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االتفاق بطل تنشيطية اليد
حقق فريق االتفاق  «

لقب البطولة 
التنشيطية لدوري 
أندية الدرجة األولى 
لكرة اليد إثر تغلبه 

على فريق باربار بنتيجة )19/22(، في المباراة النهائية التي 
جمعتهما مساء أمس على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

بغداد ـ وكاالت

سقط 15 جريحا في مواجهات بين 
محتجيـــن وقـــوات األمـــن العراقية 
والمناطـــق  الخالنـــي  ســـاحة  فـــي 

المحيطة بها في بغداد.
واســـتهدفت قوات األمـــن العراقية 
المتظاهريـــن  الحـــي  بالرصـــاص 
كمـــا  ومتعمـــدة،  مباشـــرة  بصـــورة 
أصيـــب متظاهر بقنبلـــة دخانية من 
مســـافة قريبـــة. فـــي غضـــون ذلـــك، 

لألميـــن  الخاصـــة  الممثلـــة  حـــذرت 
العـــام لألمـــم المتحـــدة فـــي العراق، 
جانيـــن هينيس بالســـخارت، من أن 
“استخدام القوة يتسبب في إزهاق 

األرواح وال ينهي األزمة”.
وقالت بالســـخارت، فـــي بيان لبعثة 
األمم المتحدة أمـــس، إنه “منذ أول 
أكتوبر قتل 467 محتجا على األقل 

وأصيب أكثر من 9 آالف”.

مقتل 467 محتًجا عراقًيا منذ أكتوبر

)12(

حصلـــت “البالد” على نســـخة من 
تقريـــر لجنة التحقيـــق البرلمانية 
الجهـــات  قيـــام  عـــدم  بشـــأن 
المختصـــة ببحرنـــة الوظائف في 
القطاعيـــن العام والخاص. وتقّرر 
أن يكـــون موضـــوع التقريـــر هـــو 
جوهر جلسة يوم الثالثاء المقبل 
بمجلس النواب. ويتضّمن التقرير 
379 صفحـــة. ويشـــتمل على 54 
ا مـــن جهة مختلفـــة. ومن أبرز  ردًّ
توصيـــات اللجنـــة: قصر مناصب 
والمديرين  التنفيذيين  الرؤســـاء 
ووظائف أقسام وإدارات الموارد 
البشرية في القطاع الخاص على 
البحرينييـــن، وإلغاء نظام العامل 
البحرنـــة  نســـبة  وزيـــادة  المـــرن، 

بمـــا ال يقل عـــن 90 % في جميع 
الشـــركات التي تملك الدولة فيها 
نسبة 50 % فما فوق من األسهم 

أو الحصص.
أما فيما يتعلق بالتوصية المرتبطة 
للحكومـــة  البرلمانيـــة  بالمســـاءلة 
يســـتخدم  بـــأن  اللجنـــة  فأوصـــت 
التشـــريعية  أدواتهـــم  النـــواب 
والرقابية لمســـاءلة 6 وزراء وهم: 

وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
جـــراء تقصيـــره فـــي اإلجـــراءات 
المتخذة إلصـــدار الخطة الوطنية 
ونظـــام  العمـــل  بســـوق  المتعلقـــة 
العامـــل المرن، ومســـاءلة 5 وزراء 
آخرين بســـبب تقصيرهم في أداء 
لبحرنـــة  الســـعي  مهماتهـــم بشـــأن 
التربيـــة  وزيـــر  وهـــم:  الوظائـــف 
عـــن  مســـؤوالً  وكونـــه  والتعليـــم 

جامعـــة البحرين، ووزير األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني، ووزير شـــؤون الكهرباء 
ووزيـــر  الصحـــة،  ووزيـــر  والمـــاء، 
شؤون مجلســـي الشورى والنواب 
كونـــه المســـؤول السياســـي أمـــام 
عـــن ديـــوان  التشـــريعية  الســـلطة 

الخدمة المدنية.

“^” تنشــر تقرير لجنــة “بحرنة الوظائف” بموقعهــا اإللكتروني
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المنامة- بنا

رأس نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
الشـــيخ  ســـمو  والتدريـــب  التعليـــم 
محمد بـــن مبارك آل خليفـــة اجتماًعا 
خّصه ســـموه بناء على قـــرار مجلس 
الالزمـــة  الحلـــول  إليجـــاد  الـــوزراء 
للطلبـــة البحرينييـــن الحاصليـــن على 
شهادات جامعية من الصين ولم تتم 

معادلتها. وبحث سموه في االجتماع 
لمعالجـــة  والخيـــارات  المقترحـــات 
أوضاع خريجي التخصصات الطبية 
في بعض مؤسســـات التعليـــم العالي 
مـــن  يناســـبها  مـــا  واتخـــاذ  الصينيـــة 
قـــرارات، وكلـــف ســـموه فريـــق عمـــل 
لبحث الخيارات مـــن النواحي الفنية 

ورفعها في االجتماع المقبل.

بحث حلول لخريجي الصين

المنامة - وزارة الصحة

عقـــدت وزارة الصحـــة بديوان الـــوزارة بالجفير، اجتماع فريـــق عمل الجائحات 
)الوبائيـــات( الصحية، ترأســـته الوكيل المســـاعد للصحة العامـــة مريم الهاجري، 
بحضـــور عـــدد مـــن المســـؤولين والمعنييـــن فـــي إدارات وزارة الصحـــة، مجمـــع 
السلمانية الطبي، ممثلي المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي 
كافـــة. وتـــم أثنـــاء االجتمـــاع، إطالع المســـؤولين كافـــة على أهم المســـتجدات 
اإلقليمية والعالمية المتعلقة بالوضع الراهن عن انتشار فيروس كورونا الجديد، 
ووضـــع خطة إســـتراتيجية مشـــتركة ومتكاملة؛ لتعزيز اإلجـــراءات االحترازية 
والوقائيـــة الالزمـــة علـــى توفيـــر مســـتلزمات الفحص والعـــالج بجميـــع المراكز 
الصحيـــة والمستشـــفيات، والتواصـــل مـــع المعنييـــن بمنظمـــة الصحـــة العالمية 

بخصوص رصد ومتابعة الوضع، وإجراءات مملكة البحرين.

“الصحة” تعزز إجراءاتها لمواجهة “كورونا”
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عقوبات أميركية على رئيس “الذرية اإليرانية”

رئيس منظمة 
الطاقة الذرية 
اإليرانية علي 
أكبر صالحي

دبي ـ العربية نت

فرضت وزارة الخزانة األميركية، الخميس، عقوبات على رئيس منظمة الطاقة 
الذرية اإليرانية علي أكبر صالحي. وكانت مصادر كشـــفت لـ”رويترز”، في وقت 
ســـابق، أن الواليـــات المتحـــدة ســـتفرض عقوبـــات علـــى منظمة إيـــران النووية 
ورئيســـها، ولكنها ستسمح لشركات روســـية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل 
في مواقع نووية إيرانية لتزيد من صعوبة تطوير طهران لسالح نووي. وبينما 
لـــم تطو بعـــد مأســـاة الطائرة األوكرانيـــة التي أثـــارت غضب الشـــارع اإليراني، 
وأطلقـــت تظاهـــرات فـــي مناطق عـــدة في الثامن مـــن يناير، أقـــر نائب الرئيس 
اإليراني إســـحاق جهانغيري، بأن الفقر والفساد متفشيان في البالد، محذرا من 

)١٢(أن “الفساد يستشري كالنمل األبيض في جسد الثورة”.

رون بالبحرنة... 6 وزراء  المقصِّ

وزير الكهرباء والماء وزير التربيةوزير العمل وزير شؤون المجلسينوزير الصحة وزير األشغال

7582 موظًفا 
ا في  أجنبّيً

الحكومة

7 أجانب بـ “سوق 
العمل” بمتوسط 
أجور 2250 دينارا 

3716 أجنبًيا 
يعمل في 

“التربية”

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  كشـــفت 
االجتماعيـــة أنها ســـتخضع أســـماء 
المرشـــحين لعضوية مجالس إدارة 
الجمعيات األهلية للتدقيق األمني.

وبعثت مديرة إدارة دعم المنظمات 
نجـــوى  العمـــل  بـــوزارة  األهليـــة 
جناحـــي تعميًما للمنظمـــات األهلية 
)الجمعيـــات واألنديـــة واالتحـــادات 
وغيرهـــا( توجب عليهم تســـليم كل 
المســـتندات المطلوبة لعقد اجتماع 
الجمعيـــة العمومية العاديـــة، وذلك 
قبـــل 15 يوًمـــا من موعـــد االجتماع 

المحدد.
بيـــن  مـــن  أن  المديـــرة  وذكـــرت 
المســـتندات المطلوبـــة وفًقـــا لنـــص 
المـــادة 33 مـــن قانـــون الجمعيـــات 
بأســـماء  كشـــف  تســـليم  األهليـــة 
مجلـــس  لعضويـــة  المرشـــحين 
اإلدارة بجانـــب نســـخة من أرقامهم 

)03(الشخصية.

طلبـــت وزارة الصناعـــة والتجارة 
المؤسســـات  مـــن  والســـياحة 
تحـــت  المنضويـــة  البحرينيـــة 
أنشـــطة سجالت تجارية محددة، 

تعبئـــة بيانـــات اســـتمارة “الجوهر 
ومحاصـــرة  لمنـــع  االقتصـــادي”؛ 
خصوًصـــا  الضريبـــي،  التهـــرب 

الشركات الدولية.

ا إجراءات ضد المتهربين ضريبيًّ

)09(
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محرر الشؤون المحلية

 علي الفردان

“العمل”: “تدقيق 
أمني” على المرشحين 

إلدارات الجمعيات
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“بريكست” يدخل حّيز التنفيذ
عندما تدق الساعة معلنة انتصاف  «

الليل في بروكسل اليوم، ستصبح 
بريطانيا خارج االتحاد األوروبي 

وسيحقق رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون الوعد الذي قطعه 

على نفسه في حملة الدعاية 
االنتخابية وهو إنجاز ”البريكست“.



المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

تلقـــى وزير الخارجية الشـــيخ خالد 
بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس 
اتصـــاال هاتفيـــا مـــن وزيـــر خارجية 
روســـيا االتحادية الصديقة سيرغي 
اســـتعراض  لـــدى  جـــرى  الفـــروف، 
مســـار العالقـــات الثنائيـــة المتميـــزة 
وروســـيا  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
االتحاديـــة وتبـــادل وجهـــات النظـــر 
بشـــأن أهم القضايا على الســـاحتين 
أكـــد  حيـــث  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 
عالقـــات  عمـــق  الفـــروف  ســـيرغي 
الصداقـــة القائمة بين البلدين والتي 
تشـــهد تطورا وتنسيقا مشتركا على 

المستويات كافة.
وعبـــر الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن 
محمد آل خليفة عن ارتياحه للتطور 
الكبير والدائم الذي يشهده التعاون 
الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن  الثنائـــي 
والذي يجســـد الرغبة المشتركة في 
تمتيـــن وتعزيـــز عالقـــات الصداقـــة 
مصالحهمـــا  يدعـــم  بمـــا  بينهمـــا 
المشـــتركة، منوًهـــا بالـــدور الحيوي 
الـــذي تضطلـــع به روســـيا االتحادية 
فـــي حفـــظ األمـــن واالســـتقرار على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

تســـلم األمين العـــام لجامعـــة الدول 
العربيـــة أحمـــد أبـــو الغيـــط،، أوراق 
اعتماد هشام الجودر، كمندوب دائم 
لمملكـــة البحرين لـــدى جامعة الدول 
العربيـــة، وذلـــك بمقر األمانـــة العامة 

للجامعة.
 ونقـــل الجودر تحيـــات عاهل البالد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  جاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفة،، إلى األمين العام 

مشـــيًدا  العربيـــة،  الـــدول  لجامعـــة 
بعالقـــات مملكـــة البحريـــن المتميزة 
مـــع جامعـــة الـــدول العربيـــة، وبدور 
تعزيـــز  فـــي  الملمـــوس  الجامعـــة 
التضامن والتعاون العربى المشترك، 
معرًبا ســـعادته عن تطلعه الستكمال 
البحريـــن  مســـيرة مندوبـــي مملكـــة 
بما يخـــدم أهداف وتطلعـــات الدول 

العربية.

وزير الخارجية والفروف يستعرضان القضايا اإلقليمية والدولية

أبوالغيط يتسّلم أوراق اعتماد الجودر

الجمعة 31 يناير 2020 - 6 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4126

توقع هطول المطر 
السبت واألربعاء

المتخصص  وذر”  “بحرين  حساب  توقع 
بــأحــوال الطقس وجــود فــرص لسقوط 
األمــــطــــار يـــومـــي الـــســـبـــت واألربــــعــــاء 
ــار إلـــى “نـــزول  بــاألســبــوع الــمــقــبــل. وأشــ
لمنخفضات  تابعة  علوية  أخاديد جوية 
تؤدي  ما  وهــي  بالمنطقة”  شماال  تتركز 
شهر  ببداية  األمــطــار  تساقط  الحتمال 
األخــاديــد  معنى  وشـــرح   .2020 فــبــرايــر 
بأنها نزول الضغط الجوي البارد بالطبقة 

العلوية مما يسبب عدم استقرار الجو.

محمد بن مبارك: فريق عمل لبحث الخيارات ورفعها باالجتماع المقبل

سمو محافظ الجنوبية يطلع على أبرز المبادرات األمنية لموسم البر

الثنائية ــات  ــاق ــع ال تــعــزيــز  تبحث  ــة”  ــي ــارج ــخ “ال ــل  ــي وك

بدء بحث إيجاد الحلول للحاصلين على شهادات صينية

دور بارز للجهات المعنية في تعزيز الشراكة المجتمعية

الجالية الفلبينية تبدي ارتياحها لوجودها في البحرين

رأس نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
الشـــيخ  ســـمو  والتدريـــب  التعليـــم 
محمـــد بن مبـــارك آل خليفـــة اجتماًعا 
خّصه ســـموه بنـــاء على قـــرار مجلس 
الوزراء إليجاد الحلول الالزمة للطلبة 
البحرينييـــن الحاصلين على شـــهادات 
جامعية من الصين ولم تتم معادلتها.

 وتـــم في االجتمـــاع الذي تم برئاســـة 
ســـموه اســـتعراض خلفيـــة الموضـــوع 
والوقـــوف علـــى القـــرارات التي تعمل 
لتقويـــم  الوطنيـــة  اللجنـــة  وفقهـــا 
تقييـــم  العلميـــة وطلبـــات  المؤهـــالت 
مـــن  الصـــادرة  الطبيـــة  المؤهـــالت 
الصيـــن  جمهوريـــة  فـــي  الجامعـــات 
فـــي  الدراســـة  وضوابـــط  الشـــعبية 

الخارج.
 كما اســـتعرض سمو الشيخ محمد بن 

مبـــارك آل خليفـــة الـــرأي الفنـــي للجنة 
الوطنيـــة لتقييـــم المؤهـــالت العلمية، 
ووقـــف علـــى مرئياتهـــا واإلجـــراءات 
التـــي يتـــم اتخاذهـــا مـــن قبلها بشـــأن 
المؤهالت أعاله، كما وقف سموه على 
آراء الجهـــات ذات العالقة بالمؤهالت 
العلمية والطبيـــة والتدريبية بالمملكة 
مـــن خـــالل رئيـــس المجلـــس األعلـــى 

للصحة ووزير التربية والتعليم ووزير 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة ووزيرة 

الصحة.
 كما اســـتعرضت اللجنة برئاسة سموه 
موقـــف لجـــان معادلة شـــهادات الطب 
الصينيـــة  الجامعـــات  خريجـــي  مـــن 
المماثلـــة فـــي دول مجلـــس التعـــاون 
والـــدول  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 

العربية. وبحث ســـموه فـــي االجتماع 
لمعالجـــة  والخيـــارات  المقترحـــات 
أوضاع خريجـــي التخصصات الطبية 
في بعـــض مؤسســـات التعليـــم العالي 
مـــن  يناســـبها  مـــا  واتخـــاذ  الصينيـــة 
قـــرارات، وكلـــف ســـموه فريـــق عمـــل 
لبحـــث الخيارات مـــن النواحي الفنية 

ورفعها في االجتماع المقبل.

قـــام محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي بـــن خليفـــة آل خليفة 
بزيارة إلى مركـــز خدمات البر بمنطقة 
الصخيـــر، بحضـــور عـــدد مـــن الضباط 
ومســـؤولي المحافظة؛ وذلك لالطالع 
علـــى أبرز المبادرات االســـتثنائية التي 

تم تفعيلها هذا الموسم.
وأكـــد ســـموه دور المبـــادرات األمنيـــة 
“خّيـــم”  كمبـــادرة  الرائـــدة  والخدميـــة 
التراثيـــة  والمســـابقة  اإللكترونيـــة 
“معاني من البر”، والعديد من الحمالت 
بالشـــكل  المســـاهمة  فـــي  األمنيـــة، 
اإليجابي في تعزيز المشاركة والوعي 

األمني بين المواطنين ومرتادي البر.
وأشـــاد ســـموه بـــدور الجهـــات األمنية 
تعزيـــز  فـــي  والخاصـــة  والحكوميـــة 
الشـــراكة المجتمعيـــة ضمـــن البرامـــج 
األمنيـــة، وتنظيم سلســـة من الحمالت 

التثقيفية التي شهدها الموسم، إضافة 
للمبادرات التي تنفذ الشهر المقبل.

واطلـــع ســـمو المحافـــظ علـــى عروض 
مرئيـــة، تضمنت أبـــرز مقومـــات األمن 
والســـالمة في موسم البر، واإلمكانات 

المتاحـــة لتعزيزالتواصـــل، إضافة إلى 
عـــرض أبـــرز نتائـــج سلســـلة الحمـــالت 
األمنيـــة التـــي أقيمـــت بشـــكل متـــوال 
لتأكيـــد دعائم األمن والســـالمة العامة 

للمواطنين طوال الموسم.

اجتمعــت وكيــل وزارة الخارجيــة الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن دعيــج آل 
خليفــة، أمــس بالديــوان العــام للــوزارة، رئيس المراســم الرئاســية مســاعد 
رئيس جمهورية الفلبين للشؤون الخارجية روبرت إريك برج، أثناء زيارته 
إلــى مملكــة البحريــن، واســتعرض الجانبــان العالقــات الثنائيــة بيــن مملكة 

البحرين وجمهورية الفلبين.

الجانبـــان  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــالل 
والتعـــاون  الصداقـــة  بعالقـــات 
تربـــط  التـــي  المتميـــزة  التاريخيـــة 
مســـتعرضين  الصديقيـــن،  البلديـــن 
أوجـــه التعـــاون القائـــم بيـــن البلديـــن 
بالشـــؤون  يتعلـــق  فيمـــا  وخاصـــة 
أهميـــة  علـــى  مؤكديـــن  القنصليـــة، 
اســـتمرار التعاون المثمر بين البلدين 
على األصعدة كافة بما يخدم مصالح 

البلدين والشعبين.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأعربـــت 

عـــن تطلعهـــا لزيـــارات ثنائيـــة رفيعة 
المســـتوى بيـــن البلديـــن تعكس عمق 
التعـــاون وعالقات الصداقـــة القائمة 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 

الفلبين.
مـــن جانبـــه، أشـــاد رئيـــس المراســـم 
الرئاســـية مســـاعد رئيـــس جمهوريـــة 
الفلبين للشؤون الخارجية بالعالقات 
الوطيـــدة التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة 
الفلبيـــن،  وجمهوريـــة  البحريـــن 
حكومـــة  توليـــه  الـــذي  وباالهتمـــام 

مملكة البحرين للجالية الفلبينية وما 
تبديـــه الجالية من ارتيـــاح لتواجدها 
في المملكة، متمنًيا استمرار التعاون 
جميـــع  فـــي  البلديـــن  بيـــن  المثمـــر 
المجـــاالت بما يلبي تطلعـــات البلدين 

والشعبين.

وتأتـــي الزيـــارة انطالًقـــا مـــن الرغبة 
العالقـــات  تعزيـــز  فـــي  المشـــتركة 
الثنائيـــة التي تربط مملكـــة البحرين 
بجمهورية الفلبين وعالقات الصداقة 
وتطوير التعاون الثنائي في مختلف 

المجاالت ذات االهتمام المشترك.

المنامة- بنا

عوالي - المحافظة الجنوبية

المنامة - وزارة الخارجية

سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس اجتماعا إليجاد الحلول للطلبة البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الخارجيةالمنامة - وزارة الخارجية

أكـــد مســـاعد وزيـــر الخارجية عبدهللا 
الدوســـري أن مملكـــة البحريـــن باتـــت 
االنفتـــاح  فـــي  بـــه  يحتـــذى  نموذًجـــا 
والتعايـــش الســـلمي والحرية الدينية، 
مســـتعرًضا في هذا الصـــدد، إنجازات 
وجهود مملكة البحرين الملموسة في 
مجـــال التســـامح والتعايش الســـلمي 
وغيرهـــا مـــن المبـــادرات واإلنجـــازات 
اإلنسانية بقيادة صاحب الجاللة ملك 
البالد وأبرزها “إعالن مملكة البحرين” 
وإنشـــاء مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي 
للتعايـــش الســـلمي والتي جـــاءت من 
أجـــل االرتقـــاء بـــكل أوجـــه التســـامح 
األديـــان  جميـــع  بيـــن  والتعايـــش 

البحريـــن  مملكـــة  فـــي  والثقافـــات 
وخارجها.

جـــاء ذلك فـــي لقائـــه بالديـــوان العام 
لـــوزارة الخارجيـــة بالوفـــد المفوضية 
مـــن  المكـــون  الخيريـــة  البريطانيـــة 
وإيمـــان  دايمونـــد  نيـــل  المحامييـــن 

مبروك. وأشاد نيل دايموند بالمبادرات 
واإلنجازات المتتالية لمملكة البحرين 
في التعايش الســـلمي ووجود المعابد 
التاريخيـــة  العبـــادة  والكنائـــس ودور 
التـــي تنفـــرد المملكـــة باحتضانها على 

أرضها منذ مئات السنين.

أقام ســـفير مملكة البحرين لدى 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
خليفـــة حفـــل تكريـــم لألســـاتذة 
بدولـــة  المقيميـــن  البحرينييـــن 
اإلمارات العربية المتحدة، وذلك 
بمناسبة مرور 100 عام على بدء 
التعليم النظامـــي الحكومي في 
مملكـــة البحريـــن، حيث ســـلمهم 
دروًعا تذكاريـــة تقديًرا وتكريًما 
لجهودهم في مجال التعليم في 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، بمـــا يعكس مـــا يجمع 
بيـــن البلدين مـــن أواصر األخوة 

والمحبـــة. وأكد أنـــه بفضل دعم 
ومســـاندة عاهل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، حققت مملكـــة البحرين 
المتميـــزة  النتائـــج  مـــن  مزيـــدا 
فـــي التقاريـــر الدوليـــة المرتبطة 
والتعليـــم،  التربيـــة  بمجالـــي 

والتنمية البشرية، ومنها ما جاء 
فـــي تقريـــر مجموعـــة بوســـطن 
 2018 للعاميـــن  االستشـــارية 

و2019.
وأقـــام الســـفير الشـــيخ خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفة مأدبة عشـــاء 

للحضور.

المملكة في  الدينية  المؤسسات  على  التعاون  تعرض  البريطانية  الملكالمفوضية  التعليم شهد نقلة نوعية في عهد جالة  خالد بن عبداهلل: 

تكريم األساتذة البحرينيين المقيمين في اإلماراتالبحرين تنفرد بوجود المعابد والكنائس منذ مئات السنين



المنامة - بنا

ألقـــى وزير شـــؤون اإلعـــام علي 
الرميحي صبـــاح أمس، محاضرة 
للدارســـين بدورة الدفاع الوطني 
القيـــادة واألركان  الثانيـــة ودورة 
المشـــتركة الثانيـــة عشـــرة، التـــي 
تعقد حالًيا بالكلية الملكية للقيادة 

واألركان والدفاع الوطني.
اإلعـــام  وتحـــدث وزيـــر شـــؤون 
في المحاضرة عن )اســـتراتيجية 

اإلعام في ظل ثورة المعلومات(.
عبـــر  المحاضـــرة،  نهايـــة  وفـــي 
للقيـــادة  الملكيـــة  الكليـــة  آمـــر 
الوطنـــي عـــن  واألركان والدفـــاع 
شـــؤون  لوزيـــر  وتقديـــره  شـــكره 
بـــه،  تفضـــل  مـــا  علـــى  اإلعـــام 
وقـــام وزير شـــؤون اإلعـــام بالرد 
وتســـاؤالت  استفســـارات  علـــى 

المشاركين في الدورة.

محاضرة بالكلية الملكية للقيادة 
واألركان والدفاع الوطني

local@albiladpress.com
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“الصحة” تعزز إجراءاتها لمواجهة “كورونا”
ــة ــري ــح ــب ــة وال ــويـ ــجـ ــي الـــمـــنـــافـــذ الـ ــ ــه بـــهـــم ف ــب ــت ــش ــم حـــصـــر ال

عقـــدت وزارة الصحة بديـــوان الوزارة بالجفير، 
اجتمـــاع فريـــق عمـــل الجائحـــات )الوبائيـــات( 
الصحيـــة، ترأســـته الوكيـــل المســـاعد للصحـــة 
مـــن  عـــدد  بحضـــور  الهاجـــري،  مريـــم  العامـــة 
وزارة  إدارات  فـــي  والمعنييـــن  المســـؤولين 
ممثلـــي  الطبـــي،  الســـلمانية  مجمـــع  الصحـــة، 
المستشـــفى العســـكري ومستشـــفى الملك حمد 
الجامعـــي كافـــة، وكاً من أقســـام إدارة الصحة 

العامة واالتصال وإدارة تعزيز الصحة. 
أهـــم  علـــى  كافـــة  المســـؤولين  إطـــاع  وتـــم 
المتعلقـــة  والعالميـــة  اإلقليميـــة  المســـتجدات 
بالوضع الراهن حول انتشـــار فيروس الكورونا 
الجديـــد، ووضـــع خطة إســـتراتيجية مشـــتركة 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  لتعزيـــز  ومتكاملـــة؛ 
مســـتلزمات  توفيـــر  علـــى  الازمـــة  والوقائيـــة 
الصحيـــة  المراكـــز  بجميـــع  والعـــاج  الفحـــص 

والمستشفيات، والتواصل مع المعنيين بمنظمة 
ومتابعـــة  رصـــد  بخصـــوص  العالميـــة  الصحـــة 

الوضع، وإجراءات البحرين في هذا الشأن.
كمـــا ناقشـــت الهاجـــري مع مســـؤولي األقســـام 
المعنيـــة بـــإدارة الصحة العامة كقســـم مكافحة 
أهـــم  األخـــرى،  واألقســـام  والمختبـــر  العـــدوى 
المنافـــذ  بخطـــة  المتعلقـــة  المواضيـــع  وأبـــرز 
الجويـــة والبحريـــة والمســـح الضوئـــي، وحصر 

المشتبه بهم واالستمارات المستخدمة للمنافذ 
والمحطـــات الصحيـــة، إضافـــة إلـــى التأكـــد من 
استكمال االســـتعدادات المخبرية كافة، وجمع 
وفحـــص العينات والتحقق مـــن جاهزية المواد 

العاجية والمختبرية.
العلميـــة  الدالئـــل  إتبـــاع  أهميـــة  وأكـــدت 
واإلجـــراءات االحترازيـــة المتعـــارف عليها في 
مثـــل هذه الحاالت من قبل العاملين الصحيين، 

الصحـــي  الوعـــي  تعزيـــز  أهميـــة  إلـــى  مشـــيرًة 
والتقيـــف الـــازم حـــول طـــرق انتقـــال العدوى 
واإلجـــراءات الوقائيـــة الخاصـــة بمنـــع اإلصابة 
بمـــرض فيـــروس الكورونـــا الجديـــد، ومتابعـــة 
جاهزيـــة اإلدارات واألقســـام المعنية والجهات 

ذات العاقة لمجابهة فيروس كورونا الجديد.
التعـــاون  تعزيـــز  أهميـــة  الهاجـــري  وأكـــدت 
والتنســـيق المشـــترك بيـــن وزارة الصحـــة مـــع 
الجهـــات المعنيـــة كافـــة، من خـــال فريق عمل 
مجابهـــة )الوبائيـــات( الصحيـــة، ووضـــع خطـــة 
إطـــار  فـــي  )الجائحـــات(،  لمجابهـــة  مســـتقبلية 
وتطبيـــق  االســـتعدادات،  مجمـــل  اســـتكمال 
اإلرشـــادات االحترازيـــة المطلوبـــة، بنـــاء علـــى 

مجمل المستجدات العالمية واإلقليمية.

وزارة الصحة تعقد اجتماع فريق عمل الجائحات )الوبائيات( الصحية

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية 
بنـــت عبدهللا زينـــل أهميـــة الجهود 
األهليـــة  الجمعيـــات  تبذلهـــا  التـــي 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي في 

تعزيز النهج الديمقراطي.
وأشـــادت، خـــال اســـتقبالها أمـــس 
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  مـــن  وفـــدا 
البحريـــن للتدريب وتنميـــة الموارد 
البشـــرية، برئاســـة الرئيـــس الفخري 
للجمعية إبراهيم الدوسري، بجهود 

الجمعية في نشـــر وتبـــادل المعرفة 
المســـاهمة  المعنيـــة  والخبـــرات 
فـــي التنميـــة البشـــرية فـــي مملكـــة 

البحرين.
الحـــرص  ضـــرورة  أكـــدت  كمـــا 
المتواصل من قبل جميع المنشـــآت 
والمؤسســـات والجمعيات والهيئات 
فـــي القطاعين العـــام والخاص على 
البشـــري  العنصـــر  فـــي  االســـتثمار 

الوطني، وجعله أولوية وطنية.

زينل: االستثمار بالعنصر البشري أولوية

“الدفاع” ماضية بكل عزم نحو تحقيق اإلنجازات
ــدات ــوح ــن ال ــدد م ــع ــأهــب الــقــتــالــي ل ــت ــام يــتــابــع ال ــع ــد ال ــقــائ ال

تفقـــد القائـــد العـــام لقوة دفـــاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة صباح أمس، إحدى وحدات قوة 
دفاع البحريـــن، ضمن الجهـــود الحثيثة 
فـــي المتابعـــة عـــن كثـــب مـــدى التأهـــب 
وإجـــراءات  والفنـــي  واإلداري  القتالـــي 
والتدريـــب؛  اإلعـــداد  وبرامـــج  العمـــل 
القتاليـــة  الجاهزيـــة  علـــى  للوقـــوف 
واإلداريـــة لمختلـــف أســـلحة ووحـــدات 
قوة الدفاع، إذ اســـتمع القائد العام أثناء 
الزيارة إلى إيجاز عن المهام والواجبات 

الموكلة لتلك الوحدة. 
وأكـــد القائـــد العـــام أنـــه بعـــون مـــن هللا 
تعالـــى، ومن ثـــم بالتوجيهات الســـديدة 
مـــن لـــدن عاهل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، قوة 

دفـــاع البحرين ماضية بـــكل عزم وحزم 
نحو تحقيق اإلنجازات المشـــرفة بالبذل 
والعطـــاء والفداء المتواصل والمســـتمر 
فـــي مختلـــف الظـــروف واألوقـــات بكل 
الوطـــن  عـــن  للدفـــاع  واقتـــدار  كفـــاءة 
والحفـــاظ علـــى أمنـــه واســـتقراره، مـــن 
خـــال العمل الـــدؤوب والجهد المتســـم 
بالمســـؤولية والمرتكـــز علـــى اإلخـــاص 

والتضحية من أجل الوطن. 
وفـــي ختـــام الزيـــارة، حـــث القائـــد العام 
البـــذل  مواصلـــة  أهميـــة  علـــى  الجميـــع 
وحـــرص  وقـــوة  طاقـــة  بـــكل  والعطـــاء 
األهـــداف  وإنجـــاز  لتحقيـــق  وتفـــان 
المنشـــودة ومواكبة التطورات كافة في 

مختلف المجاالت العسكرية الحديثة. القائد العام يتفقد إحدى وحدات قوة الدفاع

الرفاع - قوة دفاع البحرين

مجمع الريف - المجلس البلدي الشمالي

قال عضو المجلس البلدي الشـــمالي عن 
الدائـــرة الثالثة محمد الدوســـري إنه تم 
البدء في وضع مخطط لتوســـعة جامع 
الجسرة، حيث قام باإلشراف على عمل 
المقاول خال وضعه عامات )نياشين( 

التوسعة.
 وذكر الدوســـري أن هـــذه الخطوة تأتي 
اســـتجابة ألمـــر رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة بإعـــادة بناء وتوســـعة جامع 
الجسرة، الستيعاب المزيد من المصلين 
حاجـــة  مـــع  يتناســـب  الـــذي  وبالشـــكل 
ورغبة أهالي منطقة الجســـرة.  وأضاف 
الدوســـري أن هذا األمر السامي من لدن 
سموه ليس بالغريب فالجامع افتتح في 
15 فبرايـــر العـــام 1991م بعد بنائه على 
نفقتـــه الخاصـــة، فســـموه حريـــص على 
تطوير وتوسعة المساجد والجوامع في 

البحريـــن، وبما يدعـــم دورها في خدمة 
بدورهـــا  والقيـــام  والمجتمـــع  اإلســـام 
القيـــم  وتعميـــق  نشـــر  فـــي  ورســـالتها 
اإلســـامية.  وبّين الدوسري أنه سيعمل 
على متابعة مراحل التوسعة مع ديوان 
الجهـــات  ومـــع  الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو 

المعنية وبدعم من أهالي الجسرة.

البدء في تخطيط توسعة جامع الجسرة “العمل”: إخضاع أسماء المرشحين إلدارات الجمعيات لـ “تدقيق أمني”
مــنــحــلــة ســيــاســيــة  ــة  ــي ــع ــم ــج ب عـــضـــو  مـــرشـــح  أّي  اســـتـــبـــعـــاد 

أســماء  ســتخضع  أنهــا  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  كشــفت 
المرشحين لعضوية مجالس إدارة الجمعيات األهلية للتدقيق األمني.

دعـــم  إدارة  مديـــرة  وبعثـــت 
بـــوزارة  األهليـــة  المنظمـــات 
العمـــل نجـــوى جناحـــي تعميًما 
للمنظمـــات األهليـــة )الجمعيات 
واألندية واالتحـــادات وغيرها( 
كافـــة  تســـليم  عليهـــم  توجـــب 
لعقـــد  المطلوبـــة  المســـتندات 
العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 
العاديـــة وذلك قبل 15 يوًما من 

موعد االجتماع المحدد.
وذكـــرت المديـــرة أن مـــن بيـــن 
وفًقـــا  المطلوبـــة  المســـتندات 
قانـــون  مـــن   33 المـــادة  لنـــص 

الجمعيات األهلية تسليم كشف 
لعضويـــة  المرشـــحين  بأســـماء 
مجلـــس اإلدارة بجانب نســـخة 

من أرقامهم الشخصية.
 واســـتندت الوزارة مـــن تعديل 
أجـــري بالعـــام 2018 بالمادة 43 
أن  تشـــترط  والتـــي  بالقانـــون 
اإلدارة  مجلـــس  عضـــو  يكـــون 
متمتًعـــا بكافة حقوقـــه المدينة 

والسياسية.
إطـــار  فـــي  الـــوزارة:  وقالـــت   
التعاون والتنســـيق المســـبق مع 
وزارة الداخلية فسيتم التدقيق 

األمنـــي على مرشـــحي مجلس 
اإلدارة وذلـــك قبل عقد اجتماع 

الجمعية العمومية العادي.
وتعميـــم الوزارة مـــؤرخ في 15 

يناير 2020.

سبب التعميم

وانطلقـــت شـــرارة القصـــة مـــن 
ا  بعد طلـــب وزارة العمل رســـميًّ
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  مـــن 
عضوتيـــن  اســـتبعاد  النســـائي 
بجمعيـــة  عضويتهمـــا  بســـبب 
سياســـية منحلة وعدم قانونية 
انتمـــاء أعضاء هـــذه الجمعيات 

صورة ضوئية من تعميم الوزارة للجمعيات األهليةبمنظمات أهلية.

محمد الدوسري

المحرق - مجلس المحرق البلدي

بمجلـــس  الرابعـــة  الدائـــرة  ممثـــل  قـــال 
المحرق البلدي غازي المرباطي إن بلدية 
المحرق باشرت بدء عملية هدم ما تبقى 
من عقـــار كبير مســـتملك لصالح مواقف 
بوماهـــر  حالـــة  منطقـــة  فـــي  ســـيارات 
مجمـــع 216 الـــذي تـــم اســـتماكه ســـابًقا 
الـــوزراء  بتوجيهـــات مـــن ســـمو رئيـــس 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة. وذكر أن مساحة العقار 
المستملك تسع نحو 100 مركبة وتشكل 
انفراجـــة كبيـــرة لقاطنـــي المجمـــع الذين 

يعانون من ضيق الشوارع وشح مواقف 
الســـيارات، األمـــر الـــذي يضطـــر بالكثيـــر 
وتركهـــا  مناطقهـــم  مغـــادرة  إلـــى  منهـــم 
المرباطـــي  وتقـــدم  األجنبيـــة.  للعمالـــة 
باســـمه وباســـم أهالـــي المنطقة بالشـــكر 
واالمتنان إلى ســـمو رئيس الوزراء الذي 
غّيـــر وجه المنطقة بتوجيهاته الســـديدة 
وزارة  شـــكر  كمـــا  المشـــهودة،  وزياراتـــه 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي وبلديـــة المحرق وأمل ســـرعة 

تنفيذ المواقف.

بلدية المحرق: بدء تأهيل موقف السيارات في مجمع 216 تظلُّم قضائي من مفصول “الحقوق” لعدم تنفيذ حكم
عبدالعزيـــز يطالـــب بعودتـــه لوظيفتـــه الســـابقة ودفـــع مســـتحقاته

قال الموظف المفصول من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عبدالعزيز 
ب. إنــه تقــّدم بتظلــم أمام القضاء بســبب امتناع إدارة المؤسســة تطبيق 

حكم قضائي بإعادته لرأس العمل دون انتقاص لحقوقه المادية.

 وذكـــر أن القضاء أنصفه بصدور أحكام 
نهائيـــة تأمـــر بعودتـــه للوظيفـــة المعين 
عليهـــا منـــذ العـــام 2014، ودفـــع جميـــع 
مســـتحقاته المالية من رواتـــب وغيرها 
مـــن تاريخ 1 مايـــو 2015 حتى تاريخه، 
ولكـــن إدارة المؤسســـة ترفـــض تطبيـــق 

الحكم القضائي.
بياًنـــا  نشـــرت  المؤسســـة  أن  وبّيـــن   
بالصحافـــة بأنني أرفض اســـتام عرض 
وظيفـــي قدمتـــه لـــي، وزعمت أنـــه ينفذ 
مضمون الحكم القضائي، ولكن الحقيقة 

أن المؤسســـة لـــم تعرض عودتـــي للعمل 
أمـــرت المحكمـــة ولكـــن قدمـــت  مثلمـــا 
عرًضـــا لتوظيـــف جديـــد وهـــو مـــا يلغي 
جميع مســـتحقاتي وحقوقـــي التأمينية 

عن فترة فصلي التي أبطلها القضاء.
لبريـــد  شـــكوى  قـــّدم  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 
الشـــكاوى بالمفوضيـــة الســـامية لحقوق 
اإلنســـان، وجـــاءه رد يطلب منه إرســـال 
المســـتندات القانونيـــة، وبعثـــت األمـــور 
المطلوبة للمفوضية، وودعتني بدراســـة 

الملف واتخاذ القرار المناسب.

بروفايل الموضوع

 تتلخـــص قصة القضية بأن موظًفا عمل 
بالمؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان 
بعقـــد عمـــل بالنظـــام الجزئـــي فـــي مايو 
2013 ونظًرا ألدائـــه المتميز قّرر األمين 
العام األســـبق للمؤسسة تعيينه بوظيفة 
دائمة على الدرجة الثامنة منذ ســـبتمبر 
2014.  ومـــن بعد انتهـــاء خدمة األمين 
العـــام األســـبق فوجئ الموظـــف بتخيير 
مسؤولي المؤسسة له بين العودة لنظام 

الدوام الجزئي أو إنهاء خدمته.
وإزاء تمسك الموظف بوظيفته الدائمة 
فوجـــئ بمنعـــه مـــن دخـــول المؤسســـة، 
وإخطـــار األخيرة للهيئـــة العامة للتأمين 
االجتماعي بأنها فصلته من العمل بزعم 

أن الرئيس الســـابق للمؤسسة لم يوافق 
علـــى التعيين الـــذي وقعه األميـــن العام 
األســـبق.  ورفضـــت محكمـــة أول درجة 
المفصـــول  الموظـــف  ونقـــض  القضيـــة، 
الحكم، وأيدت محكمة االستئناف العليا 
المدنيـــة الحكـــم، وطـــرق بـــاب محكمـــة 
لـــه وكســـب  التمييـــز، والتـــي انتصـــرت 
القضيـــة.  وفي 27 أكتوبـــر 2019 أمرت 
الوطنيـــة  المؤسســـة  التنفيـــذ  محكمـــة 
بتنفيذ الحكم وفق ما جاء في منطوقه 
التمييـــز مـــن  ومـــا صـــدر عـــن محكمـــة 
تفســـير، والـــذي تضمن إرجـــاع الموظف 
لذات الوظيفة بذات االمتيازات المقررة 
له بالتعييـــن في وظيفـــة دائمة وصرف 
جميـــع الرواتـــب المســـتحقة مـــن تاريخ 

الفصل حتى تاريخه.

محرر الشؤون المحلية

راشد الغائب



حصلــت صحيفــة “البــاد” على نســخة من تقريــر لجنة التحقيق البرلمانية بشــأن عدم قيام الجهــات المختصة ببحرنة 
الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وتقـــّرر أن يكون موضـــوع التقرير هو 
جوهر جلسة الثالثاء المقبل بمجلس 

النواب.
صفحـــة.   379 التقريـــر  ويتضّمـــن 

جهـــة  مـــن  ا  ردًّ  54 علـــى  ويشـــتمل 
مختلفة.

ومن بين أبرز توصيات اللجنة:
- قصـــر مناصب الرؤســـاء التنفيذيين 

والمديرين ووظائف أقســـام وإدارات 
الموارد البشـــرية فـــي القطاع الخاص 

على البحرينيين.
- إلغاء نظام العامل المرن.

- زيادة نســـبة البحرنـــة بما ال يقل عن 
90 % فـــي كل الشـــركات التـــي تملك 
الدولة فيها نســـبة 50 % فما فوق من 

األسهم أو الحصص.
أمـــا فيما يتعلـــق بالتوصيـــة المرتبطة 
للحكومـــة،  البرلمانيـــة  بالمســـاءلة 
فقـــد أوصـــت اللجنـــة بـــأن يســـتخدم 
النواب أدواتهم التشـــريعية والرقابية 

لمســـاءلة 6 وزراء وهـــم: وزيـــر العمل 
والتنميـــة االجتماعية جـــراء تقصيره 
إلصـــدار  المتخـــذة  اإلجـــراءات  فـــي 
بســـوق  المتعلقـــة  الوطنيـــة  الخطـــة 
العمل ونظام العامل المرن، ومســـاءلة 
5 وزراء آخرين بســـبب تقصيرهم في 
أداء مهماتهـــم بشـــأن الســـعي لبحرنة 
الوظائف وهم: وزير التربية والتعليم 

وكونه مســـؤوالً عـــن جامعة البحرين، 
البلديـــات  ووزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
والتخطيـــط العمراني، ووزير شـــؤون 
الصحـــة،  ووزيـــر  والمـــاء،  الكهربـــاء 
الشـــورى  مجلســـي  شـــؤون  ووزيـــر 
والنـــواب كونـــه المســـؤول السياســـي 
أمام الســـلطة التشـــريعية عـــن ديوان 

الخدمة المدنية.

رون بالبحرنة... 6 وزراء  المقصِّ

“^” تنشر تقرير لجنة “البحرنة” بموقعها اإللكتروني.. 379 صفحة.. و54 ردًّا من الجهات
وزير الصحة وزير التربية والتعليموزير العمل والتنمية االجتماعية وزير شؤون مجلسي الشورى والنوابوزير شؤون الكهرباء والماء وزير األشغال وشؤون البلديات
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قالت جامعـــة البحرين إن عدد الموظفين في الجامعة 
يبلـــغ 1535 موظًفا، يشـــغل األجانب منهـــا 347 وظيفة 

بنسبة 22.6 %.
هـــا على استفســـارات لجنـــة التحقيق  وأشـــارت في ردِّ
البرلمانية في بحرنة الوظائف إلى أن 266 من وظائف 
األجانـــب فـــي الجامعة فـــي الوظائـــف األكاديمية، من 
أصل 761 وظيفة أكاديمية، ما يعني أن نســـبة البحرنة 
فـــي الوظائف األكاديميـــة 64.5 %. ولفت إلى أن عدد 
األجانـــب فـــي الوظائـــف اإلداريـــة يبلـــغ 81 وظيفة من 

أصل 774 وظيفة وذلك بنسبة 10 %.
وبينـــت أن متوســـط رواتـــب الوظائـــف األكاديمية في 
الجامعـــة يصل إلى 1500 دينار للبحرينيين واألجانب. 
وذكرت أن عدد البحرينيين الذين يعملون في الجامعة 
بنظام العقود المؤقتة يبلغ 48 موظًفا بعقود لمدة سنة.

الـــجـــامـــعـــة ــي  ــ فـ الــــوظــــائــــف  بـــحـــرنـــة  ــبـــة  نـــسـ  %  64.5

1500 دينار متوسط رواتب مدرسي جامعـة البحريـن

ا في الحكومة 7582 موظًفا أجنبيًّ
 قــال ديــوان الخدمــة المدنيــة إن عــدد المتقدميــن لطلــب الحصــول علــى وظيفة في وحــدة معلومــات الوظائف 
ه علــى استفســارات لجنــة  بديــوان الخدمــة المدنيــة بلــغ 12 ألًفــا و219 طلًبــا خــال العــام 2018. وأوضــح فــي ردِّ
التحقيــق البرلمانيــة فــي بحرنــة الوظائف أن نســبة البحرنة في القطاع العام بلغت فــي العام 2018 معدل 84 %، 

فيما بلغت بعد برنامج التقاعد االختياري في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية 82 %.

الطلبـــات  أعـــداد  أن  إلـــى  وأشـــار 
السارية في قاعدة بيانات الديوان 
تتوزع بحســـب المؤهل على: 320 
طلًبا لحملة الشـــهادات العليا، و15 
شـــهادات  لحملـــة  طلًبـــا  و46  ألًفـــا 
طلًبـــا  و2038  البكالوريـــوس، 
لحملة شـــهادات الدبلـــوم والدبلوم 
لحاملـــي  طلًبـــا  و8126  المشـــارك، 
العامـــة، و1327  الثانويـــة  شـــهادة 

طلًبا لما دون الثانوية العامة.
الموظفيـــن  عـــدد  أن  إلـــى  ولفـــت 

الجهـــات  جميـــع  فـــي  األجانـــب 
الحكوميـــة يبلـــغ 7582 موظًفا بما 
يقـــارب نســـبة 16 % مـــن إجمالـــي 
القوى العاملة في الخدمة المدنية، 
وذلـــك ضمـــن الميزانيـــات المقررة 

للجهات الحكومية.
وبين أن الديوان قام بدراسة نحو 
لتوريـــد   2018 لســـنة  عقـــًدا   279
مـــع  العالمـــة  القـــوى  واســـتخدام 
مؤسسات القطاع الخاص بمختلف 

الوزارات والجهات الحكومية.

الموظفيـــن  عـــدد  أن  إلـــى  وأشـــار 
البحرينييـــن الـــذي يعملـــون بنظام 
 302 بلـــغ  جهـــة  كل  فـــي  العقـــود 

موظف.
وذكـــر أن أعـــداد العامليـــن بنظـــام 
التوظيـــف الجزئـــي والمؤقـــت في 
 319 بلغـــت  الحكوميـــة  الجهـــات 
عقًدا، 298 منهـــم بحرينيون، 249 
منهـــم بنظـــام التوظيـــف الجزئـــي، 
المؤقـــت،  التوظيـــف  بنظـــام  و49 

ا. و21 أجنبيًّ

وأشـــار إلـــى أن التكلفـــة الســـنوية 
المتقاعديـــن  الموظفيـــن  لرواتـــب 
ـــا بلغـــت ما يقـــارب 126.3  اختياريًّ

مليون دينار.
الرواتـــب  ميزانيـــة  أن  وبيـــن 
للســـنتين  األجانـــب  للموظفيـــن 

بلغـــت  و2020   2019 الماليتيـــن 
60 مليـــون دينار لســـنة 2019 و59 

مليون دينار لسنة 2020.
وبينـــت أن قاعدة بيانـــات الديوان 
الحالـــة  تصنيـــف  علـــى  تعتمـــد  ال 
الصحيـــة للموظفيـــن العاملين في 

القطـــاع الحكومـــي، وذلك اتســـاًقا 
دمـــج  فـــي  الدولـــة  سياســـة  مـــع 
فـــي  والعزيمـــة  الهمـــم  أصحـــاب 

المجتمع البحريني.
وقـــال إن األصل في التوظيف هو 
توظيف البحرينيين استناًدا للمادة 

13 من دستور مملكة البحرين.
أن أســـاس توظيف غير البحريني 
التـــي  الطويلـــة  الخبـــرات  هـــي 
الجهـــات  وتحتاجهـــا  يملكونهـــا 
مهامهـــا،  تقديـــم  فـــي  الحكوميـــة 
المؤهـــالت  بعـــض  إلـــى  إضافـــة 
العلميـــة التـــي ينـــدر حاملوهـــا من 
البحرينييـــن، حيـــث يتـــم توظيف 

هؤالء لنقل الخبرة للمواطنين.

أحمد الزايد

ا  298 بحرينّيً
يعملون بالنظام 

الجزئي والمؤقت 
في القطاع العام

راشد الغائب، سيد علي المحافظة، ليلى مال اهلل، مروة خميس

3716 أجنبًيا يعملون في “التربية”
ــي ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــصـ ــ الـ ــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ فـــــــــي  وافـــــــــــــــــدا  ــا  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ مـ  258

إن  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  قالـــت 
خطتهـــا لبحرنة الوظائـــف قائمة على 
 ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة 
والتي مفادها “البحرنة الكاملة بحلول 
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علـــى  ردهـــا  فـــي  الـــوزارة  وأشـــارت 
استفسارات لجنة التحقيق البرلمانية 
فـــي بحرنـــة الوظائف إلى أنها تســـعى 
خـــالل  مـــن  الهـــدف  هـــذا  لتحقيـــق 
توظيف جميع خريجي كلية البحرين 
للمعلمين، وعدم االســـتعانة باألجانب 
فـــي حـــال توافـــر العنصـــر البحرينـــي 

المستوفي لمتطلبات الوظيفة.
ولفتـــت إلى أنها كذلـــك تقوم بتضمين 
مـــن  عـــددا  الســـنوية  البعثـــات  خطـــة 
التخصصـــات التي تحتاجهـــا الوزارة، 
إضافـــة إلى حصر أســـماء البحرينيين 

المتوقـــع تخرجهـــم فـــي التخصصات 
المحليـــة  الجامعـــات  مـــن  التعليميـــة 
الملحقيـــات  خـــالل  مـــن  والخارجيـــة 

الثقافية.
معوقـــات  بعـــض  أن  إلـــى  وأشـــارت 
عـــدم  فـــي  تتمثـــل  الوظائـــف  بحرنـــة 
توفـــر خريجيـــن بحرينييـــن مؤهليـــن 
أكاديميا في بعـــض التخصصات التي 
تحتاجها الـــوزارة كالمـــواد الصناعية، 
واللغة الفرنسية، والتربية الموسيقية 

وغيرها.
وتطرقت إلى مشـــكلة عـــزوف الطلبة 
المبتعثيـــن عـــن العمل بوظيفـــة معلم 
بعـــد تخرجهـــم، وتفضيلهـــم وظائـــف 

أخرى في القطاعين العام والخاص.
ولفتـــت إلى عـــدم اجتيـــاز العديد من 
للتوظيـــف  البحرينييـــن  المتقدميـــن 

التقييـــم الوظيفـــي  مراحـــل مســـابقة 
بنجاح، وضرورة مراعـــاة عدم تجاوز 
ميزانيـــة التوظيـــف والســـقف المحدد 

للوظائف بالوزارة.
وذكرت أن عـــدد من تم توظيفهم من 
خريجي كليـــة البحريـــن للمعلمين بلغ 
912 بنســـبة توظيـــف 100 % حتـــى 
اآلن، مـــع االلتزام بتوظيف الدارســـين 
فـــي الكلية حـــال تخرجهـــم، وعددهم 
في مختلف الصفوف الدراســـية حاليا 
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وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بإنهاء 
عقـــود 215 معلمـــا وافـــدا فـــي العـــام 

2018، وإحالل بحرينيين مكانهم.
ونشرت الوزارة عدد طلبات التوظيف 
لشغل وظائف سلك التدريس الواردة 
للـــوزارة والتـــي بلـــغ مجموعها 6 آالف 

 2018 الدراســـي  للعـــام  طلبـــا  و263 
و2019.

ولفتت إلـــى أن عدد موظفـــي الوزارة 
التعليميـــة  قطاعاتهـــا  مختلـــف  فـــي 
بلـــغ  والخدميـــة  والفنيـــة  واإلداريـــة 
و2019   2018 الدراســـي  العـــام  فـــي 
عـــدد 22 ألفـــا و412، بينهـــم 3872 من 
المتعاقديـــن غيـــر البحرينييـــن، 3691 

منهم في الوظائف التعليمية.
وبينـــت أن متوســـط الراتب الشـــهري 
األساســـي للمعلميـــن غيـــر البحرينيين 

448 دينارا، دون أي زيادة سنوية.
وبينـــت الـــوزارة أنها أبرمـــت 13 عقدا 
مع مجموعة من الشـــركات التي توفر 
األيدي العاملة للـــوزارة، وذلك لتوفير 
سواق لنقل ذوي الطلبة والطالبات من 
ذوي االحتياجات الخاصة، واستئجار 

حافالت ومركبات وشاحنات للوزارة، 
وتوفير حراس أمن للوزارة، وتنظيف 

المدارس ومرافق الوزارة.
ولفتـــت إلى أن عـــدد الموظفين الذين 
يعملون بنظام العقود في الوزارة يبلغ 

32 موظفة بحرينية.
نســـبة توظيـــف  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 
خريجـــي بوليتكنـــك البحريـــن بلغـــت 
85 %، في حين بلغت نســـبة توظيف 
خريجي جامعة البحرين خالل السنة 

األولى من تخرجهم نحو 60 %.
البحريـــن  كليـــة  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 
للمعلميـــن تضـــم 1160 طالبـــا وطالبة، 
مـــن المتوقـــع أن يتـــم إحاللهـــم محل 

المعلمين الوافدين.
المعلميـــن  عـــدد  أن  إلـــى  وأشـــارت 
األجانـــب فـــي التعليـــم الصناعـــي بلـــغ 

358 معلما.
ولفتـــت إلـــى أن نســـبة البحرنـــة فـــي 
الوزارة بعد اســـتكمال برنامج التقاعد 

االختياري بلغت 80.53 %.
الموظفيـــن  عـــدد  أن  إلـــى  وأشـــارت 
 3716 بلـــغ  الـــوزارة  فـــي  األجانـــب 
موظفا تشـــمل المتعاقد معهم، والذين 
اســـتفادوا مـــن التوجيهـــات الخاصـــة 

بتثبيت المتطوعين في 2011.
وبينـــت أن جميـــع المتعاقـــد معهم من 
مـــن  تخرجـــوا  الوافديـــن  الموظفيـــن 
جامعـــات معتـــرف بهـــا فـــي بلدانهـــم، 

ولديهم خبرة ال تقل عن 5 سنوات.
المتقاعديـــن  عـــدد  أن  إلـــى  وأشـــارت 
اختياريا بلغ 3689 موظفا من الوزارة، 
2968 منهـــم من المعلمين )626 معلما، 

و2342 معلمة(.

قالـــت وزارة الصحة إن نســـبة البحرنة 
خـــالل   %  80 بلغـــت  الـــوزارة  فـــي 
العـــام 2018، وتعتمـــد خطتهـــا إحـــالل 
ا علـــى إحـــالل 30  البحرينييـــن ســـنويًّ
طبيًبـــا و100 ممـــرض، و20 فـــي المهن 

الطبية المساندة.
ها على استفســـارات   وأشـــارت في ردِّ
لجنـــة التحقيـــق البرلمانية فـــي بحرنة 
الوظائف إلى أن عدًدا من تم توظيفهم 
وحتـــى   2015 مـــن  األعـــوام  خـــالل 
2019 بلـــغ 1050 موظًفـــا فـــي مختلف 
التخصصـــات الطبيـــة، باإلضافـــة إلـــى 
قبـــول 323 مـــن األطبـــاء البحرينييـــن 
حديثـــي التخرج ضمن برنامج تدريب 

األطباء.
 ولفتـــت الـــوزارة إلى أنهـــا ابتعثت 47 
ـــا للخارج للتـــدرب على  طبيًبـــا بحرينيًّ

التخصصـــات الدقيقـــة خـــالل األعوام 
الخمســـة الماضية، وأنها بصدد ابتعاث 
ا فـــي مختلف مراكز  32 طبيًبـــا بحرينيًّ

التدريب العالمية.
 وذكـــرت أن الـــوزارة تمّكنـــت مـــن رفع 
نســـبة البحرنـــة فـــي قطـــاع التمريـــض 
األجانـــب  غالبيـــة  فيـــه  يتركـــز  الـــذي 

العاملين في الوزارة إلى 58 %.
الموظفيـــن  عـــدد  أن  إلـــى  وأشـــارت 
األجانب لدى الوزارة بلغ 1659 موظًفا، 
الذيـــن  البحرينييـــن  عـــدد  بلـــغ  فيمـــا 
يعملـــون بعقـــود مؤقتـــة فـــي الـــوزارة 
50 موظًفـــا أغلبهـــم مـــن المتقاعديـــن 

أصحاب الكفاءات.
 وتوقعـــت الـــوزارة أن تحقـــق خـــالل 
بحرنـــة  نســـبة   2020 الجـــاري  العـــام 

تعادل 79 %.

58 % البحرنة في قطاع التمريض بـ ”الصحة”



بلغ عدد من ســقط حقهم من إعانة التعطل بســبب كثرة رفضهم لفرص العمل المناســبة للعام 2018 عدد 612 باحثا 
عن العمل. وذكرت وزارة العمل والتنمية االجتماعية في ردها على استفسارات لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة 

الوظائف أنه تم تدريب نحو 6239 مواطنا باحثا عن العمل خالل العام 2018.

ولفتت إلى أنه خالل العام 2018 
تم تنظيم 7 معارض توظيف بها 

2652 بحرينيا.
 4 مـــن  أكثـــر  أن  إلـــى  وأشـــارت 
مـــن  اســـتفادت  بحرينيـــة  آالف 
برنامج التوظيـــف الجزئي خالل 

السنوات األربع الماضية.
ولفتت إلـــى أن تقليـــص ميزانية 
للعـــام  المتكـــررة  المصروفـــات 
2019 بمقـــدار مليـــون و142 ألف 
دينار، ســـيؤدي إلى تأجيل جميع 
إجـــراءات التوظيف في الوزارة، 

فضال عن تقليص سقف الوظائف 
من قبل ديوان الخدمة المدنية.

الموظفيـــن  عـــدد  أن  وذكـــرت 
األجانب في الـــوزارة 8 موظفين 
موظفـــا   773 مقابـــل  فقـــط، 

بحرينيا.
المعوقيـــن  عـــدد  أن  وأوضحـــت 
العامليـــن في القطـــاع األهلي بلغ 
 ،2018 العـــام  فـــي  موظفـــا   132
106 ذكـــور، و26 أنثـــى، فيمـــا بلغ 
عدد العاطلين من ذات الفئة 224 

عاطال، 134 ذكرا، و90 أنثى.

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن عـــدد 
المعوقين يبلغ 11 ألفا و700 ممن 
يحملـــون بطاقة معوق، في حين 
أن عدد المســـجلين لـــدى الوزارة 
علـــى قوائـــم الباحثين عـــن عمل 

90 معوقا.
وذكـــرت أن عدد متوســـط أعمار 
األجانـــب فـــي الـــوزارة يبلـــغ 48 

سنة، وأكبرهم يبلغ 65 سنة.
وقالت الـــوزارة إن عدد إعالناتها 
الســـنوات  خـــالل  للتوظيـــف 
األجانب في وزارة العمل والتنمية االجتماعيةالخمس األخيرة بلغ 500 إعالن.

2018 بــــ  اإلعانـــة  فـــي  حقهـــم  ســـقط  عاطـــا   612
ســــنــــوات  5 فــــــي  تــــوظــــيــــف  إعـــــــــان   500 نـــــشـــــرت  “الـــــعـــــمـــــل” 

1485 متوسط رواتب األجانب في “الكهرباء”

مؤقتو “الخارجية” مستشاران وسائق

الــهــيــئــة ــي  فـ ــي  ــن ــري ــح ــب ال ــر  ــم ع ــط  ــوس ــت م ــة  ــن س  40

بــــالــــوزارة األجــــانــــب  رواتـــــــب  مـــتـــوســـط   1416

قالت وزارة شـــؤون الكهربـــاء والماء إن 
متوســـط عمـــر الموظـــف البحرينـــي في 

الهيئة يبلغ 40 سنة.
هـــا علـــى استفســـارات  وأشـــارت فـــي ردِّ
لجنـــة التحقيـــق البرلمانيـــة فـــي بحرنـــة 
الوظائـــف إلـــى أن متوســـط المتدربيـــن 
ا 5 % مـــن القوى  فـــي الهيئـــة يبلـــغ حاليًّ

العاملة.
ولفتـــت إلـــى أن عـــدد المتقاعديـــن مـــن 
الهيئة في العـــام 2019 بلغ 465 موظًفا، 
بحرينييـــن   8 توظيـــف  تـــم  حيـــن  فـــي 

وأجنبي واحد في ذات العام.
وذكـــرت أن عدد من خرجـــوا من الهيئة 
والمبكـــر  االعتيـــادي  التقاعـــد  علـــى 
واالختيـــاري 1450 موظًفـــا منـــذ العـــام 
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وأشـــارت الهيئة إلى أنه في حال أضيف 
لهـــم مـــن تقدمـــوا بطلبات للخـــروج ولم 
تكتمـــل إجراءاتهـــم بعد فســـيصل العدد 
إلـــى 1600 موظف، ما يعادل 50 % من 

القوى العاملة بالهيئة.
ولفتـــت الهيئة أنها وفي ســـبيل الحفاظ 

على أصولها البالغـــة مليار و300 مليون 
دينار، اضطرت لالســـتعانة باليد العاملة 
الجماعـــي  الخـــروج  لتغطيـــة  األجنبيـــة 
المفاجـــئ للموظفين مـــن ذوي الخبرات، 

ا. والتي بلغ عددها 125 موظًفا أجنبيًّ
وبينت أن عـــدد الموظفين األجانب في 
الهيئة يبلـــغ 499 موظًفا، بمعدل رواتب 

ا. 1485 ديناًرا بحرينيًّ
Aوأشـــارت إلى أن عـــدد البحرينيين من 
يعملـــون فـــي الـــوزارة بنظـــام العقود 31 

موظًفا.

إن  الخارجيـــة  وزارة  قالـــت 
نســـبة بحرنـــة الوظائـــف في 

الوزارة تصل إلى 96.7 %.
علـــى  ردهـــا  فـــي  وأشـــارت 
التحقيق  لجنة  استفســـارات 
بحرنـــة  فـــي  البرلمانيـــة 
عـــدد  أن  إلـــى  الوظائـــف 
فـــي  األجانـــب  الموظفيـــن 
الوزارة بلغ 18 موظفا أجنبيا 
تتـــراوح رواتبهم األساســـية 
دينـــارا،  و3395   200 بيـــن 

بمتوسط 1416 دينارا.
عـــدد  أن  إلـــى  ولفتـــت 
البحرينييـــن  الموظفيـــن 
518 موظفـــا،  الـــوزارة   فـــي 
بحرينييـــن   3 يعمـــل  فيمـــا 
فـــي وظائـــف بعقـــود مؤقتة، 
اثنتان برتبة مستشار بمكتب 

الوزير، وواحدة لسائق.

أرقام من هيئة الكهرباء والماء

األجانب بوزارة الخارجية

قالت هيئة تنظيم سوق العمل إن نسبة البحرنة في 
القطـــاع الخاص بلغت في العـــام 2018 معدل 17.3 

.%
وأشـــارت الهيئـــة في ردهـــا على استفســـارات لجنة 
التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف إلى أن عدد 
األجانب الذين اســـتفادوا من نظام العمل المرن بلغ 

24 ألفا و210 أشخاص.
غيـــر  األعمـــال  فـــي  يعملـــون  هـــؤالء  أن  وبينـــت 
التخصصيـــة، وال يســـمح لهـــم بالعمل فـــي المطاعم 

والصالونات والفنادق.
وذكرت الهيئة أن مجموع الموظفين لديها بلغ 345 

موظفا، منهم 7 أجانب في قطاع تقنية المعلومات، 
فيما يبلغ متوسط أجورهم 2250 دينارا.

وأشارت إلى أن نسبة البحرينيين في البنوك بلغ 50 
% فـــي 55 بنكا، مقابل 40 % فـــي قطاع المحاماة، 
و20 % فـــي قطاع المستشـــفيات الخاصة، و40 % 

إلى 50 % في قطاع المحاسبة.

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  قالـــت 
انتهـــت  مـــن  عـــدد  إن  العمرانـــي  والتخطيـــط 
خدمتهـــم مع الوزارة في شـــؤون األشـــغال بلغ 
699 موظًفـــا منـــذ ينايـــر 2014 وحتـــى ينايـــر 
انتهـــت خدمتهـــم  159 موظًفـــا  2019، منهـــم 

بسبب االستقالة أو النقل.
هـــا علـــى استفســـارات لجنـــة  وذكـــرت فـــي ردِّ
التحقيـــق البرلمانيـــة فـــي بحرنـــة الوظائف أن 
لـــدى الـــوزارة عـــدد 38 وظيفـــة فـــي قطاعـــي 

األشغال وشؤون البلديات.
وأشـــارت إلى أن عـــدد الموظفين األجانب في 
الوزارة بلغ 537 موظًفا بمتوســـط رواتب 753 
ديناًرا، فيما بلغ عدد البحرينيين بعقود مؤقتة 

في الوزارة 21 موظًفا.
ولفتـــت إلى أنه تم إنهـــاء خدمات 737 موظًفا 
جـــراء خروجهم على التقاعـــد االختياري، كما 
ا  أنه متوقـــع إنهاء خدمـــات 133 موظًفا أجنبيًّ
خـــالل العاميـــن 2020 و2021 إلحـــالل كـــوادر 

بحرينية مكانهم.
وتوقعـــت الـــوزارة أن تصل نســـبة البحرنة في 

الوزارة في العام 2020 معدل 90 %.

7 أجانب بـ “سوق العمل” بمتوسط أجور 2250 دينارا

ا في “البلديات” إحال بحرينيين مكان 133 أجنبيًّ

األجانب في هيئة تنظيم سوق العمل

نسبة البحرنة بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 

24.2 ألف أجنبي استفادوا 
من “الفيزا المرنة”

رفع نسبة البحرنة في 
الوزارة إلى 90 %
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كشـــفت غرفة تجـــارة وصناعة 
لخلـــق  تســـعى  أنهـــا  البحريـــن 
الحكوميـــة  للجهـــات  حوافـــز 
التي تطبق نســـبة البحرنة، بما 
يتفـــق مع التوجهات الســـديدة 
لرئيس الوزراء صاحب الســـمو 
البحريـــن  ورؤيـــة  الملكـــي، 
االقتصاديـــة 2030 في تمكين 
الخيـــار  وجعلـــه  البحرينـــي 
األمثـــل للتوظيـــف، مـــع وجود 
حملـــة رقابيـــة من قبـــل وزارة 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
تنظيـــم  هيئـــة  مـــع  بالتنســـيق 
ســـوق العمـــل لعمل مســـوحات 
المشـــغولة  الوظائـــف  حـــول 
لغيـــر البحرينييـــن مـــع توصية 
بتصحيـــح أوضاعها، واالطالع 
على التجـــارب الناجحة لبعض 
كخطـــة  الخليجيـــة  الـــدول 
وخطـــة  واإلحـــالل،  الكويـــت 

سعودة الوظائف.
وأردفـــت، فـــي مرئيـــات ردهـــا 

لجنـــة  استفســـارات  علـــى 
التحقيـــق البرلمانية في بحرنة 
الوظائف، أن فتح الســـوق في 
للشـــركات  الكبيـــرة  المشـــاريع 
األجنبية دون النظر إلى وجود 
كفيـــل أو أولويـــة بحرينيـــة، أو 
مراعـــاة األنظمة واللوائح التي 

تنظم هذه األعمال.
 وبينت غرفـــة تجارة وصناعة 
البحرين أنها تقوم بفرز الشواغر 
توظيـــف  إمكانيـــة  حســـب 
البحرينـــي فيهـــا وتحديـــد مـــا 
يمكن بحرنتـــه، وذلك باالتفاق 
التوافقيـــة  الصيغـــة  علـــى 
الوظائـــف  لقائمـــة  النهائيـــة 
المطروحـــة للبحرينيين، وتلك 
والتـــي  لألجانـــب  المطروحـــة 
ســـواء  بحرنتهـــا،  يســـتحيل 
لعدم توافر العمالـــة البحرينية 
المؤهلـــة والمدربـــة أو لعـــزوف 
فـــي  العمـــل  عـــن  البحرينييـــن 

بعض المهن.

“الغرفة”: خلق حوافز لتطبيق البحرنة

للجنـــة  النهائـــي  التقريـــر  كشـــف 
التحقيـــق البرلمانيـــة بشـــأن بحرنـــة 
الوظائـــف أن وزارة اإلســـكان فقدت 
20 % من القوى العاملة )41 % منهم 
مهندسون وفنيو هندسة بحرينيون 
من ذوي المناصـــب والخبرات، وفي 
ظل إعادة هيكلة بعد إلغاء الوظائف 
وتأثـــر ســـقف التوظيـــف والميزانية 

للسنتين الماليتين )2019-2020(.
وبيـــن أن الـــوزارة وظفـــت الوزارة 7 
مهندســـين بحرينيين علـــى ميزانية 
المشـــاريع كرحلـــة تدريبيـــة على يد 
انتهـــاء  المهندســـين األجانـــب قبـــل 
عقـــود توظيفهـــم إلـــى حيـــن اعتماد 
 -2020  2019 الماليـــة  الميزانيـــة 

وفتح سقف التوظيف.
القـــوى  إحصائيـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
العاملـــة بلغـــت فـــي ديســـمبر 2019 
للموظفين المســـجلين علـــى الهيكل 

 174 اإلســـكان  لـــوزارة  التنظيمـــي 
موظفا ينقســـمون إلى 165 بحرينًيا 
بنســـبة 94.8 % و9 أجانـــب بنســـبة 

.% 5.2
 وكشـــف التقريـــر أنـــه ســـيتم إنهـــاء 
خدمة 3 موظفين أجانب في 2020 
يتـــم  لـــن  إلـــى موظفيـــن  باإلضافـــة 
تجديـــد عقودهـــم الوظيفية إلمكان 
إحـــالل موظفيـــن بحرينيين محلهم 
 4 وعددهـــم  نفســـه،  بالتخصـــص 

موظفيـــن، مما يقلـــص عدد األجانب 
الى 3 فقط.

علـــى  الـــوزارة  عـــزم  إلـــى  وأشـــار   
بحرينييـــن  مهندســـين   6 توظيـــف 
فـــي 2020 والحرص علـــى تدريبهم 
تحت إشـــراف عدد من المهندســـين 
األوائـــل  والمهندســـين  األجانـــب 
توظيـــف  نســـبة  ليكـــون  بالـــوزارة، 
البحرينييـــن 98.2 % مقابـــل نســـبة 

األجانب 1.7 %.

الموظفون بوزارة االسكان

إمــكان إحالل موظفيــن بحرينيين محلهم بالتخصص نفســه
“اإلسكان” تنهي خدمات 3 موظفين أجانب في 2020

وأشـــار التقرير إلـــى أن وزارة اإلعالم 
العـــام  فـــي  بحرينًيـــا   119 وظفـــت 
 51 توظيـــف  وســـتكمل  الماضـــي 
بحرينًيـــا فـــي 2020. وبيـــن أنـــه تـــم 
إنهـــاء 3 عقـــود ألجانب بنظـــام العقد 

الخارجي.
وأشـــار التقرير إلى أن نســـبة البحرنة 
المتوقعـــة فـــي 2020حســـب الوزارة 

% 98.9
الموظفيـــن  نســـبة   %  1.05 مقابـــل 
موظفيـــن   9 بمجمـــوع   األجانـــب 

أجانب.
 وأشار التقرير إلى أن الوزارة أبرمت 
5 عقود مع شـــركات لخدمات األيدي 
لخدمـــات  التقنـــي  وللدعـــم  العامـــة، 
الفنـــي  والدعـــم  المعلومـــات،  تقنيـــة 
والدعـــم  البـــث،  لعمليـــات  والتقنـــي 
اللمـــس  لشاشـــة  والتقنـــي  الفنـــي 
وخدمـــات  الجرافيكـــس،  بمنظومـــة 
األيدي العاملة للدعم الفني لخدمات 

الصيانة.
  وبيـــن التقريـــر أن عـــدد الموظفيـــن 
بنظـــام  يعملـــون  الـــذي  البحرينييـــن 
العقـــود في الـــوزارة بلـــغ 6 بوظائف: 
اإلعالميـــة،  الشـــؤون  مستشـــار 
وســـائق  ثقيلـــة،  عربـــات  وســـائقي 
خـــاص، واختصاصـــي أمن وســـالمة 

أول، واختصاصي رقابة أول.

9 أجانب في “اإلعالم” 
و6 بحرينيين بعقود 

مؤقتة

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  قالـــت 
الوطني إن نسبة األجانب في الوزارة 
العـــام  فـــي   %  5.3 إلـــى  انخفضـــت 

.2018
وأشـــارت في ردها على استفســـارات 
لجنـــة التحقيق البرلمانيـــة في بحرنة 
الوظائف إلـــى أنها أرفقت قائمة بعدد 
28 طلب توظيف لدى ديوان الخدمة 
المدنية، وأن عدد الموظفين األجانب 

لديها بلغ 5 موظفين.
ولفتت إلـــى أنها تلتزم بعدد 10 عقود 
مبرمـــة مـــع عدد مـــن شـــركات األيدي 

العاملة.
الموظفيـــن  عـــدد  أن  وذكـــرت 
البحرينييـــن فـــي الوزارة حتـــى العام 
375 منهـــم  2018 بلـــغ 396 موظفـــا، 

بحريني، و21 موظفا أجنبيا.

375 بحرينيا يعملون في “المالية” و21 أجنبيا

3584 قضية مرتكبة من أجانب حتى مايو 2019
ــة ــيـ ــضـ قـ  331 ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ اإلنــــــــــــــــاث  ــب  ــ ــيـ ــ ــصـ ــ نـ

بيـــن التقريـــر أن وزارة الداخلية ســـجلت 
9442 جريمـــة مرتكبـــة من قبـــل العاملين 
األجانـــب فـــي العـــام 2018 منهـــا  2224 
قضيـــة جنائيـــة، منهـــا 1168 ضـــد إنـــاث 
و7183 قضية دخول وإقامة، منها 2211 
إلنـــاث، و35 قضايـــا مـــرور، جميعهـــا ضد 

ذكور.
القضايـــا  عـــدد  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
المرتكبة من عاملين أجانب التي سجلت 
وزارة الداخليـــة في 2019 حتى 27 مايو 
2019 بلـــغ 3584 قضيـــة منها 720 قضية 
جنائيـــة، كان نصيـــب اإلنـــاث منهـــا 331 
قضية، كما ســـجلت الـــوزارة 2856 قضية 
دخول وإقامة، منها 878 إلناث، وسجلت 

إحصاءات جرائم األجانب في البحرين8 قضايا مرورية جميعها ضد ذكور.

بولتيكنـــك  جامعـــة  أوضحـــت 
البحريـــن إلـــى أنهـــا وضعت خطة 
بحرنة للوظائـــف منذ العام 2012 
علـــى أن ينتهي في العـــام 2024، 
حيـــث أقر مجلـــس األمناء بحرنة 
الوظائف في بولتيكنك، ووصلت 
نســـبة البحرنـــة 67 % حتى العام 
الراتـــب  متوســـط  فبلـــغ   ،2019

لألجانب 2455 ديناًرا.
وبينـــت إدارة البولتيكنـــك إلى أن 
هناك طلبات توظيف شـــاغرة إلى 
18 وظيفة، فيما يوجد 5 موظفين 
بحرينييـــن يعملـــون بنظام العقود 

في عدد من التخصصات.
حيـــث بلغـــت نســـبة البحرنـــة في 
 5 آلخـــر  البحريـــن  بولتيكنـــك 
ســـنوات مـــن العـــام 2014 حتـــى 
العـــام 63 % حتـــى68 % بالعـــام 

.2018
البحريـــن  مصـــرف  وبخصـــوص 

المركزي، بين فـــي رده على لجنة 
التحقيـــق إلـــى أن نســـبة البحرنة 
في مصارف قطاع التجزئة 84 % 
فـــي نهاية العـــام 2018، في حين 
بلغت هذه النســـبة فـــي مصاريف 
قطـــاع الجملـــة %56 فـــي الفترة 
نفســـها، كمـــا بلغت نســـبة البحرنة 
في شـــركات األعمال االستثمارية 
 95 الماليـــة  واألســـواق   %  54
% فـــي حيـــن بلغـــت النســـبة في 
شـــركات التأمين المؤسسة محليا 

.% 68

“بولتيكنـــك البحريـــن” تستغرق 
12 سنة لبحرنة الوظائف

التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  أفـــادت 
والتدريـــب إلـــى أنهـــا قامـــت بإنهاء 
غيـــر  االستشـــاريين  جميـــع  عقـــود 
تعيينهـــم  تـــم  الذيـــن  البحرينييـــن 
عنـــد  عليـــا  وظائـــف  فـــي  بالهيئـــة 
نشـــأة الهيئـــة للقيام بمهام تأســـيس 
ووضـــع  اإلداريـــة  الوحـــدات 
السياســـات واللوائـــح واإلجـــراءات 
المعنية بمهام الهيئة الرئيسة، حيث 
تبلـــغ نســـبة البحرنـــة فـــي الوظائف 

العليا 100 %.
وبحسب نســـبة البحرنة في الهيئة، 
فقد ارتفعت إلى 5 ســـنوات اعتبارا 
مـــن 2014 بنســـب متفاوتـــة من 94 
الســـنوات  طـــوال   %  95 إلـــى   %

الخمس الماضية.
وبينت الهيئة إلى أنه يصعب إيجاد 
المرشـــح البحريني المناسب لشغل 
التخصصـــات  بعـــض  فـــي  وظائـــف 

العلـــوم  مـــواد  مثـــل  والمســـتويات 
اإلنجليزيـــة  واللغـــة  والرياضيـــات 
للذكـــور لمســـتوى التعليـــم الثانوي، 
وكذلـــك المتخصصـــة فـــي المناهج 
كالمناهـــج  والعالميـــة  األجنبيـــة 
األميركية والبريطانية واآلســـيوية، 
وبناء على ذلك عدم تقدم المرشـــح 
البحريني المناســـب على الرغم من 

طلبـــات تزويـــد للســـير الذاتيـــة عن 
طريق ديوان الخدمة المدنية.

قائمـــة  عـــن  الهيئـــة  وكشـــفت 
التوظيـــف الحاليـــة والتـــي تتضمن 
اختصاصـــي مراجعـــة تعليمية أول 
لشـــغل 4 وظائف شـــاغرة، ووظيفة 
الختصاصي مشتريات، وأخرى إلى 

اختصاصي امتحانات وطنية.

البحرنة في هيئة جودة التعليم والتدريب 

شــاغرة وظائــف   6 ويوجــد  البحرنــة..  نســبة   %  95
“الجودة”: أنهينا جميع عقود االستشاريين األجانب

أشار التقرير إلى أن نسبة البحرنة 
المجلـــس  فـــي   %  100 ســـجلت 
األعلـــى للصحة ابتداء من 2014، 
أبرمهـــا  التـــي  العقـــود  عـــدد  وأن 
األيـــدي  شـــركات  مـــع  المجلـــس 
العاملـــة كانـــت 3 عقـــود: أحدهـــا 
وآخـــر  العاملـــة،  األيـــدي  لتوريـــد 
ثالـــث   وعقـــد  منظميـــن،  لتوفيـــر 
الحاســـب  فـــي  مختـــص  لتوفيـــر 
اآللـــي والبرمجيات، وعقد لتوفير 

مستشار قانوني.

“األعلى للصحة”: 
100 % بحرنة

بيـــن االتحـــاد الحر لنقابـــات عمال 
لجنـــة  علـــى  رده  فـــي  البحريـــن 
البحرنـــة بخصـــوص مرئياتها إلى 
إلغـــاء نظـــام الكفيل بشـــكل كامل 
لــــ 80 % فـــي القطاعـــات، وفرض 
رســـوم ال تقل عن 100 دينار على 
80 % من القطاعات، بحيث تزيد 
األجنبـــي مقارنـــة  العامـــل  تكلفـــة 

بالعامل البحريني.
الدولـــة  أن  إلـــى  االتحـــاد  وأردف 
للمهـــن  دوريـــة  بمراجعـــة  تقـــوم 
وحجـــم العمالـــة األجنبيـــة وتقوم 
لزيـــادة  عليهـــا  الرســـوم  بتعديـــل 
اعتـــالل  أي  رأت  إذا  تكلفتهـــا، 
في ســـوق العمـــل، ويمكـــن للدولة 
فـــي قطـــاع اإلنشـــاءات تخفيـــض 
رســـوم 100 دينـــار بســـبب حجـــم 
المهـــن المناســـبة للبحرينـــي، وأن 

هناك مشـــاريع إعمارية تقوم فيها 
الدولة وتسعى إلى خفض تكلفتها 
بالمقـــدار المناســـب وضمـــان عدم 

رفع قيمة تشييد المباني.
أمـــا االتحاد العـــام لنقابـــات عمال 
أن  رده  فـــي  فأوضـــح  البحريـــن 
الكثيـــر مـــن قضايـــا عـــدم بحرنـــة 
الوظائـــف هـــي قضايـــا مفتعلـــة ال 
تمـــت إلـــى الحقيقـــة بصلـــة، وأنها 
منطقيـــة  غيـــر  بمبـــررات  تســـوق 
فـــي معظم األحيـــان عـــدم وجود 
الكفـــاءات الوطنيـــة المتخصصـــة 
لتولـــي الوظائـــف، وعـــدم انضباط 
العمالة الوطنية، وعدم الرغبة في 
العمـــل بالقطاع الخـــاص، وافتقار 
اإلبـــداع  إلـــى  الوطنيـــة  العمالـــة 
تطويـــر  فـــي  والرغبـــة  واالبتـــكار 

نفسها مهنيا ووظيفيا.

االتحادان “الحر” و”العام”: مبررات افتقار 
العمالة الوطنية إلى اإلبداع واالبتكار ”مفتعلة”

وبين التقرير أن نسبة البحرنة بوزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 96.7 % 
حيـــث أن عـــدد الموظفيـــن األجانـــب 
6 أصـــل 184 موظفا بحرينيا.وأشـــار 
التقريـــر إلى أن هنـــاك طلبي توظيف 
لـــدى الـــوزارة لشـــغل وظيفـــة مديـــر 
مستشـــار  ووظيفـــة  الوزيـــر،  مكتـــب 
 6 ثمـــة  أن  وذكـــر  الشـــباب.  شـــؤون 
وظائف يشـــغلها األجانب في الوزارة 
منـــذ 2018، هـــي: مهندس عـــام أول، 
ومهنـــدس  أول،  معمـــاري  ومهنـــدس 
مدني، وفنـــي إلكترونيات، ومهندس 
معماري، واختصاصي عقود أول، في 
حيـــن أن هنـــاك 5 بحرينييـــن يعملون 
المؤقتـــة بمســـميات:  العقـــود  بنظـــام 
منسق منشآت رياضية، واختصاصي 
منشـــآت رياضية، وفنـــي إلكترونيات 
مهنيـــة،  ســـالمة  واختصاصـــي  أول، 

واختصاصي شؤون األندية.

6 موظفين أجانب في 
الشباب والرياضة

طلـــب   18 هنـــاك  أن  التقريـــر  بيـــن 
توظيـــف للمجلـــس األعلـــى للبيئة، و10 
وظائـــف يشـــغلها أجانب أبرمـــت جميع 
عقودهـــم في 2018 وتحت المســـميات 
التاليـــة: رئيس وحدة مراقبة األنشـــطة 
الخدمية ومتوســـط راتبه 1629 ديناًرا، 

واختصاصـــي حاســـب متوســـط راتبـــه 
1031 ديناًرا، وبينت أن ســـبب توظيفه 

ندرة التخصص والخبرة الطويلة. 
وبيـــن التقريـــر أن متوســـط راتب خبير 
 2561 كان  النـــووي  اإلشـــعاع  شـــؤون 
دينـــاًرا، أما متوســـط الطبيـــب البيطري 

970 ديناًرا، وسبب توظيفه أنه مختص 
في الصقور العربية.

وبيـــن أن المجلـــس أبـــرم 3 عقـــود مـــع 
شـــركات أيـــٍد عاملـــة،  تغطـــي وظائـــف 
ســـائق ومســـتخدم مكتب وإداري نظم 

معلومات.

للجنـــة  النهائـــي  التقريـــر  بيـــن 
التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة 
الوظائـــف فـــي القطاعيـــن العـــام 
البحرنـــة  نســـبة  أن  والخـــاص 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  فـــي 
والسياحة  بلغت 99.5 %، حيث 

األجانـــب  الموظفيـــن  عـــدد  بلـــغ 
فيهـــا 3 موظفيـــن فقط من أصل 
387 موظفـــا. وأشـــار التقريـــر إلى 
الـــوزارة وقعـــت عقـــد توظيـــف  أن 
أجنبـــي بمســـمى مســـاح أراض أول 
في تاريخ 1 ســـبتمبر 2019 وينتهي 

 2020 أغســـطس   31 فـــي  عقـــده 
ويحمـــل مؤهل بكالريوس هندســـة 
مســـاحة. ووظفـــت اجنبـــي يحمـــل 
مؤهل دبلوم كســـكرتير تنفيذي في 
1 ديســـمبر 2018 وينتهي عقده في 

30 نوفمبر 2019.

2561 دينــاًرا متوســط راتــب خبيــر اإلشــعاع النــووي
970 ديناًرا متوسط راتب مختص بالصقور العربية

3 أجانب من أصل 387 موظف في “الصناعة”

المصرف المركزي: 
نسبة البحرنة في 

مصارف قطاع 
التجزئة 84 %
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المحكمة تمتنع عن معاقبة خليجي طعن ابن طليقته
اللجنـــة الطبيـــة قـــررت أنـــه مصـــاب بالفصـــام الذهانـــي التشـــككي

الجنائية  الــكــبــرى  الــمــحــكــمــة  قــضــت 
ــروع متهم  ــة شـــ ــعـ ــي واقـ الـــرابـــعـــة فـ
عدة  طعنه  بعدما  طليقته  ابــن  بقتل 
عنقه  فــي  سكينين  بــواســطــة  ــرات  مـ
وقطع  جــســده  مــن  متفرقة  وأمــاكــن 
إذنــه، فضال عن اعتدائه على سالمة 
وبطعنات  بــالــضــرب  طليقته  جــســم 
سطحية، وذلك باالمتناع عن القضاء 
من  إليه  أسند  عما  المتهم  بمسؤولية 
عن  نهائيا  بإبعاده  وأمــرت  اتهامات، 
البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها 
وذلــك  الــجــريــمــة؛  أدوات  وبــمــصــادرة 
ــه يــعــانــي مــرض  ــى ثــبــوت أنـ نــظــرا إلـ
غير  وأنه  التشككي،  الذهاني  الفصام 
جاء  حسبما  تصرفاته  عــن  مــســؤول 

بتقرير اللجنة الطبية.
أنه  بــاالدعــاء  جريمته  الجاني  وبـــررا 
كان يشك في شرف زوجته السابقة، 
لــقــتــل الشخص  ــه كـــان مــتــوجــهــا  ــ وأن
المتواجد برفقتها بعدما تلقى اتصاال 
بعد  تفاجأ  وأنه  معها،  بتواجده  يفيد 
ذلـــك أن ذلـــك الــشــخــص لــيــس ســوى 
ــراء  ابــنــهــا، فـــي حــيــن ثــبــت بــعــد إجــ
اتــصــال  أي  يتلق  ــم  ل أنـــه  الــتــحــريــات 
أصـــال حــســب ســجــل مــكــالــمــاتــه، وأن 
خالفات  وجــود  هو  الحقيقي  السبب 
أنه  يعتقد  كان  إذ  زوجته،  وابن  بينه 
حصلت  التي  الخالفات  فــي  السبب 

بينه وطليقته.
المتهم  ارتــكــاب  المحكمة  تــنــِف  ــم  ول
حكمها  أسباب  في  وقالت  للجريمة، 
إنــهــا ال تــعــول عــلــى إنـــكـــاره االتــهــام؛ 
ــكــار إلــى ســنــده من  الفــتــقــار ذلــك اإلن
األوراق، ورأت أنه مجرد وسيلة لدرء 
لم  الــدفــاع  االتــهــام ودرب من دروب 
يقصد منه سوى اإلفالت من العقاب، 
فضال عن مجافاته ألدلة الثبوت التي 
لديها  ثبت  أنه  وبينت  إليها،  اطمأنت 
المتهم  أن  والــجــزم  القطع  وجــه  على 

ارتكب ما أسند إليه من اتهامات.
وأفادت بأنه لما كان من المقرر بنص 
أنه  العقوبات  قانون  من   )31( المادة 
الفعل  ارتــكــب  مــن  على  مسؤولية  ال 
أو  إدراك  غير  مــن  للجريمة  المكون 

اختيار، وأن المستقر عليه قضاء بأن 
فقدان  هو  العقاب  من  اإلعفاء  مناط 
ــوره واخـــتـــيـــاره وقــت  الـــجـــانـــي شـــعـ
الــحــادث، وأن يــكــون سبب  ارتــكــاب 
هذه الحالة راجعا لجنون أو عاهة في 
العقل دون غيرها، كما أنه من المقرر 
بأنه  الــذي يوصف  العقلي  المرض  أن 
جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به 
المرض  ذلك  هو  الجنائية  المسؤولية 
الـــذي مــن شــأنــه الـــذي يــعــدم الشعور 
يشترط  أنـــه  مــــؤداه  بــمــا  اإلدراك  أو 
معه  تنتفي  الــذي  العقلي  المرض  في 
أمــريــن:  تــوافــر  الجنائية  المسؤولية 
عقلي  بمرض  األمر  يتعلق  أن  أولهما: 
ينفي القدرة على اإلدراك أو االختيار، 
ثانيهما: أن يكون المتهم مصابا بذلك 
المرض العقلي عند ارتكاب الجريمة.

أنــه ولما كــان ذلــك وكان  ولفتت إلــى 
المؤرخ  التقرير  لها من مطالعة  البين 
في 19 ديسمبر 2019، والذي أودعته 
الــلــجــنــة الــمــشــكــلــة بـــقـــرار مـــن الــطــب 
هالوس  يعاني  المتهم  بــأن  النفسي، 
ســمــعــيــة وبـــصـــريـــة، ولـــديـــه ضـــالالت 
وأوهــام مرضية، وأنه مصاب بمرض 
غير  وأنه  التشككي،  الذهاني  الفصام 
مسؤول عن تصرفاته بتاريخ ارتكابه 
انتكاسة  يعاني  كــان  لكونه  للواقعة؛ 
تتوافر معه في  الــذي  األمــر  مريضة، 
تطلبتها  الــتــي  الــشــرائــط  المتهم  حــق 
بما  العقوبات  قانون  من   )31( المادة 

تنتفي معه مسؤوليته عما ارتكبه من 
جرائم.

وتــتــمــثــل تــفــاصــيــل الــقــضــيــة فـــي أن 
ــان قد  مــركــز شــرطــة مــديــنــة حــمــد كـ
ــاده تــهــجــم الــمــتــهــم  ــفـ تــلــقــى بـــالغـــا مـ
الخليجي الجنسية على منزل زوجته 
ــنــهــا في  ــه طــعــن اب ــ الــبــحــريــنــيــة، وأنـ
جسده  مــن  مختلفة  وبمناطق  عنقه 
بطعن  قــام  كما  سكينين،  مستخدما 
وأن  سطحية،  ضربات  بعدة  الزوجة 
المجني عليه تم نقله إلى المستشفى 
وفــيــه جــرح غــائــر فــي الــرقــبــة وقطع 
وإصابات  خياطته  تمت  لألذن  كامل 

سطحية أسفل الصدر.
المتهم  طليقة  مــع  التحقيق  وأثــنــاء 
تواجدها  أثناء  تفاجأت  بأنها  قــررت 
عليها  الــمــتــهــم  بتهجم  لــيــال  بــمــنــزلــهــا 
طعنه  مــحــاوال  ابنها  لغرفة  ودخــولــه 
بــســكــيــن، فــعــمــدت لــلــدفــاع عــن ابنها 
الغرفة  خـــارج  إلـــى  المتهم  وســحــب 
المذكور  لكن  الثاني،  ابنها  بمساعدة 
تعدى عليها بالضرب وحاول االعتداء 
بالفعل  أنـــه  مبينة  بالسكين،  عليها 
انفصال؛ نظرا  أنهما  إال  لها،  كان زوجا 
لخالفات أسرية عديدة وبينهما عدة 

قضايا تنظرها المحاكم الشرعية.
ما  المتهم  أنــكــر  أخـــرى،  ناحية  ومــن 
نسب إليه من اتجاه نيته للشروع في 
القتل، وادعى أنه تلقى اتصاال من ابن 
بأنها  له  أفــاد  والــذي  الثاني،  طليقته 

تلتقي شخصا آخر دون علمه، واتفق 
مــعــه عــلــى تــرتــيــب مــوعــد لــحــضــوره 
زوجته  تقابله  الــذي  الشخص  ليجد 
في المنزل، وبالفعل حضر إلى المنزل 
وقام ابنها الثاني بفتح الباب وأعطاه 

سكين.
ــن على  ــ ــار لـــه ذلـــك االب ــعــد أن أشــ وب
وذلك  زوجته  بها  المتواجدة  الغرفة 
للغرفة  عنها، دخل  األجنبي  الشخص 
وشاهد شخصا مستلقيا على السرير 
ومغطى وجهه باللحاف، فرفعه وقام 
عليه  بالمجني  تــفــاجــأ  لكنه  بطعنه، 
ينهض وينادي على والدته، فتبين له 

أنه طعن ابنها.
وبالتحري حول الواقعة وبالبحث في 
سجل المكالمات الواردة للمتهم تبين 
مكالماته  سجل  إن  إذ  أقــوالــه،  كــذب 
مكالمات  أي  يتضمن  لــم  هاتفه  فــي 
ــلـــيـــه، وأن  مــــن شــقــيــق الـــمـــجـــنـــي عـ
كانت  للواقعة  المتهم  ارتكاب  دوافــع 
الخالفات بينه وطليقته وابنها، حيث 
الخالفات  سبب  هــو  أنــه  يعتقد  إنــه 
وأدت  زوجته  وبين  بينه  دبــت  التي 

إلى طالقهما.
وقد ثبت للمحكمة أن المتهم بتاريخ 

17 سبتمبر 2019، ارتكب اآلتي:
الــمــجــنــي عليه  قــتــل  فــي  أوال: شـــرع 
األول - ابن زوجته - مع سبق اإلصرار 
ــدة طــعــنــات  ــه عــ ــه لـ ــك بـــأنـــه وجــ ــ وذلـ
بواسطة السكينين المبينين بالوصف 
باألوراق، والتي استقرت إحداها في 
إزهـــاق  بقصد  عليها؛  المجني  رقــبــة 
المبينة  اإلصــابــات  بــه  محدثا  روحـــه 
ــتــقــريــر الـــطـــبـــي، وقــــد خــــاب أثــر  ــال ب
الجريمة لسبب ال دخل إلرادة المتهم 
فيه، وهو مقاومة المجني عليه ومن 

ثم إسعافه.
ــدى عــلــى ســـالمـــة جسم  ــتـ ثــانــيــا: اعـ
طليقته - المجني عليها الثانية - مما 
سبب لها اإلصابات المبينة في التقرير 
الطبي، والتي لم تفض إلى مرضها أو 
مدة  الشخصية  أعمالها  عــن  عجزها 

تزيد عن 20 يوما.
ثــالــثــا: دخـــل مــســكــن الــمــجــنــي عليها 

الثانية خالفا إلرادتها.
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عباس إبراهيم

كشــفت مصادر “البالد” عن صــدور حكم بحبس رئيس 
ســابق لنقابــة عمالية، لمدة ســنة، بقضيــة مرفوعة من 

االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

 وجاء في منطوق الحكم 
حــكــمــت  ــمـــة  ــكـ ــمـــحـ الـ أن 
المتهم  بحبس  حــضــوريــا 
إليه  أسند  عما  سنة  لمدة 
مــن اتــهــام وقـــدرت كفالة 

200 دينار لوقف التنفيذ.
وصدر الحكم من المحكمة 
الـــــصـــــغـــــرى الـــجـــنـــائـــيـــة 
ــاء ) 29  ــعـ الــخــامــســة األربـ

يناير 2020 (.
الرئيسة الموجهة  والتهمة 
للنقابي هي القذف والسب 

غير العلني.
ورفع االتحاد الحر شكوى 
ــنــقــابــي، وبــاشــرتــهــا  ضـــد ال
الــجــرائــم  مــكــافــحــة  إدارة 
ــة بــــــــوزارة  ــ ــي ــ ــرون ــ ــت ــكــ ــ اإلل
الـــداخـــلـــيـــة ثــــم أحــيــلــت 

للنيابة العامة.
وكــــان االتـــحـــاد قـــد اتــهــم 
الــنــقــابــي بـــإرســـال رســائــل 
بوسائل  لــالتــحــاد  مسيئة 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــ ــت ــ ال

وغيرها.

الحكم على نقابي بالحبس سنة... 
و200 دينار لوقف التنفيذ

ــي مــحــمــد  ــامـ ــحـ ــمـ ــال الـ ــ ــ ق
ــالد” إن  ــ ــبـ ــ ـــ “الـ ــ الـــعـــثـــمـــان ل
الجنائية  الكبرى  المحكمة 
)بــصــفــتــهــا االســتــئــنــافــيــة( 
عقوبة  بــاســتــبــدال  أمـــرت 
الــحــبــس لــمــدة ســنــة بحق 
النفسية  الطبيبة  موكلته 
العمل  إلــى  ســـوار  شريفة 
ــة الــمــجــتــمــع  ــ ــدمـ ــ فـــــي خـ
قضت  بعدما  وبموافقتها، 
درجــــــة  أول  مـــحـــكـــمـــة 
بحبسها لمدة سنة واحدة 
 200 مــبــلــغ  وبــتــغــريــمــهــا 
بواقعة  إدانتها  بعد  دينار؛ 
عدد  بحق  العلني  الــقــذف 
)الشاكين(  األشخاص  من 
ونشر أخبار كاذبة وإساءة 
استعمال وسائل االتصال، 
خدمة  عبر  نشرت  بعدما 
 ”Live“ الـــمـــبـــاشـــر  الـــبـــث 
ــج الـــتـــواصـــل  ــامـ ــرنـ ــي بـ فــ

“اإلنستغرام”  االجتماعي 
كــامــلــة مــع طالبة  مــقــابــلــة 
أثناء عرضها لمشكلتها إثر 
فصلها من المدرسة بسبب 
“الالريكا”.  لعقار  ترويجها 
ــه  ــان أنـ ــمـ ــثـ ــعـ وأوضــــــــح الـ
وبـــمـــجـــرد حـــصـــولـــه عــلــى 
نـــســـخـــة مــــــن تـــفـــاصـــيـــل 
محكمة  حــكــم  ــاب  ــ ــب وأســ
سيتقدم  فإنه  االستئناف، 
بالطعن عليه أمام محكمة 

التمييز.

استبدال عقوبة شريفة سوار لخدمة 
المجتمع وموكلها سيطعن بالتمييز

علوي الموسوي
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صديقتها أكدت اعترافات المتهم ... و3 آسيويين شهدوا الواقعة
الحكم  ــأوراق  ــ ب المحكمة  أوضــحــت 
المجني  أن  الواقعة تتحّصل في  أن 
عليها استأجرت غرفة بسطح المنزل 
المملوك لعائلة المتهم األول بمنطقة 
الــواقــعــة،  مــن  شهرين  قبل  جدعلي 
األثناء  تلك  في  المتهم  ذلك  واعتاد 
التحرش بها، إال أنها كانت تتردد في 

اإلبالغ عنه خوًفا من بطشه.
 وفي تاريخ 24 سبتمبر 2019، عزم 
المتهم األول على مواقعتها برضاها 
أو اغتصابها رغًما عنها حال رفضها، 
فتتبعها عند حضورها ليالً ودخولها 
لــغــرفــتــهــا، وانــتــظــرهــا بــجــوار خــزان 
خروجها  لحين  السطح  أعلى  المياه 
منها، حيث كان يحتسي رفقة المتهم 
مادة  ويتعاطيان  الكحوليات  الثاني 

الستوب “الغراء”.

تتبعها  غرفتها  من  إن خرجت  ومــا   
لينفذ  السفلي؛  للطابق  األول  المتهم 
ما عزم عليه، وأمسك بمناطق العفة 
بغرفتها،  مواقعتها  منها  طالًبا  منها، 
عليها  ــالـــصـــراخ  بـ فـــقـــام  فـــرفـــضـــت، 
مستغيثة  صاحت  أنها  إال  إلرغامها، 
ــاب  ــــت فــتــح ب ــاول بــــأي شــخــص وحــ
فاحتجزها  مــنــه،  لــلــخــروج  الــمــنــزل 
األول ومنعها من المغادرة، كما أشهر 
فــي وجــهــهــا مــفــك بــــراٍغ “ســكــروب” 
استمرارها  حال  به  بطعنها  وهّددها 
فيها  الرعب  أدخــل  ما  الــصــراخ،  في 

وأجبرها على الرضوخ له.
ــى أن الــجــانــي اقــتــادهــا  ــ ــفــتــت إل ول
صاعًدا لمكان غرفتها بسطح المنزل، 
مجدًدا  رفضت  أنها  إال  الغتصابها، 
وركــضــت فــــراًرا مــنــه، وركــبــت على 

ســـور الــمــنــزل مــحــاولــة الـــنـــزول عبر 
أسفل  “الجينكو”  المعدني  السقف 
من  فسقطت  منه،  هرًبا  السور،  ذلك 
وهو  لموتها،  أفضى  ما  األرض  على 
األول  الــمــتــهــم  بــه  اعــتــرف  مــا  ذات 

بالتحقيقات تفصيالً.
الــمــجــنــي عليها   وبـــســـؤال صــديــقــة 
لدى  تسكن  فعالً  األخيرة  أن  قــررت 
شهرين،  مــنــذ  األول  الــمــتــهــم  عــائــلــة 
المتهم  بــأن  شهر  قبل  أبلغتها  وأنــهــا 
يتحّرش بها ويتلمسها وهو سكران، 
وقـــد طــلــبــت مــنــه عـــدم تـــكـــرار ذلــك 

الفعل.
 وأضــافــت أنــهــا قبل 4 ســاعــات من 
المجني  بها  اتصلت  الواقعة  حدوث 
عليها وتحديًدا الساعة 9:00 مساء، 
إلــيــهــا في  أن تحضر  عــلــى  واتــفــقــتــا 

منزلها لتناول وجبة العشاء برفقتها 
بعد منتصف الليل عقب انتهاء نوبة 
بالمجني  اتــصــلــت  وبــالــفــعــل  عملها، 
عــلــيــهــا الــتــي أكــــدت حــضــورهــا في 
الموعد، إال أنها فوجئت في الساعة 
سبتمبر   25 ــوم  ــ ي صــبــاًحــا   12:44
2019 بورود رسالة إليها عبر برنامج 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي “واتــــس آب” 
الــمــتــهــم  تـــقـــول فــيــهــا الــضــحــيــة أن 
فسألتها  المنزل،  بــاب  عند  ينتظرها 
أنها  إال  تواجدها  مكان  عن  برسالة 
لم تجبها، وبث سكوت الضحية في 
بها  اتصلت  فقد  لــذا  الــخــوف  نفسها 

عدة مرات لكنها لم تكن ترد عليها.
صباًحا   1:14 الساعة  حــوالــي  وفــي 
أجاب عليها المتهم األول من هاتف 
أن  أبلغها  مــن  وهــو  عليها،  المجني 

سطح  أعــلــى  مــن  سقطت  صديقتها 
المنزل إلى األرض، فتوجهت مسرعة 
إليها وشاهدتها في سيارة اإلسعاف 

وعلمت حينها أنها فارقت الحياة.
آسيويين   3 قــال  أخـــرى،  مــن جهة   
ــان- إنــهــم يــقــطــنــون في  -شــهــود عــي
ــمــجــاور لــمــكــان الــحــادثــة،  الــمــنــزل ال
ارتــطــام قوي  وإنــهــم سمعوا صــوت 
الــمــنــزل فــي حــوالــي الساعة  بــفــنــاء 
خــرجــوا  وعـــنـــدمـــا  ــا،  ــاًحـ ــبـ صـ  1:00
المجني  ــر شــاهــدوا  األمـ الســتــطــالع 
سقوطها  نتيجة  أرًضـــا  ملقاة  عليها 
من األعلى، وكانت تتنفس بصعوبة، 
وقد حضر المتهم األول الذي يسكن 
المنزل  ذات  مــن  الثاني  القسم  فــي 
“بيك  ســيــارة  فــي  ووضــعــهــا  وحملها 
آب” خارج المنزل ثم أخذ منه المتهم 

هاتفه النقال واتصل على اإلسعاف.
المتهم  أن  للمحكمة  ثبت  وقــد  هــذا   
 ،2019 سبتمبر   25 بــتــاريــخ  األول 

ارتكب اآلتي:
المجني  وحـــرم  وحــجــز  قبض  أوالً: 
القوة  باستعمال  حريتها  مــن  عليها 
بغرض  الجسيم  بــاإليــذاء  والتهديد 
عرضها،  على  واالعــتــداء  اغتصابها 
وقد أفضت تلك الجريمة إلى موتها.

المجني  عــرض  على  اعــتــدى  ثــانــًيــا: 
بأن  رضــاهــا  بغير  الــذكــر  آنــفــة  عليها 

لمس مواطن عفتها.
المجني  فــي مــواقــعــة  ــرع  ــا: شـ ــًث ــال ث
بغير رضاها وقد  الذكر  عليها سالفة 
ــر جــريــمــتــه لــســبــب ال دخــل  ــاب أثـ خـ
وفرارها  مقاومتها  وهو  فيه  إلرادته 
وقد أفضت تلك الجناية إلى موتها.

المحكمة في أسباب حكمها   وقــّررت 
للمتهم  العامة  النيابة  أنه عما أسندته 
أن  اإلحــالــة،  بأمر  اتهامات  من  الثاني 
محكمة الموضوع لها الحق بأن تجزأ 
ــو كــان اعــتــراًفــا،  ــاألوراق، ول ــ الــدلــيــل بـ
فتأخذ بما تطمئن منه وتطرح ما عداه، 
تقدير  فــي  بسلطتها  ذلـــك  يتعلق  إذ 
الدليل باألوراق، خصوًصا وأن المقرر 

ــا بـــأن الــعــبــرة فــي اإلثــبــات في  قــانــوًن
المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة 
إليها،  المقدم  الدليل  إلى  واطمئنانها 
القوة  تقدير  فــي  السلطة  كامل  ولها 
المطروحة  الدعوى  لعناصر  التدليلية 
أمامها، فما اطمأنت إليه أخذت به وما 
أن  إليه أعرضت عنه دون  لم تطمئن 
تسأل عن ذلك؛ ما دامت قد تشككت 

في توافر ركن من أركان الجريمة أو 
صحة عناصر إسناده للمتهم، إذ مالك 

األمر يعود إلى وجدان قاضيها.
في  تتشكك  أن  يكفيها  أنه  وتابعت:   
صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي 
بالبراءة، ما دامت قد أحاطت بواقعة 
ــن بــصــر وبـــصـــيـــرة وخــال  ــدعــــوى عـ ــ ال
حكمها من عيوب التسبيب، إذ مرجع 

األمر في ذلك إلى اطمئنانها في تقدير 
األدلة، فاألحكام الجنائية تؤسس على 
الجزم واليقين من الدليل الذي يثبته 
المعتبر وال تؤسس على الظن  الواقع 
واالعتبارات  الفروض  من  واالحتمال 
المجردة، وترتيًبا على ذلك فإن الشك 
بأن  ذلــك  المتهم،  لصالح  دائًما  يفّسر 
الشك ال ينفي أصل البراءة مهما كان 

احتمال ثبوته ودرجته. 
ــه لــمــا كــان  ــأن ــتــهــت إلـــى الـــقـــول ب  وان
الدعوى  قد مّحصت  كانت  ولما  ذلك، 
الثبوت  ــة  ــأدل وب بــظــروفــهــا  وأحــاطــت 
بصر  عــن  الــثــانــي  المتهم  بــحــق  فيها 
وتشككت  الريبة  وداخلتها  وبصيرة 
ــده،  ــــات ضـ ــب ــ ــي صــحــة عــنــاصــر اإلث فـ
الدليل  أن  وتــرى  دفاعه،  ترجح  فإنها 

باألوراق قبله قد جاء قاصًرا عن بلوغ 
األمر  القتناعها،  الالزمة  الكفاية  حد 
الذي ال تطمئن معه إلى صحة ارتكابه 
اتهامات، وتتشكك  إليه من  لما نسب 
والحال  عليها،  يتعين  ثــم  ومــن  فيه، 
من   )255( الــمــادة  بنص  عمال  كــذلــك، 
القضاء  الجنائية  ــراءات  اإلجــ قــانــون 

ببراءته.

وافدة قفزت من 
السطح لتحمي 

نفسها من غرائز 
شاب فماتت

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة شابًّا بالسجن لمدة 15 عاًما، بعد أخذه بقسط من الرأفة نظًرا لصغر 
ا عن مملكة البحرين؛ إثر تحرشه بوافدة ومحاولة اغتصابها كونها تقطن معه في  سنه، وأمرت بإبعاده نهائيًّ
ذات المنزل ألنها مستأجرة لغرفة في سطح منزله، إال أنها وحفاًظا على عفتها هربت منه نظًرا إلى حالة 
السكر التي كان فيها فضالً عن تهديده إياها بالطعن بواسطة “سكروب” في حال عدم امتثالها لطلباته 
الجنســية التــي كان ينــوي فعلهــا برضاهــا أو بدونه، وألقت بنفســها من أعلى الســطح إلــى األرض فوق 
ســقف معدنــي “جينكــو” في نفس المنزل، ما تســبب بتعرضها إلصابات بليغــة أدت لوفاتها قبل وصول 
ســيارة اإلســعاف، حيــث لفظــت آخــر أنفاســها بجــوار 3 آســيويين يقيمــون في قســم مــن ذات المنزل 
شــاهدوها بعدمــا ســمعوا صــوت االرتطام القــوي. كما برأت صديــق الجاني، والــذي كان يتعاطى معه 
الكحوليــات ومــادة الســتوب “الغراء” في منزله مما نســب إليــه من اتهامات مماثلة؛ نظًرا لتشــككها في صحة 

إسناد االتهام إليه وعدم اقتناعها بما ورد من أدلة الثبوت ضده.

محمد العثمان
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بروكسل - أف ب

ســتخلف مغــادرة بريطانيــا لالتحاد األوروبي فجــوة مالية هائلة تبلغ 
12 مليار يورو، انطالقا من العام 2021، ليزداد تعقيد المفاوضات بين 

الدول الـ 27 المتبقية حول الميزانية طويلة األمد المقبلة لالتحاد.

المالـــي  اإلطـــار  ولحـــل مشـــكلة 
متعدد األعوام )2021 - 2027(، 
وضعـــت المفوضيـــة األوروبيـــة 
تحت إشـــراف جان كلود يونكر 
مقترحـــا منـــذ مايـــو 2018، قبل 
للفريـــق  المســـؤولية  تســـلم  أن 
الجديـــد برئاســـة أورســـوال فون 

دير اليين.
وصـــار الملـــف بيـــن يـــدي رئيس 
شـــارل  األوروبـــي  المجلـــس 
قمـــة  إلـــى  دعـــا  الـــذي  ميشـــال 
استثنائية لمحاولة التوفيق بين 

الدول الـ 27.
وســـينطلق اجتمـــاع القمـــة يوم 
ومـــن  فبرايـــر،   20 الخميـــس 
حســـم  يؤجـــل  أن  المنتظـــر 

الموضوع. 
“مســـاهما  بريطانيـــا  وتمثـــل 
صافيا” في الميزانية األوروبية، 

أي أنها تعطي أكثر مما تتلقى.
المفوضيـــة  حســـابات  ووفـــق 
األوروبية، سترتفع الخسارة من 
12 مليار يـــورو العام 2021 إلى 
84 مليار، على امتداد 7 أعوام. 
والحـــل الـــذي دعا إليـــه مفوض 
الميزانيـــة غونتـــر أوتينغـــر، هـــو 
زيادة مســـاهمة الدول األعضاء 
ثانيـــة،  ومـــن جهـــة  مـــن جهـــة، 
تقليص اإلنفاق على السياســـات 
)التماســـك،  لالتحـــاد  التقليديـــة 
الزراعة(؛ للوصـــول إلى ميزانية 
“عصريـــة”، تركـــز علـــى أولويات 
جديـــدة )البيئـــة، األمـــن، الهجرة 

والدفاع(. 
النقـــاش  يـــزال  ال  اآلن،  وحتـــى 
متعطاًل رغم االتصاالت العديدة 
التي أجراها ميشال مع عواصم 

دول االتحاد.

فجوة في ميزانية االتحاد األوروبي

المنامة - الصناعة والتجارة

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايـــد الزيانـــي، وفـــد البحريـــن المشـــارك 
فـــي افتتاح ملتقـــى “بيبـــان الرياض” في 
المقـــام  الريـــاض،  الســـعودية  العاصمـــة 
تحت رعاية أمير الرياض صاحب السمو 
الملكـــي األمير فيصل بن بندر آل ســـعود، 
وبحضور وزير التجارة واالستثمار رئيس 
للمنشـــآت  العامـــة  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس 
الصغيـــرة والمتوســـطة “منشـــآت” ماجـــد 
بن عبدهللا القصبـــي، وبتنظيم من الهيئة 
العامـــة للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة 

“منشآت”، يوم األربعاء 29 يناير 2020.
وضم الوفد عدًدا من المؤسسات الناشئة 
المعـــرض  فـــي  للمشـــاركة  البحرينيـــة 

المصاحب للملتقى.
وشـــارك في هـــذا الملتقـــى 180 جهة من 
القطاعيـــن الحكومي والخاص، الداعمين 
الصغيـــرة  المنشـــآت  لقطـــاع  والُممّكنيـــن 

والمتوســـطة؛ بهدف مســـاعدة المنشـــآت 
والتوســـع،  النمـــو  علـــى  األعمـــال  ورواد 
ورفع كفاءاتهم اإلدارية والمالية والفنية 
للمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة، وزيادة 
الوعي في المهارات األساسية التي تمكن 
المنشـــآت مـــن ممارســـة أعمالها بالشـــكل 
الصحيـــح. وتتـــوزع الجهـــات الحكوميـــة 
والخاصة المشـــاركة بين أبـــواب الملتقى 
لتقديـــم خدماتهـــم ومبادراتهـــم الهادفـــة 
إلى تســـهيل ممارســـة األعمال، والوصول 

إلى التمويل، ونشـــر ثقافة ريادة األعمال، 
إضافـــة إلى تقديم أكثـــر من 300 برنامج 
تدريبي وورشـــة عمل يقدمها 150 مدرًبا 
ومدربـــة؛ لدعـــم وتمكيـــن الراغبيـــن فـــي 
البدء بعالم األعمال، عن طريق مســـاعدة 
الشـــباب وتحويل أفكارهم إلى مشـــاريع، 
ومساعدتهم لمعرفة أدوات بناء مشروع 
أصحـــاب  أداء  ورفـــع  ناجـــح،  تجـــاري 
ورواد  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المنشـــآت 

األعمال.

الوزير الزياني لدى مشاركته في الملتقى

“الصناعــة” وزيــر  برئاســة  بحرينــي  وفــد  بحضــور 
مشاركة 180 جهة في ملتقى “بيبان الرياض”

لندن - رويترز

تراجع الطلب العالمي على الذهب بنحو 19 % خالل الربع 
األخيـــر من العام الماضي، مع هبـــوط حاد في الطلب على 

المجوهرات والسبائك.
وكشـــف التقريـــر الفصلـــي الصـــادر عـــن مجلـــس الذهـــب 
العالمـــي، أمس الخميـــس، أن الطلب العالمـــي على الذهب 
انخفـــض فـــي الربـــع األخير مـــن العـــام 2019، بنحو 19 % 

على أساس سنوي ليبلغ 1045.2 طن.
ويرجـــع الهبـــوط القـــوي في الطلـــب العالمي علـــى المعدن 
األصفـــر إلـــى تراجـــع الطلـــب الفعلـــي علـــى المجوهـــرات 
بالنســـبة  الذهـــب  أســـعار  ارتفـــاع  بســـبب  والســـبائك؛ 

للمستهلكين.
ووفقـــًا للتقريـــر، فإن متوســـط أســـعار الذهب خـــالل الربع 
المنتهـــي في ديســـمبر الماضـــي بلـــغ 1481 دوالرا لألوقية، 

وهو أعلى متوسط منذ الربع األول من العام 2013.
وشـــهد الطلـــب العالمي على الذهـــب تراجعـــًا بنحو 10 % 
في النصف الثاني من العام الماضي، لكن في مجمل العام 

2019 بلغت نسبة الهبوط 1 %.
وبلـــغ الطلب العالمي على الذهـــب في إجمالي العام 2019 

نحو 4355.7 طن، مقارنة بـ 4401 طنا في العام السابق له.
وتواصـــل البنوك المركزية حول العالم شـــراء الذهب، لكن 
الطلب تباطأ خالل النصف الثاني من العام الماضي مقابل 

زيادة 65 % في النصف األول.
وبالنســـبة للمعـــروض العالمـــي من المعدن النفيس، فشـــهد 
زيادة 2 % خالل الربع الماضي على أســـاس ســـنوي ليصل 
إلى 4776.1 طن. وبحلول الساعة 10:24 صباحًا بتوقيت 
جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن الذهب بأكثر 

من 0.2 %، ليصل إلى 1580.26 دوالر لألوقية.

طــن  1045.2 ليصــل   2019 الرابــع  الربــع  فــي 

الطلب العالمي على الذهب يتراجع 19 %

الشــركة تعتزم التعاقد مع مقدم خدمة موثوق لـ 4 ســنوات

لتموين “طيران الخليج” في “هيثرو”

طرحــت شــركة “طيــران الخليــج” فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايدات 
أمــس، مناقصــة لتوفير الخدمات التموينية في مطار لندن “هيثرو”، تقدم إليها 
3 عطــاءات، علــق أحدهــا، وأقل عطاء لـ )Newrest UK Ltd(، بنحو 2.2 مليون 
جنيــه اســترليني، )مــا يعــادل 1.1 مليــون دينــار(، فــي حيــن أكبرهــا بقرابــة 8.1 

ماليين جنيه استرليني )ما يعادل 3.9 مليون دينار(.

ووفًقـــا لوصف المناقصة، فـــإن الهدف 
منهـــا وغرضهـــا إيجـــاد وتعييـــن مقدم 
الخدمـــات التموينية، وأن يكون مقدم 
يوفـــر  وفعـــال،  بـــه  موثـــوق  الخدمـــة 
مســـتوى عاٍل من الخدمـــات التموينية 
الخليـــج  طيـــران  شـــركة  لمســـافري 

ولخدمات الطيران.
ويجـــب أن تتطابـــق إلـــى حـــد كبير مع 
متطلبات شـــركة طيـــران الخليج فيما 

يتعلق بالتعامل والتسليم.
وستكون مدة العقد 4 سنوات.

وطرحـــت مناقصـــة لشـــؤون األشـــغال 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي، لمقاولة أعمال 
صيانة المســـطحات الخضـــراء ونظام 
الـــري لنادي راشـــد للفروســـية وســـباق 

الخيـــل بمنطقة الصخير، لمدة ســـنتين 
تقـــدم إليها 9 عطـــاءات، أقلها نحو 37 
ألـــف دينـــار، وأكبرها بقرابـــة 93.5 ألف 

دينار.
والهـــدف مـــن عقـــد الصيانـــة تطبيـــق 
والبســـتانية؛  الزراعيـــة  الممارســـات 
لضمـــان نمـــو النباتـــات بشـــكل صحي، 
المســـطحات  مناطـــق  وتطويـــر 
الزراعيـــة الحالية، من خـــالل تصاميم 
والنباتـــات  الزراعيـــة  المســـطحات 
والحدائـــق الجديـــدة، االســـتفادة مـــن 
النباتـــات والمـــوارد النباتيـــة المتوافرة 

في الموقع. 
اإلعـــالم  شـــؤون  وزارة  وطرحـــت 
مناقصة عامة محلية لمشـــروع تطوير 
الشـــبكة الكهربائية للضغط المنخفض، 

التابعـــة لمواقـــع الوزارة، تقـــدم إليها 6 
عطـــاءات علق اثنان منها، وأقل عطاء 
بنحو 265.8 ألف دينار، وأكبرها بقرابة 

618.8 ألف دينار.
الكهربـــاء  لهيئـــة  مناقصـــة  وطرحـــت 
والمـــاء لتزويد نظام تعقـــب المركبات 
لــــ 1000 مركبة لمدة 4 ســـنوات، تقدم 
إليهـــا 14 عطـــاء، علـــق أحدهـــا، وأقـــل 
عطاء بنحو 5.3 ألـــف دينار، ومناقصة 
لوزارة التربية والتعليم لتوفير أدوات 
العلـــوم للمبانـــي الجديـــدة  مختبـــرات 
بمدرســـتي الرفـــاع الغربـــي االبتدائيـــة 

للبنـــات، ومدرســـة المحـــرق االبتدائية 
للبنـــات، تقـــدم إليهـــا 4 عطـــاءات، علق 
أحدهـــا، وأقـــل عطـــاء بنحـــو 5.3 ألـــف 
دينار، وأكبرها بقرابة 32.1 ألف دينار.

وأظهـــرت أحـــدث بيانات نشـــرت على 
موقع مجلـــس المناقصات والمزايدات 
أمـــس، فتـــح 5 مناقصـــات، تابعـــة لــــ 5 
جهات حكوميـــة، بإجمالـــي 36 عطاء، 
فـــي حين تم تعليق 10 عطاءات تابعة 

لـ 4 مناقصات.
وبلغ مجموع أقل العطـــاءات المقدمة 

نحو 1.4 مليون دينار.

دبي - رويترز

“أرامكو”: 505 
دوالرات لطن البروبان

العمالقة  الحكومية  النفط  شــركــة  قــالــت 
إنها  الخميس،  أمــس  السعودية  “أرامــكــو” 
فــي عقد شهر  الــبــروبــان  بيع  حـــددت سعر 
انخفاضا  للطن،  دوالرات   505 عند  فبراير 
بروبان  وسعر  يناير.  فــي  دوالرا   565 مــن 
مبيعات  لتسعير  قــيــاســي؛  معيار  أرامــكــو 
المسال  البترول  غــاز  من  األوســط  الشرق 
البوتان  سعر  الشركة  وحــددت  آسيا.  إلــى 

لفبراير عند 545 دوالرا للطن.

بورصــات الخليــج تعطــي إشــارة صعــود بنهـايــة ينايــر

توقع محللون أن تنهي أسواق المال الخليجية آخر جلسات شهر يناير على ارتفاع، 
مع عودة عمليات الشراء لألسهم التشغيلية التي تنتظر نتائج سنوية جيدة.

الخليـــج  بورصـــات  أغلـــب  وأنهـــت 
تعافـــي  مـــع  ارتفـــاع،  علـــى  التعامـــالت 
بعض بورصات األسهم العالمية والنفط، 
وتراجع المخاوف بشأن انتشار فيروس 
كورونا قلياًل وتحول االهتمام إلى نتائج 

األعمال.
وقـــال المستشـــار االقتصـــادي إبراهيـــم 
الخليجيـــة  األســـواق  إن  الفيلـــكاوي: 
للشـــركات  الســـنوية  بالنتائـــج  تتفاعـــل 
أكثر مـــن األحـــداث المرتبطة المنتشـــرة 

بالفيروس الصيني الجديد.
فـــي  بـــدأت  المحافـــظ  أن  إلـــى  وأشـــار 
تحســـين المراكـــز واإلغالقـــات الشـــهرية 
منـــذ فترة، وهو ما ســـاهم بشـــكل رئيس 

فـــي عـــودة بعـــض األســـهم الكبـــرى إلـــى 
اللون األخضر قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن مؤشرات األسواق الخليجية 
حالًيا تقف فنًيا عند اختبار مهم، مشـــيًرا 
إلـــى أن ثبات مؤشـــر الســـوق الســـعودي 
ســـيعطي  نقطـــة   8130 مســـتوى  فـــوق 

فرصة ارتفاع له.
وقـــال مدير التطوير فـــي ثانك ماركتس 
جـــون لـــوكا: إن النتائـــج المالية وكشـــف 
الشـــركات عن خطط التوزيعات النقدية 
على المســـاهمين، ســـتدعم األسواق في 
مواصلة مسيرة الصعود خالل الجلسات 

المقبلة.
وأشـــار إلـــى أن عـــودة عمليـــات الشـــراء 

على األســـهم الكبرى الســـيما المصرفية، 
خصوًصـــا بدبي، ســـاهم بشـــكل كبير في 
عودة المؤشر فوق مستوى 2800 نقطة 

وهو ما يعتبر إشارة إيجابية.

نظرة إيجابية

وقـــال خبير أســـواق المال أبـــو حليمة، 

المدرجـــة  البنـــوك  أربـــاح  ارتفـــاع  إن 
بالبورصة السعودية سينعكس إيجابًيا 
علـــى القطـــاع؛ نتيجـــة ارتفـــاع صافـــي 
دخل العموالت الخاصة، وصافي دخل 
االســـتثمارات المدرجة بقيمتها العادلة 
في قائمة الدخل، ودخل عوائد األسهم 
ومكاسب األدوات المالية غير المدرجة 

بقيمتهـــا العادلة، وصافي مكاســـب بيع 
أغـــراض  لغيـــر  المقتنـــاة  االســـتثمارات 
المتاجـــرة، علـــى الرغـــم مـــن انخفـــاض 
رسوم الخدمات المصرفية والدخل من 

تحويل عمالت أجنبية.
وتوقع أبـــو حليمـــة، أن ينعكس إطالق 
التأشيرة السياحية إيجابًيا على قطاع 
التنامـــي  نتيجـــة  والســـياحة،  الفنـــادق 
الســـريع للســـياحة بالســـعودية؛ بســـبب 

تنظيم األحداث الرئيسة.
وأشار إلى أن ارتفاع مبيعات األسمنت 
سينعكس إيجابًيا على قطاع األسمنت، 
المحلـــي؛  الطلـــب  تحســـن  نتيجـــة 
بســـبب ارتفاع إيـــرادات االســـتثمارات 
وانخفـــاض مصاريف البيع والتســـويق 

وانخفاض مخصص الزكاة.
ولفـــت إلى أن االرتفـــاع المتوقع ألرباح 
الصحيـــة  الرعايـــة  خدمـــات  شـــركات 

الســـعودية  بالبورصـــة  المدرجـــة 
ســـينعكس إيجابًيا علـــى قطاع الصحة 
نتيجـــة انخفـــاض التكاليف التشـــغيلية 
والمـــواد  واألدويـــة  البشـــرية  المـــوارد 

االستهالكية.
أمـــا بالنســـبة لإلمـــارات، فأشـــار إلى أن 
قـــرار تثبيـــت أســـعار البنزيـــن بأنواعـــه 
ورفع ســـعر الديزل لشـــهر فبراير 2020 
ســـيدعم المحافظـــة علـــى المصروفات 
التشـــغيلية للشـــركات فـــي ســـوق دبي 
المالي، وسوق أبوظبي لألوراق المالية.

البنـــوك  اســـتثمارات  ارتفـــاع  وتوقـــع 
اإلماراتيـــة فـــي األســـهم لشـــهر فبرايـــر 
المالـــي  دبـــي  ســـوقي  فـــي  المقبـــل 
نتيجـــة  الماليـــة،  لـــألوراق  وأبوظبـــي 
ارتفـــاع قيمـــة القـــروض المقدمـــة مـــن 
الخـــاص  للقطـــاع  والمصـــارف  البنـــوك 

وارتفاع الودائع الحكومية.

دبي - مباشر

1.1
مليون دينار

أمل الحامد

أقفل مؤشـــر البحرين العام، أمس الخميس، عند مســـتوى 
1,657.63، بانخفـــاض وقـــدره 1.45 نقطة، مقارنة بإقفاله 

يوم األربعاء.
فـــي حيـــن أقفل مؤشـــر البحرين اإلســـالمي عند مســـتوى 
745.64، بارتفـــاع وقـــدره 0.56 نقطـــة، مقارنـــة بإقفالـــه 

السابق.
وتـــداول المســـتثمرون 2.76 مليون ســـهم، بقيمة إجمالية 
قدرهـــا 532.45 ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــالل 52 
صفقة، إذ ركز المســـتثمرون تعامالتهم على أســـهم قطاع 
البنـــوك التجاريـــة، التـــي بلغـــت قيمـــة أســـهمه المتداولـــة 
357.11 ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 67.07 % مـــن القيمة 
اإلجماليـــة للتـــداول وبكمية قدرها 1.92 مليون ســـهم، تم 

تنفيذها من خالل 33 صفقة.
وجـــاء البنـــك األهلـــي المتحد فـــي المركـــز األول، إذ بلغت 
قيمـــة أســـهمه المتداولة 153.15 ألف دينار، أي ما نســـبته 
28.76 % مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولـــة، وبكمية 
قدرها 365.25 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 6 صفقات.

أمـــا المركـــز الثانـــي فـــكان لمصرف الســـالم بقيمـــة قدرها 
96.14 ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 18.06 % مـــن إجمالي 
قيمة األسهم المتداولة، وبكمية قدرها 961.67 ألف سهم، 

تم تنفيذها من خالل 14 صفقة.
ثم جاءت المنيوم البحرين )ألبا( بقيمة قدرها 94.52 ألف 
دينـــار، أي ما نســـبته 17.75 % من إجمالي قيمة األســـهم 
المتداولـــة، وبكمية قدرها 209.83 ألف ســـهم، تم تنفيذها 

من خالل 5 صفقات.

“البورصة”: تداول 2.8 مليون سهم بـ 532.5 ألف دينار
المنامة - بورصة البحرين
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المنامة - المصرف المركزي

طلبــت وزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة، مــن المؤسســات البحرينيــة المنضوية 
تحت أنشــطة ســجالت تجارية محددة، تعبئة بيانات اســتمارة “الجوهر االقتصادي”؛ 
لمنع ومحاصرة التهرب الضريبي، خصوصا الشركات الدولية، التي يمكن أن تستفيد 
مــن البيئــة البحرينيــة المفتوحــة لألعمــال حتــى تتهــرب مــن الضرائب في دولهــا، عبر 
تأســيس شــبكة فــروع دوليــة، ما يضمــن للمملكــة االبتعاد عــن إدراجها ضمــن القائمة 

السوداء للتهرب الضريبي األوروبية.

ألصحـــاب  رســـالة  فـــي  الـــوزارة  ودعـــت 
السجالت التجارية في 6 أنشطة تجارية، 
هـــي: أنشـــطة التوزيـــع ومراكـــز الخدمـــة، 
أنشـــطة مقار الشـــركات الرئيســـة، أنشطة 
الشركات القابضة، أنشطة التأجير، أنشطة 
الشـــحن، أنشـــطة الملكيـــة الفكريـــة، إلـــى 
ملء اســـتمارة “بيان الجوهر االقتصادي”، 
وتسليمها للوزارة خالل 3 أشهر من انتهاء 

السنة المالية 2019. 
وأكـــدت الوزارة أنه في حال عدم االلتزام 
بمتطلبات “الجوهر االقتصادي”، سيعرض 

ضمنهـــا  مـــن  لعقوبـــات  التجـــاري  الكيـــان 
تجميـــد الســـجل التجـــاري، وشـــطب قيـــد 
التاجر، الغرامات الماليـــة واإلحالة للنيابة 
العامة. وفي 2017، رفع االتحاد األوروبي 
“المـــالذات  قائمـــة  مـــن  البحريـــن  اســـم 
الضريبيـــة”. وكانت البحريـــن قد أصدرت 
متطلبـــات  بفـــرض   2018 فـــي  قانوًنـــا 
“الجوهر االقتصادي” علـــى الكيانات التي 
تزاول أنشطة تجارية متنقلة جغرافًيا، إذ 
بـــدأ تطبيقه على مراحـــل، المرحلة األولى 
واألنشـــطة  للســـجالت   2019 ينايـــر  فـــي 

الجديـــدة، وفـــي األول مـــن يوليـــو 2019 
على جميع الســـجالت التجارية، وألسباب 
تشـــغيلية، سيتم اســـتالم البيانات المالية 
مـــن المؤسســـات بعد 3 أشـــهر مـــن انتهاء 
يحـــل  والـــذي  المنصرمـــة  الماليـــة  الســـنة 

بنهاية مارس 2020.
وتتمثل الغاية النهائية من هذه الخطوات 
الشـــركات  اســـتفادة  دون  الحيلولـــة  فـــي 
الدوليـــة من اســـتغالل القوانين الضريبية 
المختلفـــة بيـــن البلـــدان مـــن خـــالل نقـــل 
األربـــاح بطريقـــة مصطنعـــة إلـــى واليـــات 

قضائيـــة تفـــرض القليـــل أو ال شـــيء مـــن 
ضريبة الدخل.

ودخـــل األمـــر الـــوزاري حيـــز التنفيـــذ في 
1 ينايـــر 2018، فيمـــا يتعلـــق بالســـجالت 
التجاريـــة الجديدة، والســـجالت التجارية 
الحاليـــة المطبقـــة علـــى أيـــة أنشـــطة ذات 

صلـــة. وفي إطـــار الســـعي للوفـــاء بمعيار 
االتحـــاد األوروبـــي 2 - 2 والمعيـــار األدنى 
األربـــاح  ونقـــل  الضريبـــي  العمـــل  لخطـــة 
)BEPS(، يتوجـــب علـــى البحريـــن فـــرض 
علـــى  االقتصـــادي”  “الجوهـــر  متطلبـــات 
الكيانـــات التـــي تـــزاول أنشـــطة تجاريـــة 

متنقلـــة جغرافًيـــا وبناء عليـــه، إذ أصدرت 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
ومصرف البحرين المركزي، األمر الوزاري 
رقـــم 106 لســـنة 2018 وأوامـــر توجيهية، 
التـــي توفـــر إرشـــاًدا أولًيـــا بشـــان إثبـــات 

“الجوهر االقتصادي”.

“التجارة” تبدأ إجراءات لمحاصرة المتهربين ضريبيا
االقــتــصــادي” “الــجــوهــر  ـــ  ب االلــتــزام  لــعــدم  “الــنــيــابــة”  ـــ  ل والــتــحــويــل  السجل  شطب 
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سول - رويترز

تعـــول “سامســـونغ إلكترونيكس” على تعـــاف تدريجي في 
الطلـــب علـــى رقائق الذاكرة مـــن مراكز البيانات، وشـــبكات 
الجيـــل الخامس للهاتـــف المحمول؛ للمســـاهمة في حدوث 
انتعـــاش فـــي 2020، بعـــد أن ســـجلت الشـــركة أســـوأ أرباح 

تشغيلية في 4 سنوات.
ولكن في توقعات اتســـمت بالتحفظ، قالت أكبر شـــركة في 
العالم لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية أمس، إنها ال 
تستبعد احتمال تعثر نمو الطلب في ظل استمرار التوترات 
التجارية بين الواليات المتحدة والصين، ومخاوف وشيكة 
بشـــأن التأثير االقتصادي النتشـــار فيروس كورونا الجديد 

فـــي الصين وخارجهـــا. وأخفقت التوقعـــات المتحفظة في 
إرضـــاء المســـتثمرين، الذيـــن كانـــوا يأملـــون فـــي توقعـــات 
أكثـــر إشـــراقا، فانخفضـــت أســـهم الشـــركة 3.2 % بعـــد أن 
تراجعـــت 3.9 % خـــالل الجلســـة، فيمـــا انخفـــض المؤشـــر 
القياســـي للســـوق فـــي ســـول 1.7 %. وقالت “سامســـونغ”، 
التـــي تحصي منافســـيها في صناعة الهواتـــف الذكية “أبل” 
و “هـــواوي تكنولوجيز”، ضمن عمالئها للرقائق والشاشـــات 
التـــي تصنعهـــا، إن أرباحها التشـــغيلية في الربـــع األخير من 
العـــام تراجعت إلى 7.16 تريليون وون )6.13 مليار دوالر(؛ 

بفعل ضعف الطلب على الرقائق.

انخفـاض األربـاح التشغيليـة لـ “سامسـونـج” 34 %
مينلو بارك - رويترز

النمـــو  إن  “فيســـبوك”،  شـــركة  قالـــت 
بلـــوغ  ظـــل  فـــي  التباطـــؤ  ســـيواصل 

أنشطتها مرحلة من النضج.
وأعلنـــت زيادة في النفقـــات الفصلية، 
وهـــو ما جـــاء محبطـــا للتوقعـــات في 
تكاليـــف  باســـتقرار  ســـتريت،  وول 

تحسين الخصوصية.
ويزيـــد ذلـــك المخـــاوف مـــن أن أيـــام 
النمـــو بأرقـــام فلكيـــة لفيســـبوك باتت 
بالتأكيـــد شـــيئا مـــن الماضـــي، ونزلت 

أسهم أضخم شبكة تواصل اجتماعي 
7.2 % فـــي تعامـــالت مـــا بعـــد إغالق 
الســـوق. وأعلنت “فيســـبوك” أبطأ نمو 
إيـــرادات لها علـــى اإلطالق فـــي الربع 

الرابع من العام عند 25 %.
وقـــال المديـــر المالـــي للشـــركة ديفيد 
مـــع  الهاتـــف  عبـــر  فـــي مؤتمـــر  وينـــر 
المســـتثمرين، إن وتيرة النمو ستشهد 
مزيـــًدا مـــن التباطـــؤ فـــي الربـــع األول 
2020. ويتوقـــع وينـــر هبوطـــا بواقـــع 

نقطـــة مئويـــة فـــي معـــدل النمـــو، بمـــا 
يتـــراوح بيـــن أوائـــل ومنتصـــف خانة 

اآلحاد.
عازيا ذلك إلى نضوج أنشطة فيسبوك، 
وتأثيـــر القواعـــد التنظيميـــة العالمية، 
بشـــأن الخصوصيـــة والمخاوف حيال 

نشاط اإلعالنات الموجهة.
إجمالـــي  زيـــادة  الشـــركة  وأعلنـــت 
التكاليـــف والنفقات 34 % إلى 12.22 

مليار دوالر في الربع الرابع.

“فيسبـــوك”: تبـــاطـــــؤ النمــــو فـــي اإليــــرادات

أصــدر مصــرف البحريــن المركــزي، القرار رقم )4( لســنة 2020، بشــأن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات مــن الفقد والتلف )وثيقة 
التأمين الشامل(، على غرار إصدار القرار رقم )23( لسنة 2016، بشأن الوثيقة الموحدة للتأمين اإلجباري عن المسؤولية المدنية 
الناشــئة عــن حــوادث، التــي ســاهمت منــذ إصدارها فــي حل العديد مــن الشــكاوى، ووحدت اإلجراءات بشــكل واضــح ومفصل؛ 

للتعامل مع المطالبات المتعلقة بتأمين الطرف الثالث.

وبموجـــب هـــذه الوثيقة، فإن شـــركة 
التأمين تلتزم في حالة حدوث ضرر 
مغطـــى يقـــع داخـــل البحريـــن أثنـــاء 
مدة ســـريان التأمين، وطبًقا لألحكام 
الـــواردة  واالســـتثناءات  والشـــروط 
بتعويـــض المؤمـــن لـــه عـــن الفقـــد أو 
التلف الـــذي يصيب المركبـــة المؤمن 
عليهـــا وملحقاتها وقطـــع غيارها، إذا 
نتـــج عن حادث تصادم أو انقالب، أو 
نتيجـــة لعطب ميكانيكي أو االهتراء 
باالســـتعمال، وفـــي حـــال نتـــج عـــن 
حريـــق أو اشـــتعال ذاتـــي أو صاعقة 
أو ســـطو بالخلع والكســـر أو السرقة، 
وبالفعـــل المتعمـــد مـــن الغيـــر، وأثناء 
نقل المركبة بًرا أو النقل بالمصاعد أو 

اآلالت الرافعة.

300 دينار حد أقصى للزجاج 

األمامي 

ومن ضمن التغطيات، تعوض الشركة 
المؤمـــن له عن األضـــرار التي تصيب 
الزجاج األمامي للمركبة، بما في ذلك 
األضرار الناتجة عـــن أحوال الطقس 
والمناخ، وبحد أقصى 300 دينار بعد 

خصم مبلغ التحمل اإللزامي. 
كمـــا أشـــار القرار إلـــى الطريقـــة التي 
يتـــم علـــى أساســـها حســـاب القيمـــة 
التأمينيـــة للمركبة، إذ ســـيتم تحديد 
قيمـــة المركبة ألول ســـنة مـــن عمرها 
تاريـــخ  فـــي  المركبـــة  لقيمـــة  وفًقـــا 
الشـــراء، ويتم تخفيـــض قيمة تأمين 
المركبة للســـنتين التاليتين بنســـبة ال 
تزيد عن 15 % ســـنوًيا، أما بالنســـبة 
الســـنة  بعـــد  المركبـــة  تأميـــن  لقيمـــة 
الثالثـــة للمركبـــة فيتـــم تحديـــده من 
قبـــل الشـــركة بموافقـــة المؤمـــن لـــه، 
أو اســـتناًدا إلـــى تقريـــر خبيـــر فنـــي 

وبموافقة المؤمن له.
وحدد القرار مبالغ التحمل وبحســـب 
أنواع المركبات، وبينت من خالله أن 
المؤمن له يتحّمـــل تكاليف التصليح 
نـــوع  للمركبـــة حســـب  حـــادث  لـــكل 
تصنيفهـــا فـــي حـــال مســـؤوليته عن 
الحادث، وتســـتثنى من ذلك مركبات 
تدريـــب وتعليم الســـياقة والمركبات 
األخرى التي ستكون بحسب االتفاق، 
فـــي حين تلتزم شـــركة التأمين بدفع 

ما يزيد عن هذا المبلغ.
المركبـــات  يخـــص  فيمـــا  أمـــا 
الخصوصية، فســـيتم احتســـاب مبلغ 
50 دينـــاًرا كمبلـــغ تحمـــل إلزامي، في 
حـــال كانـــت قيمـــة المركبـــة 20 ألـــف 
دينـــار أو أقـــل، أمـــا إذا كانـــت قيمـــة 
ألـــف   20-50 بيـــن  تتـــراوح  المركبـــة 
دينـــار، فإن مبلغ التحمـــل يكون 100 
دينـــار، ويتـــم االتفاق بيـــن المؤمن له 
والشـــركة على مبلغ التحمل اإللزامي 
إذا كانـــت قيمة المركبـــة أكثر من 50 

ألف دينار.
اإلضافـــي،  بالتحمـــل  يتعلـــق  وفيمـــا 
بينـــت الوثيقـــة أن المؤمن له يتحمل 
مبلغـــا إضافًيا )يتراوح مـــن 50 دينار 
قيمـــة  وبحســـب  دينـــار   200 إلـــى 
المركبـــة(، من تكاليـــف التصليح لكل 
عـــن  مســـؤوليته  حـــال  فـــي  حـــادث 
الحادث إذا كانت المركبة تســـاق من 
قبل أي شـــخص لم يتجاوز عمره 21 
ســـنة، أو كان وقـــت الحـــادث يحمـــل 
رخصـــة قيادة معترف بها من اإلدارة 
العامة للمرور لم تمض على صدورها 

سنة.

تقييد الحادث ضد مجهول

وحـــددت الوثيقـــة مبلـــغ 100 دينـــار 

تكاليـــف  مـــن  لـــه  المؤمـــن  يتحملهـــا 
التصليـــح لكل حادث إذا تـــم تقييده 

ضد مجهول.
لرقابـــة  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر 
“إن مبالـــغ التحمـــل المشـــار إليها في 
الوثيقـــة، تعتبر مبالغ أقل نســـبًيا من 
مـــا هـــو معمـــول بـــه حالًيا في ســـوق 
التأميـــن، التـــي تتفـــاوت مـــن شـــركة 
نـــوع تغطيـــة ألخـــرى  ألخـــرى ومـــن 
التـــي  التأمينيـــة  الخيـــارات  حســـب 
تطرحها الشـــركات للجمهـــور، وعليه، 
وحد القـــرار مبالغ التحمل وبحســـب 

قيمة المركبة”.
أمـــا فيما يخـــص تســـوية المطالبات، 
لألحـــكام  الوثيقـــة  هـــذه  فســـتخضع 

وضوابـــط  إجـــراءات  فـــي  الـــواردة 
الصـــادرة  المطالبـــات  مـــع  التعامـــل 
بموجب القرار رقم )23( لسنة 2016.
أما في حالة عدم اســـتطاعة الشركة 
توفيـــر قطـــع غيـــار مســـتعملة بحالة 
جيدة خالل أســـبوعين وكان المؤمن 
له المتســـبب بالحادث، تلتزم الشركة 
بتوفير قطـــع غيار جديدة، مع خصم 
أية نسبة استهالك، أما في حالة عدم 

توافر قطع غيار مستعملة أو جديدة 
أصليـــه للمركبـــة، يحـــدث حينئذ إلى 
نهائيـــة  كتســـوية  نقـــدي  مبلـــغ  دفـــع 
للمطالبة، على أال يقل مبلغ التســـوية 
النقدية في هـــذه الحالة عن مجموع 
كلفـــة قطع الغيـــار األصليـــة الجديدة 
بعد تطبيق نســـب االســـتهالك مضاًفا 

إليه مبلغ كلفة التصليح.

االستثناءات في الوثيقة 

التأمينية

تكـــون  لـــن  االســـتثناءات،  وبشـــأن 
الشـــركة مســـؤولة عن التعويض في 

حـــاالت معينـــة، مـــن بينها الخســـارة 
أو  واالســـتهالك  المباشـــرة  غيـــر 
أو  المركبـــة  قيمـــة  فـــي  االنخفـــاض 
نتيجـــة التحميـــل الزائـــد أو الضغط، 
األضرار التـــي تحدث نتيجة تحميل 
االنقـــالب  لالشـــتعال،  قابلـــة  مـــواد 
الناتـــج عـــن زيـــادة عـــدد الـــركاب أو 
الحمولـــة عـــن المقـــرر قانوًنـــا، إدالء 
المؤمـــن ببيانات كاذبـــة أوالتعويض 
فـــي  أو  والعقوبـــات  الغرامـــات  عـــن 
تجاوز المؤمن له أو الســـائق اإلشارة 
الحمـــراء عمـــًدا، وإذا كانـــت المركبة 
تســـير عكس اتجاه الســـير عمـــًدا، أو 
في حالة هروب المؤمن له من موقع 
الحـــادث، الحوادث التـــي تقع خارج 
الحدود الجغرافية للبحرين، القيادة 
تحت تأثير المشـــروبات المسكرة أو 

المخدرات.
الخســـارة  االســـتثناءات  وتضمنـــت 
واألضرار المادية والجســـمانية التي 
تقع نتيجـــة الفيضانات أو العواصف 
للطبيعـــة،  العنيفـــة  واالضطرابـــات 
الحـــرب، اإلرهاب، األســـلحة النووية 
النـــووي  والتلـــوث  اإلشـــعاعات  أو 

والبيولوجي والكيميائي.
وأشـــار الباكر “انه باستطاعة المؤمن 
الحـــاالت  بعـــض  تغطيـــة  طلـــب  لـــه 
المســـتثناة مـــن الوثيقـــة مقابـــل دفع 
قســـط إضافي نظيـــر ذلـــك، ويرغب 
الخدمـــات  ببعـــض  لـــه  المؤمـــن 
اإلضافية غير المشمولة في الوثيقة، 
التـــي مـــن بينهـــا الســـيارة البديلة أو 
الطريـــق،  علـــى  المســـاعدة  خدمـــة 
وفـــي حالة الخســـارة الكليـــة أن يتم 
تغطيـــة الفرق بيـــن قيمـــة التعويض 
وقيمـــة أي التزامـــات ماليـــة لجهـــات 
تمويلية على صاحـــب المركبة، التي 
توفرها شـــركات التأمين وغيرها من 
التغطيـــات والخدمـــات مقابـــل دفـــع 

مبلغ إضافي”.

عبدالرحمن الباكر

ــة ــروحـ ــطـ ــمـ ـــارات الـ ــب الـــــخـــــيــ ــسـ ــحـ ــــن شــــركــــة ألخــــــــرى بـ ــاوت مـ ــ ــف ــ ــت ــ ت

الباكر: مبالغ التحمل بـ “وثيقة التأمين” األقل نسبيا بالسوق

علي الفردان
الوزارة دعت أصحاب 

6 أنشطة تجارية 
لملء بيانات “الجوهر 

االقتصادي”

إمكان طلب تغطية 
بعض الحاالت 

المستثناة مقابل 
دفع قسط إضافي



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2020-12879( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2020-إعالن رقم )١٦٠٣٥

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا  المعلن ادناه: ورثة المرحوم الســيد علوي حمزة ســلمان الســاكن 
بطلب تحويل المحل التجاري التالي: إلى السيد هاشم علوي حمزة سلمان 

الساكن
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

تقدم إلينا  المعلن ادناه: محمد عادل غلوم البلوشــي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد/ عادل غلوم داد محمد البلوشي

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

٢-٧٧٧٧

رقم القيد

١-٤٩٢٠٤

٢-٤٩٢٠٤

االسم التجاري

ابو عمران للمواد الغذائية

االسم التجاري

صالون مملكة البحرين

صالون االنوار

 تاريخ: ٢٨/1/2020 تاريخ: 26/1/2020

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

38344464

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )14963( لسنة ٢٠٢٠

بشأن تغيير االسم  التجاري لشركة  بلو دراي بار ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٧٤٤٦٩-CR2019( لسنة ٢٠٢٠

بشأن تغيير االسم  التجاري لمجموعة جاسم التجارية ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٣٠٩٦-CR2020( لسنة ٢٠٢٠

بشأن تغيير االسم  التجاري لشركة العواجي للمقاوالت - فرع لشركة سعودية

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســادة اصحــاب شــركة  بلــو دراي بــار ذ.م.م، المســجلة بموجــب القيــد رقــم 

٧٩٩١١، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن بلــو دراي بــار ذ.م.م الــى بربــل 

باتشولي - بلو دراي بار ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســادة اصحاب شــركة مجموعة جاســم التجارية ذ.م.م، المســجلة بموجب 

القيد رقم ١٤٧٦، طالبين تغيير االسم التجاري من مجموعة جاسم التجارية 

ذ.م.م الى نبيل جاسم الصائغ وأوالده ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســادة اصحاب شــركة العواجي للمقاوالت - فرع لشركة سعودية، المسجلة 

بموجب القيد رقم ٧٣٤٨٥، طالبين تغيير االسم التجاري من شركة العواجي 

للمقــاوالت - فــرع لشــركة ســعودية الى شــركة جبال اللجم للمقــاوالت - فرع 

شركة أجنبية

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

ٕاعالن بحل وتصفية شركة 
شركة زارهو بارتنرز العقارية ذ.م.م

سجل تجاري رقم ١١٠٦٨٤-١

بنــاء علــى قرار الشــركاء في  شــركة زارهــو بارتنــرز العقارية ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 110684-1، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/ إدريس للمحاســبة 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٣٠٦٦٧٠٠ )973+(
mmi770@bateco.com.bh

ٕاعالن بحل وتصفية شركة 
شركة المركز التكنولوجي للعزل الحراري ذ.م.م

سجل تجاري رقم ١٠٣٨٤٢

بناء على قرار الشركاء في  شركة المركز التكنولوجي للعزل الحراري ذ.م.م المسجلة 
بموجــب القيــد رقــم ١٠٣٨٤٢، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعيين الســيد/ مازن جعفر 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٩٤٦٠٦٩٨ )973+(
bmgmatrix@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
)CR2020-8594( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينا الســيد: عبدالعزيز رميزان جاســر الفوزان بطلــب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد / يوسف عبدهللا احمد المحميد 

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
١-٥٧٥٦٠

االسم التجاري
الحياة الدولية للمفروشات

نوع النشاط 
تجارة/ بيع األثاث المنزلي

 تاريخ: 16/1/2020

القيد : ١٤٧٦-١ 

 تاريخ: ٢٨/١/٢٠٢٠

القيد : ٧٣٤٨٥ 

 تاريخ: ٢٩/١/٢٠٢٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )٠٠٠٠( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

التصبح شركة الشخص الواحد 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا  نســيم محمــد غني باي خليفة صاحب مؤسســة حبــاري اوال للتجارة 

والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٢٨٦٣٠، طالب  المؤسســة الفردية لتصبح 

شركة الشخص الواحد  ويملكها نسيم محمد غني باي خليفة.

القيد : ١٢٨٦٣٠ 

 تاريخ: ٢٧/١/٢٠٢٠

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها الســيد / كمال احمد حســن احمد السعدون باعتباره المصفي القانوني 

مســئولية  ذات  كشــركة  المســجلة  ذ.م.م،  لــإدارة  الذهبــي  التــاج  لشــركة 

محــدودة بموجــب القيد رقــم ٧٣٨٤٢-١، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية 

الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد / خليفــة ســعد محمــد الدوســري باعتبــاره المصفــي القانونــي 

لشــركة ورشــة االثنين للحداده واللحام، المسجلة كشــركة تضامن بموجب 

القيــد رقــم 15699-١، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفية 

اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد / الســيد جــالل حيــدر مهــدي محمــد علــوي باعتبــاره المصفــي 

القانوني لشــركة ماريو للمقاوالت ذ.م.م، المســجلة كشركة مسؤلية محددة 

بموجــب القيــد رقــم ٧٤٤٤٦، 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.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد / مــور ســتيفينز - تضامن مهنيــة متخصصة نيابتا عن الراشــد 

سبيشــاليتي ذ.م.م بموجب القيد رقم ٧١٦٠٢، طالبين إشــهار انتهاء أعمال 

تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 

ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة التاج الذهبي لإلدارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )----( لسنة ٢٠٢٠

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ورشة االثنين للحداده واللحام

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٠٠٠( لسنة ٢٠١٧

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ماريو للمقاوالت ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم لسنة ٢٠٢٠

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
ذات مسؤولية محدودة

قيد رقم: ٦-٦٦٨٨٧

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2020-إعالن رقم )١٥٠٧٤
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:  شرين حسن حاجي ابل

االسم التجاري الحالي: مركز شيري فونتانا للحالقة الرجالية والتجميل

االســـــم التجـــاري الجديد: مركز شيري سبا للمساج والتجميل
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راب يشّدد على ضرورة محاسبة طهران لخروجها عن األعراف الدولية

بومبيو: حرمان إيران من المال أنفع طريق للضغط عليها

رأى وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، الخميــس، أن حرمــان 
إيران من األموال والثروات هو األسلوب الصحيح إلجبارها على اتخاذ 

قرارات صعبة.

 كمـــا أكـــد بومبيـــو، خـــال مؤتمـــر 
نظيـــره  مـــع  مشـــترك  صحافـــي 
الخميـــس،  لنـــدن  فـــي  البريطانـــي 
أن علـــى طهـــران أن توقـــف دعـــم 
ولبنـــان  العـــراق  فـــي  الميليشـــيات 
ال  “إيـــران  وأضـــاف:  وأفغانســـتان. 
تزال بـــؤرة اإلرهاب األساســـية في 
العالم”.  بدوره، شّدد وزير الخارجية 

علـــى  راب،  البريطانـــي، دومينيـــك 
بســـبب  إيـــران  محاســـبة  ضـــرورة 
خروجهـــا عن األعراف الدولية. إلى 
ذلـــك، أوضـــح راب أن بـــاده تريـــد 
من إيران العـــودة لالتزام باالتفاق 
النـــووي، مؤكـــًدا عدم وجـــود تباين 
كبيـــر بيـــن األوروبييـــن وواشـــنطن 

حول اتفاق أوسع مع طهران.

لندن ـ وكاالت

بومبيو وراب في لندن

عواصم ـ وكاالت

قصفـــت الطائـــرات الحربية بلدة أريحا في إدلب شـــمال غربي ســـوريا، مما أســـفر 
عن مقتل 10 أشـــخاص في األقل، في حين واصل آالف المدنيين في مدن وقرى 
ريـــف إدلـــب مغادرة منازلهـــم باتجاه الحدود الســـورية-التركية هربـــا من المعارك.  
وأفاد نشـــطاء بالمعارضة الســـورية، أمـــس الخميس، أن الهجوم، الـــذي يعتقد أنه 
نفذ بطائرات حربية روسية األربعاء، أخرج مستشفى محلي من الخدمة.  ونفت 

وزارة الدفاع الروسية أن تكون قد استهدفت المستشفى.
 وقـــال الدفـــاع المدني الســـوري، المعـــروف أيًضا بالخـــوذ البيضـــاء، إن القتلى 11 
شـــخًصا، مـــن ضمنهـــم طفل، مشـــيًرا إلى أن معظمهـــم قتل عندما قصـــف الطيران 

الروسي طريًقا يستخدم من قبل النازحين الذين يحاولون مغادرة أريحا.
 وقالـــت مصـــادر ميدانية، أمس، إن القـــوات الحكومية الســـورية مدعومة بغطاء 
جـــوي روســـي وميليشـــيات إيرانيـــة، واصلـــت محـــاوالت التقـــدم باتجـــاه مدينـــة 
ســـراقب شمالي معرة النعمان، التي ســـيطرت عليها األربعاء، مقتربة مسافة نحو 
5 كيلومترات من المدينة. وتتواصل االشـــتباكات العنيفة بين الفصائل الســـورية 
المعارضـــة والقـــوات الحكومية الســـورية على محـــوري الصحفييـــن غربي مدينة 
حلـــب، والقراصـــي بريفهـــا الجنوبي، حيث تشـــن األخيـــرة هجمـــات متوالية بغية 

تحقيق تقدم في المنطقة.

قتلى بقصف على إدلب والنازحون باآلالف

بكين ـ وكاالت

مــازال شــبح الفيــروس المســتجد، الــذي لــم يتوصل العلمــاء بعد لعــاج أو لقاح 
يوقفــه يحصــد األرواح. ففي جديد عدد الوفيــات، أعلنت بكين، أمس الخميس، 
ارتفــاع عــدد وفّيــات فيــروس كورونا إلى 169 مع تســجيل أكثر مــن ألف إصابة 

جديدة.

وقالـــت لجنة الصحة فـــي إقليم هوبي 
الصيني، مركز تفشـــي فيروس كورونا 
عـــدد  إن  الخميـــس،  أمـــس  الجديـــد، 
الوفيات بســـبب الفيـــروس في اإلقليم 
ارتفع إلى 162 شخصا حتى 29 يناير.

كمـــا أضافت أنـــه تم رصـــد 1032 حالة 
إصابـــة أخـــرى بفيـــروس كورونـــا فـــي 

هوبي، ليرتفـــع بذلك عدد حاالت 
اإلصابـــة فـــي اإلقليـــم إلى 

ذلـــك،  إلـــى   .4586
الصيـــن،  أوصـــت 
تبـــذل  التـــي 
شـــاقة  جهـــودا 
انتشـــار  الحتـــواء 

مواطنيهـــا  كورونـــا،  فيـــروس  وبـــاء 
بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج. 

وقالـــت اإلدارة الوطنيـــة للهجـــرة فـــي 
بيـــان “نوصـــي المقيميـــن” فـــي الصيـــن 
القاريـــة “بإرجاء موعـــد رحاتهم التي 
ال ضـــرورة لهـــا”، مذكـــرة بـــأن “خفـــض 
فـــي  يســـاهم  الحـــدود  عبـــر  التنقـــات 
الســـيطرة على الوباء”. وكانت شركة 
النقـــل العـــام فـــي العاصمـــة بكين، 
معظـــم  ســـتعلق  أنهـــا  أعلنـــت 
خدمات الحافات إلى إقليم 
هوبي المجـــاور الذي ظهر 
الفيروس فيه الحتواء 

التفشي.

فيروس كورونا يتوسع بحصد األرواح

القدس المحتلة ـ وكاالت

أمـــس  إســـرائيلية،  إعـــام  وســـائل  ذكـــرت 
الخميـــس، أن الســـلطة الفلســـطينية أبلغـــت 
إســـرائيل أنهـــا لـــن توقـــف التنســـيق األمنـــي 
معهـــا، لكنهـــا ســـتقلصه، إلى جانـــب عدم منع 
المتظاهرين الفلســـطينيين من الوصول إلى 
نقـــاط التماس مـــع الجيش اإلســـرائيلي، كما 

كانت تفعل في السابق.
الرئيـــس  فـــإن  اإلعـــام،   وبحســـب وســـائل 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس أرســـل رســـالة 
بخط يـــده إلـــى رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو هّدد فيها بوقف التنســـيق 
التعامـــل  وأســـس  قواعـــد  وتغيـــر  األمنـــي، 
مـــع إســـرائيل بشـــكل كامـــل إذا أقـــدم علـــى 
تنفيـــذ مخطط  ضم األغوار والمســـتوطنات 
وســـائل  إســـرائيل.  وبحســـب  ســـيادة  إلـــى 
إعاميـــة إســـرائيلية، فـــإن المســـؤولين فـــي 
عـــن  عبـــروا  اإلســـرائيلية  األمنيـــة  األجهـــزة 
قلقهـــم مـــن مســـتقبل العاقـــات مـــع األردن، 

فـــي ظل اعتـــزام الحكومة اإلســـرائيلية ضم 
مســـتوطنات فـــي الضفـــة الغربيـــة واألغـــوار 
وشـــمال البحر الميت، وحذروا من إجراءات 
كهذه من طرف واحد، من شـــأنها أن تنعكس 
ســـلًبا على العاقات مع األردن.  وفي ســـياق 
آخـــر، أفـــاد “نـــادي األســـير” الفلســـطيني بأن 
قـــوات االحتـــال اإلســـرائيلي، خـــال الــــ24 

ساعة الماضية، اعتقلت 33 شخًصا.

وتأتـــي هذه التطورات بعـــد أن منحت خطة 
السام األميركية، التي أعلنها دونالد ترامب، 
الثاثـــاء الماضـــي، عـــّدة تنازالت إلســـرائيل، 
فيمـــا رفضهـــا الفلســـطينيون بشـــدة.  وقـــال 
مراقب فلســـطين الدائم لدى األمم المتحدة، 
الفلســـطيني،  الرئيـــس  إن  منصـــور،  ريـــاض 
ســـيتحدث فـــي مجلس األمـــن الدولي خال 

األسبوعين المقبلين عن خطة ترامب.

تظاهرة فلسطينية ضد خطة السالم األميركية عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله بالضفة الغربية )أ ف ب(

بعــد “خطة ترامب”.. تحرك فلســطيني في مجلس األمن
برسالة لنتنياهو.. عباس يهّدد بوقف التنسيق األمني

بغداد ـ وكاالت

ســـقط 15 جريحا خـــال مواجهـــات بين 
محتجيـــن وقـــوات األمـــن العراقيـــة فـــي 
ســـاحة الخاني والمناطـــق المحيطة بها 
األمـــن  قـــوات  بغـــداد. واســـتهدفت  فـــي 
العراقيـــة بالرصـــاص الحـــي المتظاهرين 
بصـــورة مباشـــرة ومتعمـــدة، كمـــا أصيب 
متظاهر بقنبلة دخانية من مسافة قريبة.

في غضون ذلك، حذرت الممثلة الخاصة 
لألميـــن العام لألمـــم المتحدة في العراق، 
أن  مـــن  باســـخارت،  هينيـــس  جانيـــن 
القـــوة يتســـبب فـــي إزهـــاق  “اســـتخدام 

األرواح وال ينهي األزمة”.
وقالت باســـخارت، في بيان لبعثة األمم 
المتحـــدة أمـــس الخميس، إنـــه “منذ أول 
أكتوبـــر قتـــل 467 محتجـــا علـــى األقـــل 
وأصيـــب أكثـــر من 9 آالف. البـــد أن تقوم 
الســـلطات العراقية بحمايـــة المتظاهرين 
الســـلميين وتضمـــن أن يكـــون اســـتخدام 

القوة كله محكوما بالمعايير الدولية”.
وشددت قائلة: “وبنفس األهمية ال بد من 
إحالـــة مرتكبـــي الهجمات وأعمـــال القتل 
غيـــر القانونيـــة إلـــى العدالـــة”، الفتـــة إلى 
أن “أجـــواء الخـــوف لن تجلـــب إال المزيد 
مـــن الخـــراب”. إلـــى ذلـــك، كشـــف مصدر 
سياســـي بالعـــراق، أن رئيـــس الجمهورية 
ســـيكلف شخصية رشحت ســـابقا لرئاسة 

الوزراء بـــإدارة هذا المنصب، وأوضح أن 
ذلك ســـيكون حال عدم اتفاق الكتل على 
ترشيح شخصية مقبولة لرئاسة الوزراء. 
الجمهوريـــة  “رئيـــس  إن  المصـــدر  وقـــال 
برهم صالح ســـيقوم بتكليف رئيس جهاز 
المخابـــرات الحالـــي مصطفـــى الكاظمي، 
برئاســـة الحكومـــة المقبلـــة، في حـــال لم 

تتوصل القوى السياسية التفاق نهائي”.

من احتجاجات وسط بغداد 

جرحــى في بغــداد بمواجهات بيــن محتجين وقــوات األمن
األمم المتحدة: مقتل 467 محتًجا عراقًيا منذ أكتوبر

عواصم ـ وكاالت

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن قيام تركيا 
بإنــزال ســفينتين حربيتيــن تركيتيــن، وصواريــخ مضــادة للطائــرات، وأنظمــة دفاع 

جوي، في ميناء طرابلس.

 وأضاف المســـماري فـــي مؤتمر صحفي، 
الذيـــن  الســـوريين  المرتزقـــة  عـــدد  أن 
نقلتهـــم تركيـــا إلـــى ليبيـــا تجـــاوز الثاثة 
آالف عنصـــر، مشـــيًرا إلى أن أنقـــرة تنقل 
اإلرهابييـــن الخطيريـــن مـــن ســـوريا إلـــى 
ليبيـــا عبـــر مطـــاري مصراتـــة ومعيتيقـــة 

وميناء طرابلس.
الفرنســـي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن   
أخّلـــت  تركيـــا  إن  ماكـــرون،  إيمانويـــل 

بتعهـــدات اتفـــاق برلين، مشـــيًرا إلى أن 
تركيـــة  ســـفًنا  رصـــدت  باريـــس 

تنقل مرتزقة إلى ليبيا.
مؤتمـــر  وخـــال   

صحفـــي مـــع رئيـــس 
وزراء اليونـــان فـــي 
باريس، أكد ماكرون 

تدعـــم  فرنســـا  أن 

فـــي ســـيادتهما علـــى  اليونـــان وقبـــرص 
حدودهمـــا البحريـــة، وتديـــن مـــن جديـــد 

االتفاق بين تركيا وحكومة السراج.
فـــي  “رأينـــا  الفرنســـي:  الرئيـــس  وقـــال   
األيام األخيرة ســـفنا تركيـــة تقل مرتزقة 

سوريين تصل إلى األراضي الليبية”.
“يتعـــارض  ذلـــك  أن  ماكـــرون  وأضـــاف 
صراحـــة مع مـــا التـــزم الرئيـــس أردوغان 
بالقيـــام به أثنـــاء مؤتمر برليـــن، إنه عدم 

احترام لكامه”.
وأكد مؤتمر برلين بشأن ليبيا على 
إلـــى  احتـــرام حظـــر األســـلحة 
ليبيـــا المفـــروض عليهـــا منذ 
العـــام 2011، وعـــدم دعم 
المســـلحة  الجماعـــات 
والتدخل في شؤون 

الباد.

إنزال أسلحة تركية بميناء طرابلس
بروكسل ـ رويترز

عندما تدق الساعة معلنة انتصاف الليل في بروكسل اليوم الجمعة، ستصبح 
بريطانيا خارج االتحاد األوروبي وسيحقق رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون الوعد الذي قطعه على نفسه في حملة الدعاية االنتخابية وهو إنجاز 

”البريكست“ .. خروج باده من التكتل األوروبي. 

 غــيــر أنـــه لــن يــطــول شــعــوره بــحــاوة 
استغرق  الــذي  ”الــطــاق“  في  االنتصار 
السنة  ونصف  سنوات  ثــاث  من  أكثر 
بريطانيا  فــي  السياسية  الحياة  وهــز 
على  استقطاًبا  وأحدث  األعماق  حتى 
األول  وسيصبح  الشعبي.    المستوى 
من  جديدة  مرحلة  لبداية  عامة  من 

وبروكسل  لندن  بين  المفاوضات 
العاقة  شكل  على  لاتفاق 

بين الطرفين مستقبا. 
وســـــيـــــكـــــون أمـــــــام 
ــيــــن مــهــلــة  ــرفــ ــــطــ ال
 2020 نهاية  حتى 
اتفاق  إلــى  للتوصل 

في  بما  أخـــرى  وقضايا  الــتــجــارة  على 
ــــك األمــــن والـــطـــاقـــة والـــمـــواصـــات  ذل
ــوق صـــيـــد األســـــمـــــاك وتـــدفـــق  ــ ــقـ ــ وحـ
تلك  فــي  بريطانيا  وستظل  البيانات. 
االتحاد  فــي  عــًضــوا  االنتقالية  الفترة 
األوروبي في كل شيء ما عدا االسم. 

فترة  شــهــًرا   11 إن  جونسون  ويــقــول 
تــجــاري يقوم  اتــفــاق  كافية إلبـــرام 
ــوم  ــرسـ ــاء الـ ــغــ ــ ــاس إل ــ عـــلـــى أســ
وقد  والــحــصــص.  الجمركية 
الفترة  تمديد  بعدم  تعهد 
 2020 بــعــد  االنــتــقــالــيــة 
الخيار  هــذا  أن  رغــم 

يظل متاًحا.

“بريكست” يدخل حّيز التنفيذ

أعــلــن الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب 
خفض  نحو  المتحدة  الــواليــات  توجه  عن 
تغريدة  العراق. وقال في  عدد قواتها في 
لقرار  “بالنسبة  تــويــتــر:  على  حسابه  على 
ــراق الــــذي صــــوت عــلــيــه،  ــعـ الـــحـــرب فـــي الـ
ــي مــجــلــس الـــنـــواب  أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، فــ
جندي،   5000 إلــى  وصلنا  فإننا  األميركي، 
ــد مـــن الــجــمــيــع أن  ــ ــدد، وأريـ ــعـ وســنــقــلــل الـ
يصوتوا بقلوبهم”. يأتي هذا قبيل تصويت 
ــرار مــن شــأنــه إنــهــاء  بــالــكــونــغــرس عــلــى قــ

التفويض باستخدام القوة في العراق.

40 % مــن الشــعب اإليرانــي يرزحــون تحــت خــط الفقــر

نائب روحاني يقر: الفساد يستشري في جسد الثورة

بينمــا لــم تطــو بعــد مأســاة الطائــرة األوكرانيــة التــي أثــارت غضــب الشــارع 
اإليرانــي، وأطلقــت تظاهــرات في عدة مناطــق في الثامن من ينايــر، أقر نائب 
الرئيــس اإليرانــي إســحاق جهانغيري، بأن الفقر والفســاد متفشــيان في الباد، 

محذرا من أن “الفساد يستشري كالنمل األبيض في جسد الثورة”.

وقـــال جهانغيـــري فـــي كلمـــة لـــه “فـــي 
أســـر  وتعيـــش  الفســـاد  ينتشـــر  حيـــن 
بـــدون قـــوت يومهم، هناك من يســـتمر 
بنهـــب المـــال العـــام”. كما طالـــب نائب 
الرئيس اإليراني بالجدية في مكافحة 
الفســـاد، قائـــا “إن ذلك يحتـــاج رقابة 
شـــاملة وتقبـــل دور الصحافة من أجل 
الشفافية”. إلى ذلك، قال جهانغيري إن 
“البـــاد تمر بأصعب الظروف اإلقليمية 
انتصـــار  منـــذ  والداخليـــة  والدوليـــة 
الثـــورة العـــام 1979”. وأضاف “إنه من 
أجل التغلب على األزمات والمشكات 
يجـــب أال يتـــم تجاهـــل أوجـــه القصور 
وعلـــى الجميع أن يســـاعد على تجاوز 

هذه المرحلة الصعبة”.

يأتـــي هـــذا الكام بعـــد أن أشـــار تقرير 
لمنظمة الشـــفافية الدولية للعام 2019 
إلـــى أن إيـــران من أكثر الدول فســـادا، 
بحيـــث تحتـــل المرتبـــة 146 مـــن بيـــن 

180 دولة.

40 % تحت خط الفقر

الرئيـــس  نائـــب  حديـــث  يأتـــي  كمـــا 
اإليرانـــي عـــن تفشـــي الفســـاد والفقـــر، 
فـــي حين كشـــفت النائبة فـــي البرلمان 
اإليرانـــي، هاجر تشـــناراني، في مقابلة 
“إصاحـــات  موقـــع  مـــع  اإلثنيـــن،  لهـــا 
نيـــوز” أن “40 % من الشـــعب اإليراني 
يرزحون تحت خط الفقر بســـبب سوء 

اإلدارة وعدم کفاءة بعض المسؤولين 
العملـــة  أن  كمـــا  الغنيـــة،  إيـــران  فـــي 

اإليرانية هي األضعف في العالم”.
ورأت تشـــناراني، وهـــي عضـــو لجنـــة 
األمـــن القومـــي والسياســـة الخارجيـــة 
الهجـــوم  “ال  أن  اإليرانـــي  بالبرلمـــان 
االصطناعيـــة  األقمـــار  وال  الخارجـــي 
الشـــعب  إرادة  تزعـــزع  أن  يمكـــن 
اإليرانـــي، لكن ســـوء اإلدارة وإجحاف 

بعـــض المســـؤولين هما من تســـببا في 
استياء الشعب اإليراني”. كما اعتبرت 
أنـــه “من المفارقـــة أن دولة تمتلك أكبر 
المناجـــم وثاني أكبر احتياطـــات الغاز 
وثالـــث أكبـــر احتياطـــات النفـــط فـــي 
العالم وثاني أكبـــر احتياطات المناجم 
تحـــت األرض ولهـــا المركـــز األول فـــي 
السجاد والفستق والكافيار والزعفران 
والشـــاي  والكهربـــاء  والمـــاء  واألرز 
واآلثـــار وغيرهـــا، لكن عملتهـــا من بين 
أن  يذكـــر  العالـــم”.  فـــي  قيمـــة  األقـــل 
إيران شـــهدت احتجاجات عّمت أغلب 
المـــدن والمحافظات اإليرانية بســـبب 
رفـــع ســـعر الوقـــود 300 % فـــي شـــهر 
نوفمبـــر الماضـــي، وراح ضحيتها نحو 
1500 قتيـــل ومئـــات الجرحـــى وآالف 
المعتقلين، بســـبب القمع الشـــديد الذي 

مارسته السلطات اإليرانية.

دبي ـ العربية نت

نائب الرئيس اإليراني إسحاق جهانغيري

ترامب: سنقلل عدد 
الجنود في العراق

واشنطن ـ وكاالت
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انتفاضة العراق والمأزق القاتل لنظام الماللي
كارثة – ومصيبة - حلت بنظام الماللي بيد االنتفاضة الشـــجاعة للشعب 
العراقي المندلعة ضده وضد عمالئه ومرتزقته في العراق، خصوصا أنه 
بذل المستحيل من أجل أن يحسم أمر هذه االنتفاضة لصالحه ويستعيد 
زمـــام األمـــور في هـــذا البلد والذي يبـــدو أنه في طريقه لكـــي يخرج من 
بين يديه، خصوصا أن هذه االنتفاضة اندلعت أيام كان اإلرهابي قاســـم 
ســـليماني يســـرح ويمـــرح في العـــراق وبلـــدان المنطقة وظلت مســـتمرة 
ومتواصلـــة بعـــد هالكه، وهو مـــا جعل هذا النظام يشـــعر بقلق بالغ جراء 

ذلك بصورة يجد نفسه في مأزق ال يعرف السبيل للخروج منه.
نظام الماللي وهو يواجه األوضاع الداخلية بالغة السوء ويعاني األمرين 
من إصرار الشـــعب اإليراني على مواصلة النضال ضده وإســـقاطه، فإنه 
يجد أيضا كابوسا كبيرا آخر جاثما على صدره ويتمثل بمنظمة مجاهدي 
خلـــق التـــي تلعب دورا بارزا في مســـار األحداث والتطـــورات في إيران، 
حيث ينظر لها كبديل أساسي للنظام، فإن انتفاضة الشعب العراقي التي 
كانت مصدر ترحيب من جانب الشـــعب اإليراني ومجاهدي خلق فإنهما 
“أي الشـــعب اإليراني ومجاهدي خلق” يشـــعران بفـــرح بالغ وهما يجدان 
اســـتمرار هذه االنتفاضة وإصرار الشـــعب العراقي على إنهاء نفوذ نظام 

الماللي وكذلك وضع حد لعمالئه ومرتزقته في العراق.
انتفاضة الشـــعب العراقي الباســـلة والمســـتمرة منذ أكثر من ثالثة أشهر 
تعتبر بمثابة المأزق القاتل لنظام الماللي ألنها تقلب حســـاباته رأسا على 
عقب وتعبث بأسس وجوانب المعادلة التي وضعها في العراق وتغيرها 
فـــي غير صالحه، واســـتمرار هذه االنتفاضة والتقـــاء أهدافها مع أهداف 
انتفاضة الشعب اإليراني يثير الذعر والهلع في أوساط الفاشية الدينية 
الحاكمة في طهران، حيث إنها فشلت في إنهاء مشاعر الكراهية والرفض 
العارمة في إيران والعراق على حد سواء وهو ما يشكل تهديدا خطيرا 
له، ذلك أن النظام العاجز عن تهدئة األمور واألوضاع داخل إيران يواجه 
بالتأكيد صعوبة أكبر في تهدئة األمور واألوضاع في العراق والســـيطرة 
عليها، وهو ما يعني أن هذا الشـــتاء ســـيكون صعبا جدا على هذا النظام 

وقد يكون آخر شتاء في عمره كما يرى البعض. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

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

للتواصل: 17111483

مسرحيات خليجية ساقطة وممثلون أغبياء
كانت لكتاب المســـرح منذ فجر المســـرح عند اليونانيين القدامى وحتى اليوم، 
وسواء أكانوا كتابا  للتراجيديا أو الكوميديا، كانت لهم مكانة خاصة باعتبارهم 
ضمير المجتمع، ولعل الكوميديا بالذات تفوق غيرها في هذا المجال، فهي دائما 
ومنـــذ عرفت في التاريخ فن النقد االجتماعي، الناس يضحكون في الكوميديا 
مـــن أخطائهـــم الخاصة، وكاتـــب الكوميديا يريـــد أن ينبه الناس لهـــذه األخطاء 
كمـــا قال موليير أشـــهر كتاب الكوميديا فـــي التاريخ “إن رســـالة الكوميديا هي 
تصويـــر عيوب الناس تصويرا عاما، وعيوب العصور بالذات، وهي عالج يصلح 
بـــه الكاتـــب المجتمع”، لذلك فال ينبغي أن ندهش من أن أنجح  کتاب الكوميديا  
على مر العصور في تحقيق هدف التسلية والضحك كانوا أولئك الكتاب الذين 
يلتزمـــون بقضايـــا مجتمعهـــم وعصرهم، خذ مثال اريســـتوفانيس عنـــد اليونان 

ومولير في فرنسا، وبرنادشو.
لكـــن هـــذا بطبيعـــة الحال ليـــس النـــوع الوحيد مـــن الكوميديـــا، ففـــي كثير من 
المجتمعات والظروف نشـــأت ما تســـمى بكوميديا التســـلية التـــي ال تهدف إلى 

شيء غير اإلضحاك بأي ثمن، وتحقق هذه األعمال دائما نجاحا جماهيريا لفترة 
مـــن الفتـــرات ثم ســـرعان ما تـــذوي، فال أحد مثـــال يذكر أعمال مؤلفي التســـلية 
المعاصرين لبرناردشـــو والذين كانت أعمالهم تكتســـح أعمال “شـــو” في السوق، 
بل وال أحد يذكر أســـماءهم، لم يكن في هذه األعمال شـــيء يستحق أن يعيش 
أو شيء يمكن أن يعيش به المسرح لفترة طويلة، وألن هذه األعمال تفتقر إلى 
الفـــن فهـــي تلجأ لحلول بديلة مزيفة، تفتعـــل المواقف المضحكة من مصادفات 
مســـتحيلة ومـــن تبادل اإلهانـــات و تحقير النـــاس على المســـرح بإظهارهم في 

صورة البلهاء والمغفلين ليضحك الناس بأي شكل.
لقد ابتلي المســـرح في الخليج بمثل هذه المســـرحيات المزيفة التي تفتقر إلى 
الرســـالة الحقيقيـــة، ولألســـف انقاد كثير مـــن الفنانين المعروفيـــن والكتاب إلى 
الســـقوط في حفر التهريج متصورين أنهم يقدمون مســـرحا حقيقيا، والمسرح 
منهم بريء على اإلطالق. مســـرحيات ســـاقطة وممثلون أقل ما يمكن أن نقول 

عنهم إنهم أغبياء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ســـيتفق معظـــم العلماء على أن ســـنوات الطفولـــة المبكرة قد تمهـــد الطريق للنجاح 
األكاديمي في المســـتقبل في المدرسة المتوســـطة، والمدرسة الثانوية، ومؤسسات 
التعليـــم الثانـــوي، وتعد هـــذه الســـنوات التكوينية ضروريـــة لخلق بيئـــة يتعلم فيها 
األطفال المهارات األساسية الالزمة للنجاح األكاديمي، مع تحول الفصول الدراسية 
الحديثـــة تدريجيـــا إلـــى الـــذكاء االصطناعـــي والتعليـــم اإللكترونـــي، وتشـــهد هـــذه 

السنوات تغييرا ثوريا.
هل لديك صعوبة في االعتقاد بأنه حتى أطفالنا في سن الدراسة االبتدائية يمكنهم 
االســـتفادة مـــن التعرض لهـــذه التكنولوجيا؟ راجع بعض هـــذه الحجج المقنعة حول 
كيفيـــة إدخـــال الـــذكاء االصطناعي فـــي الفصل المدرســـي االبتدائي وأنـــه يمكن أن 

يحسن نوعية التعليم في كل مكان. 
عندمـــا يفشـــل طفلك في فهم المـــواد التي تمت تغطيتها في الـــدرس، قد يكون من 
الصعـــب فـــي بعض األحيـــان اللحاق بباقـــي الطلبة، الفصـــول الدراســـية لدينا كبيرة 
للغايـــة، وقـــد يواجـــه اآلبـــاء صعوبة فـــي تدريـــس المعاييـــر الجديـــدة المتوقعة من 
األطفـــال الصغار، خصوصا ألنهم بعيدون للغاية عن أيامهم في الدراســـة االبتدائية، 
ويمكن للذكاء االصطناعي أن يمأل الفجوة بتدريس الدروس المســـتمدة من حشـــد 
مـــن المحترفين وزمالء دراســـة أكثـــر تقدمًا، ويمكن للطالب تجنـــب اإلحراج بطلب 
المســـاعدة الزائـــدة أمـــام أقرانهم مـــن دون التضحية بدرجاتهـــم وإنجازاتهم، أصبح 
التدريس أســـهل وبتكلفـــة معقولة أكثر من أي وقت مضى باســـتخدام هذه البرامج 

الرقمية.
لسنوات، عرف المعلمون المؤهلون أنه ال يوجد ما يسمى بنهج واحد يناسب الجميع 
لتدريس الدرس، ويكاد يكون من المستحيل دمج كل أسلوب تعليمي ممكن في كل 
درس مع تحديد الوتيرة المثالية. يحتاج المتعلمون الســـريعون إلى المشاركة، بينما 
ال يمكـــن تـــرك المتعلمين البطيئين، ومـــع زيادة عدد الطالب، تعتبـــر الوتيرة المثالية 
مفهوًمـــا بعيـــد المنال. اآلن، يمكن أن يســـاعد الذكاء االصطناعـــي في ضبط الوتيرة 
المثاليـــة لـــكل طالـــب. تتيـــح البرامـــج الفرديـــة للطالب المضـــي قدًما وفـــق معدلهم 
الخـــاص، نظًرا الختالف مســـتويات النضج ومعدل انتباه طـــالب المرحلة االبتدائية 
إلـــى حد كبير، فإن هـــذا يمنح األطفال فرصة مثالية الستكشـــاف األمور األكاديمية 
بســـرعة مريحة.  التعليم اإللكتروني في المدرســـة االبتدائية قد يرتبط مباشـــرة مع 
النجـــاح فـــي الكلية. لقـــد عرفنا منذ عقـــود أن تعليـــم الطفولة المبكرة يعلـــم أطفالنا 
المهـــارات التـــي ســـيحتاجون إلى البنـــاء عليها لســـنوات قادمة، وعندمـــا ال يفهمون 
المـــواد بشـــكل كامـــل اآلن، ســـتعود أوجـــه القصـــور األكاديميـــة هـــذه لتطاردهم في 
ســـنوات دراستهم الجامعية، وتشـــير األبحاث إلى أن استخدام الروبوتات لتدريس 
دروس الرياضيـــات فـــي مرحلـــة الطفولة المبكـــرة يوفر أداة عملية تســـاعد األطفال 
علـــى فهـــم المفاهيـــم الرياضية، ويمكن أن تحقـــق هذه الســـنوات أرباًحا ضخمة في 
المســـتقبل عندمـــا يحتاج عدد أقل مـــن الطالب الملتحقين بالجامعة إلى التســـجيل 

في دورات الرياضيات في الكلية.

 

د. جاسم حاجي

إدخال الذكاء االصطناعي في االبتدائي

وافـــق مجلس الشـــورى على اقتـــراح بقانون في جلســـته األخيرة المنعقـــدة بتاريخ 
٢٦ ينايـــر الجـــاري علـــى إنشـــاء مركز طبـــي متخصـــص للقيـــام بعمليات اســـتئصال 
ونقل وزرع األعضاء البشـــرية، حيث ينـــص القانون على إمكانية تمويله من الهبات 
والتبرعات ومساهمات المرضى القادرين غير البحرينيين، باإلضافة إلى االعتمادات 
التي تخصصها الدولة. إذ يهدف االقتراح بقانون إلى حماية األشخاص الذين تنقل 
منهـــم أو إليهـــم األعضـــاء، ومنـــع االتجار في البشـــر بتشـــديد العقوبة علـــى مخالفة 
أحـــكام القانـــون. وفي المقابل، قال الشـــوري الدكتور أحمد العريـــض في مداخلة له 
في االجتماع إن عائلة المؤيد قامت مشـــكورة بتقديم مليون دينار ونصف المليون 

إلنشاء مركز للتبرع باألعضاء ولكن البيروقراطية أعاقت المشروع ولم تر النور!
وللعلم هذه المداخلة منشورة في الصحف المحلية وهي كذلك مدونة في مضبطة 
الجلســـة، وبـــودي هنـــا أن أقـــف عنـــد هـــذا الحـــد مـــن مداخلته التـــي تتســـم بالجرأة 
والشـــجاعة والصدق والحســـرة، فهـــل لكم أن تصدقـــوا هذا الكالم وهـــل يعقل ذلك 
وكيف ولماذا ومن وقف أمام تنفيذ هذا المشروع؟! أسئلة كثيرة نريد أن نجد جواًبا 
شـــافًيا وصادًقا لها، والســـؤال الذي يطرح نفســـه، من المســـؤول عن فشـــل المشروع 

وهل قامت الحكومة بالتحقيق حول هذا الموضوع إن كانت على علم.
تصـــوروا يـــا جماعـــة... مشـــروع إنســـاني حيـــوي كهذا لـــم ينفذ بســـبب اإلجـــراءات 
البيروقراطيـــة! وال تســـألوني عـــن تفاصيلها. فـــي اعتقادي إن هـــذا الموضوع يجب 

أن ال يمر مرور الكرام، والســـلطة التشـــريعية يجب أن تقوم بعملها من خالل قنواتها 
ووســـائلها القانونيـــة وأدواتهـــا البرلمانيـــة، وال أدري إذا ذكـــر ديـــوان الرقابـــة المالية 

واإلدارية في تقريره السنوي هذا المشروع. 
تصـــوروا معـــي.. عائلـــة بحرينيـــة ميســـورة غنية عـــن التعريف ويشـــهد لهـــا بالبنان، 
عائلـــة المؤيـــد الكـــرام، والكل يعلم كم مشـــروعا قاموا بالتبرع به خدمـــة للمواطنين 
والوافديـــن على حد ســـواء، هذه العائلـــة الكريمة بادرت بتخصيـــص مبلغ كبير لهذا 

المشروع الذي يخدم المواطنين ويوفر على الحكومة مبالغ طائلة.
هـــذه المشـــاريع اإلنســـانية والضرورية التـــي نفتقدها يجـــب أن تعطى جـــل اهتمام 
المســـؤولين وهي تعتبر من أنبل األعمال، وإن شـــاء هللا ستكون في ميزان حسنات 
الجهة المتبرعة، والكل يعلم أننا بأمس الحاجة إلى مشاريع كثيرة ال تعد وال تحصى. 
أنا على ثقة بأن وزارة الصحة على سبيل المثال وليس الحصر، إذا أخذنا هذا المركز 
مثااًل، لو قامت بمخاطبة الشـــركات والبنوك والعوائل البحرينية الميسورة بأن تقدم 
دعمهـــا لهذا المشـــروع فإنها لن تتردد إذا كان التمويـــل المقدم ليس كافًيا إلتمامه، ال 

أن يتم قتل المشروع. 
ســـؤال أتمنـــى أن أجـــد جواًبا له، داعيا من هللا عز وجل أن يرى هذا المشـــروع النور 

قريًبا وقريًبا جًدا. وهللا من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

“أفيدونا... نلوم من؟”

احتراق وشاح الذاكرة
حين تحاصرني الحياة بجمالها، أجلس مســـتمعًا إلى ســـيمفونية من يحاصرني 
بصفحـــات تتوشـــح لغـــة األســـلوب وأقـــالم المحســـنات البديعيـــة. ســـيمفونية، 
ترانيمها “جناس، وطباق، وســـجع، ومقابلة، وتورية”، ومقامها “إنســـان” تحيطه 

أعالم “المعاني” و”البيان” في حضرة اللسان.
أصوات عذبة المسامع، كعذوبة صوت البحر وأنت جالس على شاطئ أسلوبك 
الداخلي والخارجي، ُتَقِلب صفحات حياتك، انسجامًا مع مقطوعة تتزين منارة 
“األسلوب” وأقالم من أحبوا “االحترام”. حروف تعتلي الجباه، كما يعتلي الطير 
الســـماء، وزاجل مذيل برســـالة “إنســـانية” َخَطها العقل معادلة ســـلوكية. أيــــن؟ 
ولمن؟ ولماذا؟ ومتى؟ وكيـف؟ خماسية تربعت جوف العقل والالعقل، للغوص 

في بحر تالطمه األمواج اضطرابًا.
اضطراب تجســـدت فيـــه الكلمات ممزوجة، كباكورة الصبـــح واضمحالل األمل، 

فالسباحة في أطيافه “همسات” تمضي إن مضيت مسرعًا.
“بحـــور” متقاربات كامالت تفترش الصمت وتلتحف الكالم، تمامًا كعشـــق الفكر 
الصامت، واالشـــتقاق، والمترادفات، ودقـــة التعبير، واألصوات، والتعريب، وكل 

من وطأ ثرى الذات واآلخر.
المبحر في اضطراب الســـلوك، يدرك جليًا أن األسلوب عنوان ثقافة الحياة، وله 
أبواب ثالثة: “الكلمة” و”اإلنســـان” و”األرض”، ثالثية تضبط ميزان معادلة الفكر 

والوعي.
إن الثقافة أرض خصبة، أشجارها متنوعة، أزهارها تبعث األمل والرقي، جبالها 
شامخة كطائر يحلق في فضاء اإلنسانية وحضارة العقول الخالقة، التي تمثل 

جسرًا إنسانيًا تعبر عليه األدمغة ونهضة يصل نورها إلى التعايش.
بعـــد هـــذه الجولـــة الهيامية في فضـــاء ما بين الســـطور نقتبس مـــا قاله الكاتب 
ديل كارنجي: “تذكر أن في كل يوم من حياتك فرصة قد ال تتكرر، والسعادة ال 
تعتمـــد علـــى من أنت وماذا تملك... الســـعادة تعتمد فقط على ما تظنه أنت، وال 
شـــيء أقوى من إرادة اإلنســـان على هذه األرض”. حتما إن قارئ هذه الســـطور 

سيوجه سؤاالً: ما القصد والتأويل والفحوى مما ذكر أعاله؟
بالتأكيـــد ســـأترك تلك اإلجابة للقـــارئ؛ للغوص في بحيرة األنـــا وصوالً إلى بحر 
اآلخـــر! ولكـــن... قبـــل اإلجابـــة تذكـــر أن أضعـــف الرجال مـــن ال يعتـــرف بالخطأ 

وأضعف النساء من تساعد على حدوث الخطأ.

مأمون شحادة



ينتظـــر فريقـــا الرفـــاع والمنامـــة لكـــرة 
بالمباريـــات  حافـــا  مشـــوارا  القـــدم 

المتتالية خال شهر فبراير المقبل.
الفريقـــان يمثان المملكة خارجيا على 
مســـتوى كأس االتحاد اآلســـيوي لكرة 
القدم، وعاوة علـــى ذلك فإنهما وصا 
إلـــى الدور نصف النهائـــي لكأس جالة 
فـــي  إلـــى مبارياتهمـــا  الملـــك، إضافـــة 

دوري ناصر بن حمد الممتاز.
المنامة بقيادة مدربه التونســـي محمد 
المكشـــر سيدشـــن مشـــواره فـــي شـــهر 
فبراير يـــوم الخامس منه، حين ياقي 
األهلـــي، ضمن افتتاح الجولة الســـابعة 
لدوري ناصر بـــن حمد الممتاز، على أن 
يســـافر بعدهـــا لماقـــاة فريـــق الجيش 
الســـوري يوم ١١ فبرايـــر ضمن الجولة 

األولى للمســـابقة اآلســـيوية، إذ ستقام 
المبـــاراة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة. وسيعود المنامة للعب محليا 
النجمـــة ضمـــن  أمـــام فريـــق  يـــوم ١٥ 
الجولة الثامنة من الدوري، ثم يخوض 
يوم ٢٠ لقـــاء ذهاب نصف نهائي أغلى 
الكـــؤوس أمام المحرق، ثم يســـتضيف 
فريـــق العهـــد اللبنانـــي يـــوم ٢٥ فبراير 
ضمـــن الجولـــة الثانيـــة لـــكأس االتحاد 

اآلسيوي.
ويختتـــم التـــاج المنامـــي مبارياته في 
شـــهر فبرايـــر بماقـــاة المحـــرق أيضـــا، 

ضمـــن الجولـــة التاســـعة مـــن الـــدوري، 
بقيـــادة  الرفـــاع  أمـــا   .٢٩ يـــوم  وذلـــك 
مدربـــه الوطنـــي علي عاشـــور، فمهمته 
في شـــهر فبراير ســـتبدأ يوم الســـادس 
منـــه بلقاء فريـــق الرفاع الشـــرقي في 
ديربـــي متكـــرر بعـــد إيـــاب ربـــع نهائي 
أغلى الكؤوس الذي ابتســـم للســـماوي 

بالركات الترجيحية.

وسيســـتضيف الرفاع فريق القادســـية 
الكويتي يـــوم ١١ فبراير ضمن الجولة 
االفتتاحية له بكأس االتحاد اآلسيوي.
يـــوم ١٥ فبرايـــر  الرفـــاع  وســـيخوض 
لقـــاء الجولـــة الثامنة لـــدوري ناصر بن 
حمـــد الممتاز أمـــام األهلي الـــذي القاه 
نهائـــي كأس  ثمـــن  فـــي  ذهاًبـــا وإياًبـــا 
الملـــك وفـــاز عليـــه فـــي المناســـبتين. 

يـــوم ٢٠ فبرايـــر  الســـماوي  وســـيلعب 
لقـــاء ذهاب نصـــف نهائـــي كأس الملك 
أمـــام الحـــد الـــذي تفـــوق علـــى الرفاع 
في الجولة الخامســـة مـــن دوري ناصر 
بـــن حمـــد الممتاز، وهـــي مبـــاراة تكرار 
لنهائـــي النســـخة الماضيـــة مـــن نهائـــي 
أغلى الكـــؤوس الذي توج بلقبه الرفاع 
وســـيخوض  واحـــد.  مقابـــل  بهدفيـــن 

الرفـــاع يـــوم ٢٥ فبرايـــر لقـــاء الجولـــة 
الثانيـــة مـــن كأس االتحـــاد اآلســـيوي 
خـــارج أرضه حينمـــا يحـــل ضيفا على 
فريق الجزيرة األردني، على أن يختتم 
فبرايـــر  شـــهر  فـــي  مبارياتـــه  سلســـلة 
بماقـــاة فريـــق النجمة يـــوم ٢٩، ضمن 
الجولـــة التاســـعة مـــن دوري ناصـــر بن 

حمد الممتاز.
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الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

تحــت رعايــة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، ينظــم نــادي راشــد 
للفروسية وسباق الخيل في الثانية من بعد ظهر اليوم “الجمعة” مهرجان سباق 
الخيــل الكبيــر علــى كأس صاحب الســمو الملكي ولي العهد والذي ســيقام بنادي 

راشد للفروسية بمنطقة رفه بالصخير. 

للفروســـية  راشـــد  نـــادي  وأكمـــل   
إلقامـــة  التنظيميـــة  اســـتعداداته 
المهرجـــان العائلي الترفيهي المصاحب 
ســـتبدأ  إذ  العهـــد،  ولـــي  كأس  لســـباق 
فعاليات المهرجان اعتباًرا من الواحدة 
والنصـــف مـــن ظهر بالنادي وسيشـــتمل 
على فعاليات عائلية وترفيهية متنوعة 
وســـتكون الدعوة عامة ومفتوحة أمام 
الجمهـــور مـــن الكبـــار والصغـــار لحضور 
المهرجـــان وكذلـــك االســـتمتاع بمتابعة 

منافسات السباق المثير. 

شوط الفرسان

وســـتبدأ األثارة من الشوط األول الذي 
سيقام على كأس الهيئة العليا للفرسان 
التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد  المتمرنيـــن 
“مســـتورد” مســـافة 1200 متر مستقيم 
والجائـــزة 5000 دينـــار، وبمشـــاركة 11 
جـــواًدا، حيـــث يخصـــص هـــذا الشـــوط 
البحرينييـــن  المتمرنيـــن  للفرســـان 
الصاعديـــن  الفرســـان  تشـــجيع  بهـــدف 
لرفـــع  الفرصـــة  وإتاحـــة  وتشـــجيعهم 
مســـتواهم والمنافســـة مـــن خـــال هذا 

السباق الكبير.

صراع ثالثي على “المعتمدين”

كأس  علـــى  الثانـــي  الشـــوط  ويقـــام   
المعتمديـــن لســـباق التوازن “مســـتورد” 

 5000 والجائـــزة  متـــر   1600 مســـافة 

دينار وبمشاركة 8 جياد وسط توقعات 
بمنافســـة ثاثيـــة بين الجياد “أوســـتين 
باورز” ألسطبل رمضان وبقيادة روبرت 
تارت والحصان “غوماتي” ملك عبدهللا 
نـــاس وبقيـــادة حســـين مكـــي،  فـــوزي 
والحصان “بالسترا” ألسطبل المحمدية 
وبقيـــادة بـــادي ماذرز بنـــاء على تقارب 
مســـتواها ونتائجهـــا بتحقيـــق المراكـــز 
الثاثـــة األولى في مشـــاركاتها األخيرة 

هذا الموسم.

منافسة قوية بين الجياد العربية

ويقام الشوط الثالث على كأس صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد النائب األول 
لجيـــاد  والمخصـــص  الـــوزراء  لرئيـــس 

البحريـــن  خيـــل  مـــن  األولـــى  الدرجـــة 
العربية األصيلة “الواهو” مسافة 1400 
متـــر والجائـــزة 5000 دينار وبمشـــاركة 
5 جيـــاد من أبرز وأقوى جياد ســـباقات 
الخيـــل العربية والتي ســـبق لها تحقيق 
فـــي  متقدمـــة  ومراكـــز  انتصـــارات 
السباقات الكبيرة في المواسم الماضية 

وكذلك الموسم الحالي.

األفرس تتنافس على “األوكس” 

أوكـــس  علـــى  الرابـــع  الشـــوط  ويقـــام 
المزدهـــر”  مزرعـــة  “برعايـــة  البحريـــن 
والمخصص لألفرس من النتاج المحلي 
مسافة 1800 متر والجائزة 4500 دينار، 
ويتوقـــع أن يشـــهد منافســـة ثنائية بين 
الفرس “صابرينا” ألسطبل فيكتوريوس 

وبقيـــادة حســـين مكـــي والتـــي تتمتـــع 
األفـــرس  بقيـــة  تفـــوق  بإمكانيـــات 
المشـــاركة وأثبتت ذلك في مشاركتيها 
هـــذا الموســـم وحققـــت خالهمـــا الفوز 
بسهولة، وبين الفرس األخرى “صداره” 
ملك ســـمو الشيخ محمد بن عبدهللا بن 
عيســـى آل خليفة وبقيادة بريت دويل 
التي تألقت بانتصاراتها في مشاركتيها 
هذا الموســـم وســـباق اليـــوم يعتبر أول 

مواجهة بين الفرسين. 

صراع خماسي على الداربي

ويقـــام الشـــوط الخامـــس علـــى داربـــي 
البحريـــن لجيـــاد الدرجة األولـــى “ نتاج 
2000 متـــر والجائـــزة  محلـــي مســـافة 
6900 دينـــار وبمشـــاركة 5 جيـــاد وذلك 

فيهـــا  يقـــام  التـــي  األولـــى  المـــرة  فـــي 
الداربي ضمن سباق كأس ولي العهد.

صراع تكتيكي اإلنتاج

 ويقـــام الشـــوط الســـادس علـــى كأس 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
األولـــى  الدرجـــة  لجيـــاد  والمخصـــص 
متـــر   2000 مســـافة  محلـــي”  “النتـــاج 
والجائـــزة 15000 دينـــار وبمشـــاركة 8 
جيـــاد مـــن نخبـــة جيـــاد النتـــاج محلي 
انتصـــارات  لهـــا تحقيـــق  والتـــي ســـبق 
وســـبق لها التنافس فيما بينها وتبادلت 
التفـــوق فـــي عـــدة مشـــاركات  خالهـــا 
األمر الذي ينذر بمنافســـة قوية وصراع 

تكتيكي. 

صراع األبطال

 وستتجه األنظار صوب الشوط السابع 
واألخير الذي سيقام على كأس صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء والمخصـــص 
لجياد الدرجة األولى “مستورد” مسافة 
دينـــار،   15000 والجائـــزة  متـــر   2000
وبمشـــاركة 9 جيـــاد مـــن نخبـــة أبطـــال 
الجياد المستوردة والتي تسعى لخطف 
الكأس الغالية وسيقودها مجموعة من 
الفرسان العالميين والذين سيخوضون 
واحـــًدا مـــن أقـــوى األشـــواط المرتقبـــة 

في الموسم وســـط توقعات بمنافسات 
مثيرة ومفتوحة بين عدة جياد.

عبدالرحيم هل يكّرر تفوقه على 

الفرسان المتمرنين؟

 يشـــهد ســـباق اليـــوم صـــراع الفرســـان 
الطامحيـــن  البحرينييـــن  المتمرنيـــن 
للفـــوز بـــكأس الهيئـــة العليـــا المخصص 
يشـــكل  والـــذي  المتمرنيـــن  للفرســـان 
فرصـــة لبروزهـــم فـــي هـــذه المناســـبة 
الكبيرة، حيث سيخوض الفرسان الـ11 
المنافسة في الشوط األول وهم صاح 
وعبدالرحيـــم  مكـــي  وأحمـــد  عيســـى 
جاســـم وحســـن الموالـــي وعلي ســـمير 
ومحمـــد جميـــل وعلـــي حســـين وعلـــي 
علـــي  وحســـن  رضـــا  ومحمـــد  موســـى 
الفـــارس  ويســـعى  الحـــواج،  وعبـــدهللا 
لتكـــرار  جاســـم  عبدالرحيـــم  المتمـــرن 
فـــوزه بـــكأس الشـــوط للموســـم الثالث 
علـــى التوالـــي بقيادتـــه الحصـــان “ فور 
ويـــل درايـــف “ بعدمـــا حقق الـــكأس مع 
الجواديـــن “ كيرتـــن كـــول - دارك باور “ 

الموسمين الماضيين.

تغطية تلفزيونية خاصة 

بالسباق الكبير

 يحظـــى ســـباق كأس ســـمو ولـــي العهد 
للخيـــل اليـــوم بتغطية خاصـــة ومميزة 
من قبـــل قناة البحرين الرياضية والتي 
ســـتقوم بنقـــل مجريـــات الســـباق علـــى 
الهـــواء مباشـــرة ويصاحبـــه أســـتوديو 
تحليلـــي مـــن موقـــع الحـــدث ويديـــره 
ســـباقات  فـــي  المتخصـــص  المذيـــع 
ويشـــاركه  ناصـــر  صـــدام  الفروســـية 
وحبيـــب  البوعينيـــن  رائـــد  المحلـــان 
الجبـــوري، فيمـــا ســـيقوم المذيـــع ناصر 
فيصل بإجراء اللقـــاءات المتنوعة، كما 
قامـــت قنـــاة البحرين الرياضية مســـاء 
أمس بتغطيـــة خاصة لكأس ولي العهد 
من خال البرنامج األســـبوعي المباشر 
“المضمـــار” بمشـــاركة المضمريـــن وهـــم 
العلـــوي  وطـــال  المـــاح  عبدالجليـــل 
ومحلـــل  فيصـــل  عبـــدهللا  والفـــارس 

السباقات سيد محمود العلوي.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان مع الفارس فرانكي بعد الفوز بكأس ولي العهد الموسم الماضي عبدالرحيم جاسم

منافسات قوية يشهدها سباق ولي العهد اليومالحصان مليار

سمو الشيخ ناصر بن حمد مع المضمر فوزي ناس

سمو ولي العهد

ــوم ــي ــي مــهــرجــان ال ــر فـ ــي ــاه ــم ــج ــة تــنــتــظــر ال ــي ــه ــي ــرف ــة وت ــوع ــن ــت ــات م ــي ــال ــع ف

صراع نخبة الجياد األبطال والفرسان للفوز بكؤوس ولي العهد

مشوار حافل للفريقين 
محلًيا بجانب كأس 

االتحاد اآلسيوي

أحمد مهدي



تدّشــن اليوم )الجمعة( أولى منافســات مســابقة فارس الموروث، بإقامة منافسات 
المجموعة األولى للنسخة الثانية من المسابقة التي فتحت أبوابها للمشاركين من 

خارج مملكة البحرين.

 وتقام مســـابقة فارس الموروث برعاية 
كريمـــة مـــن قبـــل ممثـــل جاللـــة الملـــك 
وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال  المفـــدى 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
 ويبدأ وصول المتســـابقين عنـــد الرابعة 
الخـــاص  للمخيـــم  الجمعـــة  فجـــر  مـــن 
بالمســـابقة فـــي قريـــة البحريـــن الدولية 
لســـباقات القـــدرة، حيـــث يبـــدأ التنافس 
عبر رياضة الهجن لمسافة 40 كيلومتًرا، 
إضافـــة إلى صيد الصقور على مدى يوم 
الجمعـــة، فيمـــا يبقـــى المتســـابقون فـــي 

المخيـــم للتنافـــس في اليـــوم الثاني من 
خـــالل رياضة ركوب الخيل لمســـافة 60 

كيلومتًرا، إضافة إلى الرماية.
 وخـــالل اليوميـــن يتنافس المشـــاركون 
على جمع النقـــاط لخطف بطاقة واحدة 
للتأهـــل للمرحلـــة النهائية من المســـابقة، 
حيث يتـــم قياس مهارات المشـــارك في 
مختلف المســـابقات، إضافـــة إلى عملية 
نصـــب الخيمـــة والذبح والطبـــخ وبعض 
العـــادات والتقاليـــد التي تـــم توارثها عن 

اآلباء واألجداد وبقيت حتى اليوم.
 وتضـــم المجموعة األولى كل من محمد 
عامـــر العمـــري )البحريـــن(، يوســـف علي 

ســـعيد  حســـن  )البحريـــن(،  المشـــخص 
صيـــاح النعيمي )البحريـــن(، محمد أنس 
الرويعـــي )البحريـــن(، عبـــدهللا بـــن مطـــر 
العنزي )الســـعودية(، حمد بن جابر المري 
التوايهـــه  ســـالم  يونـــس  )الســـعودية(، 
التميمـــي  ســـلطان  وخالـــد  )األردن(، 
)اإلمـــارات(، حيـــث تتـــم المنافســـة بيـــن 
أفراد هـــذه المجموعة التـــي يتأهل عنها 

فائز واحد للمرحلة النهائية للمسابقة.
اليـــوم  تســـتأنف  آخـــر،  ســـياق  وفـــي    

)الجمعـــة( أيًضا منافســـات موســـم ناصر 
بـــن حمـــد للصقـــور والصيـــد بالتزامن مع 
مســـابقة فـــارس المـــوروث، حيـــث تبـــدأ 

بطولـــة الصقور على كأس ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة ممثـــل جاللة 
الملك المفدى لألعمال الخيرية وشـــؤون 

الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة.

ا بإقامة   وكانـــت البطولة قد بـــدأت فعليًّ
فعاليات التســـجيل والتشبيه خالل أيام 
األســـبوع الماضي لتســـجيل المشاركين 

في األشواط المختلفة للمسابقة.
 وتقام فـــي الفترة الصباحية منافســـات 
الشـــواهين، ثـــم منافســـات الحـــرار، فيما 
شـــوطي  المســـائية  الفتـــرة  فـــي  تقـــام 
جيـــرات الشـــواهين، ثم جيـــرات الخلط، 
إذ إن جميـــع األشـــواط مخصصة للعموم 

فئة الفروخ.
 وتعتبـــر بطولـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد للصقور ضمن موسم ناصر بن حمد 
للصقـــور والصيد هي الثانيـــة بعد انتهاء 
منافســـات بطولة ســـمو الشـــيخ خالد بن 

حمد.

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي:

منافسات المجموعة األولى من فارس الموروث تبدأ اليوم

 جانب من منافسات بطولة خالد بن حمد للصقور

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

أعرب رئيس رياضات الموروث الشـــعبي 
خليفة القعود عن خالص شكره وتقديره 
وعظيـــم امتنانه إلى النائب األول لرئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية  ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة على ثقة 
ســـموه الغالية بتكليف رياضات الموروث 
الشـــعبي بإقامة وتنظيم مســـابقة “تحدي 

القعدان”.
وقـــال القعود إن هـــذه الثقة الغالية محل 
اعتزاز بالغ لدى جميع منتســـبي رياضات 
هـــذه  أن  مؤكـــدا  الشـــعبي،  المـــوروث 
المســـابقة الجديـــدة تأتـــي ضمـــن األفكار 
والبرامـــج التـــي يقودها ســـموه لالرتقاء 
برياضـــات الموروث الشـــعبي فـــي مملكة 

البحرين.
وأكد رئيـــس رياضات الموروث الشـــعبي 
أهميـــة إقامـــة مســـابقة تحـــدي القعـــدان؛ 

للمجتمـــع  بـــارزة  هويـــة  تمثـــل  كونهـــا 
البحرينـــي، فضـــال عـــن ترســـيخ مفاهيـــم 
رياضـــات األبـــل المختلفـــة، والتـــي تأتـــي 
ضمن إحياء الرياضات التراثية والشعبية. 
كما نـــوه القعود بالدعـــم الالمحدود الذي 
تحظـــاه رياضـــات الموروث الشـــعبي من 

قبـــل ممثل جاللة الملـــك المفدى لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفة، وســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة، حيث اســـتطاعت 
الرياضـــات التراثيـــة في مملكـــة البحرين 
دعـــم  بفضـــل  نوعيـــة  قفـــزات  تحقيـــق 
واهتمام سموهما الدائم. وأوضح القعود 
بأن مســـابقة تحـــدي القعدان ســـتقام في 
الفترة ما بين التاســـع وحتى الثاني عشر 

من فبراير المقبل. 
وأشـــار القعود إلـــى أن رياضات الموروث 
التســـجيل  آليـــة  عـــن  ســـتعلن  الشـــعبي 
واللوائـــح  القعـــدان  تحـــدي  لمســـابقة 
التنظيمية الخاصة بهذه المســـابقة خالل 

األيام المقبل.

اإلعــان عن آلية التســجيل بالمســابقة فــي األيــام المقبلة
القعود يثمن ثقة خالد بن حمد بتنظيم “تحدي القعدان”

تغطية - اللجنة اإلعالمية

الملكـــي  االتحـــاد  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت 
للفروسية وســـباقات القدرة سمو الشيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة تنطلـــق 
صبـــاح اليـــوم الجمعـــة منافســـات بطولة 
االتحـــاد الملكـــي لقفـــز الحواجـــز وتقـــام 
منافســـاتها على ميدان االتحاد الرياضي 
العســـكري بالرفة، حيث ينتظر أن تشـــهد 
البطولـــة الخامســـة مـــن موســـم بطوالت 
قفـــز الحواجز منافســـات مثيرة وشـــيقة 
بالميـــدان بناء على ما شـــهدته البطوالت 
بيـــن  كبيـــر  تحـــٍد  مـــن  الماضيـــة  األربـــع 
الفرســـان وإثـــارة وتشـــويق إلـــى جانـــب 

المشاركة الواسعة.
وســـتنطلق فعاليات البطولة عند الساعة 
8:15 مـــن صبـــاح اليـــوم الجمعـــة بأولـــى 
المســـابقات، وهـــي المســـابقة األولى لفئة 
الناشيئن المستوى األول )مسابقة التأهل 
لمرحلـــة التمايز(، وهي مســـابقة جولة مع 

جولـــة تمايز ضـــد الزمـــن للمتعادلين على 
 100 الحواجـــز  وارتفـــاع  األول  المركـــز 
ســـم، ســـرعة المســـلك 350 متر/دقيقـــة، 
المســـابقة الثانية فئة الناشئين المستوى 
مـــع  مرحلتيـــن  علـــى  )مســـابقة  الثانـــي 
التأهل المباشـــر( وارتفـــاع الحواجز  110 

متر/دقيقـــة،   350 المســـلك  ســـرعة  ســـم 
مـــن  المبتدئيـــن  فئـــة  الثالثـــة  المســـابقة 
العمـــوم المســـتوى األول، وهي )مســـابقة 
علـــى مرحلتين( وارتفـــاع حواجزها 110 
ســـم وســـرعة المســـلك 350 متر/دقيقـــة، 
المســـابقة الرابعـــة للمتقدميـــن )مســـابقة 
الزمـــن( ونوعهـــا مســـابقة  الســـرعة ضـــد 
وارتفـــاع  الزمـــن  ضـــد  مباشـــرة  ســـرعة 
حواجزها 120 سم، ســـرعة المسلك 350 
فئـــة  الخامســـة  متر/دقيقـــة، والمســـابقة 
مســـابقة  الثالـــث  المســـتوى  المتقدميـــن 
جمع النقـــاط التراكمية مع حاجز الجوكر 
وســـرعة  ســـم   130 وارتفـــاع حواجزهـــا 
والمســـابقة  متر/دقيقـــة   350 الملـــك 
السادســـة، وهـــي أهم وأقوى المســـابقات 
المسابقة الكبرى جولتين غير متماثلتين، 
مجموع أخطـــاء الجولتين وزمن الجولة 
ســـم،   140 حواجزهـــا  وارتفـــاع  الثانيـــة 

سرعة المسلك 350 متر/دقيقة.

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله 

تحت رعاية عيســى بن عبداهلل وعلى ميدان االتحاد الرياضي العسكري
اليوم انطالق بطولة االتحاد الملكي لقفز الحواجز
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الُعال - المكتب اإلعالمي

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أكـــد 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة 
األمـــن الوطني رئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة قائـــد الفريق الملكي 
للقدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة أن مملكة البحرين ترتبط بعالقة 
مميزة مع المملكة العربية الشـــقيقة في 
ظل القيـــادة الحكيمة لحضـــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه 
وأخيه خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود ملـــك 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
حفظـــه هللا ورعـــاه، مشـــيرا ســـموه إلى 
أن العالقـــة تتســـم في شـــتى محطاتها 
بالتنســـيق المستمر ووحدة الموقف في 

المجاالت كافة. 
ووجـــه ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة الفريـــق الملكـــي بالمشـــاركة 

القـــدرة  الدوليـــة لســـباق  البطولـــة  فـــي 
والتحمـــل علـــى كأس خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل سعود حفظه هللا ورعاه التي ستقام 
فـــي محافظـــة العـــال بالمملكـــة العربيـــة 
السعودية للعام الثاني على التوالي يوم 
غـــد الســـبت بتنظيم من الهيئـــة الملكية 
لمحافظـــة العـــال وبالتعاون مـــع االتحاد 
الســـعودي للفروســـية لمســـافة 120 كم 
تحـــت شـــعار “ملتقـــى الفرســـان” ضمـــن 

فعاليات شتاء طنطورة. 
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة أن البطولة التي تحمل اســـم 
قائـــد األمة اإلســـالمية خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل سعود حفظه هللا لها مكانتها الخاصة 
لـــدى جميـــع المشـــاركين، ومـــن المؤكـــد 
أن تشـــهد منافســـة قويـــة ومثيـــرة بعد 
أن نجـــح االتحاد الســـعودي للفروســـية 

بتنظيم النسخة األولى العام الماضي. 
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 

خليفـــة اعتـــزاز الفريـــق الملكـــي للقدرة 
بالمشـــاركة فـــي كأس خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين، مشـــيرا ســـموه إلـــى أن هذه 
المشـــاركة تؤكـــد حـــرص الفريـــق علـــى 
التواجـــد فـــي أكبـــر البطـــوالت العالمية 

الســـيما أن البطولـــة تحمـــل اســـم قائـــد 
األمـــة اإلســـالمية، مبينـــا ســـموه إلى أن 
الفريق الملكي للقدرة سيســـعى لتقديم 
كامـــل  وتحقيـــق  المســـتويات  أفضـــل 

االستفادة من المشاركة. 

وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة عن ثقتـــه الكاملـــة بالقدرات 
العاليـــة التي يمتلكها االتحاد الســـعودي 
للفروسية بإخراج السباق بأفضل صورة 
تنظيمية، مشيرا ســـموه إلى أن االتحاد 
أفضـــل  يمتلـــك  للفروســـية  الســـعودي 
الكفـــاءات الغنيـــة عـــن التعريـــف، وقال 
ســـموه: “لدينـــا الثقـــة العاليـــة بالقدرات 
السعودية بتنظيم مثالي للسباق، ونحن 
على ثقة بأن الســـباق ســـيخرج بتنظيم 
مثالي بعـــد أن كان العـــام الماضي مثاال 
البطولـــة  وإخـــراج  واإلصـــرار  للتحـــدي 
بأفضل مســـتوى تنظيمـــي، ونتمنى لهم 

كل التوفيق والنجاح”. 

الخاطري يحمل لواء الفريق الملكي 

سيشـــارك الفارس فهد هـــالل الخاطري 
مـــن الفريـــق الملكـــي للقدرة في ســـباق 
كأس خادم الحرمين الشـــريفين للقدرة، 
حيـــث ســـيحمل لـــواء الفريـــق الملكـــي 

وسيســـعى لتقديـــم أفضل المســـتويات 
والخروج بأفضل النتائج. 

اليوم الفحص البيطري 

الجمعـــة  اليـــوم  الســـباق  قريـــة  تشـــهد 
الفحص البيطري لكأس خادم الحرمين 

الشريفين للقدرة والتحمل. 
وسيشـــرف على الفحص البيطري نخبة 
مـــن األطبـــاء مـــن مختلـــف دول العالم، 
حيـــث ســـيتم فحـــص وترقيـــم الجيـــاد 
المشـــاركة واعتمادهـــا تمهيـــدا النطالق 

السباق صباح غد السبت. 

15 مليون ريال سعودي للفائزين 

الحرميـــن  خـــادم  كأس  ســـيخصص 
والتحّمـــل  القـــدرة  لســـباق  الشـــريفين 
جوائـــز نقديـــة بقيمـــة 15 مليـــون ريـــال 
سعودي للفائزين، والتي تعّد واحدة من 
أعلـــى المبالـــغ لهذا النوع من الســـباقات 

في العالم.

للقـــدرة الحرميـــن  خـــادم  كأس  فـــي  بالمشـــاركة  نعتـــز  حمـــد:  بـــن  ناصـــر 

اليوم الفحص البيطري.. والخاطري يحمل لواء الفريق الملكي

استئناف موسم 
ناصر بن حمد للصقور 

في يوم ماراثوني 
للرياضات التراثية

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

نظمـــت األكاديميـــة األولمبيـــة التابعـــة للجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة يـــوم األربعاء الماضي 29 ينايـــر بنادي النجمة 
الثقافي والرياضي دورة المراقبين من خريجي المستوى 
الرابع ضمن البرنامـــج الوطني للمدربين، والتي تأتي في 
إطار الخطة الســـنوية لألكاديميـــة األولمبية والرامية إلى 
صقل وتطوير الكوادر الفنية وتخريج كوكبة جديدة من 

المدربين المحليين وفق أرفع المستويات العلمية.
وتعتبر الدورة هي األولى في مملكة البحرين، وقد شارك 
فيهـــا 40 مدربـــا )مدربـــي النخبة( ممن اجتازوا المســـتوى 
الرابع وهو أعلى مســـتوى في البرنامج الوطني للمدربين 

الذي يقام بالتعاون مع الجمعية الكندية للمدربين.
 wayne وحاضـــر في الدورة كل من المحاضران الكنديان
parrow و gerard lauziere ورئيس األكاديمية األولمبية 

نبيل طه.
وســـيقوم المدربون المراقبون باإلشـــراف علـــى المدربين 
المشـــاركين حاليـــا بالمســـتوى الرابـــع من خـــالل الزيارات 
الميدانيـــة للفـــرق التـــي تحـــت قيادتهـــم والتعـــرف علـــى 
برامجهـــم وخططهـــم لتقييمهـــم، حيـــث مـــن المتوقـــع أن 
تتخـــرج دفعـــة جديـــدة مـــن المســـتوى الرابـــع فـــي العـــام 

الجاري 2020.

“األولمبية” تنظم دورة المراقبين للمدربين
اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

الطائـــرة  للريشـــة  البحرينـــي  االتحـــاد  نظـــم 
واإلسكواش دورة المحاضرين لمعلمي ومعلمات 
التربيـــة الرياضيـــة ضمـــن برنامج وقت الريشـــة، 
 8 والتـــي أقيمـــت اإلســـبوع الماضـــي بمشـــاركة 

دارسين بمقر االتحاد بمدينة خليفة الرياضية.
وحاضـــر فـــي الـــدورة المحاضـــر الدولـــي جعفـــر 
إبراهيم وتضمن المحتوى سلسلة من التطبيقات 
المبـــادئ  تناولـــت  والتـــي  والعمليـــة،  النظريـــة 
التعليميـــة للمشـــارك؛ بهـــدف تخريـــج كوكبة من 
المحاضرين القادرين على نشـــر البرنامج الدولي 

للعبـــة الريشـــة الطائـــرة )وقـــت الريشـــة( فـــي كل 
أرجاء مملكة البحرين.

وتضمنـــت المحاضرات النظريـــة القانون الدولي 
الجانـــب  تضمـــن  فيمـــا  األساســـية،  والمهـــارات 
داخـــل  والتحـــركات  التدريـــب  طـــرق  العملـــي 
الملعب، وخطط اللعب. وســـيبدأ المعلمون الذين 
يجتازون الدورة العمل على تدريب الطالب على 
أساسيات الريشة الطائرة والمساهمة في تدريب 
كوكبة من الطـــالب والطالبات لتخريج نخبة من 

المواهب الواعدة.

اتحاد الريشة ينظم برنامج “وقت الريشة”

خليفة القعود



االتفاق بطل تنشيطية اليد
حقق فريق االتفاق لقب البطولة التنشيطية لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد إثر تغلبه على فريق باربار بنتيجة )19/22(، 

في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس الخميس على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وكان الشوط األول قد انتهى بتقدم 
باربـــار بفارق هدفين )8/10(، وعقب 
المبـــاراة توج االتفاق بـــكاس المركز 
األول والميداليات الذهبية وتحصل 
باربار على ميداليـــات المركز الثاني 

القضية.
وجـــرت المجريات بشـــوطيها األول 
والثاني بشـــكل متكافئ للغاية، ولم 
تكن هناك أفضلية تذكر لفريق على 
اآلخـــر، فـــي ظـــل ظهورهمـــا بنفـــس 
وصحـــوة  الفنـــي  بـــاألداء  الشـــاكلة 

حارســـيهما واالخطاء التي ارتكابها 
دفاعيا وهجوميا.

وشـــهدت المباراة حضـــورا جماهيرا 
متوســـط العـــدد من أنصار وعشـــاق 
الفريقيـــن وحماســـا بشـــكل متقطـــع 
مـــع بعـــض األلعـــاب واألهـــداف، كما 
بجهـــازه  االتفـــاق  العبـــو  استشـــاط 
علـــى  وجماهيـــره  واالداري  الفنـــي 
أخطـــاء طاقم التحكيـــم وخصوصا 
احتســـاب  ومنهـــا  األول،  بالشـــوط 
اللعب الســـلبي عليهم بشـــكل سريع 

حســـين  علـــي  تصويبـــة  وأيضـــا 
األخيـــرة، والتـــي تصـــدى لهـــا العب 
باربـــار برجله، ولم ُيحســـب بشـــأنها 
شيء. كما احتج باربار على الطاقم 

نفسه في الشوط الثاني.
أكبـــر  االتفـــاق  صفـــوف  فـــي  وبـــرز 
المرزوق بتســـجيله 7 أهداف، وتاله 
وفـــي  أهـــداف،   5 محمـــد  فيصـــل 
باربار كان محمـــود عبدالقادر األبرز 
بتســـجيله 6 أهـــداف، وتـــاله خليـــل 

إبراهيم 4 أهداف.
من التتويج

احتفى بيت الســكران متمثالً بعميد عشــيرة الســكران مستشــار شــؤون المجتمع 
بــوزارة الداخليــة عبداللطيــف الســكران، بمــدرب منتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم 
البرتغالي هيليوا ســوزا في أجواء أســرية مميزة بحضور ســفير جمهورية مصر 
العربية لدى مملكة البحرين ياســر محمد أحمد شــعبان، وعبدهللا الحواج ومدير 
المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات توفيق 
الصالحي، ومدير إدارة االتصال واإلعالم بوزارة شؤون الشباب والرياضة نوار 

المطوع وعدد كبير من الرياضيين.

وأقيـــم حفل مميز في مخيم الســـكران 
بمنطقـــة الصخير، حيث بـــدأت بتقديم 
التهانـــي والتبريـــكات والتقـــاط الصـــور 
التذكاريـــة مـــع المـــدرب هيليـــوا ســـوزا 
بمناســـبة فـــوز منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة 
القـــدم بلقـــب كأس الخليـــج 24 للمـــرة 

األولى في تاريخ الكرة البحرينية.
واحتوى الحفل على العديد من البرامج 
المتنوعـــة التي جاء فـــي مقدمتها لقاء 

ودي بيـــن فريـــق المدرب هيليوا ســـوزا 
ومســـاعده الوطنـــي أحمد عيســـى ضد 
فريـــق العبـــي مخيـــم الســـكران أبطـــال 

بطولة مخيم السكران الماضية.
وخيمت األجواء األســـرية والفرح على 
المباراة الوديـــة الممتعة التي قدم فيها 
مدرب المنتخب هيليوا ســـوزا لمســـات 
ســـاحرة ورائعة وسط تشجيع كبير من 

الحضور.

هديـــة  الســـكران  عبداللطيـــف  وقـــدم 
إلـــى المـــدرب هيليـــوا ســـوزا  تذكاريـــة 
ومســـاعده أحمـــد عيســـى، إضافـــة إلى 
هدايـــا إلـــى عبـــدهللا الحـــواج وتوفيـــق 
الصالحي ونوار المطـــوع، وبعدها أقيم 
حفل عشـــاء على شرف الحضور وقطع 

كعكة بهذه المناسبة.
هـــذه  أن  الســـكران  عبداللطيـــف  وأكـــد 
الوطنيـــة  اللحمـــة  تؤكـــد  التجمعـــات 
بيـــن أطيـــاف المجتمـــع وتحقـــق رؤيـــة 

وتطلعات حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد 
المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه برؤية أفراد 
المجتمع تحت قبة واحدة، مشـــيرا إلى 
أن مخيـــم الســـكران جمـــع كافة أطياف 
المجتمـــع مع بعضهـــم البعض من خالل 

الفتـــرة  فـــي  نظمهـــا  التـــي  البطـــوالت 
الماضيـــة وشـــهدت حضـــورا كبيـــرا من 

مختلف األطياف.
أن  الســـكران  عبداللطيـــف  وأشـــار 
القطاعيـــن الشـــبابي والرياضي يحظى 
ســـمو  مـــن  مســـتمرة  ومتابعـــة  بدعـــم 

الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
الشباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، 
وحمل ســـموه على عاتقه مسؤولية هو 
أهـــل لهـــا وحققـــت تطلعاتـــه العديد من 
األهداف في القطاعين، مبينا أن مخيم 
الســـكران حقق عدة أهـــداف وتطلعات 

سموه.
وأعرب عبداللطيف السكران عن شكره 
وتقديـــره إلـــى مدرب منتخبنـــا الوطني 
لكـــرة القـــدم هيليـــوا ســـوزا الـــذي أبدى 
الكبيـــر  والحضـــور  بالبطولـــة  إعجابـــه 
والمنافســـة القويـــة التـــي شـــهدتها فـــي 
الفتـــرة الماضيـــة، حيـــث أبـــدى المدرب 
إعجابه بالبرامـــج المتنوعة التي نظمها 
المخيـــم وطلب الحضـــور وخوض لقاء 

ودي مع أبطال البطولة.

اللجنة اإلعالمية

مخيم السكران يحتفي بمدرب منتخبنا هيليوا سوزا

جانب من االحتفاء بمدرب المنتخب

كتب - أسامة الليث وتوفيق الوداعي

المـــرأة  رياضـــة  لجنـــة  رئيســـة  قامـــت 
رئيســـة  البحرينيـــة  األولمبيـــة  باللجنـــة 
األلعـــاب  لـــدورة  البحرينيـــة  البعثـــة 
الخامســـة  للســـيدات  العربيـــة  لألنديـــة 
آل  عبدالعزيـــز  بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة 
خليفة بزيـــارة إلى فريق النـــادي األهلي 
نـــادي  لكـــرة الطائـــرة للســـيدات، فريـــق 
الحالة للمبـــارزة للســـيدات وفريق مركز 
البحرين للكاراتيه للســـيدات مساء يوم 
األحـــد الماضـــي ترافقهـــا مديـــر البعثـــة 
مريـــم ميـــرزا وإداريـــي البعثـــة والفريق 
اإلعالمـــي، وذلـــك فـــي إطـــار متابعتهـــا 
آخر اســـتعدادات الفـــرق النســـائية التي 
ستشـــارك في الدورة الخامســـة لألندية 
العربيـــة للســـيدات، والتـــي ســـتقام فـــي 
إمـــارة الشـــارقة بدولة اإلمـــارات العربية 
الشـــقيقة فـــي الفتـــرة مـــن 2 وحتـــى 12 

فبراير المقبل.

وحثت الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيز 
جميع الالعبات على الظهور المشرف في 
الـــدورة العربية والتحلي بـــروح العزيمة 
واإلصرار لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدا 
فـــي الوقت نفســـه أن مثل هذه الدورات 

مـــن شـــأنها أن تطور من مســـتوى وأداء 
الالعبـــات؛ كونهـــا تشـــهد تنافســـا كبيـــرا، 
مشـــيرا في الوقت نفســـه أنهـــا على ثقة 
تامة بالظهور بالشـــكل المطلوب في هذا 

المحفل العربي الرائع.

حياة بنت عبدالعزيز تتوسط العبات فريق الحالة للمبارزة

لــدى زيارتها الفرق المشــاركة بدورة األلعاب العربية للســيدات
حياة بنت عبدالعزيز تتابع التدريبات األخيرة

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي:

البحرينـــي  المجلـــس  رئيـــس  رفـــع 
لأللعاب القتالية ســـمو الشيخ سلمان 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، أســـمى آيـــات 
القيـــادة  إلـــى  والتبريـــكات،  التهانـــي 
الرشـــيدة، وإلـــى ممثل جاللـــة الملك 
لألعمـــال الخيرية وشـــؤون الشـــباب 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة، وإلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ 
البحريـــن  مملكـــة  تحقيـــق  بمناســـبة 
مـــن مراكز تدريـــب لعبـــة التيكواندو 
نتائـــج متميزة فـــي البطولـــة العربية 
المفتوحـــة التي أســـدل الســـتار على 
بدولـــة  الفجيـــرة  بإمـــارة  منافســـاتها 

اإلمارات العربيـــة المتحدة بتحقيقها 
ذهبيـــة  منهـــا  ملونـــة،  ميداليـــات   5

وفضية و3 ميداليات برونزية.
وكانت المحصلة النتيجة التي حققها 
هـــذه  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ممثلـــو 
البطولـــة العربية، بلغـــت 5 ميداليات 
ملونـــة منها ميداليـــة ذهبية ومدالية 
فضيـــة و3 ميداليـــات برونزيـــة. فقد 
حققـــت العبـــة مركـــز الـــدوي الدولي 

ســـارة  القتاليـــة  والفنـــون  للرياضـــة 
الجالب الميداليـــة الذهبية، وحققت 
زميلتهـــا فـــي الفريـــق الالعبـــة زلفيـــا 
رازيابوفا الميدالية الفضية، وحققت 
العبـــة الفريـــق ريم مصلـــح الميدالية 
البرونزيـــة. فيمـــا حقـــق العبـــا فريـــق 
مدرســـة البحريـــن للتيكوانـــدو ناصر 
العلـــوان وإبراهيـــم جميـــل الميدالية 

البرونزية.

لقطات من التتويج

برونزيــات و3  وفضيــة  ذهبيــة  منهــا  ملونــة  ميداليــات   5
سلمان بن محمد ُيهنئ بإنجاز مراكز البحرين للتيكواندو

السكران: توجيهات جاللة 
الملك ومتابعة من ناصر بن 

حمد لالهتمام بالقطاعين 
الشبابي والرياضي

علي مجيد

أحمد مهدي

Sports@albiladpress.com
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زينب تشارك في بطولتي التضامن واآلسيوية بطشقند
للبحرين ذهبية  ميدالية   36 وتحقيقها   2019 في  تميزها  على  بناًء 

تســتعد العبــة المنتخــب الوطنــي لرفــع األثقــال المتميــزة زينــب علي لمشــاركتين 
مهمتين، األولى بطولة التضامن الدولي في الفترة من 8 وحتى 12 فبراير المقبل، 
والبطولة الثانية بطولة آسيا للشباب والناشئين في الفترة من 13 وحتى 19 من 

شهر فبراير، حيث ستقام البطولتان في العاصمة األوزبكية طشقند.

بعـــد  زينـــب  الالعبـــة  مشـــاركة  وتأتـــي 
اختيارهـــا من قبل اللجنة الفنية التابعة 
التحـــاد رفع األثقـــال كأول بطولة قارية 
تقـــدم  بهـــدف  فيهـــا؛  تشـــارك  ودوليـــة 
الالعبة في مشاركات ذات مستوى عال 
بحســـب إســـتراتيجية االتحـــاد المقبلـــة 
واحتكاكها مع المستويات الفنية العالية 
خصوصـــا أن بطولـــة التضامـــن الدولية 
التأهيلية ســـتضم العديد مـــن الالعبات 

من مختلف قارات العالم.
المنتخـــب  مـــدرب  الالعبـــة  وســـيرافق 
الوطنـــي لرفـــع االثقـــال الكابتـــن خضير 

عباس باشـــا، وتـــم اختيارها للمشـــاركة 
فـــي البطولتيـــن نتيجـــة مـــا حققته من 
 2019 الماضـــي  العـــام  فـــي  إنجـــازات 
بتحقيق ما مجموعه 36 ميدالية ذهبية 
لمملكـــة البحرين، منها 9 ميداليات على 
مستوى بطولة الخليج، و9 ذهبيات في 
بطولة غرب آســـيا، وكذلـــك 9 ميداليات 
فـــي بطولة أنديـــة غرب آســـيا، ومؤخرا 
9 ميداليـــات فـــي البطولـــة العربية لرفع 
االثقال وذلك على جميع الفئات العمرية 
للشـــباب والناشـــئين والعمـــوم في وزن 
55 كيلوغرامـــا، وهو الوزن نفســـه الذي 

ستشارك فيه في البطولتين القادمتين.
ويهـــدف االتحـــاد مـــن مشـــاركة الالعبة 
إخضاعهـــا لمعســـكر تدريبي؛ اســـتعدادا 
األثقـــال  لرفـــع  آســـيا  غـــرب  لبطولـــة 

 2020 طوكيـــو  ألولمبيـــاد  والتأهيليـــة 
االمـــارات  دولـــة  ستســـتضيفها  والتـــي 
العربيـــة المتحـــدة أواخـــر شـــهر فبرايـــر 

المقبل.

الالعبة زينب علي

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

تعاقـــد نـــادي البحريـــن مـــع الالعب 
عبدالفتـــاح عثمـــان؛ ليمثل صفوف 
فيمـــا  القـــدم  لكـــرة  األول  الفريـــق 
تبقى من الموسم الرياضي الحالي 
٢٠١٩-٢٠٢٠. وجـــاء تعاقـــد نـــادي 
البحريـــن مـــع الالعـــب عبدالفتـــاح 
عثمـــان لينضـــم إلـــى كتيبـــة الغزال 
دوري  منافســـات  فـــي  األخضـــر 
الدرجة الثانية تحت قيادة المدرب 

الوطني عدنان إبراهيم.
العبـــا  عثمـــان  عبدالفتـــاح  وكان 
فـــي صفوف النـــادي األهلـــي خالل 
بداية الموســـم الحالـــي بعد التعاقد 
بيـــن الطرفين في الفتـــرة الصيفية 
فســـخ  يتـــم  أن  قبـــل  لالنتقـــاالت، 
العقـــد بينهمـــا بالتراضـــي؛ ليخطف 
نـــادي البحرين التعاقـــد مع الالعب 
خالل الســـاعات األخيـــرة من فترة 
االنتقـــاالت الشـــتوية التـــي أغلقت 

٢٨ يناير الجاري. ويتوقع أن يشكل 
عبدالفتـــاح تدعيما جيـــدا لصفوف 
فريـــق البحريـــن الذي يحتـــل حاليا 
مركـــز الوصافة فـــي دوري الدرجة 
الثانية برصيد ٢١ نقطة جمعها من 
٧ حـــاالت فـــوز و٣ خســـائر تعـــرض 
لهـــا الفريـــق، ويبعـــد عـــن المتصـــدر 

المالكية بفارق ٦ نقاط.
مـــع  البحريـــن  غـــزال  ويأمـــل 
التدعيمـــات المتعـــددة التي أجراها 
في هذا الموسم بالعودة إلى دوري 

ناصر بن حمد الممتاز.

البحرين يضم عبدالفتاح عثمان

عبدالفتاح عثمان
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باتت قدرات دبي واضحة في ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة الحتضان المهرجانات، بما فيها مهرجان دبي للتسوق، 
الــذي اســتضاف العديــد مــن الوفــود اإلعالمية فــي يوبيله الفضي، وســط أجواء كرنفاليــة أبهرت جميــع الحاضرين. 
وعاش زوار دبي ومقيموها ومواطنوها مع الحدث العالمي الكبير بتاريخه وأهميته ومكانته، التي نحتها بأحرف من 

ذهب على مدى 25 عاًما من اإلبداع واإلبهار والعروض الترويجية والجوائز القيمة. 

يذكـــر أن الـــدورة الــــ 25 مـــن مهرجـــان 
دبي للتســـوق هـــي األكبر فـــي تاريخه، 
إذ يحتفل المهرجان في يوبيله الفضي 
بــــ 25 عاًمـــا، مـــن العـــروض الترويجية 
الضخمـــة،  والجوائـــز  المذهلـــة، 
والفعاليات والتجارب االســـتثنائية، ما 
يجعلـــه واحًدا من مهرجانات التســـوق 

األطول استمرارية في المنطقة. 
وبدأت رحلتنا فـــي فندق “باراماونت”، 
الـــذي يقـــع فـــي الخليـــج التجـــاري في 
المبتكـــرة  بتصاميمـــه  ويتميـــز  دبـــي، 

وأفكاره الجريئة.
ويتميـــز الفنـــدق بأناقـــة “هوليوودية”، 
ويقـــدم تجربـــة إقامـــة مبتكـــرة تطغى 
عليها أجواء كاليفورنيا المعاصرة، في 
ظل ترفيه مستوحى من استوديوهات 

التصوير.
ويوحي الفندق لنزالئه بأنهم في موقع 
موظفـــو  يدعـــى  إذ  لألفـــام،  تصويـــر 
الفندق “طاقم التمثيل في باراماونت”، 
باســـم  الفنـــدق  عـــام  مديـــر  ويعـــرف 

“المخرج”.
مختلـــف  العمـــل  فريـــق  ويجســـد 
النصـــوص  ويرتجلـــون  الشـــخصيات، 

لتقديم خدمة فريدة من نوعها. 
ســـوايب  ســـوق  إلـــى  توجهنـــا  ثـــم 
“ماركـــت أو تي بـــي”، الذي رحب بآالف 
الحاضريـــن ضمـــن أجـــواء عائليـــة في 
الهـــواء الطلق في دورته الســـابعة، في 
إطـــار احتفاالت المدينـــة بالدورة الـ 25 

لمهرجان دبي للتسوق.
 وأتاحـــت الســـوق الفرصـــة للحصـــول 
على قطع فنية مصنوعة يدوًيا، إضافة 
إلى ديكـــورات متميزة للمنـــزل، وأزياء 
وأكسسوارات عصرية، كما أتيحت لهم 
الفرصة لاستمتاع بالمأكوالت الشهية 
من عربـــات الطعـــام، ومنصـــات الطبخ 

الموجودة في مكان الحدث. 
سوايب “ماركت أو تي بي” هي السوق 
األبـــرز خـــال مهرجـــان دبي للتســـوق، 
وتســـتمر حتى 1 فبرايـــر في برج بارك، 
وســـط مدينة دبي، وتمنـــح المصممين 
الناشئين من أصحاب المواهب الفريدة 
منصـــة اســـتثنائية لعـــرض إبداعاتهـــم 

وبيعها لشريحة واسعة من الزوار.
ومن أبرز تجارب التسوق التي شهدها 
الـــزوار فـــي ســـوايب “ماركـــت أو تـــي 
بـــي” لهذا العام “أفريـــكان أفينيو”، وهو 
متجر فريد يتكون من طابقين، ويقدم 
تصاميـــم لفنانين ناشـــئين وبارزين من 
القـــارة اإلفريقيـــة، كما يســـتضيف هذا 
المتجر ليلـــة إفريقية تتخللها العروض 
تحتفـــي  التـــي  والترفيهيـــة  الفنيـــة 

بإفريقيا. 
وتشـــهد ســـوايب “ماركـــت أو تـــي بي” 
هذا العام مشـــاركة أكثر من 30 مصمم 
وعامة تجارية جديدة منتقاة بعناية؛ 
لتقديم تجربة تسوق مصممة خصوصا 

العصريـــة  المقتنيـــات  عـــن  للباحثيـــن 
الفريدة. 

واحتضنت دبي سلســـلة من األســـواق 
التـــي تحتفـــي بمســـيرة مهرجـــان دبي 
للتســـوق، التـــي تقـــدم تجارب تســـوق 
الفرصـــة  زوارهـــا  وتمنـــح  مبتكـــرة، 
لمتابعة سحوبات الجوائز واالستمتاع 
بالفعاليـــات واألنشـــطة الترفيهيـــة في 

الهواء الطلق مجاًنا.
التراثيـــة  الســـيف  منطقـــة  وفـــي 
المدينـــة،  وحاضـــر  بتاريـــخ  الحافلـــة 
اســـتمتعنا بالعديد مـــن العروض الفنية 

والموسيقية.
المحـــات  مـــن  العديـــد  فـــي  وتجولنـــا 
واســـتمتعنا  والمطاعـــم،  التجاريـــة 
بالفعاليـــات الترفيهيـــة والثقافيـــة مـــن 

حول العالم.
وتقدم ســـوق السيف العديد من السبل 
لزواره للتعرف على الثقافة اإلماراتية، 
بما في ذلك العرس اإلماراتي التقليدي، 

وعروض مسلسل شعبيات الكرتون.
وتســـتمر ســـوق الســـيف خـــال فتـــرة 
مهرجان دبي للتسوق حتى 1 فبراير. 

وخال الزيارة، استمتع محبو التسوق 
بتجربـــة ال مثيـــل لهـــا في “دبـــي مول”، 
الـــذي يقـــع بالقـــرب مـــن بـــرج خليفـــة، 
التســـوق  مراكـــز  أكبـــر  مـــن  ويعتبـــر 

والترفيه في العالم.
وتجول الوفد اإلعامي في متاجر دبي 
مـــول، التي تصـــل إلى أكثر مـــن 1200 
متجـــًرا مميـــًزا، وتضـــم أشـــهر عامات 
المجوهـــرات  وأثمـــن  الراقيـــة  األزيـــاء 

وأحدث تشكيات األحذية. 
يذكـــر أن ضيـــوف وزوار دبـــي خـــال 
فترة مهرجان دبي للتسوق، سيحظون 
علـــى وزن أمتعة ســـخي يصـــل إلى 10 
شـــبكة  لألمتعـــة، ضمـــن  كيلوغرامـــات 

“طيران اإلمارات”. 
وقبل إســـدال الستار على الدورة الـ 25 
لمهرجان دبي للتســـوق، تشهد المدينة 
عطلة نهاية أســـبوع حافلـــة بالفعاليات 
الغنائيـــة  والحفـــات  الترفيهيـــة 
والتجارب الشـــيقة، التي ستغمر الزوار 
قبيـــل  اللحظـــات  بأســـعد  والمقيميـــن 
اختتـــام الدورة األكبر في مســـيرة هذا 

الحدث.
وعشاق الموسيقى العربية على موعد 
مع أمســـية فنية من الطـــراز الرفيع مع 
النجوم راشد الماجد وماجد المهندس 
فـــي كوكاكوال أرينا، يـــوم الخميس 30 
ينايـــر، إذ ســـتطرب الجماهير الحاضرة 
علـــى األنغـــام التـــي ســـيقدمها كل مـــن 
والفنـــان  العربيـــة،  األغنيـــة  ســـندباد 
الماســـي،  الصـــوت  صاحـــب  العراقـــي 
أثنـــاء حفلهم الغنائي الذي بيعت جميع 

تذاكره.
أما جماهير الفنان العالمي جون ليجند، 
فهـــم على موعـــد مع حفـــل غنائي لهذا 

النجـــم الكبير، يـــوم الجمعـــة 31 يناير، 
في كوكاكوال أرينا. 

إضافـــة إلى الفنان جون ليجند، تشـــهد 
الســـورية  للفنانـــة  حضـــوًرا  األمســـية 
ســـتقدم  التـــي  يونـــان،  فايـــا  الشـــابة 

التـــي  األغانـــي  مـــن  مجموعـــة 
فـــي  واســـعة  شـــهرة  أكســـبتها 

العالم العربي. 
وتشـــهد تذاكـــر هـــذا الحفـــل إقبـــااًل 

علـــى  يتوجـــب  لـــذا  كبيـــًرا، 
بالحضـــور  الراغبيـــن 

اإلســـراع فـــي الحصول 
مـــن  التذاكـــر  علـــى 
تطبيق “فعاليات دبي”، 

أو مـــن موقـــع “كوكاكوال 
www.( اإللكترونـــي  أرينـــا” 

.)coca-cola-arena.com
الفنـــان  العالميـــة  القريـــة  وتســـتضيف 
السعودي عايض يوسف على مسرحها 
ينايـــر.   31 الجمعـــة  يـــوم  الرئيســـي 
بتذكـــرة  مشـــمواًل  الحفـــل  وســـيكون 
دخول القرية العالميـــة، لتتاح الفرصة 
باألنغـــام  لاســـتمتاع  القريـــة  لـــزوار 
العربية األصيلة أثناء التسوق وتناول 

المأكوالت الشهية.
فـــي  “فورتنايـــت”  فعاليـــة  وتنطلـــق 
ســـوايب “ماركت او تي بـــي”، في برج 
“بارك”، وسط مدينة دبي، في 29 يناير 

وتستمر حتى 1 فبراير.
ألعاب  لمحبي  الفعالية،  هــذه  وتتيح 
أشهر  للقاء عدد من  الفرصة  الفيديو، 
العالم،  حــول  مــن  اللعبة  هــذه  نــجــوم 
 ،”FaZe Adapt“ ومنهم نجم اليوتيوب
النشيط،  الــنــجــوم أحــمــد  إلـــى  إضــافــة 
ــمــــري، وخـــالـــد الــشــمــري،  وريـــــان األحــ
سيتواجدون  الذين  العلوي،  وعبدهللا 

ــى  ــ ـــلـ عــ
جمهورهم  لــلــقــاء  ــرئــيــس؛  ال الــمــســرح 

خال الفعالية التي تمتد لـ 4 أيام.
من  الــعــديــد  الــفــعــالــيــة  هـــذه  وتتضمن 
Bat- تحدي  منها  الشيقة،  “األنشطة 
المسرح،  على  والــعــروض   ،”tle Pass
اللعبة  شــخــصــيــات  لــلــقــاء  والــفــرصــة 

وغيرها الكثير.
 ”Battle Pass“ تـــحـــدي  ويـــشـــمـــل 
“فــورتــنــايــت”،  تــحــديــات  مــن  سلسلة 
ــواقــع؛  ال أرض  عــلــى  ستتجسد  الــتــي 
الــزوار في رحلة حول سوايب  لتأخذ 
الفرصة  بي”، وستتاح  تي  او  “ماركت 
عند  مميزة  بجوائز  للفوز  للمشاركين 

إكمال التحديات. 
اإلمـــارات”  “مـــول  مــســرح  ويستضيف 
 1 اليوم حتى  توم غيتس من  فعالية 
الفرصة  الفعالية  هذه  وتتيح  فبراير، 
لــعــشــاق الــفــن؛ لــاطــاع عــلــى لــوحــات 
ــيــز بــيــشــون” الــفــنــيــة وهــي  الــفــنــانــة “ل

تــــــرتــــــســــــم 
أمامهم.

الفنانة  وتــشــتــهــر 
تحمل  التي  بكتبها  ليز 

نفس  في  ومضحًكا  شيًقا  فنًيا  طابًعا 
الوقت.

وتشـــهد واحـــة الزاويـــة علـــى طريـــق 
دبي - العين انطاق مهرجان “بسنت”، 
إذ ســـتتاح الفرصـــة للحضـــور إلطـــاق 
الزاهيـــة  بألوانهـــا  الورقيـــة  الطائـــرات 
وأشكالها المتنوعة، وستكتمل األجواء 
االحتفاليـــة في هـــذا المهرجـــان المهم 
بعروض الطبالين بمابســـهم التقليدية 

والمأكوالت الشهية.
ويفتح المهرجان أبوابه يوم الخميس 
30 ينايـــر مـــن 6 صباًحا حتى 3 عصًرا، 
ومـــن 10 صباًحـــا حتـــى 6 مســـاًء يوم 

الجمعة 31 يناير.
وتقدم “دبي أوبرا” العرض المســـرحي 
الكاســـيكي “موغـــال إي أزام”، أثنـــاء 
الفتـــرة مـــن 30 يناير وحتـــى 1 فبراير، 
ويمكـــن الحصـــول علـــى التذاكـــر مـــن 
أوبـــرا  لدبـــي  اإللكترونـــي  الموقـــع 

.)https://www.dubaiopera.com(
وال تكتمـــل األجـــواء االحتفاليـــة مـــن 
دون عـــروض األلعـــاب النارية الخابة، 

التي ستنطلق في أنحاء متفرقة حول 
المدينة من 30 يناير حتى 1 فبراير.

وتنطلـــق العروض في بـــرواز دبي في 
الســـاعة 7:30 مســـاًء، وفي “ذا بيتش” 
في الســـاعة 8:30 مساًء، وفي الساعة 
9:30 مســـاًء في “المير”، وفي الساعة 

10:30 ليًا في “السيف”.
التخفيضـــات  مـــع  الختـــام  ومســـك 
النهائيـــة لمهرجـــان دبـــي للتســـوق من 
30 ينايـــر حتـــى 1 فبرايـــر، التي تمنح 
المتســـوقين الفرصـــة للحصـــول علـــى 
مشترياتهم بأسعار مخفضة، إذ تتوافر 
تخفيضـــات تصـــل حتـــى 90 % علـــى 
المابـــس واألكسســـوارات واألحذيـــة 

وغيرها الكثير.
ويمكـــن للـــزوار والمقيمين االســـتفادة 
مـــن مئـــات العـــروض الترويجيـــة عند 
حجز إقامـــة فندقية، إذ تقـــدم العديد 
مـــن فنـــادق المدينـــة عروًضـــا خاصـــة 
بالتزامـــن مـــع االحتفـــاالت الختاميـــة 

للدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوق.

وتشهد عطلة نهاية األسبوع األخيرة لمهرجان 
دبي للتسوق العديد من الفعاليات واألنشطة، 

http://( لمزيد من المعلومات يمكن زيارة
 )@DSF_Markets( أو متابعة )www.mydsf.ae

و)#MyDSF( و)DSFturns25#(؛ للحصول على 
آخر األخبار والتحديثات حول المهرجان.

وجــوائــز ــة  ــل ــذه م بـــعـــروض  مــتــجــر  و4000  ــة  ــاري ــج ت ــة  ــ ــام ــ 1000ع مـــن  أكــثــر 

مهرجان دبي للتسوق يحتفل بيوبيله الفضي بنجاح كبير

إعداد: طارق البحار
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اعمل في صمت وتجنب االنفعال الزائد.

اهتم بصحتك وسالمتك وال تتكلم عن حياتك.

اعتمد على نفسك وال تنتظر كثيرا لمن حولك.

تحصل على إجابة شافية أو تجد عالجا لمشكلة.

عليك أن تحكم جيدا خطواتك واهتم بنفسك.

حاول أن تدرس الموضوع قبل التسرع.

التزم برياضة المشي فهي مفيدة جدا.

الربح والخسارة هو عنوان التجارة األبرز.

أخبار طيبة في طريقها إليك هذه األيام.

أفضل طريقة للنجاح هي الثقة بالنفس.

ال ترهق نفسك في أعمال غير مفيدة. 

تعيش عالقة صداقة مع أحد األشخاص من برجك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

31 يناير

 1946
إعالن الدستور اليوغوسالفي 

المكتوب على نمط الدستور 
السوفيتي، ليضم 6 جمهوريات 

هي صربيا وكرواتيا 
والبوسنة 

والهرسك والجبل 
األسود ومقدونيا 

وسلوفينيا.

كشــفت النجمة المصرية غادة عبدالرازق عن ســر الصورة 
التي نشــرتها بطرحة العروس، عبر حسابها الخاص على 
“إنســتغرام”، أثناء االحتفال ببدء تصويــر فيلمها الجديد 
بعنــوان “حفلــة 9”، داخــل اســتوديو تمتلكــه بمنطقــة 

أبوالهول بجوار أهرامات الجيــزة. إذ قطعت قالب الحلوى 
مــع صناع العمل والفنانين المشــاركين، بينهم كمال أبورية، 

أحمــد وفيــق، نهال عنبر، صبحــي خليل وعبدالمنعــم ربيع، الــذي يتولى إخراج 
وإنتاج العمل الذي كتبه عمر عبدالحليم حول عالم الجريمة.

اســتهلت الفنانــة صابرين العمــل في مسلســلها الجديد 
“ليالينــا” المقــرر عرضه في الســباق الرمضانــي المقبل، 
حيــث بــدأت بتصوير مشــاهدها في ســياق أحداثــه التي 
تــدور في إطــار اجتماعي من خالل 4 شــخصيات رئيســة 

تتناول قصصًا اجتماعية من أرض الواقع فتطرح المشاكل 
والحلول لها. الجدير ذكره أن المسلســل من تأليف أحمد عبد 

الفتــاح وإخراج أحمد صالح. ويجمعها في بطولته: غــادة عادل، وخالد الصاوي، إياد 
نصار، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري ومحمد علي رزق.

بــدأت النجمــة المصريــة يســرا اســتعداداتها لتصوير 
مسلسلها الدرامي الجديد لرمضان المقبل وهو يحمل 
اســمًا مؤقتًا “دهــب”، والذي قد يتغيــر ليصبح “قارئة 
الفنجــان”. وباشــرت بالتحضيرات النهائية اســتعداداً 

النطالقــة تصويــره، حيــث عقــدت جلســات عمــل مع 
المخرج ســامح عبد العزيز الذي أســندت إليه مهمة إخراج 

العمل بعد اعتذار المخرج هاني خليفة في العام الماضي، ما أّجل عرضه من 
السباق الرمضاني 2019 إلى المنافسة المقبلة في العام الجاري.

جديد يسرالياليناسر الصورة

tariq.albahar@albiladpress.com 18
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للســـينما  البحريـــن  شـــركة  قدمـــت 
“ســـينكو”، فيلم األنيميشن المصري 
السعودي الكبير “الفارس واألميرة”، 
الذي أخرجه بشـــير الديـــك، ويمثل 

ثمرة عمل استمر 20 عاًما.
محمـــد  الفيلـــم:  بطولـــة  ويلعـــب 
دنيـــا  الخميســـي،  لقـــاء  هنيـــدي، 
صالـــح،  مدحـــت  غانـــم،  ســـمير 
عبدالرحمـــن أبوزهـــرة، عبلـــة كامل 
جانـــب  إلـــى  الكدوانـــي،  وماجـــد 
أصـــوات الفنانيـــن الراحلين غســـان 
مطـــر ومحمـــد الدفراوي وإحســـان 

القلعاوي.

وشـــارك فـــي الفيلـــم أكثر مـــن 230 
فنـــي تحريك مصرًيا، ويســـتند إلى 
قصـــة تاريخية تعود للقرن الســـابع 
الشـــاب  الفـــارس  عـــن  الميـــالدي، 
محمـــد بن القاســـم، الـــذي أخذ على 
عاتقـــه منـــذ بلوغـــه ســـن 15 عاًمـــا، 
مهمة إنقاذ النساء واألطفال العرب 
القراصنـــة  قبـــل  مـــن  المختطفيـــن 
فـــي المحيـــط الهنـــدي، ومغامراتـــه 
معهـــم، التي قادتـــه إلى تحـــٍد أكبر، 
وفي الســـابعة عشرة من عمره، ترك 
القاسم مدينته البصرة، مع صديقه 
زيد ومعلمـــه أبو األســـود؛ لمواجهة 
الملـــك داهـــر، فـــي مغامـــرة صعبـــة 

لتحرير السند ولقاء حبيبته.

“الفارس واألميرة” في البحرين

 1950
الرئيس األميركي ترومان يعلن عن قراره بتأييد تطوير القنبلة الهيدروجينية.

 1990
تفجر الصراع على السلطة في الشطر الشرقي من بيروت.

 2009
البرلمان الصومالي ينتخب شريف شيخ أحمد رئيًسا للصومال.

 2010
المنتخب المصري يفوز بكأس األمم اإلفريقية للمرة السابعة. 

 2018
حدوث خسوف كلي للقمر ويعتبر أول خسوف للقمر األزرق.

طارق البحار

قالت الفنانة دينا، إنها 
تعاقدت للمشاركة في 

بطولة مسلسل غادة 
عبدالرازق الجديد، أمس 

السبت، الذي لم ُيستقر على 
اسم له بعد، والمقرر عرضه 

في شهر رمضان المقبل.

المكتــوب النــص  آثــاره  مــن  ويبقــى  العصــر  ينقضــي 

إسماعيل يعيد زمان محمد عواد برؤية مغايرة

مــن الشــائع المعــروف أن الفن المســرحي يقــوم على مبــدأ الصراع بين 
األبطــال، وهــو الــذي يخلــق الحركــة الدراميــة وعنصــر التشــويق، فهما 

يستأثران باهتمام المشاهد، ويوفران له المتعة الفنية حتى النهاية.

محمـــود  الشـــاب  المخـــرج  ويدخـــل 
إســـماعيل تجربـــة جديـــدة، ســـتضمن 
لـــه البقـــاء والخلـــود كأثر فنـــي تتناقله 
األجيـــال، بتصديه إلخراج “اســـكتش” 
مـــن تأليـــف الفنـــان البحرينـــي الراحل 
وعميد المســـرح محمد عـــواد، وإعداد 
محمد حميد الســـلمان بعنوان “جمعية 
الطـــراروة”، في افتتـــاح مهرجان أوال 
المســـرحي الدولي الثالث عشـــر، الذي 
ســـتنطلق فعالياتـــه يـــوم غـــد الســـبت، 
على صالـــة البحرين الثقافيـــة، برعاية 
رئيســـة هيئة البحريـــن للثقافة واآلثار 

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة. 
والكاتب المسرحي ال يكتب للمستقبل 
وال للخلـــود، إنمـــا يكتـــب ألهـــل زمانه، 
بـــل إن مـــن شـــروط خلـــوده أن يكتب 
ألهل زمانـــه، وأن يتناول مـــا يقع أمام 
فهـــو  الحيـــاة،  حـــوادث  مـــن  ناظريـــه 
الدرامـــي،  عملـــه  خاللهـــا  مـــن  يحقـــق 
ويستطيع بقبولها واستخدامها بمهارة 
أن يخلق أثًرا حًيا تنعكس فيه حيوات 
معاصريـــه، حتـــى إذا انقضـــى عصـــره، 

ولم يبق من آثاره إال النص المكتوب.
بفضيلـــة  الكلمـــات  هـــذه  واحتفظـــت 
الدرامـــا الحيـــة، فمثلـــت فـــي كل زمان 
ومكان، وإذا ما القينا نظرة على اآلثار 
الكالســـيكية التـــي خلفهـــا الخالـــدون، 
وجدنـــا أنهـــا تحتفـــظ بطابعهـــا الحـــي، 
وتعكـــس علـــى الرغم من مـــرور الزمن 
جانبا أو جوانب من الحياة اإلنســـانية 
الخالـــدة؛ ألنهـــا اســـتمدت مـــن صميـــم 
الحيـــاة، وصممت ونفـــذت في الحياة، 
كمـــا أن رجـــااًل مـــن لحم ودم عاشـــوها 
على المســـرح، فإذا كان هـــذا فالبد لها 
أن تحتفـــظ بطابعهـــا اإلنســـاني علـــى 

مدى الدهور.
“البالد” التقت بالمخرج الشاب محمود 
إســـماعيل وســـألته عن هـــذه التجربة، 
وكيف سينقل ما كتبه محمد عواد في 
ذلك الزمن إلى وقتنا الحاضر، فأجاب: 
باعتبـــاري تلميـــًذا للفنـــان محمـــد عواد 
بـــأي  أســـاهم  أن  وددت  هللا(،  )رحمـــه 
شـــيء في هـــذه الدورة مـــن المهرجان 
التـــي تحمـــل اســـمه، وبالفعـــل وجدنـــا 

هذا “االســـكتش”، ووقع االختيار عليه 
لتقديمه في حفل االفتتاح، واحتفظنا 
ولكننـــا  الطـــراروة”،  “جمعيـــة  باالســـم 
أضفنا بعض األمور لتتناسب مع وقتنا 

الجاري من متغيرات وحوادث.
والقصـــة تتحـــدث عن رؤســـاء مناطق 
“طـــراروة”،  خليـــة  تحتهـــم  ومـــن 
يجتمعون برئاسة أحدهم؛ ليقرر بعدها 
“للطـــراروة”؛  ضـــرورة وجـــود جمعيـــة 
تحفـــظ حقوقهـــم وتدافع عنهـــم، على 
غـــرار بقيـــة الجمعيـــات المنتشـــرة في 

المجتمع.
ونســـلط من خالل ســـير األحداث على 
وهـــو  األهميـــة،  فـــي  غايـــة  موضـــوع 

انتســـاب الشـــخص ألي جمعيـــة كانت 
للعمـــل  وليـــس  الوجاهـــة،  أجـــل  مـــن 
الفعلي الذي يفيد المجتمع، إضافة إلى 
اســـتغالل بعـــض الجمعيـــات للحـــاالت 
وتحقيـــق  الشـــهرة  بغيـــة  اإلنســـانية 

المآرب. 
أوفـــق  أن  “أتمنـــى  محمـــود  وأضـــاف 
فـــي توليفـــة هـــذا العمـــل الكالســـيكي، 

واالحتفاظ بروحه قدر المستطاع”.

فريق العمل:

 خليل المطوع، محمد بوســـعد، البسام 
علـــي، محمد بوصقر، محمـــد العبيدلي 

وجعفر التمار.

فريق “اسكتش” مسرحية “جمعية الطراروة”جانب من البروفات

المخرج محمود إسماعيل يوجه فريق العمل

أسامة الماجد
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العلي: فنانو البحرين بعد كأس الخليج... “انحسدوا”
أصيبت الفنانـــة البحرينية ريم أرحمه 
بأزمـــة صحيـــة عاجلـــة، تســـببت فـــي 
دخولهـــا إلـــى المستشـــفى وخضوعهـــا 
لعمليـــة جراحيـــة عاجلة، ما أثـــار قلق 
فـــي  وزمالئهـــا  محبيهـــا  مـــن  العديـــد 

الوسط الفني.
الفنـــان طارق العلي نشـــر عبر حســـابه 
على “انســـتغرام”، فيديـــو قصير أثناء 
زيارتـــه للفنانـــة ريـــم فـــي غرفتهـــا في 
المستشـــفى، إذ أجرت عملية جراحية 
عاجلـــة لم يتم الكشـــف عـــن تفاصيلها 

حتى اآلن.
وظهـــر العلـــي فـــي الفيديـــو بصحبـــة 
ريـــم التي ظهرت بصحـــة جيدة، لكنها 
ال تـــزال تخضـــع لفتـــرة عـــالج داخـــل 
المستشفى، وطلب العلي من الجمهور 
الفنانـــة ودعمهـــا فـــي غرفتهـــا  زيـــارة 
بالمستشفى، وعلق على الفيديو قائال 
“سالمات بنيتنا النجمة البحرينية ريم 
أرحمه، انحســـدوا فناني البحرين بعد 

كاس الخليج”.

وعلق العديد من النجوم على الفيديو 
الذي نشره الفنان طارق العلي، فكتب 
الفنـــان اإلماراتـــي حبيـــب غلـــوم “مـــا 

تشـــوفين شـــر ســـالمتها”، بينما كتبت 
“هللا  كمـــر  ميـــس  العراقيـــة  الفنانـــة 
يشافيها يا رب والنعم منك بومحمد”.

وعلق كذلك المؤلف والكاتب الكويتي 
جاسم الناصر على الفيديو “ما تشوف 
شـــر وهللا يقومها بالســـالمة”، وأعلنت 
اإلعالميـــة مي العيدان عن اســـتضافة 
الفنانـــة ريـــم أرحمـــه يـــوم الخميس 6 
فبرايـــر، لكنهـــا أّجلـــت الحلقة؛ بســـبب 
الظـــروف الصحية التي تمر بها الفنانة 

البحرينية.
وتستعد أرحمه للمشاركة في أكثر من 
عمل فني أثناء هذه الفترة، إذ تشـــارك 
فـــي تصوير مسلســـل “شـــغف”، مع كل 
مـــن: الفنانـــة هـــدى حســـين، وحســـين 
المنصور، زهرة عرفات، جاسم النبهان، 

سليمان الياسين وعبدهللا بوشهري.
وتشـــارك الفنانـــة البحرينيـــة في فيلم 
“اهـــرب يـــا خلفـــان”، ومسلســـل “هيـــا 
وبناتهـــا”، المقـــرر عرضـــه أثنـــاء شـــهر 
رمضـــان المقبل، ويشـــارك في بطولته 
كل مـــن: إيمـــان فيصل، أحالم حســـن، 
تأليـــف  مـــن  والعمـــل  البلوشـــي،  هنـــد 
محمد الربيعان وخالد راضي الفضلي.

رفضت النجمة ألشين سانغو خوض بطولة مسلسل “حياة جديدة”؛  «
ألسباب لم ُيكشف عنها، رغم أنه لم يعرض أي جديد لها في هذه 

الفترة. واعتبرت وسائل إعالم تركية، أن سانغو تبحث عن نص يعيدها 
بقوة إلى الجمهور، بعد فشلها في مسلسلها السابق “اصطدام”. يذكر 

أن سانغو ُعرفت في العالم العربي بدور “ديما” في مسلسل “حب 
لإليجار”، وبعده خاضت بطولة فيلم “وقت السعادة”.
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جولة في معرض “المكان الذي أسميه الوطن” بمركز الفنون
ــي ــن ــري ــح ــب ــأن الـــثـــقـــافـــي ال ــشـ ــالـ ــن بـ ــي ــم ــت ــه ــم ــن وال ــي ــان ــن ــف ــل ــة ل ــطـ ــشـ ــن األنـ ــ ــد م ــديـ ــعـ ــدم الـ ــ قـ

شــهد مركــز الفنون أخيــًرا، افتتاح معرض الصــور الفوتوغرافية “المكان الذي 
أســميه وطــن”، بتنظيــم مــن المجلــس الثقافــي البريطاني، وبرعايــة من مدير 

وكالة فوتوغاليري ديفيد دريك، بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار.

وشـــهد افتتـــاح المعـــرض، حضور كل 
مـــن مدير عام الثقافـــة والفنون بهيئة 
الشـــيخة  واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن 
هـــال بنت محمـــد آل خليفة، والســـفير 
البريطانـــي رودي درامونـــد، والمديـــر 
العـــام للمجلـــس الثقافـــي البريطانـــي 
تواجـــد  إلـــى  إضافـــة  روز،  ريتشـــارد 
عدد مـــن الفنانين والمهتمين بالشـــأن 

الثقافي في مملكة البحرين.
وصاحـــب المعرض، الذي اســـتمر إلى 
يوم أمس الخميس 4 أنشـــطة وورش 
عمـــل متنوعـــة، تضمنـــت نـــدوة عامة 
الفنـــون،  مفتوحـــة اســـتضافها مركـــز 
عـــن المشـــروع والمعـــرض قدمها قيم 
ومديـــر المعـــرض ديفيـــد دريـــك، مـــع 
مجموعة من الفنانين المشـــاركين في 
المعرض، هم: إيمان علي، حســـن مير، 

مريم العرب، حسين الموسوي. 
المعـــرض:  فـــي  المشـــاركين  ومـــن 
عمـــار العطـــار، بـــن ســـويديرا، جيليان 
روبرتســـون، آبـــي جرين وسباســـتيان 
بيتانكور مونتويا، جوش آدم جونس، 
معاذ العوفي، محمد الكوح، ريتشـــارد 

ألينبي برات وزاهد سلطان.
ونظم المعرض جولتي تصوير وورش 
لطـــالب المـــدارس، األولـــى لألعمار ما 
بيـــن 10 و 12 ســـنة، والثانيـــة لألعمار 
ما بين 15 و 16 ســـنة، ومحاضرة عن 
التطـــور المهنـــي للمصوريـــن لديفيـــد 

دريك. 
وقدم قيم ومديـــر المعرض محاضرة 
للفنانيـــن  المهنـــي  التطـــور  عـــن 
والمصوريـــن، وناقش معهـــم أعمالهم 

الفردية.
وبحســـب الهيئة، فإن معرض “المكان 
الذي أسميه وطن”، عبارة عن مشروع 
الفوتوغرافـــي  التصويـــر  يســـتخدم 

المعاصـــر؛ الستكشـــاف فكـــرة الوطن 
الذيـــن  الشـــباب  بتجـــارب  المتعلقـــة 
العربـــي  الخليـــج  منطقـــة  يعيشـــون 

والمملكة المتحدة.
دول   6 إلـــى  المشـــروع  وســـينطلق 

خليجية والمملكة المتحدة.
كمـــا يهـــدف المعـــرض وورش العمـــل 
المصاحبـــة له إلى تشـــجيع الحوارات 
مـــا  والتفاعـــل  المـــكان  صنـــع  حـــول 
المواطنـــة  وتعزيـــز  الثقافـــات،  بيـــن 

والمسؤولية االجتماعية.

 تصوير خليل إبراهيم
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اكتشاف “قدرة سحرية” مفاجئة في الرئتين
قــال علمــاء إن الرئتيــن تتمتعان بقدرة “ســحرية” 
عــن  ناتجــة  ســرطانية  طفــرات  اســتبدال  علــى 
التدخيــن بخايــا صحيــة، بعــد اإلقــاع عــن هــذه 

العادة السيئة. 
 Wellcome Sanger معهــد  مــن  العلمــاء  ووجــد 
أنــه مقارنــة بالمدخنيــن  لنــدن الجامعيــة،  وكليــة 
الحالييــن، فــإن أولئــك الذين أقلعوا عــن التدخين 

ا”. لديهم خايا رئة أكثر “صحة وراثيًّ
وفــي الدراســة التي نشــرت في مجلــة “الطبيعة”، 
أخــذ فريــق البحث خزعات من رئات 16 مشــارًكا، 
من بينهم مدخنون ومدخنون ســابقون وأفراد لم 

يدخنوا أبًدا، وأطفال أيًضا.
 ووجــد العلمــاء أن أكثــر مــن 9 مــن كل 10 خايــا 
رئويــة لــدى المدخنيــن الحالييــن، لديهــا مــا يصــل 
تســببها  إضافيــة  وراثيــة  طفــرة  آالف   10 إلــى 
المــواد الكيميائية المرتبطة بالتبغ، مقارنة مع غير 

المدخنين.
 وكان لــدى أكثــر مــن ربــع الخايــا التالفــة طفــرة 
سرطانية واحدة على األقل. ولكن لدى المدخنين 
كبيــرة  “مجموعــة  الدراســة  وجــدت  الســابقين، 

مــن الخايــا”، التــي “نجــت” مــن األضــرار الجينية 
ــا،  ووراثيًّ الماضــي.  فــي  التدخيــن  عــن  الناجمــة 
كانــت هــذه الخايا مســاوية لتلــك الموجودة لدى 

أشخاص لم يدخنوا أبًدا.
وقال الدكتور بيتر كامبل من معهد Sanger، كبير 
معدي الدراسة: “هناك عدد من الخايا التي، نوًعا 
ما، تغذي بطريقة سحرية بطانة الشعب الهوائية. 
األمر المثير في دراســتنا هو أنها تدل على أنه لم 
يفــت األوان بعــد لإلقاع عن التدخين- حيث قام 
بعض األشــخاص الذين شملتهم الدراسة بتدخين 

أكثر من 15000 علبة سجائر طوال حياتهم”.

بعد ســنوات من الجدل في المحاكم، 
الدعــوى  “فيســبوك”  شــركة  حســمت 
بشــأن  ضدهــا  المرفوعــة  القضائيــة 
اســتخدام ميزة التعرف على الوجوه 
بطريقــة غيــر مشــروعة دون موافقــة 
الشــركة،  ووافقــت  المســتخدمين. 
فــي العــام الماضي، علــى التوقف عن 
ا،  تشغيل تقنية مسح الصور افتراضيًّ
والتــي تصنع نموذًجا لبيانات الوجوه 
فــي   )tag( “تــاغ”  ــا  تلقائيًّ وتقتــرح 

الصورة بناء عليه.
وخالل إعالن “فيسبوك”، 29  «

يناير، عن ارتفاع أرباحها في الربع 
الرابع من العام الماضي إلى 7.3 
مليار دوالر، ما منحها ربًحا يزيد 

عن 18 مليار دوالر لعام 2019، 
أشار المدير المالي للشركة، 

ديفيد فاينز، إلى التوصل لتسوية 
مبدئية بدفع 550 مليون دوالر، 

لحل الدعوى.

“فيسبوك” تدفع 550 
مليونا لتسوية دعوى 

قضائية
واألســتاذ  األميركــي  المــزارع  عــرض 
“ســيراكيوز”  جامعــة  فــي  المشــارك 
بنيويــورك، ســام فان أكن، شــجرة تنتج 
40 نوًعا من الفاكهة، وذلك في المنتدى 

االقتصادي العالمي في دافوس.
 وتمّكــن المــزارع مــن تحقيق مشــروعه 
ــا  فــي الواليــات المتحــدة، ويعمــل حاليًّ

على نقل فكرته إلى سويسرا.
ولــدى ســام أكثر مــن 20 موقًعــا لإلنتاج 

في الواليــات المتحدة، ويعتمد المزارع 
األميركي في مشــروعه على اســتخدام 

تقنية التطعيم.
وتتــم عمليــة التطعيــم عبــر قطــع غصن 
من شــجرة ما وإلصاقها بغصن الشــجرة 
األخــرى التي يجــري العمل عليها ليلتئم 
نوعــان مــن الفواكه، وتبدأ الشــجرة بعد 
ذلــك بإنتــاج العديــد مــن أنــواع الفاكهة 

التي تنتمي إلى جنس واحد.

تتأهب مناطق واســعة من جنوب شرق 
لمــدة  تســتمر  حــارة  لموجــة  أســتراليا، 
الغابــات  بتأجيــج حرائــق  أيــام، وتنــذر 

التي تستعر في المنطقة منذ شهور.
ومع االستعداد للخطر المتزايد، فتحت 
واليــة نيو ســاوث ويلز تحقيقــا مدته 6 
أشــهر لمعرفــة أســباب حرائــق الغابــات 
المميتة، ودراسة طريقة التعامل معها.

 ونيو ســاوث ويلز من بين أكثر واليات 

أســتراليا تضــرًرا بحرائــق الغابــات التي 
بدأت في سبتمبر قبل موعدها المعتاد.
وصــدرت تحذيــرات من خطــر الحرائق 
الخميــس فــي العديد مــن مناطق والية 
المتوقــع  مــن  حيــث  أســتراليا،  جنــوب 
أن تتجــاوز درجــات الحــرارة 40 درجــة 
 35 إلــى  الريــاح  مئويــة وتصــل ســرعة 

كيلومتًرا في الساعة.

عرض شجرة تنتج 40 نوًعا من الفاكهة

أستراليا تتأّهب تحسًبا لكارثة جديدة تهدد البيئة

امرأة ترتدي قناًعا واقًيا من فيروس “كورونا” تمشي 
تحت فوانيس االحتفال بالعام القمري الصيني 

الجديدة في العاصمة التايوانية، تايبيه )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

عثــر فريــق من علماء اآلثــار البحرية، 
برمــودا  مثلــث  فــي  ســفينة  علــى 
اختفــت مع جميــع أفــراد طاقمها منذ 

حوالي 100 عام.
وبحســب قنــاة “فوكــس نيــوز”، فقــد 
غــادرت الســفينة التجاريــة “إس إس 
تشارلســتون  مينــاء  كوتوباكســي”، 
نوفمبــر   29 فــي  كارولينــا(  )جنــوب 
1925 متوجهــة إلــى كوبــا. واختفــت 

السفينة مع جميع أفراد الطاقم. 
 وقالــت قنــاة “ســاينس تشــانل”: “بعد 
األدلــة  جميــع  ومراجعــة  مناقشــة 
المتاحــة، توصلنــا إلــى اســتنتاج بأننا 
“إس  لســفينة  األخيــر  المــاذ  وجدنــا 

إس كوتوباكسي”.
الســاحل  علــى  برمــودا  مثلــث  ويقــع 
الغربــي للمحيط األطلســي بين والية 
برمــودا  وجــزر  األميركيــة  فلوريــدا 

وبورتوريكو.

أن  صحافيــة،  تقاريــر  كشــفت 
نقًصــا  يعانــي  األلمانــي  الجيــش 
المصفحــة،  العربــات  “كبيــًرا” فــي 
إلــى  جنــوًدا  اضطــر  مــا  وهــو 
عاديــة  ســيارات  اســتخدام 
عــوض الدبابــات، خــال تدريبات 
“ديلــي  صحيفــة  عســكرية.وأوردت 
ميــل” أن عــدًدا مــن الجنــود األلمــان 
أخــذوا يقفزون من الســيارات، كما لو 

أنهم يتعاملون مع دبابات.
غيــر  عربــات  الجنــود  واســتخدم 
مصفحــة، نظــرا للنقــص الحاصــل في 

الدبابات المعروفة باسم “بوما”.
ولجأ الجنود األلمان إلى التدريب عن 
طريــق ســيارات، ألن 20 % فقــط من 
دبابات “بوما” توجد في نطاق العمل.
فــي  واقعــة  التماريــن  هــذه  وتعيــد 
ألمــان  جنــود  اضطــر  حيــن   ،2014

الستخدام العصي بمثابة أسلحة.

العثور على سفينة 
اختفت قبل 100 عام 

في مثلث برمودا

جنود ألمان يخوضون 
ا  تدريًبا عسكريًّ

بـ”دبابات مزيفة”
ســاعته  بقيمــة  أميركــي  رجــل  تفاجــأ 
التي اشــتراها العــام 1974 مقابل 346 
دوالًرا، عندما أحضرها لمعرض للتحف 
والســلع الفاخــرة فــي داكوتا الشــمالية 

لمعرفة قيمتها الحالية.
التحــف  وخبــراء  المقيمــون  وأخبــر   
قيمــة  بــأن  الرجــل،  واألثريــة  الفنيــة 
ســاعته التــي تحمــل عامــة “رولكــس” 

دوالر  ألــف   400 نحــو  اآلن  تســاوي 
إذا بيعــت فــي المــزاد العلنــي، لينطــرح 

الرجل أرًضا فور سماع القيمة.
 لكــن مــا زاد مــن مفاجأتــه هــو تعليــق 
المثمن في المعرض المتنقل الذي قال: 
“بفضــل الحالــة الجيدة للســاعة )كما لو 
أنهــا جديــدة( فإنهــا قــد تبــاع مقابل ما 

بين 500 ألف إلى 700 ألف دوالر”.

قيمة ساعة اشتراها قبل 40 عاًما تطرحه أرًضا

الممثلة األميركية إميلي ديشانيل تصل عرض فيلم “أسطورة كويست: 
مأدبة رافين” في هوليوود، كاليفورنيا )أ ف ب( جاء ذلك خالل حلقة من سلسلة “أنتيكس رود شو” التي تعرضها شبكة “فيرمونت بي بي إس”، 

التي تتناول فعاليات المعرض المتنقل الذي يجوب الواليات المتحدة بحًثا عن الكنوز والمتعلقات 
الثمينة.

أصابت الدهشــة رواد 
التواصــل  وســائل 
الذيــن  االجتماعــي، 
كانوا يتابعون حســاًبا 
يابانيــة  لتلميــذة 
صغيــرة، عندما علموا 
أنهــا فــي الواقــع رجل 
مــن  يبلــغ  متــزوج 
العمــر 42 ســنة، ولديه 

طفان.
fak- لوكالــة  “ووفًقــا 
المغنــي  بــدأ   ،”ty
الــذي  تانــي،  تاكومــا 
تعلــم الغنــاء والعــزف 
علــى البيانــو في ســن 
الثالثة، حياته المهنية 
بنمــط حيــاة طبيعــي، 

ولكن عندما أتم الـ34 من عمره، قّرر تغيير مظهره بشكل جذري.
 ومنــذ ذلــك الحيــن، قــّرر تحويل مظهره إلــى فتاة صغيــرة وضعيفة وجذابة 

بطول 1.62 متر ووزن 47 كغ فقط.
 وبعــد أن انتشــرت صــوره عبر وســائل التواصل االجتماعي، أصبح مشــهوًرا 
علــى نطــاق واســع وتعــّدى نطاق بلــده )اليابان(، حيث شــارك فــي العديد من 
البرامــج التلفزيونيــة، وفــاز حتــى بالجائــزة األولــى فــي مســابقة شــارك بهــا 

الرجال ولكن بزي نسائي.
باإلضافــة إلــى ذلــك، قــام تاكوما بفتــح متجر لبيــع المابس النســائية، حيث 

يقوم بالترويج لها عبر ارتدائها واإلعان عنها بنفسه.

طالبة “صغيرة” يّتضح أنها أب لطفلين

أعلنــت جينيفــر ابنــة المليارديــر 
األميركــي بيــل غيتس، مؤســس 
شــركة مايكروســوفت، موافقتها 
علــى طلب الــزواج الذي تقدم به 

الشاب المصري، نايل نصار. 
 الموافقــة نشــرت في منشــورين 
عبــر  “إنســتغرام”  موقــع  علــى 
صفحتــي نايــل وجينيفــر، حيــث 
قــال نايل فــي تعليق على صورة 

ا وأســعد رجل في العالم اآلن.. جين،  جمعتهما: “قالت نعم، أشــعر وكأنني األكثر حظًّ
أنــت كل شــيء كان يمكننــي تخيله وأكثر من ذلــك بكثير”.  من جهتها، ردت جينيفر 
علــى صفحتهــا قائلــة: “نايــل نصــار، أنــت فريــد، وســحرتني خــال نهايــة األســبوع 
الماضــي، وفاجأتنــي كثيــًرا، ال أســتطيع االنتظــار لقضــاء باقــي حياتنــا نتعلــم ونكبر 

ونضحك ونحب مًعا، نعم مليون مرة”.

ابنة بيل غيتس تتزوج حبيبها المصري الفجر:  
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