورية العراق، حيث ستكون 
معظم هذه الرحالت بنفس أرقام الرحالت 

وفي الوقت نفسه للجدولة األصلية.

 تسيير وجهات جديدة

وبخصـــوص خطـــة الشـــركة للعـــام 2020، 
الشـــركة ستســـير  أن  إلـــى  العلـــوي  أشـــار 

رحـــالت إلـــى وجهـــات جديـــدة مـــن بينها 
مدينة نيس في جنوب فرنسا، كما فتحت 
وجهـــات في ووقت ســـابق الـــى كوالمبور 
بصـــورة  جربهـــا  واألخيـــرة  والمالديـــف، 
شخصية ووجد األجواء مناسبة للسياحة 
وأن األوروبييـــن بدأوا يســـتقلون خطوط 

الشركة للوصول إلى المالديف.
الوجهـــات  مـــن  مزيـــد  هنـــاك  أن  وبيـــن 
اســـتالم  علـــى  يعتمـــد  وذلـــك  الجديـــدة، 
الطائـــرات الجديـــدة واكتمـــال اإلجراءات 
الرســـمية الفتتـــاح هـــذه الخطـــوط، الفتـــا 
الـــى أن الشـــركة ستســـتلم مجموعـــة مـــن 
الطائـــرات الجديـــدة ضمـــن طلبية ضخمة 
مـــن إيربـــاص وبوينـــغ، متوقعا اســـتالم 3 
طائرات “دريم الينر”، وطائرة أو طائرتين 
مـــن طـــراز إيربـــاص A320 نيـــو، علـــى أن 
تصـــل الطائـــرات المتبقيـــة فـــي الســـنوات 

القادمة.
هامـــش  علـــى  يتحـــدث  العلـــوي  وكان   
افتتاح متحف لطيران الخليج في مجمع 
الســـيتي ســـنتر، إذ صرح عن ذلك “الفكرة 

من المتحف بداية احتفال طيران الخليج 
بمرور 70 عاما، سيستمر لمدة شهر كامل، 

تذكيـــرا بتاريـــخ طيـــران الخليـــج، الجميع 
لديه مواقف كمسافر أو كموظف”.

“طيــران الخليــج” تدرس استئنـاف رحـالتـهـا للعــراق
ــر ــاف ــس م مـــايـــيـــن   6 ونــقــلــنــا  نـــوعـــيـــة  طـــفـــرة  شـــهـــد   2019 ــوي:  ــ ــل ــ ــع ــ ال

الشيراوي: مرفأ الغاز المسال جاهز الستقبال الشحنات
أكــد المديــر العــام لشــؤون النفــط والغــاز بالهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز جاســم 
الشــيراوي، جهوزيــة مرفــأ الغاز المســال، متوقًعــا أن يتم االنتهاء مــن االختبارات 
التشــغيلية للمرفأ خالل األســابيع القليلة المقبلة، ليصبح بعدها المســتودع جاهزا 

الستالم الشحنات.

وأوضح الشـــيراوي في رده على ســـؤال 
لـ”البالد” عن مرفأ الغاز المسال، أن إنتاج 
حقل البحرين مـــن الغاز الطبيعي يغطي 
جميـــع احتياجـــات المملكة، مشـــيًرا إلى 
وجـــود خطـــط لزيـــادة اإلنتـــاج من حقل 
البحريـــن ومرفـــأ الغـــاز المســـال مكمـــل 
لمصـــادر التزويـــد بالطاقة فـــي البحرين، 
مضيًفـــا “قد ال نحتاج في الفترة الحالية 
الســـتيراد الغاز المســـال”، إال أنـــه أكد أن 
المرفـــأ يعتبـــر بوليصة تأمين للمســـتقبل 
فـــي حال الحاجة الســـتيراد غاز طبيعي 

إضافـــي، خصوًصا أن إنتاج الغاز الحالي 
يتـــم عبر حقـــل البحرين ويغطـــي جميع 
احتياجـــات البلد، وهنالـــك خطط لزيادة 

اإلنتاج من حقل البحرين.
وفيما يتعلق بإدراج أســـهم شـــركة بابكو 
للتزويـــد فـــي بورصـــة البحريـــن، أوضح 
الشـــيراوي – الـــذي يشـــغل منصب مدير 
شـــركة بابكـــو للتزويـــد – أن خطة إدراج 
أســـهم الشـــركة فـــي البورصـــة قائمة، إال 
أن التركيز على توســـيع شبكة المحطات 
شـــركة  وجعلهـــا  الخدمـــات،  وتحســـين 

ربحيـــة، وبعد ذلك ســـيتم طرح األســـهم 
بالبورصـــة، مرجًحـــا أن يكون ذلك خالل 

3 إلى 5 أعوام، وفقا لتطور األمور.
وبخصـــوص محطات الوقـــود الجديدة، 
محطـــات   4 افتتـــاح  الشـــيراوي  توقـــع 
وقـــود بريـــة خـــالل شـــهر ينايـــر الجاري 
خصوًصـــا أنها شـــارفت علـــى الجاهزية، 
كمـــا أن هنالك خطط الفتتاح 6 محطات 
إضافيـــة فـــي عـــام 2021، مبيًنـــا أن هذا 
األمـــر يتعلق باألراضـــي، حيث إن هنالك 

بعـــض األراضـــي لم يتـــم تأكيدهـــا، وفي 
تســـريع  ســـيتم  المواقـــع  توفـــرت  حـــال 

عملية البناء وتطوير المحطات.
وأشـــار إلـــى أن ميزانيـــة بنـــاء المحطات 
تختلـــف مـــا بيـــن محطـــة وأخـــرى وذلك 
عائـــد لمســـاحة المحطة وموقعهـــا، الفًتا 
إلى أن الشـــركة تعد دراســـة لتقليل كلفة 
بنـــاء المحطات، من خـــالل التركيز على 
األمـــور الفنيـــة والتصميميـــة والســـالمة 
والمحافظـــة علـــى البيئة، مضيًفـــا “لدينا 

نظرة شـــمولية لتقليل التكلفة اإلجمالية 
علـــى مـــدى عمـــر المحطـــة، واســـتخدام 
مـــواد لتخفيـــض تكلفة الصيانـــة وتكلفة 
إعادة تحديث المحطة مســـتقبال”. وذكر 

العاملـــة  الوقـــود  محطـــات  إجمالـــي  أن 
حالًيـــا يبلـــغ 48 محطـــة تقريًبـــا منهـــا 16 
محطـــة تديرهـــا شـــركة نفـــط البحريـــن 
“بابكـــو”، و32 محطة خاصة. وأضاف أن 
القطاع الخاص ســـيقوم ببنـــاء محطات 
جديدة قد تتجاوز 10 محطات، متوقًعا 
أن تكـــون هـــذه المحطـــات جاهزة خالل 
العـــام المقبل، متوقعـــا أن يرتفع إجمالي 
عـــدد المحطـــات ما بيـــن 70 و80 محطة 

في غضون 5 سنوات.

جاسم الشيراوي

إنتاج حقل البحرين من 
الغاز يغطي جميع 
احتياجات المملكة

توقعات بارتفاع عدد 
محطات الوقود إلى 
80 بغضون 5 أعوام

طرح أسهم “بابكو 
للتزويد” بالبورصة 

خالل 5 أعوام

دبي - مباشر

رفعــت البحريــن اســتثماراتها بأذون وســندات الخزانــة األميركية في 
شهر نوفمبر الماضي إلى نحو 529 مليون دوالر، مقارنة بـ 526 مليون 

دوالر المسجلة في أكتوبر، 0.57 %. 

وعلى المســـتوى الخليجي، رفعت 
دول مجلس التعاون اســـتثماراتها 
والســـندات  األذونـــات  هـــذه  فـــي 
الخزانـــة األميركيـــة بنســـبة 0.95 
% في نهاية شهر نوفمبر الماضي 

شـــهري  فـــي  خفضتهـــا  أن  وبعـــد 
أكتوبر وسبتمبر 2019.

لبيانـــات حديثـــة صـــادرة  ووفقـــًا 
األميركيـــة  الخزانـــة  وزارة  عـــن 
اســـتثمارات دول مجلـــس  بلغـــت 

التعاون الخليجي بأذون وسندات 
 275.3 نحـــو  األميركيـــة  الخزانـــة 
نهايـــة  فـــي  وذلـــك  دوالر،  مليـــار 
شـــهر نوفمبر الماضـــي، مقارنة مع 
نحـــو 272.7 مليار دوالر في شـــهر 

أكتوبر 2019.
ووفقـــًا لنفـــس البيانـــات، ارتفعـــت 
استثمارات السعودية - أكبر الدول 
الخليجيـــة المســـتثمرة في األذون 
بنســـبة   - األميركيـــة  والســـندات 

دوالر  مليـــار   179.7 ل   %  0.447
فـــي شـــهر نوفمبر الماضـــي، مقابل 

178.9 مليار دوالر في أكتوبر.
دولـــة  اســـتثمارات  وتراجعـــت 
مـــن  القائمـــة  بتلـــك  الكويـــت 
مســـتويات 43.8 مليـــار دوالر في 
أكتوبـــر إلـــى 43 مليـــار دوالر فـــي 

شهر نوفمبر،.
فيما ارتفعت استثمارات اإلمارات 
بالســـندات األميركيـــة خـــالل تلك 

الفتـــرة بنســـبة 3.9 %، لتصل إلى 
39.9 مليار دوالر، مقارنة ب 38.4 

مليار في أكتوبر.
ُعمـــان  ســـلطنة  وخفضـــت 
اســـتثماراتها بتلـــك الســـندات إلى 
نحـــو 7.738 مليـــار دوالر، بنهايـــة 
نوفمبر مقابـــل 8.082 مليار دوالر 
زادت  المقابـــل،  وفـــي  بأكتوبـــر. 
بتلـــك  قطـــر  دولـــة  اســـتثمارات 
السندات في نوفمبر للشهر الثاني 

على التوالي لتصل إلى مستويات 
ب  مقارنـــة  دوالر  مليـــار   4.433
أكتوبـــر.  فـــي  دوالر  مليـــارات   3
ُيشـــار إلـــى أن مـــا تعلنـــه الخزانـــة 
األميركيـــة فـــي بياناتها الشـــهرية، 
هـــو اســـتثمارات دول الخليج في 
أذون وسندات الخزانة األميركية 
االســـتثمارات  تشـــمل  وال  فقـــط، 
األخـــرى فـــي الواليـــات المتحـــدة، 

سواء كانت حكومية أو خاصة.

529 مليون دوالر استثمارات البحرين بالسندات األميركية
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أمل الحامد

علي الفردان من ضاحية السيف | تصوير خليل إبراهيم

دشنت طيران الخليج، متحفها المصغر في مجمع السيتي سنتر والذي يمثل بداية  «
لسلسلة من االحتفاالت بالذكرى السبعين لتأسيس الناقلة، وذلك تحت رعاية رئيس 
مجلس إدارة طيران الخليج زايد الزياني الذي أطلق المشروع بحضور أعضاء مجلس 

إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية وممثلي اإلعالم البحريني. تحتفل الناقلة بالذكرى 
السبعين لتأسيسها من خالل المتحف الذي يوثق 70 عاًما من صناعة الطيران في 

مملكة البحرين ويعرض تاريخ الشركة الغني منذ بدايتها في العام 1950. ويضم 
المتحف صور فوتوغرافية حصرية ونادرة وقطع وتذكارات من عقود مختلفة من 

مسيرة الشركة. عالوة على ذلك سيتم عرض نماذج الطائرات المختلفة والزي الرسمي 
لطيران الخليج من مختلف الحقب الزمنية لتسليط الضوء على تطور العالمة التجارية 

على مر السنين. كما وسيعرض المتحف أيًضا مقعد الصقر الذهبي لدرجة رجال 
األعمال لتسليط الضوء على مستقبل طيران الخليج. سيفتح المتحف أبوابه للجمهور 
لفترة محدودة من الزمن وسيجذب رواد المجمع من البحرينيين والمقيمين والسياح. 

في االفتتاح الرسمي، قال رئيس مجلس إدارة طيران الخليج زايد الزياني: “نبدأ اليوم 
احتفاالتنا بالذكرى السبعين لطيران الخليج بافتتاحنا لهذا المتحف. إن تاريخ طيران 

الخليج غني جًدا وقد لمست الناقلة حياة كل بحريني وخليجي ومقيم بالمنطقة. 
تمثل العناصر المعروضة عقوًدا مختلفة من تاريخنا وتعرض تطور العالمة التجارية 

ومسيرة الناقلة في عملياتها. أدعو الجميع للحضور وزيارة المتحف الذي سيأخذ زواره 
في رحلة عبر الزمن من 1950 حتى اليوم”.

متحف “طيران الخليج” يوثق 70 عاًما من صناعة الطيران

المحرق - طيران الخليج

 توقع استالم 
5 طائرات جديدة 

العام الجاري

 عودة أكثر 
من 1000مسافر 

من العراق

من افتتاح متحف طيران الخليج أمس
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

إعالن رقم )000( لسنة 2020
بشأن تغيير اإلسم التجاري للفرع 18 لشركة البحرين للسينما

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

إعالن رقم    )-000(  لسنة 2020
بشان تحويل فرع من  مؤسسة فردية

الى فرع في  شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

إعالن رقم    )----(  لسنة 2020
بشان تحويل من مؤسسة فردية

الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

إعالن رقم    )----(  لسنة 2020
بشان تحويل مؤسسة فردية

الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســادة أصحاب شــركة البحرين للســينما المســجلة بموجب القيد رقم 
1192 ، طالبيــن تغييــر اإلســم التجــاري للفــرع 18 مــن ســينما الجزيــرة إلــى 

سينيكو مراسي ش.م.ب
 

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 
مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها السيد شوقي احمد 
محمد اسماعيل المالك ل لمعرض شوقي لالثاث  )مؤسسة فردية (والمسجلة بموجب القيد رقم 
16191 طالبا تحويل  الفرع الثالث للمؤسسة الفردية  لبمسجلة تحت اسم مطعم بيت ام الحصم 
والمسجلة تحت القيد 16191 – 3   الى فرع في شركة ذات مسئولية محدودة والمسماه هاوس 
اوف ميسور ذ.م.م والمسجلة تحت القيد رقم 84881 لتصبح فرع في الشركة تحت اسم شركة 

هاوس اوف ميسور ذ.م.م
مابين كال من : باسم ابراهيم ميرزا احمد الصفاف

VINAY AJAYKUMAR SHETTY
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض  التقــدم إلــى اإلدارة المذكــورة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

نشر هذا اإلعالن

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قد تقــدم اليها 
الســيد علــي محمــد حمــزه علــي المالــك ل فرحــة للخدمــات الغذائيــة  )مؤسســة 
فرديــة (والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 18601 طالبــا تحويل المؤسســة الفردية   
الــى شــركة ذات مســئولية محدودة براســمال وقدره  5000  لتصبــح مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم  :
علي محمد حمزه علي
SRIJITA GANGULY

DOREEN LANUGAN POLIQUIT

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قد تقدم 
اليها السيد شرف جعفر سلمان الكامل المالك ل كراج االسكندريه )مؤسسة 
فرديــة (والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 16757 طالبــا تحويــل المؤسســة 
الفرديــة   الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة براســمال وقــدره  10000  

لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم  :
شرف جعفر سلمان الكامل

HARIES ABDUL RAHIMAN

القيد : 1192 

 تاريخ: 15/1/2020

القيد : 16191 

 تاريخ: 24- 2019 – 10

القيد : 18601 

 تاريخ: 2020-01-16

القيد : 16757 - 4  

 تاريخ: 2020-01-16

قيد رقم: 1-3356 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2019-177319( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: أحمد مدن عبدهللا مدن

االسم التجاري الحالي:  أحمد مدن عبدهللا مدن
االســـــم التجـــاري الجديد: مؤسسة أحمد مدن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفيه شركة

شركة ريلوسينت كونسلتنتس ذ.م.م
سجل تجاري رقم 16959

بناء على قرار الشــركاء في شــركة   شــركة ريلوســينت كونســلتنتس ذ.م.م المســجلة 
SANU KU�   /94149   بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة  بموجب القيد رقم

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
SANU KURUVILLA RAJU    عنوان المصفي

رقم الموبايل:   36493929
SANU@ASKARHOLDING.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

إعالن رقم    )CR2020- 6593(  لسنة 2020
بشان تحويل شركة الشخص الواحد 

الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قد تقدم 
اليهــا مالــك شــركة القنديــل للمقــاوالت ش.ش.و لمالكها ابراهيم ســعيد عبد 
الرزاق الياســي والمســجلة بموجب القيد رقم 78262 طالبا تحويل الشــكل 
القانونــي للشــركة المذكــورة  الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة براســمال 

وقدره  80.000  دينار بحريني لتصبح بين كل من :
ابراهيم سعيد عبد الرزاق الياسي

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

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 78262 

 تاريخ: 2020-01-16

قيد رقم: 115150-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2020-4337( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه نجــوى عبــد الرحيم عبــد هللا علــي انجنير 
بطلب اســم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 
خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن بكتــاب مرفقــا بــه مــا يعــزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .  نجوى عبد الرحيم عبد هللا علي انجنير

االسم التجاري الحالي  :   بوابة يبتمبر لتصميم االزياء
االســـــم التجـــاري الجديد  : سيبت لتشغيل المواقع والتصميم  

 تاريخ: 16/1/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة السجل التجاري
)CR2020- 3370( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه :.زينب حسن عبد هللا حسن جفيل   بطلب تحويل 
المحــل التجــاري التالــي:  إلــى الســيد فتحيــه محمــد رضــا حســين إبراهيم 

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

رقم القيد

 93623�3

االسم التجاري

صالون نقاء

 تاريخ:08/01/2020 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اعالن بحل وتصفيه شركة
شركة برينسبل للعقارات ش.ش.و لماكلها جمال احمد خليفه العامر

سجل تجاري رقم 81752

بنــاء علــى المالــك ل شــركة برينســبل للعقــارات ش.ش.و لماكلهــا جمــال احمــد خليفــه 
العامر المسجلة بموجب القيد رقم 81752   بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/   

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي    حميد محمد حميد منصور النشيط

رقم الموبايل:   33376222
H.ALNASHEET@ELYAA.COM
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الريجانــي: التهديــد األميركــي أجبر دولــة أوروبية قويــة على نهــج غير الئق

إيران تلوح بإنهاء التعاون مع “الطاقة الذرية”

هـــدد رئيـــس البرلمـــان اإليرانـــي 
علـــي الريجانـــي، أمـــس، بإنهـــاء 
تعـــاون ايران مع الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة بســـبب تفعيلهـــا 

“آلية فض النزاع” النووي.
كلمـــة  خـــال  الريجانـــي  وقـــال 
اإليرانـــي،  التلفزيـــون  فـــي  لـــه 
“إن خطـــوات الـــدول األوروبيـــة 
الثاث بالنســـبة للقضية النووية 
اإليرانيـــة مدعـــاة لألســـف، وإذا 
اتخـــدت هـــذه الدول إجـــراءات 
اســـتخدامها  فـــي  عادلـــة  غيـــر 
المـــادة 37 لاتفـــاق )آليـــة فـــض 
النـــووي(  االتفـــاق  فـــي  النـــزاع 
فـــإن إيران ســـتتخذ قـــرارا جادا 
فـــي تعاونها مع الوكالـــة الدولية 

للطاقة الذرية”.
هـــذا واعتبـــر الريجانـــي خطـــوة 
الثـــاث فـــي  الـــدول األوروبيـــة 
المـــادة  تفعيـــل  وراء  الســـعي 
لألســـف  “مدعـــاة  لاتفـــاق   36
الشـــديد”ونقل عـــن أحـــد وزراء 
الدول األوروبية قوله إن أميركا 
هددتنا وبصراحة إنه وفي حال 
عـــدم تنفيـــذ )آليـــة فـــض النزاع( 
فإن رســـوم اســـتيراد الســـيارات 
ســـتزيد بمقـــدار 25 %”، حســـب 

تعبيره.

الـــدول  الريجانـــي  وخاطـــب 
األوروبيـــة بالقول “إن المشـــكلة 
ليست في تصرفات إيران وأنتم 
من انتقدتم أميركا ولمرات عدة 
االتفـــاق  مـــن  خروجهـــا  بســـبب 
النـــووي، الفتـــا إلى أن المشـــكلة 
األميركـــي  التهديـــد  فـــي  هـــي 
الـــذي يجبر دولـــة أوروبية قوية 
أن تنتهـــج نهجا غيـــر الئق وغير 

عادل”.
كما أوضح أن “إيران ليســـت من 

دعاة التهديد وقبل أكثر من عام 
ونيف مـــن التصرفات األميركية 
بالنســـبة للقضيـــة النوويـــة فـــإن 
أوروبـــا تكتفي بإصـــدار البيانات 
الجمهوريـــة  وأن  السياســـية 

اإليرانية تأنت كثيرا”.
إذا  صراحـــة  “نعلنهـــا  وأضـــاف 
اتخـــدت أوروبـــا إجـــراءات غير 
عادلة في استخدامها المادة 37 
لاتفـــاق )آليـــة فض النـــزاع( فإن 
ســـتتخذ  اإليرانيـــة  الجمهوريـــة 

قـــرارات جـــادة فـــي تعاونهـــا مع 
الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية، 
فـــي  جاهـــزة  الئحتهـــا  وإن 

المجلس”.
إلـــى ذلـــك، شـــدد أن “إيـــران لـــن 
تكـــون البادئة في األمر وســـوف 
ننتظر لنرى ما تفعلونه ثم نتخذ 

القرار المناسب”.
األوروبيـــة  الـــدول  وكانـــت 
األطـــراف فـــي االتفـــاق النـــووي 
وألمانيـــا(  وبريطانيـــا  )فرنســـا 
فعلـــت قبل أيام آلية فّض النزاع 
المنصـــوص عليهـــا فـــي االتفـــاق 
النـــووي مـــع إيـــران علـــى ضـــوء 
المســـتمرة  طهـــران  انتهـــاكات 

لاتفاق.
وقالت الـــدول الثـــاث في بيان 
“لـــم يعد أمامنا خيـــار، في ضوء 
تســـجيل  إال  إيـــران،  تصرفـــات 
مخاوفنـــا اليوم مـــن أن إيران ال 
تفـــي بالتزاماتهـــا بموجب خطة 
العمل الشاملة المشتركة )االتفاق 
النـــووي( وإحالـــة هـــذا األمر إلى 
اللجنـــة المشـــتركة، بموجب آلية 
فـــض النـــزاع المنصـــوص عليهـــا 
فـــي الفقـــرة رقـــم 36 مـــن خطة 

العمل الشاملة المشتركة”.

دبي - العربية.نت

الدول األوروبية فعلت آلية فّض النزاع على ضوء انتهاكات إيران المستمرة لالتفاق النووي

القدس - أ ف ب

االحتـــال  جيـــش  أعلـــن 
بـــدء  عـــن  أمـــس،  اإلســـرائيلي، 
عمليـــات حفر على طول حدوده 
أجهـــزة  لتركيـــب  لبنـــان  مـــع 
استشـــعار بعـــد عام علـــى تدمير 
أنفاق اتهمت إسرائيل حزب هللا 
بحفرها على طـــول الحدود بين 

الجانبين.
وقـــال المتحـــدت باســـم الجيش 
االحتـــال جوناثـــان كونريكوس 
للصحافيين “ننشر نظاما دفاعيا 
مواقـــع  فـــي   )...( األرض  علـــى 

مختلفة على طول الحدود”.

ســـتبدأ  كونريكـــوس  وبحســـب 
أعمـــال الحفر في بلدة مســـجاف 
لنشـــر  األنفـــاق  لرصـــد  عـــام 
الضوضـــاء  كشـــف  تكنولوجيـــا 

الجديدة.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعـــد عام 
عمليـــة  إســـرائيل  إكمـــال  علـــى 
عليهـــا  أطلـــق  األنفـــاق،  لتدميـــر 

تسمية “درع الشمال”.
وكانت األنفاق التي اتهم الجيش 
اإلســـرائيلي حـــزب هللا اللبنانـــي 
بحفرهـــا تمتـــد عبـــر الحـــدود مع 

لبنان.

إسرائيل تركب أجهزة استشعار بطول الحدود مع لبنان

واشنطن - أ ف ب

قــّدم محاميــا الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب حججهمــا الدفاعية الســبت قبل 3 
أيام من بدء المحاكمة الرامية إلى عزله التي يعتبرونها غير دستورية و”خطيرة”.

وهـــذه أول مـــرة يقـــدم فيهـــا فريق 
المحامين حججه المبنية على تلك 
التي قّدمها ترامـــب والجمهوريون 
“رد”  أول  وفـــي  ســـبتمبر.  منـــذ 
خطـــي علـــى محضـــر االتهـــام الذي 
بأصـــوات  النـــواب  مجلـــس  أعـــده 
الديموقراطيين فقط، يرى محاميا 
ترامـــب أن األمـــر يتعلـــق “بهجـــوم 
خطيـــر علـــى حـــق األميركييـــن في 

اختيار رئيسهم بحرية”.
وأضـــاف المحاميان جاي ســـيكولو 

“إنهـــا  ســـيبولوني  وبـــات 
وغيـــر  وقحـــة  محاولـــة 
نتائـــج  لقلـــب  قانونيـــة 
انتخابات 2016 والتدخل 
قبـــل   2020 نتائـــج  فـــي 

أشهر من تنظيمها”.
ويفيـــد محضـــر االتهـــام أن ترامب 
نظيـــره  علـــى  ضغوطـــا  مـــارس 

األوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وهو متهم بأنه قام بعد ذلك بعرقلة 
التحقيق الـــذي كان يجريه مجلس 
النواب ورفضه كل تعاون حكومي.

وقـــال المحاميان إن “نـــص االتهام 
غيـــر دســـتوري ويجب أن ُيـــرد )...( 
وال يتضمـــن أي جريمـــة أو انتهـــاك 

للقانون”.
وأضـــاف المحاميان أن “مادتي 
إذ  بوضـــوح  باطلتـــان  العـــزل 
فشلتا في اتهامه بأي 
جريمة أو انتهاك 

للقانون”.

محاميا ترامب: نص اتهام الرئيس غير دستوري

بيروت - أ ف ب

جرح نحو 400 شخص في لبنان خال 
مواجهات مساء السبت بين متظاهرين 
وقـــوات األمن فـــي بيروت، فـــي أعنف 
يـــوم منذ بدء الحركة االحتجاجية في 
هـــذا البلد الذي يشـــهد أزمـــة إجتماعية 

وإقتصادية وسياسية.
شـــبكات  علـــى  المحتجـــون  وأطلـــق 
التواصـــل االجتماعـــي دعـــوات جديدة 
للتظاهـــر أمـــس بالقـــرب مـــن المجلـــس 
بيـــن  المواجهـــات  واندلعـــت  النيابـــي. 
المحتجيـــن وعناصـــر شـــرطة مكافحة 
الشـــغب فـــي هـــذا القطـــاع مـــن وســـط 
بيروت، وسط انبعاث الغازات المسيلة 
للدمـــوع التـــي اطلقتهـــا قـــوات األمـــن 
بكثافـــة لتفريق المتظاهرين وصفارات 
سيارات اإلسعاف. واستخدمت قوات 
األمن أيضـــا خراطيم المياه والرصاص 
المتظاهـــرون  رشـــق  فيمـــا  المطاطـــي 

عناصرهـــا الحجـــارة. وبثـــت محطـــات 
تلفزيونيـــة محليـــة شـــهادات عائـــات 
أصيـــب أوالدهـــا، وأعمـــار بعضهـــم 18 
عاما، بالرصاص المطاطي في عيونهم، 
كما انتشرت هذه الشهادات على تويتر. 
وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش 
أنـــه “ليـــس هنـــاك أي مبـــرر الســـتخدام 
قوات مكافحة الشـــغب القوة المفرطة 

ضد متظاهرين سلميين إلى حد بعيد”.
بيـــروت  فـــي  األمـــن  قـــوات  وأطلقـــت 
أمس الغاز المســـيل للدموع والرصاص 
المطاطي واستخدمت خراطيم المياه 
لتفريـــق متظاهرين عمدوا إلى رشـــقها 
بالحجـــارة، وذلك غـــداة مواجهات غير 
مسبوقة أسفرت عن إصابة المئات في 

لبنان.

محتجون يحاولون اقتحام حاجز أمني في وسط بيروت أمس األول )أ ف ب(

سلميين متظاهرين  ضد  استخدمت  المفرطة  القوة  رايتس”:  “هيومن 
400 جريح بصدامات بين المحتجين وقوات األمن في بيروت

برلين - وكاالت

كشـــف مراســـل العربية/   الحدث مساء 
أمـــس، عن اإلعـــان الختامـــي لمؤتمر 
برليـــن، الـــذي يناقـــش األزمـــة الليبية، 
حيث تعهد المشـــاركون بعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية الليبية.
كمـــا أكـــد أن الوضـــع فـــي ليبيـــا يهـــدد 
موضحـــًا  العالمييـــن،  والســـلم  األمـــن 
أن فـــي ليبيا أرضا خصبـــة للجماعات 

المسلحة والمنظمات اإلرهابية.
بخفـــض  الختامـــي  اإلعـــان  ورحـــب 
العنـــف فـــي ليبيا، داعيـــًا إلى خطوات 
متبادلة بين أطراف النزاع تبدأ بهدنة.

هذا وبدأت القمـــة التي تجري برعاية 
زعمـــاء  ومشـــاركة  المتحـــدة  األمـــم 
11 دولـــة معنيـــة بالنـــزاع الليبي بينها 
روســـيا وتركيا، إضافة إلـــى منظمات 
دولية عدة، مع إصدار إعان مشـــترك 
الخارجيـــة  للتدخـــات  وقفـــا  يطلـــب 

واحتراما لحظر تســـليم األسلحة إلى 
ليبيـــا. وفـــي وقـــت ســـابق األحـــد ذكر 
المراسل، أن مســـودة البيان الختامي 
ســـتتضمن نقاطا أساســـية، مـــن بينها 

احترام حظر توريد األسلحة.
وذكرت وكالـــة فرانس برس أمس أن 
البيـــان الختامـــي لمؤتمر برليـــن، التي 
تشـــارك فيهـــا الـــدول الخمـــس دائمـــة 

العضويـــة فـــي مجلس األمـــن، إضافة 
إلـــى مصـــر وإيطاليا وتركيـــا والجزائر 
واإلمـــارات والكونغو، دعـــا إلى “وقف 

دائم الطاق النار”.
 إلـــى ذلك، أفـــادت وكالـــة رويترز في 
وقـــت ســـابق، بـــأن البيان يدعـــو أيضا 
إلى وقف االعتداءات على المنشـــآت 

النفطية.

من المقر الذي تعقد فيه قمة برلين بشأن ليبيا )فرانس برس(

مؤتمــر برليــن يدعــو إلــى “وقــف دائــم الطــاق النــار”
تعهد دولي بعدم التدخل في شؤون ليبيا

مأرب - سكاي نيوز عربية

أكـــد الرئيـــس اليمني عبدربـــه منصور 
العمليـــات  أن  األحـــد،  أمـــس  هـــادي، 
اإلرهابيـــة التي ارتكبتها الميليشـــيات 
الحوثية ضـــد التجمعـــات وصوال إلى 
دور العبـــادة تجســـد وجههـــا القبيـــح 
المجرد من القيم الدينية واألخاقية.
ويأتـــي حديث الرئيس اليمني بعد أن 
أســـفرت الهجمات الحوثية بصواريخ 
علـــى  مســـيرة  وطائـــرات  باليســـتية 
معســـكر للجيـــش اليمنـــي عـــن مقتـــل 
آخريـــن   130 وإصابـــة  شـــخصا   90
واســـتهدفت  مـــأرب.  محافظـــة  فـــي 
الميليشـــيات الحوثية الموالية إليران 
مســـجدا داخل معســـكر تجمـــع اللواء 

الرابع حماية رئاسية شمال غربي 
محافظة مأرب.   وقال الرئيس 

المشـــينة  “األفعـــال  اليمنـــي 
للميليشيات الحوثية تؤكد 

دون شـــك عدم رغبتها 

أو جنوحها للســـام ألنها ال تجيد غير 
مشـــروع المـــوت والدمـــار وتمثل أداة 

رخيصة ألجندة إيران في المنطقة”.
تعزيـــز  “أهميـــة  علـــى  هـــادي  وشـــدد 
اليقظة العسكرية والجاهزية القتالية 
وتنفيـــذ المهام والواجبات العســـكرية 
وإفشـــال كافـــة المخططـــات العدائية 
والتخريبية وحفظ األمن واالستقرار 
والســـير نحـــو تحريـــر كامـــل التـــراب 
اليمنـــي وتخليـــص الوطن من شـــرور 

هذه العصابة االنقابية المارقة”.
وأكد هادي على “عزم الشـــعب اليمني 
التحالـــف  مـــن دول  وبدعـــم وإســـناد 
العربيـــة  المملكـــة  بقيـــادة  العربـــي 
دابـــر  قطـــع  علـــى  الســـعودية 
المارقـــة  الجماعـــات  تلـــك 
الطائفـــي  مشـــروعها  ووأد 
البغيض الدخيل على اليمن 

والمنطقة”.

هادي يندد بـ ”المجزرة الحوثية”
دبي - العربية.نت

دافــع المرجــع الدينــي الشــيعي األعلى في العــراق علي السيســتاني عن 
العاصمــة ومحافظــات  فــي  الســاحات  برحــوا  مــا  الذيــن  المتظاهريــن 
الجنــوب منــذ األول مــن أكتوبــر الماضــي، معتبــرا أنهــم لــم يجــدوا غيــر 

التظاهرات من أجل المطالبة بالتخلص من الفساد.

وقال فـــي تصريح مقتضب نشـــر على 
صفحـــة موقع “العتبة الحســـينية” على 
فيســـبوك: إن المواطنيـــن لـــم يخرجوا 
إلـــى المظاهـــرات المطالبـــة باإلصـــاح 
بهـــذه الصورة غير المســـبوقة إال ألنهم 
للخـــاص  طريقـــًا  غيرهـــا  يجـــدوا  لـــم 
مـــن الفســـاد. يأتـــي هـــذا بالتزامـــن مـــع 
فـــي  أمـــس،  االحتجاجـــات،  تصاعـــد 

بغـــداد ومـــدن جنوب العـــراق، حيث 
قطع متظاهرون طرقا وجســـورا 
ســـيارات  بإطـــارات  بينهـــا 
مشتعلة للضغط على الحكومة 
القيـــام  أجـــل  مـــن  والبرلمـــان 

بإصاحات سياســـية بينها 

تســـمية رئيـــس وزراء جديـــد وإجـــراء 
انتخابـــات مبكـــرة لتغييـــر الطبقة التي 
تســـيطر على مقـــدرات الباد. وتشـــهد 
بغـــداد ومن جنـــوب العراق منـــذ األول 
أكتوبـــر، احتجاجات يشـــارك فيها آالف 
المتظاهريـــن الذيـــن يطالبـــون بـ”إقالـــة 

النظام” السياسي الموالي لطهران.
الطريـــق  بقطـــع  متظاهـــرون  وتوعـــد 
السريع الذي يربط بغداد بمدينة 
مـــرورا  الجنوبيـــة  البصـــرة 
بمحافظـــة ذي قـــار، فـــي 
حـــال واصلـــت الحكومة 
إهمال  السياسية  والكتل 

مطالبهم.

السيستاني: العراقيون لم يجدوا غير التظاهر سبيال

أوروبا تحذر تركيا من 
التنقيب في المتوسط

بروكسل - أ ف ب

حذر االتحاد األوروبي تركيا من أي 
عن  للتنقيب  قانونية  غير  عمليات 
المتوسط  ــرق  شـ فــي  الــمــحــروقــات 
خصوصا في المياه القبرصية، فيما 
تنقيب  سفينة  وصول  أنقرة  أعلنت 

إلى جنوب الجزيرة.
وقال المتحدث باسم وزير خارجية 
االتــحــاد األوروبــــي جــوزيــب بوريل 
الدولي  المجتمع  “على كافة أعضاء 
ــد يمس  قـ عــمــل  ــن أي  عـ ــنـــاع  ــتـ االمـ

باالستقرار واألمن االقليميين”.

لم تمض ساعات حتى تراجعت إيران، عن اعالنها  «
السابق باستعدادها إرسال الصندوق األسود للطائرة 

األوكرانية إلى الخارج. فقد أكد مدير التحقيق في 

الحوادث الجوية بإيران، أمس، أن” الصندوق األسود 
للطائرة األوكرانية ال يزال في البالد”، مضيفًا “ال 

ننوي حاليًا إرساله ألحد”. ونقاًل عن قناة “العالم” 

اإليرانية على تطبيق “تليغرام”، قال مدير التحقيق: 
“سنقرر ما إذا كنا سنرسل الصندوق األسود إلى 

أوكرانيا أو فرنسا بعد فتحه في طهران”.

أعلنت السلطات اإليرانية أنها تحتجز  «
العشرات المحتجين ضد إسقاط الطائرة 
األوكرانية بصاروخين للحرس الثوري مما 

أدى إلى مقتل 176 مسافرا بينهم إيرانيون 

ومواطنون من 5 جنسيات أخرى. وكشف 
رئيس األمن العام في محافظة طهران علي 

ذو القدر عن اعتقال عدد من المواطنين 
باتهامهم “كعناصر أساسية في االضطرابات” 

في االحتجاجات األخيرة. وكان المتحدث باسم 
القضاء اإليراني غالم حسين إسماعيلي قد 

أعلن عن اعتقال 30 شخصا على األقل خالل 
االحتجاجات الجماهيرية األخيرة.

إيران تتراجع: لن نسلم الصندوق األسود لطائرة أوكرانيا

إيران.. اعتقال العشرات باحتجاجات “األوكرانية”
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خـــرج علينـــا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم ســـوق العمل أســـامة العبســـي قبل أيام 
بتغريـــدات ومواقف مفاجئة بشـــأن العمالة األجنبية، وأحـــدث جدال ولغطا كبيرين، 
يقول العبسي “ال تتعامل.. ال تتعامل.. ال تتعامل مع مؤسسات أو أشخاص يوفرون 
خـــدم المنـــازل بالســـاعة، فجميعهـــم “دون اســـتثناء” غيـــر قانونيين وعمالة ســـائبة 

وهاربة، يدخلون بيتك ويطلعون على أسرارك، وقد ينجم عنها سرقات...”.
حجـــم مـــا تركته تغريدات العبســـي من صدى اجتماعي واســـع يعود بشـــكل رئيس 
النحســـار ظاهـــرة اســـتقدام “العمالـــة المنزلية” وتنامـــي ظاهرة “خدم الســـاعة” عبر 
االتفـــاق مـــع مكتـــب، حتـــى باتت تطـــال كل بيـــت بحريني تقريبـــا، ولم تعد األســـر 
البحرينية تميل إلى استجالب عاملة من وراء المحيط بكل ما تتضمنه العملية من 
إجـــراءات طويلة وتكاليف باهظة ومخاطر عاليـــة )هروب العاملة أو رفضها العمل 

أو مرضها أو ظرف اجتماعي في أسرتها يدفعها للعودة لبلدها(.
الســـؤال الـــذي يفرض نفســـه؟ هـــل فعال جميع من يدخـــل بيوتنا - مـــن عمالة - غير 
قانونييـــن و”هاربـــات من منازل أخرى”. أخذت هذا الســـؤال إلـــى مجموعة من هذه 
المكاتب، وأكدوا أن لديهم ســـجالت رســـمية ممنوحة من وزارة التجارة والصناعة 
تحت اســـم “تنظيفات”، والتي يشـــير توصيفها الرســـمي بوضوح إلى أن اختصاص 
عملهـــم يشـــمل المؤسســـات العامة والمـــدارس والروضـــات والمنازل أيضـــا، ويؤكد 
بعض هؤالء أن تقديمهم لخدمات التنظيف بنظام الساعة في المنازل يمتد لثماني 

ســـنوات وأكثـــر، إذا كانـــوا يحصلون على ٥ فيـــز إلحضار عامـــالت تنظيف مع فتح 
السجل وذلك دون أية ضغوط. 

يشـــير هؤالء إلى أن هذا الواقع قد تغير مؤخرا، فلم تعد هيئة تنظيم ســـوق العمل 
تمنحهم ســـوى ترخيصي عمل لمنظفات إناث، وتشـــترط منح الفيز الثالث المتبقة 
لمنظفيـــن ذكـــور، وبحســـب أصحـــاب المكاتب، فإن موظفـــي الهيئة باتوا يشـــيرون 
إليهم بأن خدمات النظافة بالســـاعة “غير قانونية” وعليهم الحصول على ترخيص 
تحت مســـمى “مؤسســـات توريد عمالة” إذا ما أرادوا االســـتمرار في ذات النشـــاط، 

وهي الخطوة التي سعى بعضهم إليها، وتم رفض طلباتهم أيضا.
أســـئلة منطقية تفرض نفســـها اليوم، هل تصريح العبسي عن عدم قانونية النشاط 
صحيـــح مـــع مـــا يحمـــل هؤالء مـــن ســـجالت وتراخيـــص عمـــل نظاميـــة؟ أال يدرك 
المسؤولون أن التشدد في منح المكاتب النظامية الفيز والتراخيص سيشكل بيئة 
خصبـــة لتعامل األســـر المباشـــر مع العمالـــة المخالفة وغيـــر النظامية؟ لمـــاذا تتمدد 
الهيئة في منح تراخيص العمل المرن للعمالة غير النظامية تحت مبرر االســـتجابة 
لحاجة ســـوق العمل ومتطلباته لتعمل بنظام الســـاعة وغيـــره، وتحاصر في الوقت 
ذاتـــه نشـــاط هذه المكاتب النظامية التي يمكن لهـــا أن تزورها في أي وقت وتتأكد 
من التزامها بالقانون ووفائها بحقوق العمالة الوافدة على حد سواء؟ أسئلة تحتاج 

إلى إجابة.

الترويكا األوروبية وآلية فض النزاع
فـــي تطور ال يمكـــن وصفه بالمفاجئ أعلنـــت ألمانيا وفرنســـا والمملكة المتحدة 
تفعيل إجراءات فض النزاع، وذلك بعد أن علقت طهران العمل باالتفاق النووي 
وأعلنت عن المرحلة الخامســـة من خفض التزامها باالتفاق النووي، فبعد أعوام 
مـــن تمســـك الـــدول األوروبيـــة باالتفـــاق النـــووي الذي انســـحبت منـــه الواليات 
المتحدة األميركية بإيعاز من رئيســـها دونالد ترامب، وبعد محاوالت مســـتميتة 
إلنعاشـــه خصوصًا من قبل الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون يبدو أن الدول 
األوروبيـــة فقـــدت األمـــل فـــي التوصـــل إلى تســـوية لحل هـــذه األزمـــة وأيقنت 
ضرورة التملص منها، لكنها فضلت أن تقوم بذلك بطريقة لبقة وقانونية بعد أن 
تســـتنفد جميـــع الحلول المتاحة التي من المؤكد أنهـــا لن تجد أيا منها باإلضافة 

إلى أن حادثة الطائرة األوكرانية وتبعاتها تعتبر الفرصة المثلى لذلك.
آليـــة فـــض النـــزاع التي أعلنت الـــدول الثالث اللجـــوء إليها تعتبـــر الحل األخير 
قبـــل إعـــادة الملف لمجلس األمـــن وإعادة فرض العقوبـــات الدولية على طهران 
حيـــث ســـيتم اللجـــوء لعدد مـــن الخطوات في ســـبيل حـــل نقاط الخـــالف بين 
األطراف المرتبطة باالتفاق خالل مدة أســـبوعين، وإذا ما فشلت هذه المساعي 
مـــع إمكانيـــة تمديد األســـبوعين، يحال الملـــف إلى مجلس األمـــن والذي بدوره 

سيعاود فرض العقوبات الدولية على طهران.
علـــى الرغـــم من أن الـــدول الثالث أعلنت أنها ال تســـعى من خـــالل هذا اإلجراء 
لالنضمام إلى حملة الضغوط القصوى التي تشـــنها الواليات المتحدة األميركية 
ضـــد طهران، لكن من دون شـــك فإن هذا اإلجـــراء يصب في صالح الضغوطات 
األميركيـــة، حيـــث إن طهران كثيـــرًا ما كانت تســـتند على الـــدول الخمس التي 
رفضـــت االنســـحاب مـــن االتفاقية، لكـــن اليوم وبعـــد اللجوء آللية فـــض النزاع 

تخسر طهران ورقة مهمة لصالح الواليات المتحدة األميركية.
ال تعد طهران اليوم في أفضل حاالتها فمع اســـتياء المجتمع الدولي من حادثة 
الطائرة األوكرانية وخروج المظاهرات الشعبية المناوئة للنظام اإليراني مجددًا، 
تلقت طهران اليوم ضربة موجعة من خالل تفعيل دول الترويكا األوروبية بند 
فض النزاع، ما يجعل النظام اإليراني في وضع ال يحسد عليه حاليًا من الممكن 
أن يجبـــره على تقديم بعض التنازالت أو التهدئة والتي وإن حدثت من المؤكد 

أنها ستكون بعد مفاوضات مع الطرف األميركي فقط.

بدور عدنان

أنموذج التنمية البشرية محلًيا
في تســـعينيات القرن الماضـــي، أبرزت األمم المتحدة مفهومًا للتنمية البشـــرية 
تحت عنوان “برنامج األمم المتحدة لإلنماء”، وعمدت فيه إلى تخصيص تقرير 
سنوي أظهرت فيه أهمية تنمية الموارد البشرية باعتبارها الثروة الحقيقية أليَّ 
كيـــان مجتمعـــي - ســـواء كان دولة أو أمـــة – وضرورة الحفـــاظ عليها من خالل 
تنمية قدراتها بالتأهيل والتدريب المســـتمر، وإكســـابها القدرة على التعامل مع 
المســـتجدات االقتصادية والصحيـــة واالجتماعية والثقافيـــة... إلخ التي تظهر 
بيـــن الفينـــة واألخـــرى علـــى الســـاحة الدولية، وتتـــرك آثارهـــا بائنًة في توســـيع 
المـــدارك وإيجاد الخيـــارات وتطوير المعارف وتنويع المهـــارات وتوفير الفرص 
وتبّني اإلبداعات في دائرة احترام الذات البشـــرية وضمان حقوقها ومشاركتها 
اإليجابيـــة فـــي مناحـــي الحيـــاة المتنوعة عبـــر التخطيـــط المـــدروس والتنفيذ 

السليم.
تبـــدو المـــوارد الطبيعيـــة – بـــال ريـــب - ذات أهميـــة وضـــرورة، إال أّن المـــوارد 
البشـــرية المؤهلة تلعـــب أدوارًا أكثر أهمية وبروزًا في تحقيق درجات اإلشـــباع 
للحاجـــات الملحـــة وتحقيق مســـتويات الرفـــاه المطلوبـــة على مختلـــف الُصُعد 
المحليـــة واإلقليميـــة والعالمية بعد إفاضة الدعم للقـــدرات فيها وتوفير الفرص 
لهـــا وتحســـين أوضاعها، وصـــواًل إلى درجات الجـــودة والتكامـــل. وإذا ما دقّقنا 
Human Develop-  النظـــر في الجغرافيـــا المحلية، فإن معالم التنمية البشـــرية

ment تظهـــر أكثـــر عـــوزًا من حيـــث إتاحة الفـــرص وتقديم الدعـــم، بعدما نالت 
نصيبـــًا مـــن “الطمر” الـــذي أرغمها علـــى االنقراض فـــي أحايين كثيـــرة! فمثاالً ال 
حصـــرًا، منظومة “التعليم العالي” في قطاعيه العام والخاص، فقد أضحت فيها 
الكفاءات األكاديمية البحرينية أكثر انحسارًا قبال العناصر الوافدة التي ال تقل 

عنها النتاجات الوطنية كفاءَة وعطاء وإنجازًا وتفانيًا.

نافلة: «

أكـــد رجـــل األعمال “إبراهيم الشـــيخ” في حديث ســـابق للصحافة ضرورة وضع 
الشاب البحريني في المواقع القيادية، نظير ما يتمتع به من ثقة وإبداع وتميز 
وتأهيـــل وكفاءة وفاعلية وإصرار على تقديـــم األفضل في ظل تحديات تمّكن 
مـــن مواجهتهـــا، وفـــرص حرص على اســـتغاللها؛ إســـهامًا منه فـــي الدفع بعجلة 
التطوير والتنمية الشـــاملة. فيما شـــاطرته اإلعالمية المتألقة “ســـمية المير” في 
حديـــث منفصـــل، الفخر بالطاقات اإلعالمية الوطنية التي بلغت نســـبتها 99 % 

في القطاع اإلعالمي! “فمتى الفال لتعليمنا العالي بشقيه”؟.

jasim.almahari@hotmail.com

د. جاسم المحاري

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

العمالة المنزلية... جدل جديد وأسئلة مشروعة

الوقـــت هـــو صباح يـــوم جميل مـــن أيـــام الجمعة، أفـــراد العائلـــة كانوا قـــد اجتمعوا 
حـــول مائـــدة اإلفطار في واحدة مـــن الجمعات النادرة خالل األســـبوع بفضل ألعاب 
الكمبيوتر ووســـائل االنفصال االجتماعي، ولربما تكون قد اســـتغليت المناسبة لزرع 
بعـــض الروحانيـــة فـــي أنفســـهم بأن تحدثهـــم عن مقاصد اإلســـالم العظمـــى كالعدل 
واإلحســـان وكيف أن نبي الهدى محمد عليه الصالة والســـالم إنما ُبعث ليتمم مكارم 
األخـــالق، وقد تستشـــهد كيف دخلت أمم عديدة باإلســـالم من غيـــر قتال أو حروب 
بمجرد معايشـــتهم بعض المســـلمين وما لمســـوه فيهم من حســـن األخالق والتعامل 

عندما كان المسلمون يقودون العالم ويحملون رايات العلم والحضارة.
وبمثل هذه األجواء الشـــتوية الجميلة تقرر أن تذهب مشـــيًا مبكرًا للمسجد بصحبة 
أبنائك مغتسلين ومتزينين استجابة ألمر هللا، وتدور بعض النقاشات خالل الطريق 
التي تثيرها بعض أسئلتهم خصوصا من أصغرهم والتي ُتظهر لألسف نوعا من الشك 
في أنفسهم حول حقيقة ما إذا كنا نسود العالم في يوٍم ما وفي نفس الوقت ُتظهر 
مـــدى انبهارهم بالغـــرب وحضارته، تحاول جاهدًا أن تصحح األفـــكار وتبرر تقهقرنا 
كمســـلمين عندما ابتعدنا عن ديننا وضعف تمسكنا بتعاليمه، وبينما كنا نحاول عبور 
منطقة عبور للمشاة في طريقنا وإذ بنا نفاجأ بسيارة مسرعة يقودها شخص عرفته 
مـــن رواد المســـجد كان مشـــغوالً بلبس غترته وممســـكًا جواله وغيـــر منتبه للطريق 
وكاد أن يدهســـنا لوال أن تداركنا هللا برحمته في آخر لحظة مما اضطره الســـتعمال 

الفرامل بشـــدة فأصدرت صوتًا شـــديدًا أدخل الرعب في أنفســـنا، وبينما كنا نحاول 
أن نســـتفيق مـــن هول الصدمة والعودة للحياة بعـــد أن خضنا تجربة مقاربة للموت، 
اكتفى قائد المركبة بالتلويح بيده ُمَســـِلمًا ويدعونا إلكمال عبور الطريق كبادرة منه 
وليس ألننا نملك الحق أساســـًا بالعبور كوننا في منطقة عبور للمشـــاة! ومبررًا خطأه 
برغبتـــه في الذهاب للمســـجد قبل األذان، رددت الســـالم عليه وابتســـمت له شـــاكرًا 
كرمـــه وفضله بعدم دهســـنا بخطأ تصرفاته! لمحت حينهـــا نظرات ملؤها التهكم في 
محيـــا أبنائـــي الكبار تشـــكك فـــي كل ما ذكرته لهـــم عن أخالق المســـلمين وخصالهم 

الحميدة.
ســـاد الصمـــت فيمـــا بيننـــا حتـــى وصلنـــا لمواقـــف المســـجد، وإذ بهـــا فوضـــى عارمة 
لســـيارات تقـــف فـــوق الرصيف رغـــم وجود مواقـــف شـــاغرة وعدم تقيـــد بالوقوف 
الصحيح بحســـب تخطيـــط المواقف وســـيارات يقودها أصحابها مســـرعين بداخل 
منطقة المواقف التي تنعدم فيها الرؤية وتكتظ بالمشـــاة الذين يحاولون أن يشـــقوا 
طريقهم وســـط هذه الفوضى من الســـيارات الواقفة بشكل خاطئ وخطير، وعندما 
وصلنا ألبواب المسجد كان منظر األحذية أجلكم هللا المتراكمة والتي تسد المداخل 
بشـــعًا ومقززًا، لكنني قررت عدم االستســـالم ووجهت أبنائـــي لوضع أحذيتنا أعزكم 

هللا في الرفوف العديدة المخصصة لذلك والتي ال يستعملها أحد تقريبًا.

صالح بن سالم الشهري

خاطرة في يوم جمعة جميل )1(

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

للتواصل: 17111483

أدباء بارعون وقارئ يستشف أبعاد الروح
األدبـــي  األثـــر  علـــى  الذيـــن يحكمـــون  إن 
بأنـــه أثـــر عالمي يحكمون عليـــه من خالل 
اســـتطاعة هذا األثر أن يهز أعماق الضمير 
اإلنســـاني الحـــي، وأن يأخـــذ بناحيته إلى 
أفق الشـــعور بالطبيعة اإلنســـانية الخيرة، 
وأن يضيف إلى القارئ معلومات ومعارف 
جديدة تعينه على فهم نفســـه وفهم كونه 
وأســـباب المعركـــة الدائـــرة أبدا بين الشـــر 

والحق.
فاإلنســـان أينما وجد يطلب ممن يكتب له 
أن يهديه ويرشده وينمي شعوره األصيل 
بحـــب الخيـــر والعمل علـــى الفضيلة وترك 
نوازع الشر والخبث والعدوان، والذي يقرأ 
ال يعقل أن يمضي بذلك ألجل التسلية، قد 
نقرأ لنتســـلى، لكننا دائما نكتشـــف أعماقنا 

فـــي كل مـــا نقرأ، والقـــارئ العالمي إنســـان 
مثقف واإلنسان المثقف يرغب بالتجديد، 
يـــود أن يمضـــي في آفـــاق المعرفة التي ال 
تقف عند حد، إنه يريد أن يستشـــف أبعاد 
الـــروح، وأبعاد الوعي والحقيقـــة الخالدة، 
وأن يركن إلى عالم يشـــده إليه شـــدا، ذلك 
العالم الذي يخلقـــه األديب الفنان المبدع، 
العالـــم الـــذي يســـمو بخاطره ويـــزرع فيه 
األمـــل حول طموح اإلنســـان وســـعيه إلى 

الجمال والكمال.
هنـــاك أدباء بارعـــون لديهم قـــدرة عجيبة 
علـــى التـــذوق واختيـــار نوع الفـــن األدبي 
الذي يســـتطيع بواســـطته أن يقول كل ما 
يريـــد قولـــه، وأن يضـــع فيه نظرتـــه ورؤاه 
وشـــخصيته وكل مـــا يمـــت إلـــى فلســـفته 

وموقفه بصلة، حيث يأتي العمل متكامال، 
فنجيـــب محفـــوظ مثـــال يخيـــل إليك في 
أنـــه اللســـان المعبـــر عـــن  بعـــض رواياتـــه 
البشـــرية، والفرنســـي اميـــل زوال قد يكون 
الصحيـــح،  النظـــر  علـــى  القـــادر  الوحيـــد 
وعندما تقرأ لماركيز ترى الواقع الذي يعج 
بالتناقضـــات، أما بلزاك فهو رائع في رســـم 
مشـــاهد وصـــور المعركة، معركة اإلنســـان 
مـــع ذاته فهو يقـــول “األيام التعيســـة أيام 
من الثلج، ســـرعان ما تـــذوب وتصبح ماء 
مســـكوبا”، والروائي الصديـــق أمين صالح 
يكتب من المنبع األول ألحالمه وهواجسه 
وهـــو ذاته، بينما الصديق وأســـتاذي أحمد 
جمعة فالليـــل يتحرك من كتاباته ويمنحه 

حياة أخرى.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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الجولـــة  منافســـات  )اإلثنيـــن(  اليـــوم  تنطلـــق 
السادســـة لـــدوري ناصر بـــن حمد الممتـــاز لكرة 

2020-2019، وذلـــك  الرياضـــي  للموســـم  القـــدم 
بإقامة 3 لقاءات.

يلعب النجمة مع البسيتين عند 6 مساء على استاد 
األهلي، ويلعب الرفاع الشرقي مع المنامة عند 4.40 

عصرا على استاد مدينة خليفة الرياضية، 
وعند 7.15 مساء يلعب الرفاع مع الحد 

على استاد مدينة خليفة الرياضية.
وتستكمل مباريات الجولة غدا )الثلثاء(، 

إذ يلعـــب الحالـــة مـــع الشـــباب، واألهلـــي مـــع 
المحرق، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

ويشـــير ترتيـــب الـــدوري حاليـــا إلى صـــدارة الحـــد برصيد 10 
نقاط، المنامة وصيف بـ 9 نقاط، البسيتين 8، األهلي والمحرق 
والرفاع الشـــرقي 7 نقـــاط لكل واحد منهم، الرفـــاع 6، النجمة 
5، الشـــباب 4، وأخيـــرا الحالة بنقطتين فـــي المركز األخير، مع 
اإلشـــارة إلـــى تبقي لقـــاء مؤجل بيـــن المحـــرق والرفاع ضمن 

الجولة األولى.
بالعـــودة إلى مباريـــات اليوم، فـــإن مواجهة 
الرفـــاع مـــع الحد هـــي األبـــرز؛ كونهـــا تجمع 
حامـــل لقـــب النســـخة الماضيـــة، والمتصـــدر 
التقيـــا  اللـــذان  الفريقـــان  وهمـــا  اآلن،  حتـــى 
الموســـم الماضـــي فـــي نهائـــي كأس الملـــك، وفاز 

الرفاع بلقبه أيضا.
مبـــاراة اليـــوم مختلفـــة تمامـــا؛ كونها 
مهمـــة فـــي مشـــوار كســـب مزيـــد من 
النقـــاط وتعزيـــز الموقـــف على ســـلم 

الترتيب.
أمـــا مبـــاراة النجمـــة والبســـيتين، فـــإن الفريقيـــن يبحثـــان عن 
فـــوز وتعويض النقـــاط التي فقدت خالل الجـــوالت الماضية، 

خصوصا وأنهما حققا نقطة من الجولة الماضية فقط.
وفـــي المبـــاراة الثالثـــة يأمل المنامـــة بالحفاظ علـــى الوصافة 
أمـــام الرفاع الشـــرقي الســـاعي للتقدم إلى األمـــام في جدول 

الترتيب.

الحد ــام  أمـ ــاع  ــرف ال ــا  ــرزه أب ــاءات  ــق ل ــة 3  ــام إق ــوم  ــي ال
انطالق الجولة 6 لدوري ناصر بن حمد الممتاز

الحـــارس  توقيـــع  الحالـــة  نـــادي  خطـــف 
عريـــن  ليحمـــي  هللا؛  لطـــف  إبراهيـــم 
“البرتقالي” فيما تبقى من دوري ناصر بن 
حمد الممتاز لكرة القدم في هذا الموســـم 

.2020 - 2019
وجرت مراســـم توقيع العقد يوم الســـبت 
بمقـــر النادي بحضور مديـــر الفريق األول 
جمـــال عبـــدهللا الســـعدون والالعب الذي 
أمضى على عقد انتقاله رسميا إلى البيت 
الحـــاالوي، إذ يتطلع الحالة من وراء تلك 
الصفقـــة إلـــى تعزيـــز صفوفـــه وتحســـين 
نتائجه في ظل وقوعه بمؤخرة الترتيب 
بنقطتيـــن مـــن 5 مباريـــات خســـر فـــي 3 

وتعادل في 2.
ويعتبـــر لطـــف هللا مـــن خيـــرة الحـــراس 
مـــن  العديـــد  مثـــل  أن  بعـــد  المحلييـــن 
األنديـــة من بينها الحد والنجمة والرفاع 

الشـــرقي، كما ســـبق لـــه أن مثـــل الحالة، 
وكان لطـــف هللا ضمـــن قائمـــة المنتخب 
األولمبي الحائز على لقب بطولة الخليج 
للمنتخبات األولمبية العام 2013، وسبق 
لـــه أن خـــاض تجربة احترافية بســـلطنة 
عمـــان. وتأتـــي تلـــك الصفقـــة بعـــد مرور 

أســـبوع علـــى تعاقـــد الحالـــة كذلـــك مـــع 
الحـــارس ناصـــر يحيـــى لالنضمـــام إلـــى 
نـــادي  ويعتبـــر  األول.  الفريـــق  صفـــوف 
الحالـــة أكثـــر فريق تلقت شـــباكه أهدافا 
منذ انطالق دوري ناصر بن حمد الممتاز 

متساويا مع الشباب )12 هدفا(.

لطف الله يوقع مع الحالة )الصورة من الحساب الرسمي لنادي الحالة(

ـــب ـــاع الترتي ـــن ق ـــاد ع ـــق واالبتع ـــج الفري ـــين نتائ لتحس
الحالــة يضــم الحــارس لطــف اهلل
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اللجنة اإلعالمية

تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، اختتمت منافسات بطولة 

سموه لقفز الحواجز.
هذا وتوج الرئيس التنفيذي لشـــركة إثمار 
للتطويـــر - دلمونيـــا محمـــد خليل الســـيد، 
ورئيســـة لجنـــة التســـويق لقفـــز الحواجـــز 
هـــدى جناحـــي، بحضـــور مديـــر مشـــروع 
ووســـط  البجانـــي،  كلـــود  جـــان  دلمونيـــا 
حضـــور جماهيـــري مميز، الفارس ســـامي 
غـــزوان بلقـــب المســـابقة الكبـــرى ببطولـــة 
ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لقفز 
الحواجـــز برعاية دلمونيـــا بميدان االتحاد 

الرياضي العسكري بالرفة. 
وأبـــدى الســـيد إعجابـــه الكبير بالمســـتوى 
الذي قدمـــه جميع المشـــاركين في بطولة 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
للمنافســـات  والمميـــز  الرائـــع  والتنظيـــم 
واالهتمـــام الـــذي يوليـــه االتحـــاد الملكـــي 

القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة ولجنة 

برئاســـة  الحواجـــز  قفـــز 
الشـــيخ خالـــد بن محمد 
أجـــل  مـــن  خليفـــة؛  آل 

الرياضة  بهـــذه  االرتقـــاء 
محلًيا.

غزوان يحلق بلقب بطولة سمو 

الشيخ خالد بن حمد

وتمكن الفارس ســـامي غزوان من معانقة 
لقـــب بطولة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة بعدمـــا حقـــق فـــوًزا مثيـــًرا في 
المســـابقة الكبرى التي شـــهدت منافسات 
األخيـــر،  الرمـــق  حتـــى  ومتميـــزة  قويـــة 
واســـتطاع غزوان مع فرســـه “مـــس هبه” 
المركـــز األول عـــن جـــدارة  مـــن تحقيـــق 
بلـــغ  بزمـــن  المســـلك  منهًيـــا  واســـتحقاق 
49.37 ثانيـــة ومتعدًيـــا جميـــع الحواجـــز 
التي بلغ ارتفاعها 140 ســـم بســـالم، بينما 

الفـــارس  الثانـــي  المركـــز  فـــي  جـــاء 
مـــع  الرميحـــي  معيـــوف  الصاعـــد 
جواده “ألفيرا” بزمن بلغ 54.33 
ثانيـــة، أمـــا المركـــز الثالـــث 
فكان مـــن نصيب الفارس 
جـــواده  مـــع  أكبـــر  أحمـــد 
“إليسي” منهًيا المسلك بزمن 
بلـــغ 58.91 ثانية و4 أخطاء، المركز 
الرابع جاء فيه الفارس معيوف الرميحي 
وهذه المرة مع الجواد كاثانوس بزمن بلغ 
70.13 ثانيـــة و14 خطـــأ، المركز الخامس 
جـــاء فيه الفـــارس صابر ســـلمان فرج مع 
الجـــواد ألـــكارو فـــان بابينغلـــو بزمـــن بلـــغ 
المركـــز  وفـــي  خطـــأ،  و16  ثانيـــة   57.92
الســـادس جاء الفارس فهد جمال تقي مع 
الجـــواد فير تـــرو بانديت بزمن بلغ 62.91 

ثانية و27 خطأ.

الرميحي يتألق في مسابقة على مرحلتين

حقـــق الفـــارس معيـــوف الرميحـــي لقـــب 
المسابقة الثالثة فئة المبتدئين من العموم 

علـــى  )مســـابقة  وهـــي  األول،  المســـتوى 
مرحلتيـــن خاصة( وارتفاع حواجزها 110 
سم وسرعة المسلك 350 مترا/ دقيقة مع 
جـــواده “ماشـــاءهللا” مســـجاًل أفضل زمن 
ودون أخطاء وبلغ 32.88 ثانية، ومحتكًرا 
المركـــز الثانـــي أيًضـــا لصالحه مـــع جواده 
اآلخـــر “آيريـــش” بزمـــن بلـــغ 34.07 ثانيـــة 
مكرًرا ســـيناريو نفس المسابقة في بطولة 
العيـــد الوطنـــي الماضيـــة وتـــارًكا المركـــز 
الثالـــث ألقـــرب منافســـيه مـــن فريـــق قوة 
دفاع البحرين الفارس يوسف الخاطر مع 
جـــواده “أوداس” بزمـــن بلـــغ 40.42 ثانية، 
المركـــز الرابـــع الفـــارس عدنـــان العلوي مع 
جـــواده “أمانـــي تـــي” بزمـــن 40.82 ثانية، 
المركـــز الخامس الفارســـة غريـــس رودني 
 38.99 بلـــغ  مـــع جوادهـــا “كابتـــن” بزمـــن 
ثانية و4 أخطاء، والمركز الســـادس هيثم 
عبدهللا مـــع الجـــواد “كالرا” بزمـــن 42.21 
ثانية، وشهدت هذه المسابقة مشاركة 20 

فارًسا.

الرميحي يكسب الجوكر

في المســـابقة الرابعة للمتقدمين )مسابقة 
مســـابقة  ونوعهـــا  الزمـــن(  ضـــد  الســـرعة 
الســـرعة ضـــد الزمـــن وارتفـــاع حواجزهـــا 
متـــرا/   350 المســـلك  ســـرعة  ســـم،   120
دقيقـــة تمكن الفـــارس معيـــوف الرميحي 
مـــن فـــرض ســـيطرته في هـــذه المســـابقة 
وإحـــراز لقبها محقًقا أفضـــل زمن فيها مع 
جـــواده “آيريش” وبلـــغ 50.63 ثانية، تارًكا 
المركـــز الثاني للفارس محمـــود عبدالقادر 
من فريـــق قوة دفاع البحريـــن مع الجواد 
“رازفنتـــد إيلـــي هـــورس برايـــد” بزمن بلغ 
51.17 ثانيـــة، فـــي المركـــز الثالث الفارس 
يحيى أحمد سلمان مع جواده “آي ترست 
يـــو” منيًهـــا المســـلك بزمـــن 52.23 ثانيـــة، 
المركـــز الرابع الفارس علـــي هاني اليابس 
مـــع الجـــواد “أوفـــو” بزمـــن 53.68 ثانيـــة، 
المركز الخامس الفارس سيد محمد خلف 
مـــع الجـــواد “كانـــدي” بزمـــن 54.45 ثانية، 
والمركز السادس للفارس أحمد العلوي مع 

جواده “وونتد” بزمن 57.83 ثانية.

داد اهلل يتألق مع “تشامبين”

المتقدميـــن  فئـــة  الخامســـة  والمســـابقة 
المســـتوى الثالث مســـابقة علـــى مرحلتين 
ارتفاع حواجزها 130 ســـم وســـرعة الملك 
350 متـــرا/ دقيقـــة، تمكن الفارس حســـين 
محمـــد داد هللا مـــع الجواد “تشـــامبين” من 
تحقيق المركز األول دون ارتكاب أي خطأ، 
منهًيا المسلك بزمن بلغ 48.17 ثانية، وجاء 
فـــي المركز الثاني الفارس ســـلمان فرج مع 
الجواد ماي بريشـــيز بزمن بلغ 42.84 ثانية 
و4 أخطاء، المركز الثالث جاء فيه الفارس 
هيثم البســـتكي مع الجواد “صـــالح الدين” 
بزمن بلـــغ 47.07 ثانيـــة و4 أخطاء، المركز 
الرابـــع جـــاء فيـــه الفـــارس ســـامي غـــزوان 
مـــع فرســـه “مـــس هبـــه” بزمـــن بلـــغ 56.77 
ثانيـــة و4 أخطـــاء، فـــي المركـــز الخامـــس 
جـــاء الفـــارس فهد جمـــال تقي مـــع الجواد 
“فيـــر ترو بانديـــت” بزمن بلـــغ 63.40 ثانية 
و12 خطـــأ، وفـــي المركز الســـادس الفارس 
معيوف الرميحي مـــع الجواد “لوبي” بزمن 

بلغ 34.08 ثانية في المرحلة األولى.

منافســـات رائعـــة فـــي بطولـــة خالـــد بـــن حمـــد لقفـــز الحواجـــز برعايـــة “دلمونيـــا”

السيد وجناحي يتوجان غزوان بطال للمسابقة الكبرى

االثنين 20 يناير 2020 - 25 جمادى األولى 1441 - العدد 4115

يواجـــه منتخبنـــا الوطنـــي األول لكرة 
اليـــد اليوم )االثنين( نظيـــره اإلماراتي 
ضمـــن  ظهـــًرا   2 الســـاعة  تمـــام  فـــي 
المرحلة الثانية من البطولة اآلسيوية 
والمؤهلـــة  بالكويـــت  المقامـــة   19
لنهائيـــات كأس العالم في مصر 2021 
والمبـــاراة منقولة على القناة الكويتية 

الرياضية.
وتعتبـــر المرحلـــة الثانيـــة هـــي األكثـــر 
أهمية؛ كونها تحدد مســـير ومصير كل 
منتخـــب مشـــارك في تحقيـــق أهداف 
مشـــاركته فـــي هـــذه البطولـــة ومنهـــا 
ضمـــان التأهـــل للمونديال والمنافســـة 

على اللقب اآلسيوي. 
المرحلـــة  لهـــذه  وصـــل  منتخبنـــا 

والجديـــر  المســـتحق  تصـــدره  بعـــد 
إيـــران  علـــى  بفوزيـــن  لمجموعتـــه 
ونيوزلندا، ومواجهته اليوم مع نظيره 
اإلماراتي ال تقل شأنا عن المواجهتين 
األولـــى  الخطـــوة  كونهـــا  الســـابقتين، 
للوصـــول نحو تحقيـــق الحلم المنتظر 
لمملكة البحريـــن على صعيد لعبة كرة 

اليد.
دون شـــك، أن المواجهـــة “الخليجيـــة” 
لهـــا ثقلها الفني وحساســـيتها، وينبغي 
علـــى منتخبنا أن يظهر بصـــورة أقوى 
وأفضـــل منـــذ البدايـــة فـــي الجوانـــب 
ويفـــرض  والهجوميـــة  الدفاعيـــة 
سيطرته باألداء والنتيجة لكي يخرج 

بنتيجـــة الفوز دون إجهاد نفســـه كونه 
ســـيكون في اليوم التالي أمام محطة 
اختبارية بدنية كبيرة بمالقاة اليابان، 
وهذا يوجب عليه إنهاء لقاء اإلمارات 
مبكرا أن سنحت له الفرصة في ذلك.

ويمثـــل منتخبنـــا 19 العًبـــا فـــي هـــذه 
البطولة، وهم: حســـين الصياد، محمد 
عبدالحسين، جاسم السالطنة، محمد 
ميـــرزا، محمـــد حبيـــب، علـــي ميـــرزا، 
محمد عبدالرضا، حســـن السماهيجي، 
أحمـــد المقابـــي، مهـــدي ســـعد، حســـن 
شـــهاب، علي عيد، بالل بشـــام، حسين 
محفـــوظ، عبدهللا علـــي، أحمد جالل، 
محمـــود حســـين، محمد حبيـــب ناصر 

وعبدهللا الزيمور.

ــة 19 ــويـ ــيـ ــة اآلسـ ــول ــط ــب ــل ــة ل ــي ــان ــث ــة ال ــل ــرح ــم افـــتـــتـــاح ال

منتخبنــا يواجــه نظيــره اإلمــاراتــي اليــوم

علي مجيد

أحمد مهدي

سبورت

حسن علي

عــاد المهاجــم أحمــد الختــال إلــى ناديــه األم قاللــي بعدمــا ضمــه النــادي 
رســميا إلــى صفوفه ليدافع عن ألوان الفريــق الذي يلعب بدوري الدرجة 

الثانية.

وســـيمثل الختـــال )البالغ مـــن العمر 
31 عامـــا( الفريـــق األول لكرة القدم 
بعـــد مســـيرة طويلـــة خاضهـــا مـــع 
عـــدد من األنديـــة المحلية من بينها 
الرفـــاع الشـــرقي والحـــد والحالـــة، 
كما ســـبق وأن تـــوج الختـــال بلقب 
هـــداف دوري الدرجـــة األولـــى في 
موسم 2011 - 2012 واختير آنذاك 
الوطنـــي األول  المنتخـــب  لتمثيـــل 
المـــدرب  الـــذي كان يشـــرف عليـــه 

اإلنجليزي بيتر تايلور.
ويسعى قاللي من خالل التعاقد مع 
الختـــال بفترة االنتقاالت الشـــتوية 
التـــي تنتهـــي بنهاية الشـــهر الجاري 
وتحســـين  صفوفـــه  تدعيـــم  إلـــى 

نتائجـــه بـــدوري الدرجـــة الثانية إذ 
إنـــه يحتـــل المركـــز الســـادس فـــي 
الترتيـــب العـــام بــــ 12 نقطـــة من 8 

مباريات، فاز في 4 وخسر مثلها.

الختـــال يعــود إلــى قــاللـــي

أحمد الختال



النبيه صالح وبني جمرة... من يضع القدم األولى للبقاء؟
فـــي ملحـــق الهبـــوط لـــدوري الطائـــرة

بنـــي  نـــادي  تفصـــل  كانـــت  أن  بعـــد 
جمـــرة نقطـــة واحـــدة للبقـــاء بدوري 
الدرجـــة األولـــى حيـــن كان متقدمـــا 
علـــى عالـــي 15/14 فـــي آخـــر مباراة 
بالجولة الثالثة من دور المجموعات، 
يخـــوض الفريـــق تحديـــا جديـــدا من 
أجـــل البقـــاء، عندمـــا يواجـــه النبيـــه 
صالح الساعة 6:30 مساء على صالة 
الرياضيـــة  االتحـــاد بمدينـــة عيســـى 
ضمـــن مبـــاراة ملحـــق الهبـــوط التـــي 
تقام بيـــن صاحبي المركـــز الرابع في 

المجموعتين “أ” و”ب”.
ووفقـــا لنظـــام البطولـــة يقـــام ملحق 
الهبـــوط مـــن 3 مباريـــات، الفائـــز مـــن 
اثنتين يضمن بقـــاءه بدوري الدرجة 
للدرجـــة  يهبـــط  والخاســـر  األولـــى 

بـــأن الفائـــز فـــي  الثانيـــة، مـــا يعنـــي 
مواجهـــة اليوم ســـيضع قدمه األولى 

للبقاء بدوري الكبار.
وكان النبيـــه صالح قد فـــاز على بني 
جمرة في القسم األول بنتيجة 3/0.

ويتطلع النبيـــه صالح بقيادة المدرب 
لتكـــرار  القطـــان  محمـــد  المحلـــي 
انتصاره على منافســـه، لكن الظروف 
تبدو مغايرة بعد أن عزز “الجمراوية” 
صفوفهـــم بالمحتـــرف البرازيلي جوا 
تحـــت قيادة المدرب المحلي جاســـم 
النبهان، كما هو الحال بالنســـبة ألبناء 
صفوفهـــم  دعمـــوا  الذيـــن  الجزيـــرة 
كذلـــك بالمحترف الفنزويلـــي فابيان 

مارتينيز.
وتكتسي مواجهة اليوم أهمية كبيرة 

في ظـــل رغبة الفريقيـــن الكبيرة في 
البقاء بدوري األضواء، فهل ســـيكرر 
النبيـــه صالـــح تفوقـــه ويضـــع قدمـــه 

بنـــي جمـــرة  يـــرد  أم  للبقـــاء  األولـــى 
اعتبـــاره ويحقق انتصـــاره األول في 

الدوري لهذا الموسم؟

من لقاء بني جمرة والنبيه صالح بالقسم األول

أقامـــت لجنة الدراجـــات الجبلية 
للدراجـــات  البحرينـــي  باالتحـــاد 
الهوائيـــة ســـباقها األول للموســـم 
الجمعـــة  صبـــاح  فـــي  الجـــاري 
الماضي بمنطقة الصخير، وســـط 

إقبال كبير جدا على المشاركة.
وبلـــغ عدد المشـــاركين فـــي أولى 
تجارب لجنـــة الدراجات الجبلية 
بعـــد اإلعـــان عنهـــا 170 دراجـــا 
من الجنســـين مـــن داخل وخارج 
البحريـــن ومـــن مختلـــف الفئـــات 
العمريـــة، إضافـــة إلى المشـــاركة 
النوعيـــة لـــذوي الهمـــم، التي كان 
لها مردودهـــا اإليجابي على هذه 

الفئة من المجتمع البحريني.
وبهـــذه التجربـــة الناجحـــة علـــى 
أكثر من صعيـــد تنظيمي وإداري 
لجنـــة  تكـــون  وإنســـاني  وفنـــي 
الدراجـــات الجبليـــة فـــي االتحاد 

الهوائيـــة  للدراجـــات  البحرينـــي 
قد ســـجلت خطـــوة متميـــزة من 
والمتوقعـــة  الطيبـــة  النجاحـــات 
منهـــا، خصوصـــا أنهـــا تضـــم فـــي 
صفوفها نخبة من خبراء رياضة 
مـــن  النـــوع  وهـــذا  الدراجـــات 
الســـباقات الـــذي يحظـــى بإقبال 
كبيـــر مـــن الشـــباب الرياضي في 
ومختلـــف  والمنطقـــة  البحريـــن 

دول العالم.
أقامـــت  آخـــر،  صعيـــد  وعلـــى 
المســـابقات فـــي االتحـــاد  لجنـــة 
الهوائيـــة  للدراجـــات  البحرينـــي 
جولـــة تأبينيـــة علـــى روح الفقيد 
الطفـــل إبراهيـــم محمـــد المطوع 
الـــذي انتقـــل إلى جـــوار ربه وهو 
علـــى دراجتـــه الهوائية في غمرة 
أفـــراح البحريـــن بفـــوز منتخبنـــا 

لكرة القدم بلقب “خليجي 24”.

السباق األول للجنة الدراجات الجبلية

Sports@albiladpress.com15

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

لرئيـــس  األول  النائـــب  رعايـــة  تحـــت 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، أقيمت 
منافسات بطولة العالم للناشئين للمبارزة 
فئة الذكور في ســـاح اآليبيه، على مدار 
يوم واحد بمشـــاركة ٦٩ العبا يمثلون 20 

دولة.
وبهذه المناســـبة، قال ســـمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة “ســـعداء باحتضان 
مملكـــة البحرين منافســـات بطولة العالم 
للناشـــئين في لعبة المبارزة، والذي يؤكد 
قـــدرة البحريـــن على تنظيم واســـتضافة 
مختلـــف البطـــوالت، ما يعزز مـــن موقعها 
فـــي العالـــم كمحطـــة مثالية الســـتقطاب 
الفعاليـــات الرياضيـــة”، منوهـــا ســـموه أن 
إقامـــة مثـــل هـــذه البطـــوالت علـــى أرض 
المملكـــة تعكـــس التطـــور والتقـــدم الـــذي 
يشـــهده قطاع الشـــباب والرياضة، بفضل 
الدعم واالهتمام الذي يحظى به من لدن 

عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة.

مملكـــة  اســـتضافة  أن  ســـموه  وأضـــاف 
البحرين لهذه البطولـــة للعام الثالث على 
التوالي، تعكـــس النجاحات التي حققتها 
في النســـختين الماضيتيـــن، ما يعد دليا 
واضحـــا على مـــا تزخـــر بـــه البحرين من 
مقومـــات وطاقـــات إداريـــة ذات كفـــاءة 
عاليـــة من شـــبابها المخلـــص الذي يبحث 

دائما عن التميز.
وأشـــاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها 
االتحاد البحريني للمبارزة برئاسة الشيخ 
إبراهيم بن سلمان آل خليفة في اإلعداد 
والتحضير إلقامة هذه البطولة، ما ساهم 
فـــي ظهورها بشـــكل الفـــت انعكس على 
تحقيقهـــا للنجاح المطلوب، مهنئا ســـموه 
منتخبي روســـيا وإيطاليا على حصولهما 
علـــى المراكـــز الثاثـــة األولـــى، إذ حصل 
المركـــز األول  المنتخـــب الروســـي علـــى 
والثالـــث فيما حصـــل المنتخب اإليطالي 

علـــى المركـــز الثاني، متمنيا ســـموه لبقية 
المنتخبـــات حظـــا أوفـــر في المشـــاركات 

المقبلة.
وأقيـــم حفـــل ختـــام البطولـــة الذي شـــهد 
حضور أنجال ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، ســـمو الشـــيخ فيصل بن خالد 
بن حمد آل خليفة وســـمو الشيخ عبدهللا 
بـــن خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، إذ تـــوج 

سموهما الفائزين بالمراكز الثاثة األولى.
مـــن جانبه، قدم رئيس االتحاد البحريني 
للمبـــارزة الشـــيخ إبراهيـــم بن ســـلمان آل 
خليفة باســـمه ونيابة عن أســـرة المبارزة 
واالمتنـــان  الشـــكر  خالـــص  البحرينيـــة 
والتقدير لســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة على رعاية سموه الكريمة لبطولة 
العالـــم لفئـــة الناشـــئين وتشـــريف أنجال 

ســـموه لحفـــل ختـــام البطولـــة وتتويـــج 
الفائزيـــن بالمراكز الثاثـــة األولى، مؤكدا 
أن هـــذه الرعاية الكريمة من لدن ســـموه 
والتشريف الغالي من أنجال سموه يعتبر 
وساما وتتويجا ألسرة االتحاد البحريني 
للمبارزة، األمر الذي يعتبر حافزا لاتحاد 
لتنظيـــم العديـــد مـــن البطـــوالت المحلية 
واإلقليمية والعمل على نشـــر اللعبة التي 

باتـــت تحقـــق اإلنجـــازات فـــي مختلـــف 
الفئات.

 من جهته، أشاد رئيس االتحاد اإلماراتي 
بـــن  ســـالم  الشـــيخ  للمبـــارزة  والعربـــي 
سلطان القاســـمي بالتنظيم الرائع لمملكة 
البحريـــن، مؤكدا أن مثـــل هذه البطوالت 
تعتبـــر الطريـــق الصحيـــح لخلـــق أجيـــال 

رياضية تحمل ثقافة لعبة المبارزة.

أنجـــال ســـموه يتوجـــون أصحـــاب المراكـــز األولـــى فـــي عالميـــة الناشـــئين للمبـــارزة

خالد بن حمد: البحرين محطة مثالية الحتضان البطوالت الرياضية

من التتويج

بعد إسدال الستار على مشاركة المنتخب 
الســـعودي األول في بطولـــة كأس الخليج 
لكـــرة القدم التي خســـرها أمـــام المنتخب 
البحرينـــي فـــي المبـــاراة النهائيـــة بهـــدف 
األولمبـــي  المنتخـــب  توجـــه  نظيـــف، 
الســـعودي إلـــى تايلنـــد باحثـــا عـــن بطاقة 

التأهل ألولمبياد طوكيو. 
والافت في األمر أن التشـــكيلة األولمبية 
الســـعودية خلت من عناصـــر فريق الهال 

السعودي الذي كان يدعم المنتخب األول 
بــــ 7 العبين توجو مع الزعيم أخيرا بكأس 

االتحاد اآلسيوي.
ويقتـــرب األولمبـــي الســـعودي مـــن الفـــوز 
بالبطاقة المؤهلـــة لألولمبياد، لكنه يحتاج 
إلـــى تحقيـــق أحـــد المراكز الثاثـــة األولى 

في البطولة اآلسيوية.
وتأهـــل الفريق األخضر للدور قبل النهائي 
بعـــد فوزه فـــي دور الثمانيـــة على مضيف 
فـــاز  كمـــا  التايلنـــدي،  المنتخـــب  البطولـــة 

الفريق على منتخب اليابان وسوريا.

األولمبـــي  المنتخـــب  تشـــكيلة  وتتكـــون 
الســـعودي مـــن: أميـــن بخـــاري )االتحـــاد(، 
عبدالباســـط  )األهلـــي(،  تارميـــن  عبـــدهللا 
هندي )األهلي(، حســـن التمبكي )الوحدة(، 
عبـــدهللا العامـــري )النصر(، ســـامي الناجي 
)نـــادي أبهـــا(، عبدالرحمن غريـــب )األهلي(، 
عبـــدهللا  )الشـــباب(،  العمـــران  ناصـــر 
الحمـــدان )الشـــباب(، أيمن الخليـــف )نادي 
)الحـــزم(،  اليامـــي  عبدالرحمـــن  الوحـــدة(، 
محمد الشـــنقيطي )التعـــاون(، خالد دبيش 
الفتـــح(،  )نـــادي  الحســـن  علـــي  )العدالـــة(، 

حسين العيســـى )العدالة(، يوسف الحربي 
)األهلـــي(، ســـعد الســـلولي )االتفـــاق(، خالد 
الغنـــام )نادي القادســـية(، فـــراس البريكان 
)النصر(، مختار علي )النصر(، صالح العميد 
)النصـــر(، محمـــد اليامـــي )األهلي(، ســـعود 

عبد الحميد )االتحاد(.
فيمـــا تتكـــون قائمـــة منتخـــب الســـعودية 
األول من: حراسة المرمى: محمد العويس 
)األهلـــي(، فـــواز القرنـــي )االتحـــاد(، أميـــن 
بخـــاري )االتحـــاد(، خـــط الدفـــاع: عبدهللا 
مـــادو )النصـــر(، زيـــاد الصحفـــي )االتحاد(، 

محمد خبرانـــي )األهلي(، حســـان تمبكتي 
)الوحدة(، محمد البريك )الهال(، ســـلطان 
الغنـــام )النصر(، ياســـر الشـــهراني )الهال(، 
سعود عبدالحميد )االتحاد(، خط الوسط: 
كنـــو  محمـــد  )الهـــال(،  عطيـــف  عبـــدهللا 
)الهال(، ســـلمان الفرج )الهـــال(، عبداإلله 

المالكي )االتحاد(، تركي العمار )الشـــباب(، 
يحيى الشهري )النصر(، عبدالعزيز البيشي 
)االتحـــاد(، نـــواف العابـــد )الهـــال(، ســـالم 

الدوسري )الهال(، هتان باهبري )الهال(
خـــط الهجـــوم: فـــراس البريـــكان )النصر(، 

وعبدهللا الحمدان )الشباب(.

تألق “األولمبي” السعودي يحرج “الزعيم”

االثنين 20 يناير 2020 - 25 جمادى األولى 1441 - العدد 4115

األولمبي السعودي وصل لنصف نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاًما

سبورت

يتجـــه االتحـــاد العربي لكـــرة القدم إلى 
الكـــرة  لمنتخبـــات  بطولـــة  اســـتحداث 
النســـائية، وذلـــك بالتعـــاون مـــع اللجنـــة 
النسائية باالتحاد السعودي لكرة القدم.

عربيـــة  بطولـــة  اســـتحداث  ويأتـــي 
لمنتخبـــات كـــرة القـــدم النســـائية ضمن 
خطـــط االتحاد العربي إلعادة أنشـــطته 
وبشكل مكثف على مستوى المنتخبات، 
الـــذي  النجـــاح الافـــت  خصوصـــا بعـــد 
حققته بطولة األندية في شكلها الجديد 
ســـواء الموســـم الماضي تحت مســـمى 
كأس زايـــد لألندية األبطال والذي أحرز 
لقبه فريق النجم الساحلي التونسي، أو 
نســـخة هذا الموسم 2020-2019 تحت 
مســـمى كأس محمـــد الســـادس لألندية 

األبطال.
لكـــرة  العربـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وقـــال 
القـــدم صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
عبدالعزيـــز بـــن تركي الفيصـــل إن هناك 
بطـــوالت قادمة يعمـــل االتحـــاد العربي 
علـــى إطاقها على مســـتوى المنتخبات 
القطـــاع  هـــذا  لتنميـــة  وذلـــك  الســـنية، 
المهم وعلى مســـتوى المنتخبات الكبار، 
باإلضافـــة إلى اســـتحداث بطولة عربية 

لكرة القدم النسائية.
يأتـــي ذلـــك بالتزامـــن مـــع تأكيـــد إقامة 

والتـــي  ســـنة،   20 تحـــت  العـــرب  كأس 
سيســـتضيفها االتحـــاد الســـعودي لكـــرة 
القـــدم خال الفتـــرة 17 فبرايـــر وحتى 
5 مـــارس المقبلين، وذلك بمشـــاركة 16 
منتخبا بما فيهم منتخبنا لفئة الشـــباب، 
وهـــي باكـــورة البطـــوالت العربيـــة على 
مســـتوى المنتخبات بعد عودة النشـــاط 

لاتحاد العربي لكرة القدم.
وكان االتحـــاد العربـــي لكـــرة القـــدم قد 
اعتمـــد لجانـــه المعاونـــة، ومنهـــا اللجنة 
النسائية التي ستترأسها سمر نصار من 
األردن، كمـــا تـــم اختيـــار رئيســـة اللجنة 
النســـائية باالتحاد البحريني لكرة القدم 
الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة نائبا 

لرئيس اللجنة في االتحاد العربي.

بالتعــاون مــع اللجنــة النســائية باالتحــاد الســعودي
استحداث بطولة عربية لسيدات الكرة

أحمد مهدي

حسن علي

سبورت

يقترب االتحـــاد البحريني لكرة القدم 
يومـــا بعـــد آخـــر من خيـــار االســـتعانة 
بخدمـــات المـــدرب البرتغالـــي هيليـــو 
ســـوزا مدرب المنتخب الوطني األول 
القيـــادة  الشـــاغر فـــي  المقعـــد  لمـــلء 

الفنية للمنتخب األولمبي.
االرتبـــاط  فـــك  إعـــان  عـــدم  ورغـــم 
بيـــن اتحـــاد الكـــرة والمـــدرب ســـمير 
بـــن شـــمام الـــذي ينتهـــي عقـــده نهاية 
الشـــهر الحالي، فإنـــه من غير الواضح 
وجـــود رغبة لدى االتحاد للتجديد مع 
المـــدرب التونســـي بعـــد الخـــروج من 
الســـباق على بطاقـــة التأهل ألولمبياد 

طوكيو 2020.
وأخفق بن شـــمام في قيـــادة منتخبنا 
بعدمـــا  طوكيـــو  ألولمبيـــاد  األولمبـــي 

خـــرج المنتخب المبكر في التصفيات 
اآلســـيوية )كأس آسيا تحت 23 عاما( 
التي أقيمت في تايلند واحتل المركز 

األخير في المجموعة األولى.
وجمـــع األولمبـــي نقطتيـــن فقـــط من 
تعادليـــن وخســـارة، ومنـــي بخســـارة 
ثقيلـــة في بداية مشـــواره أمام تايلند 
العـــراق  مـــع  وتعـــادل   5/0 بنتيجـــة 
بهدفين لكل فريق قبل أن يتعادل مع 

أستراليا بهدف لمثله ويبدأ البطولة.
وتعاقـــد االتحاد البحريني لكرة القدم 
مع المدرب التونســـي سمير بن شمام 
فـــي أبريـــل 2017 لقيـــادة المنتخـــب 
األولمبـــي؛ نظـــرا لعملـــه فـــي البحرين 
مـــع عـــدد مـــن األنديـــة مثـــل المحرق 

والمنامة والرفاع الشرقي.

ويعـــد البرتغالـــي هيليو ســـوزا الخيار 
األمثـــل التحاد الكـــرة العتبارات عدة 
أبرزهـــا نجاحـــه الباهـــر مـــع المنتخب 
األول فـــي بطولـــة غـــرب آســـيا 2019 
وبطولة كأس الخليـــج 2020، إضافة 
إلى اعتبارات مالية واستراتيجية قد 

يوفرها االتحاد مع سوزا.

هيليو سوزا

الخيــار األمثــل بعــد نجاحه الباهــر مع المنتخــب األول
المدرب هيليو سوزا األقرب لقيادة األولمبي

أحمد كريم



رد ليفريـــول علـــى ٣ عقـــود مـــن التقهقـــر، 
غريمـــه  عـــن  نقطـــة   30 بفـــارق  بابتعـــاده 
التاريخـــي مانشســـتر يونايتـــد بعـــد الفوز 
عليـــه 0-2 أمس األحد في المرحلة الثالثة 
والعشـــرين مـــن الـــدوري اإلنجليـــزي لكرة 
القـــدم. وبعدمـــا اكتفى بمشـــاهدة يونايتد 
الـــدوري  انطـــاق  منـــذ  لقبـــا  بــــ13  يتـــوج 
الممتاز موسم 1992 - 1993 وإزاحته عن 
رأس الئحـــة أكثـــر الفرق ألقابـــا )20 مقابل 
18(، أصبـــح ليفربول اآلن، وبفضل هدفي 
الهولنـــدي فيرجيـــل فان دايـــك والمصري 
محمـــد صـــاح، على مرأى مـــن لقبه األول 
منـــذ 1990 بعد تقدمه بفارق 16 نقاط عن 
جار “الشـــياطين الحمر” مانشســـتر سيتي 

بطـــل الموســـمين الماضييـــن الـــذي تعادل 
الســـبت مـــع كريســـتال بـــاالس 2-2، وفي 
جعبتـــه أيضـــا مبـــاراة مؤجلـــة. ومـــا يزيد 
مـــن حـــاوة الهيمنـــة المطلقـــة لليفربـــول 
علـــى مجريـــات هـــذا الموســـم، أنـــه وعلى 
غرار الفتـــرة التي أمضاها مـــن دون الفوز 
باللقـــب، على بعد “٣ عقود” من النقاط عن 
يونايتد الذي عجـــز أقله عن تكرار نتيجة 
لقـــاء الذهـــاب حيـــن كان الفريـــق الوحيد 
أمـــام  الهزيمـــة  تجنـــب  فـــي  نجـــح  الـــذي 
“الحمر” هذا الموســـم بالتعـــادل معهم 1-1 

في 20 أكتوبر الماضي.
وبفـــوزه الثالـــث عشـــر تواليـــا منـــذ ذلـــك 
التعـــادل ومحافظتـــه على ســـجله الخالي 
من الهزائم على أرضه في الدوري الممتاز 

للمبـــاراة الثانيـــة والخمســـين تواليـــا، فك 
ليفربول عقدته أمام يونايتد وحقق فوزه 
الثانـــي فقـــط عليه فـــي آخـــر 12 مواجهة 
بينهمـــا منـــذ موســـم 2013 - 2014 الـــذي 

شهد فوزه على األخير ذهابا وإيابا.
كمـــا حرم فريـــق المـــدرب األلماني يورغن 

كلـــوب غريمـــه التاريخـــي االســـتفادة مـــن 
 0-1 نيوكاســـل  أمـــام  تشلســـي  ســـقوط 
الســـبت، لكي يقلـــص الفارق الـــذي يفصله 
عـــن المركـــز الرابـــع األخيـــر المؤهـــل الـــى 
الـــى  المقبـــل  الموســـم  األبطـــال  دوري 
نقطتين فقط، وبقي رجال النروجي أولي 

غونار سولسكاير بعيدا بالتالي عن النادي 
اللندني بفارق 5 نقاط.

وكانـــت بداية “الحمر” مثاليـــة إذ افتتحوا 
التســـجيل فـــي الدقيقـــة 14 بكرة رأســـية 
لفـــان دايـــك فـــي الزاويـــة اليســـرى العليـــا 
لمرمى الحارس اإلســـباني دافيد دي خيا، 

وذلـــك إثر ركلـــة ركنيـــة نفذها مـــن الجهة 
اليمنى ترنت ألكسندر-آرنولد.

وفشـــل بعدها أي مـــن الفريقيـــن من خلق 
فـــرص حقيقيـــة، ليبقـــى هدف فـــان دايك 
الثالثـــة  الدقيقـــة  حتـــى  بينهمـــا  الفاصـــل 
األخيـــرة مـــن الوقـــت بـــدل الضائـــع حيـــن 
انطلقت الكرة من بيكر مباشرة الى صاح 
المتقدم بعـــد منتصف الملعب، فتوغل بها 
المصـــري حتـــى وصل الى منطقـــة الجزاء 
ثـــم أطلقهـــا أرضية بعيدا عـــن متناول دي 

خيا، مسجا هدفه الـ11 هذا الموسم.
وأســـدى بيرنلـــي خدمـــة لســـيتي وحـــرم 
ليســـتر سيتي من أن يصبح على المسافة 
ذاتهـــا من بطـــل الموســـم الماضـــي، وذلك 

بالفوز عليه 2-1.

تراجع الهجوم يهدد حلم تشيلسي
لمهاجمـــي  المتراجـــع  المســـتوى  يهـــدد 
تشيلسي بإفساد العمل الجيد الذي قدموه 
فـــي بدايـــة الموســـم بعدمـــا أهـــدر فريـــق 
المدرب فرانك المبارد فرصة االبتعاد عن 
منافســـيه في سباق المركز الرابع بالدوري 
اإلنجليـــزي الممتـــاز لكـــرة القـــدم بهزيمته 
أمـــام نيوكاســـل يونايتـــد بهـــدف نظيـــف 
يـــوم الســـبت. وفـــي ظـــل فقدان آرســـنال 
وتوتنهـــام هوتســـبير لنقـــاط يوم الســـبت 
وخوض مانشستر يونايتد مواجهة صعبة 
خارج ملعبه أمـــام ليفربول المتصدر، كان 
أمـــام تشيلســـي فرصة توســـيع الفارق مع 

ماحقيه إذا انتصر في نيوكاسل.
ودخل نيوكاســـل المبـــاراة بعد تعادله مرة 
واحـــدة والخســـارة فـــي 3 مواجهـــات في 
آخر 4 مباريـــات بالدوري لكن هدف إيزاك 
هايدن بضربة رأس في الوقت المحتسب 
بـــدل الضائـــع منح النقـــاط الثـــاث لفريق 

المدرب ستيف بروس.

وأهدر تشيلسي العديد من الفرص، خاصة 
في الشوط الثاني، الفتتاح التسجيل بعد 
أن اســـتحوذ على الكرة بنسبة %70 على 

مدار 90 دقيقة.
وأضـــاع هدافه تامي أبراهـــام، الذي أحرز 
13 هدفـــا في الـــدوري هذا الموســـم، عدة 
لـــم  البلـــوز  فـــرص خطيـــرة، لكـــن العبـــي 
يقدمـــوا لـــه الكثير من التمريـــرات الجيدة 
فـــي الثلث األخير، وكانـــت 4 فقط من 19 

تسديدة للفريق داخل إطار المرمى.
وكان هذا هو الحال بالنسبة لتشيلسي في 
الفتـــرة األخيرة حيـــث انتصـــر أربع مرات 

فقط في آخر 11 مباراة في الدوري.
وســـجل البرازيلـــي ويليـــان هدفيـــن منـــذ 
نهايـــة أكتوبر ولـــم يحرز ميســـون ماونت 

أي هدف منذ بداية ديسمبر.
ولم يهز األمريكي كريســـتيان بوليسيتش 
الشـــباك منذ بداية نوفمبر، وســـجل كالوم 
هودسون-أودوي أول أهدافه في الدوري 

األسبوع الماضي فقط.
وربمـــا مـــر أبراهام بيـــوم ســـيئ، لكنه كان 
مهاجـــم تشيلســـي الوحيد بســـتاد ســـانت 
جيمـــس بارك الذي ســـدد كـــرة داخل إطار 

المرمى طيلة المباراة.
وقـــال المبـــارد: “ال يمكننـــا االعتمـــاد علـــى 
تامـــي فقط. يجب أن يســـجل المهاجمون 

جميعا إذا أردنا سد الفجوة في األمام”.
وتابـــع: “لم يكن يوم تامي الليلة، لكن هذه 
هي كرة القدم. نمتلك العديد من المواهب 
في هـــذا الفريق، لكن عندما نســـيطر على 
المباريـــات علينـــا تســـجيل أهـــداف أيضا. 

كان هذا هو الحال طيلة الموسم”.
بالبدايـــة  الكثيريـــن  تشيلســـي  وأدهـــش 
القويـــة لتشـــكيلته الشـــابة، إذ انتصـــر في 
6 مباريـــات متتاليـــة بين ســـبتمبر وبداية 
نوفمبر، رغـــم منعه من التعاقد مع العبين 
جدد قبل بداية الموسم بسبب عقوبة من 
االتحاد الدولي )الفيفا(. وســـجل تشيلسي 
العديـــد مـــن األهـــداف لكـــن منذ خســـارته 
أمـــام مانشســـتر ســـيتي قبل شـــهرين، بدا 
الفريـــق اللندنـــي أقل خطورة فـــي األمام. 
ولـــم يعـــد أبراهـــام خطيـــرا كمـــا كان، لكن 
معاناة المهاجميـــن اآلخرين يجب أن تتم 
معالجتها لضمان عـــدم التفريط في إنهاء 

الموسم ضمن المربع الذهبي.

تامي أبراهام

وكاالت

ليفربول يحلق
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وكاالت

تحمـــل مـــدرب أتلتيكـــو مدريد 
األرجنتيني دييجو ســـيميوني، 
الفريـــق  خســـارة  مســـؤولية 
رد  دون  بثنائيـــة  إيبـــار  امـــام 
فـــي الجولـــة الــــ20 مـــن الدوري 

اإلسباني “الليجا”.
وقال سيميوني، في تصريحاته 
أقيمـــت  التـــي  المبـــاراة  عقـــب 
يتحمـــل  إنـــه  الســـبت،  مســـاء 
يـــد  مســـؤولية الخســـارة علـــى 
إيبـــار الذي “هـــدد فريقه مرتين 
الهـــدف  ســـجل  الثالثـــة  وفـــي 

األول”.
وأضـــاف ســـيميوني أن أتلتيكو 
“فقـــد الســـيطرة علـــى المبـــاراة 

منذ أن سجل إيبار الهدف”. 
وأشـــار إلى أن الروخيبانكوس 
بدأ المباراة بشـــكل ســـيئ، قائًا 
“إذ بـــدأت بطريقـــة ســـيئة فـــي 

فـــإن  إيبـــار(،  )ملعـــب  إيبـــوروا 
احتماالت الخسارة تزداد”.

الفرصـــة  ســـيميوني  واســـتغل 
ليؤكـــد أن فريقه في حاجة إلى 

تعزيزات في خط الهجوم.
وبهزيمته تجمد رصيد أتلتيكو 
مدريد عند 35 نقطة في المركز 

الثالث.

سيميوني يتحمل مسؤولية الخسارة

دييجو سيميوني

وزنياكي تستعد للوداع األخير
فـــي الوقـــت الذي يتأهـــب فيه معظم 
أقرانها لتقديم أداء الفت في ملبورن 
بارك أمـــا في انطاقة قوية لموســـم 
التنـــس الجديد فإن الهزيمة بالنســـبة 
للدنمركية كارولين وزنياكي ســـتعني 
نهايـــة مســـيرة احترافيـــة حافلـــة في 
ماعـــب التنـــس اســـتمرت طـــوال 15 

عاما.
وحرصـــا منهـــا على االنتقـــال للمرحلة 
التالية من حياتها رفقة زوجها ديفيد 
لـــي الاعب الســـابق في دوري الســـلة 
األميركي للمحترفين قررت وزنياكي 
أن تكـــون بطولة أســـتراليا المفتوحة 
فـــي نســـختها رقـــم 108 آخـــر بطولـــة 

تنافس فيها.
فـــإذا ما خســـرت وزنياكـــي )29 عاما( 
فـــي مباراتهـــا فـــي الـــدور األول يـــوم 

االثنيـــن أمام األميركية كريســـتي آن، 
وهـــو أمر غيـــر متوقع، فإنها ســـتكون 
لحظة الوداع األخيرة بالنسبة لاعبة 
فـــي  اســـتمرت  أن  بعـــد  الدنمركيـــة 
منافسات هذه اللعبة طويا وجمعت 
أكثـــر من 35 مليـــون دوالر من جوائز 

الفوز المالية فقط.
الاعبـــة  قالـــت  الموقـــف  هـــذا  وعـــن 
للصحفييـــن يوم الســـبت ”أدخل هذه 
أي  مثـــل  معتـــادة  بصـــورة  البطولـــة 
بطولـــة أخـــرى لكن مـــن الواضـــح أنها 
مختلفـــة مـــن حيـــث إنها آخـــر بطولة 

أشارك فيا.
هنـــا  وجـــودي  لمجـــرد  أســـتمتع  ”أنـــا 
وتدربـــت بصـــورة جيدة جـــدا وفعلت 
كل ما بوسعي لاستعداد لهذه البطولة 

وكلي أمل في تقديم األفضل“.

وأضافـــت ”أســـرتي معـــي هنـــا وهـــذا 
بـــأن  ثقـــة  علـــى  وأنـــا  شـــيء جميـــل 
الموقـــف ســـيكون مشـــوبا بالعاطفـــة 
للمـــرة  الكـــرة  ضـــرب  بمجـــرد  قليـــا 

األخيرة“.
واحتلـــت وزنياكي صـــدارة التصنيف 
للمـــرة  التنـــس  لمحترفـــات  الدولـــي 
 2018 فـــي  الثالثـــة خـــال مســـيرتها 
بعـــد فوزهـــا بـــأول لقـــب فـــي الفردي 
فـــي البطـــوالت الكبـــرى عندما هزمت 
الرومانية ســـيمونا هاليـــب في نهائي 

أستراليا المفتوحة.
وكشفت وزنياكي في وقت الحق من 
نفـــس العام عن إصابتها بالتهابات في 
المفاصل وهو ما يسبب لها ألما ويؤثر 
عليهـــا ويـــؤدي إلـــى شـــعورها بالتعب 

واإلرهاق.

لكنها أكدت بعد ذلك أن قرار االعتزال 
لـــه  الثاثيـــن ال عاقـــة  بلوغهـــا  قبـــل 

بحالتها البدنية.
وقالـــت عن القرار ”لقـــد حققت الكثير 
جهـــد  كل  وبذلـــت  اإلنجـــازات  مـــن 
مستطاع. وفي كل يوم عملت بجدية 
تامـــة مـــن أجـــل البقـــاء فـــي القمـــة أو 

العودة إلى القمة في أي جانب“.
ومضت قائلة ”الشعور مختلف. وحتى 
اآلن أريد العمل بجد لكني أريد القيام 
بشـــيء مختلف. أود أن أحاول إنجاز 

شيء آخر.. أشياء أخرى في الحياة.
”الحيـــاة قصيرة وأعرف أن المســـيرة 
فـــي ماعب التنـــس قصيـــرة وأمامي 
متســـع مـــن الوقـــت للقيـــام بمـــا أريده 
خـــارج هذا المجال. وفي نفس الوقت 
عليـــك  يتعيـــن  فإنـــه  تعلمـــون  وكمـــا 
المضـــي قدما فـــي االتجاه الـــذي تراه 

صحيحا“.
وأشـــارت وزنياكي التي كانت تكشف 
بعـــض جوانـــب حياتهـــا  عـــن  أحيانـــا 
الشـــخصية أكثـــر مـــن غيرها إلـــى أنها 

استكشـــاف  االعتـــزال،  بعـــد  تريـــد، 
وزيارة بعض ”األماكـــن المميزة“ رفقة 
زوجهـــا لـــي الذي ســـبق أن شـــارك في 
مبـــاراة كل نجـــوم الـــدوري األميركـــي 

لكرة السلة مرتين.
فيـــه  قـــررت  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
البلجيكيـــة كيـــم كليســـترز )36 عامـــا( 
العـــودة مـــرة أخرى من االعتـــزال هذا 
الموسم بعد غياب استمر سبعة أعوام 
فإن وزنياكي تســـتبعد حاليـــا إمكانية 

الرجوع للماعب مرة أخرى.
وقالـــت ”أحـــب مـــا حصلـــت عليـــه من 
إن  لكـــن  المنافســـا،  وأحـــب  التنـــس 
سألتني اآلن فأنا أقول ال. لكني أعتقد 
أنه في بعض األحيان ال يمكنك مطلقا 
أن تجزم بشيء بصورة قاطعة )لكني( 

ال أعتقد ذلك“.

كارولين وزنياكي

وكاالت
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ســـيتي  مانشســـتر  مـــدرب  قـــال 
اإلســـباني بيـــب جوارديـــوال عقـــب 
كريســـتال  أمـــام  فريقـــه  تعـــادل 
بـــاالس فـــي البريميرليـــج، إن هناك 
الكثيـــر من المباريات هذا الموســـم 
كـــي يضمـــن فريقـــه مقعـــًدا بدوري 

األبطال للموسم المقبل.
نقطتيـــن  الســـيتيزينس،  وفقـــد 
جديدتيـــن علـــى ملعبـــه )االتحـــاد( 
بعد التعادل أمام كريســـتال باالس 
)2-2(، يوم الســـبت، وفي حال فوز 
منافســـه ليفربـــول أمام مانشســـتر 
يونايتـــد سيتســـع الفـــارق إلـــى 16 

نقطة، مع تبقي مباراة للريدز.
وقـــال المـــدرب اإلســـباني “يجب أن 
نواصل طريقنا. ال زال أمامنا الكثير 
من المباريات لنخوضها هذا الموسم 
ويجـــب أن نحجز تذكرة المشـــاركة 
بدوري األبطال في الموسم المقبل”. 

الموســـم  الســـيتي  فـــاز  وبعدمـــا 
المنقضـــي بجميع البطوالت المحلية 
الموســـم الماضـــي، ال يـــزال الفريـــق 
متواجـــًدا هذا الموســـم في بطولتي 
كأس إنجلترا ودوري األبطال -التي 
فـــي  ريـــال مدريـــد  فيهـــا  ســـيواجه 
المباراة المقبلة بالدور ثمن النهائي- 
أنـــه خـــرج مـــن ســـباق  لكنـــه يبـــدو 

المنافسة على البريميرليج.

جوارديوال يرفع الراية

بيب جوارديوال

40 ثــانـيــــــة
حقـــق اآليرلندي كونـــور ماكغريغور عودة 
مظفرة الى حلبة الفنون القتالية المختلطة 
في مدينة الس فيغاس، باسقاط منافسه 
األميركي دونالد ســـيروني بالضربة الفنية 

القاضية بعد 40 ثانية فقط من البداية.
وكانـــت هذه المـــرة األولى التي يعود فيها 
ماكغريغـــور )31 عامـــا( الـــى حلبـــة الفنون 
القتاليـــة المختلطـــة ضمن بطولـــة “يو أف 
ســـي” )“بطولة القتال القصوى”( األميركية 
التي تتخذ من الس فيغاس مقرا لها، منذ 
خســـارته أمـــام منافســـه الروســـي حبيب 

نورماغوميدوف في أكتوبر 2018.
وبدا ان اآليرلندي لم يفقد أيا من القدرات 
التـــي جعلـــت منه أحـــد أبرز األســـماء في 
الفنـــون القتاليـــة المختلطـــة، وتمكـــن مـــن 
ســـحق منافســـه المكنى “كاوبـــوي” )راعي 
البقـــر( البالـــغ مـــن العمر 36 عامـــا بضربات 
قويـــة قبـــل انقضـــاء الدقيقـــة األولـــى من 

مواجهتهما في قاعة “تي موبايل أرينا”.

ووجـــه ماكغريغـــور ضربـــة الـــى منافســـه 
بالكتف األيســـر تســـببت بنزف من األنف. 
ولـــدى محاولة األميركـــي التراجع، عاجله 
اإليرلنـــدي بضربـــة عالية بالقـــدم أدت الى 
ســـقوطه أرضا، ليتابـــع ماكريغـــور توجيه 
ديـــن  هيـــرب  الحكـــم  دفـــع  مـــا  اللكمـــات، 
الـــى التدخـــل ووقـــف النـــزال، معلنـــا فـــوز 

اآليرلندي.
وقـــال ماكغريغور “لقد كتبـــت التاريخ هنا 
هذا المســـاء” عبر الفوز بضربة قاضية في 
3 أوزان مختلفـــة ضمـــن بطولـــة “يـــو أف 
سي”. أضاف “دونت اسمي في السجات 
التاريخية مرة جديدة”، مهديا الفوز، وهو 
الــــ 22 فـــي مســـيرته مقابل 4 هزائـــم، الى 

“الشعب اآليرلندي ووالدتي”.
وأقـــر ســـيروني الفائـــز فـــي 36 نـــزال في 
الرقـــم  ويحمـــل  ســـي”  أف  “يـــو  بطولـــة 
القياســـي فـــي عدد مـــرات الفـــوز بالضربة 
القاضية )20(، بأن ماكغريغور “دّمرني )...( 

أنا لم أَر شيئا من هذا القبيل”.
ويعد ماكغريغور من أكثر األســـماء شـــهرة 
فـــي رياضـــات القتـــال، وعـــرف العديد من 
األحـــداث المثيـــرة للجـــدل داخـــل حلبـــة 
وخارجهـــا.  المختلطـــة  القتاليـــة  الفنـــون 
ومن أشـــهرها النزال الـــذي جمعه بالماكم 
األميركـــي المخضـــرم فلويـــد مايويذر في 
2017، والـــذي انتهـــى لصالـــح  أغســـطس 

األخير في الجولة العاشرة.
كمـــا أقـــر االيرلنـــدي بذنبـــه بضـــرب رجـــل 
فـــي حانة في آيرلنـــدا، ووجهت اليه تهمة 
تحطيـــم الهاتـــف النقال ألحد المشـــجعين 

في والية فلوريدا األميركية.
تحقـــق  صحافيـــة،  تقاريـــر  وبحســـب 
الســـلطات اآليرلندية في اتهامات موجهة 

الى ماكريغور باالعتداء الجنسي.

كونور ماكغريغور

وكاالت
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مشاركة “البحرين النسائية” في سوق المزارعين
طــــّيــــبــــة” حــــــيــــــاة   - خــــــضــــــرة  ــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ “بـ ــار  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ بـ

البحريـــن  اهتمـــام جمعيـــة  إطـــار  فـــي 
النســـائية - للتنميـــة اإلنســـانية ممثلـــة 
ببرنامـــج المواطنـــة البيئيـــة بالشـــراكة 
البيئـــة  الحفـــاظ علـــى  فـــي  والتعـــاون 
ونشـــر الثقافة البيئية، شـــارك البرنامج 
فـــي “أســـبوع الوعـــي البيئـــي” بدعـــوة 
المزارعيـــن  لســـوق  المنّظميـــن  مـــن 

البحرينيين. 
بفعاليـــة  البرنامـــج  مشـــاركة  وكانـــت   
تحـــت عنـــوان “بيئـــة خضـــرة - حيـــاة 
طّيبـــة” والتـــي أقيمت يوم الســـبت 18 
يناير 2020 في حديقة البديع النباتية. 
واتســـمت الفعالية باألنشـــطة المتنوعة 
ألفراد األســـرة خصوصا لألطفال، ومن 
بينها زاوية التعريف بالبذور مع الثمرة 
الخاصـــة بها من خالل لعبـــة فرز بعض 
أنواع البذور أو تخمين عددها، وكذلك 
عبر اللعبـــة التعليمية “بذرتـــي”، الُمعّدة 

مـــن البرنامـــج، كمـــا تم طـــرح منتجات 
أخـــرى مـــن صنـــع البرنامـــج أيضا وهي 
“العّدة الخضراء” المزّودة باإلرشـــادات 
الطفـــل  يحتاجهـــا  التـــي  وبـــاألدوات 
لزراعـــة بعـــض النباتـــات والعنايـــة بهـــا، 

إضافـــة إلى قصة “ســـالجو” وهي قصة 
ممتعـــة لألطفـــال حـــول بـــذرة المانجو 
واالرتبـــاط  العنايـــة  كيفيـــة  تعّلمهـــم 
عمومـــا  الفعاليـــة  وشـــهدت  وبالنبتـــة. 
اقباال حسنا من الزائرين للسوق بفضل 

الزوايا التفاعلية.
إّن تخصيص أسبوع للوعي البيئي في 
ســـوق المزارعين لفتة جميلة من إدارة 
اإلشـــادة  تســـتحق  المزارعيـــن  ســـوق 

والتقدير.

أعلنـــت شـــركة الســـيارات األوروبيـــة جاكوار النـــد روڤر عن إطـــالق أحدث 
E-و F-PACE حمالتهـــا المذهلة على ســـيارتي الدفـــع الرباعي من جاكـــوار

.PACE
ومـــن خالل هذه الحملة، ســـيحصل العميل عند شـــراء أحد ســـيارتي الدفع 

الرباعي المتألقتين، على عدد من المزايا تشمل:
- ضمان مجاني لمدة 5 سنوات، إلى جانب 5 سنوات خدمة صيانة مجانية 

تشمل وسادات وأقراص الفرامل.
- تأمين مجاني.

- خدمة التسجيل المجاني.
- تظليل مجاني للنوافذ.

“جاكوار” تطلق أقوى عروضها 
 ”E-PACE“ و ”F-PACE“ على

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

االثنين 20 يناير 2020 - 25 جمادى األولى 1441 - العدد 4115

جواهري: الشــركة نفذت التزاماتها والتعاقدات تسير حسب الخطط

“جيبك” حققت إنجازات قياسية في 2019

اســتطاعت شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويات خالل 2019 تحقيــق نتائج إيجابية تمثلت في الوفــاء بالتزاماتها وتحقيق 
جميع األهداف التي وضعها مجلس االدارة بكل حكمة ورؤية ثاقبة، وفي ظل مراعاة تامة لجميع المتغيرات التي تشهدها هذه 

الصناعة وأسواقها اإلقليمية والعالمية.

الرحمـــن  عبـــد  الشـــركة  رئيـــس  وقـــال 
جواهري: “الشـــركة شـــهدت خـــالل العام 
الماضـــي العديـــد مـــن التحديـــات أهمهـــا 
ميـــزان  فـــي  االســـتقرار  عـــدم  تواصـــل 
تزايـــد  جانـــب  إلـــى  والطلـــب  العـــرض 
حدة المنافســـة الشـــديدة التي تشـــهدها 
المـــواد  توافـــر  حيـــث  مـــن  األســـواق 
المنتجيـــن  لـــدى  للتصديـــر  المخصصـــة 
وعلى الرغم من كل ذلك، تمكنت الشركة 
بفضـــل النهـــج الطموح لمجلـــس إدارتها، 
وااللتـــزام الكبيـــر الذي أبـــداه موظفوها، 
من تجاوز جميع تلـــك التحديات بنجاح 
كبير، وتحقيـــق األهداف الموضوعة في 

خطة العمل”.
“إن  يقـــول  جواهـــري  ومضـــى 
البتروكيماويـــات وكمـــا يعرفهـــا الجميـــع 
النجـــاح  علـــى  ليـــس  كثيـــرًا  تحـــرص 
فقـــط، ولكـــن لتحقيق التميز الـــذي أهلها 
للمحافظـــة على ثقـــة عمالئها مـــن جهة، 
واالســـتمرار فـــي تحقيق المنجـــزات من 

جهة أخرى”.
 ونوه جواهري خـــالل حديثه بمحافظة 
اإلنتاجيـــة  عملياتهـــا  خـــالل  الشـــركة 
علـــى  التصديـــر،  والتشـــغيلية ومراحـــل 

نهجهـــا الذي تتبعـــه في مجال الســـالمة 
المهنيـــة والـــذي تعتبـــره الشـــركة عصب 
نجاحاتهـــا  اســـتمرار  وضمـــان  عملياتهـــا 
وذلك جنبًا إلى جنب مع المحافظة على 

البيئة ورعاية عناصرها.
بالنتائـــج  البالـــغ  ســـروره  عـــن  وأعـــرب 
المبشرة التي حققتها الشركة خالل هذه 
الفترة في مجال السالمة المهنية، حيث 
تمكنت من تحقيق ما يقارب 9,098 يوم 
عمـــل دون وقـــوع أي حـــوادث مضيعـــة 
للوقـــت، أي ما يعادل اكثر من 32 مليون 
ســـاعة، األمـــر الـــذي ُيعد في واقـــع األمر 

إنجازًا يبعث على الفخر.
ونظيـــر هـــذا التميـــز العالمي فـــي التقيد 
المهنيـــة  والصحـــة  الســـالمة  بمعاييـــر 
المجـــال،  هـــذا  فـــي  الريـــادي  ودورهـــا 
فـــازت الشـــركة بجائزتيـــن عالميتين في 
مجـــال الســـالمة والصحـــة المهنيـــة مـــن 
الجمعيـــة الملكية للوقاية مـــن الحوادث 
)RoSPA(، كمـــا حصلـــت علـــى الجائـــزة 
لعـــام  االجتماعيـــة  للمســـؤولية  العربيـــة 
2019 الممنوحـــة مـــن الشـــبكة العربيـــة 
للمؤسســـات  االجتماعيـــة  للمســـئولية 
وذلـــك إلـــى جانـــب اإلعفـــاء مـــن مراقبة 

المجلـــس األعلـــى للبيئـــة أثنـــاء عمليات 
اإلفســـاح الجمركي عند اســـتيراد المواد 
الكيميائية، األمر الذي قاد لوضع الشركة 
علـــى القائمـــة البيضـــاء. إضافـــة إلى كل 
ذلك فقد اختيرت شركة الخليج لصناعة 
البتروكيماويات ضمن المنشآت المتميزة 
لعام 2019م في مجال الســـالمة المهنية 
وســـالمة بيئة العمل وتم تكريم عدد من 

موظفيها المتميزين. 
IFA 2019 In-  وأحرزت الشـــركة جائـــزة
 dustry Stewardship Champion
Gold Medal الممنوحـــة لهـــا مـــن ِقبـــل 
االتحـــاد العالمـــي لألســـمدة كمـــا فـــازت 
بجائزة إدارة مخاطر المشتريات تقديرًا 
فـــي  تتبعهـــا  التـــي  المدروســـة  للخطـــة 
إدارة مخاطر المشـــتريات واســـتخدامها 
للحلـــول المتطـــورة وتقديمهـــا للخدمات 

بكل كفاءة وسرعة ودقة. 
وتقديـــرًا لمبادراتهـــا الهادفـــة وبرامجهـــا 
المتنوعة التي أطلقتهـــا لدعم االقتصاد، 
فازت الشركة بـ 3 جوائز ضمن مجموعة 
مكتـــوم  آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  جوائـــز 
لألعمـــال 2019، وشـــملت هـــذه الجوائز: 
جائزة أفضـــل أداء لعـــام 2019م، جائزة 

محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم لألعمـــال 
آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  جائـــزة  2019م، 
كمـــا  2019م.  األعمـــال  مكتـــوم البتـــكار 
فـــازت بعالمـــة غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
دبي للمســـؤولية االجتماعية للمؤسسات 
والتـــي حصلـــت عليها نظيـــر تميزها في 
فـــي خدمـــة  المبتكـــرة  برامجهـــا  تنفيـــذ 

المجتمع واالستدامة. 
وصـــرح جواهري أن الشـــركة قد نجحت 
أرقـــام قياســـية  فـــي تســـجيل  كعادتهـــا 
جديـــدة، فعلى صعيـــد اإلنتاج الســـنوي، 
كانت سنة 2019م سنة متميزة جدًا في 
هـــذا الجانـــب، إذ ســـجلت الشـــركة أعلى 
إنتـــاج ســـنوي لمنتجاتهـــا مجتمعـــة منذ 
افتتـــاح مصانعهـــا، وتمكنـــت مـــن إنتـــاج 
مـــا مجموعه 1,644,590 طنـــا متريا من 
األمونيـــا واليوريـــا والميثانـــول مجتمعًة 
وهو أعلى إنتاج سنوي لها منذ تأسيسها، 
كمـــا حقق مصنـــع اليوريا أعلـــى إنتاج له 

منـــذ افتتاحـــه، حيث بلـــغ 727,244 طنا 
متريـــا. فـــي عمليـــات التصديـــر، حيـــث 
صـــدرت مـــا مجموعـــه 1.23 مليون طن 
من األمونيـــا واليوريا والميثانول بزيادة 
وقدرها 3.6 % أعلى مما كان مخططًا له 

في العام 2019.
كمـــا أوضح أنه قـــد تم بيع مـــا مجموعه 
43,600 طـــن متـــري مـــن مـــادة األمونيا، 
مـــادة  مـــن  متريـــا  طنـــا  و459,165 
الميثانـــول و727,616 طنـــا متريـــا مـــن 
ســـماد اليوريا، حيـــث تم تحميـــل جميع 
هـــذه الصـــادرات إلـــى وجهتهـــا النهائيـــة 
علـــى متن 62 ســـفينة، إضافـــة الى 791 
طنا متريا من اليوريا المعبأة في أكياس 
تـــم تخصيصهـــا للســـوق المحلـــي بهدف 
دعم القطـــاع الزراعي بمملكـــة البحرين. 
وقـــد اســـتحوذت الهند علـــى أكبر حصة 
مـــن إجمالـــي صـــادرات الشـــركة وذلـــك 
بنســـبة 31 %، حيـــث يمثل هذا الســـوق 

أهمية إستراتيجية كبرى بالنسبة لجميع 
المنتجيـــن، يليها بعد ذلك تايوان بنســـبة 

17 % وتليهم تايلند بنسبة 11 %.
وأشـــار جواهـــري إلـــى أنـــه وعلـــى الرغم 
من كل التحديات التي واجهتها الشركة 
زيـــادة  نتيجـــة  الماضـــي؛  العـــام  خـــالل 
العرض من اليوريا، إال أن ذلك لم يشـــكل 
أي عائق أمام الشـــركة لمواصلة عملياتها 
اإلنتاجية والتصديرية إلى أسواق بديلة 

وبعائد جيد، 
وبمناســـبة العام الجديد، أعرب جواهري 
فـــي حديثـــه عـــن بالـــغ تقديـــره وشـــكره 
للدعم الكبير والمساندة المتواصلة التي 
تجدها الشركة من القيادة الرشيدة التي 
تولـــى الشـــركة فـــي مملكـــة البحرين كل 
الدعـــم واالهتمام، األمر الـــذي مكنها من 
المحافظـــة علـــى وتيرة نموهـــا وتوازنها 
التـــي  التحديـــات  الرغـــم مـــن كل  علـــى 

واجهتها الشركة خالل العام الماضي. 

انطالقًا من ترسيخ أسس التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم وشركة إبراهيم خليل كانو، قام وفد من الوزارة 
بزيارة عضو مجلس اإلدارة المنتدب في الشركة، طالل كانو، وذلك في المقر الرئيس للشركة بالمنامة. 

وترأســت الوفد الوكيل المســاعد للتعليم العام والفني في الوزارة، لطيفة البونوظة، وأثنى الوفد على التزام طالل كانو 
الثابت في مجال التنمية المجتمعية وذلك من خالل دعم الشركة المتواصل للقطاع التعليمي في المملكة.

فيما رحـــب كانو بهذه الزيارة التي 
األعمـــال  قطـــاع  إلشـــراك  تهـــدف 
وفهـــم متطلبـــات القطـــاع الخاص 
من جهة والبرامـــج التعليمية التي 

تقدمها الوزارة من جهة أخرى.
 وعلـــق قائـــالً: “نلتـــزم فـــي شـــركة 
إبراهيـــم خليـــل كانـــو التزامـــًا كليًا 
بتعزيـــز االقتصـــاد الوطنـــي، لذلك 
ســـنواصل االستثمار في الكفاءات 
خـــالل  مـــن  الشـــابة  البحرينيـــة 

مشـــاركة خبراتنا العمليـــة وأفضل 
الممارســـات العالميـــة التـــي نتبعها 
في القطـــاع. لطالما دعمت الوزارة 
شـــركات القطاع الخاص من خالل 
المشـــاركة فـــي تحديـــث المناهـــج 
الدراســـية لتواكب متطلبات سوق 
العمـــل وذلـــك بهـــدف رفـــع نســـبة 

توظيف الخريجين”. 
وفـــي هـــذا الســـياق، قامـــت وزارة 
منهـــج  بطـــرح  والتعليـــم  التربيـــة 

دراســـي جديـــد في مجـــال إصالح 
وطالء هياكل الســـيارات، في شهر 
سبتمبر للعام 2019 بتعاون خاص 
مـــع شـــركة إبراهيـــم خليـــل كانـــو 

الرائدة في هذا المجال. 
وقـــام وفد الـــوزارة بتقديـــم هدية 
تذكاريـــة وشـــهادة تقديـــر لطـــالل 
كانـــو، كمـــا تباحـــث الطرفـــان فـــي 
ســـبل التعاون األخـــرى في القطاع 

وزارة التربية والتعليم تزور شركة إبراهيم خليل كانوالتعليمي.

ــة ــابـ ــشـ ــة الـ ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ طـــــــال كـــــانـــــو: ســــنــــواصــــل االســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــــكـــــفـــــاءات الـ

منهج دراسي جديد في مجال إصالح وطالء هياكل السيارات



تواصل النجاح على الصعيد العملي وتحقق 
هدفك.

مهما كانت المهام قد تضطر لتنفيذها اليوم.

أنت مثابر بغض النظر عن مدى صعوبة المهمة. 

يمكن أن تلقي األحالم الضوء على بعض 
الغموض.

أيام وتشعر بسعادة وتفاؤل وقوة ونجاح. 

تتميز بالعقل والحكمة وتنتظر مكافأة مالية.

تقدم في الحياة العملية وشعور بالفخر باألوالد.
 

البد من استثمار األفكار المميزة والمهمة. 

ربما تشعر أن الوقت مناسب للتفاعل.

الحقيقة أنك تملك كل اإلمكانات حتى تنجح.

تعطي انطباعا رائعا لما تقوم به من عمل. 

الضغوط تبدو كثيرة والحكمة مطلوبة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

20 يناير

 1945
ــيـــب الـــرئـــيـــس  ــنـــصـ إعـــــــــــادة تـ
روزفــلــت  فرانكلين  األمــيــركــي 
رئيًسا لفترة رئاسية رابعة، وهو 
ــذي تولى  ــ الــرئــيــس الــوحــيــد ال
3 فترات رئاسية كاملة  الحكم 
ودخــــــــــــــــل 
بــــــفــــــتــــــرة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ رئـ

رابعة.

فــي إطار الموســم الثقافي “وبي أمــل يأتي ويذهــب.. لكن لن 
أودعــه” لمركز الشــيخ إبراهيم بن محمــد آل خليفة للثقافة 
والبحــوث، يســتضيف بيــت عبداللــه الزايــد لتــراث البحرين 
الصحافــي، الناقد الفنــي والصحافي اللبنانــي جمال فياض، 

فــي محاضرة عنوانها “الصحافة واإلعالم والسوشــيال ميديا”، 
يتطرق فيها إلى تحديات الصحافة في عصر التواصل، كما يســلط 

الضوء على اإلعالم اإللكتروني وأدواره في مواقع التواصل االجتماعي، يكون ذلك اليوم 
االثنين 20 يناير 2020 عند الساعة الثامنة مساًء.

اعتذرت الفنانة ريم هالل عن عدم المشاركة في الجزء 
الثالــث من مسلســل “البيــت الكبير” مــع المخرج 
محمــد النقلــي والذي يتــم تصويره حاليــا، مكتفية 
بتقديمهــا الجزأيــن األول والثاني مــن العمل، حيث 

جســدت دور شــهد ابنة الفنانة الكبيرة لوسي، والتي 
تنشــأ في الصعيد، لكنهــا تنتقل للقاهــرة وتبدأ رحلتها 

العمليــة بها، حيث تمتهن المحاماة، ثم تتحول من البنت المســالمة إلى 
القوية والشريرة؛ بسبب الخالفات العائلية على الميراث.

تشــهد الكويت خالل الفتــرة الحالية حالة من النشــاط 
الفني على مســتوى الحفالت الغنائيــة لنجوم األغنية 
الخليجيــة والعربية، حيــث يلتقي الفنــان عمرو دياب 
جمهــوره بالكويــت فــي 13 فبرايــر المقبل فــي حفل 

جماهيري يوثق عودة النجم المصري للكويت بعد فترة 
من الغياب. وُيحيي ديــاب الحفل منفردا في قاعة 5 بأرض 

المعــارض بمنطقة مشــرف. وقد بدأت الشــركة المنظمــة الترويج للحفل 
أمس عبر مختلف مواقع التواصل االجتماعي.

حفل ديابالبيت الكبيرجمال فياض
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يعد المخرج الراحل صالح أبو سيف من أهم مخرجي السينما المصرية، وأحد 
برؤية  الواقع  نقل  على  بقدرته  امتاز  فقد  العربية،  الواقعية  السينما  أعمدة 
الشخصيات،  أعماق  في  التوغل  على  بقدرتها  أعماله  وتميزت  عالية،  فنية 

والوصول إلى جذورها، وعدم االكتفاء برصد مالمحها.
5 عقود قضاها أبو سيف في رحاب السينما المصرية، قبل رحيله في 1996، 
أنتج خاللها نحو 37 فيلمًا روائيًا، من بينها 4 أفالم صنفت ضمن قائمة أهم 

10 أعمال في تاريخ السينما المصرية.
إلــى عشقه  أساسًا  يــرد  عبقرية سينمائية،  من  أبــو سيف  به  تميز  ما  ولعل   
للسينما، منذ نعومة أظفاره. وشكل لقاؤه مع المخرج نيازي مصطفى، نقطة 
تحول رئيسية بحياته. وهو الذي بدأ مشواره في استوديو مصر، حيث شكل 
“المونتاج” جسره نحو تأصيل العالقة مع المخرج كمال سليم. وتعاون أبو 
سيف مع سليم في 3 أفالم، وعمل مساعدًا له في إخراج فيلمي “العزيمة” 
)1946(، ثم تمكن عبر  “دايما في قلبي”  أبو سيف  أفــالم  األبــد”. أول  و”إلــى 

األفالم التي تلته من نيل ثقة المنتجين وإثبات قوته كمخرج.

“أبو سيف” أهم مخرجي السينما المصرية

 1523
كريستيان الثاني ُيجبر على التنازل عن عرشه كملك للدنمارك والنرويج.

 1872
القوات الفرنسية بالجزائر تعتقل المجاهد أحمد بومرزاق بعد قيادته لثورة.

 1938
الملك فاروق يتزوج من صافيناز ذو الفقار والتي أصبحت تلقب بالملكة فريدة.

 1944
الطيران الحربي الملكي البريطاني يلقي 2300 طن من القنابل على برلين.

 1987
 الكنيسة األنجليكانية في بريطانيا تعلن عن اختطاف مبعوثها إلى بيروت تيري.

استطاع الجزء الثاني من 
Frozen أن يصبح أعلى 
أفالم األنيميشن تحقيقا 

لإليرادات في تاريخ 
هوليوود، بعد جمعه مليار 
و328 ألف دوالر، ليصبح 
بذلك واحدا من األفالم 
القليلة التي تخطت في 

إيراداتها حاجز المليار.

الـــدورة المقبلـــة 2021 المملكـــة المغربيـــة تســـتضيف 
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انــتــهــت قــبــل أيـــام فــعــالــيــات مهرجان 
12 فــي  الــــــــدورة  ــربـــي  ــعـ الـ ــمـــســـرح  الـ
أيــام   7 بعد  عــمــان  ــيــة  األردن العاصمة 
قــدمــت فــيــهــا عــــروض عــربــيــة جـــادة 
ــتــطــور  ــه ال ــ ــا مــــن أوجــ ــهـ عــكــســت وجـ
بلد  لكل  بالنسبة  المسرحي  واالبـــداع 
الجزائري””  العرض  مشارك، واستطاع 
جي بي اس” من اخراج محمد شرشال 
بن  سلطان  الشيخ  جــائــزة  يحصد  ان 
عربي  عمل  ألفــضــل  القاسمي  محمد 
متكامل بالدورة 12 لعام 2019، كما تم 
في  الفائزين  تكريم  الختام  حفل  في 
لألطفال  المسرحي  التأليف  مسابقة 
“المركز  مصر  من  عقاب  محمود  وهم 
العراق  من  فائز  ياسر  الكاتب  االول”، 
المركز الثاني، وذهبت الجائزة الثالثة 
فيما  مهدي،  حنان  الجزائرية  للكاتبة 
جاءت نتائج مسابقة تأليف النصوص 
التالي:  النحو  على  للكبار  المسرحية 
الــمــركــز األول طــه زغــلــول مــن مصر، 
الثاني أحمد سمير من مصر،  والمركز 
من  عبادي  عبدالنبي  الثالث  والمركز 

مصر أيضا. 
العلمي  البحث  مسابقة  حقل  في  أمــا 
الحسين  المغربي  الباحث  تــوج  فقد 
عـــســـري بــالــجــائــزة األولــــــى، وذهــبــت 
السودانية  للباحثة  الثانية  الــجــائــزة 
الثالثة  والــجــائــزة  الــبــشــيــر،  مــيــســون 

للباحثة المصرية منى عرفة.
للمسرح  العربية  الهيئة  كرمت  بعدها 
الــعــروض الــمــشــاركــة فــي الــــدورة 12 
الــمــهــرجــان وهــي..ســمــاء بيضاء  مــن 
مـــن تـــونـــس، الــصــبــخــة مـــن الــكــويــت، 
تونس،  من  خرافة  سوريا،  من  كيميا 
من  صفراء  أيــام  المغرب،  من  النمس 
العربية  اإلمـــارات  من  مجاريح  مصر، 
المتحدة، على قيد الحلم من الكويت، 
تفتح  الجنة  المغرب،  االنتظار  قاعة 
أخرى  سماء  األردن،  متأخرة  أبوابها 
األردن، جي  بحر ورمــال  المغرب،  من 

بي أس الجزائر. ثم ألقت الفنانة شذى 
النهائي  التحكيم  لجنة  بــيــان  ســالــم 
به  تقوم  ــذي  ال الكبير  بــالــدور  مشيدة 
واالستقاللية  للمسرح  العربية  الهيئة 
ثم  التحكيم،  للجنة  الممنوحة  التامة 
باإلردن  المغربية  المملكة  سفير  تسلم 
أقاتها في  والمقرر   13 الــدورة  أيقونة 

المغرب العام 2021.
استضاف  المهرجان  أن  ذكــره  الجدير 

اردنــي  فنان  و150  عربي  ضيف   400
و15 عــرضــا مــســرحــيــا ضــمــن الــمــســار 
سمو  جائزة  على  تنافست  و9  األول، 
ــدكــتــور ســلــطــان بــن محمد  الــشــيــخ ال
 20 وحـــوالـــي   ،2019 لــعــام  الــقــاســمــي 
ألف متفرج تابعوا العروض بالمسارح 
الفعاليات  تابعوا  مشاهد  ألــف  و250 
جلسة  و12  الـــتـــواصـــل،  مـــواقـــع  عــبــر 
 24 نــدوات نقدية تطبيقية  علمية و9 

إصــدار  على  عـــالوة  صحافي  مؤتمر 
عن  ناهيك  المهرجان  لنشرة  أعــداد   8
المسرح  حـــول  جــديــدة  إصـــــدارات   3
التحكيم  لــجــنــة  وتــكــونــت  األردنــــــي، 
ــلــدورة 12 مــن الــمــخــرج خــالــد جالل  ل
ــيــســا مـــن مـــصـــر، شــــذى ســـالـــم من  رئ
عــادل  لبنان،  مــن  لينا خــوري  الــعــراق، 
حربي من السودان وإيهاب زاهده من 

فلسطين.

الفنان البحريني عبدالله ملك يسلم جائزة المركز األول فرع التأليف المسرحي للكبار األمين العام للهيئة يعلن استضافة المغرب للدورة المقبلة من المهرجان

الفنان البحريني خليفة العريفي يسلم جائزة المركز األول فرع مسابقة البحث العلمي

الفنان اإلماراتي سعيد سالم يسلم جائزة المركز الثاني فرع مسابقة التأليف لألطفال

تكريم المخرج اإلماراتي محمد العامري

العرض الجزائري الفائز بجائزة القاسمي ألفضل عرض مسرحي للعام 2019

لجنة التحكيم

تكريم أحد الفائزين

االثنين 20 يناير 2020 - 25 جمادى األولى 1441 - العدد 4115

أسامة الماجد



االثنين
 20 يناير 2020  25 
جمادى األولى 1441

شروط المشاركة في “صنع بشغف 5” السينمائي

يعود مهرجان صنع بشغف السينمائي بنسخته الخامسة 
2020 هـــذا العـــام تحـــت مظلـــة مركـــز عيســـى الثقافي 
وبالتعاون مع نوران بكتشـــرز في شهر رمضان المبارك، 
والتي تعد ليلة سينمائية بحرينية يحتفي فيها بصناع 
األفالم الشـــباب ودعمـــا للحركة الســـينمائية والثقافية 
فـــي البحريـــن، وهو بإدارة المدير الفنـــي لمهرجان صنع 
بشـــغف المخرج سلمان يوســـف ومدير المهرجان احمد 
الدســـوقي، ويحق لجميع الصناع المشـــاركة بشـــرط أال 
يكون الفيلم قد عرض من قبل في برنامج صنع بشغف 

بعد، أما عن شروط المسابقة الرئيسة فهي كالتالي:
1. أن يكون الفيلم بحرينيا.

2. أال تتجاوز مدة الفيلم 15 دقيقة.
3. أن تكـــون هـــذه المشـــاركة األولـــى للفيلـــم فـــي صنع 

بشغف.
4. أن يكون تاريخ إنتاج الفيلم بعد 1 يناير 2017.

5. أن يرفق بوستر الفيلم مع ملخص القصة.
6. أن يرسل الفيلم في موعد أقصاه 21 أبريل 2020.

أما عن الجوائز فهي كالتالي:
- الجائزة األولى 1500 دوالر.
- الجائزة الثانية 1000 دوالر.

وشـــروط مســـابقة منـــح األفـــالم، وهـــي منـــح إلنتاج 3 
أفالم قصيرة بـ 2000 دوالر لكل فيلم:

1. أن يكون مخرج الفيلم بحرينيا.
2. إرسال ملخص الفيلم.
3. إرفاق سيناريو الفيلم.

4. إرفاق رؤية المخرج.
5. نبذة عن أعمال المخرج/  السيرة الذاتية.

6. إرفاق ميزانية مبسطة لتكاليف إنتاج الفيلم.
7. أن يرســـل المتطلبـــات فـــي موعد أقصـــاه 13 فبراير 

.2020
ســـيتم اختيـــار األفالم والســـيناريوهات مـــن قبل لجنة 
cin- (مختصـــة بعـــد إرســـالها علـــى البريـــد اإللكترونـــي 
emafest@icc.gov.bh(، أمـــا المعاييـــر فقـــد حددتهـــا 
اللجنـــة كجـــودة الفيلـــم وعـــدم عرضـــه مـــن قبـــل فـــي 
البرنامج ومدة الفيلم مهمة جدا، حيث ال يتجاوز الـ15 

دقيقة كما ذكر سلفا.
ســـيتم تقديم 3 منح مالية من المهرجان قيمتها 2000 
دوالر تقدم للفائزين، وســـوف يتم اختيار 6 مشروعات 
ثـــم تصفيتهـــا لـ 3 مشـــروعات مع الدعـــم الكامل لجميع 

صناع األفالم في البحرين.

ترشيحات جوائز األوسكار الـ 92 بقيادة خواكين فينكس
تــرشــيــحــات  6 ــى  ــل ع ــن  ــري ــح ــب ال فـــي  ــا  ــي ــال ح الـــمـــعـــروض   ”Parasite“ حــصــول 

تصــدر فيلــم جوكــر الترشــيحات لجوائز األوســكار الـ 92، والتي تم الكشــف عنها مؤخرا، 
حصــل الفيلــم علــى مــا مجموعــه 11 ترشــيًحا، بمــا فــي ذلــك أفضــل فيلم وأفضــل ممثل 
لخواكين فينيكس وأفضل إخراج لتود فيليبس وأفضل ســيناريو تم اقتباســه لفيليبس 
وسكوت سيلفر. إضافة إلى جوكر، هناك 8 أفالم أخرى في فئة أفضل فيلم: 1917، فورد 

في فيراري، جوجو رابيت، ليتل ومينز، قصة زواج، ذات مرة في هوليوود والطفيلي.

بعــد جوكــر، كانــت هنــاك 3 أفــالم مــع 10 ترشــيحات لكل واحــد: االيرلنــدي، 1917 وذات 
يــوم فــي هوليوود. وفي الوقت نفســه، حصل كل مــن Jojo Rabbit وLittle Women و
Wedding Story وParasite على 6 ترشيحات، وإليكم هنا القائمة الكاملة لترشيحات 
األوســكار 2020، وســيعرض الحفــل فــي 9 فبرايــر عبــر ABC وهــذه هــي الترشــيحات 

النهائية:

أفضل فيلم

”Ford v Ferrari“
”The Irishman“

”Jojo Rabbit“
”Joker“

”Little Women“
”Once Upon a Time...in Hollywood“

”Marriage Story“
”Parasite“

”Marriage Story“
”1917“

أفضل ممثلة مساعدة:

”Kathy Bates، “Richard Jewell
”Laura Dern، “Marriage Story

”Scarlett Johansson، “Jojo Rabbit
”Florence Pugh، “Little Women

”Margot Robbie، “Bombshell

أفضل ممثل مساعد

 Tom Hanks، “A Beautiful Day in the
”Neighborhood

”Anthony Hopkins، “The Two Popes
”Al Pacino، “The Irishman
”Joe Pesci، “The Irishman

 Brad Pitt، “Once Upon a Time...in
”Hollywood

أفضل فيلم بلغة أجنبية

”South Korea، “Parasite

”Spain، “Pain and Glory
”France، “Les Miserables

”North Macedonia، “Honeyland
”Poland، “Corpus Christi

أفضل فيلم وثائقي قصير

”In the Absence“
Learning to Skateboard in a War-“

“)zone )If You’re a Girl
”Life Overtakes Me“

”St. Louis Superman“
”Walk Run Cha-Cha“

أفضل فيلم وثائقي

”American Factory“
”The Edge of Democracy“

”Honeyland“
”For Sama“
”The Cave“

أفضل أغنية أصلية

I’m Standing With You، “ “Break-“
”through

”Into the Unknown، “ “Frozen II“
”Stand Up، “ “Harriet“

I’m Gonna) Love Me Again، “ “Rock- “)
”etman

 I Can’t Let You Throw Yourself“
”Away، “ “Toy Story 4

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

How to Train Your Dragon: The Hid-“
”den World

”I Lost My Body“
”Klaus“

”Missing Link“
”Toy Story 4“

أفضل نص سينمائي مقتبس

”The Irishman“
”Jojo Rabbit“

”Little Women“
”The Two Popes“

”Joker“

أفضل نص سينمائي أصلي

”Marriage Story“
”Once Upon a Time in Hollywood“

”Parasite“
”Knives Out“

”1917“

أفضل ممثل

 Antonio Banderas، “Pain and
”Glory

 Leonardo DiCaprio، “Once
”Upon a Time...in Hollywood

”Adam Driver، “Marriage Story
”Joaquin Phoenix، “Joker

 Jonathan Pryce، “The Two
”Popes

أفضل ممثلة

”Cynthia Erivo، “Harriet

”Scarlett Johansson، “Marriage Story
”Saoirse Ronan، “Little Women

”Renee Zellweger، “Judy
”Charlize Theron، “Bombshell

أفضل مخرج

”Martin Scorsese، “The Irishman
 Quentin Tarantino، “Once Upon a

”Time in Hollywood
”Bong Joon-ho، “Parasite

”Sam Mendes، “1917
”Todd Phillips، “Joker

أفضل تصميم إنتاج

”Once Upon a Time in Hollywood“
”The Irishman“

”1917“
”Jojo Rabbit“

”Parasite“

أفضل تصوير سينمائي

”1917“
”Once Upon a Time in Hollywood“

”The Irishman“
”Joker“

”The Lighthouse“
COSTUME DESIGN

Once Upon a Time... in Holly-“
”wood

”Little Women“
”The Irishman“

”Jojo Rabbit“
”Joker“

أفضل مونتاج صوتي

”1917“
”Ford v Ferrari“

”Star Wars: The Rise of Skywalker“
”Once Upon a Time... in Hollywood“

”Joker“
SOUND MIXING أفضل خلط أصوات

”1917“
”Ford v Ferrari“

”Once Upon a Time... in Hollywood“
”Ad Astra“

”Joker“

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

“)Dcera )Daughter“
”Hair Love“

”Kitbull“
”Memorable“

”Sister“

أفضل فيلم حي قصير

”Brotherhood“
”Nefta Football Club“

”The Neighbors’ Window“
”Saria“

”A Sister“

أفضل موسيقى تصويرية

Thomas Newman “ ،1917“
Joker، “ Hildur Guonadottir“

Little Women، “ Alexandre Desplat“
Marriage Story، “ Randy Newman“

 Star Wars: The Rise of Skywalker، ““
John Williams

أفضل تأثيرات بصرية

”Avengers: Endgame“
”The Lion King“

”Star Wars: The Rise of Skywalker“
”The Irishman“

”1917“

أفضل مونتاج

”The Irishman“
”Ford v Ferrari“

”Parasite“
”Joker“

”Jojo Rabbit“

أفضل مكياج وتصفيف شعر

”Bombshell“
”Joker“
”Judy“

”Maleficent: Mistress of Evil“
”1917“

طارق البحار

محرر مسافات

عبَّرت النجمة التركية فهرية أفجين عن حزنها لغياب زوجها النجم  «
التركي بوراك أوزجيفيت أغلب األوقات عن المنزل؛ بسبب انشغاله 

بتصوير “المؤسس عثمان”، مشيرة إلى أنها وابنهما يفتقدانه. 
وأفادت تقارير إعالمية، بأن فهرية قالت إنها تتفهم غيابه، ألنها هي 

أيضا ممثلة، وكانت تنشغل كثيرا في أوقات تصوير أعمالها، متمنية 
لزوجها النجاح الدائم.
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“نيويورك بوست”: كوارث طبيعية تهدد البشرية
نشــرت صحيفــة “نيويــورك بوســت” األميركية، الســبت، تقريرا 
أشــارت فيــه أخطــر إلى الكــوارث الطبيعيــة المحتملــة التي قد 
تهــدد البشرية.وأشــار تقريــر الصحيفــة إلــى أنــه بســبب التغيــر 
المناخــي والنشــاط البشــري “غيــر المــدروس” وعوامــل أخــرى، 

أصبحت الكوارث “الطبيعية” أكثر شيوعا.
وثمــة الكثيــر مــن االحتمــاالت التــي قــد تشــكل كــوارث كبــرى، 

وتقضي على أعداد كبيرة من البشر كما في القائمة التالية:

 ثوران بركان يلوستون الهائل
يقع متنزه يلوستون الوطني على قمة بركان ضخم يصل عرضه 

إلى 70 كيلومترا، وال يزال نشطا، وقابال للثوران في أي وقت.

 بحيرة توبا البركانية
تعتبــر إندونيســيا أرض البراكيــن، وبالتالــي فهــي ليســت بعيدة 

عن االنفجارات البركانية طوال الوقت.

 انهيار هيلينا - هاواي
تقــع منطقــة “هيلينــا ســلمب” الشــهيرة علــى المنحــدر الجنوبي 
لجزيــرة هــاواي الكبيرة، حيث يحدث بين الحين واآلخر انهيار 

أرضي يولد موجات مد “تسونامي” مروعة.

 

األعاصير والزالزل والتسونامي
ثمة كوارث طبيعية أخرى، قد تكون مدمرة ومهلكة، مثل األعاصير 
المدمــرة الكبيــرة، والــزالزل المدمــرة، التــي قد تحدث دمــارا هائال، 

وربما يعقبها موجات مد عاتية “تسونامي” مدمرة أيضا.

 ارتفاع مستويات المحيطات
مــع ذوبــان األنهــار الجليدية في القطــب الشــمالي، واالنهيارات 
الجليديــة بالقــارة المتجمدة الجنوبية، يتوقــع العلماء أن يكون 
حوالــي 150 مليــون شــخص تحــت خــط المــد العالــي بحلــول 

منتصف القرن.

كشــفت الصين، أمس، عــن 17 إصابة 
جديــدة بااللتهــاب الرئــوي الناجم عن 
ســاللة جديــدة مــن فيــروس كورونــا 
ممــا يثيــر القلــق مــع اســتعداد البــالد 
لالحتفــال بالعام القمري الجديد الذي 

يسافر خالله الكثير من الصينيين.
مدينــة  فــي  الصحــة  لجنــة  وقالــت 
ووهــان فــي بيــان إن 3 مــن المرضــى 
حاالتهــم خطيــرة. وباألرقــام المعلنــة 
أمــس يرتفــع إجمالــي عــدد المصابين 
فــي الصين إلــى 62 مصابا، وجميعهم 
البــالد. وُتوفــي  فــي ووهــان بوســط 

اثنان جراء اإلصابة بالفيروس.

وال تزال ذكريات تفشي مرض  «
التهاب الجهاز التنفسي الحاد 
)سارس( في آسيا عامي 2002 

و2003 ماثلة في األذهان عندما 
ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 

800 شخص في أنحاء العالم.

الصين تكشف 
عن 17 حالة إصابة 
بالفيروس الجديد

كشــفت المتحدثــة الرســمية للتعليــم العــام في الســعودية ابتســام الشــهري، عن بدء 
 تدريس  اللغة الصينية اليوم مع بداية الفصل الدراسي الثاني،  في 8 مدارس للبنين 
بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية.

حســابها  فــي  تغريــدة  عبــر  وأكــدت 
الرســمي علــى “تويتــر”: “ســتكون مــادة 
اختياريــة للتســجيل، وتمّثــل المرحلــة 
لتدريــس  الــوزارة  خطــة  مــن  األولــى 
اللغة الصينية على نطاق أوســع يشــمل 

الطالبــات”. يذكر أن إقرار تدريس اللغة 
الصينية في المدارس الســعودية، جاء 
خالل زيارة ولي العهد السعودي األمير 
للعاصمــة  األخيــرة  ســلمان  بــن  محمــد 

الصينية بكين.

فــازت الطفلــة المصريــة بيــا حســن والبالغــة من 
العمر 5 ســنوات، بلقب ملكــة جمال األطفال في 
روســيا. وبيــا هــي أول طفلــة مصرية تفــوز بهذا 
اللقــب لكونهــا تحمــل أيضــا الجنســية الروســية 
التــي أخذتهــا عــن طريــق والدتهــا، وفقــا لموقــع 
صحيفــة “األهــرام”. وقامــت الحكومة الروســية 
بإقامــة مســابقة الختيــار ملكــة جمــال األطفــال، 
وتــم ترشــيح بيا ضمن 350 طفلة على مســتوى 
الدولــة لتحصــل علــى المركــز األول وتكون أول 

طفلة عربية تحصل على هذه الجائزة.

8 مدارس سعودية تبدأ بتدريس “الصينية”

بيا المصرية... ملكة جمال األطفال في روسيا

البرق يضرب سماء مدينة باتنجاس في الفلبين أثناء 
إطالق بركان تال الحمم والرماد )باسفيك برس(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قال مسؤولون إن 21 سيارة ودراجة 
ناريــة كانت مملوكة للممثل األميركي 
الراحــل بول ووكر نجم أفالم ”ســريع 
فيوريــس(  أنــد  )فاســت  وغاضــب“ 
الشــهيرة بيعــت مقابــل 2.33 مليــون 
بمــزاد  منافســة محمومــة  فــي  دوالر 

سيارات سنوي في والية أريزونا.
قويــة  نتائــج  التشــكيلة  وحققــت 
بمدينــة  باريت-جاكســون  مــزاد  فــي 
”بــي. سكوتســديل تصدرتهــا ســيارة 
إم.دبليــو إم3 اليتوايــت“ إنتــاج العام 
1995 حيــث ســجلت 385 ألــف دوالر 

يوم السبت آخر أيام المزاد.

وتوفي ووكر، الذي اشتهر بشغفه  «
بالسيارات، عن 40 عاما في حادث 

سيارة ”بورشه كاريرا جي.تي“ 
حين كان يجلس إلى جوار قائدها 

وصديقه روجر روداس، الذي توفي 
أيضا في الحادث، في نوفمبر 2013.

تشــير دراســة جديــدة إلــى أن الرجــال 
الذيــن يتناولــون مكمــالت زيت الســمك 
مــن  عاليــة  نســبة  علــى  تحتــوي  التــي 
أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تتحســن 

خصوبتهم.
وبعد فحص بيانات حوالي 1700 شاب 
خلــص الباحثــون فــي تقريــر نشــر فــي 
دوريــة “نيتــورك أوبن” إلى أن اســتهالك 
مكمالت زيت السمك ارتبط بزيادة عدد 
الحيوانــات المنوية وحجــم الخصيتين 
التــي  الهرمونــات  مســتويات  وتحســن 

تسهم في خصوبة الرجال.

وقالت األستاذة بجامعة جنوب  «
الدنمرك في أودنسي، تينا كولد 

جينسن إنه بينما يمكن لجميع الرجال 
االستفادة من إضافة أحماض أوميجا 3 
الدهنية لوجباتهم الغذائية فإن التأثير 
األكبر سيكون من نصيب أولئك الذين 
يعانون من ضعف الحيوانات المنوية.

بيع سيارات بول 
ووكر بـ 2.3 مليون 

دوالر

مكمالت زيت 
السمك ترتبط بزيادة 

خصوبة الرجال
طهــران،  شــوارع  كثيفــة  ثلــوج  غطــت 
أمــس األحــد، مــا تســبب بتأجيــل عــدد 
مــن رحالت الطيــران وإغالق المدارس، 
وفــق ما أفادت الســلطات فــي العاصمة 
اإليرانيــة. وأفاد مراســلو وكالــة فرانس 
فــي  تتســاقط  بــدأت  الثلــوج  أن  بــرس 
وقــت مبكــر أمــس وتســببت باضطراب 
حركة الســير في بعض الطرق الرئيسية 
السريعة في المدينة. وُأغلقت المدارس 
فــي جميع أحياء مدينــة طهران وبعض 

وبعــد  الصبــاح  فــي  المحافظــة  أجــزاء 
الظهر بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وتســببت الثلــوج بتأخيــر رحالت جوية 
فــي  الدولــي  مــن وإلــى مطــار مهرآبــاد 

طهران لساعات طويلة.
وقــال المتحــدث باســم هيئــة الطيــران 
“ستســتمر  زاده  جعفــر  رضــا  اإليرانيــة 
الرحــالت فــي مهرآبــاد لكــن مــع بعــض 
الرؤيــة  غيــاب  بســبب  التأخيــرات 

الواضحة”.

الثلوج تغلق المدارس وتؤخر رحالت طيران بطهران

قالت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إنها استكملت بنجاح عامها 
األول في دراسة القانون، فيما تستعد لعرض فيلم وثائقي عن نشاطها 

إلصالح نظام العدالة الجنائية. وسيعرض فيلم “كيم كارداشيان وست: ذا 
جاستيس بروغكت” ألول مرة على شبكة أوكسجين للبث في الخامس 

من أبريل. وتظهر كيم في الفيلم وهي تزور سجونا وتعمل مع خبراء 
قانونيين لبحث 4 حاالت ألشخاص يعتقدون أن األحكام الصادرة بحقهم 

كانت ظالمة. وتقول كيم )39 عاما( إنها تواظب على دراسة القانون 
بمعدل 20 ساعة أسبوعيا، إذ تسعى إلى خوض مهنة المحاماة العام 

2022. وأضافت “ال أفعل ذلك بغرض الدعاية فأن أهتم بحق”.
سيارات تسير عبر عاصفة ثلجية في العاصمة اإليرانية طهران أمس )أ ف ب(

التسرع في الحكم على اآلخرين
Û  يقــال إن العالــم آينشــتاين كان ال يفــارق نظارتــه. وحــدث أنــه في إحدى

المرات ذهب إلى أحد المطاعم وتبين له أنه نسي النظارة، ولما ُأحضرت 
له قائمة الطعام طلب من الجرسون أن يقرأها له فما كان من الجرسون 

إال أن يجيب وبأدب: أنا مثلك سيدي ُأمي ال أجيد القراءة.
Û  ال أدري كيف استقبل آينشتاين ذلك الرد غير المتوقع من الجرسون ولكن

يمكننــي التخميــن بأنــه لــم يســتلطفه ولم يعجبه تســرع ذلك الجرســون 
فــي التوصــل إلــى الحكــم عليه بأنــه ُأمي ويجهــل القراءة. وأعتقــد بأنه، 
أي آينشــتاين، اعتبر وجود هذا الشــخص على وظيفة جرســون، يخالف 
المبدأ العقالني: الشــخص المناســب في المكان المناســب. فشــاغل مثل 

هذه الوظائف يجب أن يتحلى باللباقة والفطنة وسرعة البديهة.
Û  واآلن لنســقط ذلك، ســيدي القارئ، على واحدة من الممارســات الخاطئة

في بيئة العمل، حيث يســعى البعض وبدافع الغيرة وربما الحســد بإبداء 
رأي متسرع وسلبي في حق زميل أو صديق له أو حتى شخص ال تربطه 

أي صلة به سوى أنه يعرف االسم أو سمع عنه وإليك هذا الموقف:
Û  كان مدير مكتب أحد المســؤولين يســتمع إلى رئيســه وهو يتحدث إلى

شــخص آخــر علــى الهاتــف ويمتــدح لــه أداء أحــد الموظفيــن وإخالصــه 
وكفاءته ويرشــحه لمنصب إداري كان شــاغرا. فور انتهاء المكالمة هرع 
المدير إلى المســؤول ليقول له: صحيح ســيدي أن هذا الموظف مخلص 

ومنضبط ولكنه ال يصلح لتلك الوظيفة. هكذا سمعت!
Û  يقــول أحــد الحكمــاء ’’قبل أن تبــدي رأيك وتصدر حكمــك على اآلخرين

البد أن تنتبه إلى أن يكون حكمك عاداًل؛ ألن الذي تنطق به ال عودة عنه” 
انتهى. ذلك كان موقفا واحدا وربما نتفق بأن هناك مواقف مماثلة أكثر، 

ما رأيك سيدي القارئ؟

ahmed.bahar@albiladpress.com
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