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المنامة - تراكس البحرين

أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني 
جان كريستوف دوراند أن عملية استحواذ 
“الوطنـــي” علـــى بنـــك البحريـــن اإلســـامي 
تعتبر إيجابية لكلتا المؤسستين، وسيسهم 
االســـتحواذ في تضافر األصول واإليرادات 
وتخفيض التكاليف وااللتزامات بما يســـهم 
في زيادة عوائد المساهمين مقارنة بمرحلة 

ما قبل االستحواذ.

“الوطني”: االستحواذ على 
“اإلسالمي” إيجابي للبنكين
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جاللة الملك يصل إلى المغرب في زيارة خاصة
وصل عاهـــل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
الـــى مدينـــة الربـــاط فـــي المملكـــة 
المغربية الشـــقيقة أمـــس في زيارة 

خاصة.
وكان فـــي اســـتقبال جالـــة الملـــك 
ولـــي عهد المملكة المغربية صاحب 
مـــوالي  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 

الحسن.
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“أحمر الشباب” في المجموعة الثانية بكأس العربالغرير... اهتدى بشالل الضوءتصاعد االحتجاجات في العراق“ألبا” تنال شهادة األداءتحقيق في وفاة مريض آسيوي
صرحت الرئيس التنفيذي للهيئة  «

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية مريم الجالهمة بأن الهيئة 
تابعت ما نشر في الصحافة بشأن 

وفاة وافد آسيوي بسكتة قلبية في 
طريقه لمجمع السلمانية لرفض 

مستشفى خاص عالجه.

حصلت شركة ألمنيوم البحرين  «
“ألبا” على شهادة األداء من 

منظمة مبادرة استدامة 
األلمنيوم؛ نظير التزامها بمعايير 

األداء فيما يتعلق بحماية 
البيئة والمبادرات االجتماعية 

والحوكمة.

ُقتل 4 محتجين عراقيين وأصيب  «
العشرات في اشتباكات بين 

متظاهرين وقوات األمن ببغداد. 
وذكرت مصادر أمنية أن اثنين 

من الشرطة قتال دهسا بسيارة 
مجهولة في مصادمات قرب من 

ميناء البصرة الجنوبي.

قبل الفنان الراحل علي الغرير  «
التضحية بجرأة وشجاعة، فكان 

له الفضل األكبر في انتشار اسم 
الممثل البحريني. الغرير اهتدى 
بشالل الضوء الذي يبهر، وعمل 

بعينين صامدتين للنور، ورحل عن 
عالمنا وهو يقدس فنه الراقي.

وقع منتخبنا للشباب  «
لكرة القدم في 

المجموعة الثانية 
بكأس العرب تحت 20 
عاما 2020، إلى جانب 

منتخبات المغرب وقطر وجيبوتي. جاء ذلك في قرعة البطولة 
التي أجريت أمس اإلثنين 20 يناير الجاري في الرياض.

تحقيًقا للتوجيهات الملكية السامية بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي 
لإلنتاج الوطني للغذاء وتبني الحلول المناسبة لتطوير مجاالت االكتفاء 
الذاتي، بحث مجلس الوزراء ما تم تنفيذه بخصوص تأمين المخزون 
المجال  هــذا  فــي  تحقيقه  تــم  وبــمــا  وإطــالــتــه،  االستراتيجي  الــغــذائــي 
الغذائي  المخزون  ومتابعة  والحيوانية،  الغذائية  المنتجات  من  لعدد 
وتحليلها،  ورصدها  الغذائي  األمــن  مؤشرات  خالل  من  االستراتيجي 
وبالمشاريع الجاري تنفيذها لتحقيق هذا االكتفاء الذاتي، واإلجراءات 
التي اتخذت لتحقيق األهداف االستراتيجية ومنها تحقيق أمن غذائي 
الــزراعــيــة،  الصحية  والــرعــايــة  ــزراعــي،  ال االستثمار  وتشجيع  نسبي، 
لقطاع  المستدامة  التنمية  ودعم  الطبيعية،  الموارد  على  والمحافظة 

االستزراع السمكي.

ــيــــس مــجــلــس  ــ ــــب رئ ــائ ــ وتــــــــرأس ن
الــــــوزراء ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
مبارك آل خليفة الجلسة االعتيادية 
بقصر  الوزراء،  لمجلس  األسبوعية 

القضيبية صباح أمس. 

وأشـــــاد مــجــلــس الـــــــوزراء بــمــا تم 
بــذلــه مــن جــهــود إيــجــابــيــة لتنفيذ 
ــادرات وإطــــاق الــمــشــروعــات  ــمــب ال
ــج االقــتــصــاديــة  ــرامـ ــبـ الــكــبــرى والـ
العجز  تقليص  فــي  نجحت  الــتــي 

االقتصادي  النمو  على  وحافظت 
ــابـــي وخــلــقــت فــــرص عمل  ــجـ اإليـ
ضمن  المجلس  مستعرًضا  جديدة، 
وإنجازات  أعمال  أهم  السياق  هذا 

المالية  للشؤون  ــوزاريــة  ال اللجنة 
واالقتصادية والتوازن المالي للعام 

.2019
الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  وأثنى 
ــارك آل  ــن مــب ب الــشــيــخ محمد  ســمــو 
ــيــفــة خـــــال الــجــلــســة عـــلـــى مــا  خــل
سبيل  فــي  جهود  مــن  اللجنة  بذلته 
والقرارات  التوصيات  تنفيذ  متابعة 
ــمــوضــوعــات الــمــحــالــة إلــيــهــا من  وال
نائب  عـــرض  كــمــا  الـــــوزراء،  مجلس 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء رئــيــس 
المالية  لــلــشــؤون  ــة  ــوزاريـ الـ اللجنة 
ــوازن الــمــالــي  ــ ــتـ ــ ــة والـ ــاديـ ــتـــصـ واالقـ
الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة ما 
من  اجتماعاتها  عبر  اللجنة  ناقشته 
موضوعات وبما حددته من أولويات 

للفترة 2019 - 2020.

متابعة تأمين المخزون الغذائي
مجلــس الوزراء: المشــاريع الكبرى قلصت العجــز وحافظت على النمو

المنامة - بنا

بتكليـــف من رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، افتتـــح محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي بـــن خليفة آل 
خليفة، أمس، مشروع توسعة جامع المغفور له بإذن هللا سمو الشيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة بمنطقة البديع، بحضور رئيس مجلس األوقاف السنية الشيخ 

راشد الهاجري وعدد من وجهاء وأعيان وأهالي منطقة البديع.
وأكد ســـمو محافظ الجنوبية أن مشـــروع توســـعة الجامع يعكس مدى الرعاية 
الفائقـــة مـــن صاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الـــوزراء بالمســـاجد والجوامع في 
مختلـــف مناطـــق البحرين، وحرص ســـموه على تطويرها وإعمارها وتوســـعتها 

بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات المواطنين.

سمو محافظ الجنوبية: سمو رئيس 
الوزراء حريص على إعمار دور العبادة

المنامة - وزارة الداخلية
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طلباتهــا مــن   %  80 حســمت  “التنفيــذ”  البوعينيــن: 

101 ألف دعوى نظرها القضاء في 2019

كشـــف رئيـــس محكمـــة التمييـــز نائب 
للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
المستشـــار عبـــدهللا البوعينين عن أن 
المحاكم المدنية والجنائية والشرعية 
في العام 2019 بجميع درجاتها، نظرت 
 74307 منهـــا  دعـــوى،   101167 فـــي 
قضايا سجلت في العام الماضي، فيما 

بلـــغ عـــدد القضايا المحســـومة منها ما 
مجموعه 85717، أي أن نسبة اإلنجاز 

)معدل الحسم( بلغت 115 %.
محاكـــم  إحصـــاءات  أن  إلـــى  وأشـــار 
التنفيـــذ أظهـــرت أنهـــا تلقت فـــي العام 
2019 أكثـــر مـــن 496160 طلبـــا، لكـــن 
نصـــف  مـــن  أكثـــر  أصـــدرت  المحاكـــم 
مليون قـــرار وتحديـــدا 519083 قرارا؛ 

كونهـــا تشـــمل قضايـــا العـــام 2018 غير 
المحســـومة، ولـــم يتبق ســـوى الطلبات 
الجارية مع بداية العام التي تبلغ 4686 
طلبا، ما يسجل انخفاضا كبيرا في عدد 
الطلبـــات الجاريـــة عن الســـنة الســـابقة 
بنســـبة 80 % وارتفـــاع معـــدل الحســـم 
في محاكم التنفيذ؛ لاســـتعانة بالنظام 

اإللكتروني.

“طيران السالم” تدشن مكتبا بالبحرين

المحولـــة  المبالـــغ  انخفضـــت 
“فواتيـــر”  نظـــام  عبـــر  إلكترونيـــا 
 20.6 بلغـــت  58.7 %، إذ  بنســـبة 
مليون دينار في نوفمبر الماضي، 
مقارنة بــــ 49.9 مليـــون دينار في 

أكتوبر 2019.

58.7 % انخفاض 
التحويالت عبر 

“فواتير”
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تدشين مكتب “طيران السالم”

زينب العكري عباس ابراهيم

سمو الشيخ محمد بن مبارك

الرباط - بنا



نتائــج لقــاء جاللــة العاهل مــع رئيس سيشــل ســتفتح آفاقــا جديدة مــن العالقات

مجلس الوزراء يتابع مشروعات األمن الغذائي

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة الجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس. 
وأدلــى األميــن العــام لمجلــس الوزراء ياســر الناصر عقب الجلســة بالتصريح التالي: أشــاد مجلس الوزراء بنتائج لقاء عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، برئيــس جمهوريــة سيشــل دانــي فور خالل زيارته للبالد، ورحب المجلــس باالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تــم التوقيع عليها خالل الزيارة، 

والتي ستسهم في فتح آفاق جديدة من عالقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين الصديقين واالرتقاء بها إلى مستويات أرحب.

الفنـــون  معـــرض  افتتـــاح  وبمناســـبة   
التشـــكيلية الـــذي عقـــد تحـــت الرعاية 
الكريمة رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان ال 
خليفة، وأناب ســـموه الفتتاح فعالياته 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، فقد 
نـــّوه مجلـــس الـــوزراء بـــدور المعـــرض 
ومـــا حققـــه مـــن نجاحات بفضـــل دعم 
صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء 
منـــذ انطالقـــه قبـــل 46 عاًمـــا فـــي رفد 
قطاع الثقافة والفنون وتحفيز اإلبداع 
وتشـــجيع المواهب البحرينية وتعزيز 
مكانة مملكـــة البحرين في مجال الفن 

التشكيلي.
 مـــن جانـــب آخر، عّبر مجلـــس الوزراء 

المنجـــزات  بتوالـــي  ترحيبـــه  عـــن 
تحققهـــا  التـــي  والشـــبابية  الرياضيـــة 
المجـــاالت  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
المختلفـــة ومنها الفوز فـــي رالي داكار 
الشرق األوسط الذي أقيم في المملكة 
العربيـــة الســـعودية مؤخـــًرا، ليضيـــف 
إنجـــاًزا جديـــًدا إلى ســـجل اإلنجازات 
المشـــرفة الجاري تحقيقهـــا في قطاع 

الرياضة.
للتعليـــم  الدولـــي  اليـــوم  وبمناســـبة   
فقـــد أكـــد مجلـــس الـــوزراء مـــا توالي 
لتطويـــر  جهـــود  مـــن  بذلـــه  الحكومـــة 
المســـيرة التعليميـــة وبما تحقـــق فيها 
مـــن منجـــزات بفضل رعايـــة الحكومة 
مخرجـــات  تظـــل  أن  علـــى  وســـهرها 
التعليـــم وفق الجودة التي تتطلع إليها 

وضمان فرص التعليم الجيد والشامل 
الـــذي يحقـــق جميـــع أهـــداف التنميـــة 

المستدامة.
 بعدهـــا، هنـــأ مجلـــس الـــوزراء رئيـــس 
العربيـــة عبدالفتـــاح  جمهوريـــة مصـــر 

برنيـــس  قاعـــدة  بافتتـــاح  السيســـي 
البحـــر  بجنـــوب محافظـــة  العســـكرية 
األحمـــر، مشـــيًدا المجلـــس بمـــا تتخذه 
جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة من 
خطوات في ســـبيل تطويـــر وتحديث 
تنعكـــس  التـــي  العســـكرية  إنجازاتهـــا 
إيجابيًذا على مســـاهماتها الفاعلة في 
واإلقليمـــي.  العربـــي  األمـــن  منظومـــة 
بعد ذلـــك أدان مجلس الوزراء اعتداء 
الميليشـــيات الحوثيـــة اإلرهابية اآلثم 
مـــأرب  محافظـــة  فـــي  مســـجد  علـــى 
وراح  الشـــقيقة  اليمنيـــة  بالجمهوريـــة 
ضحيتـــه عشـــرات القتلـــى والجرحى، 
الجريمـــة  هـــذه  المجلـــس  مســـتنكًرا 
البشـــعة التي لم تراع حرمة بيوت هللا 

وقدسيتها.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن مبارك
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مكالمة الرئيس

كانــت عقــارب الســاعة تقتــرب مــن العاشــرة صباًحــا 
بتوقيت ألمانيا، الثانية عشــرة ظهــًرا بتوقيت المنامة، 
ســمو  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  بادرنــي  عندمــا 
الشــيخ علــي بن خليفــة آل خليفة باالتصــال، كنت في 
مطلع األحد الماضي أشعر بأن حدًثا باهًرا يقترب، وأن 
األخبار السارة التي اكتملت فصولها الخميس الماضي 
بنيــل الجامعــة األهليــة شــهادة االعتمادية المؤسســية 
الوفــي  االبــن  بهــاًء واكتمــااًل، ســمو  تــزداد  أن  لهــا  آن 
يخبرنــي بــأن الرئيــس القائــد علــى الخــط، وأن ســموه 
ســيبدأ الحديــث معــي فــوًرا، وفــوًرا بدأ أطــال هللا في 
عمــره حديثه األبوي معي بحنٍو منقطع النظير، بدفٍء 
عبقــري فــي زمن تعــز فيــه العبقرية وتنــأى، وفي كون 
تختلــف عليــه األمم وتتصارع، لكــن األب الرئيس يهل 
دائًما بإنســانية األقوياء وكأن مســافة البعد لم تفرقنا، 
وطريق التعافي لم يبتعد بالرئيس ولو للحظة واحدة 

عن هموم بالده، وشئون شعبه.
 القائــد علــى الخــط يســألني عــن كل شــيء تقريًبا عن 
البحريــن، عــن الجامعــة، عــن أحوالــي، وعــن العائلــة، 
كلمات معدودة لم ينس خاللها أحًدا وباالسم إال وكان 
ســؤاله الكريــم عنــه مغلًفــا للحظــة فارقــة فــي حياتي، 
قلــت  الفــور  تمــر، علــى  ولثــواٍن مفرحــات تمنيتهــا ال 
لســموه: نحمد هللا ونشــكر فضله أنه اســتجاب لدعائنا 
بــأن يمّتعكــم بنعمــة الشــفاء، ويديــم عليكــم الصحــة 

والعافية وطول العمر.
 وفــي جمــل قصيــرة رد الرئيــس: نحمــد هللا علــى كل 
شــيء، وبعونــه تعالــى نلتقــي قريًبــا إن شــاء هللا فــي 

البحرين.
 في لمح البصر، انتهت المكالمة، ومهما شرحت، ومهما 
كتبــت، ومهمــا تصــورت، فــإن الذي لــم يقله ســموه لي 
والذي لم يبح به، والذي كان يمأله شــجًنا وشــوًقا إلى 
شــعبه، لــم يقل أبًدا عن تلــك الكلمات المؤثرة الموحية 
التــي عبــر بهــا عــن خالــص عشــقه لشــعبه وعــن عظيم 
امتنانــه لعائلــة طالمــا أحبتــه، وألمــة قلمــا نجــد مثلهــا 
فــي الوفــاء المتبــادل مع قائد، والحــب العظيم مع رب 

مسيرة، وباني نهضة.
 هــي ذاكــرة األجيال التي ال تنســى بالتقــادم، وحضور 
الحاضر الغائب الذي ال يغيب، وبصيرة المبصر المتقي 
عندما يريد أن يقول في حب الشعب كلمة، أو أن يدلي 
فــي حنــو اســثنائي بشــعور، أو أن يفــوق كل التوقعات 
بمكالمــة كريمة ســتظل ذكراها ماثلة أمامــي، وكلماتها 

محلقة بي في أسمى سماوات األماني.
 تجــارب ذهبيــة، خبــرة حكيمــة، وحكمــة خبيــرة، كرم 
جامــع متجمــع، واجتــالء ال يحملــه غيــر قائــد ملهــم، 
ورئيس محنك، ال يهم إن كان خارج الديار أم داخلها، 
ال يهــم إن كان الحديــث المفعــم بالنبــل الخالص قادًما 
مــن قصر القضيبيــة العامر أو من قصــر الرفاع العتيد، 
أو عبــر األثيــر، المهم أن عوائــق الطبيعة ال تعيق قدرة 
سموه على التواصل، وعناد الجغرافيا البعيدة ال تحدد 

إقامة المحلقين في السماوات الُعلى.
 المهــم أن الصــوت الــذي أشــتاقه قد هــّل، واإلباء الذي 
يحملنــي مســئولياتي قــد بــدا، والطريــق الــذي افتقدنا 
معالمــه قرابــة الشــهور الســتة قد بــات واضًحــا للعيان، 
الدافــئ  الصــوت  الصــدى، وبعــد أن ذهــب  بعــد رجــع 
الرخيم إلى أثيره المســتقر في الغربة، جلســت متفكًرا 
فــي ذلــك الرجــل الــذي مــأل حياتنا علًمــا وفكــًرا وحياًة 
وحركــة، في ذلك القائد الــذي يمنحنا طاقة إيجابية ال 
ُتحد، وعناصر قوة ال تلين، وعوامل مقاومة لكل رياح 
معاكسة وكل ظروف مضادة، على مر األيام والسنين.
الــروح عندمــا تتخطــى أســر الجســد، والعنايــة   إنهــا 
اإللهيــة حيــن ترعــى قائــًدا بحجــم خليفــة بن ســلمان، 
تمنحــه اإلجالل لملكوته العظيم، ونعمة الصحة وبهاء 

العافية وطول العمر، إنه نعم المولى ونعم النصير.

بقلم: د. عبداهلل الحواج

 بعـــد ذلك، نظر المجلس في المذكرات 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه وذلـــك 

على النحو التالي: 
الملكيـــة  للتوجيهـــات  تحقيًقـــا  أوالً: 
مشـــروع  وتنفيـــذ  بوضـــع  الســـامية 
اســـتراتيجي لإلنتـــاج الوطنـــي للغذاء 
لتطويـــر  المناســـبة  الحلـــول  وتبنـــي 
مجـــاالت االكتفـــاء الذاتـــي، فقد بحث 
مجلس الوزراء ما تم تنفيذه بخصوص 
تأمين المخزون الغذائي االستراتيجي 
وإطالتـــه، وبمـــا تـــم تحقيقـــه فـــي هذا 
المجـــال لعدد مـــن المنتجـــات الغذائية 
المخـــزون  ومتابعـــة  والحيوانيـــة، 
خـــالل  مـــن  االســـتراتيجي  الغذائـــي 
ورصدهـــا  الغذائـــي  األمـــن  مؤشـــرات 
الجـــاري  وبالمشـــاريع  وتحليلهـــا، 
تنفيذهـــا لتحقيق هذا االكتفاء الذاتي، 
واإلجـــراءات التـــي اتخـــذت لتحقيـــق 
األهداف االســـتراتيجية ومنها تحقيق 
أمن غذائي نسبي، وتشجيع االستثمار 
الزراعي، والرعايـــة الصحية الزراعية، 
والمحافظـــة علـــى المـــوارد الطبيعيـــة، 
لقطـــاع  المســـتدامة  التنميـــة  ودعـــم 
االســـتزراع الســـمكي، وذلك من خالل 
لهـــذا  المرفوعـــة  المشـــتركة  المذكـــرة 
الغـــرض من وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة ووزيـــر األشـــغال وشـــئون 

البلديات والتخطيط العمراني.
 ثانًيا: أشاد مجلس الوزراء بما تم بذله 
مـــن جهود إيجابيـــة لتنفيـــذ المبادرات 
وإطـــالق المشـــاريع الكبـــرى والبرامـــج 
االقتصاديـــة التـــي نجحت في تقليص 
العجز وحافظت على النمو االقتصادي 
عمـــل  فـــرص  خلـــق  وفـــي  اإليجابـــي 
جديدة، مستعرًضا المجلس ضمن هذا 
الســـياق أهم أعمال وإنجـــازات اللجنة 
الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 
والتـــوازن المالـــي للعـــام 2019، حيـــث 

أثنى نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة 
خـــالل الجلســـة على مـــا بذلتـــه اللجنة 
مـــن جهـــود فـــي ســـبيل متابعـــة تنفيذ 
والقـــرارات والموضوعات  التوصيـــات 
المحالـــة إليها من مجلس الوزراء، وقد 
عـــرض نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية 
واالقتصاديـــة والتوازن المالي الشـــيخ 
خالـــد بن عبدهللا آل خليفة ما ناقشـــته 
اللجنة عبر اجتماعاتها من موضوعات 
وبما حددته من أولويات للفترة 2019 
- 2020 والتـــي ترتكـــز علـــى مبـــادرات 
برنامـــج الحكومـــة وبرنامـــج التـــوازن 
المالي وفق سبعة محاور يندرج تحتها 
27 برنامًجـــا، ومـــن أبـــرز الموضوعـــات 
التـــي اســـتعرضتها وناقشـــتها اللجنـــة 
المالـــي، والميزانيـــة  التـــوازن  برنامـــج 
التحتيـــة،  والبنيـــة  للدولـــة،  العامـــة 
وتعزيـــز  االقتصاديـــة،  والتقاريـــر 
تنافسية مملكة البحرين، باإلضافة إلى 
الموضوعـــات ذات العالقـــة بالشـــؤون 
ذات  والدوليـــة  المحليـــة  االقتصاديـــة 

العالقة باالقتصاد.
الـــوزراء  مجلـــس  اســـتعرض  ثالًثـــا: 
المشـــاريع والبرامج التي تنفذها هيئة 
جـــاء  مـــا  لتحقيـــق  والمـــاء  الكهربـــاء 
فـــي برنامـــج الحكومـــة مـــن أولويـــات 
الماليـــة  االســـتدامة  تعـــزز  ومبـــادرات 
والتنميـــة االقتصاديـــة، وتؤمـــن البيئة 
وتعـــزز  المســـتدامة  للتنميـــة  الداعمـــة 
من كفاءة اســـتخدام المـــوارد والطاقة 
المالـــي  التـــوازن  برنامـــج  وتنفيـــذ 
وتحقيق الشـــراكة مع القطاع الخاص، 
والتـــي عرضهـــا وزير شـــؤون الكهرباء 
والمـــاء، ومـــن أهـــم مـــا تم تنفيـــذه من 
مشـــاريع وبرامج هو تزويد المشـــاريع 
بخدمـــات  االســـتراتيجية  اإلســـكانية 

الكهرباء والماء وتطوير شبكات النقل 
الكهربائـــي ذات جهـــد 220 و 400 و66 
كيلـــو فولـــت، وإنشـــاء مركـــز للتحكـــم 
والمراقبـــة لشـــبكات الكهربـــاء والماء، 
وتطوير شـــبكات نقل الميـــاه، وتطوير 
شـــبكة نقل الميـــاه المرتبطـــة بالمرحلة 
إلنتـــاج  الـــدور  محطـــة  مـــن  الثانيـــة 
الكهرباء والماء، وتحصيل مستحقات 
المســـتحقة  والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة 
الخـــاص  بالقطـــاع  المشـــتركين  مـــن 
والمؤسســـات المتوســـطة والصغيـــرة، 
وتدقيق الطاقة في المباني والمنشآت 
اإلنـــارة واســـتبدال  وتحســـين كفـــاءة 
مصابيـــح اإلنـــارة التقليديـــة بمصابيح 
خدمـــات  وتطويـــر  للطاقـــة  موفـــرة 

ا. الكهرباء والماء إلكترونيًّ
رابًعـــا: وافـــق المجلـــس علـــى مشـــروع 
قرار يضيـــف بموجبه خمســـة خدمات 
إلى األعمال المتقطعـــة بطبيعتها التي 
يجـــوز تواجـــد العامـــل بهـــا فـــي مكان 
العمـــل أكثـــر من 11 ســـاعة فـــي اليوم 
خدمـــات  فـــي  العمـــل  وهـــي  الواحـــد، 
الكهربـــاء، والعمـــل في خدمـــات الماء، 
والعمل في خدمـــات الصرف الصحي، 
والعمل في الخدمات الصحية، والعمل 
فـــي مجـــال تقنيـــة المعلومـــات، وأقـــر 
المجلس مشـــروع قـــرار بتعديل المادة 
األولى من القرار رقم )25( لسنة 2013 

بتحديـــد األعمال المتقطعـــة بطبيعتها 
التي يجوز تواجد العامل بها في مكان 
العمـــل أكثـــر من 11 ســـاعة فـــي اليوم 
الواحد، وذلك على النحو الذي أوصت 
بـــه اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية التي عرضها نائب رئيس 

مجلس الوزراء رئيس اللجنة. 
خامًســـا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء على 
خمس مذكرات تفاهم واتفاق واتفاقية 
بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا 
في مجال التعاون الثقافي والتعليمي 
واإلعالمـــي،  والتكنولوجـــي  والعلمـــي 
وفـــي مجاالت الصحة والعلوم الطبية، 
التجاريـــة،  العالقـــات  مجـــال  وفـــي 
والتعـــاون في مجال الفضاء لألغراض 
الســـلمية، وإقامـــة عالقـــة توأمـــة بيـــن 
مدينتي المنامة وروما، واتفاق إلعفاء 
حاملـــي جوازات الســـفر الدبلوماســـية 
والخدمة من متطلبات التأشيرة، فيما 
أحـــال اتفاقيـــة الخدمـــات الجوية بين 
البلدين إلـــى اللجنة الوزارية للشـــؤون 

القانونية والتشريعية.
 سادًســـا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء على 
مشـــروع قـــرار يؤجـــل تطبيـــق بعـــض 
التـــرددي  للطيـــف  الســـنوية  الرســـوم 
المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــرار رقـــم 7 
لســـنة 2017، وذلك فـــي ضوء المذكرة 
المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير 
بنـــد  المواصـــالت واالتصـــاالت. وفـــي 
التقاريـــر الوزاريـــة فقد أخـــذ المجلس 
علًمـــا بنتائـــج المشـــاركة فـــي معـــرض 
الكويت الدولي للطيران الذي عقد في 
دولة الكويت الشقيقة من خالل تقرير 
وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت، وفي 
فعاليـــات أســـبوع أبوظبي لالســـتدامة 
التـــي أقيمـــت فـــي إمـــارة أبوظبي من 
خـــالل تقريـــر وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء 

والماء.

قرارات المجلس

ياسر الناصر

تنويه بدور معرض 
الفنون التشكيلية في 

تحفيز اإلبداع ورفد 
قطاع الثقافة

الحكومة تبذل جهوًدا 
متوالية لتطوير 

التعليم بإطار أهداف 
التنمية المستدامة

ترحيب بتوالي 
المنجزات الرياضية 
والشبابية للبحرين 

بالمجاالت المختلفة

المنامة - بنا

باإلعـــالن  البحريـــن  مملكـــة  رحبـــت 
الختامي للمؤتمر الذي عقد في مدينة 
برليـــن بجمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة 
بشـــأن ليبيا، واتفاق المشـــاركين حول 
خطة شـــاملة خاصـــة بتســـوية األزمة 
فـــي ليبيـــا، والتعهد بعـــدم التدخل في 
الشؤون الداخلية الليبية، والعمل على 

نزع سالح الجماعات المسلحة وغيرها 
من النتائـــج والتعهـــدات الملزمة التي 
تمثـــل خطوة مهمة في اتجاه التوصل 

لتسوية سياسية شاملة.
بـــدور  البحريـــن  مملكـــة  تشـــيد  وإذ 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة وحرص 
الـــدول المشـــاركة فـــي المؤتمـــر علـــى 

إعـــادة األمن واالســـتقرار لدولـــة ليبيا، 
فإنهـــا تعرب عـــن تطلعها لبـــذل المزيد 
اتفـــاق  وفـــق  والعمـــل  الجهـــود،  مـــن 
العـــام  إبرامـــه  تـــم  الـــذي  الصخيـــرات 
باعتبـــاره  المغربيـــة،  بالمملكـــة   2015
اإلطار السياســـي الـــذي يحظى بقبول 
المجتمـــع الدولي وكافـــة األطراف في 

ليبيا، مما يجعله أساًســـا قوًيا ومالئًما 
تطلعـــات  يحقـــق  بمـــا  األزمـــة  لحـــل 
وطموحـــات الشـــعب الليبـــي الشـــقيق 
فـــي األمن واالســـتقرار ويحفظ لدولة 
ليبيا سالمتها ووحدة أراضيها ويؤدي 
إلـــى القضـــاء علـــى العنـــف والتطـــرف 

واإلرهاب بكل صوره وأشكاله.

البحـريــن ترحــب باإلعــالن الختامــي لمؤتمــر برليــن

المنامة - وزارة الخارجية

واســـتنكرت  الخارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
بشـــدة الهجـــوم اإلرهابـــي الـــذي نفذته 
مـــن  المدعومـــة  الحوثـــي  ميليشـــيات 
إيران واستهدف مسجًدا في محافظة 
مـــأرب بالجمهوريـــة اليمنية الشـــقيقة، 

وأدى إلـــى مقتل وإصابة العشـــرات من 
األشـــخاص، معربـــة عـــن بالـــغ التعـــازي 
الضحايـــا  وذوي  ألهالـــي  والمواســـاة 
لجميـــع  العاجـــل  بالشـــفاء  وتمنياتهـــا 
المصابيـــن جراء هـــذا العمـــل اإلرهابي 

اآلثـــم الـــذي يتنافى مـــع كافـــة المبادئ 
الدينية والقيم األخالقية واإلنسانية.

هـــذه  أن  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
إصـــرار  تعكـــس  اإلرهابيـــة  األعمـــال 
الميليشـــيات الحوثيـــة علـــى مواصلـــة 

الجهـــود  وعرقلـــة  واإلرهـــاب  العنـــف 
إلـــى حـــل سياســـي  الراميـــة للتوصـــل 
يحفظ لليمن وحدته وســـالمة أراضيه 
اليمنـــي  الشـــعب  تطلعـــات  ويحقـــق 
الشقيق في األمن واالستقرار والرخاء.

... وتـديـن الهجـوم اإلرهـابـي على مـسـجـد في مـأرب



الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة في القيادة العامة أمس الملحق 
المتحـــدة  المملكـــة  بســـفارة  العســـكري 
بـــاول  المملكـــة  لـــدى  بحـــري  المقـــدم 
ويندســـار، وذلـــك بحضـــور زير شـــؤون 
الدفـــاع الفريق الركن عبدهللا بن حســـن 

النعيمي.
 وخـــال اللقـــاء رّحب القائـــد العام لقوة 
العســـكري  بالملحـــق  البحريـــن  دفـــاع 
البريطانـــي، مشـــيًدا بعاقـــات الصداقة 
التاريخيـــة المتميزة التـــي تربط مملكة 

البحرين والمملكـــة المتحدة، وبالتعاون 
فـــي  الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن  القائـــم 
يتعلـــق  مـــا  ومنهـــا  المجـــاالت  شـــتى 
بتبـــادل الخبرات والتعـــاون في المجال 

العسكري.
 حضر اللقاء مدير ديوان القيادة العامة 
اللواء الركن حسن محمد سعد ومساعد 
رئيـــس هيئة األركان لإلمـــداد والتموين 
اللـــواء الركـــن بحري يوســـف أحمد مال 
هللا، ومديـــر التعـــاون العســـكري اللـــواء 
الركن بحري محمد هاشم السادة، وعدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

تعزيز التعاون العسكري مع بريطانيا

local@albiladpress.com03

وكيل “الداخلية”: االرتقاء باألداء الوظيفي ألعلى المعايير العالمية
تخريـــج 1399 متدربـــا شـــاركوا فـــي 52 دورة تخصصيـــة وإداريـــة فـــي 2019

الشـــيخ  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  شـــهد 
ناصـــر بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، حفل 
تخريج الـــدورات التدريبية التي عقدت 
فـــي العـــام 2019، إذ بلغ عـــدد المتدربين 
1399 شـــاركوا في 52 دورة تدريبية في 

المجاالت التخصصية واإلدارية.
المـــوارد  أقامتـــه  الـــذي  الحفـــل  وعقـــد 
العـــام،  األمـــن  بنـــادي ضبـــاط  البشـــرية، 
بحضـــور عـــدد من الـــوكاء المســـاعدين 
مـــن  والمديريـــن  العاميـــن  والمديريـــن 

مختلف اإلدارات.
بإعـــداد  الداخليـــة  وأشـــاد وكيـــل وزارة 
هـــذه البرامـــج التدريبيـــة والعمـــل علـــى 
وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذا  تطويرهـــا، 

الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفة بشـــأن تطوير العمل الشرطي في 
مختلـــف المجـــاالت للتعامـــل مـــع جميـــع 

التحديات والتطورات.
وأكـــد ضرورة االرتقاء بـــاألداء الوظيفي 

ألعلى المعايير العالمية وتوســـيع مفهوم 
بأمـــن  يتعلـــق  مـــا  كل  ليشـــمل  األمـــن؛ 
المجتمـــع وتطويـــره والشـــراكة األمنيـــة 
معـــه، منوهـــا إلـــى االســـتعانة بالكفاءات 
والخبـــرات المحليـــة التـــي ســـاهمت في 

تنفيذ هذه الدورات التدريبية.
واعرب وكيل وزارة الداخلية عن شـــكره 
لجميـــع المشـــاركين فـــي هـــذه الـــدورات 
التدريبية والقائمين عليها، داعيا الجميع 

إلى مزيد من العطاء والتقدم.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة العدل

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
اإلســـامية واألوقـــاف الشـــيخ خالد بن 
علـــي آل خليفـــة، بمكتبـــه أمـــس عضـــو 

مجلس النواب النائب خالد بوعنق.
وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين وزارة 
العـــدل الشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف 
ومجلـــس النواب، وما تحقق من تطوير 
للكثير مـــن القوانين الهادفة إلى تطوير 

الخدمـــات العدلية المقدمـــة للمواطنين 
والمقيمين.

وجـــرى خـــال اللقـــاء تنـــاول عـــدد مـــن 
الموضوعـــات ذات االهتمـــام المشـــترك 

في مجال التطوير العدلي والقانوني.
للعـــدل  الـــوزارة  وكيـــل  اللقـــاء  حضـــر 
والشـــؤون اإلســـامية المستشـــار وائل 

رشيد بوعاي.

تطوير الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين

الرفاع - قوة الدفاع

لقـــوة دفـــاع  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي القيـــادة 
العامـــة أمـــس مســـاعد قائـــد القوات 
الركـــن  العقيـــد  المشـــتركة  البحريـــة 
بحـــري الشـــيخ مبارك علـــي الصباح، 
وذلـــك بحضور رئيـــس هيئة األركان 

الفريق الركن ذياب النعيمي.
 وخال اللقاء رّحب القائد العام لقوة 
دفاع البحرين بمســـاعد قائد القوات 

واســـتعرض  المشـــتركة  البحريـــة 
معه مهـــام قـــوة الواجب المشـــتركة 
ودورهـــا في تأمين الماحة البحرية 

في المنطقة.
 حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيادة 
العامـــة اللـــواء الركـــن حســـن محمد 
سعد، ومســـاعد رئيس هيئة األركان 
الركـــن  اللـــواء  والتمويـــن  لإلمـــداد 
بحري يوســـف أحمد مال هللا، وعدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

القائــد العــام يستعرض التعاون 
مع القوات البحرية المشتركة

رعاية فائقة من سمو رئيس الوزراء لدور العبادة
سمو محافظ الجنوبية: جامع المغفور له سمو الشيخ محمد بن خليفة صرح ديني رائد

 بتكليـــف من رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
محافـــظ  قـــام  خليفـــة،  ال  ســـلمان 
المحافظـــة الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
توســـعة  مشـــروع  بافتتـــاح  أمـــس، 
جامـــع المغفـــور لـــه بـــإذن هللا ســـمو 
الشـــيخ محمد بن خليفـــة آل خليفة 
رئيـــس  بحضـــور  البديـــع،  بمنطقـــة 
الشـــيخ  الســـنية  األوقـــاف  مجلـــس 
راشـــد الهاجـــري وعـــدد مـــن وجهاء 

وأعيان وأهالي منطقة البديع.
 وبهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ 
خليفـــة بن علي بن خليفة آل خليفة 
عن خالص الشكر والتقدير لصاحب 
الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء على 
الجامـــع،  بافتتـــاح توســـعة  تكليفـــه 
ونقـــل إلـــى أهالـــي البديـــع تحيـــات 
افتتـــاح  بمناســـبة  ســـموه  وتهانـــي 
المشـــروع، والـــذي يأتـــي فـــي إطـــار 
الحـــرص واالهتمـــام بإعمـــار بيـــوت 
هللا لتؤدي رســـالتها النبيلة في نشر 
قيم وتعاليم اإلسام وتعزيز اللحمة 

الوطنية والترابط المجتمعي.
 وأكـــد ســـموه أن مشـــروع توســـعة 
جامـــع المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالى 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن خليفة آل 
خليفـــة، يعكس مدى الرعاية الفائقة 
مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
فـــي  للمســـاجد والجوامـــع  الـــوزراء 
مختلـــف مناطق البحريـــن، وحرص 
وإعمارهـــا  تطويرهـــا  علـــى  ســـموه 
وتوسعتها بالشكل الذي يتناسب مع 
احتياجات المواطنيـــن، وتوفير كل 
ســـبل الراحـــة والطمأنينـــة للمصلين 

وبمـــا يمكـــن دور العبادة مـــن القيام 
بدورها الديني والمجتمعي.

 وقال ســـموه إن دور العبادة تحظى 
باهتمـــام كبيـــر في مملكـــة البحرين، 
وتطويرهـــا،  رعايتهـــا  برامـــج  وإن 
برامـــج  فـــي  ا  أساســـيًّ ركًنـــا  تشـــكل 
ألهالـــي  ســـموه  مبـــارًكا  الحكومـــة، 
البديع افتتاح هذا الجامع الذي يعد 

ا رائًدا. صرًحا دينيًّ
بالشـــكر  المحافـــظ،  ســـمو  وتقـــّدم   
الجزيـــل لـــكل من ســـاهم فـــي إنجاز 

المشـــروع على هـــذا النحـــو المتميز 
الـــذي يتـــاءم مـــع المكانـــة الدينيـــة 
لبيـــوت هللا وبمـــا يرضـــي تطلعـــات 
المواطنيـــن ويســـتوعب زيـــادة عدد 

سكان المنطقة.
 من جهتهم، رفع األهالي أسمى آيات 
الشـــكر واالمتنـــان لرئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
أمـــر  علـــى  آل خليفـــة،  بـــن ســـلمان 
ســـموه بتوســـعة الجامـــع بمـــا يؤكـــد 
حرص ســـموه على تلبية احتياجات 

المواطنين واهتمامه الدائم بتطوير 
وتوســـعة دور العبادة لتقوم بدورها 
علـــى أكمـــل وجـــه، داعيـــن هللا عـــّز 
وجـــّل أن يحفـــظ ســـموه وأن يديـــم 

عليه موفور الصحة والعافية.
 وأشـــادوا باهتمـــام ومتابعـــة ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة لهـــذا المشـــروع حتى تم 
إنجازه بتلك الصورة المشـــرفة التي 
تليـــق بمكانة بيوت هللا، مؤكدين أن 
ســـموه ال يدخـــر أي جهد فـــي تنفيذ 
كافـــة المشـــاريع والمبـــادرات التـــي 
مختلـــف  فـــي  احتياجاتهـــم  تلبـــي 

المجاالت.

سمو محافظ الجنوبية يفتتح مشروع توسعة جامع المغفور له سمو الشيخ محمد بن خليفة بالبديع

المنامة - وزارة الداخلية

الثالثاء 21 يناير 2020 - 26 جمادى األولى 1441 - العدد 4116

تطوير المساجد 
والجوامع تشكل 
ا في  ركًنا أساسّيً

برامج الحكومة

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي بمكتبه أمس 
هشـــام الجودر، بمناســـبة تعيينه سفيرًا 
جديـــدًا لمملكة البحرين فـــي جمهورية 

مصر العربية.
وقـــد تـــم خـــال االجتمـــاع اســـتعراض 
عـــدٍد مـــن القضايـــا والموضوعـــات ذات 
الصلـــة بالقطاع االقتصـــادي والعاقات 
الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية 
مصـــر العربية، الفتًا الوزيـــر إلى اهتمام 
وحـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيـــز 
دول  بكافـــة  االقتصاديـــة  عاقاتهـــا 

العالـــم، ومؤكـــدًا أهميـــة االســـتفادة من 
الخبرات والتجارب العالمية في تطوير 
الصناعـــات الوطنيـــة وتأهيـــل الكـــوادر 
البشـــرية في كافة المجاالت، كما أعرب 
عـــن تطلـــع مملكـــة البحريـــن لمزيـــد من 
أوجـــه التعاون في المجـــاالت التجارية 
واالســـتثمارية والســـياحية وبمـــا يصب 

في صالح شعبي البلدين الصديقين.
ســـعادته  أعـــرب  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
عـــن أمنياتـــه الصادقة لســـعادة الســـفير 
بالنجـــاح والتوفيـــق فـــي كافـــة المهـــام 

الموكلة له.

الزياني يستعرض القضايا االقتصادية مع الجودر البحرينية تتمتع بحقوقها اإلنسانية وتساهم بعمليات التنمية
اســـتقبلت األمين العام للمجلس األعلى 
للمرأة هالة األنصـــاري في مقر المجلس 
بالرفـــاع ســـفير جمهورية مصـــر العربية 
ياســـر شـــعبان، وذلـــك بمناســـبة تعيينـــه 
سفيًرا جديًدا لباده في مملكة البحرين.

 وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحبـــت األنصـــاري 
بالســـفير المصـــري الجديـــد، متمنيـــًة له 
التوفيق في مهامـــه الجديدة، خصوًصا 
وتبـــادل  التعـــاون  بمواصلـــة  تعلـــق  مـــا 
المـــرأة  تقـــدم  مجـــاالت  فـــي  الخبـــرات 
ومســـاهماتها فـــي التنمية، مشـــيدة في 
هذا السياق بعمق العاقات بين البلدين.

 واستعرضت األنصاري خال اللقاء أهم 
أولويـــات عمـــل المجلس األعلـــى للمرأة 
لرؤيـــة  تنفيـــًذا  المســـتقبلية  وتطلعاتـــه 
العاهـــل  قرينـــة  رئيســـته،  وتوجيهـــات 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 

بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة حيـــث تتمتـــع 
المـــرأة البحرينيـــة بحقوقهـــا اإلنســـانية 
علـــى  التنميـــة  عمليـــات  فـــي  وتســـاهم 
قاعدة من الشـــراكة العادلـــة والمتكافئة 
وبحســـب مـــا كفلـــه لهـــا ميثـــاق العمـــل 

الوطني والدستور البحريني.
 من جانبه، أشاد السفير شعبان بالمسيرة 
الحافلة للمجلس األعلى للمرأة برئاســـة 
قرينـــة العاهـــل صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 

معرًبـــا عـــن اســـتعداد وتطلـــع جمهورية 
مســـتويات  رفـــع  إلـــى  العربيـــة  مصـــر 
التعـــاون وتبـــادل الخبرات بيـــن البلدين 
الشـــقيقين وبما يصب في اتجاه تنسيق 
المواقـــف وتعزيز الخبرات النوعية التي 
تركز على تعزيز مكانة المرأة واستدامة 
تقدمهـــا، منوهـــًا بأداء المـــرأة البحرينية 
وأثر مشـــاركتها لارتقاء بوطنها ورفعة 

شأنه.
 وتشـــاور الطرفان حول أوجـــه التعاون 
القادم ومن بينها تجديد وتفعيل مذكرة 
التفاهـــم الموقعـــة مع المجلـــس القومي 
للمـــرأة بجمهورية مصـــر العربية والعمل 
علـــى تنســـيق المواقـــف المشـــتركة فـــي 
المحافل اإلقليمية والدولية ذات الصلة 
بالمـــرأة، وبمـــا ســـيدعم الجهـــود العربية 
الســـاعية إلـــى النهـــوض بالمـــرأة العربية 

ا. ا وثقافيًّ ا واجتماعيًّ اقتصاديًّ

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة مستقبلة السفير المصري

وكيل وزارة الداخلية يشهد حفل تخريج الدورات التدريبية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة 



“اإلسكان”: توزيع كامل وحدات المرحلة األولى بـ “شرق سترة”

تنفيذًا ألمر ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتوزيع 5000 
وحدة سكنية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، أعلنت وزارة اإلسكان االنتهاء من توزيع وحدات المرحلة األولى لمشروع مدينة شرق 

سترة، والمدرج ضمن المشاريع التي أعلنت الوزارة عن توزيعها في إطار الجدول الزمني للتوزيعات.

للسياســـات  المســـاعد  الوكيـــل  وصـــرح 
والخدمـــات اإلســـكانية خالـــد الحيدان أن 

الـــوزارة قـــد أنهـــت كافة إجـــراءات توزيع 
الدفعة المخصصة للمرحلة األولى بمدينة 

شـــرق ســـترة، مؤكدًا أن إجراءات التوزيع 
التـــي جرت على مـــدار األســـبوع الماضي 

بالسالســـة  اتســـمت  الجـــاري  واألســـبوع 
وســـرعة إنجـــاز اإلجـــراءات نظـــرًا لتوفير 
إدارة الخدمات اإلســـكانية االســـتعدادات 

الالزمة.
أيـــام  فـــي  أطلعـــت  الـــوزارة  أن  وأضـــاف 
علـــى  المســـتفيدين  الماضيـــة  التوزيـــع 
تفاصيل مشـــروع مدينة شـــرق سترة من 

حيـــث الجـــدول الزمنـــي لتنفيـــذ المرحلـــة 
األولى، وما يتضمنه المشـــروع من مرافق 
وتجاريـــة  وتعليميـــة  صحيـــة  وخدمـــات 
ودور العبـــادة، مؤكدًا حـــرص الوزارة على 
تنفيـــذ مراحـــل المشـــروع فـــي المواعيـــد 
المحـــددة ليتســـنى تســـليم الوحـــدات في 

المواعيد المحددة.

وكانـــت وزارة اإلســـكان قـــد أبرمت عقود 
تنفيـــذ مشـــروع مدينـــة شـــرق ســـترة مـــع 
الصينيـــة  الماكينـــات  هندســـة  شـــركة 
)CMEC(، حيـــث يعـــد هذا المشـــروع أحد 
المشاريع الرئيســـية التي أدرجتها الوزارة 
ضمن خطتها لتنفيذ االلتزامات اإلسكانية 

الواردة في برنامج الحكومة الحالي.

المنامة - وزارة اإلسكان

تنفيذا ألمر سمو 
ولي العهد بتوزيع 

5000 وحدة 
سكنية

local@albiladpress.com
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إسمـاعيـــــل السقـــــايسيـدعلــي المحــافظــة

البلدية/األمانة: دراسة صالحية 
الموقع لممارسة النشاط التجاري

وزارة الصحة: التأكد من مطابقة 
المحل لالشتراطات الصحية الالزمة 

وإصدار شهادة سنوية بذلك.

إدارة السجل التجاري: الترخيص 
للنشاط بعد توافر االشتراطات 

البلدية والصحية.
353

سجًال نشطًا لتقديم الشيشة

«الشيشة» في البحرين ..
تجـــارة نظیفــۀ
لم تفلح مساعي المجالس البلدية في استعادة صالحياتها، في وضع األنظمة الخاصة بالمحال التي 
وذلك  ياء،  الفقرة   19 المادة  البلديات في  إياها قانون  والتي منحها  الشيشة،  تقديم  تمارس نشاط 

بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 2006 لسنة   83 رقم  بالقرار  العمل  إلغاء  أعقاب  االختصاص في  عن هذا  المجالس  وانطلق دفاع 
بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته ألغراض التدخين، واستبداله بقرار 
البلديات إلى وزارة الصحة، واعتباره  نقل صالحية تحديد اشتراطات ممارسة هذا النشاط من وزارة 

نشاطا تجارياً اعتيادياً.

·       
- قانون 8 لسنة 2009 بشأن 

مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.

- القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2011 بإصدار 
االشتراطات الواجب توافرها في المطاعم 

والمقاهي وغيرها من المحالت التي 
تقدم التبغ ومشتقاته ألغراض 

التدخين.

ط:
شا

ۀ الن
التشریعات المنظمۀ لممارس

جهات االختصاص
مـحـظـــورات

عــدد السجـــالت

مقاهي
االنترنت 

المناطق
السكنية

الحدائق
والمنتزهات

النوادي
الرياضية

المجمعات
التجارية

44
المحرق

182
المنامة

80
الشمالية

47
الجنوبية

األماكن المحظورة تقديم الشيشة في:

دخول من دون ١٨ عامًا األماكن 
المخصصة للشيشة أو التدخين



تواصل اللجنة الوزارية للشــؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي جهودها لتحقيق رؤى وتطلعات قيادة عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ من أجل توفير مالية مستدامة لمملكة البحرين في إطار االلتزام ببرنامج الحكومة برئاسة 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، ومســاندة ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ومبادرات برنامج التوازن المالي.

ويشير تقرير صادر عن مكتب نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة الوزارية 
للشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن 
المالي الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، 
بشـــأن أعمـــال اللجنـــة خالل العـــام 2019، 
إلى أن اللجنة منذ تشـــكيلها بموجب قرار 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم 
)42( لسنة 2018 بتشكيل اللجان الوزارية 
وتحديـــد اختصاصاتهـــا، اختطـــت مســـاًرا 
للتعاطي والتعامل مـــع متطلبات المرحلة 
الحاليـــة التـــي تحمل شـــعار “الوصول إلى 
توازن مالي بيـــن المصروفات واإليرادات 
بحلـــول العـــام 2022، مـــع االســـتمرار فـــي 
تحقيـــق نمو اقتصادي إيجابي واســـتقرار 
بمـــا  استرشـــاًدا  شـــاملة”؛  وتنميـــة  نقـــدي 
مـــن  المالـــي  التـــوازن  برنامـــج  يحملـــه 
أهـــداف وبرامـــج ومبادرات من شـــأنها أن 
تضمـــن مواصلـــة المســـيرة التنمويـــة فـــي 
ظـــل التحديـــات الماليـــة، والتي ستســـهم 
مجتمعة فـــي أن تضع المملكة على خطى 
إنجـــاز رؤيتهـــا االقتصاديـــة 2030 بفضل 
حرص قيادتها وعطاء أبنائها المخلصين.

وكان التحـــدي األهم أمام اللجنة الوزارية 

للشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن 
المالي في العام 2019 محاولة خلق مزيج 
منســـجم بالتعـــاون والتوافق مع الســـلطة 
القيـــادة،  رؤى  بيـــن  يوائـــم  التشـــريعية 
والتزامـــات برنامج الحكومـــة، ومتطلبات 
العمـــل بمقتضـــى برنامج التـــوازن المالي، 
عـــالوة على التطلعات الشـــعبية التي ُتعبر 
عنهـــا رغبات المواطنين من خالل مجلس 
النـــواب، وترجمـــة ذلـــك كله في مشـــروع 
قانـــون محكـــم للميزانيـــة العامـــة للدولـــة 
للســـنتين الماليتيـــن 2019 - 2020 تمـــت 
الموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية 
بإحالتـــه  الـــوزراء  مجلـــس  قـــام  أن  بعـــد 
إلـــى مجلـــس النواب فـــي وقـــت مبكر من 
العـــام، األمر الذي عكـــس جهوزية الجهات 
الحكومية لمعالجـــة األوضاع المالية على 
نحـــو يحافـــظ على مكتســـبات المواطنين 
الخدمـــات  تقديـــم  ومواصلـــة  الحاليـــة، 
األساســـية ذات األولوية، واالســـتمرار في 
دعـــم المواطنين المســـتحقين فـــي جميع 
برامج الدعم الحكومي، من خالل مراعاة 
العمـــل على تحقيق اســـتقرار الدين العام، 
والوصـــول إلـــى االســـتدامة الماليـــة عبـــر 

إعادة هيكلة الميزانية.
وحرًصـــا منها على أن يكون برنامج عملها 
منهجًيا، اعتمدت اللجنـــة أولوياتها، وهي 
بمثابـــة خريطة طريق للفترة الممتدة بين 
العاميـــن 2019 و2022، وتشـــتمل علـــى 7 
محـــاور تتمثـــل في: تعزيز كفـــاءة اإلنفاق 
الحكومي، وزيادة اإليرادات غير النفطية، 
وتطويـــر  لمســـتحقيه،  الدعـــم  وتوجيـــه 
للدولـــة،  العامـــة  الميزانيـــة  إعـــداد  آليـــة 
وتطويـــر نظـــام التقاعـــد ومعالجـــة العجز 
العـــام،  الديـــن  إدارة  وتعزيـــز  االكتـــواري، 
والنمـــو االقتصـــادي وتعزيز االســـتثمارات 
الحكوميـــة. وحـــددت اللجنـــة 27 برنامًجا 
متفرًعـــا من تلـــك المحـــاور، والتي أتاحت 
لهـــا متابعـــة فـــرق العمـــل الســـتة المعنيـــة 
بتقليص المصروفات التشغيلية، ومتابعة 
أعمال الجهاز الوطني لإليرادات، وتفعيل 
وزارة  فـــي  العـــام  الديـــن  إدارة  مكتـــب 
واالطـــالع  الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة 
على التقارير االقتصادية الفصلية لمملكة 
البحريـــن خالل العـــام 2019، والتي بينت 
نمـــًوا إيجابًيـــا شـــهده االقتصـــاد الوطنـــي 
خـــالل تلـــك الفتـــرة بالتـــوازي مـــع برنامج 

التـــوازن المالـــي من حيث تعزيز اســـتقرار 
األوضـــاع الماليـــة فـــي المملكـــة ومواصلة 
الحفـــاظ على النمو االقتصـــادي اإليجابي 
وتنوعه. وعلى صعيد المؤشرات الدولية، 
التشـــريعية  المبـــادرات  اللجنـــة  بحثـــت 
الكفيلة بتعزيز تنافســـية مملكـــة البحرين 
والتي كان من بينها سهولة الحصول على 
االئتمـــان، وإنفـــاذ العقـــود، وحمايـــة أقلية 
التجـــاري،  النشـــاط  وبـــدء  المســـتثمرين، 
وتســـوية حـــاالت اإلعســـار. واســـتعرضت 
كذلك أبرز مالمح األداء في تقرير سهولة 
ممارســـة أنشـــطة األعمـــال والتي تمخض 
عنها اعتماد 33 مؤشـــًرا دولًيا ذات أولوية 

لتحسين تصنيف مملكة البحرين فيها.
بالزيـــارات  اهتماًمـــا  اللجنـــة  أولـــت  كمـــا 
المتعـــددة لوفـــد شـــركة فيتـــش للتصنيف 
االئتماني لمملكـــة البحرين، وإلى إيجابية 
المؤشـــرات األولية عن مخرجات الزيارة، 

وذلـــك راجـــع إلـــى التدابير التـــي اتخذتها 
الحكومـــة لمعالجـــة العجز فـــي الميزانية، 
وأهـــم نتائـــج برنامـــج التـــوازن المالي، إذ 
تـــم تغييـــر تصنيـــف النظـــرة المســـتقبلية 
مـــن مســـتقرة )BB-( إلى إيجابيـــة )B ( مع 

الحفاظ على التصنيف االئتماني.
االلتـــزام  رفـــع وتعزيـــز درجـــات  وبهـــدف 
غســـل  بمكافحـــة  المتعلقـــة  بالتوصيـــات 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب الصـــادرة عن 
فقـــد  )فاتـــف(،  المالـــي  العمـــل  مجموعـــة 
ناقشت اللجنة تقرير تقييم المخاطر على 
المستوى الوطني، وخطة العمل المرحلية 
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
ومدى التقـــدم المحرز في أنظمة مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وخالل العام 2019، عقدت اللجنة الوزارية 
للشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن 
المالي 42 اجتماًعا، وأصدرت خاللها 159 

قـــراًرا، وتم تنفيذ نحو 80 % منها، فيما ال 
يزال 20 % من تلك القرارات قيد التنفيذ. 
كمـــا رفعت اللجنة إلى مجلس الوزراء 18 
مذكرة تتعلـــق جمعيها بالموضوعات التي 
تختـــص بها اللجنـــة ذات الصلة بالجوانب 
الماليـــة واالقتصاديـــة ألعمـــال الـــوزارات 
والهيئات والمؤسســـات العامـــة، والخطط 
االقتصاديـــة، ومتابعـــة تنفيـــذ مـــا يخصها 
المجـــاالت  فـــي  الحكومـــة  برنامـــج  فـــي 
واالســـتثمارات  والماليـــة  االقتصاديـــة 

المحلية والعربية واألجنبية، وغيرها.
وتســـعى اللجنة الوزارية للشـــؤون المالية 
دائًمـــا  المالـــي  والتـــوازن  واالقتصاديـــة 
لتكون جزًءا من منظومة العمل الحكومي 
المتكاملـــة الراميـــة إلى أن يكون اإلنســـان 
البحرينـــي هـــو محـــور التنميـــة وغايتهـــا 
فـــي  الـــوزراء،  األساســـية. وكان مجلـــس 
جلســـته التـــي عقـــدت أمس، قد أشـــاد بما 
بذلتـــه اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون الماليـــة 
واالقتصادية والتوازن المالي خالل العام 
2019 في ســـبيل متابعة تنفيذ التوصيات 
والقـــرارات والموضوعـــات المحالـــة إليهـــا 
مـــن مجلس الوزراء، ومـــا بذلته كذلك من 
جهود إيجابيـــة لتنفيذ المبادرات وإطالق 
المشـــاريع الكبـــرى والبرامـــج االقتصادية 
التي نجحت في تقليص العجز وحافظت 
علـــى النمو االقتصـــادي اإليجابي وخلقت 

فرص عمل جديدة.

اللجنة الوزارية تواصل جهودها لتوفير مالية مستدامة 

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

“الوزارية المالية” تواصل جهودها لتحقيق التوازن بحلول 2022
7 محـــاور لعمـــل اللجنـــة منها تطوير آلية إعداد الميزانية وتوجيه الدعم لمســـتحقيه وتطوير نظام التقاعد

القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  لتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، بدأت وزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي بالتعاون والتنســـيق مع 
مجلـــس النـــواب تنفيـــذ حزمـــة مـــن المشـــاريع 
أجـــل  مـــن  الخدمـــي  الطابـــع  ذات  التطويريـــة 
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار 
المشـــاريع البلديـــة المشـــتركة بمختلـــف مناطق 
البحرين بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة 

التنموية الشاملة بقيادة جاللة عاهل البالد.
 وتفّقـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية بنت 
عبدهللا زينل الدائرة الخامســـة فـــي المحافظة 
الجنوبيـــة مع وزير األشـــغال وشـــئون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف اطلعا خاللها 
علـــى إعـــادة تأهيـــل حديقـــة محمد بـــن فارس 

الواقعة في مجمع 927.
وأشـــارت زينل إلـــى أن مجلس النواب ســـيظل 
دائًمـــا داعًمـــا ومكمـــالً ومســـانًدا للعمـــل البلدي، 
بالمشـــاريع  لالرتقـــاء  المشـــترك  والتعـــاون 
الخدماتية التطويرية للوطن والمواطنين، وأن 
دور أعضـــاء المجلـــس النيابـــي هو دعـــم أعمال 
وجهـــود أعضـــاء المجالـــس البلديـــة، فـــي ظـــل 
العالقة التكاملية والتعاون اإليجابي المشترك.

وأكـــدت أن خدمـــة الوطـــن والمواطنيـــن ودعم 
تطوير الخدمات وســـن القوانين والتشـــريعات، 
بجانـــب أداء الـــدور الرقابـــي، مـــع تفعيـــل دور 
المنجـــزات  إلبـــراز  البرلمانيـــة  الدبلوماســـية 
الحضاريـــة لمملكـــة البحريـــن، وممارســـة كافـــة 

المســـؤوليات وفق الدســـتور والقانون، جميعها 
من أولويات السادة النواب، وتحقيقا للتطلعات 
واالحتياجات التي ينشدها الجميع وتصب في 

صالح مملكة البحرين.
مـــن جانبـــه، أكـــد خلـــف أن المشـــروع يهـــدف 
إلـــى إعـــادة تأهيـــل الحديقـــة من خالل إنشـــاء 
ملعب، واســـتراحات، ومضمار للمشـــي، وألعاب 
لمختلـــف األعمار، وأجهزة رياضيـــة، إلى جانب 
مقهى وكشـــك وصالة ألعاب ومبنى للخدمات.” 
وأوضح خلف أن المشـــروع يقوم على مساحة 
ـــا فـــي  10240.3 متـــر مربـــع، وأن الـــوزارة حاليًّ

مرحلة اإلعداد لطرح المناقصة.
 من جهة أخـــرى، أطلعت رئيس مجلس النواب 
مع وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي علـــى مشـــروع عيـــن الحنينية، حيث 
أوضح الوزير خلف أن عين الحنينية تعتبر من 
أقدم العيون في البحرين وقد حرصت الوزارة 
علـــى الحفـــاظ علـــى تأهيـــل وتطويـــر العيـــون 

األثرية”.
وقال “ســـعًيا إلبراز العيون التاريخية وتحويلها 
إلـــى مشـــاريع خدميـــة تحافـــظ علـــى تاريخهـــا 
وهويتهـــا االجتماعيـــة وتكون مقصـــًدا لألهالي 
والـــزوار، فقـــد تـــم إعـــداد تصميـــم لموقـــع عين 
الحنينية وتحويله إلى مشروع خدمي ترفيهي 
متكامـــل حيث تبلغ المســـاحة الكلية للمشـــروع 

حوالي 7000 متر مربع تقريًبا”.
وأضاف “يتألف المشروع من مساحات متنوعة 
منهـــا: متحـــف صغيـــر وكافتيريا وصالـــة ألعاب 
داخليـــة وأكشـــاك ومســـاحات جلـــوس خاصـــة 
إضافـــة إلى منصات علوية وعدد من الخدمات 

والمرافق العامة”.
وتابـــع “إضافة إلى وجـــود عناصر متنوعة تمت 
إضافتهـــا للحديقـــة كمدخل ذي أقواس لتســـلق 
النباتـــات وأحواض نباتية إضافـــة إلى وحدات 
إضاءة خارجية متنوعة للمساحات المختلفة”.

وفيما يتعلق بتطوير ســـوق الرفـــاع قال الوزير 

تأهيـــل  إعـــادة  إلـــى  المشـــروع  يهـــدف  خلـــف” 
 2310.3 تبلـــغ مســـاحته  الـــذي  القائـــم  المبنـــى 
متـــر مربـــع والمكـــون من خمســـة عقـــارات هي 
محل الســـوبرماركت ومبنى ســـوق الخضروات 
والفاكهـــة والبالـــغ مســـاحتها 1712 متـــًرا مربًعا 
ومبنى سوق السمك واللحم بمساحة 501.555 

متر مربع”.
وتابـــع “إن المشـــروع سيشـــتمل علـــى صيانـــة 
وتأهيـــل عـــدد من الخدمـــات والمرافـــق العامة، 
وتصميم واجهات المبنى وإعادة توزيع الفرش 

بما يتناسب مع احتياجات البائعين.”
التطويـــر تصميـــم  وقـــال “كمـــا تشـــمل أعمـــال 
والتصميـــم  للســـوق  الخارجيـــة  الواجهـــات 
المعمـــاري لمبنى الســـوق التصاميـــم الكهربائية 
الصـــرف  ونظـــام  واإلنشـــائية  والميكانيكيـــة 

الصحي”.
من جانب آخر، أوضح خلف أن الوزارة أرســـت 
مناقصة إعادة تأهيل شـــارع الشـــيخ حمود مع 
تقاطعه مع شـــارع الرفاع إلـــى طريق رقم 368 
ومشـــروع إعـــادة تأهيـــل شـــارع رقـــم 317، من 
قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة 

البحرين لألنابيب.
وأضاف الوزير أن أعمال المشروع تشتمل على 
إعادة تطوير الشـــارع وإنشاء أرصفة منخفضة 
وتوفير مســـاحات لمواقف الســـيارات وإنشـــاء 
شـــبكة لتصريـــف ميـــاه األمطـــار، باإلضافة إلى 
وضـــع العالمات المروريـــة والخطوط األرضية، 
على أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع 10 شهور 

منذ تاريخ البدء.
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وّقع وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف اتفاقية البيع 
بالمــزادات العلنيــة مــع شــركة مــزاد ومثلهــا الرئيس التنفيذي للشــركة طــالل العريفي، 
وذلك لغرض بيع أصول الوزارة المستبعدة سواء أكانت مركبات أم معدات أم أجهزة 
بحسب األنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن وتعليمات الدليل المالي الموحد.

 وقـــد حضر حفـــل التوقيع وكيـــل الوزارة 
لشـــؤون البلديات الشـــيخ محمد بن أحمد 
فـــي  المســـؤولين  مـــن  وعـــدد  آل خليفـــة 

الوزارة.
توجيهـــات  تعزيـــز  االتفاقيـــة  وتتضّمـــن   
الحكومة الرشـــيدة بأهمية إشراك القطاع 
الخاص في التنمية ودفعه ليكون شـــريًكا 
ا فـــي خطـــط الحكومـــة التنموية،  أساســـيًّ

إضافة إلـــى تعزيز وتكريـــس أعلى مبادئ 
الشفافية والعدالة والتنافسية.

 وفـــي كلمة بعـــد انتهـــاء مراســـم التوقيع 
قـــال الوزير: “إن تطويـــر الخدمات البلدية 
وتقديمهـــا لمتلقـــي الخدمـــة بالشـــراكة مع 
القطـــاع الخاص يعد في حد ذاته مكســـًبا 
للعمـــل البلـــدي، نظًرا لما يصحبـــه ذلك من 
تحسين في مســـتوى الخدمات واالرتقاء 

أهميـــة  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار  بنوعيتهـــا”.  
االســـتفادة مـــن األصـــول المســـتبعدة مـــن 
خـــالل عمليـــة إعـــادة بيعهـــا، متطرًقـــا إلى 
التعـــاون القائم بين الوزارة وشـــركة مزاد 
من خـــالل مذكـــرة التفاهـــم الثنائـــي التي 
وقعـــت بيـــن الطرفيـــن فـــي العـــام 2017 
وذلـــك لبحث إمكانيات ومجاالت التعاون 
بيـــن الطرفين فيما يتعلق بإدارة المزادات 
لمشـــاريع  ســـواء  والمزايـــدات  العلنيـــة 
الوزارة أو األراضي المطروحة لالســـتثمار 
يتقـــرر  التـــي  والموجـــودات  المـــواد  أو 

استبعادها وبيعها.
وســـتتولى الشركة بموجب هذه االتفاقية 
بيـــع األصول المســـتبعدة من خـــالل نظام 

إلكترونـــي يمكـــن المزايدين مـــن الدخول 
على المزايدة والتعاقد لعملية الشراء إلى 
جانب اتباع أســـاليب المزايـــدات األخرى، 
كما تتولى الشركة تنظيم وإدارة المزادات 
العلنيـــة علـــى المنقوالت التـــي يصدر قرار 
بشـــأن بيعها مـــن قبـــل الـــوزارة، باإلضافة 
إلى تكليف الشركة القيام بإجراءات البيع 
بالمزادات العلنية لألصول وذلك في إطار 
ما تكلف بها مـــن أعمال بناًء على األنظمة 

والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
 وبنـــاًء علـــى االتفاقيـــة الموقعـــة ســـيتم 
تشـــكيل فريق عمل من الوزارة والشـــركة 
مـــن أجـــل تنســـيق العمـــل بيـــن الجانبيـــن 
لتحقيق سرعة اإلنجاز والتواصل المستمر 

بما يضمن تحقيق األهداف الموضوعة.
 يجـــدر بالذكر أن شـــركة مـــزاد هي إحدى 
تحـــت  تأسيســـها  تـــم  التـــي  الشـــركات 
مظلـــة شـــركة ممتلكات البحريـــن القابضة 
)ممتلكات(، بهدف تنظيم المزادات العلنية 
واإللكترونيـــة وتتعـــاون شـــركة مـــزاد مـــع 

مختلف دور المزادات العالمية.
 وفي نفس الســـياق أبدى طـــالل العريفي 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة مـــزاد شـــكره 
وتقديـــره لســـعادة الوزير علـــى الثقة التي 
أوالهـــا للشـــركة إلدارة بيع أصـــول الوزارة 

المستبعدة.
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أثناء توقيع االتفاقية

بغـــرض بيـــع الســـيارات واألصـــول والمعـــدات المســـتبعدة

متكامل ترفيهي  خدمي  مشروع  إلــى  وتحويله  الحنينية  عين  لموقع  تصميم  ــداد  إع

توقيــــع اتفاقيــــة خدمــــات البيــــع بالمــزادات العلنيـــة

رئيسة النواب ووزير األشغال يتفقدان مشاريع “خامسة الجنوبية”

جانب من الجولة التفقدية



“الـنـــور للـبـــر” تطـلــق “طـبــق الخيــر” 28 فبـرايـــر المـقـبـــل
الــمــتــعــفــفــة األســـــر  لـــدعـــم  الــمــهــرجــان  ــع  ــ ري تــخــصــيــص   :”^“ ـــ  لـ ــاء  ــي ــم ل ــة  ــخ ــي ــش ال

 كشــفت رئيســة جمعية النور للبر، الشــيخة لمياء بنت محمد آل خليفة، عن أن الجمعية وعلى هامش مبدأ الشــراكة 
المجتمعية والذي تؤكده في كل فعالياتها ونشاطاتها الدورية، وضمن إطار خططها االستراتيجية، ستقيم مهرجان 
طبق الخير 22 السنوي الخيري يوم الثالثاء القادم الموافق 28 يناير الجاري، وذلك في القاعة الكبرى بمبنى الجمعية 

الكائن بجري الشيخ.

وأضافت الشـــيخة لميـــاء، أن المهرجان 
ســـيتضمن العديـــد مـــن األطبـــاق ومنهـــا 
المأكـــوالت الشـــعبية واألطبـــاق التراثية 
والخليجيـــة  البحرينيـــة  والتقليديـــة 
والبهارات والمخلالت واألواني المنزلية 

والمخبوزات.
لجميـــع  الواســـعة  المشـــاركة  وأكـــدت   
اللجـــان الفعالة في الجمعية ومنها لجنة 
ولجنـــة  االجتماعيـــة  واللجنـــة  الزراعـــة 
البنـــاء والترميم، بينما ســـتتكفل اللجنة 
الثقافية بعمل المقهى الشعبي الستقبال 

المشاركات.
 وعلى الصعيد ذاته، أوضحت الشـــيخة 
لمياء أن ريع هذا المهرجان ســـيخصص 
لصالـــح دعـــم األســـر الفقيـــرة والمتعففة 
فـــي المجتمع البحرينـــي التي تتكفل بها 
الجمعية من اللجنـــة االجتماعية، أو من 

خالل لجان الجمعية العاملة.
 من جانبها، قالت رئيسة لجنة العالقات 
بجمعيـــة  اإلعالميـــة  واللجنـــة  العامـــة 
النـــور للبـــر حنان بنت ســـيف بـــن عربي، 
إن النجـــاح الباهر الـــذي يالقيه المعرض 

ا هو حصيلة جهـــود حثيثة طوال  ســـنويًّ
العـــام اســـتعداًدا لهذا المهرجـــان، داعية 
جميـــع المواطنين والمقيمين والوافدين 
للمشـــاركة في هذه الفعالية التي تســـهم 
فـــي تضامـــن المجتمـــع وتكاتفهم ســـعيا 
للخير وإغناء األسر الفقيرة والمحتاجة، 
والذي بدوره يسهم تنمية وطن ورفعته.
 وأعربـــت عن شـــكرها وتقديرها لجهود 
هـــذه  فـــي  والمشـــاركين  العامليـــن  كل 
الفعالية، مثمنة الدعـــم الكبير والمتابعة 
لرئيســـة الجمعيـــة الشـــيخة لميـــاء بنت 

محمـــد آل خليفة، موضحـــة أن الفعالية 
ستكون للنســـاء فقط، وتبدأ من الساعة 
العاشـــرة والنصف صباًحا حتى الســـاعة 

الثالثة والنصف مساء.
كفالـــة  لجنـــة  رئيســـة  قالـــت  بدورهـــا،   
أن  حمـــزة  رحـــاب  بالجمعيـــة،  األيتـــام 
الســـنوية  رحلتهـــا  نّظمـــت  الجمعيـــة 

الترفيهيـــة للبر لأليتام المكفولين، مبينة 
أن الرحلـــة شـــارك بهـــا حوالـــي 40 يتيًما 
قضـــوا  األعمـــار  مختلـــف  مـــن  ويتيمـــة 
خاللهـــا أوقـــات مليئـــة بالفـــرح والمـــرح، 
حيـــث نّظمـــت اللجنـــة برنامًجـــا ممتًعـــا 
والرســـم  واأللغـــاز  المســـابقات  يتضمـــن 
واأللعاب الشـــعبية وفترة الغداء كما تم 
توزيـــع الجوائـــز والهدايا علـــى األطفال 

المشاركين بالرحلة.
 واستطردت رئيســـة لجنة كفالة األيتام 
الرحلـــة  برنامـــج  تضّمـــن  لقـــد  بالقـــول، 
محاضـــرة تثقيفيـــة وتوعويـــة إلضافـــة 
المعلومة المبتكـــرة إلى المتعة والفائدة، 
مؤكدة أن األطفال أشـــاعوا على الرحلة 
ا من األلفـــة والمرح والســـعادة وهو  جـــوًّ
ما نعمل ونحـــرص على خلقه لهم خالل 
تقيمهـــا  والتـــي  الرحـــالت،  هـــذه  مثـــل 

الجمعيـــة لكافـــة األطفال الذيـــن تتكفل 
بهـــم من داخـــل وخـــارج الجمعيـــة على 

مدار العام.
العالقـــات  لجنـــة  رئيســـة  أفـــادت  كمـــا   
العامـــة واللجنة اإلعالمية بجمعية النور 
للبـــر، بـــأن هـــذه الفعاليـــة تؤكـــد أهميـــة 
فئـــة األيتـــام فـــي المجتمـــع البحرينـــي، 
وإسعادهم وإدخال البهجة في نفوسهم 
مبدأ أساسي لتوجيه طاقاتهم اإليجابية 
مستقبالً لنهضة الوطن، وإن لجنة كفالة 
ا تنجـــح نجاًحا  األيتـــام بالجمعية ســـنويًّ
باهـــًرا من خالل هـــذه الفعاليـــة والعديد 
من الفعاليـــات التي تنظمهـــا لهم، معربة 
عـــن كل الشـــكر والتقديـــر علـــى جهـــود 
جميع القائمين على تنظيم هذه الفعالية 
وعلـــى دور الجمعيـــة الرائـــد فـــي رعاية 

األطفال واالهتمام بهم.

المهرجان 
يتضمن العديد 

من األطباق 
والمأكوالت 
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البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــّي بنـــت 
محمـــد آل خليفـــة فـــي مكتبهـــا أمـــس 
سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية 

التونسية إبراهيم أحمد.
 وأكـــدت الشـــيخة مي بنـــت محمد آل 
خليفـــة أهميـــة تعزيز الروابـــط ما بين 
البحريـــن ومختلـــف الـــدول العربيـــة، 
منّوهة بالحضور التونسي في الحراك 
الثقافي البحرينـــي والتعاون البّناء ما 

بين هيئة الثقافة والســـفارة التونسية 
على الدوام. 

 كما وأوضحت أن المملكة تسعى إلى 
تقويـــة التعاون فـــي المجـــال الثقافي 
مـــا بين البحرين وتونس عبر الحضور 
في الحراك الثقافي التونسي، مشيرة 
إلى أن البحرين كانت حاضرة وداعمة 
لتونـــس العاصمـــة أثنـــاء االحتفال بها 
للعـــام  اإلســـالمية  للثقافـــة  كعاصمـــة 

.2019

تقوية التعاون الثقافي مع تونس
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اســـتقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفة في مكتبها أمس النائب إبراهيم 
النفيعـــي، لتعزيز ســـبل التعـــاون والذي 
يخـــدم مصلحـــة الوطن.  واســـتعرضت 
الشيخة مي مع النائب عدًدا من مشاريع 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار والتي 
تعكـــف علـــى إنجازهـــا، ضمـــن خّطتهـــا 
لتعزيـــز الهوّية الوطنيـــة، خصوًصا وأن 

الهيئة خصصـــت هذا العام 2020 تحت 
شعار “دلمون حيث الكثافة “.

كما جرى بحث ســـبل التعـــاون لالرتقاء 
بالبنية التحتية لمدينة المحّرق القديمة 
خاصـــًة مع وجود طريـــق اللؤلؤ المدرج 
علـــى الئحـــة التـــراث اإلنســـاني العالمي 
وبعـــد   2012 العـــام  منـــذ  لليونســـكو 
حصـــول مشـــروع إحياء المحـــّرق على 

جائزة األغا خان للعمارة لعام 2019.

االرتقاء بالبنية التحتية للمحرق القديمة

مساع لتسجيل المنامة بقائمة التراث العالمي
ــث” ــالـ ــثـ ــة الـ ــامـ ــنـ ــمـ ــف “نــــــــداء الـ ــي ــض ــت ــس ــن ي ــريـ ــحـ ــبـ بـــــاب الـ

 عقـــدت هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار اللقـــاء الثالث 
بعنوان “نداء المنامة”، مســـاء أمس في باب البحرين 
بحضـــور رئيســـة الهيئة الشـــيخة مي بنـــت محمد آل 
خليفة، وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة أيمن المؤيد، 
إضافة إلى وجود عدد من المســـؤولين في القطاعين 
الخـــاص والعام والمهتمين من التجار وأهالي المنامة 

والشخصيات الثقافية.
 وفـــي بدايـــة اللقـــاء قالـــت الشـــيخة مي بنـــت محمد 
“للمـــرة الثالثة، نطلـــق نداًء بصوت المنامـــة من الباب 
العريـــق لمملكـــة البحرين، ندعو مـــن خالله كل محبي 
هذه المدينة للمشاركة في جهود الحفاظ على جمالها 
ومقوماتهـــا، مالمحهـــا العمرانية وذاكرتها اإلنســـانية 

الجميلة”.
 وتوجهت بالشـــكر الجزيل إلـــى الحاضرين في اللقاء 
الثالث من “نـــداء المنامة”؛ إليمانهم بفكرة أن الثقافة 
التغييـــر اإليجابـــي واالرتقـــاء  قـــادرة علـــى صناعـــة 
بالمجتمع المحلي في البحرين، مشيرة إلى أن تكاتف 
جهود مختلف األطراف في القطاعين العام والخاص 
خـــالل الســـنوات الماضيـــة ســـاهم فـــي إدراج المنامة 
على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي لمنظمة 

اليونيسكو. 
البحريـــن  هيئـــة  فـــي  المهندســـة  قدمـــت  ذلـــك   بعـــد 
تناولـــت  عرًضـــا  عبدعلـــي  فاطمـــة  واآلثـــار  للثقافـــة 
فيـــه اســـتراتيجية هيئـــة الثقافـــة في مدينـــة المنامة 
التاريخيـــة، ملقيـــة الضـــوء علـــى مختلـــف المشـــاريع 
العمرانيـــة واألنشـــطة الثقافيـــة التـــي تنظمهـــا الهيئة 
لالرتقاء بالمدينة، كما أعلنت تدشين خريطة للمنامة 
ثقافيـــة  وجهـــات  المدينـــة  لـــزوار  تقـــدم  التاريخيـــة 

وتاريخية وحضارية مختلفة. 
 وأشـــارت إلى أن االشـــتغال على إعادة إحياء المنامة 
التاريخية لم يبدأ مع لقاءات “نداء المنامة”، بل كانت 
جهـــود الحفـــاظ علـــى العاصمـــة تثمـــر منـــذ اختيارها 
عاصمـــة للثقافـــة العربيـــة العـــام 2012، ثـــم اختيارها 
وعاصمـــة   2013 العـــام  العربيـــة  للســـياحة  عاصمـــة 

للسياحة اآلسيوية العام 2014.
 وعن استراتيجية هيئة الثقافة ومبادراتها في المنامة 
التاريخية، أوضحت فاطمة أنها تضمنت إعداد مسح 
ميدانـــي لدراســـة النســـيج الحضري وتوثيـــق عمران 
المنامـــة بالتعـــاون مـــع الجهـــات التعليميـــة والشـــباب 

البحريني. 
وقالـــت إن هيئة البحريـــن للثقافة واآلثار أنجزت عبر 
اســـتراتيجيتها العديد من المشاريع العمرانية، كمبنى 

دائـــرة البريد الـــذي تم إنجازه بدعـــم كريم من رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، ومبنـــى الجمارك الذي تـــم ترميمه وإعادة 

إحيائه بالتعاون مع وزارة المواصالت واالتصاالت.
وأوضحـــت أن الهيئـــة تعمـــل علـــى إنجـــاز عـــدد مـــن 
المشـــاريع فـــي الوقت الحالي كمشـــروع مبنـــى بلدية 
المنامة بالتعاون مع وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي ومنـــارة جامـــع الفاضـــل بدعم 
مـــن ســـمو الشـــيخة مريـــم بنـــت ســـلمان آل خليفـــة 
وبنـــك البحريـــن والكويت، هـــذا إضافة إلى اشـــتغال 
هيئـــة الثقافة على إعادة إحيـــاء المدارس التاريخية 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 

والتخطيط العمراني ووزارة التربية والتعليم.
 كمـــا أشـــارت إلـــى أن هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
تشـــتغل على تقديم نشـــاط ثقافي مغاير في المنامة 
كسلســـلة  المحلـــي،  والمجتمـــع  الجمهـــور  يســـتهدف 
فعاليـــات “الخامســـة بتوقيـــت البـــاب”، المحاضـــرات 

التوعوية والجوالت التعريفية.
ونوهـــت إلـــى أن مدينـــة المنامـــة تضـــم العديـــد مـــن 
المبانـــي التـــي صممهـــا معماريـــون عالميـــون، كغرفـــة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن ومدينة الذهـــب للمعماري 
العالمـــي محمـــد مكيـــة، مبنـــى أوال للمعمـــاري رفعت 

الجادرجي ومصنع كندا دراي وغيرها.
ولفتـــت عبدعلـــي إلـــى أن القطـــاع األهلي ســـاهم في 
إثـــراء المالمـــح العمرانيـــة للمدينـــة، إذ تضـــم المنامة 
العديـــد مـــن البيـــوت التاريخيـــة المتفرعة عـــن مركز 
الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث 
كبيـــت إبراهيـــم العريـــض - بيت الشـــعر، بيت خلف - 

ذاكرة المنامة ومنامة القصيبي.
 مـــن جانبهـــا، ألقـــت المهندســـة بالهيئـــة نورة الســـايح 

الضـــوء علـــى واحد مـــن أبرز المشـــاريع التـــي تضمها 
رؤية هيئة البحرين للثقافة واآلثار لمدينة المنامة، أال 
وهو مشـــروع “بحيرة المنامة”، إذ قالت إن المشـــروع 
تم تبنيه بعد مسابقة تم طرحها العام 2012؛ بمناسبة 
اختيـــار المنامـــة عاصمة للثقافة العربية، مشـــيرة إلى 
أن الفكرة من ورائه تأسيس منطقة مركزية للعاصمة 

تعمل كمساحة ثقافية وحضارية. 
عـــن  عبـــارة  وهـــي  الحاليـــة،  المنطقـــة  أن  وتابعـــت 
ساحات مواقف الســـيارات خلف مبنى الجمارك، غير 
مســـتخدمة بأفضـــل طريقـــة، مؤكـــدة أن الهـــدف من 
المشـــروع هو إعـــادة المياه إلى واجهـــة باب البحرين 
مـــن جديـــد وتأســـيس نقطـــة جـــذب وربـــط مـــا بيـــن 
المنامة القديمة والمنامة الحديثة، إضافة على توفير 
مســـاحات متعددة االستخدامات وتوفير أجواء لنمو 

الفرص والمشاريع المستقبلية.
 ومـــن بعد اللقـــاء، زارت الشـــيخة مي بنـــت محمد آل 
خليفـــة برفقـــة عـــدد من الحضـــور مبنى الجمـــارك، إذ 
أشـــادت بالتعاون البناء ما بين هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار ووزارة المواصـــالت واالتصـــاالت فـــي إنجاز 

المشروع. 
 وكانـــت الهيئـــة قد عقدت لقـــاء “نـــداء المنامة” األول 
مطلع العام الماضي، لتنفذ من بعده مبادرات متنوعة 
مفتوحـــة  جـــوالت  توعويـــة،  محاضـــرات  تضمنـــت 
للجمهـــور للتعـــرف علـــى مالمـــح المدينـــة العمرانيـــة 
والثقافية إضافة إلى صناعة لقاءات ما بين المهتمين 

باستعادة جماليات المدينة ومختلف فئات أهاليها. 
كذلـــك نظمـــت هيئـــة الثقافـــة بالتعـــاون مـــع “موانئ” 
سلســـلة عـــروض ســـينمائية فـــي الهـــواء الطلـــق فـــي 
مدينـــة المنامـــة بعنوان “ســـينما يتيم” ما بين شـــهري 

مارس ومايو من العام الماضي.
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الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
المســـتدامة عبدالحسين ميرزا بمكتبه 
ســـفير جمهورية مصر العربية الجديد 
المعتمـــد لـــدى المملكـــة ياســـر شـــعبان 
وترافقـــه إيناس فوال )المشـــرف على 

شئون القنصلية(.
وفـــي اللقـــاء، أشـــاد ميـــرزا بالعالقـــات 
البلديـــن  بيـــن  الوطيـــدة  الثنائيـــة 
الشـــقيقين في جميع المجاالت، وقدم 
ـــا اســـتعرض فيـــه أبرز  لـــه عرًضـــا مرئيًّ
فـــي  القائمـــة  والمشـــاريع  اإلنجـــازات 
قطـــاع الطاقـــة المســـتدامة والفـــرص 
للشـــركات  المتاحـــة  االســـتثمارية 
المصرية في تلك المشـــاريع، باإلضافة 
إلى فـــرص تبادل الخبـــرات والدروس 
المســـتفادة من أبرز التجارب المتعلقة 

تلـــك  وخاصـــة  المســـتدامة،  بالطاقـــة 
الشمســـية  الطاقـــة  بتوليـــد  المتعلقـــة 
وطاقة الرياح.وأعرب السفير المصري 
عن خالص شكره وتقديره لميرزا على 
حســـن االســـتقبال، وأشـــاد بإنجـــازات 
المملكة في مجاالت الطاقة المستدامة 
وناقـــش إمكانيـــات التعـــاون والدعـــم، 

وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشـــركات 
والدوليـــة  المحليـــة  والمؤسســـات 
المتخصصـــة فـــي الطاقة المســـتدامة، 
فـــي  الجهـــود  ســـيواصل  أنـــه  مؤكـــًدا 
توثيـــق العالقات التاريخيـــة الوطيدة 
بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية مصر 

العربية.

ميرزا يستعرض الفرص االستثمارية المتاحة للشركات
تبادل خبـرات توليـد الطاقـة مـع مصـر

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

العـــدل  وزارة  أهـــداف  إطـــار  فـــي 
واألوقـــاف  اإلســـالمية  والشـــؤون 
بالمراكـــز  االهتمـــام  إلـــى  الراميـــة 
مملكـــة  فـــي  القرآنيـــة  والحلقـــات 
البحريـــن وتشـــجيًعا لها علـــى زيادة 
أدائهـــا ضمـــن  مخرجاتهـــا وتطويـــر 
الخطـــط والبرامـــج الســـنوية، وفـــي 
إطار حرصها علـــى خدمة المجتمع، 
افتتحت إدارة شؤون القرآن الكريم 
3 مراكـــز جديـــدة موزعة على ثالث 

محافظات.
صرح بذلك الوكيل المساعد للشؤون 
اإلسالمية محمد القطان، إذ أضاف: 
“تم افتتاح كل من مركز خالد ســـالم 
المنصوري للنســـاء في منطقة ســـند 
بالمحافظة الجنوبية، ومركز شناف 

الشـــمالي للرجـــال في منطقـــة الحد 
بمحافظة المحرق، وحلقات مسجد 
فاطمـــة بنت محمـــد جمعـــة للرجال 

بسلماباد في المحافظة الشمالية”.
“مملكـــة  أن  إلـــى  القطـــان  وأشـــار   
البحرين بقيادة عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفـــة تعتز وتفخر بخدمـــة القرآن 
الكريـــم ورعاية حفاظـــه وقرائه، ما 
أســـهم فـــي انتشـــار مراكـــز تحفيـــظ 
القـــرآن الكريم في مملكـــة البحرين، 
ينتظـــم  مركـــًزا  بلغـــت282  حيـــث 
فيهـــا أكثـــر مـــن ثالثيـــن ألـــف طالب 
وطالبـــة، ويعمل فيها أكثر من ألفين 
وخمسمائة معلم ومعلمة”. الفًتا إلى 
أن هذه المراكز تلقى دعًما واهتماًما 
المجلـــس األعلـــى  مـــن قبـــل  كبيـــًرا 
للشـــؤون اإلســـالمية ووزارة العـــدل 
واألوقـــاف،  اإلســـالمية  والشـــؤون 
وقد حققت هـــذه المراكز الكثير من 
المخرجات والمنجزات على مختلف 

المستويات المحلية والدولية”.

محمد القطان

القطـــان: البحريـــن تعتـــز وتفخـــر بخدمـــة كتـــاب اهلل
“شؤون القرآن” تفتتح 3 مراكز قرآنية

بدور المالكي
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المنامة - وزارة الصحة

قامت وزيـــرة الصحة فائقة الصالح 
تفقديـــة  بزيـــارة  المنصـــرم  األحـــد 
للـــوالدة،  جدحفـــص  لمستشـــفى 
اطلعـــت خاللهـــا علـــى ســـير العمـــل 
الصيانـــة  أعمـــال  علـــى  والتعـــرف 
لتطويـــر  الهـــادف  بالمستشـــفى 
الخدمات في هذا المرفق الصحي.

بحضـــور  التفقديـــة  الزيـــارة  وفـــي 
مديـــرة إدارة الخدمات ســـيما زينل 
وإداري  المشـــروع  ومهندســـي 
المستشـــفى، اطلعـــت الصالـــح على 
الـــوالدة  بغـــرف  الصيانـــة  أعمـــال 
والمخاض، والتـــي يتوقع افتتاحها 
قريًبـــا مـــع نهايـــة فبرايـــر 2020، إذ 
تم توســـعة منطقـــة دخول المرضى 
وصيانـــة جناح المخـــاض، وتجديد 
غرفـــة العمليات، وغـــرف المخاض، 
كذلـــك غـــرف الرضاعـــة والمالحظة 

لألطفال حديثي الوالدة.
القائمـــون علـــى مشـــروع  وأوضـــح 
ميزانيـــة  أن  المستشـــفى  تطويـــر 
دينـــار،   222200 بلغـــت  المشـــروع 
وأن العمـــل قائـــم علـــى قدم وســـاق 
اليـــوم؛  فـــي  ســـاعة   24 الــــ  طـــوال 
لضمـــان ســـرعة االنتهاء من تســـليم 
المشـــروع؛ مـــن أجـــل توفيـــر أفضل 
وتحســـين  الصحيـــة  الخدمـــات 
مســـتوى جودة الخدمـــات الصحية 

المقدمة بالمستشفى.
يذكـــر أن أعمال الصيانـــة بدأت في 
توســـعة  وشـــملت   ،2018 أكتوبـــر 
منطقة إدخال المرضى من سريرين 
إلى 7 أســـّرة، وفصل بـــاب الطوارئ 
عن وحدة إدخال المرضى، وتجديد 
غـــرف  وتجديـــد  العمليـــات،  غرفـــة 
المخـــاض التي تتكون من 7 أســـّرة، 
وتجديد غرف الرضاعة والمالحظة 
عددهـــا  والبالـــغ  الـــوالدة  لحديثـــي 
5 أســـرة، وتجديـــد غـــرف األطبـــاء 
المناوبين ومكاتب طاقم التمريض 
والكـــوادر الصحية. إضافة إلى ذلك 
تجديد غـــرف التخزيـــن والنفايات، 
وتجديـــد دورات المياه، واســـتبدال 
الهندســـية  الخدمـــات  جميـــع 
التكييـــف  والمتضمنـــة  والفنيـــة 
والخدمات الكهربائية والميكانيكية 

واالتصاالت واإلنارة
ووجهـــت  الزيـــارة  ختـــام  وفـــي 
وزيـــرة الصحـــة “الصالـــح” القائمين 
علـــى متابعـــة اإلجـــراءات التي من 
شـــأنها تســـرع مـــن أعمـــال الصيانة 
بالمستشـــفى؛ حتـــى يتم التشـــغيل 
في أقرب فرصة ممكنة؛ لالستفادة 
من الخدمات الحديثة التي ستوفر 
فـــي األجنحـــة، ولتخفيـــف الضغـــط 

على مجمع السلمانية الطبي.

إكمال صيانة غرف الوالدة 
بمستشفى جدحفص نهاية فبراير

يدفعها الموظفون لتجديد “ليسن” المهنة الطبية
ـــت” ـــد بالبي ـــه: “اقع ـــن جيب ـــة م ـــث الرخص ـــن تحدي ـــع ع ـــة” للممتن “الصح
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ناشـــد أعضاء الجمعيـــة البحرينية لمرضى 
التصلـــب العصبـــي، والذين يصـــل عددهم 
إلـــى 150 عضـــًوا، مـــن المصابيـــن بمـــرض 
والحكومـــة  القيـــادة  العصبـــي  التصلـــب 
إلـــى وضعهـــم الصحـــي  الرشـــيدة بالنظـــر 
لمـــرض  الصحـــة  وزارة  إدراج  وضـــرورة 
التصلـــب ضمـــن قائمـــة األمـــراض المزمنة، 
والعمل علـــى توفير أدوية المرض، بعد أن 
أصبـــح الحصول عليهـــا في وقتهـــا معاناة 
للمرضى خـــالل الفترة األخيرة في الوقت 
الـــذي هـــم بأمـــسِّ الحاجة له، مـــع دعوتهم 
لتوفيـــر هذه األدوية فـــي المراكز الصحية 
القريبة من سكنهم، وليس من خالل مجمع 
الســـلمانية الطبي، وهو ما يزيد من معاناة 
المرضى، مشـــددين على ضرورة اإلســـراع 

فـــي إنشـــاء مركـــز متخصص مـــزود بكافة 
الوحـــدات العالجيـــة والتأويليـــة لمرضـــى 
مناشـــدين  المتعـــدد،  العصبـــي  التصلـــب 
الحكومة بالنظر للوضـــع الصحي للمرضى 
التقاعـــد  إجـــراءات  تســـهيل  خـــالل  مـــن 
الطبـــي، خصوًصـــا لمـــن يســـتدعي وضعـــه 
الصحي، ووفًقا لالشتراطات المطلوبة في 
القطاعيـــن الحكومي و الخـــاص، ومراعاة 
الوضـــع الصحي لمريـــض التصلب العصبي 
المتعـــدد من خـــالل تقليل ســـاعات العمل، 
وحســـب االشـــتراطات المعمولـــة بهـــا فـــي 

القطاعين الحكومي و الخاص.
 مـــن جانبها، أكدت نائب رئيس المجموعة 
البحرينية لدعـــم مرضى التصلب العصبي 
الطبيعـــي  العـــالج  استشـــارية  المتعـــدد، 
الدكتـــورة إيمـــان مطر، وهـــي مصابة بهذا 
المـــرض، أن المرضى يرفعون مناشـــداتهم 

للقيادة والحكومة لتخفيف وطأة المعاناة 
واأللم الذي يعيشـــونه بســـبب المرض، إلى 
جانب صعوبة الحصـــول على األدوية في 

موعدها في الفترة األخيرة.
 بـــدوره، نشـــر المحامي راشـــد آل بن علي، 
فيديـــو في وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
دعـــا من خالله في رســـالة لـــوزارة الصحة 
إلى ضرورة إدراج مرض التصلب العصبي 
المتعدد ضمن األمراض المزمنة، مؤكًدا أن 
األغلبيـــة في مجلس النـــواب وافقت على 
هـــذا المقـــرح ورفعتـــه للحكومة منـــذ أكثر 
من 10 أشـــهر، وذلك فـــي نوفمبر الماضي، 
مؤكًدا أن هذا يتماشـــى مـــع ما ينص عليه 
ضمـــن  بنـــوده  فـــي  البحرينـــي  الدســـتور 
المادة الثامنـــة، مردًفا أنه تم التوافق على 
االقتـــراح، ولكـــن حتى اآلن لم يتـــم تنفيذ 
المقتـــرح أو اتخـــاذ أي خطـــوة إيجابية قد 

تســـاعد فـــي حل مشـــكلة المرضـــى، بل إن 
مشكلتهم تزداد سوًءا يوًما بعد يوم.

 وذكرت االستشارية مطر أن اإلحصائيات 
األخيـــرة فـــي البحرين بّينت ازدياد نســـبة 

المصابيـــن بمـــرض التصلب المتعـــدد عاًما 
ا  بعد عام، موضحة أن عددهم تجاوز حاليًّ
أكثـــر من 1000 حالـــة مصابة، موضحة أن 
هذا يشـــكل ضغًطـــا على توفيـــر الخدمات 
الصحية للمرضـــى وتوفير العالج الدوائي 
الباهـــظ الثمـــن والعالج التأهيلي، مشـــيرة 
التصلـــب  مـــرض  أدويـــة  فاتـــورة  أن  إلـــى 
المتعدد تبلغ أكثر من “مليون” دينار، حيث 
يبلغ سعر اإلبرة الواحدة وللمريض الواحد 
1000 ألـــف دينار، وقد يتجاوز ســـعر علبة 
ا أكثـــر مـــن 1000  الـــدواء الواحـــدة شـــهريًّ
دينـــار، مبينة أن قيمة الـــدواء الذي توفره 
ا يصل  الوزارة لعالج المريض الواحد شهريًّ

من 700 إلى حوالي 2000 دينار.
 وأشـــارت مطـــر إلـــى أن أســـباب اإلصابـــة 
بمـــرض التصلـــب المتعـــدد )MS( مـــا زالت 
مجهولـــة وال يمكـــن تجنـــب المـــرض ولكن 

ينصـــح المرضى بتناول أقـــراص فيتامين 
والســـيطرة  كافيـــة  لســـاعات  والنـــوم  “د”، 
علـــى اإلجهـــاد والحد مـــن التعـــب، لتجنب 
أن  يمكـــن  التـــي  والهجمـــات  االنتكاســـات 
يصـــاب فيهـــا المريـــض وهو مـــرض مزمن 
يـــدوم طويـــالً ويصيـــب الجهـــاز العصبـــي 
والمخيـــخ  المـــخ  مـــن  المؤلـــف  المركـــزي 
الشـــوكي، كمـــا  الدمـــاغ والنخـــاع  وجـــذع 
يصيـــب المـــرض محور العصب المســـؤول 
عن توصيل النبضـــات العصبية من الجهاز 
المركزي لمختلف أعضاء الجسم والعكس، 
وعـــدم  باالتـــزان  مشـــاكل  إلـــى  فيـــؤدي 
التوافـــق العضلي والحركي لـــدى المريض 
وآالم شـــديدة قد يكون المريض غير قادر 
على تحملها، لذلك ينصح األطباء المرضى 
بأخـــذ جرعـــات العـــالج فـــي وقتهـــا وعدم 

التأخر في تناولها.

ــا ــن ــة بــالــنــظــر لــمــعــانــاتــنــا وآالم ــوم ــك ــح ــد ال ــاش ــن ـــ“^”: ن ــ ــ أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة ل

1000 مريـض بحرينـي مصابـون بالتصلـب المتعــدد

إيمان مطر

بدور المالكي

حملت القطاعات الطبية والتمريضية 
وغيرهـــا مـــن المهـــن المســـاندة فـــي 
وزارة الصحة مسؤولية ما يتعّرضون 
لـــه من اســـتنزاف مادي جـــراء بعض 
اإلجـــراءات التنفيذية المتعلقة بدفع 
رســـوم تجديد رخـــص مزاولة المهنة 
المهـــن  التـــي تطبقهـــا هيئـــة  ا  ســـنويًّ

الصحية )نهرا( إلى الوزارة.
)نهـــرا( هـــذه   وذلـــك عقـــب مطالبـــة 
القطاعـــات بدفـــع مبالغ ماليـــة طائلة 
تحت مسمى تأخير الرسوم، وصلت 
إلـــى 400 دينار لكثيـــر من الموظفين 
بالقطاعات الطبيـــة والتمريضية في 
الـــوزارة، األمر الـــذي جعـــل العاملين 
يجـــأرون  الطبيـــة  القطاعـــات  بهـــذه 

بالشكوى.
 وأكـــد قطـــاع واســـع مـــن الممرضين 
واالختصاصييـــن  والممرضـــات 
لـ”البـــالد” بأنهـــم يتعّرضـــون لضغوط 
إجرائيـــة شـــديدة جـــراء تنفيـــذ مثل 
هـــذه اإلجـــراءات، مشـــيرين إلـــى أن 
 40 ا  ســـنويًّ الرخصـــة  تجديـــد  ثمـــن 
دينـــاًرا إال أنهم هذا العام فوجئوا بأن 
األسعار قفزت بشكل هستيري تحت 

ذريعة المتأخرات.
 وبّينـــوا أن الـــوزارة ال تقـــوم بدورها 
في دفع تجديد رخصة مزاولة المهن 
الصحيـــة للعاملين لديهـــا في القطاع 
الطبـــي، وتلـــزم موظفـــي القطاعـــات 
ثمـــن  بدفـــع  والتمريضيـــة  الطبيـــة 

ا. تجديد الرخص سنويًّ
 ولفتـــوا إلـــى أن الـــوزارة ترفع العصا 
مـــن  فـــرد  كل  وجـــه  فـــي  والصـــوت 
بتجديـــد  يقـــوم  ال  الطبـــي  القطـــاع 
الرخصـــة، وتتملـــص عـــن دورهـــا في 
دفع هذه األثمان للموظفين العاملين 

بالقطاع الطبي.
بفـــرض  تقـــوم  )نهـــرا(  أن  وبينـــوا   
إجـــراءات صارمـــة صادمة لـــكل فرد 
يتخلـــف عـــن دفـــع رخصـــة التجديد 
حتى ليـــوم واحد، فيمـــا ال تقوم هي 

بإرجاع المبالغ التي تأخذها من دون 
وجه حق.

“ثمـــة موظفيـــن  أن   وضربـــوا مثـــالً 
بالقطـــاع الطبـــي يقومـــون بتجديـــد 
رخصهـــم بالنقـــر علـــى خانـــة جديـــد، 
وتخاطبهـــم  دينـــاًرا،   30 ويدفعـــون 
)نهرا( بضرورة التجديد وعند الشرح 
يتبيـــن أن ثمة خطـــأً وقعوا فيه وهو 
نقرهـــم علـــى خانـــة الجديد بـــدالً من 
التجديد، وفي هذه الحاالت ال تقوم 
نهـــرا بإرجـــاع مبالغهـــم رغـــم تكـــرار 
المطالبات لها وهنالك حاالت وصلت 
لســـنة، فيمـــا ال ترحم نهـــرا المتخلف 
التجديـــد وتقـــوم  عـــن دفـــع رســـوم 
بفـــرض عقوبات صارمـــة عليه تحت 

بند المتأخرات”.
 وذكـــروا “هنـــاك صدمة في أوســـاط 
األرقـــام  إزاء  الطبيـــة  القطاعـــات 

المخيفة التي فرضت عليهم كرسوم 
لتجديـــد رخصة المهنة باإلضافة إلى 
المتأخرات، وهناك مطالبات حقيقية 
بـــأن تأخذ وزارة الصحة دورها بدفع 
هـــذه المبالـــغ عـــن الموظفيـــن لديهـــا 

بالقطاعات الطبية”.
مـــن  فـــرد  ألي  يمكـــن  “ال  وقالـــوا:   
القطاعـــات الطبيـــة أن يقوم بتجديد 
دورات  أخـــذ  دون  مـــن  الرخـــص 
متخصصة واجتياز 20 ساعة تدريب 
ا قبـــل موعـــد التجديـــد، وهنـــا  ســـنويًّ
نالقـــي صعوبـــة فـــي االمتثـــال لمثل 
هـــذه الـــدورات التي ال تتناســـب في 

غالبها مع أوقات العمل )الشفتات(”.
 وأوضحوا أن الوزارة ال توفر برامج 
تدريبيـــة كثيـــرة في أغلـــب األحيان 
وأفضـــل الـــدورات ال تتضمـــن ســـوى 
فيمـــا  تدريـــب،  ســـاعات   8 إلـــى   6

يتطلـــب تجديـــد الرخصة 20 ســـاعة 
ممـــا يضطرنـــا إلـــى أن نأخـــذ دورات 
تدريبيـــة مـــن جيبنا الخـــاص لنتمكن 

من تجديد رخصة مزاولة المهنة.
 وأبلـــغ المتحدثـــون “البـــالد” أن األمر 
أصبح يســـّبب مشكلة واقعية وهناك 
تدارس بتشـــكيل تكتـــالت بمواجهة 
هذه المشـــكلة والتواصل مع مجلس 
الـــوزراء ومجلس النـــواب في األطر 
المســـموحة، مطالبين الوزارة و)نهرا( 
بإيجاد الحلول الالزمة لهذه المشكلة 
قبل أن تكبر كرة المشكلة وتتدحرج 

بشكل كبير ومتصاعد.
 ويبلـــغ عـــدد الموظفيـــن فـــي وزارة 
الصحـــة المطالبيـــن بتجديد الرخص 
نحـــو 7000 موظـــف، ويدفعون نحو 
280 ألـــف دينـــار متوســـط لتجديـــد 

الرخص.

آالف الدنانير 
متأخرات عدم التجديد 
والموظفون يحّملون 

الوزارة المسؤولية

القطاعات الطبية 
بـ”الصحة” تستنزف 

ا لتجديد  مالّيً
رخصة المهنة

الوزارة تتخلى 
عن تجديد 

“ليسن” مزاولة 
المهنة بـ”نهرا”

“بيبا” يفتتح الدفعة الخامسة من ماجستير اإلدارة العامة
المنامة - معهد اإلدارة العامة

قال المدير العام لمعهد اإلدارة العامة )بيبا( رائد شمس إن برنامج ماجستير 
وكبــرى  البحريــن  جامعــة  بالتعــاون  المعهــد  ينّفــذه  الــذي  العامــة،  اإلدارة 
المؤسســات األكاديميــة العالميــة في مجال اإلدارة، يســاهم بشــكل مســتدام 
فــي االرتقــاء بالطاقــات والكــوادر الوطنيــة التــي تعمل على تعزيــز مخرجات 
العمــل الحكومــي والخــاص في مملكــة البحرين، مؤكًدا أن برنامج ماجســتير 
اإلدارة العامة شــهد مناقشــة 72 مشــروًعا إدارًيا من قبل طلبة البرنامج، بما 

يتماشى مع الرؤية الطموحة “البحرين 2030”.

جـــاء ذلـــك بمناســـبة افتتـــاح الدفعـــة 
الخامسة من برنامج ماجستير اإلدارة 
المشـــاركين  الطلبـــة  العامـــة بحضـــور 
والعديـــد مـــن الشـــخصيات الرســـمية 
واألكاديميين والمتخصصين في هذا 

المجال.
وأكـــد شـــمس أن معهـــد اإلدارة العامة 
يســـعى مـــن خـــالل الدفعة الخامســـة 
اإلدارة  ماجســـتير  برنامـــج  مـــن 

العامـــة إلـــى تخريـــج فـــوج جديد من 
القيـــادات الوطنيـــة القـــادرة على دفع 
عجلـــة التنمية المســـتدامة في مملكة 
فـــي  مشـــيًدا  األمـــام،  إلـــى  البحريـــن 
الوقـــت ذاته بجميع خريجي البرنامج 
فـــي دفعاته الســـابقة ومـــا قّدموه من 
مشـــاريع ومنجزات مـــن بعد تخرجهم 

في كال القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن البرنامج ال يقّدم المعارف 

اإلدارية النظرية فقط، بل يرتكز على 
أســـاس علمـــي تطبيقـــي يواكـــب فـــي 
مخرجاتـــه آخـــر ما توصلت لـــه العلوم 
فـــي مجـــال اإلدارة العامـــة، ويحقـــق 
تطلعات الجهـــات الحكومية من جهة 
بأن تصبح البحرين مركًزا اســـتثماريا 
عالمًيا، وتطلعات المواطنين من جهة 
أخرى في الحصول على خدمات ذات 

مستوى عال ومتميز.
جامعـــة  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 

البحريـــن ريـــاض حمـــزة إن “الجامعة 
الوطنيـــة رّحبـــت - منذ اليـــوم األول - 
باحتضـــان برنامـــج ماجســـتير اإلدارة 
العامـــة، ووفرت له كل أشـــكال الدعم 
البشري واللوجســـتي؛ إليمانها بأهمية 
دورهـــا فـــي االرتقـــاء بالكادر البشـــري 
فـــي القطـــاع العـــام، ومحورّيتـــه فـــي 
عملية التنمية، وتعويل حكومة مملكة 
برامجهـــا وخططهـــا  فـــي   - البحريـــن 
وتوجهاتهـــا - على هذا الكادر المتمكن 

لترجمـــة البرامج إلى ممارســـة عملية، 
تتسم بالتمّكن والقدرة والعلم”.

بمناســـبة  لـــه  تصريـــح  فـــي  وتابـــع 
استقبال الدفعة الخامسة من برنامج 
ماجســـتير اإلدارة العامـــة قائاًل “إن ما 
زاد فـــي حماســـنا أثناء طـــرح الفكرة، 
والعالميـــة  الوطنيـــة  الشـــراكة  هـــذه 
فـــي آٍن مًعـــا، اآلتية مـــن جامعة إكس 
مرسيليا والمدرسة الوطنية الفرنسية 
مـــن  وافـــر  حـــظ  ولكيلهمـــا  لـــإدارة، 

الســـمعة المرموقـــة فـــي اإلدارة، وهو 
ما اســـتفاد منه طلبة األفـــواج األربعة 
الماضية”، معرًبا عن اعتقاده بأن “هذه 
الشـــراكة قـــادرة على نقـــل الكثير من 
التجـــارب الناجحة إلى واقعنا اإلداري 
البحرينـــي، والســـعي إلـــى الوصول به 
إلـــى ما يرجـــى مـــن العمـــل الحكومي 
الذي هو واحد من أهّم روافع تجسيد 
رؤية البحرين االقتصادية 2030، من 

حيث كفاءة األداء واإلنتاجية”.

البرنامج ساهم بـ 72 
مشروعا إداريا يصب في 
تطوير منظومتي العمل 

الحكومي والخاص

280
دينــار  ألــف 

علوي الموسوي
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نّظمـــت مديرية شـــرطة مطـــار البحرين الدولي بـــاإلدارة العامة آلمن المنافـــذ وبالتعاون 
والتنســـيق مـــع أكاديميـــة الخليج للطيـــران، دورة عن أساســـيات أمن الطيـــران، لألفراد 
المســـتجدين بالدفعـــة الثانيـــة بالمديرية، وشـــارك في الـــدورة 25 فـــرًدا.  وأوضح مدير 
شرطة الموانئ البحرية العقيد دعيج الكواري وهو محاضر معتمد من المنظمة العالمية 
للطيـــران المدني أن الدورة اشـــتملت على تدريب عملي وزيـــارات ميدانية ومحاضرات 
نظرية واختبارات تحديد مســـتوى لتعريف األفراد بأهم القوانين الدولية الخاصة بأمن 
الطيـــران واألجهـــزة المســـتخدمة في تفتيـــش المســـافرين والحقائب، وكذلـــك التوعية 
بالمخاطـــر والتهديدات التي تواجه أمن وســـامة الطيـــران المدني، من أجل تهيئة كادر 
أمني على مستوى عال من التدريب في مجال أمن الطيران المدني.  كما اطلع المتدربون 
على تجارب الدول األخرى في مجال أمن الطيران، وأوجه االتصال مع الجهات العاملة 

في مطار البحرين الدولي، والخطط األمنية والتعامل مع حاالت الطوارئ.

تـــرأس مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة لإلصـــاح والتأهيـــل العميـــد عبدالســـام العريفي، 
الوفد المشـــارك، فـــي المؤتمر الدولي للجمعية اإلصاحيـــة األميركية، والذي عقد في 
مدينة ســـان دييجو بوالية كاليفورنيا األميركية، بحضور ممثلي عدد من المؤسسات 
اإلصاحيـــة والعقابيـــة من مختلف دول العالم.  وخال المؤتمر، تم مناقشـــة عدد من 
الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل داخل المؤسسات اإلصاحية، وإمكانية استفادة 
مملكة البحرين من البرامج التدريبية والمعايير الدولية التي يتم منحها للمؤسســـات 
اإلصاحية، في حال الحصول على شهادة االعتماد من الجمعية عند تطبيق المعايير 
المطلوبـــة.  وشـــارك الوفـــد فـــي ورش العمل التـــي عقدت تزامنـــا مع أعمـــال المؤتمر، 
وناقشت عدة محاور، من بينها الجهود المبذولة لضمان سامة الموظفين والسجناء، 

تدريب العاملين في المؤسسات اإلصاحية.
في إطار تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والتواصل مع جميع أطياف المجتمع، 
التقـــى المديـــر العام لمديرية شـــرطة العاصمة العميد عبـــدهللا خليفة الجيران، 

عددا من أهالي منطقة سترة والدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة.
وخـــال اللقـــاء، تـــم بحث عدد مـــن القضايا التي تهـــم األهالي في إطـــار العمل 
علـــى دراســـة االحتياجـــات األمنية؛ بغيـــة تقديم أفضـــل الخدمـــات للمواطنين 

والمقيمين.
وأكد المدير العام لمديرية شـــرطة محافظة العاصمة أهمية مثل هذه اللقاءات 
وتفهـــم القضايـــا المطروحة والعمل علـــى إيجاد الحلول المناســـبة لها في إطار 

القانون.

“المنافذ” تنظم دورة عن أمن الطيران

تطوير عمل المؤسسات اإلصالحية

بحث االحتياجات األمنية ألهالي سترة
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تساؤالت حول مستقبل الرأسمالية
Û  لقــد اســتعرنا عنــوان مقال مــن عنوان العــدد األخير مــن المجلة

األميركيــة المعروفــة بالفوريــن أفيــرز )الشــؤون الخارجيــة( )1(، 
وهــي واحــدة من سلســلة من المقــاالت والدراســات خرجت بها 
مؤخًرا مراكز األبحاث والتفكير وباحثون في المجتمع األوربي. 
وهي دراسات قد تناولت العديد من إخفاقات األشكال المنظمة 
للعاقــة علــى مســتوى الــدول واألقاليــم والعالــم. فبعضهــا قــد 
تحــدث عــن إخفاقــات التحالفــات اإلقليميــة فــي أوربــا ولربمــا 
أبرزها إخفاق السوق األوربية المشتركة، وبات البعض يتحدث 
عن إخفاقات االتحاد األوربي والعملة األوربية الموحدة. بل إن 
بعضهــم يــرى أن دخــول االتحــاد في العملــة األوربيــة الموحدة: 
اليــورو قــد أعطــى أواًل المانيــا وفرنســا قــوة كبيــرة فــي االتحاد 
األوربــي وصلــت كمــا يقال إلــى القــدرة على فــرض رؤاهم على 
األطــراف األخــرى األقــل قــوة أو األضعــف )2(. وثانًيــا أنهــا قــد 
عاظمــت مــن ضعــف االقتصاديــات األصغر واألضعف فــي أوربا 
أو تلك دخلت االتحاد متأخرة كاليونان والبرتغال وبدرجة أقل 
فــي اســبانيا والنمســا، وال أعتقــد أن بــروز النزعــات االنفصاليــة 
فــي عــدد مــن الــدول األوربيــة هــي ظاهــرة بعيــدة عــن كل هذه 
التحــوالت.. ويشــير بعض الباحثين األوربييــن وبعض التيارات 
السياســية ذات النزعــة القوميــة المفرطــة أو تلــك المتأثــرة أو 
المتحالفــة مــع التيارات القومية الشــعبوية أن دخــول أوربا في 
العملــة النقدية الموحــدة، بل بعضها يذهب، إلى أن الدخول في 
االتحــاد األوربــي والنزعــة المتناميــة في أوســاط القائمين علية 
يخلق حالة من التماثل واالتساق في المواقف بين أطرافه بات 
يهدد تدريجيا هوياتها الوطنية ويفقدها خصوصياتها اإلقليمية 
والتماهي لصالح الهوية األوربية الجديدة التي لم يخرجوا منها 
بالشــيء الكثيــر. باإلضافة لذلك فإن تنامي التيارات الشــعبوية 
الجديــدة، وقدرتهــا علــى الوصــول إلى ســدة الســلطة في بعض 
البلدان األوربية وتحديًدا في إيطاليا والنمسا ودول شرق أوربا 
وتنامي قوتها في بريطانيا وفرنســا وألمانيا، قد ينذر بتحوالت 
سياسية على درجة كبيرة من األهمية في المجتمعات األوربية 
وهــو تيــار حصــل على بعــض الدعم مــع وصول الرئيــس دونالد 
ترامب للرئاسة األميركية وقد يتعّزز وضعه إذا ما أعيد انتخابه 
لدور ثان. إال أن األخطر في كل ذلك تلك الكتابات التي تتحدث 
عــن مــوت الديمقراطيــة والنظام الليبرالي القائــم على الحريات 
المدنيــة والسياســية التــي بــدت راســخة بفعــل عمــق الممارســة 
والتأصيــل القائــم علــى توســعة مجاالتهــا ومســتوياتها مقابــل 
أشكال جديدة من األنظمة التسلطية الجديدة الممزوجة بشكل 
واســع مــن الليبراليــة االجتماعيــة وقــدر محــدود مــن الحريــات 
السياســية أو عدمهــا. مــع فاعليــة بــدت كبيــرة ومتســعة آلليات 
عمــل نظــام الســوق، بــل ونفــوذ متزايد علــى المســتوى العالمي، 
كمــا يمثلها النموذجان الروســي والصيني وبعض من دول أوربا 

الشرقية وبعض من دول العالم الثالث. وبدا هذا النموذج القادر 
علــى” تحقيــق قــدر كبيــر مــن الرخــاء االقتصــادي وارتفــاع فــي 
مســتويات الدخــل فــي ظــل أنظمة شــمولية أو تســلطية”. وهي 
نمــاذج باتــت مقبولــة وذات تكلفــة سياســية أقــل على مســتوى 

العالم الثالث وذات قبول بالنسبة لمنظومة الدول الغربية.
Û  متزايــًدا بــدا  بحديــث  مؤخــًرا  الكتابــات  هــذه  تّوجــت  وقــد   

عــن اختــاالت هيكليــة فــي الرأســمالية الجديــدة ذات النزعــة 
النيوليبراليــة المتزايــدة وهــي كتابــات تشــير إلــى أن ذلــك قد ال 
يعنــي نهايــة وشــيكة للنظــام الرأســمالي أال أنهــا بدايــة تداعيــه 
كنظــام كان قــد هيمــن علــى العالــم لقرابــة الثاثة قــرون توجها 

بسيطرة تامة عليه خال الخمسين سنة األخيرة )3(.
Û  لقــد حقــق النظــام الرأســمالي منــذ الثــورة الصناعيــة فــي القرن 

الثامــن عشــر الكثيــر مــن اإلنجــازات االقتصاديــة والسياســية 
واالجتماعيــة. بــل إن التطــور التكنولوجــي الــذي جــاء معــه قــد 
حقــق لإلنســانية الكثيــر الذي لم يحققه أي نظــام أخرى مر على 
العالــم. كمــا أنــه النظام الوحيــد والذي تحديدا خال الخمســين 
ســنة األخيــرة مــن القرن العشــرين، قــد اســتطاع أن يهيمن على 
العالم بل ويخضع شــعوبا ومجتمعات بدمجها بإرادتها أو قســًرا 
في النظام الرأسمالي العالمي. بل إن عمليات العولمة التي مرت 
على العالم لم تدع أي ركن من أركان العالم دون أن يكون جزًءا 
منها. فالرغبة في تحقيق الغنى والتحرر كان دافًعا كافًيا لتكون 
هذه المجتمعات جزًءا منه. إال أن التخوفات التي أثيرت حينها 
وما زالت أن تحقيق الغنى والتحرر قد جاء كثيًرا على حســاب 
العــادات وقيم المجتمعات المحلية ولربما االســتقرار السياســي 
واالجتماعــي بعيــًدا عــن نزعات النظــام الرأســمالي الجديد. لقد 
المجتمعــات،  بعــض  عنــد  االقتصــادي  الصعــود  رغبــة  أجبــرت 
يأخذهــا فــي ذلــك بعــض نمــاذج النجــاح فــي شــرق آســيا، علــى 
التخلــي عــن إطارها المرجعي المحلــي المعيار الضابط للمجتمع 
ورذم حركيتــه، فلــم تكســبها الليبرالية الجديــدة التقدم والغنى 
بل جاء على حساب هويتها واستقرارها السياسي واالجتماعي 

.)4(
Û  ــا القــول أن النظام الرأســمالي هو النظــام الوحيد قــد يكــون مهمًّ

الذي استطاع أن يستمر قرابة الثاثة قرون استطاع أن يطيح 
وأن يطــّوع كل األنظمــة األخــرى التــي دخلــت معــه فــي ســباق 
التحــدي والمنافســة. إال أن النظــام ذاتــه ومنــذ تســعينات القرن 
الماضــي وانتهــاء حقبــة صــراع األيديولوجيــات إبــان الحــرب 
الباردة، بات يفرز مشاكل ال يبدو أنه قادر على تجاوزها سريًعا. 
فإخفاقــات النظــام وتوظيفاتــه ومحاوالت إعــادة هيكلة حزمة 
الخدمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المجتمعــات األوربية 
باتــت تفــرز مشــكات كبطالــة والجريمــة وتدهــور في مســتوى 
وكــم الخدمــات االجتماعيــة. كما أن محــاوالت توظيف الصيغة 

الجديدة منه في بعض دول العالم الثالث لم تأت بذات النتائج 
التــي كانــت تطمــح لهــا أو أن نتائجهــا كانــت عليــه كبيــره. إذ 
بــات بعضهــا أو جلهــا يعانــي من عجــز اقتصادي لم تعــد أطرافه 
األكثــر غنــى قــادرة علــى ســد عجوزاتهــا كمــا أن بــروز الصيــن 
علــى الطــرف اآلخر مــن العالم بات مهــدًدا الســتمرارية هيمنتها 
علــى الســوق العالمــي هذا إذا ما اســتثنينا اســتمرار هيمنة أوربا 
على ســوق الســاح وســوق االختــراع. بل إن التطــور الذي جاء 
مــع عمليــات العولمة، في الوقت الذي ســاعد الرأســمالية كنظام 
اقتصادي على اختراق كل ركن من أركان العالم والذي قاد فيها 
هــذا النظــام علــى مــدى النصــف قــرن األخيــر تطــور تكنولوجي 
واقتصــادي هائــل فــي االقتصاد العالمي ورفــع الدخل في بعض 
ــا كالصين والهند، في الوقت الذي كما  الــدول الصاعدة اقتصاديًّ
يقــول بنجيري ودوفلــوا، الحائزان على جائزة نوبل لعام 2019، 
جعل من قطاعات واســعة من ســكان العالم الثالث ولربما جزًءا 
من ســكان المنظومــة الصناعية خارج إمكانيــات الحصول على 
عمــل رغــم البحــث عنه، وبالتالــي الدخول في دائــرة الفقر وهي 
الدائــرة التي بســبب الركــود االقتصادي العالمــي باتت تهدد من 
اســتقرار العديــد مــن البلــدان. وثانًيــا الوهــن الــذي بــات يعانــي 
منهــا النظــام السياســي فــي ظــل اقتصــاد ضعيــف مــن ناحيــة 
وتنامــي غيــر مســبوق للتيارات الشــعبوية من الناحيــة األخرى. 
وهــي تيــارات كما أشــرنا اســتطاعت أن تصل لبعــض الباد وأن 
تغيــر مــن سياســات دول أخرى. وهو وصول ســيؤثر دون شــك 
على سياســات هذه الدول الداخلية ليســت فيما يتعلق بمســألة 
المهاجرين والدخول والعمل واالســتقرار فيها وإنما فيما يتعلق 
بسياســاتها الداخلية القائمة على التعدد الهوياتي وعلى إدماج 
األقليــات المهاجــرة فــي النظــام السياســي والحيــاة العامــة. من 
الناحيــة األخــرى فإن الوصول الشــعبوي للحكم في المجتمعات 
الغربية قد يقود كما هو واضح على تآكل في الحريات المدنية 
والسياســية وإلــى تقلــص تدريجــي في آليــات العمل السياســي 
التــي قامــت عليهــا المجتمعــات الغربيــة منــذ الحــرب العالميــة 
العمــل  مســائل  علــى  أكبــر  تضييــق  وإلــى  اآلن،  حتــى  الثانيــة 

واإلقامة ولربما التملك العقاري لألجانب.
Û  بمعنــى آخــر أن انتهــاء الصــراع األيديولوجــي بيــن معســكري 

وانتهــاء  األوربــي  والشــرق  الغــرب  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
صراعهمــا األيديولوجــي علــى النفــوذ والمواقع ومصــادر الثروة 
الرأســمالي  النظــام  واســتواء  الماضــي  القــرن  تســعينات  فــي 
كنظــام أحادي قائم ومهيمن على االقتصاد والسياســة العالمية، 
علــى  وقدرتهــا  األساســي  وقودهــا  مــن  الرأســمالية  أفــرغ  قــد 
التكيــف والتطويــر والقائــم على التحــدي واالبتــكار االجتماعي 
واالقتصــادي الجديــد، ومــن الناحيــة األخــرى فــإن التوجهــات 
النيوليبراليــة في النظام نفســه أنهت ولربمــا قضت على نموذج 

دولــة الرفــاه الــذي قامت عليــه المجتمعات الغربيــة بعيد انتهاء 
القــرن  وتســعينات  ثمانينــات  حتــى  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
الماضــي، وهــي حالة قادت إلى ما آلــت إليه المجتمعات الغربية 

في حالتها المعاصرة. 
Û  مــن هنــا، خرجــت الدعوات القائلــة بحاجة العالــم لنظام جديد  

البيئيــة  والكارثــة  االقتصــادي  والهــدر  الجمــود  حالــة  يتجــاوز 
القائمــة. أي يتحــدث هــؤالء ليــس فقــط عــن الحاجــة لترويــض 
النزعــات النيوليبرالية فــي االقتصاديات الحديثة وإنما الحاجة 
علــى تكييــف الكثيــر مــن التقاليــد االشــتراكية األوربيــة التــي 
قامــت عليهــا دولة الرفــاه لألوضاع المعاصــرة وان يكون للناس 
والمجتمعــات دور أكبــر فــي تحديــد مســاراتهم المســتقبلية. أي 
جعــل النظــام وعائداتــه االقتصاديــة والسياســية تعمــل بصورة 
أكبر لصالح المجتمع في عمومه، ألن دون ذلك فإن اتساع حالة 
العجز االقتصادي وارتفاع معدالت الفقر والبطالة في الكثير من 
البلدان بات يهّدد كما يقولون االستدامة الشرعية للديمقراطية 
التــي في ظلها اســتطاعت هذه المجتمعــات مواجهة التحديات 
والتكيف وتطويع أو حل مشــكاتها القائمة، وهي مشــكات لم 
تعد من حيث الحجم والنوع تقارب مشــكات هذه المجتمعات 
الســابقة. أي أن العالــم قــد بــات يواجه مجموعة من المشــكات 
الجديــدة أفرتهــا اإلخفاقــات الهيكليــة للنظام الرأســمالي ولربما 
عجــزه فــي منظومتــه النيوليبراليــه على تجاوز مشــكاته وهي 
مشــكات باتت تهدد وجوده وكينونته وقدرته على االســتمرار 
إال أن العجــز عــن ابتــكار الجديــد أمــام تقاليــد وأســس النظــام 
القديــم يجعــل مــن والدته صعبة ومتعســرة إن لم تكن مشــوهة 
فــي ظل غيــاب الرغبة في التعــاون الجماعــي والدولي إلصاح 

النظام القائم.

Û .”المصادر
Û .Foreign Affairs, JanuaryFebruary 20120 .1
Û  الموحــدة العملــة  تهــدد  اليــورو: كيــف  تيغلــز،  2. جوزيــف إي. 

مســتقبل أوربا، سلســلة عالم المعرفة،الكويت،عدد476 ســبتمبر 
.2019

Û .February 2020 /Foreign Affairs, January .3
Û  ،4. المعجزة اآلسيوية كان من نصيب البعض دون البعض اآلخر

فلــم تســتطع الفلبين وإندونيســيا. وغيرها أن تحقــق ما حققته 
الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورا.. وغيرها. كما أن إخفاقات 
األرجنتيــن والبرازيــل وغيرها من دول أمريكا الاتينية ينم عن 
ان محــاوالت الصعــود ال تعمل بوتيــرة واحد في كل الدول، كما 
أن اســتيراد الحلول من بعضها للبعض اآلخر ال يعني بالضرورة 

أنها حلول ناجعة أو قابلة للتطبيق.

د. باقر النجار

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  أعـــرب 
العصفور، عن شكره لرئيس وأعضاء 
فريـــق البحريـــن للغـــوص التطوعـــي 
علـــى تعاونهـــم مـــع المحافظـــة فـــي 
تطوعيـــة  تنظيـــف  حمـــات  تنفيـــذ 
فـــي ســـاحل مدينـــة ســـلمان خـــال 
العـــام 2019م، وذلـــك بالتعـــاون مـــع 
ووزارتـــي  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس 
اإلســـكان واألشغال وشئون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي والعديـــد مـــن 

الفرق التطوعية.
 وأشار المحافظ إلى تطلعه الستمرار 
مثل هذه الحمـــات، التي تهدف إلى 
حمايـــة البيئة البحرية، مشـــدًدا على 
مرتـــادي البحر، ضـــرورة التقيد بعدم 
رمـــي المخلفـــات فـــي البحـــر حفاًظا 
على البيئة البحرية للحد من تفشـــي 

الملوثـــات التـــي تـــؤدي إلـــى مشـــاكل 
صحية.

 وأوضـــح أن المحافظة على ســـامة 
ســـامة  يضمـــن  البحريـــة،  األحيـــاء 

المخـــزون الغذائي لألجيـــال القادمة، 
لدعـــم  المحافظـــة  اســـتعداد  مؤكـــًدا 
أنشـــطة الفـــرق التطوعيـــة بمـــا يعود 

بالنفع على المجتمع.

محافظ الشمالية لمرتادي البحر: ال ترموا المخلفات
المنامة - مركز دراسات

للدراســـات  البحريـــن  مركـــز  أعلـــن 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
“دراسات”، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي 
األمـــم  لجمعيـــة  التابـــع  العربيـــة  للـــدول 
المتحـــدة للموئـــل، عن مســـابقة التصوير 
ألشكال التنمية الحضرية والعمرانية في 
مملكة البحرين، ليتم إدراج الصور ضمن 
المســـابقة التي ســـتعلن نتائجها بالتزامن 
مع تدشين تقرير حالة المدن العربية هذا 
العـــام. وجـــاء في اشـــتراطات المســـابقة 
مـــا يلـــي: ندعـــو المصوريـــن )محترفيـــن 
ا،  وهـــواة( لتوثيق مدنهـــم العربيـــة بصريًّ
وفـــق التحديات الحضريـــة لمجتمعاتهم، 
حضريـــة  مجتمعـــات  نحـــو  وتطلعاتهـــم 
صـــور  خـــال  مـــن  ومســـتدامة،  شـــاملة 
تحافظ على الروح العربية للمدن. ترسل 
bit. / /:https( الصور علـــى الرابط التالـــي

359Dpay /ly( بحلول 27 يناير الجاري.
 وبهذه المناســـبة، صّرح المدير التنفيذي 
قائـــاً:  زمـــان،  قتـــادة  “دراســـات”  لمركـــز 
“تولي مملكة البحرين، ممثلًة في قيادتها 
الرشـــيدة، أهمية بالغة للتنمية الحضرية، 
توجتـــه بنيـــل جوائـــز وإقـــرار مبـــادرات 

على المســـتوى األممـــي. وبالتزامن مع ما 
ســـيعرض مـــن حالـــة المـــدن العربيـــة في 
تقريرهـــا الـــذي ســـيرى النور قريًبـــا، فإننا 
نحّض كافـــة المصورين البحرينيين على 
إرســـال مشـــاركاتهم عبر الرابـــط الخاص 

بالمبادرة”.

إطالق مسابقة صور التنمية الحضرية في البحرين



كشــف رئيــس محكمــة التمييــز نائب رئيــس المجلس األعلى للقضاء المستشــار عبدهللا البوعينيــن عن أن اإلحصاء 
العام ألداء المحاكم المدنية والجنائية والشرعية في العام 2019، بجميع درجاتها نظرت في 101167 دعوى، منها 
74307 قضايا ســجلت في العام الماضي، فيما بلغ عدد القضايا المحســومة منها ما مجموعه 85717، أي أن نســبة 

اإلنجاز - معدل الحسم - بلغت 115 %.

حســـم  ســـرعة  مؤشـــر  أن  وبيـــن 
الدعـــاوى حقق تقدما على مســـتوى 
أداء المحاكـــم العـــام، فاإلحصاءات 
عمـــر  متوســـط  أن  إلـــى  أشـــارت 
الدعوى أقل من 6 أشهر في الدرجة 
القضائيـــة الواحـــدة، منها 60 % من 
متوســـط عمـــر الدعوى المحســـومة 
في المحاكـــم بمختلف درجاتها أقل 
من 3 أشهر، وفي القضايا اإليجارية 
الدعـــوى  مـــدة حســـم  تكـــون  مثـــا 
وشـــهرين،  شـــهر  بيـــن  مـــا  تتـــراوح 
وطمـــوح المجلـــس أال تتجـــاوز كل 
أنـــواع الدعـــاوى مـــدة 6 أشـــهر فـــي 

المتوسط.
كما انخفضت نسبة التراكم السنوي 
بنســـبة  المحســـومة  غيـــر  للقضايـــا 
56 % وهـــي نســـبة إلجمالـــي عـــدد 
القضايا الجارية مـــن العام الماضي، 
إذ افتتحـــت المحاكـــم العـــام 2020 
بــــ 15450 قضيـــة جاريـــة مـــن العام 
2019، في حين أن العام الماضي بدأ 
بقرابـــة 27 ألف قضيـــة متراكمة من 
2018، والذي بدأ هو اآلخر بـ34871 
قضيـــة لم تحســـم في العـــام 2017، 
الصحيـــح  المســـار  هـــذا  أن  مؤكـــدا 
هدفـــه أن يكـــون قضاؤنا فـــي العام 
2020 كـــفء وفاعل وســـريع بحيث 

يؤدي الرسالة المنوطة به.

وأشـــار إلـــى أن إحصـــاءات محاكـــم 
التنفيـــذ أظهرت أنها تلقت في العام 
2019 أكثـــر مـــن 496160 طلبا، لكن 
المحاكـــم أصـــدرت أكثـــر مـــن نصف 

 519083 وتحديـــدا  قـــرار  مليـــون 
قـــرارا؛ كونهـــا تشـــمل قضايـــا العـــام 
2018 غيـــر المحســـومة، ولـــم يتبق 
ســـوى الطلبـــات الجاريـــة مـــع بداية 

العام الحالي التـــي تبلغ 4686 طلبا، 
ما يســـجل انخفاضا كبيـــرا في عدد 
الطلبات الجارية عن الســـنة السابقة 
بنسبة 80 % وارتفاع معدل الحسم 

في محاكم التنفيذ؛ نظرا لاستعانة 
بالنظام اإللكتروني.

دراســـة  توجـــد  إنـــه  أيضـــا  وقـــال 
لتســـريع  الخـــاص  القطـــاع  إلشـــراك 

تنفيذ األحكام، من خال االستعانة 
بالمنفذ الخاص، وتم وضع مســـودة 
أوليـــة للتشـــريع بهـــذا الصـــدد، وهي 
بإطار المراجعة في الفترة الحالية.

مؤتمر المجلس األعلى للقضاء بشأن تقرير األداء السنوي

البوعينين: 101 ألف دعوى نظرها القضاء في 2019 ونسبة اإلنجاز 115 %
ــر أشـــهـ  6 ــط  ــ ــوس ــ ــت ــ ــم ــ وال ــر  ــ ــه ــ ش خـــــــال  ــم  ــسـ ــحـ تـ الـــــــدعـــــــاوى  ــض  ــ ــع ــ ب

عبدالله البوعينين
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اعتبـــر نائب رئيـــس المجلس األعلى 
صبـــاح  عقـــد  مؤتمـــر  فـــي  للقضـــاء 
أمـــس لعرض أبرز إنجازات الســـلطة 
أن   ،2019 العـــام  فـــي  القضائيـــة 
اســـتئناف 14655 حكما، منها 1579 
استئنافا من ســـنة 2018، بما نسبته 
25 % من مجموع األحكام الصادرة 
من محاكم أول درجة للعام الماضي 
والبالـــغ عددها 57780 حكما، نســـبة 
نظـــام  أي  فـــي  ومقبولـــة  معقولـــة 

قضائي بالعالم.
المحاكـــم  كانـــت  كلمـــا  وقـــال: 

متخصصـــة كلمـــا كانت أقـــرب ألداء 
يكـــون  بحيـــث  هدفهـــا،  وتحقيـــق 
القاضـــي متمكنـــا أكثر فـــي االطاع 
علـــى القوانين ذات العاقة والقريبة 
مـــن تخصصـــه، وهـــو مـــا تـــم لمســـه 
مـــن خال محاكـــم التنفيـــذ الخمس 
المتخصصـــة، التـــي أصبحـــت أكثـــر 
فاعليـــة وأداء، واألرقـــام المنشـــورة 

مسبقا تشهد على ذلك.
عـــن  اإلعـــان  قـــرب  عـــن  وتحـــدث 
بـــدء العمـــل فـــي المحاكـــم التجارية 
اإللكترونيـــة، والتـــي مـــن المقـــرر أن 

تكـــون لهـــا محاكـــم متخصصـــة في 
أول درجـــة واالســـتئناف فضـــا عن 
محكمـــة تمييـــز مختصـــة بالدعـــاوى 
التجاريـــة، وكذلـــك محكمـــة تنفيـــذ 

تجارية.
األعلـــى  المجلـــس  أن  عـــن  وكشـــف 
للقضـــاء بصدد وضـــع قواعد لضمان 
والعمـــل  المحاكـــم  فـــي  الجـــودة 
القضائي، وال يـــزال الموضوع تحت 
اإلعـــداد في الفترة الحالية، والهدف 
فـــي  الرضـــا  لمرحلـــة  الوصـــول  هـــو 
األداء، وقريبـــا جـــدا ســـيتم االنتهاء 

من هـــذه القواعد، فضـــا عن وجود 
خطة مطبقة لتقليل تراكم القضايا.

وقال إن “ســـنتي الطوارئ” السابقة، 
والتي حاولنا فيها بكل جهد التخلص 
مـــن تراكـــم القضايا، لم نتنـــازل فيها 
عـــن الجودة، وقـــد قاربنـــا فيهما من 
مرحلـــة التميـــز، وتخلصنـــا اآلن مـــن 
كثير من التراكمات، وكل ذلك هدفه 
أن يكون القاضي ينظر عدد أقل من 
القضايـــا وبتركيـــز أكثـــر علـــى جودة 
األحـــكام، إذ إنـــه كلمـــا خـــف عـــبء 
العمـــل على القاضي كلمـــا كان أداءه 

لرســـالته القضائية أفضـــل، مبينا أن 
المجلس يطمح في المستقبل لرصد 
جائـــزة التميز في المحاكـــم كمبادرة 
لتعييـــن المحاكم األفضـــل أداء بناء 
على قواعد وضوابط معينة، متمنيا 
أن تكون هذه المبادرة محفزة للعمل 

القضائي مستقبا.
وأكـــد أن المجلـــس األعلـــى للقضـــاء 
ســـيواصل التعاون والعمل المشترك 
مع وزارة العدل والشؤون اإلسامية 
مبـــادرات  بلـــورة  علـــى  واألوقـــاف 
جديدة تهـــدف إلى ضمان اســـتمرار 

التطويـــر ألداء المحاكـــم واألجهـــزة 
المعاونـــة لهـــا، والعمل على التوســـع 
فـــي تطبيـــق الخدمـــات اإللكترونية، 
الخـــاص  بالقطـــاع  واالســـتعانة 

لاستفادة من إمكاناته. 
لقـــاءات مـــع  تـــم عقـــد  بأنـــه  وأفـــاد 
مبـــادرات  بلـــورة  بهـــدف  الشـــركاء 
تطويريـــة جوهريـــة، بما يســـتجيب 
لمختلـــف المتطلبـــات الفعلية، والتي 
تشـــمل المحامين، وقطـــاع األعمال، 
والعقارييـــن، والمصرفييـــن وغيرهم 

من القطاعات الرئيسية.

ــا ــي ــم ــال ع ــة  ــولـ ــبـ ــقـ مـ ــة  ــبـ ــسـ نـ الـــقـــضـــايـــا  مـــــن   %  25 اســـتـــئـــنـــاف 

سنتا الطوارئ قلصت التراكمات واقترب القضاء من مرحلة التميز

مســـودة 
مشـــروع “المنفذ 

الخاص” جاهزة 
وال يزال بطور 

المراجعة

انخفاض تراكم 
 القضايا %56 

و“التنفيذ” 
 حسمت % 80 

من طلباتها

أوضـــح األمين العـــام للمجلس 
األعلـــى للقضـــاء القاضي علي 
فـــي  واســـتمرارا  أنـــه  الكعبـــي 
العدليـــة  المنظومـــة  تطويـــر 
والقضائيـــة، فقد صـــدر العديد 
مـــن القوانيـــن، أبرزهـــا قانـــون 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة، 
تطبيـــق  تعزيـــز  إلـــى  الهـــادف 
العقوبات البديلة في المجتمع؛ 
وتقويـــم  إلعـــادة  يهـــدف  كمـــا 
الجريمـــة  مرتكـــب  الشـــخص 
وخلق شخص فعال من خال 
تكليفـــه بأحـــد أعمـــال خدمـــة 

المجتمع بدال من سجنه.
كمـــا تـــم التعديـــل علـــى بعض 
المرافعـــات  قانـــون  أحـــكام 
المدنيـــة والتجاريـــة الذي نص 
علـــى تغييـــر جوهـــري ومهـــم، 
والمتمثـــل فـــي أن يكون حكم 
المحكمـــة الصغـــرى فـــي جميع 
األحـــوال نهائيا إذا كانت قيمة 
الدعوى ال تجاوز 1000 دينار.

قانـــون  إصـــدار  إلـــى  إضافـــة 
واإلفـــاس،  التنظيـــم  إعـــادة 
جديـــدا  نظامـــا  أنشـــأ  والـــذي 

واإلفـــاس،  التنظيـــم  إلعـــادة 
تنظيـــم  إعـــادة  إلـــى  ويهـــدف 
الديون وتجنب تصفية أصول 
المديـــن كلمـــا كان ذلـــك ممكنا، 
وإتاحـــة إمكان اســـتمرار عمله 
وتعديـــل أوضاعـــه، بما يســـهم 
مصالـــح  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 

جميع الدائنين.
صـــدور  إلـــى  أيضـــا  ولفـــت 

بشـــأن  بقانـــون  المرســـوم 
المنازعات،  لتســـوية  الوساطة 
والـــذي اعتمد نظام الوســـاطة 
في الدعاوى المدنية والجنائية 
والشرعية قبل نظرها قضائيا، 
بمـــا يعزز من تطبيق الوســـائل 

البديلة لتسوية المنازعات.
فضا عن صدور قرار بتحديد 
الصغيـــرة  المطالبـــات  أنـــواع 

التـــي تتـــم إدارتهـــا بالوســـائل 
يشـــمل  والـــذي  اإللكترونيـــة، 
شـــركات  مطالبـــات  مـــن  كل 
االتصـــاالت، وهيئـــة التأمينات 
االجتماعيـــة، وهيئـــة الكهرباء 
والمـــاء وهيئـــة تنظيـــم ســـوق 
الرعايـــة  ورســـوم  العمـــل، 
الصحيـــة، وبطاقـــات االئتمان، 

والقروض البنكية.

ــا ــي ــرون ــت ــك ــا إل ــه ــي ــاء ف ــقـــضـ الـــمـــطـــالـــبـــات الـــصـــغـــيـــرة يـــتـــم الـ

2019 صدرت فيه قوانين تطوير المنظومة القضائية

قـــال رئيـــس التفتيـــش القضائـــي 
المعـــا  عبدالرحمـــن  القاضـــي 
القضائـــي  التفتيـــش  إدارة  إن 
وبالتنســـيق والتعـــاون مـــع هيئـــة 
اإلشراف القضائي، واصلت العمل 
علـــى تعزيز ضمان جودة األحكام 
المتابعـــة  خـــال  مـــن  القضائيـــة، 
المســـتمرة وإعداد التقارير الفنية 
الازمـــة، وتنفيـــذ مجموعـــة مـــن 
البرامـــج التدريبيـــة المتخصصة، 
إذ أعـــدت فـــي العـــام 2019 عـــدد 
101 تقريـــر عـــن مختلـــف دوائـــر 

المحاكم.
وأضـــاف أن اإلشـــراف القضائـــي 
تابـــع فـــي العـــام 2019 عـــدد 537 
شكوى واردة إليه من المتقاضين 

والمراجعين.
برنامجـــا   48 اإلدارة  ونفـــذت 
تدريبيـــا فـــي العـــام الماضـــي من 
خـــال معهد الدراســـات القضائية 
والقانونية، بمجموع 3600 ساعة 
مختلـــف  فيهـــا  شـــارك  تدريبيـــة، 
القضـــاة بجميع المحاكـــم المدنية 

والجنائية والشرعية.

537 شكوى وردت للتفتيش 
القضائي في العام 2019



حبس أفراد شبكة إجرامية تزور وصفات طبية لعقاقير مخدرة

صرح وكيل النيابة بمحافظة المحرق أحمد عبدهللا الرمضان أن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن واقعة قيام شبكة إجرامية 
يتزعمهــا أحــد األطبــاء تخصصــت فــي القيــام بتزويــر عدد مــن الوصفــات الطبية بغرض اســتعمالها في صــرف كميات كبيرة مــن المواد 

المخدرة والعقاقير الطبية، ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد.

وتعـــود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به 
إدارة مكافحـــة المخـــدرات عن قيامهم 
بالتنسيق مع الشرطة العسكرية بضبط 
مدنييـــن  وآخريـــن  العســـكريين  أحـــد 
متلبسين ببيع المؤثرات العقلية، حيث 
تم ضبـــط كميات كبيرة مـــن المؤثرات 

العقليـــة لديهـــم ومبالغ كبيـــرة حصيلة 
اتجارهم بالمواد المخدرة، وقد أسفرت 
األطبـــاء  أحـــد  قيـــام  عـــن  التحريـــات 
بمساعدة آخرين بتزوير وصفات طبية 
لمـــواد مخدرة وعقاقير طبية وصرفها، 
حيـــث يتـــم اســـتالم المـــواد المخـــدرة 

والعقاقيـــر الطبية محل تلك الوصفات 
واإلتجار بها.

العامـــة  النيابـــة  أن  الرمضـــان  وأشـــار 
إبالغهـــا  فـــور  التحقيـــق  باشـــرت  قـــد 
بالواقعـــة، حيـــث ثبـــت من اســـتجواب 
الواقعـــة  شـــهود  وســـؤال  المتهميـــن 

وأعضـــاء اللجنـــة الفنيـــة التـــي ندبـــت 
للفحص وتفريغ أجهزة الحاســـب اآللي 
لعـــدد مـــن المستشـــفيات، أن التزويـــر 
قـــد تـــم فـــي وصفـــات طبيـــة صـــادرة 
عـــن مستشـــفيات حكوميـــة وخاصـــة، 
بإثبـــات  المتهـــم  الطبيـــب  قـــام  حيـــث 
حضـــور األشـــخاص المبينة أســـماؤهم 
بالوصفات للمستشـــفيات المنسوبة لها 
تلـــك الوصفـــات وخضوعهـــم للكشـــف 
الطبـــي واســـتحقاقهم لألدويـــة المبينة 

مـــواد  مـــن  الطبيـــة  الوصفـــات  بتلـــك 
مخـــدرة وعقاقيـــر طبيـــة وذلـــك خالفًا 
للحقيقة وذلك بعد أن اســـتحصل على 
تلك األسماء من متهمين آخرين قاموا 
بإمـــداده بصور بطاقات شـــخصية لهم 
الستخدام بياناتها في تحرير الوصفات 
الطبيـــة المـــزورة، وعقـــب تزويـــر تلـــك 
اآلخريـــن  المتهميـــن  قـــام  الوصفـــات 
باالتجار فيها وذلك بعد صرفها بمعرفة 
صيدليين ثبـــت تواطؤهما مع الطبيب 

المتهم.
وعليـــه قامـــت النيابـــة العامـــة بحبـــس 
المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق 
المتهميـــن  وإحضـــار  بضبـــط  وأمـــرت 
البحريـــن،  مملكـــة  خـــارج  الهاربيـــن 
العســـكريين  المتهميـــن  أرســـلت  كمـــا 
للقضـــاء العســـكري لالختصاص التخاذ 
اإلجراءات الالزمة بحقهم، فيما أمرت 
النيابـــة بإحالة المتهميـــن إلى المحكمة 

الكبرى الجنائية المختصة.
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الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  أكـــد 
النائـــب  النـــواب  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
أحمد الســـلوم  أن اللجنـــة اجتمعت صباح 
أمـــس )االثنيـــن( مـــع  رئيس غرفـــة تجارة 
وصناعة البحرين ســـمير نـــاس، وعدد من 
المســـؤولين فـــي الغرفـــة، حيـــث تم بحث 
أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل  قانـــون  مشـــروع 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )48( لســـنة 2012 
بشـــأن غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 

المرافق للمرسوم رقم )99( لسنة 2019.
وذكر النائب الســـلوم أن اللجنة اســـتمعت 
بشـــأن  الغرفـــة  وفـــد  وإيضاحـــات  آلراء 
بنـــود ومواد المشـــروع بقانون، في ســـعي 
للحصول على كافة المرئيات والتصورات 
رؤيـــة  وتشـــكيل  بالمشـــروع،  المرتبطـــة 

اللجنـــة  أن  إلـــى  ونـــوه  بشـــأنه.  متكاملـــة 
ســـتعقد اجتماعـــات مقبلـــة مـــع وفـــد مـــن 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
األخـــرى،  المعنيـــة  الجهـــات  مـــن  وعـــدد 
غرفـــة  بشـــأن  قانـــون  مشـــروع  لمناقشـــة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، تمهيـــدًا للبت 
فيه، وطرحه على الجلسة العامة لمجلس 

النواب. وأشـــار إلـــى أن اللجنة وافقت من 
حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل 
بعـــض أحـــكام قانـــون مصـــرف البحريـــن 
الصـــادر  الماليـــة  والمؤسســـات  المركـــزي 
بالقانـــون رقـــم )64( لســـنة 2006، المرافق 
للمرســـوم رقم )92( لســـنة 2019، وأحالته 

إلى هيئة مكتب المجلس.

جانب من اجتماع لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس النواب

السلوم: عقد لقاءات مع عدد من الجهات في األيام المقبلة
“مالية النواب” تبحث مع “بيت التجار” تعديل مرسوم “الغرفة”

المنامة - نهرا

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  صرحـــت 
المهـــن والخدمـــات  الوطنيـــة لتنظيـــم 
بـــأن  الجالهمـــة  مريـــم  الصحيـــة 
الهيئـــة تابعـــت باهتمـــام بالـــغ مـــا نشـــر 
وافـــد  وفـــاة  بشـــأن  الصحافـــة  فـــي 
طريقـــه  فـــي  قلبيـــة  بســـكتة  آســـيوي 
لمجمـــع الســـلمانية نتيجـــة رفض أحد 

المستشفيات الخاصة.
وأشـــارت الهيئـــة إلـــى وجـــود تنســـيق 
بيـــن وزارة الصحـــة والهيئـــة للتحقـــق 
مـــن المعلومات الـــواردة عـــن المريض 

والمستشفى المشار إليه.
وأكـــدت الهيئة أنها ســـوف تتحقق من 
الواقعة وفي حال ثبت صحتها ستتخذ 
اللوائـــح  حســـب  اإلجـــراءات  الهيئـــة 
المؤسســـة  حيـــال  ســـواء  واألنظمـــة 

الطبية والمهنيين المخالفين.

“نهرا” تحقق في 
وفاة مريض آسيوي

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

رصدت المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان ما يتم تداوله في بعض وســائل 
التواصــل االجتماعــي حــول إصابــة عــدد مــن نــزالء مركــز اإلصــاح والتأهيل 
بأمــراض جلديــة، كمــا تلقــت المؤسســة اتصاالت مــن ذوي النــزالء حول ذات 
الشأن، وعليه تواصلت المؤسسة مع الجهات المعنّية للوقوف على حقيقة ما 

أثير، وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

ـــفافية التي تنتهجها   وانطالًقا من الشَّ
المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان، 
فإنهـــا تؤكـــد أن فريقWا مـــن األطباء 
االستشـــاريين مـــن وزارة الصحة قام 
بمعاينـــة الحاالت المصابة بحساســـية 
جلدية وفق تقييم األطباء، وتم اتخاذ 
اإلجـــراءات الطبيـــة حيالهـــا وتقديـــم 
العـــالج الـــالزم، إال أن بعـــض الحاالت 
الحساســـية.   ألدويـــة  تســـتجب  لـــم 
أن  الوطنيـــة  المؤسســـة  وأوضحـــت 
مركز اإلصالح والتأهيل، يتواصل مع 

كافـــة الجهـــات الطبية المعنيـــة لعالج 
إطـــار  فـــي  المرضيـــة  الحـــاالت  هـــذه 
توفير الرعاية الصحيـــة لكافة النزالء 
تطبيًقـــا لقانـــون مؤسســـات اإلصـــالح 
المؤسســـة  فـــإن  وعليـــه،  والتأهيـــل. 
داعيـــة  اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة 
النـــزالء المصابين بمرض الحساســـية 
الصحيـــة  باإلرشـــادات  التقيـــد  إلـــى 
المقدمة لهم للحد من انتشـــار المرض 
وضمان الشـــفاء منه في أســـرع وقت 

ممكن.

“المؤسسة الوطنية”: معالجة 
النزالء المصابين بالحساسية

ثاني حادث لغرق سيارة بساحل نورانا.. والعناية اإللهية تنقذ أحمد.. قفز من “دريشة” الهوندا
يبــدو أن اليــوم موســوم بعنــوان غــرق ســيارات 
البحرينييــن. لــم يكــن حــادث غرق ســيارة عصرا 

بساحل كرزكان األول وإنما الثاني.

الحادث األول جرى قرابة الساعة العاشرة صباحا، 
عند ساحل مشروع نورانا، المحاذي لقرية كرانة.

وتشـــير القصـــة كما رواها مصدر لــــ “البالد” إلى أن 
أحمـــد أ. ركن ســـيارته عند ناصية الســـاحل، وكان 

برفقة ابنيه يصطادون السمك )الحداق(.
وذكـــر المصـــدر أن أحمـــد صعـــد لمقعـــد الســـائق، 
بينمـــا كان ابناه يجمعان معدات الصيد اســـتعدادا 
لمغادرة الموقع، وفوجئ بانزالق السيارة للساحل، 
وأنقذتـــه العنايـــة اإللهيـــة بحيـــث تمكن مـــن فتح 
نافذة الســـيارة، فيما األمواج تأخذ الســـيارة بعيدا 
عـــن ضفـــة اليابســـة، وقفـــز من ســـيارته التـــي بدأ 

الساحل بابتالعها بعد دخول الماء لجوفها.
ولفت المصدر إلى أن أحمد أخطر الجهات األمنية 
بالواقعة والتي اتخذت اإلجراءات الالزمة. وقال 

أن السيارة من نوع “هوندا”.
يشـــار إلـــى أن أحمـــد تعـــرض لرضـــوض بســـيطة 
جراء قفزه من الســـيارة، فيما لم يتعرض الطفالن 
)١٢ عامـــا و١٤ عامـــا( ألي إصابة عـــدا ذعرهما مما 
شـــاهداه أمـــام عيونهمـــا، واســـتنجادهما بآخريـــن 

كانوا بالمنطقة.
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أكد عضو مجلس الشورى علي العرادي أن تعديل قانون تمثيل  المؤسسات الصغيرة 
فــي مجلــس إدارة صنــدوق العمل “تمكين” كان الغــرض الرئيس  منه هو إضافة مكون 
جديــد علــى تركيبــة مجلــس إدارة تمكيــن بشــكل يضمن تمثيــل أفضل لجميــع الفئات 
المعنيــة بالتعامــل مــع هــذا الكيــان المهــم والمؤثــر فــي القطــاع التجــاري واالقتصــاد 

 الوطني عموما. 

مقدمـــة  فـــي  “كنـــت  العـــرادي   وأضـــاف 
النـــواب الخمســـة الذيـــن تقدمـــوا بمقترح 
 هذا القانون عندمـــا كنت نائبا في مجلس 
النـــواب بالدورة الســـابقة )2014 -   2018(، 

وقـــد توافقنا كمقدمين لذلـــك المقترح أن 
يتضمن اختيار عضو مجلس إدارة )واحد( 
ممثال عن  إحدى جمعيات المجتمع المدني 
الصغيـــرة  المؤسســـات  بقطـــاع  المعنيـــة 

لمـــا لهـــذه  هـــذه المؤسســـات مـــن نشـــاط 
مميـــز واهتمـــام كبيـــر بالقطـــاع وشـــؤونه، 
ومـــا يمثلـــه ذلـــك القطاع فـــي  الوقت ذاته 
مـــن أهميـــة كبيرة علـــى صعيـــد االقتصاد 
الوطني بنسبة تتجاوز أكثر من   80 % من 
الســـجالت التجارية فـــي حينهـــا، علما أن 
هذا المقترح تم تقديمه في العام   2016”. 

 وأوضـــح أن لجنـــة الخدمـــات فـــي حينهـــا 
عقدت العديد من الجلســـات مع منتســـبي 
نظرهـــم  بوجهـــة  واقتنعـــت   القطـــاع 

واستشعرت أهمية التعديل القانوني. 
األعضـــاء  تمثيـــل  “زيـــادة  بالقـــول   وتابـــع 

المنتســـبين لجمعيـــات المجتمـــع المدنـــي 
الصغيـــرة  المؤسســـات  بقطـــاع   المعنيـــة 
والمتوســـطة إلـــى اثنيـــن أو 3 مقاعـــد في 
باجتهـــاد  جـــاء  )تمكيـــن(  مجلـــس  إدارة 
أنـــه ال  إال  الحالـــي،  المجلـــس  مـــن  مقـــدر 
يعكس الفكرة األساســـية للمقترح ويسهم 
فـــي تغليـــب قطاع علـــى باقـــي القطاعات 

الشريكة”.
وذكر العرادي أنه بشـــكل شـــخصي يتمنى 
بحقهـــا  المؤسســـات  هـــذه  تحظـــى  أن 
الطبيعـــي فـــي تمثيـــل  عادل داخـــل جميع 
كيانات ومؤسســـات الدولة بالشـــكل الذي 

يعبـــر عـــن تطلعاتها ويعنى  بحل مشـــاكلها 
ومواجهـــة التحديـــات التـــي تتعـــرض لها، 
“واألهـــم مـــن وجهـــة نظـــري هـــو العـــودة 
بالنفـــع والفائـــدة علـــى االقتصـــاد  الوطني 
بتمثيـــل عـــادل لفئـــة باتت تمثـــل نحو 98 
% مـــن الســـجالت التجاريـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن  وهـــو رقم كبيـــر ويســـتدعي أن 
نتوقـــف عنده”، مســـتدرًكا “ألنـــه إذا كانت 
هذه النسبة غير ممثلة  بشكل جيد وعادل 
ليـــس فـــي )تمكيـــن( فقـــط بـــل فـــي جميع 
مكونات الهيئات والمؤسسات  االقتصادية 
فإننـــا بال شـــك نـــزرع بذورا لمشـــاكل جمة 

نحـــن فـــي غنى عنها مســـتقبال، لعـــل أولها 
وليـــس آخرها تعثر هذه المؤسســـات التي 
مـــن المفترض أن تشـــكل العصب الرئيس 

لالقتصاد الوطني”.

الـــتـــجـــاريـــة الــــســــجــــات  عـــــــدد  مـــــن   %  98 تــــتــــجــــاوز 

العرادي: إلضافة ممثل عن “المتوسطة والصغيرة” في “تمكين”

علي العرادي

ــاء الـــعـــســـكـــري ــ ــض ــ ــق ــ ــل ــ ــن ل ــ ــي ــ ــري ــ ــك ــ ــس ــ ــع ــ إرســـــــــــال الـــمـــتـــهـــمـــيـــن ال

ــر كــرزكــانراشد الغائب ــح ــي ب ــارة فـ ــيـ ــرق سـ ــ غ

رصـــدت عدســـة “البالد” غرق ســـيارة في بحر كرزكان.  وقـــال مواطنون 
لمصور الصحيفة من موقع الحدث: “هوت السيارة بالبحر وجرى إخطار 

الشرطة بالموضوع وجار اتخاذ ما يلزم”.
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خلــف: االســتعدادات جاريــة إلحياء مئويــة العمــل البلدي

“اإلسكان” تخصص ملعبا ومسجدا لـ “سماهيج الجديدة”

أبلــغ وكيــل وزارة اإلســكان الشــيخ عبدهللا بن أحمــد آل خليفة مجلس 
بلــدي المحــرق بعرض الــوزارة أحد عقاراتها في منطقة ســماهيج على 

وزارة الشباب والرياضة لتخصيصه لملعب.

ه علـــى طلـــب   جـــاء ذلـــك، فـــي ردِّ
البلـــدي  المحـــرق  سادســـة  ممثـــل 
فاضـــل العود بإنشـــاء مالعب على 
العقارين التابعين لوزارة اإلســـكان 

بمنطقة سماهيج مجمع 234.
 وأوضـــح الوكيـــل أن العقـــار اآلخر 
لصالـــح  كمســـجد  تخصيصـــه  تـــم 
وزارة العدل والشـــؤون اإلسالمية 

واألوقاف.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة فـــي طور 
طلـــب تســـجيل أراضـــي الخدمات 

بالتنســـيق  اإلســـكاني  بالمشـــروع 
والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  مـــع 
العمراني؛ ليتسنى للجهات المعنية 

القيام بتطوير العقارات.
 مـــن جهتـــه، قـــال وزيـــر األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
إن  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي 
الـــوزارة تعمـــل علـــى اســـتعدادات 
البلـــدي  االحتفـــال بمئويـــة العمـــل 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

واالختصاص.

توصيـــة  علـــى  ه  ردِّ فـــي  وأشـــار   
بإقامـــة  المحـــرق  بلـــدي  مجلـــس 
فعاليـــة احتفاليـــة بمناســـبة مئوية 
العمل البلدي في محافظة المحرق، 

إلى أنه ســـوف يتم تحديد الموقع 
وإشـــعار  االحتفاليـــة  ومحتـــوى 
والمجالـــس  الـــوزارة  قطاعـــات 

البلدية بذلك في الوقت المحدد.

الغياب
لم يسجل اجتماع مجلس بلدي 
الثاني  ــدور  ــل ل الــثــامــن  الــمــحــرق 
الخامس  التشريعي  الفصل  من 

غياب أي من أعضائه.

تغطية الجلسة: 
سيدعلي المحافظة

بعض األهالي لدى حضورهم اجتماع المجلس

كاميرا تلفزيون البحرين حاضرة باجتماع المجلس البلدي

تمديد عمل محالت بعراد الصناعية إلى 11 مساء
ــة ــق ــدي ح وإمـــــــا  ــلـــعـــب  مـ إمــــــا  “الــــــحــــــســــــاوي”...  أرض 

وافــق مجلــس بلــدي المحرق علــى طلب مدير عام البلديــة إبراهيم الجودر بشــأن تمديد عمل بعض 
األنشطة الخدمية بمنطقة عراد الصناعية إلى الساعة 11 مساء.

 وشـــملت توصيـــة المجلـــس المحـــالت التجاريـــة 
الموجـــودة بالمنطقة الصناعيـــة، والكراجات التي 
تعمل على تبديـــل الزيوت واإلطارات، إلى جانب 

الكراجات المختصة في كهرباء السيارات.
 وأكـــدت علـــى تحديد فتـــرة العمل مـــن 6 صباًحا 
حتـــى 8 مســـاًء لبقية األنشـــطة فـــي المنطقة؛ لما 
تتسبب به هذه الكراجات من إزعاج وقلق لراحة 

القاطنين بالمنطقة.
 مـــن جهـــة أخـــرى، أصـــر المجلـــس علـــى توصيته 
الســـابقة بشـــأن إقامة حديقة على أحـــد العقارات 

المخصصة لذات الغرض في سادسة المحرق.
وقبـــل التصويـــت، أبلـــغ الجـــودر المجلـــس البلدي 
البلديـــة  للخدمـــات  المســـاعدة  الوكالـــة  باقتـــراح 
المشـــتركة الرجوع للمقترح السابق بإنشاء ملعب 

على العقار المخصص لحديقة.

ولفـــت إلـــى أن الوكالـــة اقترحـــت ذلـــك فـــي حال 
رفض الشركة المقترحة إلنشاء حديقة الحساوي 

تمويل تنفيذ مشروع الحديقة.
ودعا المجلس البلدي إلى إفادته بموافقة الشركة 
على تمويل التنفيذ من عدمها، حتى يتســـنى لهم 

عمل الالزم.
وكان مجلـــس بلدي المحـــرق قد أوصى في وقت 
ســـابق بإنشـــاء حديقة على العقـــار المذكور؛ نظًرا 
الفتقار الدائرة السادســـة إلـــى مثل هذا النوع من 

المشاريع.
عـــن وزارة  االجتمـــاع حضـــور ممثليـــن  وســـجل 

الداخلية 
 الذين عبروا عن استياءهم من وقوف السيارات 

الكبيرة في المناطق السكنية.
المناســـبة  الحلـــول  ببحـــث  المجلـــس  وأوصـــى 

كتخصيص موقع إليقاف هذا النوع من المركبات، 
حيـــث إن القانون النافذ يشـــمل الشـــاحنات فقط 

دون غيرها بحظر وقوفها في األحياء السكنية.

عبدالعزيز الكعبي 

الثالثاء 21 يناير 2020 - 26 جمادى األولى 1441 - العدد 4116

القبيسي: “البلدية” ترجع 48.5 ألف دينار لمتضرري “الرسم المؤقت”
ــررا ــض ــت م بــــ 32  أولـــيـــة  قــائــمــة  حـــثـــيـــثـــة...  مــطــالــبــات  بــعــد 

صّرح رئيس اللجنة الفنية وممثل الدائرة التاسعة بالمجلس البلدي الشمالي عبدهللا القبيسي بأن 
الجهــاز التنفيــذي ببلديــة المنطقــة الشــمالية ســيقوم بإرجاع المبالــغ التي فرضت علــى العديد من 

ا. المواطنين بالمحافظة الشمالية بحجة الرسم المؤقت البالغة 100 دينار شهريًّ

 وأوضـــح القبيســـي أن المجلـــس تســـلم مؤخـــًرا 
خطاًبـــا مـــن الجهـــاز التنفيـــذي يفيـــد بـــأن طلـــب 
المجلس البلدي توجيه وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمرانـــي للجهاز التنفيذي 
بتســـوية المبالـــغ التـــي ســـبق وأن تم احتســـابها 
بتطبيـــق أحـــكام المـــادة رقـــم )66( مـــن الالئحـــة 
التنفيذيـــة لقانون البلديات فـــي غير مجالها، هو 

قيد التنفيذي لدى هيئة الكهرباء والماء بموجب 
خطاب موجه للهيئة بتاريخ 9 يناير الجاري.

 وأشـــار إلـــى أن الخطـــاب الموجـــه للهيئـــة أكـــد 
تحقيـــق وعمـــل تســـوية إلعـــادة المبالـــغ الزائـــدة 
عـــن المـــدة القانونيـــة للمواطنين عـــن كل المبالغ 
التـــي أخـــذت منهـــم أكثر من مدة الســـتة شـــهور 
التـــي نصـــت عليها المـــادة رقم )66( مـــن الالئحة 

التنفيذيـــة لقانون البلديات، مضيفًا بأن الكشـــف 
المرفق بالخطاب حوت قائمة أولى بـ32 حساًبا.

 وذكـــر أن إجمالي المبالغ التي ســـتعاد ألصحابها 
في حدود 48574 ألف دينار، وأن أحد الحسابات 
بلغـــت المبالغ التي اســـتقطعت منـــه حدود أربعة 
مبالـــغ  تراوحـــت  14 حســـاًبا  فيمـــا  دينـــار  آالف 
االســـتقطاعات بيـــن 2000 و2500 ألـــف دينـــار، 

وأقل مبلغ كان 183 ديناًرا. 
 وبّيـــن القبيســـي أن هـــذا الملـــف كان من أصعب 
الملفات التي حملناها على عاتقنا منذ اســـتالمنا 
أمانـــة العمـــل البلـــدي مـــع نهايـــة العـــام 2018م، 
ورفعنـــا العديـــد مـــن المراســـالت حتى حســـمت 

اللجنـــة الوزارية للشـــئون القانونية والتشـــريعية 
بمجلس الوزراء الموقر التفســـير القانوني للمادة 
رقـــم )66( مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة والتـــي كان 
الجهاز التنفيذي يستند عليها في فرض الرسوم 
فـــي  لمخالفتهـــا  المبانـــي  بعـــض  علـــى  المؤقتـــة 
ترخيص البناء، حيث أوضحت اللجنة أن المادة 
المذكـــورة تطبق فقط على العقارات ذات العقود 
اإليجاريـــة والتـــي يتعـــذر تحديد الرســـوم لعدم 
تقديـــم عقود اإليجار والمســـتندات، أمـــا المباني 
ذات الملكيـــة الخاصـــة غير المرخصـــة لها ابتداًء 
بالبنـــاء أو التعديل عليهـــا )اإلضافات( فأن المادة 

ال تسري عليهم.

وتمنى القبيســـي أن يتم غلق هذا الملف ســـريًعا 
وإعـــادة المبالغ لجميع المتضررين، وأننا ســـنتابع 

تطبيق ذلك حتى نهاية الموضوع.

مجمع الريف - المجلس البلدي الشمالي

عبدالله القبيسي

سوسن بعد لومها: نواب “يفردون عضالتهم” وأقول لهم “مب على كيفكم”
ــط ــقـ فـ الـــــــحـــــــق  فـــــــــي  الـــــــتـــــــجـــــــار  مـــــــــع  أقـــــــــــف   :”^“ لــــــــــ  قـــــــالـــــــت 

صرحــت النائــب سوســن كمــال نائب رئيس لجنــة الخدمات عضــو لجنة حقوق اإلنســان ل “البالد” 
بأنها تلقت لوًما كبيًرا من داخل وخارج مجلس النواب.

فـــي  عـــن صمتهـــا  ذلـــك، عقـــب خروجهـــا  جـــاء 
الجلســـة األخيرة ودعوتهـــا للتفريق بين الربحية 
والمبدئيـــة فـــي العمـــل النيابـــي، بعـــد أن رأت ما 
تســـميه بـ)ظاهرة النـــواب التجار( أثناء مناقشـــة 
تعديـــل قانـــون صنـــدوق العمل تمكيـــن وإضافة 

مقاعـــد جديـــدة لمجلـــس اإلدارة أحدهـــا لنائـــب 
وتاجر في نفس الوقت.

 وقالت للصحيفة: قيل لي لماذا تحرجين النواب 
ا على هذا  وأنِت عضو بمجلس النواب؟ وأقول ردًّ
الطرح من المســـتحيل أن يقبل أحد بهذا القانون 

الذي يريده “النواب التجار” الذين أخذوا يفردون 
عضالتهـــم دفاًعـــا عنـــه بشـــعار دعم المؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة ومتناهية الصغر، والهدف 
منـــه مصلحـــة واضحـــة، إنهـــم يريـــدون تمثيـــل 

أنفسهم، ووقوفي ضدهم من المبادئ.
إننـــي أعـــذر بعضهـــم ألن الحقيقـــة   وأضافـــت: 
مخفية عنهم، والمادة 200 من الالئحة الداخلية 
للبرلمـــان تقـــول “علـــى العضـــو عنـــد مناقشـــة أي 
موضـــوع معـــروض علـــى المجلـــس أو مكتبه أو 

علـــى إحدى لجانـــه يتعلق بمصلحة شـــخصية له 
أو ألحـــد أقاربـــه حتـــى الدرجـــة الرابعـــة أو ألحد 
موكليه، أن يخطر المجلس أو المكتب أو اللجنة 

بذلك قبل المناقشة”.
علـــى  تكـــّررت  التـــي  األســـئلة  مـــن  وواصلـــت:   
مسمعي )لماذا تحرجين التجار وأنِت عضوة في 
الغرفـــة؟(، ورديـــت عليهم بأنني أقـــف مع التجار 

في الحق فقط، وليس في استغالل المنصب.
وأضافـــت: “ثانًيـــا أليســـت المؤسســـات الصغيرة 

مـــن فئـــة التجار؟ أنا مـــع هؤالء فقـــط، والبد من 
تمثيلهـــم في صنـــدوق العمل “تمكيـــن” بأية آلية 
كانـــت، ولقـــد اشـــترطت الغرفـــة فـــي مرئياتهـــا 
للموافقـــة على زيـــادة الحصة فـــي مجلس إدارة 
تمكيـــن أن تســـميهم الغرفة بنفســـها، وهذا حتى 
التجـــار  وصغـــار  وأكثـــر،  أكثـــر  الهواميـــر  يـــأكل 

ضحية”.
وختمت: أقـــول لكل نائب يحلـــم بتمرير قوانين 

هدفها زيادة الكراسي له “مب على كيفك”.
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1.12 مليون دينار متوسط تداول صندوق دعم سيولة “البورصة”
أنهـــى العـــام 2019 علـــى نمـــو 4 أضعـــاف منـــذ طرحـــه 2016

أعلنــت ســيكو، أمــس أن صنــدوق البحريــن لدعــم ســيولة بورصــة البحريــن 
يواصل في عامه الرابع تأثيره الملموس في دعم مستوى المتوسط اليومي 
لقيمة التداوالت في بورصة البحرين، حيث وصل هذا المتوسط إلى 1.121 
مليون دينار في 2019 بزيادة أربعة أضعاف منذ طرح الصندوق العام 2016. 

صنـــدوق  تـــداوالت  واســـتحوذت 
البحرين لدعم سيولة بورصة البحرين 
فـــي العـــام 2019 علـــى حصـــة تعـــادل 
المتوســـط  إجمالـــي  مـــن   %  31.25
اليومي لقيمة التداوالت في البورصة، 
مقارنـــة بحصـــة الصنـــدوق فـــي العـــام 
2018 والتـــي بلغت 22 % من إجمالي 

المتوسط اليومي لقيمة التداوالت.
قـــال  الصنـــدوق،  أداء  ســـجل  وحـــول 
الرئيس التنفيذي لدائرة أســـواق المال 
فـــي ســـيكو، فاضـــل مخلـــوق “ نجـــح 
الصنـــدوق فـــي تحقيق تأثيـــر إيجابي 

هائل على بورصة البحرين على الرغم 
من تخفيض قيمته عن طريق استرداد 
المساهمين ما نســـبته 10 % من قيمة 
اســـتثمارهم األولي، إضافة إلى توزيع 
جميـــع األربـــاح التـــي تحققـــت خـــال 
عام 2019. إن زيادة نســـبة المشـــاركة 
مقارنة بالعام الماضي هي دليل واضح 

على دور الصندوق كمزود للسيولة”. 
وفيما يتعلق بالعائدات، حقق صندوق 
البحرين لدعم سيولة بورصة البحرين 
عائدًا ســـنويًا على رأس المال بلغ 8.19 
% بمـــا يمثل صافي قيمـــة أصول تبلغ 

39.5 مليون دينار، ويشـــمل هذا العائد 
األربـــاح النقدية الموزعـــة على حاملي 

الوحدات في الصندوق.
واالعتـــزاز  بالفخـــر  “نشـــعر  وأضـــاف 
مـــن النتائـــج المحققـــة والتـــي تعكـــس 
إمكانات وكفاءة سيكو كصانع للسوق، 

وهو مفهوم تفردت ســـيكو في طرحه 
ألول مـــرة فـــي الســـوق البحرينية منذ 

عقدين”.
وتابـــع “منـــذ طرح الصنـــدوق في العام 
2016، نجح في تحقيق تأثير إيجابي 
المســـتثمرين  توجهـــات  علـــى  هائـــل 
ورغباتهـــم، فضـــا عـــن حجم الســـوق، 

والتقييمات، واألداء”.
بورصـــة  مؤشـــر  أداء  “بلـــغ  وأوضـــح 
البحريـــن 20.4 % خـــال العام 2019، 
وهـــو مـــا يعتبر ثانـــي أفضـــل أداء في 
منطقـــة الخليـــج، ودليا واضحـــًا على 
ثقة المستثمرين في السوق البحرينية. 
وبالنظر إلى المستقبل، نرى أن السوق 
ســـوف يشـــهد عامًا إيجابيًا آخر خال 
العوامـــل  مـــن  ملمـــوس  بدعـــم   2020

الجوهرية والعائدات المجزية”. 

فاضل مخلوق

المنامة - سيكو

”+ “فـــوري  بنظـــام  التحويـــات  دينـــار  مليـــون   68.2

انخفاض المبالغ عبر “فواتير” 58.7 % في نوفمبر

زادت المبالـــغ المحولة من الحســـابات 
الشـــخصية لألفـــراد عن طريـــق خدمة 
)فـــوري+( بنظـــام التحويـــات الماليـــة 
اإللكترونـــي إلـــى 68.2 مليـــون دينـــار 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي، مقارنة بــــ 64.6 
مليـــون دينـــار فـــي أكتوبـــر 2019، أي 
بزيـــادة نســـبتها %5.57، حســـب آخـــر 
إحصائيات مصرف البحرين المركزي.

وخدمة )فـــوري+( هي خدمـــة متميزة 
تتيـــح لجميـــع عماء البنـــوك التجارية 
تحويـــل أي مبلـــغ حتـــى 1000 دينـــار 
يوميـــا كحـــد أقصـــى فـــي غضـــون 30 

ثانية على مدار الساعة.
وكل مـــا تحتاجـــه هـــذه الخدمـــة مـــن 
المبلـــغ  المســـتفيد  ليســـتلم  العميـــل 
فـــي حســـابه خـــال 30 ثانية هـــو رقم 
 )IBAN( العالمـــي  البنكـــي  الحســـاب 

للمستفيد والمبلغ المراد إرساله.
المحولـــة  المبالـــغ  انحـــدرت  فيمـــا 
إلكترونيـــا عبـــر نظـــام )فواتير( بنســـبة 
%58.7 إذ بلغـــت 20.6 مليـــون دينـــار 
فـــي نوفمبر الماضـــي، مقارنة ب 49.9 
مليـــون دينـــار فـــي أكتوبـــر. و”فواتير” 
خدمة تقوم بجمع الفواتير المستحقة 

للفواتيـــر  مصـــدرة  جهـــات  عـــدة  مـــن 
البنـــوك  عمـــاء  لجميـــع  وعرضهـــا 
التجارية في مكان واحد، إذ توفر هذه 
الخدمـــة للعمـــاء إمكانية االستفســـار 
ودفـــع فواتيرهم المســـتحقة خال 30 
ثانية، ويتوجب علـــى الجهة المصدرة 
تفويـــض  علـــى  الحصـــول  للفواتيـــر 

العميل للقيام بهذه االستقطاعات.
أما التحويـــل عبر نظام )فوري( فبلغت 
نوفمبـــر  فـــي  دينـــار  مليـــون   970.9
بانخفاض نســـبته %10.68 عن المبلغ 
والبالـــغ   2019 أكتوبـــر  فـــي  المســـجل 
هـــي  و”فـــوري”  دينـــار.  مليـــار   1.087
خدمـــة متميـــزة تتيـــح لجميـــع عماء 
البنـــوك التجارية تحويـــل أي مبلغ في 
العمـــل  أيـــام  غضـــون ســـاعات خـــال 

الرسمية. 
وأما النظام اآللي للتسويات اإلجمالية 
فقد بلغت القيمة اإلجمالية لتحويات 
الزبائـــن فيـــه 718 مليـــون دينار خال 
شـــهر نوفمبـــر الماضي بتراجع نســـبته 
%7.78 عن شـــهر أكتوبـــر 2019 حيث 
بلغت قيمـــة التحويات 778.6 مليون 

دينار.

وبالنســـبة للتحويـــات المصرفية بين 
المصـــارف التجاريـــة فقـــد انخفضـــت 
 4.949 بلغـــت  حيـــث   37% بنســـبة 
مليـــار دينار في نوفمبر الماضي مقابل 
7.849 مليار دينار في أكتوبر الماضي.

* نظام مقاصة الشيكات اإللكتروني
وســـجلت المبالـــغ فـــي نظـــام البحرين 
لمقاصـــة الشـــيكات اإللكتروني 610.8 
مليـــون دينـــار خـــال نوفمبـــر الماضي 
مقابـــل 736.7 مليون دينار في أكتوبر 
 .17% نســـبته  بانخفـــاض  أي   ،2019
الشـــيكات  لمقاصـــة  البحريـــن  ونظـــام 
اإللكتروني خدمة مهمة تقدمها شركة 

“بنفـــت” ليـــس فقط للقطـــاع المالي بل 
ـــن النظـــام مـــن  للبحريـــن كافـــة، وُيمكِّ
التبـــادل اإللكترونـــي لصـــور الشـــيكات 
مـــا بيـــن البنـــوك والـــذي يقلـــص دورة 
المقاصـــة إلى يوم عمل واحـــد، والذي 
يساعد بشكل جذري في إسراع عملية 
تفقـــد النقـــد فـــي المملكة، مـــا ينعكس 
إيجابا علـــى االقتصاد الوطني عموما، 
وتحصل جميع الشـــيكات في الجلسة 
االعتياديـــة مجانـــًا ويســـتطيع الزبون 
إيداع شـــيكاته في جميع فروع البنوك 
البحريـــن،  فـــي  المتواجـــدة  التجاريـــة 
ويبلـــغ عدد األعضـــاء في هـــذا النظام 

25 بنكا.

لندن - رويترز

الذهب يصعد 
ألعلى مستوى

من  أكثر  في  مستوى  أعلى  الذهب  بلغ 
يتحوط  الــذي  الوقت  في  أمــس  أسبوع 
مستمرة  توترات  من  المستثمرون  فيه 
بغرض  األوســـط ومحاكمة  الــشــرق  فــي 

المساءلة في واشنطن.
بــتــوقــيــت   1120 الـــســـاعـــة  وبـــحـــلـــول 
المعامالت  في  الذهب  ارتفع  جرينتش، 
دوالر   1560.21 إلـــى   %  0.3 ــفــوريــة  ال
لألوقية )األونصة(، بعد أن المس أعلى 
 1562.51 عند  يناير   10 منذ  مستوياته 

دوالر في وقت سابق.
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زينب العكري

والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  طرحـــت 
المناقصـــات  مجلـــس  جلســـة  فـــي 
والمزايـــدات أمـــس مناقصـــة لصيانة 
أجهـــزة ونظام تكييف الهواء لمكاتب 
ســـنوات   3 لمـــدة  الهيئـــة  ومحطـــات 
تقـــدم إليهـــا 6 عطاءات علـــق أحدها 
وأقـــل عطـــاء بقيمـــة 285 ألـــف دينار 
لشركة انتركول للخدمات الكهربائية 
والميكانيكية، في حين أكبرها بقرابة 

1.9 مليون دينار.
وتهدف هذه المناقصة للحصول على 
أفضـــل العـــروض التنافســـية لخدمـــة 
صيانة أجهـــزة ونظام تكييف الهواء، 
ووحدات الضغـــط، ومجففات الهواء 
لمـــدة 3 ســـنوات وفًقـــا لنطـــاق العمل 
والمواصفـــات  واألحـــكام  والشـــروط 

المذكورة في وثائق المناقصة.
كما طرحـــت الهيئة مناقصـــة لصيانة 

وفحـــص وتصليـــح رافعـــات علويـــة 
بمحطـــة الرفاع إلنتاج الكهرباء تقدم 
إليهـــا 7 عطـــاءات أقلهـــا بنحـــو 11.8 

ألف دينار.
وتهدف هذه المناقصة للحصول على 
أفضـــل العـــروض التنافســـية للقيـــام 
بالصيانة الدورية والفحص الســـنوي 
وتصليـــح الخلـــل للرافعـــات العلويـــة 
في محطـــة الرفـــاع إلنتـــاج الكهرباء 

لمدة عامين وذلك وفقًا لنطاق العمل 
والمواصفـــات  واألحـــكام  والشـــروط 

المذكورة في وثائق المناقصة.
وأظهـــرت أحدث بيانات نشـــرت على 
موقع المجلس أمس فتح مناقصتين 
للهيئـــة، تقـــدم إليهمـــا 13 عطـــاء، تـــم 
تعليـــق عطـــاء وحيد لمناقصـــة. وبلغ 
مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 

296.8 ألف دينار.

285 ألف دينار لصيانة نظام التكييف بـ “الكهرباء”
أمل الحامد

التعاقد باإلذعان
وفق أحكام القانون المدني البحريني، العقد هو اتفاق يتم بإيجاب 
وقبـــول لقصـــد إحداث أثـــر قانوني معيـــن. وينعقـــد العقد بمجرد 
ارتبـــاط اإليجـــاب بالقبول إذا ورد على محل واســـتند إلى ســـبب 
معتبـــر قانونـــا، وذلك دون اإلخال بما يتطلبه القانون في حاالت 
خاصـــة من أوضـــاع معينـــة النعقاد العقـــد. ووفق القانـــون، هناك 
عدة صور خاصة بابرام التعاقد منها، العقد االبتدائي وشـــروطه، 
والوعد بالعقد وآثاره، والتعاقد بالعربون وشـــروطه وماذا يحدث 
للعربـــون إذا تنصل أي طـــرف، والتعاقد بالمزايدة وكيف يتم هذا 
التعاقـــد وتمامه، وكذلك التعاقـــد باإلذعان. ولألهمية، نورد بعض 

التفاصيل المهمة في القانون المدني البحريني. 
ينـــص القانون، أنه ليس هناك ما يمنع من قيام واكتمال العقد إذا 
تـــم القبول من أحد طرفيـــه إذعانا إلرادة الطرف اآلخر، وذلك أن 
يرتضي ويقبل التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف اآلخر مسبقا 
وال يقبـــل أي مناقشـــة حـــول بنـــوده أو تفاصيـــل شـــروطه. وهذا 
النـــوع مـــن العقود “عقـــد اإلذعان”، أي القبـــول بالعقد كما هو دون 
أي تعديل. وبالطبع، مثل هذه العقود تتم عند الضرورة والحاجة 
الماسة. وغالبا نجد مثل هذه العقود في عقود الخدمات المرتبطة 
بالكهربـــاء واالتصـــاالت والطيـــران، واألمثلـــة كثيـــرة ال تحصـــى. 
وبالرغم من وجود االذعان، إال أن القانون يجيز مثل هذه العقود 

لضرورتها القصوى.
وهنـــاك بعض النقاط المهمة في القانون البد من العلم بها، ومنها، 
إذا تم التعاقد بطريق اإلذعان وكان قد تضمن شـــروطا تعســـفية، 
جـــاز للقاضـــي بناء على طلب الطرف المذعـــن، أن يعدل من هذه 
الشـــروط برفـــع ما فيها من إجحاف أو يعفيـــه كلية منها ولو ثبت 
علمـــه بهـــا، وذلك كله وفقـــا لما تقتضيـــه العدالة، ويقـــع باطا كل 
اتفـــاق علـــى خاف ذلـــك، ودائما يفســـر الشـــك لمصلحـــة الطرف 

المذعن.
ما يهمنا هنا، أنه وبالرغم من جواز التعاقد باإلذعان، إال أن القانون 
يمنح القاضي السلطة للتدخل عند التعسف. ومن سلطة القاضي 
تعديـــل الشـــروط لرفع ما فيهـــا من إجحاف أو اإلعفـــاء منها كلما 

تطلبت العدالة ذلك. وفي هذا ضبط للتعسف وتحقيق للعدالة.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

المنامة - المصرف المركزي

 ISIN( 1791 أعلــن مصــرف البحريــن المركزي بأنه تمــت تغطية اإلصدار رقــم
BH0003780622( مــن أذونــات الخزانــة الحكوميــة األســبوعية. وتبلغ قيمة 
هذا اإلصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ في 22 يناير2020 
وتنتهي في 22 أبريل 2020، كما بلغ معدل سعر الفائدة عليها 2.57 % مقارنة 

بسعر الفائدة 2.61 % لإلصدار السابق بتاريخ 8 يناير 2020.

و بلـــغ معـــدل ســـعر الخصم 99.354 % وتم قبول أقل ســـعر للمشـــاركة 
بواقع 99.347 % علمًا أنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 184 %. كما 
بلـــغ الرصيـــد القائم ألذونـــات الخزانة مع هذا اإلصدار مـــا قيمته 2.110 

مليار دينار.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة الحكومية

البحريــن تغيـب عن مؤشــر “بلومبيــرغ” لالبتكــار
مازن النسور

غابــت البحريــن عــن مؤشــر “بلومبيرغ” لالبتــكار 2020، الــذي يقيس 
عــددًا مــن المتغيــرات مــن بينهــا اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر، 
والقدرة الصناعية، وتركز الشركات العامة ذات التقنيات المتقدمة.

ويـــدرس المؤشـــر أكثـــر مـــن 200 
اقتصـــاد ضمـــن مقيـــاس من 100 
نقطـــة، يرصد أداء البلـــدان، فيما 
تقـــدم  ال  التـــي  الـــدول  يســـتبعد 
البيانـــات الازمـــة علـــى األقل لـ 6 
متغيـــرات فـــي المؤشـــر. وينشـــر 
المؤشـــر نتائج أفضل 60 اقتصاد 

حول العالم.
وشمل المؤشـــر الذي يصدر للعام 
الثامـــن علـــى التوالي، هـــذا العام 
اإلمـــارات  هـــي  عربيـــة،  دول   6
والســـعودية  وتونـــس  والجزائـــر 
وقطـــر إضافـــة إلـــى مصـــر، التـــي 

تدخـــل أول مـــرة، فيمـــا خرجـــت 
الكويت التـــي تواجدت في العام 

.2019
علـــى  باالعتمـــاد  المؤشـــر  ويعـــد 
بيانـــات تشـــمل المعلومـــات التي 
“بلومبيـــرغ”  وكالـــة  توفرهـــا 
وصنـــدوق النقـــد الدولـــي والبنك 
الدولي، ومنظمـــة العمل الدولية، 
ومنظمـــة األمم المتحـــدة للتربية 
والمنظمـــة  والثقافـــة،  والتعليـــم 
للتعـــاون والتنميـــة،  االقتصاديـــة 
ومنظمة الملكية الفكرية العالمية. 
“بلومبيـــرغ”  مؤشـــر  ويقيـــس 

لابتـــكار 7 عناصر أساســـية هي: 
لعـــدد  بالنســـبة  األبحـــاث  كثافـــة 
الســـكان، كثافة األبحاث بالنســـبة 
للناتـــج المحلـــي اإلجمالي، حجم 
كفـــاءة  التكنولوجيـــا،  اســـتخدام 
التعليم العالي، براءات االختراع، 
للتصنيـــع،  المضافـــة  القيمـــة 
واإلنتاجيـــة بالنســـبة إلـــى الناتج 

اإلجمالي ودخل الفرد.
بواقـــع  اإلمـــارات  وتقدمـــت 
 44 المركـــز  لتحتـــل  مرتبتيـــن 
األولـــى عربيـــًا  والمرتبـــة  عالميـــًا 

خليجيـــًا  54.31 و بواقـــع 
نقطة، تلتهـــا الجزائر التي جاءت 
فـــي حضورها األول في المؤشـــر 
بالمركز 49 وبواقع 51.24 نقطة، 
ثم حافظت تونـــس على موقعها 
العالمـــي 52 كمـــا العـــام الماضي، 
تلتهـــا  نقطـــة،   49.86 وبواقـــع 
المملكـــة العربية الســـعودية التي 
قفـــزت 3 مراتـــب لتحتـــل المركز 
53 عالميـــًا وبواقـــع 49.54 نقطة، 
ثـــم قطر التي حققـــت الموقع 55 

عالميًا بـ48.81 نقطة.

وجاءت عقبها مصر، التي دخلت 
المؤشـــر ألول مرة محققة المركز 

58 عالميًا وبواقع 48.29 نقطة.
وعلى المســـتوى العالمي، تمّكنت 
ألمانيـــا مـــن كســـر احتـــكار كوريا 
بعـــد  األولـــى  للمرتبـــة  الجنوبيـــة 
6 ســـنوات مـــن المنافســـة لتتربع 
العالمـــي  االبتـــكار  عـــرش  علـــى 
ثانيـــا،  كوريـــا  ثـــم   ،2020 لعـــام 

الثالثـــة  بالمرتبـــة  تلتهمـــا 
سنغافورة التي تقدمت 3 
مراتب عـــن 2019، لتأتي 
سويسرا رابعا، ثم السويد 
التـــي تقدمـــت مرتبتيـــن، 
تلتهـــا فنلندا فـــي المرتبة 
الدنمـــارك،  السادســـة، 
المتحـــدة  والواليـــات 

األميركية، وفرنسا، والنمسا.
وســـجلت الصيـــن صعـــودًا بواقع 
7 مراكـــز لتصـــل إلـــى المرتبة 51 
عالميـــًا محققة تحســـنًا كبيرًا في 

الكفاءة.
وكانت نيوزيلندا أكبر الخاســـرين 
بعـــد تراجعهـــا 5 مراتـــب لتحتـــل 
المركـــز 29 عالميًا، بعـــد انخفاض 

أدائها في القائمة.

ضم 6 دول عربية 
واإلمارات في 

المقدمة
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أعلن بنك البحرين الوطني أخيرا عن تحقيق إنجاز تاريخي جديد يتمثل في نجاحه بزيادة إجمالي ملكيته ألسهم بنك البحرين اإلسالمي 
بنسبة تصل إلى 78.81 %.

ولمعرفــة المزيــد عــن تفاصيــل عمليــة االســتحواذ، تحدثنــا مع الرئيــس التنفيذي لبنــك البحرين الوطني، جان كريســتوف دورانــد، عن هذه 
الخطوة ونتائجها على رؤية وهيكلية كال البنكين في مقابلة فإلى نصها:

ثنا عن العرض المقدم من  « أوال: حِدّ
قبل بنك البحرين الوطني، وما الذي 

سينتج عنه في المستقبل؟

تقدم بنك البحرين الوطني في نوفمبر 
مـــا  علـــى  لالســـتحواذ  بعـــرض   2019
يصل إلى 100 % من األســـهم العادية 
الصـــادرة والمدفوعـــة لبنـــك البحريـــن 
اإلســـالمي، بشرط االســـتحواذ على ما 
ال يقـــل عـــن 40.94 % مـــن رأس المال 
الصادر لبنك البحرين اإلسالمي، لتصل 
نسبة ملكية “الوطني” في “اإلسالمي” 
إلى 70 % علـــى األقل. وقد تم تقديم 
وفًقـــا  المســـاهمين  لكافـــة  العـــرض 
للشروط ذاتها، على أن تكون التسوية 

إما نقدية أو على شكل أسهم.
تكلل هذا العرض بالنجاح، ومن المقرر 
ينايـــر   22 بتاريـــخ  التســـوية  تتـــم  أن 
“الوطنـــي”  بذلـــك  وســـيمتلك   .2020
“اإلســـالمي”  علـــى  الســـيطرة  حصـــة 
بواقـــع 78.81 %، ممـــا يشـــكل زيـــادة 
في حصته السابقة لالستحواذ والتي 
كانت تبلغ 29.06 %. وســـيتم تســـليم 
مســـاهمي “اإلســـالمي” الذين اختاروا 
العـــرض النقـــدي مســـتحقاتهم إما عن 
طريق التحويل البنكي أو الشيك، في 
حين سيتسلم المساهمون الذين قبلوا 
عـــرض تبادل األســـهم إشـــعار تحويل 
األســـهم من شـــركة البحرين للمقاصة، 
ونتوقع أن تستمر هذه العملية ما بين 

12 إلى 24 شهر.
إيجابيـــة  تعتبـــر  الفتـــرة  هـــذه  إن 

لكلتـــي المؤسســـتين، وسيســـهم هـــذا 
األصـــول  تضافـــر  فـــي  االســـتحواذ 
التكاليـــف  وتخفيـــض  واإليـــرادات 
زيـــادة  فـــي  بمـــا يســـهم  وااللتزامـــات 
عوائد المســـاهمين مقارنـــة بمرحلة ما 
قبـــل االســـتحواذ حيـــن كان يعمل كل 

بنك على حدا.

 ثانيا: ما الذي يجعل البنك  «
“اإلسالمي” مناسبًا لنموذج أعمالكم 

المصرفية؟

لقـــد جـــاء قرارنـــا باالســـتثمار فـــي بنك 
جهودنـــا  نتيجـــة  اإلســـالمي  البحريـــن 
الفـــرص  عـــن  البحـــث  فـــي  المتواصلـــة 
أن  إلـــى  انتهـــت  والتـــي  االســـتثمارية، 
ألعمالنـــا  األنســـب  هـــو  “اإلســـالمي” 
بدراســـات  قمنـــا  أن  وبعـــد  التجاريـــة. 
 ،2018 فـــي  “اإلســـالمي”  علـــى  دقيقـــة 
قررنا االســـتثمار في البنـــك الذي نعتقد 

أنه األكثر مالءمة لمجموعتنا.
لقـــد لعب “اإلســـالمي” دوًرا محورًيا في 

تطوير القطاع المصرفي اإلســـالمي في 
البحريـــن، باعتبـــاره أول بنـــك إســـالمي 
فـــي المملكـــة ورابـــع بنك على مســـتوى 

دول مجلس التعاون الخليجي.

 ثالثا: هل تعتقد أن هذا هو الوقت  «
األمثل لالستثمار في القطاع 

المصرفي اإلسالمي، نظرًا إلى وجود 
عمليات اندماج أخرى سيتولد عنها 
بنوك إسالمية كبيرة في البحرين؟

رؤيـــة  الوطنـــي  البحريـــن  لبنـــك  إن 
بأعمالـــه  يتعلـــق  فيمـــا  اســـتراتيجية 
التجارية وما يتعلق بحضور مجموعة 
البنك في ســـوق الصيرفة اإلســـالمية، 
إســـالمي  بنـــك  فـــي  االســـتثمار  وإن 
يعتبـــر خطـــوة مدروســـة لتمكيننا من 
أن نصبـــح أقـــرب الـــى مجـــال األعمال 
الشـــريعة  مـــع  المتوافقـــة  التجاريـــة 
اإلســـالمية فـــي المناطـــق الجغرافيـــة 
ذات الصلة. لقد جاء قرار االســـتحواذ 
تعزيـــز  أجـــل  مـــن  “اإلســـالمي”  علـــى 
حضور مجموعتنا وتســـريع نمونا في 

الصيرفة اإلسالمية.
وقـــد ارتأينـــا أن تتم عملية االســـتحواذ 
فـــي الوقـــت الراهـــن ليتمكـــن “الوطني” 
من االســـتفادة من معـــدل النمو المرتفع 
لقطاع الصيرفة اإلسالمية، حيث يتوقع 
أن يحقـــق قطـــاع الصيرفـــة اإلســـالمية 
في الشـــرق األوســـط نمـــوًا بواقـــع 5 % 
ســـنويًا، وذلـــك يفـــوق معـــدل النمو في 
قطـــاع الصيرفة التقليديـــة. عالوة على 
ذلك، فإنه من المتوقع أن تصل األصول 
المصرفيـــة اإلســـالمية العالمية إلى 2.4 
تريليـــون دوالر خالل العـــام 2020، وأن 
تكـــون البحريـــن والســـعودية والكويت 
مـــن الالعبيـــن الرئيســـيين فـــي حصص 
الســـوق لهذا العـــام. وعليه، تبيـــن لنا أن 
هـــذا هو الوقت األمثل للمضي قدًما في 

عملية االستحواذ.

 رابعا: هل يعني ذلك بأن المصرفين  «
سيعمالن كمصرف واحد؟ وما 

تأثير ذلك على أعمال “اإلسالمي” 
وموظفيه؟

من المتوقع أن تســـاهم هـــذه الخطوة 
فـــي تقوية العالمتين التجاريتين لُكٍل 
من “الوطني” و”اإلسالمي”، ولن يكون 

لالستحواذ أي تأثير سلبي سواًء على 
“اإلســـالمي”،  أو  “الوطنـــي”  موظفـــي 
بالعمـــل  البنكيـــن  كال  سيســـتمر  إذ 
ككيـــان منفصل علـــى الصعيد المحلي 

واإلقليمي.
الســـجل  إبقـــاء  “الوطنـــي”  وينـــوي 
التجـــاري ل”اإلســـالمي” باإلضافة إلى 
إبقـــاء مجـــال العمـــل كمصـــرف قطاع 
تجزئة إسالمي، حيث سيستمر العمل 
فـــي “اإلســـالمي” بشـــكل اعتيـــادي مع 
المحافظـــة علـــى عملياته ككيـــان تابع 
“اإلســـالمي”  وســـيعاود  ل”الوطنـــي”. 
التـــداول في بورصـــة البحرين بتاريخ 

23 يناير 2020.
ومن جانب آخر، ستتم توسعة نموذج 
األعمـــال التجاريـــة ل”اإلســـالمي” من 
خـــالل هذا االســـتحواذ بمـــا يمّكنه من 
تعزيز خطوط أعماله التجارية بشـــكل 
أفضل، باإلضافة إلى توســـيع عروض 
التـــي  المنتجـــات  لتشـــمل  المنتجـــات 
تتماشـــى مع متطلبات تطور الســـوق. 
وسنعمل على تعزيز رؤية “اإلسالمي” 
كبنك إســـالمي رائد من خالل الموارد 
اإلضافية المتاحة للمساهم األكبر في 

“اإلسالمي”.

خامسا: كيف تؤثر هذه الصفقة  «
على الوضع المالي لـ “الوطني” 

ومساهميه؟

سيســـتمر بنك البحرين الوطني بالتمتع 
بـــرأس مـــال يفـــوق متطلبـــات ومعاييـــر 
رأس المـــال المقـــررة بموجـــب القواعـــد 
الصادرة عن مصـــرف البحرين المركزي. 
وفيما يتعلق بمســـاهمي البنك، ســـيكون 
تأثيـــر الصفقة محدوًدا جًدا عليهم نظًرا 
للعدد المحدود من مساهمي “اإلسالمي” 
الذين فضلوا خيار تبادل األسهم. وتقدر 
عدد األســـهم الجديدة ل” الوطني” ب 3 
ماليين ســـهم، وهو ما يعني نحو 0.2 % 

من عدد األسهم الحالية للبنك.

سادسا: هل لديكم خطط مستقبلية  «
للتوسع في سوق الصيرفة 

اإلسالمية؟

كافـــة  بتقييـــم  تأكيـــد  بـــكل  سنســـتمر 
الفرص المتاحة في السوق استنادًا إلى 
اســـتراتيجيتنا الطموحـــة للنمـــو، والتي 
تتضمن عدًدا من الطرق اإلســـتراتيجية 
لضمان اســـتمرار البنك فـــي دفع أعماله 
مواكبـــة  مـــع  ربحيتـــه  وزيـــادة  لألمـــام 

التطور السريع في القطاع المصرفي.

المنامة - تراكس البحرين

الرئيس التنفيذي لـ  “الوطني”: االستحواذ على “اإلسالمي” إيجابي لكال البنكين
ـــاهمين ـــد المس ـــد بعوائ ـــات تزي ـــف وااللتزام ـــض التكالي ـــرادات وتخفي ـــول واإلي ـــر األص تضاف

“طيــران الســالم” العمانيــة تدشن مكتبـا في البحريــن
افتتحــت “طيــران الســالم”، وهــي شــركة طيــران اقتصادية مقرها ســلطنة 
ُعمــان، صباح أمــس )االثنين(، مكتبًا لها في العاصمة المنامة؛ لدعم عمليات 
الشركة في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لرفع حجم أعمالها مع استالمها 

لطائرات جديدة هذا العام.

قـــد  الدولـــي  البحريـــن  مطـــار  وكان 
استقبل أولى رحالت “طيران السالم” 
في نوفمبر الماضي، إذ تسير الشركة 

حاليًا نحو 6 رحالت أسبوعية. 
وأبلـــغ مدير عـــام الشـــؤون التجارية 
باإلنابـــة، مـــازن الســـلماني “البالد” أن 
الشـــركة ستســـلم 3 طائـــرات خـــالل 
شـــهر  فـــي  إحداهـــا  الجـــاري،  العـــام 
مـــارس المقبل وطائرتيـــن قبل نهاية 
العام الجاري في الوقت الذي تشـــغل 
فيـــه حاليـــًا أســـطولها المكـــون من 8 

طائرات.
وبين المســـؤول في “طيران السالم” 
مـــن محطاتهـــا  الشـــركة وســـعت  أن 
حيـــن  فـــي  27 وجهـــة،  إلـــى  لتصـــل 
ســـيدعم وصول طائرات جديدة إلى 
الناقلـــة العمانيـــة، إطـــالق مزيـــد من 
الوجهات خصوصا الوجهات الطويلة 
التـــي تســـتغرق نحـــو 8 ســـاعات، مع 
رفع أســـطولها إلـــى 11 طائرة بحلول 

العام 2021.
وعبـــر الســـلماني عـــن أهمية الســـوق 

البحرينية بالنسبة لـ”طيران السالم”، 
رحـــالت  توفـــر  الشـــركة  أن  مؤكـــدا 
مباشـــرة لدعـــم الســـياحة فـــي ُعمان، 
مـــن  إقبـــاال  الســـلطنة  تشـــهد  حيـــث 
الشـــركة  أن  موضحـــا  البحرينييـــن، 
ســـتعمل على إطالق رحالت مباشرة 
إلى مدينة صاللة والتي تالقي إقباال 

من البحرينيين في فصل الصيف.
وأشـــار إلى أن الشـــركة تدرس كذلك 
زيادة الرحالت بين المنامة ومسقط، 
خصوصـــا أن الكثيـــر مـــن العمانييـــن 
فـــي  إجازاتهـــم  قضـــاء  يفضلـــون 

البحرين.

70 % نسبة اإلشغال في الرحالت

ووصف نسبة اإلشـــغال على رحالت 
“طيران الســـالم” بالمنطقة، من وإلى 
البحريـــن بأنها “ممتازة” وأنها تتراوح 
في حدود 70 %، “ نتوقع بعد افتتاح 
هذا الفرع أن يكون هناك طلب أكثر”.
فـــي  الفـــرع  أن  الســـلماني  وبّيـــن 
تـــم  مكتـــب  عـــن  عبـــارة  المنامـــة 

افتتاحـــه بالتعاون مع أحد الشـــركاء 
إذ  )ســـفريات ســـحاب(،  البحرينييـــن 
يمكـــن لمكاتـــب الســـفر التعامـــل مـــع 

الوكيل.
وتأسست شركة “طيران السالم” في 
العـــام 2016 كأول طيـــران اقتصادي 
فـــي ســـلطنة ُعمان بعد النجـــاح الذي 
حققته شـــركات الطيران االقتصادي 

في دول المنطقة.

جانب من حفل االفتتاح

تدشين مكتب “طيران السالم”

مازن السلماني متحدثا لـ “البالد”

الشركة تسير 
6 رحالت أسبوعيا 

إلى المنامة

عسكر - ألبا

أعلنــت شــركة ألمنيــوم البحريــن، أكبــر مصهــر لأللمنيوم في العالم باســتثناء الصيــن، أمس اإلثنين 20 ينايــر 2020 عن حصولها على شــهادة األداء من 
منظمة مبادرة استدامة األلمنيوم )Aluminium Stewardship Initiative(، وذلك نظير التزامها بمعايير األداء فيما يتعلق بحماية البيئة والمبادرات 

االجتماعية والحوكمة.

وتعـــد “ألبا” ثاني مصهـــر في منطقة 
الخليج ينال هذه الشهادة المرموقة 
التـــي تغطي كالً من المصهر ومصنع 

التكليس على حٍد سواء.
مســـتقلة  تدقيـــق  عمليـــة  وبعـــد 
وصارمة، نجحت “ألبا” في الحصول 

علـــى شـــهادة معيـــار األداء إلنتـــاج 
وتأمين إمدادات ومناولة األلمنيوم 
بطريقـــة مســـؤولة. وقـــال الرئيـــس 
علـــي  للشـــركة،  باإلنابـــة  التنفيـــذي 
البقالـــي “األلمنيـــوم األخضـــر يمثـــل 
المســـتقبل. وتعتبـــر هـــذه الشـــهادة 

األلمنيـــوم  اســـتدامة  مبـــادرة  مـــن 
إنجاًزا مهًما في مســـيرتنا المستمرة 
نحـــو تحقيـــق االســـتدامة وتتويًجا 
لعملنا الـــدؤوب والتزامنا المتواصل 
بإنتـــاج األلمنيـــوم بصورة مســـؤولة 
ومستدامة. ومن شأن هذه الشهادة 

أن تعطـــي ألبـــا ميـــزة تنافســـية في 
الوقـــت الـــذي نســـعى فيـــه لتقديـــم 
قيمـــة  ذات  مســـتدامة  منتجـــات 
مضافـــة، وذلك فـــي إطار مســـاعينا 
الســـتقطاب عمالء جدد مع تشغيل 

خط الصهر السادس بالكامل”.

وكانـــت ألبا قد أصبحـــت في فبراير 
اإلنتـــاج  فئـــة  فـــي  عضـــًوا   2019
اســـتدامة  بمبـــادرة  والتحويـــل 
عالميـــة  منظمـــة  وهـــي  األلمنيـــوم، 
ربحيـــة  وغيـــر  األطـــراف  متعـــددة 
ومنـــح  المعاييـــر  بوضـــع  معنيـــة 
الشـــهادات للشـــركات والمؤسسات. 
اســـتدامة  مبـــادرة  منظمـــة  وتقـــوم 
األلمنيوم بتحديد المبادئ والمعايير 
المطلوبة المتعلقة بالجوانب البيئية 

بهـــدف  والحوكمـــة؛  والمجتمعيـــة 
معالجة قضايا االستدامة في جميع 

مراحل إنتاج األلمنيوم.

“ألبا” تنال شهادة األداء من منظمة “استدامة األلمنيوم”

الثالثاء 21 يناير 2020 - 26 جمادى األولى 1441 - العدد 4116

 علي البقالي

 جان كريستوف دوراند

من المقرر أن 
تتم التسوية 

بتاريخ 22 يناير 
2020

توقعات أن 
تستغرق عملية 

االستحواذ ما بين 
12 و24 شهرا

المحرر االقتصادي من المنامة )تصوير: خليل إبراهيم(



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

قطع عالقة
تعلــن الرفــاع لمقــاوالت البناء عــن قطع عالقتهــا من تاريــخ ٢٠١٩/١٢/١ مع 

المدعوين:

SUTRADHAR SUKAMAL
BF0148801 :يحمل جواز سفر رقم

البطاقة السكانية: 700826599

SHABBIR MALNAS
 K8716732 :يحمل جواز سفر رقم

البطاقة السكانية: 720710391 

AZU MEAH 
R0972104:يحمل جواز سفر رقم

البطاقة السكانية: 790438917

MOHAMMAD MONIR
AE0731766:يحمل جواز سفر رقم

البطاقة السكانية: 760545952

AMIR HOSSAIN 
BB0706289 :يحمل جواز سفر رقم

البطاقة السكانية: 900845198

كل من يتعامل معهم عليه تحمل المسئولية القانونية

قيد رقم: ٢-٤٤٠٢٩

قيد رقم: 78114 – 2 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ادارة السجل التجاري

)CR2020-10068( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2020-176466( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: مالك علي محسن ال عباس
االسم التجاري الحالي: مفروشات حور العين

االســـــم التجـــاري: اوزنجول كافيه

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .  علي يوسف احمد سيار

االسم التجاري الحالي  :   مطعم الشيف جبر
االســـــم التجـــاري الجديد  : مطعم شيف جبر الشهي 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

إعالن رقم )000(  لسنة 2019
بشان تحويل شركة ذات مسئولية محدودة

الى مؤسسة فردية

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

اصحاب شــركة نانو ســيراميك للعناية بالســيارات ذ.م.م والمســجلة بموجب 

القيــد رقــم 118318  طالبــا تحويــل الشــركة المذكــورة  الــى مؤسســة فردية 

لتصبح مملوكة من السيد  نفيس احمد محمد بشير محمد رفيق

القيد : 118318 

 تاريخ: 2019-1-16

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفيه شركة

شركة تاهيمنا للعالقات العامة ش.ش.و مالكها تاهمينا احمد تونو طارق
سجل تجاري رقم 112246

بناء على قرار الشــركاء   في شــركة تاهيمنا للعالقات العامة ش.ش.و مالكها تاهمينا 
احمد تونو طارق المسجلة بموجب القيد رقم 112246  

 tahmina ahmed tonu tarik ahmed       /بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة  
كمصفي  للشركة.

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
  tahmina ahmed tonu tarik ahmed :   عنوان المصفي

35110624
Shahinbh34@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفيه شركة

شركة اي ام دي نور االستشارية ش.ش.و لمالكها  عبد هللا ام دي نور االسالم
سجل تجاري رقم 1 - 118063

بناء على قرار المالك  في شــركة اي ا م دي نور االســالم االستشــارية ش.ش.و لمالكها  
عبــد هللا ام دي نــور المســجلة بموجــب القيــد رقــم 1 – 118063  بتصفيــة الشــركة 
اختياريا وتعيين السادة/       ABDULLAH MD NURUL ISLAM  كمصفي  للشركة.

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي   

MDABDULLAH82545@GMAIL.COM
  35348835

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفيه شركة

شركة مصنع فوالذ الخليج لقطع غيار الماكينات – فرع لشركة اجنبية
سجل تجاري رقم 89222

بناء على قرار الشــركاء   في شــركة مصنع فوالذ الخليج لقطع غيار الماكينات – فرع 
لشركة اجنبية المسجلة بموجب القيد رقم 89222  

  بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة/        ميــال بحريــن بروفيشــونال بــودي – 
تضامن كمصفي  للشركة.

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي   : 39696506

MELABAHRAIN@YAHOO.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة 2020 

بشان تحويل فرع  لمؤسسة فردية
الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

)CR2019-153905( لسنة 2019إعالن رقم 
بشان تحويل شركة ذات مسئولية محدودة

الى مؤسسة فردية

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها 
الســيد KUNHABDULLA ACHIKUNNUMMAL بالنيابــة عــن المالــك  ل 
مغســلة الجنوب    )مؤسســة فردية (  والمســجلة بموجب القيد رقم 13498 
طالبا تحويل فرع  السادس من المؤسسة الفردية  الى شركة ذات مسئولية 
محدودة براســمال وقدره  5000  دينار بحريني لتصبح الشــركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم :
-1       عايض محمد جاسم الكعبي

KUNHABDULLA ACHIKUNNUMMAL      2-
THAYYIL KUTTIALI AMMAD      3-

FAZAL KUNJU ABDULLA      4-

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

الشــركاء في شــركة نيوروبراند للدعاية واالعالن ذ.م.م  والمســجلة بموجب 

القيــد رقــم -1 87585 طالبيــن تحويــل الشــركة الى مؤسســة فرديــة لتصبح 

مملوكــة مــن الســيد عمــر خليفه شــاهين خلفــان وتعيين عمر خليفه شــاهين 

خلفان للقيام باجراءات التحويل .

القيد : 13498 - 6  

 تاريخ: 2020-01-16

القيد : 87585 - 1  

 تاريخ: 2019-11-21

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الكمال بيلد متل التجارية   ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد 

/ حســين ســعيد محمد المخرق  باعتباره المصفي القانوني شــركة شــركة الكمال بيلد 

متل التجارية   ذ.م.م

المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 94208، طالبــا إشــهار 

انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك 

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

قيد رقم: ٢٦٧١١-١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2020-5497(إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: خالد يوسف محمد اسماعيل

االسم التجاري الحالي: بووليد لكي المالبس
االســـــم التجـــاري الجديد: بو وليد كولد ستور

 تاريخ: ١٥/١/٢٠٢٠
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )١٧٥٤٧٨( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة قائمة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت 

إليها الســيدة زينب يوســف ســلمان شــهاب المالكة لـ ماكس ســيتي للتجارة 

)مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم ٦٧٣٤٠، طالًبا تحويل الفرع 

الرابع )روز رويال فاشن( من المؤسسة الفردية لتصبح فرع من شركة ذات 

مسئولية محدودة قائمة ومسجلة تحت قيد رقم ١٣٣٧٤٤

القيد : ٦٧٣٤٠ 

 تاريخ: ٧/١/٢٠٢٠

)CR2020-8902( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه: الســيد أحمــد عدنــان ناصــر علــوى هاشــم بطلــب 
تحويل المحل التجاري التالي: إلى السيد محمود علي عيد عباس حمدان
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

٢-٢٤٠٠٣

االسم التجاري

مركز الرؤية للتدريب

 تاريخ: ١٩/١/٢٠٢٠
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

 محالت تجاريـــة مع ميزانين بمواصفات 

عالية مع وجود دورات مياه.
 

بالقريـــب من بالمدرســـة األهلية وســـار 
سنترال.

Call. 39752929
د. محمد

36700722
علي ضيف

36600656
عباس علي

محـالت
لإليجـار

Shop for rent

NO.

رقم المحل المساحة الـسـعـر

19 2m 240BD01.

19 2m 240BD02.

28 2m 260BD03.

28 2m 260BD04.

35 2m 280BD05.

35 2m 280BD06.

44 2m 300BD07.

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

Al Qurayyahالقرية

مجمع الُقريَّة التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2020-7663( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري
تقــدم إلينــا الســيدة المعلنــة بهجــه عبــاس يوســف ســلطان  بطلــب تحويــل 

المحل التجاري التالي:  الى السيدة حوراء احمد جعفر محمد ابوطاهر  
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
٨٩٨٢٧-١

٨٩٨٢٧-٢

 ٨٩٨٢٧-٣

٨٩٨٢٧-٦

االسم التجاري

ربيع الروح للحالقة الرجالية

لمسات إلياس للتسليك

ربيع الروح للحالقة الرجالية

خباز نور البركة

)CR2020-إعالن رقم )١٧٢٦٢٧
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينا ورثة الســيد ســلمان عبدهللا الشــيخ ماجد علــي بتحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد جمال سلمان عبدهللا الشيخ ماجد

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

٣-٦٢٦٤

االسم التجاري

برادات سلمان الشيخ

 تاريخ: ٢٣/١٢/٢٠١٩

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2019-143243( لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
ستاندردبيلد إنفرستركتشر البحرين ش ش و

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد 

ســتاندردبيلد  لشــركة  القانونــي  المصفــي  باعتبــاره    BANGALORE SURESH  /

إنفرستركتشــر البحريــن ش ش و، المســجلة كشــركة الشــخص الواحــد بموجــب القيد 

رقــم ١-٧٠٤٢٨، طالبــا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها 

من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

إعـــالن رقم )٠٠٠( لسنة ٢٠٢٠ تاريخ: ١٩/١/٢٠٢٠
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بــوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها/ الشخيه نيله فواز عبداهلل آل خليفة المالكة لـ مؤسسة 
القيد  بموجب  والمسجلة  فــرديــة(  )مؤسسة  للصناعات  بوكسيت 
إلى شركة  المذكورة  الفردية  المؤسسة  تحويل  تطلب   ١٣١١٣١ رقم 
الشخص الواحد، برأسمال وقدره ٢٥٠٠٠٠ دينار لتصبح مملوكة من 

الشيخه نيله فواز عبداهلل آل خليفة.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن. قيد رقم: 108953-2 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

CR 2020-9095 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: فاتن سعيد محمد سلمان العلوي

االسم التجاري الحالي:  مركز اليف بلس للطب البديل
االســـــم التجـــاري الجديد: مركز اليف بلس  للتأهيل والطب البديل
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بغــداد” فــي  الطــرق  “قطــع  بمواجهــات  وجرحــى  قتلــى 

تصاعد االحتجاجات الشعبية في العراق

ُقتـــل 4 محتجيـــن عراقييـــن وأصيـــب 
جديـــدة  اشـــتباكات  فـــي  العشـــرات 
بيـــن متظاهريـــن مناهضيـــن للحكومة 
وقـــوات األمـــن، بينمـــا كان المحتجون 
الرئيســـية  الطـــرق  إغـــاق  يحاولـــون 

داخل بغداد وحولها.
 3 وقالـــت مصـــادر طبيـــة وأمنيـــة إن 
محتجيـــن قتلوا في بغـــداد، من بينهم 
متظاهـــر أصيـــب برصاص حـــي وآخر 
بعبـــوة غـــاز مســـيل للدمـــوع أدت إلـــى 
وفاته. وقتل متظاهـــر رابع في مدينة 

كرباء.
وذكـــرت مصـــادر أمنيـــة أن اثنيـــن من 
أفـــراد الشـــرطة قتا إثر دهس ســـيارة 
مجهولـــة لهمـــا خـــال مصادمـــات فـــي 
تقاطـــع شـــارعْي األندلـــس والتجـــاري 

بالقرب من ميناء البصرة الجنوبي.

كمـــا أكد مصـــدر فـــي وزارة الصحة أن 
“6 متظاهريـــن ُنقلـــوا إلـــى مستشـــفى 
إثـــر  بغـــداد  وســـط  شـــرقي  الكنـــدي 
نتيجـــة  متفاوتـــة  بجـــروح  إصابتهـــم 
تعرضهـــم لقنابل دخـــان أطلقتها قوات 
األمن باتجاههم. فيما ذكرت مفوضية 
حقوق اإلنســـان إصابة 50 آخرين و20 

معتقاً في العاصمة العراقية.
وشـــارك آالف المحتجيـــن المناهضيـــن 
للحكومـــة فـــي عمليـــات كـــّر وفـــّر مـــع 
قوات األمن مـــن أجل قطع الطرق في 
بغداد، بعد انتهاء المهلة التي حددوها 
للســـلطات لتنفيذ إصاحـــات يطالبون 

بها منذ أكثر من 3 أشهر.
وذكـــر مصـــدر موثـــوق به فـــي البصرة 
أن قـــوات األمن طـــاردت المتظاهرين 
مـــن  القريـــب  التجـــاري  الشـــارع  فـــي 

ســـاحة التظاهر وســـط المدينة، خال 
محاولتهـــم إغـــاق الشـــارع وشـــوارع 
أخـــرى فـــي المدينة. وأضـــاف المصدر 
أن المتظاهريـــن تمكنـــوا، بالرغـــم مـــن 
ذلـــك من إغاق شـــارع األندلـــس الذي 
يتقاطـــع مـــع الشـــارع التجاري، وســـط 
انتشـــار كثيـــف للقـــوات األمنيـــة التـــي 
أكـــد المصـــدر أنهـــا أطلقـــت النـــار على 
المتظاهريـــن. وأعلنت قيـــادة عمليات 
بغداد أنهـــا تمكنت من”فتح كل الطرق 
فـــي بغـــداد، التـــي حاولـــت المجاميـــع 

العنفية إغاقها”.
وأكدت القيادة في بيان آخر أنها ألقت 
القبـــض على مجموعـــة، وصفها البيان 
بالخارجـــة عن القانون، “حاولت صباح 
اإلثنين قطع طريق أســـفل جســـر 600 
الحيـــوي في منطقـــة الصليخ شـــمالي 
بغـــداد، وقد توجهـــت القـــوات األمنية 
وأعـــادت افتتاحه وألقـــت القبض على 

هـــذه المجموعة وأحالـــت أفرادها إلى 
القضاء”.

ونشـــر ناشـــطون على مواقع التواصل 
االجتماعي مقاطع فيديو تظهر وقوع 
صدامـــات بيـــن المتظاهريـــن وقـــوات 
األمن في ســـاحة الطيـــران القريبة من 
ســـاحة التحرير وأســـفل طريق محمد 

القاسم السريع وسط بغداد.
وسيطر المتظاهرون، أمس، على جسر 
محمـــد القاســـم في العاصمـــة العراقية 
بغـــداد، التي شـــهدت في وقت ســـابق 
اشـــتباكات بيـــن عـــدد مـــن المحتجين 

وقوى األمن.
وأفـــادت وكالة فرانس برس بأن مئات 
ســـاحة  فـــي  احتشـــدوا  المتظاهريـــن 
الطيـــران وســـط بغداد حيث اشـــتبكوا 
مع قـــوات األمـــن، التي أطلقـــت قنابل 
والرصـــاص  للدمـــوع،  المســـيل  الغـــاز 

الحي في الهواء لتفريقهم.

بغداد - وكاالت 

من المواجهات خالل تظاهرات في وسط بغداد أمس )أ ف ب(

دبي - العربية.نت

أمـــس،  األوروبـــي،  االتحـــاد  أدان 
الهجوم اإلرهابي الذي نفذته ميليشيا 
واســـتهدَف  االنقابيـــة،  الحوثـــي 
االســـتقال  معســـكر  فـــي  مســـجدا 
بمدينِة مأرب، شرق العاصمة اليمنية 
صنعـــاء. وأكـــد بيـــان لخدمـــة العمـــل 
الخارجي األوروبي في بروكســـل أن 
هـــذا العمل يهدد باســـتمرار التصعيد 
التـــي  العمليـــة  ويقـــّوض  العســـكري 
تقودهـــا األمـــم المتحدة فـــي اليمن. 
وشـــدد على جميع األطراف بالتحلي 
بضبـــط النفـــس والمشـــاركة البنـــاءة 

مع المبعـــوث الخاص لألمم المتحدة 
إلنهـــاء النـــزاع. كمـــا أوضـــح أن لدى 
اليمـــن فرصـــة لتحقيق الســـام الذي 
يجب أال يضيع، وســـيواصل االتحاد 
األوروبـــي دعـــم األمـــم المتحدة في 
تحقيـــق ذلـــك بـــكل األدوات المتاحة 
لـــه. إلى ذلـــك، أفـــادت بعثـــة االتحاد 
الزيـــارة  أن  اليمـــن،  لـــدى  األوروبـــي 
التي يقوم بها حاليًا وفد من ســـفراء 
دول االتحـــاد األوروبي إلى العاصمة 
صنعـــاء تأتي في إطـــار التواصل مع 
األطراف اليمنية الفاعلة لتشجيعهم 
سياســـية  لتســـوية  التوصـــل  علـــى 

شاملة.

“األوروبي” يدين الهجوم اإلرهابي الحوثي على مأرب
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نّصبت إيران، اإلثنين، رســـميا، القائد 
الجديد فيلق القـــدس التابع للحرس 
ونائبـــه  قاآنـــي،  إســـماعيل  الثـــوري 
محمـــد حجـــازي، بعد مـــرور أكثر من 
أسبوعين على مقتل قاسم سليماني، 
القائد الســـابق لفيلق القدس، بضربة 
أميركيـــة علـــى موكبـــه، فـــي منطقـــة 
مطـــار بغـــداد، فـــي الثالث من الشـــهر 

الجاري.
ومحمد حسين زاده حجازي مطلوب 
المســـتوى  علـــى  إرهابيـــة  بقضيـــة 
الدولـــي، بعـــد اتهامـــه بتفجيـــر فـــي 
األرجنتيـــن العـــام 1994 أســـفر عـــن 
مقتـــل 85 شـــخصا وإصابـــة المئـــات 

بجروح مختلفة.
وكانـــت إســـرائيل قـــد وصفت محمد 
حجـــازي بأنـــه قائـــد قـــوة لبنـــان فـــي 
فيلـــق القدس، بحســـب بيان للجيش 
أغســـطس  شـــهر  فـــي  اإلســـرائيلي، 

.2019
وذكـــر بيـــان الجيش اإلســـرائيلي، أن 
“حـــزب هللا” بدأ بتأهيل مواقع داخل 
األراضي اللبنانية، بتعاون مباشر مع 

محمد حسين زاده حجازي.
وورد في البيان أن حجازي هو واحد 
من 3 شـــخصيات إيرانية، تعمل على 
لتكنولوجيـــا  نقـــل  بأنـــه  وصـــف  مـــا 
صواريخ “دقيقة” لميليشـــيات “حزب 
هللا” فـــي وقـــت ســـابق مـــن hgعـــام 
2016، كمـــا حـــدد البيـــان، إثـــر فشـــل 
إيران بنقل صواريخ كاملة إلى لبنان، 
بســـبب ضربـــات إســـرائيلية متكـــررة 

على قوات إيران في سوريا.

نائب قائد فيلق القدس.. مطلوب بقضية إرهابية

 بيروت - أ ف ب

تـــرأس الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عـــون، 
أمس، اجتماًعا ضّم كبار مســـؤولي األمن 
بعـــد مواجهـــات غيـــر مســـبوقة شـــهدها 
األمـــن  عناصـــر  بيـــن  الماضـــي  األســـبوع 
ومتظاهريـــن في العاصمة وأســـفرت عن 

إصابة أكثر من 500 شخص بجروح.
شـــخصا   546 يوميـــن  خـــال  وأصيـــب 
علـــى األقـــل مـــن متظاهريـــن ومدنييـــن 
في بيـــروت، بينهم 377 في يوم الســـبت 
وحده، الذي اســـتمرت خاله المواجهات 
ســـاعات طويلـــة، وفـــق حصيلـــة جمعتها 
وكالـــة فرانس برس مـــن الصليب األحمر 
اللبناني والدفاع المدني. وُتعد مواجهات 
األسبوع الماضي األعنف منذ بدء الحراك 
الشـــعبي فـــي 17 أكتوبـــر الـــذي يطالـــب 
بإسقاط الطبقة السياسية كاملة ويتهمها 
بالفســـاد ويحملها مســـؤولة انهيار الوضع 
االقتصادي. وإزاء التطورات في الشارع، 
تـــرأس عـــون بعـــد ظهـــر أمـــس “اجتماًعا 

أمنًيـــا”، بحضور وزيري الدفاع والداخلية 
باإلضافـــة إلـــى قـــادة األجهـــزة األمنيـــة، 
وفق حساب الرئاسة على موقع “تويتر”. 
وأفـــاد مصـــدر حكومـــي الصحافييـــن إثر 
انتهـــاء االجتمـــاع أن المجتمعين تحدثوا 
صفـــوف  فـــي  مندســـين  “وجـــود  عـــن 
المتظاهريـــن يلجـــأون الى أعمال شـــغب 
واالعتـــداء علـــى القوى األمنيـــة”. وبحث 

ســـيتم  أمنيـــة  إجـــراءات  المجتمعـــون 
اتخاذها ل”حماية المتظاهرين السلميين 
و)...( الممتلـــكات العامـــة والخاصة وردع 
واســـتعادت  التخريبيـــة”.  المجموعـــات 
الماضـــي  األســـبوع  زخمـــا  التظاهـــرات 
بســـبب غضـــب المتظاهريـــن نتيجة عدم 
تحرك المســـؤولين لحل األزمة السياسية 

واالجتماعية.

من المواجهات بين المتظاهرين والقوى األمنية في وسط بيروت أمس األول )أ ف ب(

عــون يتــرأس اجتماعــا أمنيــا فــي لبنــان لبحــث المواجهــات غيــر المســبوقة
إصابة 546 متظاهرا ببيروت في يومين
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أكد رئيس لجنة األمن القومي والسياسة 
الخارجية فـــي البرلمان اإليراني، مجتبى 
ذو النور، أن الطائرة األوكرانية أســـقطت 
عماً بـ”حريـــة إطاق النار” وهو مصطلح 
أصـــدره المرشـــد األعلـــى اإليرانـــي، علي 
خامنئـــي، لألجهـــزة الحكوميـــة وعناصـــر 
الحـــرس الثـــوري عندمـــا يـــرون الظروف 
تتطلـــب ذلك يقومون بإطـــاق النار دون 

انتظار األوامر من قياداتهم.
ووفقـــًا لوكالـــة “مهـــر” اإليرانيـــة فقـــد أكد 
ذو النـــور فـــي تصريحـــات عقـــب اجتماع 
للنـــواب مـــع مندوبين عن رئاســـة األركان 
اإليرانية والقوة الجوية بالحرس الثوري 
ومســـؤولي منظمـــة الطيـــران اإليرانيـــة، 
االختـــراق  “فرضيـــة  أن  األحـــد،  أمـــس 
الســـيبراني غيـــر واردة بـــل هنـــاك خطـــأ 
بشـــري وتصـــرف فردي غير مســـؤول من 
قبـــل العنصـــر المشـــرف علـــى المنظومـــة 
الصاروخية”. وأضـــاف ذو النور أن “خطأ 

بشريا هو الذي أسقط الطائرة األوكرانية، 
حيث لم ُيقطع اتصال مشـــرف المنظومة 

الصاروخية مع مركز التحكم”.
إلـــى ذلـــك، قـــال المتحـــدث باســـم وزارة 
موســـوي،  عبـــاس  اإليرانيـــة  الخارجيـــة 
أمس، إن إيران تعتبر مزدوجي الجنسية 
الطائـــرة  تحطـــم  حـــادث  ضحايـــا  مـــن 

األوكرانية مواطنين إيرانيين.

صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  موســـوي  وقـــال 
أســـبوعي بثـــه التلفزيون “أبلغنـــا كندا أن 
طهـــران تعتبر مزدوجي الجنســـية الذين 
مواطنيـــن  الطائـــرة  تحطـــم  فـــي  قتلـــوا 

إيرانيين”.
يبـــدو أن إيران تبحث عـــن ثغرة لإلفات 
لضحايـــا  باهظـــة  تعويضـــات  دفـــع  مـــن 

الطائرة.

جثث ضحايا الطائرة األوكرانية في موقع الحادث )أ ب(

طهران تلتف على التعويضات: مزدوجو الجنسية إيرانيون
إيران: طائرة أوكرانيا أسقطت بـ “حرية إطالق النار”

بروكسل - رويترز

قـــال مســـؤول السياســـة الخارجيـــة 
خوســـيب  األوروبـــي  االتحـــاد  فـــي 
بوريل، أمـــس، إن التكتل ســـيناقش 
كافة الخيـــارات لدعم وقف رســـمي 
إلطـــاق النـــار في ليبيـــا إذا تم إبرام 
اتفـــاق بهذا الشـــأن، لكن أي تســـوية 

سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقي  
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن مـــا إذا كان 
إرســـال  يـــدرس  أن  يمكـــن  االتحـــاد 
بعثـــة حفـــظ ســـام عســـكرية، قـــال 
بوريـــل ”يحتـــاج وقـــف إطـــاق النار 
لمن يراقبه. ال يمكن قول ’هذا وقف 
إطاق نـــار‘ ثم تنســـى أمره...ينبغي 

أن يراقبه أحد ويديره“.
االتحـــاد  يواجـــه  أمنيـــة،  ولـــدواع 
األوروبي، الذي ينشر بعثات عسكرية 
فـــي أنحـــاء العالـــم، صعوبـــة إلبقـــاء 
فريـــق مـــن الخبـــراء فـــي طرابلـــس 
لدعـــم حكومة الوفـــاق الوطني التي 

تدعمهـــا األمم المتحـــدة. لكن بوريل 
قـــال إنـــه يتعيـــن علـــى التكتـــل فعل 

المزيد لحماية مصالحه.
وردا على ســـؤال آخر بشأن احتمال 
البحريـــة  البعثـــة  عمـــل  اســـتئناف 
قبالـــة  األوروبـــي  لاتحـــاد  التابعـــة 
الســـاحل الليبـــي، قـــال بوريـــل ”نعم، 

أعتقد أننا ينبغي أن نستأنفها“.
دورياتـــه  أوقـــف  قـــد  االتحـــاد  كان 
البحريـــة التـــي كانت ضمـــن عمليته 
البحريـــة )صوفيا( فـــي نهاية مارس 

العام الماضي.

بوريل: وقف إطالق النار بليبيا يحتاج لمن يراقبه
بيروت - رويترز

قال رئيس حكومة تصريف األعمال 
في لبنان ســـعد الحريري على تويتر، 
أمس اإلثنيـــن، إن لبنـــان بحاجة إلى 
”حكومـــة جديدة على وجه الســـرعة 
توقف مسلســـل االنهيار والتداعيات 

االقتصادية واألمنية“.
بعـــد  الحريـــري  تصريحـــات  تأتـــي 
مواجهـــات عنيفـــة بين قـــوات األمن 
اليوميـــن  خـــال  والمتظاهريـــن 

الماضيين هزت العاصمة بيروت.
وقالـــت جمعيـــة المســـتهلك في بيان 
لإلعـــام  الوطنيـــة  الوكالـــة  نشـــرته 
إنهـــا الحظت ”ارتفاع األســـعار، للمرة 
األولـــى فـــي تاريـــخ لبنـــان، بمعدالت 
تتجـــاوز 40 فـــي المئـــة خـــال ثاثة 

أشهر“.
وقال الحريري على تويتر ”اســـتمرار 
تصريـــف األعمـــال ليـــس هـــو الحـــل، 
فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة 

تتحمل المسؤولية“.
وجرى تكليف الوزير الســـابق حسان 
بتشـــكيل  الماضـــي  الشـــهر  ديـــاب 
الحكومـــة الجديدة بدعم من جماعة 
حـــزب هللا وحلفائهـــا، لكـــن لـــم يتـــم 
إعان اتفاق على تشكيل حتى اآلن.
وقال الحريري على تويتر ”حكومتنا 
االنتقـــال  ســـبيل  فـــي  اســـتقالت 
إلـــى حكومـــة جديـــدة تتعامـــل مـــع 
المتغيـــرات الشـــعبية لكـــن التعطيـــل 
مستمر منذ تســـعين يوما فيما الباد 

تتحرك نحو المجهول“.

الحريري يدعو لوقف “مسلسل االنهيار”

مقتل 80 حوثيا وأسر 100 
باشتباكات شمال صنعاء
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االثنين،  الحدث”  “العربية/  مصادر  أفادت 
بمقتل 80 حوثيا وأسر 100 آخرين خالل 
شرقي  شــمــال  نهم  جبهة  فــي  اشــتــبــاكــات 
صنعاء. وفي التفاصيل، أوضحت مصادر 
على  دارت  عنيفة  مــعــارك  أن  عــســكــريــة 
صنعاء  العاصمة  شــرق  شمال  نهم  جبهة 
وميليشيا  الــوطــنــي  الــجــيــش  قــــوات  بــيــن 
من  عنصرا   80 نحو  خاللها  قتل  الحوثي 

الميليشيات وأسر 100 آخرون.
استعادة  مــن  الجيش  قـــوات  تمكنت  كما 
وتبة  كامال  البياض  جبل  على  السيطرة 

الكحل في معارك مستمرة.

أعلن مصدر في الرئاسة العراقية، أمس،  «
التوافق على محمد عالوي مرشحًا لرئاسة 

الحكومة. ووفق نفس المصادر، فإن الكاظمي 

مقبول إلى حد ما من الشارع ومرفوض سابقا 
من المحور اإليراني، بينما شكري وعالوي 

مرفوضان من الشارع تماما. ولم تفلح الكتل 

النيابية حتى اللحظة في تمرير اسم تتوافق 
عليه على وقع الضغوط الشعبية المتمسكة 

بتسمية مرشح بعيد عن األحزاب السياسية.

أكدت المحكمة االتحادية العراقية، أمس، أنها لم  «
تصدر أي قرار بشأن بقاء أو خروج القوات األجنبية 

في البالد. وقال المتحدث باسم المحكمة، إياس 
الساموك، في بيان إن “المحكمة االتحادية العليا 

لم تصدر أي قرار بخصوص خروج أو بقاء 
القوات األجنبية من العراق”.

التوافق على محمد عالوي مرشحًا لرئاسة الحكومة العراقية

االتحادية العراقية: لم نصدر أي قرار بشأن القوات األجنبية
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علي الغرير الفنان واإلنسان
بعـــد غيـــاب الفنـــان الجميل واإلنســـان البســـيط علـــي الغريـــر، أعتقد أّن 
الســـؤال الـــذي يـــدور في خاطـــر الكثيريـــن هو لمـــاذا أحبه النـــاس على 
اختـــاف انتماءاتهـــم وطبقاتهـــم؟ هـــذا الحـــب الجارف وبهـــذا اإلجماع 
النـــادر، ال أظـــّن أّن هناك من لم يحزن على رحيله ألننا لمســـنا فيه جزءا 
منـــا وال عجـــب أن يعم الحزن ابـــن القرية كابن المدينـــة... الجميع حزن 

لرحيله. 
قد يظن البعض أّن ابتسامته وخفة ظله هي السبب وربما يعتقد البعض 
اآلخـــر أّن كلماته النابعة مـــن أعماق قلبه هي التي دفعت الناس لمحبته 
وربما يذهب فريق ثالث إلى أّن تواضعه الجم للصغير قبل الكبير يمثل 
الدافع األكبر، وقد يجد آخرون في إبداعه وتميزه وبســـاطته الشـــديدة 
فـــي أداء األدوار التـــي جســـدها عبـــر العشـــرات من المسلســـات وعلى 
خشـــبة المســـرح دورا فـــي قربه من الناس، غير أنني أجـــزم أّن جميع ما 
ذكرنـــاه طبـــع شـــخصية هذا الفنان وأســـهم فـــي زرع الحب لـــدى الناس 

أجمعين.
الحزن على فقد علي الغرير لم يعد مقتصرا على أفراد أســـرته وال على 
أصدقائـــه وال المقربيـــن منه ومعارفه، بل شـــمل الجميع، وأكثر ما يبعث 
على الحزن في سيرة علي الغرير هو غيابه المفاجئ، وال شك أن رحيله 
فـــي هذا العمـــر المبكر يبعث على األســـى، والذي ال يختلـــف عليه اثنان 
أّن الفنـــان علـــي الغرير عشـــق فنه إلى حـــد كبير وبالتالـــي مثلت أدواره 
جسرا إلى قلوب الجمهور، ويبدو أنه يتمتع ببصيرة ثاقبة جعلته يؤدي 
الشـــخصيات التـــي يختارهـــا بعناية فائقة، فعلى ســـبيل المثـــال من مّنا 
ال يتذكـــر أداءه الرائع في مسلســـل )ســـعدون( الذي قـــدم نموذجا فريدا 

لإلنسان الذي عشق أرضه. 
إّن مثل علي الغرير الذي أضحكنا عبر العشرات من األدوار ال يموت منه  «

سوى الجسد، والحزن األكبر أنه ترك ميدانه شاغرا وقد نحتاج إلى وقت 
ليس قصيرا لمن يمأل الفراغ، إنه أورثنا ابتسامة ال تزال عالقة على شفاهنا 

في عصر الحروب واآلالم، إّن الجميع سيترحم عليه ال كفنان فحسب، بل 
كإنسان أواًل.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

البحرين بالوالد القائد خليفة بن سلمان لها طعم خاص
فـــي كثير من البلدان يعيـــش المواطن مقهورا وهو يبحث عن 
ذاتـــه، عن قوت يومه ولقمة عيشـــه، لكنه يغرق في واقع مرير 
ويرتـــد مدحـــورا خائبـــا ويظل مـــوءودا إلى األبد، وكلنا ســـافر 
وشاهد المعذبين والمحرومين والمشردين، وكانت التوجعات 
أشـــكاال وألوانـــا، لوحة متكاملة مـــن المعاناة والتمزق يعيشـــها 
المواطـــن هناك، ويعلق على مشـــانق االنتظار لســـنوات طويلة 
إذا أراد مقابلـــة مســـؤول حكومـــي ال يتعدى منصبـــه مديرا أو 
أرفع بقليل، ومن الخيال والوهم أن يعرف عنه الوزير أو حتى 
يســـمع مشـــكلته، ألن المســـافة بينهما كبعد السماء عن األرض، 
بينما نحن في هذا البلد الطيب العزيز، نعيش النعمة ومواسم 
الخيـــر والطمأنينة ال تنتهـــي، وحبانا هللا تعالى بقائد محروس 
بمائكـــة هللا، قريـــب مـــن كل مواطن، ســـخي كريم بل عاشـــق 
عظيم لكل أبناء الوطن، قائد حتى في ســـفره وترحاله يســـأل 
عن شعبه وأمورهم ويتابع كل صغيرة وكبيرة، ألنهم في قلبه 

على الدوام.

هـــذه هـــي البحريـــن مع القائـــد ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقر 
حفظه هللا ورعاه، فالوطن بأكمله يترقب عودة ســـموه ســـالما 
معافـــى لتنتعـــش الـــروح ويتحرك الفكـــر، ألن البحريـــن بالوالد 
القائـــد خليفة بن ســـلمان لهـــا نهكة خاصة وطعـــم خاص، فكل 
شـــيء متوهج والروائح العطرة تفوح من كل مكان وأشـــجار 
الرياحيـــن تنمو في كل بيت، فاســـمه حفظه هللا ورعاه يدخل 
إلى قلوب الناس الظامئة للقائه، فســـموه يمثل شـــريان الحياة 
بالنســـبة ألهـــل البحريـــن ونبضـــات عروقهـــم، ألنه القائـــد الذي 
رسم على جذوع صدورهم أروع معاني المحبة التي يمكن أن 
توجد، وغرس بـــذور الطمأنينة في أرضهم، وبحضوره يخضر 

الغصن اليابس.
سيدي سمو رئيس الوزراء... الناس ظمأى لعودتكم، وكل أنهار العالم  «

ال تروي عطشهم، فأنت األمان والسند والقوة ولحظات الفرح 
بالنسبة لنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مزيدا من التوضيح!
تصريحات رئيس هيئة تنظيم ســـوق العمل أســـامة بن عبدهللا العبسي 
حول العمالة المنزلية أحدثت ضجة شـــعبية كبيرة ونالت رفضا واســـعا 
مـــن قبـــل الكثيرين، صحيح أن هذه التصريحات اشـــتملت على أشـــياء 
كثيـــرة تنـــدرج تحـــت ما هـــو قانونـــي وإنســـاني وما هـــو للصالـــح العام 
وصالـــح األســـرة، إال أن هنـــاك جزئيـــة أقلقت الجميع بشـــكل كبير، وهي 

الجزئية المتعلقة بعدم إجبار العامل على القيام بعمل معين.
فاألصـــل في عمـــل الخـــادم أو الخادمة هـــو الطاعة واالحتـــرام والقيام 
بالعمل الذي يوكل إليه، ما لم يكن هذا العمل غير قانوني أو غير إنساني 
أو يكون به نوع من أنواع االســـتغال كاالســـتغال الجنسي مثا، لذلك 
حدثت البلبلة لدى الناس، حيث يخشـــى الجميع أن يكون كام العبسي 
بمثابـــة رخصـــة للعامـــل أو العاملـــة ليقوم فقـــط بالعمل الـــذي يرغب به 
ويمتنع عن ما ال يرغب به بغض النظر عن كونه قانونيا أو غير قانوني.
وبمـــا أن القوانيـــن البحرينيـــة الموجودة تنظم كل هـــذا وتعطي الخادم 
حقـــه وتحميه مـــن التعرض ألي نوع من أنواع الظلم من قبل مخدومه، 
فهـــذه التصريحات لـــم تضف شـــيئا لمصلحة العامـــل أو مصلحة الناس 
وكل مـــا نتج عنها هو القلق واالحتجاج من قبل الكثيرين ممن اعتقدوا 

أن كام رئيس هيئة سوق العمل يؤدي إلى تحريض العمالة وتمردها.
لكن بقية ما قاله العبسي في هذا الشأن ال بأس به، فمسألة فتح حساب 
بنكـــي ووضـــع راتب العامـــل فيه، منعا للتأخـــر في إعطائه حقـــه، ومنعا 
الدعـــاء العامـــل نفســـه أنـــه لم يحصـــل على راتبه، فهذا شـــيء إنســـاني 
بامتياز ولنا جميعا أن نؤيده ونقبل به، كما أن توصية العبسي بضرورة 
التعامـــل مع المكاتـــب المرخصة في جلب العمالـــة، حرصا على مصلحة 
األســـرة، وحرصـــا على المصلحة العامة، فهذا أمـــر جيد، والبد لنا جميعا 
أن نلتـــزم به حفظا لحقوقنا، وحرصا علـــى تحقيق مصلحة الدولة التي 

هي أيضا مصلحتنا جميعا.
ما نرجوه إذا هو أن تقوم الهيئة بطمأنة الناس حول المقصود بعدم إجبار  «

العامل على القيام بعمل معين، ألن الكثيرين فهموا ذلك على أنه من حق 
العامل أن يختار ما يقوم به وما ال يقوم به، أو كما قالت لي إحدى السيدات 

“إذا قلت لخادمتي نظفي المنزل ورفضت، ماذا أفعل إذا؟”.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

نعـــم للمرة األلف أكتـــب وغيري من الكتاب عن نفس الموضوع، المخالفات المرورية 
وما أدراك... وفي البداية أتقدم بالشـــكر الجزيل للحكومة الرشـــيدة على ما تقوم به 
من عمل دؤوب إليجاد الكثير من الحلول لمشـــاكل المرور وذلك من خال تحســـين 
وتطويـــر البنـــى التحتية ووضع نظم جديدة لها. وزارة األشـــغال و شـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني قامت مشكورة باستبدال اإلشارات المرورية مؤخرا وإن كانت 

متأخرة والكل يتفق معي على إيجابياتها للحد من الحوادث المرورية المميتة.
اإلدارة العامة للمرور بدورها تقوم بجهود حثيثة ومضنية لتحفيز السواق المثاليين 
الملتزميـــن بالقواعـــد المروريـــة مـــن خال عـــدد من البرامـــج، وكذلـــك حرصها على 
تثقيفهـــم مـــن خـــال المحاضـــرات والبرامـــج التوعوية في وســـائل اإلعـــام المرئي 
والمسموع والمدارس وغيرها، لكن وأقولها بكل حسرة رغم كل تلك الجهود الطيبة 
التي يبذلها الجميع وحتى مؤسسات المجتمع المدني إال أننا نرى أن عدد المخالفين 
والمستهترين بأنظمة وقواعد المرور في ازدياد! نعم وأنا أجزم هنا بهذا األمر، وذلك 

لهذه األسباب على سبيل المثال وليس الحصر. 
الكل يعلم أن عدد السكان في المملكة في ازدياد مضطرد من حيث الكثافة السكانية 
والزيـــادة غير الطبيعية للوافدين، وحســـب الموقع اإللكتروني لإلدارة العامة للمرور 
فإن عدد المركبات بلغ ٧١٩٤١٨ حتى نهاية ٢٠١٨، وال شك أن هذا الرقم يعتبر كبيًرا 

جـــًدا مقارنة بعدد الســـكان الذي يبلغ ١.٤٥ مليون حســـب إحصائيـــة الجهاز المركزي 
للمعلومـــات عـــام ٢٠١٧، البنـــى التحتية ال تتحمل هذه الزيادة في الســـكان، وال هذه 
الزيادة غير الطبيعية في أعداد السيارات، القوانين المطبقة حالًيا فيما يخص العمر 
االفتراضي للمركبات وكذلك منح رخص الســـياقة تحتاج إلى مراجعة شاملة وقرار 

سريع إلنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأخيرا وليس آخرا، الضرب بيد من حديد على كل من تســـول له نفســـه االســـتهتار 
بقوانيـــن وأنظمة المرور التي وضعت من أجل ســـامة الجميع، مع األســـف الشـــديد 
نرى التجاوزات المرورية بأم أعيننا في جميع الشوارع وفي وضح النهار، االستهتار 

من قبل السواق يخيفنا وال أريد أن أحدد جنسياتهم وأعمارهم وجنسهم.
لنكـــن واقعييـــن، الناس فـــي مجتمعاتنـــا تنقصهم ثقافـــة احترام القانـــون ليس فيما 
يخـــص المـــرور فقط، بل بشـــكل عام، لـــذا أجد أنه مـــن الضروري تكثيـــف الدوريات 
المرورية في جميع شوارع البحرين وذلك إلنقاذ تلك األرواح البريئة، وفي اعتقادي 
الشـــخصي أن هذا الحل األمثل، وبصراحة شـــديدة الحال يؤلمني جًدا بعد أن كانت 

مملكتنا أنموذجا يحتذى به في احترام األنظمة والقواعد المرورية في المنطقة.
لنعمـــل مًعـــا يًدا بيد وروح فريق العمل الواحد إليجاد حلول لهذه المعضلة، وهللا من 

وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

للمرة األلف

دخلنا المســـجد ونبهت أبنائي بضرورة عدم إزعـــاج المصلين بتخطي رقابهم والبحث 
عـــن أقـــرب مكان مناســـب لنجلس به، ومـــا إن فرغنا من تأدية تحية المســـجد وبدأت 
جمـــوع المصليـــن فـــي التوافـــد للمســـجد حتى بـــدأ معها مسلســـل تخطـــي الرقاب من 
مصليـــن يتأخـــرون فـــي القدوم للمســـجد ولكنهـــم مع ذلك فـــي غاية الحـــرص جزاهم 
هللا خيرًا على أن يفوزوا بأجر الصفوف األولى فا تنفك تميل يمنة ويســـرة لســـيقان 
بشـــرية يقحمهـــا أصحابها بين جذوعنـــا وأكتافنا بينما نحن جالســـون نحاول أن نظفر 
ببعض الخشوع بتاوة كتاب هللا ريثما يصل الخطيب، ومع مرور الوقت يزداد الوضع 
ســـوءًا ويكثـــر تعداد أصحـــاب الهمم العالية مـــن متخطي رقاب المصليـــن ممن تجزم 
بأنهـــم غادروا الســـرير للتو وأتوا بمابـــس النوم لحضور صـــاة الجمعة، حتى أضحى 
الوضع مزعجًا بشـــدة وينم عن ســـوء خلق وصافة تكاد تقودك لاشتباك واالحتجاج 

مع بعضهم لوال أن تتدارك نفسك وتتعوذ من الشيطان الرجيم.
وصـــل اإلمام وبدأ الخطبـــة التي خصصها للحديث عن ضرورة أخذ العبرة من الموت، 
عندهـــا تمنيـــت لـــو خصـــص الخطيـــب بعـــض الوقت أيضـــًا لوعـــظ المصليـــن بضرورة 
تطبيـــق مقاصـــد اإلســـام العظيمة فـــي الكيفية التي يعيشـــون بها حياتهـــم حتى في 
أدق التفاصيـــل، تمنيـــت لـــو أنه جعـــل جزءًا من خطبتـــه إليضاح أن المســـلم يجب أن 
يكون نموذجًا حيًا لدينه في كل أموره، في قيادته سيارته، في تعامله مع الناس، في 
احترامـــه القوانيـــن وأن الدين ليس مجرد عبادات وطقـــوس نجعلها غاية يجب علينا 

فعلهـــا وال نكون ملزمين بعدها بأي شـــيء، تمنيـــت أن يقول إن أذيتك أو تعريضك أي 
إنسان للخطر هو كبيرة أكبر بكثير وأهم من حرصك على تأدية سنة أو حتى فريضة 
إذا كان بإمكانك أداؤها من غير أذية اآلخرين، تمنيت وتمنيت أشياء كثيرة وسرحت 

بخياالتي بينما كانت كلمة الموت هي الكلمة األكثر تكرارًا في خطبة الخطيب.
وما إن فرغنا من الخطبة والصاة حتى قام الخطيب ليقول لنا إن لديه ماحظة مهمة 
جـــدًا وإنه في غاية االســـتياء مـــن بعض المصليـــن هداهم هللا، عندها استبشـــرت خيرًا 
وجزمت بأنه سيذكر ولو شيئًا بسيطًا مما ناحظه ونعانيه في طرقاتنا ومساجدنا وكل 
حياتنا، وبينما كنت مســـتغرقًا في طموحاتي وأحام يقظتي اســـتطرق الخطيب بلومه 
الشـــديد لبعض المصلين الذين ال يســـتقيمون في صفوفهم خال تأدية الصاة وأن ذلك 
كفيـــل بـــأن يجعـــل هللا يخالف بيـــن قلوبهم، رغبت حينهـــا لو صدحت له بالمســـجد بأننا 
قـــوم قـــد خالـــف هللا قلوبنا فعـــاً حتى صرنا ال نعرف من الدين إال طقوســـه وال نعيشـــه 
فعاً كأســـلوب حياة كما كان النبي صلى هللا عليه وســـلم وصحابته رضوان هللا عليهم 
يعيشونه فسادوا العالم، لكنني بالطبع لم أفعل واكتفيت بالخروج من المسجد مع أبنائي 

بعد أن اجتزنا محنة التزاحم والسير على أكوام من األحذية المبعثرة أكرمكم هللا.
سرنا لمنزلنا ولم أنبس بكلمة واحدة في طريقي، وإذ بابني األكبر يبدد صمتنا  «

بسؤاله “لماذا يا أبي ال يحدثنا خطيب المسجد كيف نعيش حياتنا بداًل من أن 
يحدثنا عن كيف نموت؟”.

صالح بن سالم الشهري

خاطرة في يوم جمعة جميل )2(
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أســـدل الســـتار علـــى بطولـــة االتحـــاد 
الدولي للتنس األولى للناشـــئين تحت 
14 ســـنة بغرب ووســـط آسيا، وقامت 
اللجنة المنظمة للبطولة بإجراء قرعة 
وإعـــداد  الثانيـــة  البطولـــة  مباريـــات 
الجداول، وبدأت مباريات الدور األول 
للبطولة بمشـــاركة 16 العًبا، وأسفرت 
مباريات فردي األوالد عن فوز السوري 
)هاني ســـراي الدين( على اليمني )نور 
الطاجاكســـتاني  و   0 /6  ،3 /6 أســـدي( 
)تمـــرالن بكديل ييف( على الســـعودي 
بعـــد   0 /6  ،4 /6  ،7 /5 معافـــا(  )ســـطام 
تراجع أداء ســـطام بصـــورة كبيرة في 
المجموعتيـــن األخيرتيـــن رغـــم فوزه 
بالمجموعـــة األولى، أمـــا اليمني )عزيز 
عبـــد الكريـــم( فحقق فوًزا ســـهالً على 

 ،4 /6  ،2 /6 قـــالل(  )شـــادي  البحرينـــي 
وتألق السوري )غيث سليم( وفاز على 
اللبنانـــي )كارل صايـــغ( 3/ 6، 6/ 3، 6/ 2 
في لقاء متقارب المســـتوى، وبسهولة 
فاز التركمنســـتاني )سليم برجيكوف( 
6/ 2، 6/ 3 علـــى الطاجاكســـتاني )تمـــر 

بك أسكونبييف(، وفاز العب البحرين 
)فـــارس التوبلي( علـــى العراقي )أحمد 
الدلفي( 6/ 3، 6/ 4، وفاز اليمني )هاليل 
سالم( 6/ 2، 6/ 1 على العب السعودية 

محمد السليمان(.
لفـــردي  األول  الـــدور  فـــي  ويشـــارك   

8 العبـــات وبســـيطرة كاملـــة  البنـــات 
فـــازت اللبنانيـــة )ماريـــا بريـــدي( على 
الكازاخســـتانية )فارفارا ليوبتشـــينك( 
البحرينيـــة  وخاضـــت   ,0 /6  ،0 /6
الناشـــئة )هاجـــر زيـــدان( مبـــاراة قوية 
ضد السورية )شـــهد حامد( لكن عامل 

)شـــهد(  منـــح  الســـن  وفـــارق  الخبـــرة 
التفـــوق لتفـــوز بصعوبـــة بنتيجة 7/ 5، 
)إريـــكا  أمـــا العـــب كازاخســـتان   ،4 /6
اسماعيلوفا( فقد تغلبت على السورية 
)نايـــا الدهنـــي( لقـــاء قـــوي خاصة في 
مجموعتـــه الثانية لتفوز بنتيجة 6/ 3، 

6/ 7)3(، أمـــا العبة تركمنســـتان )مريم 
األربعـــة  لـــدور  فتأهلـــت  محمدوفـــا( 
بفوزهـــا 6/ 1، 6/ 2 علـــى اللبنانية )يمنة 

فيصل(.
 وتأهـــل لـــدور األربعـــة لزوجي األوالد 
الثنائـــي اللبنانـــي )أنتوني مـــوكارزال، 
علـــى   1 /6  ،1 /6 بالفـــوز  كارل صايـــغ( 
ثنائي البحرين )فارس التوبلي، شادي 
)تمـــر  الكازاخســـتانيان  وفـــاز  قـــالل( 
الن، تمـــر بـــك( 6/ 4، 6/ 2 علـــى ثنائـــي 
الســـعودية )محمد الســـليماني، سطام 
معافـــا( بنتيجة 6/ 4، 6/ 2 وحقق ثنائي 
اليمن )عزيز عبد الكريم، هاليل سالم( 
الفـــوز بنتيجـــة 6/ 3، 6/ 2 علـــى ثنائـــي 
العـــراق )نـــور أســـدي، أحمـــد الدلفـــي( 
وفـــاز ثنائـــي ســـورية )غيـــث، هانـــي( 
على )محمد الجشـــي/   بحرين، ســـليم 

برجيكوف/   تركمنستان( 6/ 3، 6/ 2.

بدء مباريات الدور األول لبطولة االتحاد الدولي للتنس

من منافسات البطولة
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أســند االتحــاد اآلســيوي لكرة القــدم مهمة إدارة مبــاراة نصف نهائي 
بطولة آسيا تحت 23 عاًما 2020 بتايلند إلى طاقمنا الدولي البحريني.

وسيدير الطاقم المكون من حكم 
الساحة الدولي المونديالي نواف 
شـــكرهللا والحكمين المساعدين 
الدوليين محمـــد جعفر وعبدهللا 
صالح، مباراة منتخبي أســـتراليا 
وكوريا الجنوبية، والتي ســـتقام 
يـــوم األربعـــاء المقبـــل الموافـــق 
22 ينايـــر الجـــاري علـــى اســـتاد 

تاماسات بالعاصمة )بانكوك(.
الدولـــي،  طاقمنـــا  جانـــب  وإلـــى 

ســـيكون األردني أدهـــم مخادمة 
حكمـــا رابعـــا، واإلماراتـــي محمد 

عبدهللا حكما للفيديو.
كـــون  مهمـــة،  المبـــاراة  وتعتبـــر 
الفائز منها ســـيضمن وجوده في 

أولمبياد طوكيو 2020.
ويعـــد طاقمنا الدولـــي من خيرة 
القـــارة  مســـتوى  علـــى  الحـــكام 
اآلسيوية، وجميعهم ضمن قائمة 

النخبة للعام الحالي )2020(.

طاقم بحريني لنصف نهائي بطولة آسيا

سبورت

سبورت

سبورت

أحمد مهدي

“بابكو” تكرم الالعبين في دوري الشركات

قامت شـــركة نفط البحرين “بابكو” 
التـــي أعلنـــت ســـابًقا عـــن رعايتهـــا 
لجائـــزة أفضـــل العب فـــي المباراة 
في دوري الشـــركات والمؤسســـات 
لكـــرة القـــدم للموســـم الثالـــث على 

التوالـــي، بمنـــح أول دفعـــة حصلت 
على بطاقة سديم عن أفضل العب 
في المباراة من مباريات المســـابقة، 
إذ حصـــل عليهـــا كالً مـــن الالعبيـــن 
عبـــدهللا حســـن مـــن فريـــق بابكـــو، 
علـــي عبـــدهللا وصـــالح ســـلمان من 

فريـــق جيبـــك. وقـــام ممثلـــو دائرة 
شـــاهين  عيســـى  مـــن  كالً  ســـديم  
حســـن  طالـــب  جناحـــي،  ومحمـــد 
رئيـــس  ونائـــب  أيـــوب،  وحســـين 
اللجنـــة المنظمـــة يوســـف ســـلطان 
بالتناوب على توزيـــع الجوائز على 

األســـبوع  فـــي  الثالثـــة  الالعبيـــن 
الجائـــزة  هـــذه  وتأتـــي  الماضـــي. 
تشـــجيًعا من شـــركة نفطة البحرين 
“بابكـــو” لالعبين على تقديم أفضل 
المستويات الفنية والتحلي بالروح 

الرياضية.

عبدالله حسن يتسّلم جائزة سديم صالح سلمان يتسلم جائزة سديم

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  حـــّدد 
الســـلة موعـــد إجراء قرعـــة بطولة 
كأس خليفـــة بـــن ســـلمان للموســـم 
الرياضي 2019 -  2020، إذ ســـتقام 

الســـابعة  الســـاعة  فـــي 
والنصـــف مـــن مســـاء 
المقبـــل  األحـــد  يـــوم 
26 ينايـــر الجاري على 
صالة اتحـــاد اللعبة بأم 

الحصم.
النســـخة  وســـتنطلق   
البطولـــة  مـــن  الرابعـــة 

يـــوم األربعـــاء 29 ينايـــر الجـــاري، 
الـــذي  التمهيـــدي  الـــدور  بإقامـــة 
سيســـتمر حتى الجمعة 31 الشـــهر 

نفسه.
وســـيكون الفريقـــان األول والثاني 
من الدور التمهيدي لدوري زين هذا 

الموســـم علـــى رأس المجموعتين، 
الـــدور  منافســـات  وســـتلعب 
التمهيـــدي مـــن دور واحـــد بطريقة 
إخراج المغلوب من مباراة واحدة، 
كمـــا ســـيلعب الـــدور ربـــع النهائـــي 
من مبـــاراة واحـــدة، علـــى أن يقام 
 Best“ الدور نصـــف النهائي بنظام
Of 3”، ليتأهـــل فريقـــان للمباراة 
النهائية. وستوقف 
مسابقات الرجال 
ابتـــداء من مطلع 
شـــهر فبرايـــر المقبـــل 
الذي سيشـــهد انطالق تحضيرات 
منتخبنـــا الوطنـــي األول اســـتعداد 
للمشـــاركة في تصفيات كأس آسيا 

.2021
وستســـتأنف مســـابقة كأس خليفة 
بن ســـلمان بعد لقـــاء منتخبنا أمام 
لبنـــان بتاريـــخ 24 فبرايـــر، حيـــث 

سيقام الدور ربع النهائي.

األحد قرعة كأس خليفة بن سلمان

أكـــد ثقتـــه بمســـتوى فريقـــه واألداء المتميـــز لالعبيـــن

رضا علي: هاجمنا داركليب بـ 4 ضاربين

أكــد مــدرب فريــق طائــرة األهلــي الكابتــن رضــا علــي أن األداء الجماعــي 
والضغــط باإلرســاالت يعتبــران مــن أهــم مفاتيــح الفوز الــذي حققه على 
حساب داركليب في نصف النهائي األول والثاني )المربع الذهبي( ليتأهل 

بكل جدارة إلى النهائي.

وفـــاز األهلـــي علـــى داركليـــب 3/ 0 فـــي 
فـــي   1 /3 وبنتيجـــة  األولـــى  المبـــاراة 
المباراة الثانية ليجـــرد )العنيد( من لقبه 
ويثأر لنفســـه بعد خسارته من داركليب 
الموســـم  الـــدوري  بطولـــة  نهائـــي  فـــي 

الماضي 2018/ 2019.
وأشـــاد رضا علي في تصريحـــه لـ “البالد 
ســـبورت” بـــأداء داركليب ومـــا يتمتع به 
مـــن نجوم وعناصر بارزة لديهم اإلصرار 
والحماس و”العنـــاد” داخل الملعب، لكنه 
فـــي الوقت ذاتـــه أوضـــح أن فريقه كان 
يســـتحق الفـــوز بنتيجـــة 3/ 0 لـــوال فـــوز 
داركليـــب بالشـــوط األول، وذلـــك ليـــس 

تقليـــال من شـــأن المنافـــس وإنمـــا لثقته 
بمســـتوى فريقـــه واألداء المتميز لجميع 
العبيه من دون اســـتثناء. وذكر أن أكثر 
ما يميز األهلي هو الهجوم بأربعة العبين 
فـــي خط واحد، مشـــيرا إلـــى نجاح تلك 
االســـتراتيجية بفضـــل إمكانـــات العبيه 
وهو مـــا خلق قوة هجوميـــة ضاربة في 
صفوفه، كما أن فريقه نجح في الضغط 
علـــى داركليـــب بقوة اإلرســـاالت ســـواء 
الهجوميـــة أو المصوبة بمركز )5( متمنيا 
أن يســـتمر الفريـــق بنفـــس النســـق مـــن 

األداء في المباريات النهائية القادمة.
وسيلتقي األهلي في النهائي األول امام 

المحرق يوم السبت المقبل 25 يناير.
ولـــدى ســـؤالنا إيـــاه عمـــا إذا كان األهلي 
أجنبـــي  محتـــرف  بالعـــب  سيســـتعين 
ثـــان أو محلـــي لتدعيم صفـــوف الفريق 
ببطولـــة األنديـــة العربية التي ســـتنطلق 
مصـــر  بجمهوريـــة  المقبـــل  فبرايـــر   16
العربيـــة، قال “أعتقد أن فريقي متكامل 
فـــي جميـــع المراكـــز ونحـــن علـــى ثقـــة 
بمســـتوى العبينـــا، ومع ذلك فـــإن القرار 

مرهـــون بالعديد من االعتبـــارات الفنية 
جميـــع  وتبقـــى  والماليـــة،  واإلداريـــة 

الخيارات مفتوحة..”.
باالتحـــاد  المســـابقات  لالئحـــة  ووفقـــا 
العربـــي للكـــرة الطائـــرة يحـــق لـــكل نـــاد 
مشـــارك في البطولة االستعانة بالعبين 
البلـــد  نفـــس  اثنيـــن كحـــد أقصـــى مـــن 
)مواطـــن( أو من خـــارج البلـــد )محترف 

أجنبي( الذي يلعب له الفريق.

رضا علي يوجه العبيه خالل المباراة
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بعد نهاية مباراة األهلي وداركليب في 
نصف النهائـــي الثاني )المربـــع الذهبي( 
قائـــد  بـــادر  األولـــى،  الدرجـــة  لـــدوري 
“العنيد” محمود حســـن بتحية جماهير 
فريقـــه وجماهيـــر منافســـه األهلي في 
تصرف يعكس روحه الرياضية العالية 
وتقبلـــه للخســـارة وتقديـــره لجماهيـــر 
الفريقيـــن ليضـــرب لنـــا مثـــاال رائعا في 
التحلي باألخالق والقيم الرياضية كما 
هـــو معروف عنه، إضافـــة إلى احترامه 
وتقديره لوسائل اإلعالم وحرصه على 

الحديث بعد الفوز والخسارة.
محمود حسن الالعب الدولي وصاحب 
الخبـــرة الكبيرة قال لـ “البالد ســـبورت” 

بعـــد نهايـــة اللقاء الـــذي خســـره فريقه 
3/ 1 ليجـــرد من لقبـــه، إن الهزيمة تعود 
إلـــى كثرة األخطـــاء الفردية المباشـــرة 
واالســـتعجال، مشـــيرا إلـــى أن الفريـــق 
ظهر بشـــكل ايجابي في الشـــوط األول 
قبـــل أن يقـــع فـــي مطب األخطـــاء في 
باقـــي األشـــواط، معترفا بقـــوة األهلي 

و”نفسه الطويل” على حد قوله.
للمحتـــرف  المتواضـــع  األداء  وعـــن 
يخـــدم  لـــم  الـــذي  “روميـــرو”  الكوبـــي 
الفريـــق فـــي المواجهتيـــن، علق حســـن 
“فـــي البدايـــة ظهـــر بشـــكل جيـــد ولكن 
يبدو أنه يعاني من الضغط النفسي كما 
أنـــه لم يتأقلم مـــع الفريق بحكم الفترة 

القصيـــرة التـــي قضاهـــا معنـــا، نتمنـــى 
أن يظهـــر بصـــورة أفضـــل فـــي بطولـــة 
األنديـــة الخليجيـــة القادمـــة”. وتوقـــع 
قائد داركليـــب أن تواصل إدارة النادي 
االعتماد على المحتـــرف “روميرو” في 
بطولة األندية الخليجية التي ستنطلق 

الشـــقيقة،  الكويـــت  بدولـــة  فبرايـــر   2
خصوصـــا وأن النجـــم محمـــد يعقـــوب 
ضـــارب مركـــز 4 ســـينضم إلـــى الفريق 
ودعـــا  داركليـــب.  قـــوة  ســـيعزز  ممـــا 
حســـن فريقه إلى طـــي صفحة الدوري 
والتفكير في بطولة األندية الخليجية.

محمود حسن خالل المباراة

ــة ــرديـ ــفـ ــاء الـ ــ ــطـ ــ ــارة مــــن األهــــلــــي إلـــــى األخـ ــ ــس ــ ــخ ــ عـــــزا ال
قائد داركليب: روميرو مضغوط وال أتوقع استبداله



أســفرت نتائج افتتاح منافســات الجولة السادســة لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة 
القدم، عن فوز الرفاع الشــرقي والنجمة والحد على المنامة والبســيتين والرفاع على 

التوالي بنتيجة واحدة )1-2(، في المباريات التي أقيمت يوم أمس.

على اســـتاد خليفة، تقدم الرفاع الشرقي 
بهدفين لبكر هوســـاوي وسامي الحسيني 
فـــي الدقيقتيـــن )16( و )71(، فيما ســـجل 

للمنامـــة عيســـى جهـــاد )84(. أدار المباراة 
نـــواف  الحكـــم عمـــار محفـــوظ، وعاونـــه 
شـــاهين وصالح جناحي، والحكـــم الرابع 

محمد بونفور. وصل الرفاع الشـــرقي إلى 
)10( نقاط وبقي المنامة عند )9( نقاط.

وعلى اســـتاد األهلي، ســـجل للنجمة علي 
مـــدن وعلي منير فـــي الدقيقتيـــن )42( و 
)73(، وســـجل للبســـيتين عبـــدهللا دعيـــج 
فـــي الدقيقـــة )75(. أدار المبـــاراة الحكـــم 
فيصـــل  ســـيد  وعاونـــه  قاســـم،  عبـــدهللا 
علوي وعبدالرزاق األحمد، والحكم الرابع 

عبدالعزيز شـــريدة. وصـــل النجمة إلى )8( 
نقاط وبقي البسيتين )8( أيضا.

علـــى اســـتاد خليفـــة، فـــاز الحـــد بهدفـــي 
محمـــد فـــارس فـــي الدقيقـــة )2( وجاســـر 
حامـــد )88(، فيمـــا ســـجل للرفـــاع مهـــدي 
الحكـــم  المبـــاراة  أدار   .)43( عبدالجبـــار 
ســـيد عدنـــان محمد، وعاونه ياســـر تلفت 
وعلي ســـعد، والحكم الرابع وليد محمود. 

وواصل الحد صدارته برصيد )13( نقطة، 
وبقي الرفاع )6( نقاط.

وتختتم مســـاء اليوم )الثالثاء( منافسات 
الجولـــة السادســـة، بإقامـــة لقاءيـــن علـــى 

استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
يلعب الحالة مع الشباب عند 4.40 عصرا، 
مـــع  األهلـــي  يلعـــب  مســـاء   7.15 وعنـــد 

المحرق.

الحد يواصل صدارة دوري ناصر بن حمد الممتاز

الرفاع الشرقي تخطى المنامة من لقاء الرفاع الشرقي والمنامة الحد كسب الرفاع وواصل الصدارةفرحة حداوية 
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قـــدم االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة 
رســـميا المـــدرب الجديد لمنتخـــب الرجال 
الفنـــي  والجهـــاز  ســـيرجيو  البرازيلـــي 
المرحلـــة  خـــالل  لـــه  المعـــاون  واإلداري 

المقبلة.
جاء ذلك خـــالل المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقده االتحـــاد بالمركـــز اإلعالمي بحضور 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة الشـــيخ علـــي بـــن 
محمـــد آل خليفـــة ونائب الرئيـــس، رئيس 
لجنـــة المنتخبـــات جهاد خلفـــان وعدد من 

أعضاء مجلس اإلدارة.
بكلمـــة  المؤتمـــر  االتحـــاد  رئيـــس  وبـــدأ 
ترحيبية قدم فيها المدرب وجهازه الفني 
المعـــاون المكـــون مـــن المـــدرب البرازيلي 
وإبراهيـــم  األجنبـــي،  المســـاعد  راميريـــز 
الورقاء المســـاعد المحلي، محمد ســـلمان 
المحلـــل اإلحصائـــي، فيمـــا ســـيكون عضو 
مديـــرا  الســـيد  علـــي  اإلدارة  مجلـــس 
مديـــرا  المحـــروس  وعبـــدهللا  للمنتخـــب، 

لمنتخبـــات الفئـــات الســـنية، بينمـــا ســـيتم 
التعاقد مـــع اختصاصي عالج طبيعي من 

الخارج الحقا.
وأكـــد الشـــيخ علي بـــن محمـــد أن المدرب 
ســـتكون لـــه حريـــة اختيـــار الالعبيـــن من 
دون تدخل سواء باختيار العناصر الشابة 
أو ذوي الخبرة، عبر االطالع على مستوى 
الالعبين في الدوري المحلي؛ خصوصا أن 
الفرصـــة متاحة أمامه لرؤية مســـتوياتهم 
حتى نهاية شـــهر فبراير تقريبا بالتنســـيق 
والتشاور مع الورقاء وسلمان، كما سيقوم 
االتحاد بتسليمه القوائم السابقة لمنتخب 
الرجال ومنتخبات الفئات بهدف اإلطالع 

على األسماء واختيار األفضل منها.
وأضاف أن التعاقد معه جاء بترشيح من 
االتحـــاد الدولـــي وهو أحد أبـــرز المدربين 
فـــي البرازيل وكان العبا معروفا وأشـــرف 
على قيادة العديد مـــن األندية البرازيلية، 
مشـــيرا إلى أن عقـــده يمتد لمدة عام قابل 

للتجديـــد، بمـــا يتوافـــق مـــع نظـــام اللجنة 
األولمبية.

وبدوره عبر المدرب سيرجيو عن سعادته 
الكبيرة بالعمل في البحرين مبديا إعجابه 
بما شـــاهده من حب وشـــغف كبير باللعبة 
واصفـــا البحريـــن بموطـــن الكـــرة الطائرة، 
موضحـــا أنـــه تلقـــى انطباعـــا إيجابيـــا من 
قبل المدربين البرازيليين الذين ســـبق لهم 

العمل في البحرين، كما أوضح أنه زار نادي 
داركليـــب وأبدى إعجابه بالعدد الكبير من 
الصغار الذين يمارســـون اللعبة، كما أشـــاد 
بالحضـــور الجماهيري في مباريات المربع 
الذهبـــي، مؤكـــدا أهميـــة خلق نظـــام عمل 
وضـــرورة االحترام المتبـــادل بين المدرب 
والالعبيـــن وهو أهم مـــن النواحي الفنية، 
متمنيا أن يحقق النجاح المطلوب ليستمر 

في عمله ويحقق ما يصبو له اتحاد الكرة 
الطائرة.

منتخـــب  إن  خلفـــان  قـــال  جهتـــه،  ومـــن 
الرجـــال مقبل على مشـــاركتين هذا العام، 
وهما دورة األلعاب الخليجية الثالثة التي 
ســـتقام بالكويـــت بشـــهر أبريـــل، وبطولـــة 
المنتخبـــات العربية التي من المقرر لها أن 
تقـــام بالعـــراق بشـــهر أكتوبـــر، موضحا أن 

إقامـــة البطولتيـــن في نفس العـــام هو أمر 
اســـتثنائي وســـيتم التنســـيق بين االتحاد 
الخليجيـــة  التنظيميـــة  واللجنـــة  العربـــي 
إلقامـــة البطولـــة الخليجيـــة والعربية في 
عامين منفصلين، كاشفا عن سعي االتحاد 
للمشـــاركة فـــي البطولـــة اآلســـيوية العـــام 
المقبل 2021 كما كشـــف عن رغبة االتحاد 

في استضافة بطولة آسيا للرجال.

ــاس عملي ــ أسـ الـــطـــائـــرة.. واالحــــتــــرام  ــرة  ــكـ الـ ــن مـــوطـــن  ــري ــح ــب ال ــو:  ــي ــرج ــي س

االتحــــــاد يقــــدم مدربـــه البرازيلــي الجديــــد

البالد سبورت

حسن علي

االتحاد العربي لكرة القدم يعتمد ممثلي البحرين
ـــة ـــان المعاون ـــي اللج ـــاء ف ـــد أعض ـــت خال ـــة بن ـــويدي وحص ـــن والس البوعيني

اعتمـــد االتحـــاد 
لكـــرة  العربـــي 
تعييـــن  القـــدم 
االتحاد  ممثلـــي 
البحرينـــي لكرة 
أعضـــاء  القـــدم 
لجانـــه  فـــي 

اجتمـــاع  هامـــش  علـــى  المعاونـــة، 
مجلس إدارة االتحاد برئاســـة رئيس 
الســـمو  صاحـــب  العربـــي  االتحـــاد 
الملكـــي األميـــر عبدالعزيز بـــن تركي 

الفيصل.
تعييـــن  العربـــي  االتحـــاد  واعتمـــد   
نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
للشـــؤون  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
اإلداريـــة والماليـــة علـــي البوعينيـــن 
كعضـــو في اللجنة المنظمة لبطوالت 

االتحاد العربي لكرة القدم.
 وتـــم اعتمـــاد تعييـــن عضـــو مجلس 
إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكرة القدم 
القانونيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  ورئيـــس 
سلطان الســـويدي كعضو في اللجنة 
القانونية، في حين تم تعيين رئيس 

اللجنة النســـائية باالتحـــاد البحريني 
لكرة القدم الشيخة حصة بنت خالد 
آل خليفـــة كنائـــب لرئيـــس لجنة كرة 
القـــدم النســـائية في االتحـــاد العربي 

لكرة القدم.
 وتأتـــي التعيينات تأكيـــدا على تميز 

الكـــوادر البحرينيـــة وكفاءتها، نظير 
ما حصلته من ثقة كبيرة على جميع 
والقاريـــة  اإلقليميـــة  المســـتويات 
والدوليـــة، األمـــر الـــذي جعلهـــا تتبوأ 
المناصـــب المختلفة فـــي االتحادات 

القارية والدولية.

سلطان السويديعلي البوعينينالشيخة حصة بنت خالد

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

نصـــف  جمـــرة  بنـــي  قطـــع 
الطريـــق نحو البقـــاء بدوري 
الدرجة األولى للكرة الطائرة 
بعدما فـــاز على النبيه صالح 
بــــ 3 أشـــواط مقابـــل شـــوط 
فـــي المواجهة التـــي أقيمت 
بينهمـــا مســـاء االثنيـــن على 
صالة االتحاد بمدينة عيسى 
المبـــاراة  ضمـــن  الرياضيـــة، 

األولـــى لملحق الهبوط. بني جمرة بقيادة المدرب جاســـم النبهان نجح في 
تحقيـــق الفوز بعدما كســـب الشـــوط األول 26/24، فيما ظفـــر النبيه صالح 
بالشـــوط الثاني 26/23 قبل أن يفوز بني جمرة بالشـــوطين الثالث والرابع 
27/25، 25/15، ويعتبـــر هـــذا االنتصـــار هـــو األول لبني جمرة في الموســـم 
الحالـــي 2019/2020. وســـيلتقي الفريقان مجددا فـــي النهائي الثاني الذي 
ســـيقام يـــوم الجمعة المقبـــل 24 يناير الجاري، إذ يحتاج بنـــي جمرة للفوز؛ 
ليؤكـــد بقائـــه بـــدوري األضواء فيما سيســـعى النبيـــه صالح لتحقيـــق الفوز 
ليحتكـــم الفريقـــان إلـــى مباراة فاصلـــة. وكان النبيه صالـــح وبني جمرة قد 

حققا المركز الرابع في دور المجموعات ليلعبا مباراة تحديد الهبوط.

بني جمرة يهزم النبيه صالح ويقترب من البقاء بدوري الكبار

المدرب حامال قميص المنتخب المدرب ورئيس االتحاد أثناء توقيع العقد

وقع منتخبنا للشـــباب لكـــرة القدم في 
المجموعـــة الثانية بكأس العرب تحت 
جانـــب  إلـــى  وذلـــك   ،2020 عامـــا   20

منتخبات المغرب وقطر وجيبوتي. 
جـــاء ذلـــك خالل قرعـــة البطولـــة التي 
أجريت أمس- اإلثنين 20 يناير الجاري 

في العاصمة السعودية- الرياض.
العربيـــة  المملكـــة  وستســـتضيف 
الســـعودية منافســـات البطولـــة خـــالل 

مـــارس   5 فبرايـــر وحتـــى   17 الفتـــرة 
المقبلين بمشـــاركة 16 منتخبا، بتنظيم 
القـــدم  لكـــرة  العربـــي  االتحـــاد  مـــن 

وبالشراكة مع معهد إعداد القادة.
وســـتقام مباريـــات المجموعـــة الثانية 
فـــي العاصمـــة- الريـــاض، وذلـــك علـــى 
اســـتاد األميـــر فيصل بن فهد واســـتاد 

نادي الرياض.
الوطنـــي  المـــدرب  منتخبنـــا  ويقـــود 

إسماعيل كرامي.
ضمـــت  القرعـــة،  نتائـــج  باقـــي  وفـــي 
المجموعـــة األولـــى منتخبـــات العراق، 
تونس، موريتانيا والكويت، المجموعة 
الجزائر  فلســـطين،  الثالثة:الســـعودية، 
ومصـــر، المجموعـــة الرابعة:الســـودان، 

ليبيا، اإلمارات وجزر القمر.
وينـــص نظام التأهل فـــي المجموعات 
على ترشـــح صاحبـــي المركزين األول 

والثاني إلى الدور ربع النهائي.
المؤمـــل أن يخـــوض  مـــن  ذلـــك،  إلـــى 
أحمر الشـــباب لقـــاء وديا أمـــام نظيره 
الســـعودي يـــوم 24 ينايـــر الجـــاري في 

الدمام.
إعـــداد  برنامـــج  ضمـــن  ذلـــك  يأتـــي 
المنتخـــب للمشـــاركة في بطولة آســـيا 
فـــي  ســـتقام  التـــي  عامـــا   19 تحـــت 

أوزبكستان خالل أكتوبر 2020

سحب قرعة كأس العرب تحت 20 عاما
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أحمد مهدي

منتخب الشباب لكرة القدم

مواجهة بني جمرة والنبيه صالح

أحمد مهدي )تصوير: رسول الحجيري(



نظم موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد مزاين الهجن بمشاركة كبيرة من 
مالك الهجن في مملكة البحرين.

وقام نائـــب رئيس رياضات الموروث 
الشعبي علي آل فاضل المري بتتويج 
الفائزيـــن فـــي مزايـــن الهجـــن، حيـــث 
شهدت فئة )الجل( فوز محمد العمري 
أحمـــد  جـــاء  فيمـــا  األول،  بالمركـــز 
النعيمـــي في المركـــز الثانـــي، وأحمد 
معيـــوف الرميحي في المركز الثالث، 
ثم حسن الكعبي رابعا، خالد النعيمي 
مجـــددا  النعيمـــي  أحمـــد  خامســـا، 
سادســـا، يليه ســـالم الســـعدي ســـابعا، 
ونـــواف الكعبـــي ثامنا، وأخيـــرا أحمد 

معيوف الرميحي تاسعا وعاشرا.
وفـــي فئة )الدق(، توج علي بن حويل 
بالمركزيـــن األول والثاني، بينما حقق 
المركـــز  الرميحـــي  بـــن ذيـــاب  راشـــد 
رابعـــا،  النعيمـــي  أحمـــد  ثـــم  الثالـــث، 
وراشـــد الرميحي أيضا خامســـا، يليه 
ثـــم محمـــد  الكعبـــي سادســـا،  نـــواف 
المعمري ســـابعا، ســـالم السعدي ثامنا، 
محمد المعمري تاسعا، ونواف الكعبي 

عاشرا.
كما أقيم ســـباق الهجن ضمن النسخة 
السادســـة من موســـم ناصـــر بن حمد 
للصقـــور والصيـــد، حيـــث تـــوج فـــي 
شـــوط )البـــكار( أحمد ســـعد النعيمي، 
متفوقـــا علـــى عبـــدهللا النعيمـــي فـــي 
المركزيـــن الثانـــي والثالـــث، ثم نواف 
الكعبـــي في المراكـــز الرابع والخامس 

والسادس.
وعلى مســـتوى شوط )القعدان(، توج 
نـــواف الكعبـــي بالمركـــز األول، فيمـــا 
جاء محمـــد عامر في المركـــز الثاني، 
وخالـــد النعيمـــي فـــي المركـــز الثالث، 
ثم أحمد النعيمـــي رابعا، وعبدهللا بن 

سعد خامسا.
 وفـــي ســـياق متصـــل، حقـــق الفارس 
سيد صالح عيســـى المركز األول في 
أولى سباقات الخيل العربية األصيلة 
لمســـافة 1000 متر والتي تأتي ضمن 
نطاق موســـم ناصر بن حمـــد للصقور 

والصيد في نسخته السادسة.
 وأقيـــم الســـباق األول للخيل العربية 
األصيلة بإشـــراف من لجنة ســـباقات 
المـــوروث برئاســـة خالد أحمد حســـن 
وذلـــك فـــي قريـــة البحريـــن الدوليـــة 

لسباقات القدرة.
 وتمكن ســـيد صالح عيسى من الفوز 
بالمركـــز األول علـــى صهـــوة الجـــواد 
“DHAHAMA “، متفوًقا على الفارس 
ســـمير داود الذي حقـــق المركز الثاني 
 MUTHELAT ALFATEH“ بالجـــواد 
“، فيمـــا كان المركز الثالث من نصيب 
الفـــارس قاســـم عبـــاس علـــى صهـــوة 

.“ ALWAJYA“ الجواد
 ويقام الســـباق الثاني للخيل العربية 
فبرايـــر  مـــن  الثامـــن  يـــوم  األصيلـــة 
المقبل، بينما يقام السباق الثاني يوم 
التاســـع والعشـــرين من فبرايـــر، على 
أن تختتم الســـباقات بإقامة الســـباق 
الرابـــع يـــوم الرابـــع عشـــر مـــن مارس 

القادم.
فـــإن  الســـباقات،  الئحـــة  وبحســـب   
الفائزين في المراكز الثالثة األولى لن 
يتمكنوا من المشـــاركة في السباقات 

الثالثة القادمة.
 وتعد سباقات الخيل العربية األصيلة 
واحدة من أبرز فعاليات ضمن موسم 

ناصر بن حمد للصقور والصيد.

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

انطلقـــت الجولـــة الثالثة مـــن بطولة 
التحمـــل للكارتنـــج 12 ســـاعة يومي 
الجمعة والســـبت علـــى مضمار حلبة 
البحرين الدولية للكارتنج، وشـــهدت 
مشـــاركة واســـعة بــــ 12 فريقـــا علـــى 
مضمار الكارتنج العالمي كما شهدت 
منافســـة وتحديـــا كبيـــرا بيـــن الفرق 
المشاركة على حلبة CIK وبمشاركة 

من البحرين والسعودية.
وخطـــف المركـــز األول فريـــق “بابكو 
انجنيرنـــغ” بســـائقي الفريـــق فيصل 
الشافعي وعبدهللا الذوادي ويوسف 
كميـــري بعـــد إنهائهـــم الســـباق الـــذي 
متواصلـــة  ســـاعة   12 لــــ  اســـتمر 
وتحقيقهـــم 557 لفـــة علـــى المضمار 
العالمـــي، وفـــي المركـــز الثاني فريق 
بفـــارق  جونيـــور”  بحريـــن  “ريســـنغ 

األول  المركـــز  عـــن  ثانيـــة   8.915
بســـائقي الفريق خالد الـــوزان، خالد 
الـــزاد وراشـــد المعمـــري، ثالثـــا فريق 
“قو بحرين” بسائقي الفريق عبدهللا 
وعلـــي  ســـرحان  وعبـــاس  بوهنـــدي 
بســـلر، رابعـــا فريـــق “بابكـــو ســـديم” 

ضمن التصنيف العام للبطولة.
وضمـــن فئـــة المحترفيـــن جـــاء أوال 
فريق قـــو بحرين، ثانيـــا فريق بابكو 
أســـامة  الفريـــق  بســـائقي  ســـديم 
البوفالســـة وعلـــي عبـــدهللا وخليفة 
الزيانـــي، فـــي المركـــز الثالـــث فريق 
الفريـــق  بســـائقي  بحريـــن  ريســـنغ 
خليفـــة  آل  وســـلمان  مطـــر  محمـــد 

وخالد الريس.
الفئـــة الثانيـــة فئـــة الفـــرق الوطنيـــة 
فتصدرهـــا فريـــق بابكـــو انجنيرنـــغ، 

ثانيـــا فريق ريســـنغ بحرين جونيور، 
ثالثـــا فريـــق منامـــة درفت بســـائقي 
الفريـــق إيريك غراونـــدر وفرانكلين 

كل ومايكل سبينسر.
الفئـــة الثالثـــة ضمـــن البطولـــة فئـــة 
الشركات والتي تصدرها فريق بابكو 
موتورســـبورت بســـائقي الفريق عبد 
الرحمـــن العوضـــي وعيســـى محمود 

وعزيز بوفـــالح، ثانيا فريق خدمات 
مطار البحرين الفريق الثاني بسائقي 
الفريـــق محمـــود ســـاعاتي ويوســـف 

يعقـــوب وزيـــاد خليفـــة، فـــي المركز 
الثالث فريق خدمات مطار البحرين 
الفريـــق الثالـــث C بســـائقي الفريـــق 

موريـــاس  فيليـــب  الشـــلطر،  ســـعود 
ودون فينورا وعمار الغواص، محمد 

فاضل وحسين حبيب.
ويتصدر البطولة بعد الجولة الثالثة 
فريـــق بابكـــو انجنيرنـــغ برصيـــد 99 
نقطـــة، فريق قـــو بحريـــن 95 نقطة، 
 94 فريـــق ريســـنغ بحريـــن برصيـــد 
نقطـــة، ورابعـــا فريق ريســـنغ بحرين 

جونيور برصيد 92 نقطة.
يذكـــر أن هذه البطولـــة تنطلق في 4 
جـــوالت الجولـــة الرابعـــة والختامية 
ســـتنطلق فـــي 14 و15 فبراير 2020 

وسيكون سباق تحمل 24 ساعة.
ولمزيـــد مـــن المعلومات وللمشـــاركة 
للتحمـــل  الكارتنـــج  بطولـــة  فـــي 
علـــى  االتصـــال  يمكـــن  ســـاعة   24

.)17451745(

الصخير - حلبة البحرين الدولية

“بابكو إنجنيرنغ” يحرز لقب بطولة التحمل للكارتنج

من التتويج

فريق بابكو 
إنجنيرنغ يخطف 

لقب ثالث جوالت 
بطولة التحمل 

للكارتنج 

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تنطلــق منافســات الجولــة الثالثــة مــن فعاليــات كانــو موتــورز للرولنــغ دراغ والتــي تقــام على مضمار الســرعة فــي حلبة 
البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” وذلك يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري.

دراغ”  “الرولنـــغ  فعاليـــة  وتعتبـــر 
واحدة من أحدث المنافسات التي 
تمـــت إضافتهـــا إلى قائمـــة طويلة 
مـــن األنشـــطة المثيـــرة لــــ “موطن 
الشـــرق  فـــي  الســـيارات  رياضـــة 

األوسط”.
على غرار منافسات ليالي إبراهيم 
خليـــل كانو لــــ “الـــدراغ والدرفت”، 
فرصـــة  دراغ”  “الرولنـــغ  الــــ  يوفـــر 
للمشاركة بســـياراتهم  للمشـــاركين 
الخاصـــة أو دراجاتهم النارية على 
المضمار الســـرعة البالـــغ طوله ربع 

ميـــل، والمعتمـــد من “شـــبكة هوت 
.NHRA ”رود الوطنية العالمية

ويكمـــن الفـــرق الرئيســـي فـــي الــــ 
“رولنغ دراغ” هو أن المشـــاركين ال 
يبـــدأون من توقف تـــام، ولكن من 
سرعة دوران تبلغ 80 كيلومتر في 
الســـاعة. لذلك فإن الـ “رولنغ دراغ” 
هو الفعالية المثالي لدعوة صديق 
أو أكثـــر ومـــن ثـــم تحديهـــم فـــي 
سلســـلة من المنافســـات المباشـــرة 

لمعرفة األفضل.
ومـــن المقـــرر أن تقـــام منافســـات 

كانـــو موتورز لـ “الرولنغ دراغ” يوم 
الخميـــس بيـــن الســـاعة 7 مســـاًء 
وحتى منتصف الليل. وتتم عملية 
التســـجيل فـــي موقف الســـيارات 
رقم 2 التابع للحلبة، من الســـاعة 5 

مساًء وحتى الساعة 9 مساًء.
تكلفة المشاركة هي 20 دينار لكل 
ســـائق أو متســـابق. هنـــاك رســـوم 
إضافية بقيمـــة 10 دنانير للدخول 
دينـــارا  و7  الخدمـــات،  لمنطقـــة 
للراكب المرافق. يمكن للمشاهدين 
مشـــاهدة جميع المنافسات مقابل 

رســـم دخـــول رمزي قـــدره 2 دينار 
بحريني. تباع التذاكر في مواقف 

السيارات 4 و 2.
كمـــا هـــو الحال في كل نشـــاط من 
أنشـــطة الحلبة، يتـــم اتباع معايير 
الســـالمة علـــى أعلى مســـتوى في 
جميـــع األوقـــات خـــالل الفعاليات 
للســـائقين والمشـــاهدين علـــى حد 

سواء.
حـــول  المعلومـــات  مـــن  لمزيـــد 
لــــ  للســـيارات  كانـــو  منافســـات 
“الرولينج دراغ”، قم بزيارة الموقع 
www.bah� للحلبـــة  الرســـمي 
raingp.com أو اتصل على الخط 

الساخن 973�17�45000.

ــة ــي ــدول ــن ال ــري ــح ــب ــى حــلــبــة ال ــل تــنــطــلــق الــخــمــيــس ع

الجولــــة الثالثــة لـ “كانــو موتــورز للرولنــــغ دراغ”

من المنافسات
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سيد صالح بطال لسباق الخيل العربية األصيلة األول
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عقـــارات  شـــركة  اســـتضافت 
السيف مجموعة من المتقاعدين 
“مهرجـــان  سلســـلة  ضمـــن 
المتقاعدين” السابع لتناول وجبة 
الغداء في مطعم رنديفو بمجمع 
السيف، وذلك احتفاًء بجهودهم 
وسنوات عملهم الحافلة بالعطاء 
ضمن مختلف القطاعات بمملكة 

البحرين. نظمت المناســـبة لجنة 
الشـــراكة االجتماعية بالشرك مع 
مشرف عام مهرجان المتقاعدين 
صالـــح بن علي، الـــذي أثنى على 
الســـيف  عقـــارات  شـــركة  دور 
المناســـبات  هـــذه  باســـتضافة 
االجتماعيـــة المهمة، وقدم هدية 
تذكارية لشركة عقارات السيف.

“عقارات السيف” تستضيف متقاعدين

“البحرين العقارية” تعلن دعمها معرض االستثمار العقاري
الـــمـــقـــبـــل ــر  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ  15 ــى  ــ ــت ــ ح  13 ــن  ــ ــ م ــق  ــلـ ــطـ ــنـ يـ
وقعت جمعية البحرين العقارية مذكرة تفاهم مع شركة اكسبشنز للعالقات العامة من أجل توفير الدعم والتعاون لمعرض البحرين لالستثمار العقاري 2020 

والذي انطلق للعام الثالث على التوالي وذلك بعد نجاح المعرضين السابقين. 

ويقـــام المعـــرض تحت رعايـــة رئيس 
جهـــاز المســـاحة والتســـجيل العقاري 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم 
العقاري الشيخ سلمان بن عبد هللا بن 
حمـــد آل خليفـــة، وذلك مـــن الخميس 
إلـــى الســـبت مـــن 13 إلـــى 15 فبرايـــر 
المقبـــل فـــي مجمـــع الســـيتي ســـنتر، 
Expres�  وذلـــك بتنظيـــم مـــن شـــركة

.sions PR & Events
ويهدف المعـــرض لتعزيز ثقافة العقار 

فـــي مملكـــة البحريـــن وإلـــى تمكيـــن 
جيل من الشركات البحرينية المؤهلة 

لقيادة وتطوير القطاع العقاري.
وفي هذا السياق صرح رئيس جمعية 
البحرين العقارية عبد الكريم الســـادة 
وقـــال: “ تأتـــي شـــراكة الجمعيـــة مـــع 
هـــذا المعـــرض المميـــز للمـــرة الثالثـــة 
على التوالي إيمانـــا بأهمية الفعاليات 
العقارية، ولدعم األعضاء المشاركين، 
العقاريـــة  الشـــركات  مكانـــة  وتعزيـــز 

البحرينية”. 
وراء  كانـــت  الجمعيـــة  “إن  وأضـــاف 
العـــام  منـــذ  المعـــرض  هـــذا  انطـــاق 
2018، وتأتي الشـــراكة اإلستراتيجية 
مع تمكين كبرهان على أهمية القطاع 
العقـــاري في المملكة ودعم المشـــاريع 

البحرينية”.
المعرضيـــن  علـــى  اإلقبـــال  وحـــول 
التنفيـــذي  المديـــر  أكـــدت  الســـابقين 
لشـــركة اكسبرشـــنز أســـيل المهنـــدس 

الشـــركات  أهـــم  بانضمـــام  اعتزازهـــا 
العقارية المرموقة للمعارض السابقة، 
وطـــرح مختلـــف العقـــارات المرخصة 
الســـوق  فـــي  والمتاحـــة  الجاهـــزة 
البحرينيـــة بمقاييس تلبي احتياجات 
الجميع، حيـــث أن موقع المعرض في 
أحد أكثر المجمعات التجارية حيوية 
يوفر فرصة ذهبية لعرض مشـــاريعهم 
التجاريـــة ولقـــاء المهتميـــن بالســـوق 

العقارية.

“الربيع للسفر والسياحة” تفتتح مقرها الرئيس الجديد
افتتحــت شــركة الربيــع االســم الرائــد فــي مجــال الشــركة والســياحة فــي 
مملكة البحرين مقرها الرئيســي الجديد وذلك في حدائق بالزا في شــارع 
البديــع، بحضــور القائــم بأعمــال مديــر إدارة المرافــق والخدمــات بهيئــة 
البحرين للســياحة والمعارض ســنان الجابري، والرئيس التنفيذي للشــركة 
محمــد الحمــد ونائــب الرئيــس التنفيذي للشــركة أحمد الحمــد وممثلي من 

شركات الطيران العالمية. 

وعلـــى هامش االفتتاح صرح محمد 
الحمـــد قائاً: ال يخفـــى على الجميع 
الـــدور الكبيـــر الـــذي لعبتـــه شـــركتنا 
شـــركة الربيع للســـفر والســـياحة في 
تغيير مفهوم الســـفر والســـياحة في 
مملكـــة البحريـــن خصوصـــًا ومنطقة 
بكـــوادر  عمومـــًا  العربـــي  الخليـــج 
أهـــم  مـــن  تعـــد  مخلصـــة  بحرينيـــة 
أفضـــل  لتقديـــم  النجـــاح  مقومـــات 
تجربة لمســـافرينا، وحرصًا منا على 
تمثيـــل مملكة البحريـــن خير تمثيل 
وتقديـــم أفضل خدمة لعمائنا، فإننا 
قررنا التوســـع فـــي حجـــم العمليات 
ممـــا يقتضي زيادة الموارد البشـــرية 
وحجـــم الشـــركة، وذلـــك عـــن طريق 
والـــذي  الرئيســـي  مقرنـــا  افتتـــاح 

يحتـــوي علـــى العديـــد مـــن المرافق 
وغـــرف  األماميـــة  المكاتـــب  منهـــا 
لاجتماعـــات  وغرفـــة  العمليـــات 
وغيرهـــا الكثيـــر، حيث تضم شـــركة 
الربيـــع للســـفر والســـياحة مـــا يربـــو 
علـــى 65 كابتنا مـــن ضمنهـــا العنصر 
النســـائي وجميعهم من ذوي الخبرة 
واالختصـــاص هم أحد أكبر أســـباب 

نجاحاتنا. 
من جانبه صرح أحمد الحمد: راودنا 
هـــذا الحلـــم قبـــل مـــا يقـــارب الســـبع 
سنوات في تأسيس شركة سفريات 
والســـياحة  الســـفر  خدمـــات  تقـــدم 
بشـــكل برؤية مختلفة لتجربة ســـفر 
متعـــددة الجوانب لعمائنا وبتوفيق 
من هللا عز وجل اســـتطاعت الشركة 

خال فترة قياسية في تغيير مفهوم 
الســـفر لعمائهـــا من خال الشـــراكة 
مع العديد من شـــركات الطيران في 
العالـــم وعامات صناعة الســـفر ثقة 
فـــي المنطقة، فنحن نملك شـــراكات 
شـــركات  مـــن  العديـــد  مـــع  مثمـــرة 
الطيران ورصيدا متنوعا من خبرات 
الســـفر ممـــا جعلنا نتربـــع على عرش 
ُصنـــاع الســـفر فـــي مملكـــة البحرين 
والمملكـــة العربية الســـعودية ونعمل 
وفق إســـتراتيجية مدروسة، ونظرة 
ثاقبـــة تلبـــي احتياجـــات عمائنا من 
خـــال توفيـــر رحـــات إلـــى وجهات 
جديـــدة ونحـــن قـــادرون مـــن خال 
خبرتنا على تحقيق توافق عاٍل بين 
المثاليـــة فـــي األســـعار واالبتكار في 

الوجهات.

الحمد: العنصر 
البحريني أكبر 
أسباب نجاحاتنا

ــمــنــظــمــات األبـــحـــاث الــعــلــمــيــة ــات ل ــم ــه ــم ــام ال ــمـ إتـ

الطرفين بــيــن  ــط  ــرب ت األمـــد  ــة  وطــويــل وثــيــقــة  ــة  ــاق ع

“كانو للمالحة” تطلق عملياتها بالقطب الجنوبي

“التسهيالت” تحتفي بشراكتها المثمرة مع “مونتريال”

أطلقــت )كانــو للمالحة( إحدى شــركات مجموعة يوســف بن أحمد كانو 
في سابقة هي األولى من نوعها على صعيد الشرق األوسط وإفريقيا، 
مــن خــالل مكتبهــا فــي جنــوب إفريقيــا، عملياتها فــي القطــب الجنوبي 
حيــث أتمــت عمليــة تخليص ناجحة لمعــدات تتعلق بالبحــث العلمي تم 

شحنها على الطائرة الخاصة )داسول فالكون 7(. 

الفائـــزة  للماحـــة(،  )كانـــو  وتوفـــر 
بجائـــزة الوكيـــل الماحـــي للشـــرق 
مرتيـــن  وإفريقيـــا  األوســـط 
 2018 عامـــي  فـــي  متتاليتيـــن 
خدمـــات  أنـــواع  شـــتى  و2019، 
الدعـــم لمقـــرات البعثـــات العلميـــة 
فـــي القـــارة الجنوبيـــة منهـــا الدعم 
للعديـــد  والتخليـــص  اللوجســـتي 
من الطائرات وســـفن الشحن التي 

تصل هناك.
وتحـــدث الرئيـــس التنفيـــذي لكانو 

بايجريـــف،  جوناثـــان  للماحـــة 
حول هـــذا اإلنجـــاز غير المســـبوق 
أوســـطية  شـــرق  ماحـــة  لشـــركة 
قائـــاً: “نســـتطيع أن نؤكد بكل ثقة 
أن )كانـــو للماحـــة( نجحت في أن 
تكون مـــن أوائل شـــركات الماحة 
في القـــارة المتجمدة بعد أن أنهت 
)داســـول  طائـــرة  تخليـــص  مهمـــة 
فالكـــون 7( المســـتخدمة مـــن قبل 

مقرات البحث العلمي”.
وأكـــد بايجريـــف أن )كانو للماحة( 

مختلـــف  مـــع  عاقتهـــا  وطـــدت 
فـــي  العلميـــة  األبحـــاث  منظمـــات 
فـــي  وتســـاعد  الجنوبـــي  القطـــب 

تســـهيل وصول أفرادهم وســـفنهم 
وطائراتهـــم ومعداتهـــم مـــن خال 
مكتب الشركة في جنوب إفريقيا.

احتفــت شــركة التســهيالت للســيارات الوكيــل والمــوزع الحصــري لعالمــات 
جيه ايه ســي موتور وهافال وفوتون بشــراكتها المثمرة مع شــركة مونتريال 

للسيارات االسم الرائد في مبيعات التجزئة في مملكة البحرين.

وفي هذا السياق استقبل مالك شركة 
مونتريال للســـيارات إبراهيم الشيخ، 
التســـهيات  لشـــركة  العـــام  المديـــر 
للســـيارات بريـــر جاســـم فـــي معرضه 
الكائن في منطقة الهملة، حيث أشـــاد 
الشـــيخ بالعاقة الوثيقة طويلة األمد 
مع شركة التسهيات للسيارت؛ كونها 
بـــه  تتمتـــع  لمـــا  إســـتراتيجيًا  شـــريكًا 
العامات التجارية التابعة للتسهيات 
وأداء  ســـمعة طيبـــة  مـــن  للســـيارات 
متميـــز مؤكـــدًا الـــدور الكبيـــر والبـــارز 
التغييـــر  خـــال  مـــن  أحدثتـــه  الـــذي 
الجذري في ســـوق الســـيارات بمملكة 

البحرين.
من جانبه أشـــاد جاســـم بالدور الكبير 
للســـيارات  مونتريـــال  تلعبـــه  الـــذي 
مبيعـــات  فـــي  الطيبـــة  وبســـمعتها 
التجزئة، عبـــر تقديمها لنتائج متميزة 
وبانتشـــار  الفائتـــة،  الســـنوات  خـــال 
أنحـــاء  مختلـــف  لتغطـــي  معارضهـــا 
المملكـــة مقدمـــة بذلـــك العديـــد مـــن 
الفئـــات  لجميـــع  التمويليـــة  الحلـــول 
مـــن  الماديـــة  المســـتويات  ولجميـــع 
موظفـــي الحكومـــة وموظفي القطاع 
المحـــدود  الدخـــل  وذوي  الخـــاص 
للزبائـــن  يســـهل  ممـــا  والعقـــارات، 

اقتنـــاء  والمقيميـــن  المواطنيـــن  مـــن 
ســـياراتهم بأفضل األســـعار مع توافر 
ســـيارات  مـــن  الموديـــات  جميـــع 
يجعـــل  ممـــا  وجديـــدة  مســـتخدمة 
منهـــا الخيـــار المثالـــي لربـــات البيوت 

والمتقاعدين وطـــاب الجامعات، من 
خـــال توفير كافة العامات التجارية 
األكثر شـــهرًة بضمـــان الوكيل المعتمد 
عن طريق األقساط الميسرة بالتعاون 

مع تسهيات البحرين.

أفراد طاقم “كانو للمالحة” أثناء تخليص طائرة “داسول فالكون 7” في القطب الجنوبي

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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تدعمك صداقات وعالقات اجتماعية جديدة 
اليوم.

تجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بخيبات 
أمل.

 تعيش حااًل من الصفاء الفكري والذهني.

تبتعد عن كل ما يسبب التوتر مع األصدقاء 
اليوم.

 إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة مع زوجتك.

 تتعامل مع مؤسسات وتكون آمالك مشرقة.

 تتاح لك فرص استثنائية اليوم لتحقيق حلم ما.

تقوم بنشاطات ورحالت بعيدًا عن زحمة الحياة 
اليومية.

 خذ إجازة ترتاح فيها وتجدد قواك وعقليتك.

عليك أال تستسلم بسهولة مهما اشتدت 
الضغوط.

أي تحّول قد ال يكون في مصلحتك لتعزيز 
موقعك.

تعيش عالقة صداقة حميمة مع أحد األشخاص 
من برجك.
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 الملكان اإلنجليزي ريتشارد 

األول والفرنسي فيليب الثاني 
يبدآن بحشد 

جيوشهما 
باتجاه الشرق 

في إطار الحملة 
الصليبية 

الثالثة.

انتهــت فــي أبوظبــي عمليــات تصويــر الفيلــم الخليجي 
الكوميدي “اهرب يا خلفان”، إنتاج شــركة “العنود” لإلنتاج 
والتوزيع الفنــي، وإخراج فراس أبوالهيجا، وســيناريو عالء 
محمد. وتدور أحداث الفيلم بيــن المدينة والبادية، ضمن 

مجريــات درامية ومواقــف كوميدية، ويتنــاول قصة عائلة 
ســعودية تفقد طفلها في إحدى الواحات، وتعثر عليه بعد 20 

سنة، بعد أن أصبح شابا ينتمي إلى عائلة من البادية. وأشاد المدير العام للشركة 
أمير األشمل بالعمل، باعتباره أول فيلم خليجي يجمع بين المدينة والبادية.

انضم الممثل السوري ســلوم حداد إلى بطولة مسلسل 
“دانتيــل”، مــع الفنانيــن اللبنانيــة ســيرين عبدالنــور 
والســوري محمــود نصــر، والــذي يبــدأ تصويــره األيام 
المقبلة وينتظر عرضه في دراما رمضان المقبل. ويقّدم 

حــداد في المسلســل شــخصية غامضة وقاســية تؤثر 
علــى مجرى األحداث. يبدأ تصوير المسلســل خالل الشــهر 

الجاري، تحت إشــراف المخرج الســوري المثنى صبح، والتحضيرات تســير من 
قبل الشركة المنتجة للمسلسل إلتمام ما يلزم النطالق هذا العمل من بيروت.

يراهــن الفنــان خالــد أميــن علــى جديــده فــي الدرامــا 
التلفزيونية للموســم الرمضانــي المقبل، وتحديدا من 
خالل مجموعة المنتج المخرج عبدالله بوشهري، الذي 

يتجدد تعاونهما للسنة الثالثة على التوالي.
يقــول خالــد: عمــل جديــد ال أعرف مــن أين وكيــف أبدأ 

الحديث عنه، “محمد علي رود” هذا هو اسمه، شارع شهير 
في الهند من حقبة األربعينيات اشتهر خالل التبادل التجاري وازدهار الرحالت 

التجارية من وإلى الهند.

خالد والهنددانتيلاهرب يا خلفان
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كشـــفت الفنانة أميرة محمد عن 
مشـــاركتها فـــي مهرجـــان الملـــك 
نســـخته  فـــي  لإلبـــل  عبدالعزيـــز 
المقبلـــة بالســـعودية، بعدما أتاح 
للعنصـــر  الفرصـــة  المهرجـــان 
النسائي للمشـــاركة، والتي تعتبر 
بهـــذا  تشـــارك  بحرينيـــة  أول 
المهرجان، والذي سبق وشاركت 
فيـــه ســـيدات مـــن دول الخليـــج 

العربي.
وعلقـــت الفنانـــة البحرينية على 
قائلـــًة  بالمهرجـــان،  انضمامهـــا 
“ســـعدت جـــًدا بزيـــارة المهرجان 

التـــي اعتبرهـــا مميـــزة بالنســـبة 
لي، فزيارة مهرجان يحمل اســـم 
الملك عبدالعزيز شـــيء مشـــرف 
لي، كما أننـــي اطلعت من خاللها 
على عالم جديد ومثير، وأشـــكر 
القائميـــن علـــى أمـــر المهرجـــان 
على هـــذا العمـــل الضخـــم الذي 
ُيعنى بموروثنا وحضارتنا، كأول 
بحرينيـــة تشـــارك فـــي مهرجـــان 
العـــام  لإلبـــل  عبدالعزيـــز  الملـــك 
القـــادم في فئة الصفر وســـأكون 
والدبـــوس”،  للدغيثـــر  منافســـة 

وفًقا لموقع سبق.

أول بحرينية تشارك بمهرجان سعودي لإلبل

 1793
إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار الفرنسيين.

 1864
بدء حملة تاورانجا خالل حروب الماوري بنيوزيلندا.

 1917
زلزال في إندونيسيا يؤدي إلى وفاة ما يقارب ال15000 شخص.

1954
انطالق الغواصة األميركية “نوتيلوس”، وهي أول غواصة في التاريخ.

 1976
إقالع أول رحلة لطائرة الكونكورد بين باريس وريو دي جانيرو.

احتفلت التونسية درة 
بوصول عدد متابعيها 

لـ10 ماليين، عبر حسابها 
 Instagram على موقع

وأعربت عن سعادتها 
بدعم الجمهور المستمر 
لها، موجهة الشكر لهم.

من يقدم وعودا وال ينفذها وغير الناضج والمخادع

سمات الرجل الذي تشكو منه النساء

أوال: الذي يقدم وعودا وال 
ينفذها

اكثر مـــا يغضب المـــرأة من الرجل 
هـــو  لـــه،  احترامهـــا  مـــن  ويقلـــل 
اقدامـــه علـــى تقديـــم الكثيـــر مـــن 
الوعـــود دون أن يكـــون قادرا على 
تنفيذهـــا. واألســـوأ أن يكون قادرا 
علـــى تنفيذهـــا لكنـــه ال يريـــد ذلك، 
هو فقـــط كان يحاول الخروج من 

مأزق عندما وعدها بتنفيذها.
فهـــذا التصـــرف يندرج تحـــت بند 
النفـــاق والغش وعدم المســـؤولية، 
وهـــذه صفـــات تحـــرص كل امـــرأة 
على أال تكون موجودة في الرجل 
الذي سيكون شريك حياتها، لذلك 
احـــرص علـــى أن تلتـــزم بكلمتـــك 
وأن تحقـــق وعودك، أو على األقل 
حـــاول تحقيقهـــا مهمـــا كانت 
صعبـــة حتـــى ال تتزعـــزع 

صورتك في نظرها.

ثانيا: المخادع

اذا كنت تتقرب من امرأة 
وأنـــت تعلم فـــي النهاية 
أنك ال تنـــوي االرتباط 
فـــال  رســـميا،  بهـــا 
تخدعهـــا  أن  تحـــاول 
أنـــك  تخبرهـــا  بـــأن 
تراها شـــريكة العمر 
المستقبل،  وزوجة 
ألنـــه عندما يحين 
االنفصـــال  وقـــت 
عنهـــا،  وتبتعـــد 
أنـــك  تأكـــد 
ســـتترك جرحـــا 
فـــي  كبيـــرا 
قلبهـــا لـــن تنســـاه 
ثقتهـــا  ألن  بســـهولة، 

بنفســـها ســـتقل ظنا منهـــا أنها غير 
قادرة علـــى اختيار شـــريك ناضج 

وصادق.
وإذا كانت هناك أية ظروف تمنعك 
من الزواج في الوقت الحالي، كأن 
تكـــون مضطـــرا للســـفر للعمـــل في 
الخـــارج، أو عليـــك اعالـــة اخوتـــك 
أن  فعليـــك  ورعايتهـــم،  الصغـــار 

تفصح عن هذه األسباب.

ثالثا: المتعجل في الزواج دون 
أن يتم التعارف

تحتـــاج  كبيـــرة  مؤسســـة  الـــزواج 
حتـــى  الدعائـــم  مـــن  للكثيـــر 
تنجـــح وتثمـــر عـــن أســـرة متحابة 
ومنســـجمة، ولذلـــك فـــإن التعجـــل 
بإتمـــام الزواج دون فتـــرة خطوبة 
مقبولـــة يتعـــرف فيهـــا الشـــريكان 
بشـــكل  البعـــض  بعضهمـــا  علـــى 
ســـليم، سيكون ســـببا في خالفات 
إلـــى  بهمـــا  تصـــل  قـــد  مســـتقبلية 

الطالق.

وينـــدرج تحـــت هـــذا البنـــد أيضـــا، 
الرجـــل الـــذي يحـــاول منـــذ اليـــوم 
مـــن  علـــى  عاداتـــه  فـــرض  األول 
ستكون شـــريكته المستقبلية دون 
أن  تصاعـــدي  بشـــكل  يحـــاول  أن 
يعرفها علـــى عاداتـــه واهتماماته، 
فيصيبهـــا بحالـــة صدمـــة قد تصل 

لحد النفور.

رابعا: حاد الطباع

أن  يظنـــون  الرجـــال  مـــن  الكثيـــر 
حـــب المرأة للرجل ذي الشـــخصية 
القوية يعني أنها ســـتقبل االرتباط 
برجل حاد الطباع وســـريع الغضب 
وســـليط اللســـان، فهناك فـــرق بين 
فـــي  خاصـــة  بحكمـــة  التصـــرف 
المواقـــف الصعبة وأن تكون قادرا 
علـــى حمايـــة حبيبتـــك واحتوائها، 
اصابتهـــا  فـــي  ســـببا  تكـــون  وأن 
باأللـــم نتيجـــة كلماتك القاســـية أو 
والمتســـلطة  الجافـــة  تصرفاتـــك 
معها، ولذلك حاول أن تتصرف مع 
حبيبتك بشـــكل متوازن، ان تعرف 
متى عليك أن تكون صارما ومتى 
سيكون عليك تجاوز بعض األمور 

حتى ال يزداد التشاحن بينكما.

خامسا: األناني

يلغـــي  رجـــال  تريـــد  ال  المـــرأة 
بـــأن  تمامـــا ويطالبهـــا  شـــخصيتها 
تـــودع أحالمهـــا وطموحاتهـــا وأن 
تتخلـــى عـــن اهتماماتهـــا مـــن أجل 
أن تكـــون نســـخة منـــه، فعليـــك أن 
فـــي  حبيبتـــك  اختـــالف  تحتـــرم 
وأن  واالهتمامـــات،  الشـــخصية 
أهدافهـــا  متابعـــة  علـــى  تشـــجعها 

لتحقق ما تصبو إليه.

سادسا: غير الناضج

المرأة ال تحب الرجل المدلل الذي 
ال يستطيع اتخاذ القرار أو الصمود 
في المواقف الصعبة، كما أنها تنفر 
من الرجل الذي يسارع إلى والدته 
المشـــكالت حولـــه  اشـــتدت  كلمـــا 
حتى ترفه هـــي عنه وتخرجه من 
حالـــة الذعـــر دون أن تطالبـــه بـــأن 
يفكـــر فـــي حلـــول عمليـــة لمـــا يمر 
بـــه، كما أن المـــرأة ترفـــض الرجل 
الذي ينقل أســـرار عالقته بزوجته 

أن  عليـــك  ولذلـــك  لوالدتـــه، 
المشـــكالت  توقع  تتعلم 

البحـــث  ومحاولـــة 
لهـــا،  مشـــكالت  عـــن 
والدتـــك  تدعـــو  وأال 
للتدخـــل بينـــك وبين 
حبيبتك لتكون طرفا 

ثالثا في عالقتكما.
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الكثير من النســاء يفضلن البقاء دون زواج بدال من االرتباط برجل يصبح عبئا عليهن أو يصيبهن بخيبة أمل، خصوصا 
أن الكثير من الرجال ال يحاولون التخلص من بعض الســمات الســيئة التي تلتصق بهم مع مرور الوقت. فإذا كنت تبحث 

عن شريكة للمستقبل، فعليك أن تتأكد أوال أنك ال تعاني من أي من هذه الصفات.
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النجوم يحتفلون بإطالق منصة “شاهد”
نظمــت مجموعــة mbc اليــوم حفــال ومؤتمرا بدبي لكشــف تفاصيــل االنطالقة 
الجديــدة لتطبيق “شــاهد”، وأعماله األصليــة االولى هذا العام بحضور عدد من 

نجومها مثل رانيا يوسف وتيم حسن وباسل خياط وغيرهم.

وشـــهد حفـــل ومؤتمـــر إطـــاق منصـــة 
“شـــاهد” بحلتهـــا الجديـــدة تواجد عدد 
كبيـــر مـــن نجـــوم الفـــن وعلـــى رأســـهم 
رانيا يوســـف وغادة عادل ومنة شلبي 
وإيمان العاصي وبشـــرى وسيرين عبد 
النـــور وتامـــر حبيـــب وطـــارق العريـــان 
وآســـر ياســـين وأحمـــد داوود وأحمـــد 

مالك وغيرهم.
وقدمت اإلعامية ريا أبي راشد فقرات 
المؤتمـــر والـــذي كشـــف عـــن تفاصيـــل 
الشكل الجديد لتطبيق “شاهد”، إضافة 
انتاجـــات  مـــن  األولـــى  العـــروض  إلـــى 
شـــاهد األصليـــة والتـــي ســـتعرض هذا 
العـــام ومـــن أبرزهـــا الجـــزء الثانـــي من 
المسلســـل الســـعودي “بنـــات الماكمـــة” 
ومسلســـل “العميد” لتيم حســـن والذي 

سيبدأ عرضه غدًا.
وأعلن تطبيق “شـــاهد” عن تواجد عدة 

اآلن،  مـــن  التطبيـــق  علـــى  مسلســـات 
وأبرزهـــا المسلســـل الكوميـــدي “اللعبة” 
لشـــيكو وهشـــام ماجد، ومسلســـل “في 
كل اســـبوع يـــوم جمعـــة” لمنـــة شـــلبي 
إلـــى مسلســـل  إضافـــة  ياســـين  وآســـر 
“العميـــد” و”الديفا” لســـيرين عبـــد النور 
الـــذي عـــرض مؤخـــرًا، ويشـــهد الشـــهر 
أعمـــال جديـــدة  عـــدة  عـــرض  المقبـــل 
“ام  التشـــويقي  المسلســـل  وأبرزهـــا 

القايد”.
والتـــي  المنتظـــرة  المسلســـات  ومـــن 
ســـتعرض الشـــهر المقبـــل علـــى تطبيق 
“شـــاهد” مسلســـل “عهـــد النـــار” للفنـــان 
باســـل خياط، وكذلك مسلســـل “مملكة 
إبليـــس” لرانيـــا يوســـف وغـــادة عـــادل 
وأحمد داوود وصبـــري فواز وعدد من 
النجوم، إضافة إلى عدة أعمال درامية 

وسينمائية أخرى على التطبيق.

علي الغرير... اهتدى بشالل الضوء وعمل بعينين صامدتين للنور
الذين يعملون في جهات حكومية الفنانين  طالب بلجنة مختصة لتفريغ 

لقد قبل الفنان الراحل علي الغرير التضحية بكل جرأة وشــجاعة، فكان له الفضل األكبر في ربح المعركة وانتشــار اســم الممثل البحريني في 
كافة أنحاء الوطن العربي، فيكفيه فخرا انه نال لقب أشــهر فنان كوميدي بحريني محبوب في تاريخ الحركة الدرامية والفنية عامة، واعتبر 

كما “قال لي شخصيا” كل ما حدث أروع قصة يمكن ان تحدث له.

فالغرير اهتدى بشـــال الضوء الذي يبهر 
وعمـــل بعينيـــن صامدتين للنـــور، ورحل 
عـــن عالمنـــا وهـــو يقـــدس فنـــه الراقـــي 

ويصونه.
أجريـــت لقاءات عديدة مـــع رفيق دربي 
الفنـــان الغرير، وكل لقاء كان مثل حرارة 
صخـــر التـــال، ولكنـــي اقتطفـــت بعـــض 
المحـــاور التـــي بها قســـط مـــن الصراحة 
وإنعاشـــه  الفـــن  حمـــل  بغيـــة  والجـــرأة؛ 

والصعود به.
حينما سألته )رحمه هللا عن( عيوب  «

الساحة الفنية قال:

أبـــرز عيوب الســـاحة الفنية في البحرين 
كان  الســـابق  ففـــي  االســـتمرارية،  عـــدم 
المخرج احمد يعقوب المقلة يقدم أعماال 
تراثيـــة، والمخـــرج محمـــد ســـلمان يقدم 
برامج لألطفال، وجمال الشـــوملي يقدم 

اعماال اجتماعية.
صحيح كانت اعمـــاال قليلة ولكنها كانت 
دول  فـــي  واشـــتهرت  ناجحـــة،  اعمـــاال 
الخليـــج بصـــورة كبيـــرة، لقـــد طبقنا في 
ذلـــك الوقت مقولة “ماقل ودل”. اما اآلن 
فالوضـــع قد اختلـــف، وارجـــع وأقول ان 
المنتج المنفذ تســـبب في أشـــياء كثيرة، 
فالمنتج المنفـــذ عندما يعطيه التلفزيون 
مثـــا 100 ألـــف دينـــار للعمـــل، يضـــع في 

جيبه 50 ألف دينار ويشتغل بالباقي. 
وعن اإلحباطات في طريق الفنان أجاب: «

ولـــو  كثيـــرة،  طريقنـــا  فـــي  االحباطـــات 
تكلمـــت عنها لتعبت ونحـــن في البحرين 
نقتنـــص فرصـــة العمل في مســـرحية او 
مسلســـل لنعمل وننسى تلك االحباطات، 
نعمل ألننا نعشق الفن، وعندما نقف أمام 
الكاميـــرا او علـــى خشـــبة المســـرح نقف 
بـــكل قـــوة وعزيمـــة وإصرار، ومـــن أجل 
اعتبـــارات  أي  دون  وإســـعاده  المشـــاهد 

مادية. 
وكان شجاعا في التعبير رحمه هللا حين 
سألته: الى متى سيبقى الفنان البحريني 

األقل أجرا في الخليج: 
قـــال: ســـيبقى هـــذا الحـــال الـــى يـــوم 
القيامة والسبب المسؤولون عن الفن. 
فـــي الســـابق كان التلفزيـــون هـــو الذي 
ينتـــج أعمالنـــا، وبالتالـــي وضـــع اجـــرا 
ثابتـــا للفنان البحريني لـــم يتغير لغاية 
اليـــوم، ومـــن ثـــم جـــاء المنتـــج المنفذ 
بعـــد ان وضـــع المســـؤولون رجا فوق 
رجـــل للراحـــة، “تبهدلنـــا” مـــع المنتـــج 
المنفذ في البحرين بهدلة لم يسبق لها 
مثيل ابـــدا، فالحقوق ضائعة والمعاناة 

مســـتمرة، بل اصبحنا مثـــل “الطراروة” 
أمـــام أبواب المنتـــج المنفذ الذي يعمل 
من دون مشـــرف وال رقيب وال احترام 

للفنان. 
وعن صناعة النجم في البحرين.. أجاب  «

بالمفهوم المطلق:

نمتلـــك طاقـــات ال توجـــد فـــي بقية دول 
الخليـــج، وبإمـــكان هـــؤالء أن يصبحـــوا 
هـــل  المهـــم..  الســـؤال  ولكـــن  نجومـــا 
يســـتطيع الفنان ان يصبـــح لوحده نجما 
مـــن دون أي مســـاعدات؟ ابـــدا.. صناعة 
النجم بحاجة الى المادة، والى مؤسســـة 
خاصـــة، وأيضـــا الـــى االســـتمرارية فـــي 

االعمـــال وكذلـــك فريـــق عمـــل يســـاعده 
فـــي الظهـــور والســـطوع، بمعنـــى فريـــق 
متكامل. الفنـــان البحريني فنان يتحدى 
الصعاب، وينجح في تحديه، ولكن عدم 
اســـتمراريته يجعلـــه ال يبلـــغ النجوميـــة 

سريعا.
أتنصح الشباب بشيء؟ «

أنصحهم بعدم التســـرع وأي شخص يود 
الدخول الى مجال التمثيل ســـنضعه في 
عيوننـــا وعلـــى رأســـنا، ولكن بشـــرط، ان 
يكون عنده ســـنع وليس ضالـــع بالتمثيل 
فقـــط يحتـــرم الكبيـــر ويقـــول لـــه كلمـــة 

“أستاذ” حتى لو كان مبتعدا عن الساحة، 
يجب ان نحترمه ألنه مؤسس، والجميع 
يمشـــي على خطـــاه. والشـــي األهم الذي 
يجب ان يعرفه الجيل الجديد هو حسن 

االختيار وعدم التخبط.
رسالة أخيرة؟ «

رســـالتي إلى المســـؤولين “عندنا فنانون 
مبدعون وهـــم موظفون فـــي الحكومة، 
ونتمنـــى  تمثيـــل  خيـــر  البلـــد  ويمثلـــون 
أن تكـــون هنـــاك لجنـــة مختصـــة لتفريـــغ 

الفنانين وقت العمل”.
ذلـــك هـــو علي الغريـــر، صاحب الفلســـفة 

الفنيـــة الصادقـــة المعبـــرة، غنـــي اإلبداع 
بنشـــاطه الجم وإنتاجه المتصل وأبوابه 
األربعـــة الرائعة...أخـــاق، وفـــاء، عطاء، 

مسيرة عطرة.
“مسلسل إذاعي خاص” «

كان )رحمـــه هللا( قـــد طلب مني في شـــهر 
يونيـــو العام 2019 كتابة مسلســـل إذاعي 
خـــاص لـــه ولخليـــل الرميثـــي علـــى غـــرار 
المسلســـل الشـــعبي “يوميات أم سحنون”، 
ووعدته بأني سأعرض عليه بروفة العمل 
قبـــل رمضان هذا العـــام، ولكن.. كان القدر 

أسرع.

أسامة الماجد

كشفت النجمة نيكول كيدمان أن تقديمها فيلم Bombshell شجعها  «
على الحديث مع ابنتيها “فيث” 11 عامًا و”روز” 9 أعوام، عن التحرش 
الجنسي بشكل مفّصل وأعمق. وأضافت كيدمان في حوار لصحيفة 

“ديلي تليغراف”: كل الفتيات والنساء معرضات للتحرش الجنسي 
بمختلف أشكاله ومفاهيمه، ويؤثر بشكل أو بآخر على ضحاياه.
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مسلسل طفاش الجزء األول

في مشهد مع رفيق دربه الفنان خليل الرميثي الغرير في عمل دعائي لـ “البالد”

فيلم طفاش واألربعين حراميمن أعماله القديمة

في إحدى مسرحياته

فيلم طربال رايح جاي
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“كورونا” ينتشر في بكين ومدن أخرى
ســجلت الصيــن أكثر مــن 139 حالة إصابة جديــدة بفيروس 
غامــض خــال اليوميــن الماضييــن، وذلــك بعــد انتشــاره مــن 

مدينة ووهان إلى مدن أخرى.
وأبلغــت العاصمة الصينية بكين عن حالتي إصابة، بينما أبلغ 
مركــز التكنولوجيــا الجنوبي لمدينة شــنجن عــن حالة إصابة 

مشتبه بها.
وبذلــك، يتجاوز العــدد اإلجمالي للحــاالت المؤكدة اآلن 200 

حالة، توفيت 3 منها بسبب مرض في الجهاز التنفسي.
ويأتي االرتفاع الحاد في عدد المصابين بينما يستعد مايين 
)الصينيــة(  القمريــة  الســنة  رأس  عطلــة  لقضــاء  الصينييــن 
الجديــدة. وتمكــن مســؤولو الصحة من التعرف على مســبب 
المرض، الذي ظهر ألول مرة في مدينة ووهان في ديســمبر، 
علــى أنــه ســالة مــن فيــروس كورونــا، مــا أدى إلــى تفشــي 
االلتهــاب الرئــوي الفيروســي، لكــن ال يــزال هنــاك الكثيــر مــن 

األمور المجهولة عن الفيروس، بما في ذلك كيفية انتشاره.
وأبلغــت كوريــا الجنوبيــة عــن أول حالة إصابــة مؤكدة أمس 

اإلثنين، بعد تسجيل حاالت في كل من تاياند واليابان.
وأعــاد تفشــي المــرض ذكريات فيروس ســارس، الــذي أودى 

بحياة 774 شخصا في أوائل العقد األول من القرن العشرين 
في عشرات البلدان، معظمها في آسيا.

* ماذا نعرف عن الفيروس؟
فيروســات كورونا تتألف من عائلة عريضة من الفيروســات، 
لكــن مــن المعروف أن 6 فيروســات منها فقط تصيب البشــر، 

وسيكون الفيروس الجديد سابعها.
ويعتقــد العلمــاء أن “المصدر الرئيــس للفيروس على األرجح 

حيواني”، لكن حاالت انتقال بين البشر تم تسجيلها.
تشــمل أعراض اإلصابة التهابات في الجهاز التنفســي وحمى 

وسعال وضيق نفس وصعوبة في التنفس.

زر  “إنســتغرام”  تطبيــق  حــذف 
الرئيســية،  واجهتــه  مــن   IGTV
وذلك بســبب النتائج “المتواضعة” 

التي حققها خال 18 شهرا.
 AIT NEWS ووفــق ما ذكــر موقــع
المتخصــص باألخبــار التقنية، فإن 
حــذف الــزر جــاء بعــد أن ســجل 7 
ماييــن تنزيــل فقــط فــي غضــون 
عام ونصف، في حين وصل تعداد 
مستخدمي “إنستغرام” إلى مليار.

وبحســب متحــدث من “فيســبوك” 
فــإن “هنــاك عــدد قليــل جــدا مــن 
 IGTV النــاس يســتخدمون أيقونة
مــن  العليــا  اليمنــى  الزاويــة  فــي 
تطبيــق  فــي  الرئيســة  الواجهــة 
إنســتغرام، ونحــن نهدف دائما إلى 
إبقاء المنصة بسيطة قدر اإلمكان، 

لذلك قمنا بإزالة هذه األيقونة”.

“إنستغرام” يحذف 
أيقونة “مهمة” من 

واجهته
احتفى موقع “غوغل”، أمس، بالمحامية 
المصرية مفيدة عبدالرحمن، التي كانت 
مــن أوائــل المحاميات في مصــر، وأول 
محاميــة تترافــع أمــام محكمــة النقــض 

في الباد.
أول  عبدالرحمــن  مفيــدة  والمحاميــة 
فــي  المحامــاة  مهنــة  تمــارس  امــرأة 
ترفــع  امــرأة  أول  أنهــا  كمــا  القاهــرة، 
دعوى أمام محكمة عســكرية في مصر، 

باإلضافــة إلــى كونهــا أول امــرأة ترفــع 
دعوى أمام المحاكم في جنوبي مصر.

وصادف أمس اإلثنين ذكرى مرور 106 
أعــوام علــى والدة المحاميــة الراحلــة، 
ففــي مثــل هــذا اليوم مــن العــام 1914، 
ولــدت مفيــدة، التــي التحقــت بمدرســة 
داخلية للبنات في الخامسة من عمرها.
 3 فــي  عبدالرحمــن  مفيــدة  وتوفيــت 

سبتمبر 2002 عن عمر ناهز 88 عاما.

بــدأ عــدة آالف مــن مؤيــدي حــق حيازة 
األســلحة بالتجمع أمس في ريتشــموند 
عاصمــة واليــة فرجينيــا، للمشــاركة في 
أمنيــة  حراســة  وســط  تنظــم  تظاهــرة 
مشــددة خشــية أعمال عنف مــن جانب 

مجموعات من اليمين المتطرف.
وهتف المشاركون الذين ارتدى بعضهم 
سترات مخصصة للصيد باسم الواليات 

المتحدة، وسط الطقس البارد.

ووصل هؤالء للتنديد لمشاريع القوانين 
التــي تقيــد الوصــول إلــى األســلحة كما 
الســلطة  فــي  الديموقراطيــون  يطالــب 
شــرق  فــي  الواقعــة  الواليــة  هــذه  فــي 
البــاد. وتم تشــديد االجــراءات االمنية 
حيــث  المحليــة،  الحكومــة  مقــر  حــول 
تنظــم التمظاهرة تحت مراقبة شــديدة 
وعــدة  كبيــرة  قــوة شــرطة  مــع  للغايــة 

بوابات أمنية للتدقيق.

“غوغل” يحتفي بالمحامية المصرية مفيدة عبدالرحمن

آالف األميركيين يتظاهرون تأييدا لحيازة األسلحة

أشخاص يشاهدون غروب الشمس في شاطئ 
الريفييرا بمدينة نيس الفرنسية أمس األول )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

توصلت وكالــة الفضاء األوروبية 
للحطــام  مبتكــر  اســتخدام  إلــى 
الصخــري للقمــر، يتمثــل بتحويله 
أن  يمكــن  أوكســجين  إلــى 
علــى  الفضــاء  رواد  يســتخدمه 
القمر في التنفس وإنتاج الوقود.

ويغطــي القمــر طبقــة مــن الغبــار 
الدقيق والناعم تســمى “ريغولث” 
والــذي  الصخــري،  الحطــام  أو 
يســبب مشــكات تقنية للمركبات 
الغبــار  هــذا  أن  غيــر  الفضائيــة، 
وفيــرا  مــوردا  يشــكل  الصخــري 
لألوكســجين يعمــل العلمــاء علــى 

االستفادة منه.
وتتضمــن خطــط االســتفادة مــن 
بالليــزر،  إذابتــه  الصخــري  الغبــار 
الســتخدامه فــي الطباعــة ثاثية 
شــكل  علــى  تعبئتــه  أو  األبعــاد، 

طوب لبناء منازل.

أدت العواصف التي هبت الجمعة 
إلــى إخمــاد غالبيــة الحرائــق التي 
كانت مندلعة في شــرق أســتراليا، 
اليــوم الســبت، لكن حرائــق أخرى 
ال تزال مســتعرة في جنوب الباد 

وجنوب شرقها، وفق السلطات.
وقالــت دائــرة مكافحــة الحرائــق 
في والية نيو ســاوث ويلز، األكثر 
واألكثــر  أســتراليا  فــي  اكتظاظــا 
عــدد  إن  البيئيــة،  باألزمــة  تأثــرا 
الحرائق كان نحو 100 قبل بضعة 

أيام وقد تراجع السبت إلى 75.
هطــول  “يتواصــل  وأضافــت: 
المناطــق  مــن  فــي عــدد  األمطــار 
التــي تضربها الحرائــق”، موضحًة 
أن “ظروفــًا مواتيــة” مــن األمطــار 
المنخفضــة  الحــرارة  ودرجــات 
تســاعد فــي إخمــاد مــا تبقــى مــن 

النيران.

استخراج 
 األوكسجين 

من غبار القمر

عواصف تخمد 
الحرائق في شرق 

أستراليا
علــى  جلوريــا  القويــة  العاصفــة  هبــت 
أنحاء من إســبانيا يوم األحد مصحوبة 
بريــاح عاتية وأمطــار غزيرة وثلوج مما 
اضطر الســلطات إلغاق مطار أليكانتي 
فــي حيــن لقــي رجــل حتفــه فــي حادث 

بإقليم أستورياس في شمال الباد.
وذكرت هيئة األرصاد الجوية اإلسبانية 
اشــتداد  المنتظــر  مــن  أن  )آيميــت( 
الليــل  ســاعات  مــدى  علــى  العاصفــة 
واســتمرارها حتــى اليــوم الثاثــاء على 

األقل وأن قوتها ســتكون أشــد في جزر 
بلنسية والبليار.

التأهــب  وأعلنــت هيئــة األرصــاد حالــة 
القصوى في عشرة أقاليم انتظارا لرياح 
تصــل ســرعتها إلــى 130 كيلومتــرا فــي 
الســاعة وارتفــاع األمــواج إلــى 7 أمتــار 

وتساقط الثلوج بكثافة.
لمطــار  المشــغلة  آينــا  شــركة  وقالــت 
إليكانتــي إنهــا اضطــرت إلغــاق المطار 

لمدة 24 ساعة.

“جلوريا” تهب على إسبانيا مصحوبة برياح عاتية وثلوج

دخلت الفتاة الهندية نيانشي باتيل )17 عاما( موسوعة غينيس لألرقام 
العالمية ألطول شعر في سن المراهقة للمرة الثانية. ويبلغ طول شعر 

باتيل، التي تعيش في بلدة موداسا في والية غوجارات 190 سنتيمترا. 
)أ ف ب(

شخصان يسيران بجوار حائط رملي لحماية شاطئ في اليكانتي بإسبانيا من العاصفة جلوريا يوم األحد )رويترز(

هزيلــة  أســود  صــور  أثــارت 
حدائــق  إحــدى  فــي  وجائعــة 
الحيوان بالعاصمة الســودانية 
الخرطوم، استياًء واسعا على 

مواقع التواصل االجتماعي.
علــى  مســتخدمون  ونشــر 
مواقع التواصل، صورا ألسود 

جائعة ومنهكة، كما أظهرت لقطات أخرى األسود وقد بدت هزيلة للغاية.
وأشــار بعــض المســتخدمين فــي منشــورات لهــم بأن األســود التــي تعاني من 

الجوع، تتواجد في حديقة القرشي بالعاصمة السودانية.
ونقل موقع “السودان اليوم” عن أحد المدونين قوله إن “أحد األسود قد نفق 

بسبب الجوع واإلهمال، والبقية مهددة إن لم تجد الطعام والعاج”.
وذكر مستخدمون بأن مدير الحديقة سبق أن طلب استبعاد الحيوانات آكلة 

اللحوم من الحديقة وترحيلها ألي جهة أخرى.

أسود جائعة تشعل مواقع التواصل بالسودان

فحص المسافرين باستخدام الماسحات الضوئية كإجراء احترازي
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