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“كورونا” يؤجل بطولة آسيا للصاالت بتركمانستان“بنات ثانوي”... متمرداتمقتل 6 جنود أتراك بسوريا“الصغيرة” تعتمد الرقمنةأجنبية تسافر بجواز صديقتها
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية  «

األولى النظر في قضية فتاة 
أجنبية عادت للمملكة بعد 

إبعادها بجواز صديقتها، إلى 12 
فبراير الجاري؛ للنطق بالحكم 

عليها مع األمر باستمرار حبسها 
لحين الجلسة المقبلة.

كشف رئيس مجلس إدارة  «
جمعية المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة البحرينية 
عبدالحسن الديري، عن مالمح 

اإلستراتيجية الجديدة للجمعية 
في 2020، التي سيتم إقرارها 

اليوم الثالثاء.

قال الرئيس التركي رجب  «
طيب أردوغان، أمس، إن 

تركيا ضربت أهداًفا في 
ا على قصف  شمال سوريا، ردًّ

من قبل القوات الحكومية 
السورية أسفر عن مقتل 

ستة جنود أتراك.

عرضت شركة “البحرين للسينما”،  «
ضمن عروضها السينمائية الجديدة 

مطلع األسبوع الماضي، الفيلم 
العربي الجديد “بنات ثانوي”. وجاء 

الفيلم في قالب شبابي درامي، 
عن بنات مراهقات متمردات ضد 

منظومة اجتماعية أخالقية رجعية.

ل االتحاد اآلسيوي لكرة  « أجَّ
القدم بطولة آسيا لكرة 

الصاالت 2020، والتي 
كان مقررا لها أن تقام في 

تركمانستان في الفترة 
26 فبراير الجاري وحتى 8 مارس المقبل.وجاء التأجيل بسبب 

االنتشار الكبير لمرض “كورونا” في منطقة شرق آسيا.

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة أن افتتاح ســـفارة 
يشـــكل  رومـــا  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
محطـــة مهمـــة فـــي مســـيرة العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الثنائيـــة 
يســـهم  بمـــا  اإليطاليـــة،  والجمهوريـــة 
بالدفـــع بهـــا نحو آفـــاق أوســـع تعكس 
مدى الحرص واالهتمام المتبادل بين 
الجانبين؛ لتعزيـــز كافة أوجه التعاون 

المشترك.
وشدد ســـموه لدى لقائه أمس في مقر 
رئاســـة الـــوزراء بالعاصمـــة اإليطاليـــة 
رومـــا رئيـــس وزراء إيطاليـــا جوزيبي 
الوفـــد  مـــن  عـــدد  بحضـــور  كونتـــي 
الرســـمي المرافـــق لســـموه، ما تشـــهده 
العالقات البحرينية اإليطالية من تناٍم 

مستمر في شتى المجاالت.

افتتاح سفارة البحرين بروما محطة مهمة
سمو ولي العهد: العالقات الثنائية في تناٍم مستمر بشتى المجاالت

سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء إيطاليا

روما - بنا

تنفيـــذا لتوجيهات رئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
بتنفيذ 4 مشاريع تعليمية خدمية 
بمحافظة المحـــرق ومدينة حمد، 
الموقـــف  الـــوزراء  مجلـــس  تابـــع 
والمتعلقـــة  للمشـــاريع  التنفيـــذي 
فـــي  جديـــدة  مـــدارس  بإنشـــاء 
وترميـــم  حمـــد،  ومدينـــة  قاللـــي 
المـــدارس القائمـــة فـــي محافظة 
خدمـــات  وزيـــادة  المحـــرق، 
تابـــع  كمـــا  بالمـــدارس.  التنظيـــف 
مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
الـــوزراء اســـتكمال االحتياجـــات 
الخدميـــة التعليميـــة ألهالي قرية 

باربار.
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وتـــرأس 
محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  الـــوزراء 
الجلســـة  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن 
االعتياديـــة األســـبوعية لمجلـــس 

الوزراء بقصر القضيبية أمس.

خطـــوات  اتخـــاذ  المجلـــس  وقـــرر 
عـــدوى   وصـــول  لمنـــع  جديـــدة 
مملكـــة  إلـــى  كورونـــا  فيـــروس 
البحريـــن بتشـــكيل فريـــق للتصدي 
لخطـــر العـــدوى بفيـــروس كورونـــا 
برئاســـة رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
خليفـــة.  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
وبمناســـبة انطـــالق اليـــوم الوطني 
قـــرر  البحريـــن،  لمملكـــة  الرياضـــي 
المجلـــس أن يكـــون يـــوم الثالثـــاء 
الموافـــق 11 فبرايـــر 2020 نصـــف 
يوم عمل فـــي الـــوزارات والهيئات 

والمؤسسات الحكومية كافة.

مدارس جديدة بالمحرق ومدينة حمد
المنامة - بنا

)05(
)02(

قتلــى باحتجاجات العراق... والتظاهــرات تدخل منعطًفا جديًدا

عالوي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

بغداد ـ وكاالت

على وقع االحتجاجات المتواصلة في 
مختلف المدن العراقية رفًضا لتسمية 
محمد توفيق عالوي رئيًســـا للوزراء، 
بدأ عالوي، أمس، مشـــاورات تشـــكيل 
الحكومـــة بلقاءات مع قوى سياســـية 
عـــدة، وفق ما نقلته قناة “الســـومرية” 
عـــن مصـــدر سياســـي.وتهدف لقـــاءات 
عالوي لطـــرح برنامجـــه الحكومـــي وآلية 
الذهـــاب النتخابـــات مبكـــرة فـــي مـــدة ال 
تتعـــدى منتصف العـــام المقبل. وســـيكون 
التصويـــت على الحكومـــة الجديدة نهاية 
الشـــهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل على 

أبعد تقدير.
 ودخلـــت االحتجاجـــات منعطًفـــا جديـــًدا، 
أمس، تمثل في المواجهة بين المحتجين 
ضد الحكومة وأنصار زعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصدر، الذين يحاولون مســـاعدة 
قـــوات األمن في فض االعتصامات وفتح 

الطرق.
التظاهـــرات  قتلـــى  حصيلـــة  وارتفعـــت 
أمـــس إلـــى 5، فيمـــا أعلنت مصـــادر أمنية 
عراقيـــة، مقتل محتج طعنًا باشـــتباك بين 

المتظاهريـــن وأصحـــاب القبعـــات الزرقاء 
جنوب بغداد، نقال عن “فرانس برس”.

هذا وأصيب 3 متظاهرين آخرين بجروح 
جراء ضربات بالعصي.

متظاهرون بالنجف يغلقون طريقا بإطارات مشتعلة احتجاجا على تكليف عالوي )أ ف ب(

لـ”البـــالد” عـــن أن  كشـــف مصـــدر 
طالبيـــن عائديـــن مـــن الصين، قد 
خرجا من جناح العزل بمستشفى 
الســـلمانية الطبي بعـــد التأكد من 

خلوهما من فيروس كورونا.
بالحجـــر  أودعـــا  أنهمـــا  وبّيـــن   
عـــن  الشـــامل  للفحـــص  الصحـــي 
الفيـــروس، وهـــو إجـــراء روتيني 
يجـــري بعـــد إجـــراء الفحوصـــات 
الالزمـــة للمســـافرين مـــن الصين، 
المطـــار،  منـــذ  عبـــر  والقادميـــن 
حضانـــة  فتـــرة  أن  بخاصـــة 
الفيروس تصل إلى 14 يوًما، مما 
تطلـــب االطمئنـــان لخلوهمـــا من 

اإلصابة بالفيروس.
الطالبيـــن  أن  للصحيفـــة  وذكـــر   
غـــادرا جناح العزل بعـــد مكوثهما 

فيه لســـاعات فقط، وليس لفترة 
بمنصـــات  أشـــيع  مثلمـــا  طويلـــة، 

التواصل االجتماعي.
بيـــن  التفريـــق  ضـــرورة  وأكـــد 
حالـــة االشـــتباه باإلصابـــة، وبيـــن 
وأن  فعليـــة،  إصابـــة  تســـجيل 
الصيـــن  مـــن  المســـافرين  إيـــداع 
بجنـــاح العـــزل ال يعنـــي اإلصابـــة 

بالفيروس.

الطالبان المشتبه بإصابتهما 
بـ“كورونا” يغادران جناح العزل

)16(

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أصـــدر 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي 3 قـــرارات، 
ألغـــى فيها الرســـوم المفروضـــة على 4 
خدمـــات، وأقـــر الوزيـــر أن يتـــم العمل 
بهذه القرارات من اليوم التالي لتاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية )أي اعتباًرا 

من 30 يناير 2020(.

3 قرارات تلغي 
رسوم 4 خدمات

المحرق - طيران الخليج

احتفلـــت طيـــران الخليج باســـتئناف 
عملياتها إلى المدينة العراقية أربيل، 
 GF233 إذ حطـــت رحلـــة الناقلة رقم
فـــي مطـــار أربيـــل الدولي، فـــي تمام 
الســـاعة الرابعة والنصف عصًرا، يوم 

األحد 2 فبراير 2020.

“طيران الخليج” 
إلى أربيل

زينب العكري

)١٣(

)١٣(

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أصـــدر 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلف قـــرار رقم )18( لســـنة 
2020 بشـــأن حظر صيـــد أو تداول 
أو بيـــع الروبيـــان، والذي دخل حيز 
التنفيـــذ بدءا مـــن 1 فبراير الجاري 

ولغاية 31 يوليو 2020.
وقـــال خلـــف فـــي تصريـــح لـــه إن 
القـــرار يأتـــي حرصـــا مـــن الـــوزارة 
للمحافظـــة علـــى الثـــروة البحريـــة 

بمـــا يســـاهم فـــي تنميـــة القطـــاع، 
وســـعيا لحماية المخزون الســـمكي 
التنميـــة  لتحقيـــق  البحريـــن  فـــي 
المســـتدامة للثـــروات البحرية، في 
ظـــل الممارســـات الخاطئـــة لطـــرق 
الصيد. وأشـــار إلـــى أن القرار يأتي 
اتساقا مع القرارات الخليجية فيما 
يتعلـــق بحماية المخزون الســـمكي 
والـــدول  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 

الخليجية.

حظر صيد أو بيع الروبيان لغاية 31 يوليو

)08(

رؤى سمو رئيس الوزراء تعزز 
العمل الدولي نحو التنمية

المنامة - بنا

ُعقـــد بديـــوان صاحب الســـمو الملكـــي رئيـــس الوزراء 
أمس اجتماع تنســـيقي لجائزة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
للتنمية المســـتدامة برئاســـة الشيخ حســـام بن عيسى 
آل خليفـــة، وبحضور آنا تيباجـــوكا، وهي عضوة لجنة 
الجائزة وعضو لجنة االستشاريين لفعالية يوم الضمير 
العالمـــي ووكيـــل األميـــن العـــام والمديـــرة التنفيذيـــة 

السابقة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأكد الشـــيخ حسام بن عيســـى آل خليفة حرص لجنة 
الجائـــزة علـــى تنفيـــذ رؤى وتطلعـــات صاحـــب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء في كل يعزز من العمل الجماعي 
الدولـــي تجـــاه قضايـــا التنميـــة المســـتدامة باعتبارهـــا 
أحـــد األعمـــدة الرئيســـة لتحقيـــق رفـــاه وتقـــدم الدول 

)05(والشعوب. سمو رئيس الوزراء

أيمن يعقوب

خضعا إلجراء 
روتيني بعد 

عودتهما من 
الصين

فريق للتصدي 
لخطر “كورونا”... 
و11 فبراير نصف 

يوم عمل
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المنامة - بنا

البحرين تهّنئ رئيس 
سريالنكا بذكرى االستقالل

حمد  الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  بعث 
صاحب  الـــوزراء  ورئيس  خليفة،  آل  عيسى  بن 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة، 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  وولــي 
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس  لرئيس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيات تهنئة 
الديمقراطية  سريالنكا  جمهورية  رئــيــس  إلــى 
االشــتــراكــيــة الــصــديــقــة غــوتــابــايــا راجــابــاكــســا، 
سمو  بعث  كما  بــالده.  استقالل  ذكــرى  بمناسبة 
تهنئة  برقيتي  العهد  ولي  الــوزراء وسمو  رئيس 
وزراء جمهورية سريالنكا  رئيس  إلى  مماثلتين 

الديمقراطية االشتراكية ماهيندا راجاباكسا.

سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء إيطاليا

روما - بنا

جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء ســـموه أمس 
في مقر رئاســـة الـــوزراء بالعاصمة 
وزراء  رئيـــس  رومـــا  اإليطاليـــة 
إيطاليـــا جوزيبي كونتـــي بحضور 
عدد مـــن الوفـــد الرســـمي المرافق 
لســـموه، حيث نقل ســـموه تحيات 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وتحيـــات رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
سلمان آل خليفة إلى رئيس وزراء 
للجمهوريـــة  وتمنياتهمـــا  إيطاليـــا 
اإليطاليـــة وشـــعبها الصديـــق دوام 
التقـــدم واالزدهـــار، منوًهـــا ســـموه 
بمستوى التعاون المشترك المتميز 
والتـــي  الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن 
الزيـــارات  تحقيقـــه  فـــي  أســـهمت 
الرســـمية المتبادلة بينهمـــا، مؤكدًا 
ســـموه أهمية مواصلـــة تعزيز هذا 
المجـــاالت  جميـــع  فـــي  التعـــاون 

والدفـــع بـــه نحو آفـــاق جديدة في 
مســـار العالقات الثنائية بما يسهم 
فـــي تحقيـــق المزيد مـــن األهداف 
المشتركة والمستدامة للبلدين في 
القطاعـــات المختلفـــة ويعـــود على 
الشعبين الصديقين بالنفع والنماء.
واستعرض سموه مع رئيس وزراء 
إيطاليـــا المواضيـــع ذات االهتمـــام 
المشترك وســـبل مواصلة تعزيزها 
فـــي المرحلـــة المقبلـــة إضافـــة إلى 
آخر المســـتجدات على الســـاحتين 
اإلقليميـــة والدولية، منوًها بأهمية 
توطيد عالقات الشـــراكة في إطار 
االتفاقيـــات التـــي ســـيتم توقيعها 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، مشـــيًرا 
ســـموه إلى أن االتفاقات ستســـهم 
فـــي تقـــدم وتطـــور العالقـــات لمـــا 
ستســـفر عنه مـــن نتائج مثمرة في 
عدة قطاعات حيوية على مختلف 

المستويات.

ــع الــمــجــاالت ــي ــم ــاون فـــي ج ــعـ ــتـ ــلـــة تــعــزيــز الـ ســمــو ولــــي الـــعـــهـــد: مـــواصـ

العالقات البحرينية اإليطالية في تناٍم مستمر في شتى المجاالت

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة 
مــا تشــهده العالقــات البحرينيــة اإليطاليــة مــن تنــاٍم مســتمر فــي 
شــتى المجــاالت، منوهــًا ســموه بمــا توليــه المملكة مــن اهتمام في 
مواصلة تطوير عالقاتها على األصعدة كافة، بما يحقق التطلعات 
المشــتركة للبلدين الصديقين، ويســهم في رفد منجزات المســيرة 
التنمويــة الشــاملة لمملكــة البحريــن بقيــادة عاهــل البــالد صاحــب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء، صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
مملكـــة  ســـفارة  افتتـــاح  أن  خليفـــة  آل 
البحرين فـــي روما يشـــكل محطة مهمة 
في مسيرة العالقات الثنائية بين مملكة 
بمـــا  اإليطاليـــة،  والجمهوريـــة  البحريـــن 
يسهم بالدفع بها نحو آفاق أوسع تعكس 
مـــدى الحـــرص واالهتمام المتبـــادل بين 
الجانبيـــن؛ لتعزيـــز كافـــة أوجـــه التعاون 
المشـــترك.  جاء ذلك لدى افتتاح ســـموه 
أمـــس، مقر ســـفارة مملكـــة البحرين في 
رومـــا بحضـــور الوفـــد الرســـمي المرافق 
لســـموه، واألمينة العامة لوزارة الشؤون 
الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي اإليطالية 

الســـفيرة إليزابيتـــا بيّلونـــي وعـــدد مـــن 
ســـموه  وقـــام  اإليطالييـــن.  المســـؤولين 
بإزاحـــة الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة 
بمبنى الســـفارة إيذاًنـــا بافتتاحها، منوها 
ســـموه إلى أهميـــة دور ســـفارة البحرين 
فـــي روما في مواصلـــة توطيد العالقات 
يحقـــق  بمـــا  جديـــدة  مســـارات  وفتـــح 
تطلعـــات البلديـــن علـــى األصعـــدة كافة، 
مؤكدا أن مملكـــة البحرين حريصة على 
تعزيز مستويات التعاون مع الجمهورية 
اإليطاليـــة الصديقـــة بكافـــة أوجههـــا بما 
واالزدهـــار  النمـــاء  مـــن  مزيـــدا  يحقـــق 

للبلدين وشعبيهما الصديقين.
وأشـــاد ســـموه بالـــدور الـــذي تقـــوم بـــه 
البعثـــات الدبلوماســـية لمملكـــة البحرين 
في دعـــم العالقـــات الثنائيـــة وتطويرها 
مع الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة والعمل 

القائـــم لتحقيـــق المزيـــد مـــن المنجـــزات 
انطالقـــا مـــن مواقف البحرين الراســـخة 
فـــي مختلـــف القضايـــا، منوهـــا بأهميـــة 
مواصلـــة تعزيز العمل الدبلوماســـي على 
النحـــو الـــذي يســـهم فـــي إبـــراز الصورة 

ويحقـــق  البحريـــن  لمملكـــة  الحضاريـــة 
التطلعات واألهداف المنشودة.

بالكـــوادر  فخـــره  عـــن  ســـموه  وأعـــرب 
الدبلوماســـي  الوطنيـــة أعضـــاء الســـلك 
فـــي  المبذولـــة  وجهودهـــم  البحرينـــي 

مختلـــف المحافـــل اإلقليميـــة والدولية، 
المســـتمرة  وعزيمتهـــم  بعزمهـــم  فهـــم 
يمثلـــون ركيـــزة أساســـية فـــي تحقيـــق 
التنميـــة والنمـــاء مـــن خـــالل مســـاعيهم 
الدءوبة إلبراز الهوية البحرينية األصيلة 

واهتمامهـــم بمصالح الوطن في الخارج، 
كمـــا أن عملهـــم الدبلوماســـي المتواصل 
لفتـــح آفاق أرحب للتعـــاون الثنائي على 
األصعـــدة كافة هـــو عمل مقـــدر من قبل 

الجميع.

البحريني الــدبــلــومــاســي  الــســلــك  ــاء  ــض أع بــجــهــود  ــورون  ــخ ف الــعــهــد:  ولـــي  ســمــو 

افتتاح سفارة البحرين في روما محطة مهمة في مسيرة العالقات

المنامة - بنا

سمو ولي العهد يفتتح مقر السفارة البحرينية بإيطاليا



أكد ولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة أن مملكـــة البحرين تواصل نهجها 
في توطيد عالقاتهـــا الثنائية مع مختلف 
الـــدول الشـــقيقة والصديقة فـــي مختلف 
المجـــاالت بمـــا يحقـــق أهـــداف المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، مشـــيًرا ســـموه إلـــى أن افتتاح 
ســـفارة مملكـــة البحريـــن فـــي الجمهورية 
اإليطالية الصديقة سيســـهم في مواصلة 
البنـــاء علـــى مـــا تحقق مـــن منجـــزات مع 
الـــدول الشـــقيقة والصديقة علـــى الصعد 
التطلعـــات  مـــن  مزيـــد  لتحقيـــق  كافـــة 
المنشـــودة بمـــا يعـــود بالخيـــر والنفع على 

الجميع.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه أمس بحضور 

عدد من الوفد الرســـمي المرافق لســـموه، 
كال من أحمد بن سالم باعمر عميد السلك 
الدبلوماســـي العربي ســـفير سلطنة عمان 
اإليطاليـــة،  الجمهوريـــة  لـــدى  الشـــقيقة 
وصاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر فيصل 
بن ســـطام بن عبدالعزيز آل ســـعود سفير 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
والشـــيخ  اإليطاليـــة،  الجمهوريـــة  لـــدى 
عـــزام مبارك الصباح ســـفير دولة الكويت 
اإليطاليـــة،  الجمهوريـــة  لـــدى  الشـــقيقة 
وذلـــك فـــي إطـــار الزيـــارة الرســـمية التي 
يقوم بها ســـموه إلى الجمهورية اإليطالية 
الصديقـــة، حيـــث نـــوه ســـموه بمـــا تتميز 
بـــه عالقـــات مملكـــة البحريـــن مـــع الدول 
األشـــقاء بناًء على المواقـــف الثابتة على 
مـــر التاريخ، وحـــرص المملكة الدائم على 
تعزيز التعاون المشـــترك بمـــا يفتح مزيدا 
مـــن الفرص في مســـار العالقـــات الوثيقة 

والتي ســـتعود بالخير والنماء على الدول 
ومواطنيها. وحّمل ســـموه الســـفراء بنقل 
تحياتـــه إلـــى أصحـــاب الجاللـــة والســـمو 
قادة المملكة العربية الســـعودية الشقيقة، 

ودولة الكويت الشـــقيقة، وســـلطنة عمان 
الشـــقيقة  وتمنياتـــه لهم بموفـــور الصحة 
والســـعادة، ولدولهـــم بمزيـــٍد مـــن النمـــاء 
ســـفراء  أعـــرب  جانبهـــم،  واالزدهار.مـــن 

الـــدول الشـــقيقة عن شـــكرهم وتقديرهم 
لصاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء علـــى حرصـــه الدائم علـــى تعزيز 

التعـــاون بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولهـــم 
الشـــقيقة، منوهين بما تتمتع به العالقات 
التاريخيـــة التـــي تجمـــع مملكـــة البحرين 

بدولهم من تميز على جميع األصعدة.

روما - بنا

البحرين تواصل نهج توطيد العالقات مع الدول الشقيقة والصديقة
ـــى المنجـــزات  ـــاء عل ـــة البن ـــا يســـهم فـــي مواصل ـــي العهـــد: افتتـــاح الســـفارة بإيطالي ســـمو ول
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

رفـــع وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ خالـــد بـــن أحمد بـــن محمد آل 
خليفة، أسمى آيات الشكر واالمتنان إلى عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، ورئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة 
وولـــي العهد نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، على ما يولونه من دعم كبير ودائم لوزارة الخارجية 
وتمكينهـــا مـــن أداء مهامهـــا علـــى أكمـــل وجه، بما يســـهم في 

توطيد عالقات مملكة البحرين مع دول العالم.
 جـــاء ذلـــك، خـــالل تفّضـــل ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، أمس بافتتاح مبنى سفارة 
مملكـــة البحرين لدى الجمهورية اإليطالية، حيث أعرب وزير 
الخارجيـــة عـــن عميـــق تقديـــره لصاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
علـــى تفضله بافتتاح مبنى الســـفارة، مؤكـــًدا أن هذه الخطوة 
تعكـــس قـــوة العالقـــات الثنائيـــة مـــع الجمهوريـــة اإليطاليـــة 
الصديقة، وما تشهده من تناٍم وتقدم على جميع الصعد، ومن 
شـــأنها اإلســـهام في تحقيق تطلعات البلدين نحو تعزيز هذه 

العالقات، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين.

العهـــد  بهـــا ولـــي  يقـــوم  التـــي  الرســـمية  الزيـــارة  فـــي إطـــار 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
إلـــى الجمهوريـــة اإليطاليـــة الصديقة، وقعـــت وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة اتفاقية تعاون مشتركة مع وزارة التراث 
الثقافي واألنشـــطة والســـياحة بالجمهورية اإليطالية، وقعها 
مـــن الجانـــب البحريني  وزيـــر الصناعة والتجارة والســـياحة 
رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للســـياحة والمعارض زايد 
الزياني ، ومـــن الجانب اإليطالي وكيل وزارة التراث الثقافي 
واألنشـــطة والسياحة بالجمهورية اإليطالية الصديقة لورينزا 

بوناكورسي.
وتهـــدف هـــذه االتفاقية إلى زيـــادة التدفقات الســـياحية عبر 
تشـــجيع الرحالت الفردية والمنظمة بيـــن البلدين، إلى جانب 
توطيـــد الشـــراكة فـــي مجـــال الترويـــج للمنتجـــات الغذائيـــة 
والزراعية والمنتجات الســـياحية المختلفة بما فيها السياحة 

المستدامة.
وســـيلتزم الطرفيـــن أيًضـــا بتكثيـــف التعـــاون بيـــن الهيـــاكل 
الســـياحة.  إدارة  فـــي  تدريبيـــة  برامـــج  وتنظيـــم  اإلداريـــة 
وسيشـــترك البلدان في تبـــادل المعلومات والخبرات المتعلقة 
بالتنظيم واإلدارة في مجال السياحة، وتتضمن مشاركة آخر 
مستجدات التشريعات السياحية، وجمع بيانات وإحصاءات 
السياحة، مع االهتمام بحماية التراث الطبيعي وتعزيز الوعي 

به عبر مختلف األنشطة السياحية.
وقـــد أكد وزير الصناعة أن هذه االتفاقية تصب في تنشـــيط 
القطاع السياحي بمملكة البحرين، وستسهم في توفير فرص 
عمـــل جديـــدة تدعم النمـــو االقتصـــادي بما يتوافـــق مع رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.
وأردف الزيانـــي إننـــا نعتز بإقامة هذه الشـــراكة ونتطلع قدًما 
لتحفيـــز الســـياحة الثنائية بين المملكة وإيطاليا واالســـتفادة 
مـــن هذه الفرصـــة لتحقيـــق األهـــداف والتطلعات المشـــتركة 

للبلدين على مختلف األصعدة.

وزير الخارجية يؤكد قوة 
العالقات مع إيطاليا

تعاون سياحي بين “الصناعة” 
و“وزارة التراث الثقافي اإليطالية”



 أكـــد ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة أن 
ما يّتسم به أبناء البحرين من حب للتسامح 
مكانـــة  مـــن  عـــّزز  واالعتـــدال  والوســـطية 
المملكـــة الحضاريـــة، وهـــو مـــا يرّســـخ النهج 
الـــذي اختطه عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، مشـــيًرا 
ســـموه إلـــى موقـــع المملكـــة الـــذي تمّيزت به 
عبـــر تاريخها الممتد فـــي احتضانها لمختلف 
الثقافات واألديان وسعيها الدائم نحو تعزيز 
قيـــم التعدديـــة والتنوع الذي ســـتواصل من 
خاللـــه الســـير نحو تحقيـــق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة التي تتطلع إليها. جاء ذلك، لدى 
لقـــاء ســـموه أمـــس قداســـة البابا فرنســـيس 
بابـــا الفاتيـــكان في مقر قداســـته، حيث نقل 

ســـموه تحيات صاحب الجاللـــة عاهل البالد 
إلى قداســـة البابا فرنسيس وتمنيات جاللته 
لدولـــة حاضرة الفاتيـــكان وشـــعبها الصديق 
بمـــا  ســـموه  منّوًهـــا  والنمـــاء،  التطـــور  دوام 
توليـــه مملكـــة البحريـــن مـــن اهتمـــام لتعزيز 
عالقات الصداقة والتعاون مع دولة حاضرة 
الفاتيـــكان بما يســـهم فـــي تكريـــس مفاهيم 
المحبـــة والتعدديـــة بيـــن األمـــم والشـــعوب 
ثّمـــن  كمـــا  واالســـتقرار.   الســـالم  وتحقيـــق 

ســـموه بـــكل تقديـــر الجهـــود الحثيثـــة التـــي 
يبذلها قداسة البابا فرنسيس ودولة حاضرة 
الفاتيكان في مد جســـور التفاهم والتسامح 
التـــي  المشـــتركة  القيـــم اإلنســـانية  وتأكيـــد 
تلتقي حولهـــا مختلف األديـــان والحضارات 
التســـامح واالعتـــدال. متمّنًيـــا  ونشـــر قيـــم 
سموه لقداسة البابا موفور الصحة والسعادة 
الخيـــرة  مســـاعيه  فـــي  التوفيـــق  ودوام 

واإلنسانية.

سمو ولي العهد لدى لقائه قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

المنامة - بنا

مساٍع دائمة نحو تعزيز قيم التعددية والتنوع
ســـمو ولـــي العهـــد: المملكـــة تمّيـــزت عبـــر تاريخهـــا باحتضانهـــا مختلـــف الثقافـــات واألديـــان
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دور مهم لحاضرة 
الفاتيكان في مد 

جسور التفاهم 
والتسامح

ما يّتسم به 
البحرينيون من حب 

خ مكانة  للتعايش رسَّ
المملكة الحضارية

أكـــد صاحب ولي العهد نائب القائد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة
أن مملكـــة البحرين تواصل تعزيز التعاون 
مـــع دولة حاضرة الفاتيـــكان بما يفتح أفقا 
أرحـــب فـــي مســـارات العالقـــات الثنائيـــة، 

مشـــيرا إلـــى أن تميـــز البحريـــن كأنمـــوذج 
حضـــاري ومـــا تتمتـــع بـــه مـــن تنـــوع فـــي 
توطيـــد  فـــي  أســـهم  والثقافـــات  األديـــان 
والعالميـــة،  اإلقليميـــة  عالقاتهـــا  مختلـــف 
كما أن احتضانها لهذا التنوع جســـد صورا 
عديـــدة مـــن قيـــم التســـامح والتآلـــف بمـــا 
يكـــرس النهج الذي أرســـى دعائمـــه عاهل 

البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيسى آل خليفة.

وقـــال ســـموه إن مملكة البحريـــن ثرية بما 
تملكه من مقومات حضارية شكلت جسورا 
للتواصـــل مـــع اآلخريـــن وصنعـــت تاريخـــا 
زاخـــرا بالعالقـــات الوثيقة والمشـــتركة مع 
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة كانت أساســـا 

للتطور والنماء على الصعد كافة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه امـــس أمين 
ســـر دولـــة حاضـــرة الفاتيـــكان الكاردينال 
بيتـــرو بارولين، حيـــث نوه بما وصلت إليه 
العالقـــات المشـــتركة وأهميـــة اســـتمرارها 
علـــى جميع المســـتويات بما يعـــود بالخير 
والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

سمو ولي العهد: تاريخنا زاخر بالروابط الوثيقة مع الدول

فتح أفق أرحب بمسارات العالقات بين البحرين والفاتيكان

سمو ولي العهد في لقاء مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان

وصـــف رؤســـاء تحريـــر الصحـــف المحليـــة 
الصـــادرة صبـــاح أمـــس، الزيـــارة التـــي يقوم 
بهـــا ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة إلى 
الجمهوريـــة اإليطاليـــة الصديقـــة بــــ “المهمة 

واالستراتيجية”.
 ولفتوا إلى أن الزيارة ال تســـتهدف فحســـب 
تطويـــر آفـــاق التعـــاون المثمـــر والبنـــاء بين 
البلدين في جميع المجاالت، وتعميق شراكة 
البحرين مع االقتصـــادات الكبرى في العالم، 
وإنما تشمل أيًضا التعريف بنموذج البحرين 
فـــي التعايـــش والتســـامح، واالســـتفادة من 

نجاح التجربة التنموية إليطاليا.
 مـــن جهته، أكد رئيس تحرير صحيفة أخبار 
الخليج أنور عبـــد الرحمن أن الزيارة “تهدف 
إلى تأســـيس عالقات قويـــة قائمة على مبدأ 
الشـــراكة الحقيقيـــة والفاعلـــة”، وبمـــا يضمن 
والعوائـــد  المنافـــع  تبـــادل  “غايـــات  تحقيـــق 
االقتصادية المشتركة بين الطرفين”، خاصة 

أن إيطاليـــا وعلـــى خـــالف دول أخرى “تظهر 
روًحـــا إيجابية وتفهًما أكبـــر بكثير في تلبية 

طموحات وأهداف الدول الصديقة”.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك العديـــد مـــن العوامـــل 
التـــي تجعل مـــن هذه الزيـــارة مهمة في هذا 
التجـــاري  الوفـــد  منهـــا:  بالـــذات،  التوقيـــت 
الكبيـــر المرافـــق لســـمو ولي العهـــد، وحرص 
الطرفيـــن على تحقيـــق المصالح المشـــتركة 
وتعظيـــم االســـتفادة المتبادلـــة، هـــذا فضـــالً 
عـــن أجـــواء الترحيـــب التي تلمســـها أعضاء 
الوفـــد البحرينـــي فـــي زيارتهـــم، وترحيـــب 
الـــدول العربية بالتعاون مع إيطاليا، وتعميق 

الروابط التجارية واالقتصادية معها.
 وأضـــاف أن الزيـــارة “ســـوف تفتـــح آفاًقـــا 
واســـعة ورحبة للتعـــاون المثمـــر والبناء بين 
البلدين الصديقين في المجاالت االقتصادية 
والتجارية وجذب االســـتثمارات، وهو النهج 
الـــذي يوليه ســـمو ولي العهـــد اهتماًما كبيًرا، 
الشـــراكات  تعميـــق  علـــى  بالتركيـــز  وذلـــك 
الخارجية مع القوى االقتصادية الكبيرة في 
االقتصاد العالمي، وإيضاح اآلفاق الواســـعة 

لتطـــور االقتصاد البحريني فـــي ضوء رؤية 
.”2030

 بـــدوره، صّرح رئيس تحرير صحيفة الوطن 
يوسف البنخليل بالقول “إن زيارة سمو ولي 
العهـــد لها “أبعادها االســـتراتيجية من ناحية 
تعزيـــز الشـــراكة االقتصادية مـــع روما، التي 

تعد دولة ذات ثقل ضمن مجموعة 20.
وتوقـــع الكاتب “تطوير مشـــاريع ضخمة بين 
الجانبيـــن فـــي مجـــاالت النفـــط، والصيرفة، 
والصناعة، وغيرها”، موضًحا أهمية “لقاءات 

سمو ولي العهد المرتقبة”.
فيمـــا أشـــار رئيس تحريـــر صحيفـــة “األيام” 
عيسى الشايجي إلى “أن األوساط اإليطالية 
تترّقب زيارة ســـمو ولي العهد باهتمام، ألنها 
تعكـــس توجًهـــا جديـــًدا فـــي الشـــراكة فيمـــا 
بيـــن مملكة البحرين وإيطاليـــا، وتوفر فرًصا 

فريدة للتعاون معها”.
ا لزيارة ســـمو ولي  وأكـــد أن هنـــاك جانًبا مهمًّ
العهـــد، في إشـــارة إلى أن “كثيريـــن يعرفون 
إيطاليـــا كبلـــد صناعـــي كبير، لكّنهـــا أيًضا بلد 

ذو تاريـــخ عريق وحضارات تصـــل إلى أكثر 
مـــن 30 ألـــف عام”، األمر الـــذي يضفي أهمية 

إضافية على الزيارة.
وشـــّدد الشـــايجي على أن “ســـمو ولي العهد 
ُيرســـي بزيارتـــه إلـــى عاصمة الفـــن والجمال 
أبعاًدا سياســـية واقتصادية وثقافية جديدة 

في عالقات البحرين الخارجية”.
واعتبـــر أن هنـــاك حاجـــة إلـــى “دفعـــة أكبـــر” 
لتطويـــر مســـارات التعـــاون بيـــن الجانبيـــن 
البحرينـــي واإليطالـــي، خصوًصـــا مـــع تعـــدد 
اللقـــاءات والزيـــارات التـــي جمعـــت القطاع 
الخـــاص فـــي البلديـــن، والميـــزات النســـبية 
التـــي تتوفـــر بهمـــا، إذ إن “إيطاليـــا بلـــد غني 
باإلمكانـــات الكبيـــرة التـــي يمكن االســـتفادة 
منهـــا، فيمـــا البحريـــن بالمقابـــل تمّثـــل مركًزا 
ا مرموًقا، باإلضافة إلى  ا عالميًّ ا ومصرفيًّ ماليًّ

كونها تمثل بوابة للمنطقة ولشرق آسيا”.
 مـــن ناحيتـــه، اعتبـــر رئيس تحريـــر صحيفة 
“البـــالد” مؤنس المـــردي أن زيارة ســـمو ولي 
العهـــد تحمـــل الكثيـــر مـــن الـــدالالت المهمة، 
فإضافـــة إلـــى أنهـــا “تعكـــس النظـــرة الثاقبة 

لســـموه فـــي اختيار شـــركاء وحلفـــاء مملكة 
البحرين في العمل المشـــترك والتعاون على 
مختلف األصعدة، فإن إليطاليا ثقلها العالمي 
واســـتقرارها األمنـــي وتقدمهـــا االقتصـــادي 
ودورها الفاعل في محيطها األوروبي وعلى 

الصعيد الدولي”.
 وذكر أن السمات والمزايا التي تملكها إيطاليا 
باعتبارهـــا مـــن أكبـــر االقتصـــادات العالميـــة، 
“تبـــرز الفـــرص الواعـــدة والمكاســـب الهائلـــة 
التي يمكن أن تعود على مملكة البحرين من 
تقوية العالقات وتطوير الشراكة معها، وبما 
يفتـــح الباب أمـــام القطـــاع الخـــاص ورجال 
األعمـــال فـــي البلديـــن لزيـــادة االســـتثمارات 

والمشروعات المثمرة للجانبين”.
وجـــّدد التأكيـــد أن الزيـــارة “ســـتضع خارطة 
البحريـــن  بيـــن  للعالقـــات  جديـــدة  طريـــق 
وإيطاليا على مختلف المستويات، وستمّكن 
مـــن اســـتثمار الفـــرص المتاحة كافـــة لتعزيز 
الشـــراكة القائمـــة واالرتقـــاء بأطـــر العالقات 

والمضي بها إلى آفاق أوسع”.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد لدى وصوله إلى إيطاليا

رؤســـاء التحريـــر: زيـــارة ســـمو ولـــي العهـــد إليطاليـــا تفتـــح آفاًقـــا جديـــدة للتعـــاون بيـــن البلدين

استثمار الفرص المتاحة والترويج للنموذج البحريني الحضاري

الشايجي: إرساء أبعاد 
سياسية واقتصادية 

جديدة بعالقات 
البحرين الخارجية

عبدالرحمن: تعظيم 
االستفادة المتبادلة 

وتعميق الروابط 
التجارية بين البلدين

المردي: خريطة 
طريق جديدة 

للعالقات الثنائية على 
مختلف المستويات

البنخليل: تطوير 
مشروعات ضخمة 

بمجاالت النفط 
والصيرفة والصناعة



تــرأس نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ محمد بــن مبــارك آل خليفــة الجلســة االعتيادية األســبوعية 
لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية أمس، وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة 

بالتصريح التالي:

رفـــع مجلـــس الـــوزراء بمناســـبة يـــوم 
قـــوة دفـــاع البحريـــن خالـــص التهاني 
والتبريكات إلـــى عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
رئيـــس  المجلـــس  هنـــأ  كمـــا  خليفـــة، 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولي 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
وأفـــراد  ضبـــاط  وكافـــة  خليفـــة  آل 
ومنتســـبي قوة دفـــاع البحريـــن بهذه 
المناســـبة، مشـــيدا المجلـــس بالدعـــم 
جاللـــة  لـــدن  مـــن  الســـامي  الملكـــي 
العاهـــل الـــذي أحدث نقلـــة نوعية في 
أدائهـــا وجعلها تتمتع بكامل الجاهزية 
وتســـليحا،  تدريبـــا  اإلعـــداد  وحســـن 
منوها مجلس الوزراء بما تشكله قوة 
دفـــاع البحريـــن مـــن ســـياج منيع في 
الذود عن حياض الوطن والمســـاهمة 
بفعاليـــة مـــع قـــوات الـــدول الشـــقيقة 

والصديقة.
بعدهـــا، أشـــاد مجلـــس الـــوزراء بدور 
بهـــا  يقـــوم  التـــي  الرســـمية  الزيـــارة 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء إلى جمهورية إيطاليا 
ســـموه  يجريهـــا  التـــي  وبالمباحثـــات 
مـــع كبـــار المســـؤولين فـــي الحكومـــة 
ومذكـــرات  وباالتفاقـــات  اإليطاليـــة، 
فـــي  التـــي ســـتوقع خاللهـــا  التفاهـــم 
بيـــن  التعـــاون  مجـــاالت  تطويـــر 
البلديـــن الصديقين سياســـيا وتجاريا 

المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  واقتصاديـــا 
المشـــتركة بينهمـــا، مشـــيدا المجلـــس 
بعمق العالقات بين البلدين وحرصهما 
علـــى دعمها وتعزيزها وبـــدور الزيارة 
الرســـمية لصاحب السمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلـــس الوزراء فـــي توثيقها 

وتطويرها.
الوطنـــي  اليـــوم  انطـــالق  وبمناســـبة 
الرياضـــي لمملكـــة البحريـــن، فقد قرر 
مجلس الوزراء أن يكون يوم الثالثاء 
نصـــف   2020 فبرايـــر   11 الموافـــق 
يـــوم عمـــل فـــي الـــوزارات والهيئـــات 

والمؤسسات الحكومية كافة إلفساح 
إلـــى  فيهـــا  العامليـــن  أمـــام  المجـــال 
المشـــاركة في فعاليات اليوم الوطني 
الرياضـــي بمـــا يكـــرس دور الرياضـــة 
كثقافـــة مجتمعيـــة أصيلـــة وأســـلوب 

حياة.
الـــوزراء  مجلـــس  اســـتعرض  ثـــم 
مســـتجدات األوضاع وتطوراتها على 
الســـاحتين اإلقليميـــة والدولية، وفي 
هـــذا الصدد، فقد اطلـــع المجلس على 

نتائـــج اجتمـــاع الـــدورة غيـــر العادية 
لمجلـــس جامعـــة الـــدول العربية على 
رحـــب  حيـــث  الـــوزاري،  المســـتوى 
مجلـــس الوزراء بمـــا جاء فـــي البيان 
الختامـــي لجامعة الـــدول العربية من 
دعم للقضية الفلسطينية وتأكيد على 
التمســـك بالســـالم كخيار إستراتيجي 
لحل الصـــراع، منوهـــا المجلس ضمن 
هذا الســـياق بخطة السالم األمريكية 
المفاوضـــات  إلـــى  للعـــودة  كمنطلـــق 
ضمـــن إطار دولي، معربا المجلس عن 
تقديره لإلدارة األمريكية ومســـاعيها 
لحـــل القضيـــة الفلســـطينية وترحيبه 
بكل جهد دولي يحقق الســـالم العادل 
فـــي األراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة 
ويدفـــع بعملية الســـالم للوصـــول إلى 
الفلســـطيني  للشـــعب  يحقـــق  اتفـــاق 
الشـــقيق حقوقـــه المشـــروعة وإقامـــة 
المســـتقلة  الفلســـطينية  الدولـــة 
وفـــق  الشـــرقية  القـــدس  وعاصمتهـــا 
مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية 
العربيـــة  الســـالم  ومبـــادرة  الدوليـــة 
المعتمـــدة،  الدوليـــة  والمرجعيـــات 
مجـــددا المجلـــس التأكيد على موقف 
مملكـــة البحريـــن الثابت مـــن القضية 

الفلســـطينية ودعمهـــا لكافـــة الجهـــود 
والمبـــادرات التـــي تـــؤدي لحـــل عادل 

وشامل للقضية الفلسطينية.
بعـــد ذلك تابع مجلس الوزراء الجهود 
االحترازيـــة  واإلجـــراءات  المبذولـــة 
الجاري تطبيقها لمنع وصول فيروس 
كورونـــا، واطلـــع المجلـــس علـــى آخـــر 
بهـــذا  والتطـــورات  المســـتجدات 
الخصـــوص، وشـــدد مجلـــس الـــوزراء 
علـــى أهمية المضـــي في اإلجـــراءات 
المجلـــس  المشـــددة، وقـــرر  الوقائيـــة 
اتخاذ خطـــوات جديـــدة لمنع وصول 
العدوى إلى مملكة البحرين بتشـــكيل 
فريق للتصدي لخطر العدوى بفيروس 
كورونا برئاسة رئيس المجلس األعلى 
للصحـــة الفريق طبيب الشـــيخ محمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة يتولـــى إدارة 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
طبيـــا، ويقـــوم بالتنســـيق مـــع اللجنـــة 
فيمـــا  الكـــوارث  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
يتعلـــق باختصاصات اللجنة وبخاصة 
حيال الحـــاالت المشـــتبه بإصابتها أو 
في حال اكتشـــاف أي حالة في البالد 

ال قدر هللا.

سمو الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - بنا

تشكيل فريق للتصدي لخطر “كورونا” لمنع وصوله إلى البحرين
تنفيـــذا لتوجيهـــات ســـمو رئيـــس الـــوزراء... مـــدارس جديـــدة فـــي قاللـــي ومدينـــة حمـــد

مناقشة ترتيبات جائزة األمير خليفة بن سلمان واالحتفال بيوم الضمير
المستدامة التنمية  قــضــايــا  ــاه  ــج ت الـــدولـــي  الــجــمــاعــي  الــعــمــل  تــعــزيــز  عــيــســى:  ــن  ب ــام  ــس ح

ُعقد بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمس اجتماع تنسيقي لجائزة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة للتنمية المســتدامة برئاســة الشــيخ حســام بــن عيســى آل خليفة، وبحضــور “آنا 
تيباجــوكا”، وهــي عضــوة لجنة الجائزة وعضو لجنة االستشــاريين لفعالية يوم الضمير العالمــي ووكيل األمين العام 
والمديرة التنفيذية السابقة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية بعد عودتها من زيارة لمقر األمم المتحدة 

في نيويورك، حيث عقدت سلسلة من االجتماعات مع كبار المسؤولين في المنظمة حول هذه الموضوعات.

مناقشـــة  إلـــى  االجتمـــاع  وتطـــرق 
باالحتفـــال  الخاصـــة  الترتيبـــات 
الـــذي  العالمـــي  الضميـــر  ليـــوم  األول 
يوافـــق الخامـــس مـــن أبريـــل 2020، 
وهـــو المناســـبة الدولية أقرتهـــا األمم 
المتحـــدة بمبادرة من رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة، فـــي إطار دعم 
ســـموه للجهـــود الدوليـــة الراميـــة إلى 
تعزيـــز التضامـــن العالمـــي فـــي كل ما 
يخدم الســـالم واالستقرار واألمن في 

العالم.
كمـــا ناقـــش االجتمـــاع كل مـــا يتعلـــق 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  بجائـــزة 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان آل خليفة للتنمية المســـتدامة 
والمرشـــحين لهـــا، وأثرها فـــي تحفيز 
التـــي  والجماعيـــة  الفرديـــة  الجهـــود 
تسهم في تحقيق التنمية للمجتمعات، 
وآليـــات تعزيـــز دور الجائـــزة إقليميـــا 

وعالميا بما يحقق رسالتها النبيلة.
االســـتعدادات  االجتمـــاع  وبحـــث 
الخاصة بمنتدى “رؤى البحرين” الذي 

ســـتنظمه مملكة البحريـــن بمقر األمم 
المتحدة في مدينة نيويورك بالتزامن 
مـــع اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة في 
ســـبتمبر 2020، وهـــو المنتـــدى الـــذي 
يهـــدف إلـــى تعزيـــز مشـــاركة مملكـــة 
فـــي  الدولـــي  للمجتمـــع  البحريـــن 
مســـاعيه لمواجهـــة التحديـــات التـــي 
تتعلـــق بالتنمية المســـتدامة والســـالم 

واالستقرار.
وخالل االجتماع، أكد الشـــيخ حســـام 
بـــن عيســـى آل خليفـــة حـــرص لجنـــة 
الجائـــزة علـــى تنفيـــذ رؤى وتطلعـــات 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة رئيـــس الوزراء 
فـــي كل يعـــزز مـــن العمـــل الجماعـــي 
التنميـــة  قضايـــا  تجـــاه  الدولـــي 
المســـتدامة باعتبارهـــا أحـــد األعمـــدة 

الرئيســـة لتحقيق رفـــاه وتقدم الدول 
والشعوب.

ونوه إلـــى أن االحتفال بيـــوم الضمير 
فـــي  األولـــى  نســـخته  فـــي  العالمـــي 
الخامـــس مـــن أبريـــل المقبـــل يشـــكل 
حدًثـــا فريًدا علـــى المســـتوى الدولي، 
ويعكـــس مدى تقدير األســـرة الدولية 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  لمبـــادرات 
يدعـــم  مـــا  كل  فـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
التنمية واالستقرار والسالم، موضحا 
عـــن  معبـــرا  ســـيكون  االحتفـــال  أن 
التوجـــه الحضـــاري لمملكـــة البحريـــن 
كدولـــة فاعلـــة فـــي المجتمـــع الدولي 
هنـــاك  وســـيكون  للســـالم،  وداعمـــة 
العديد من المحاور التي ســـتركز على 
دالالت مبادرة صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء بشـــأن يـــوم الضميـــر 

العالمـــي وأثرهـــا فـــي توجيـــه العمـــل 
الدولي تجاه كل ما يعزز من التضامن 
الصراعـــات  مواجهـــة  فـــي  اإلنســـاني 
والحـــروب والتحديـــات التـــي تواجه 

العالم في الوقت الحالي.
وأشـــار إلـــى النجاحـــات التـــي حققهـــا 
منتـــدى “رؤى البحريـــن” فـــي العامين 
قويـــة  أرضيـــة  تشـــكل  الماضييـــن 
ســـينطلق منهـــا المنتـــدى في نســـخته 
هذا العام، وأن جميع الطاقات موجهة 
ألن يتعزز دور المنتدى كمنصة لتبادل 
اآلراء والنقاشـــات فـــي كل مـــا يخص 
قضايـــا التنميـــة واألمن والســـالم في 

العالـــم مـــن خـــالل اســـتضافة العديـــد 
مـــن كبـــار الشـــخصيات والمســـؤولين 
واألكاديميـــن  والخبـــراء  الدولييـــن 
والمهتميـــن لطـــرح أفكارهـــم ورؤاهم 

في هذا المجال.
مـــن ناحيتها، أكدت”آنـــا تيباجوكا” أن 
جائـــزة رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة للتنمية المســـتدامة استطاعت 
خـــالل الســـنوات الماضيـــة أن تشـــكل 
عنصًرا داعما ومشجعا لجهود التنمية 
المستدامة ســـواء فردية أو جماعية، 
وأضافـــت أن لجنـــة الجائزة تعمل من 

أجـــل تحقيـــق الجائـــزة ألهدافهـــا في 
مســـاندة كل مبادرة أو مشروع يحقق 
نقلة حضرية وتنموية لصالح اإلنسان 

في كل مكان.
وقالـــت إن مبـــادرات صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء وآخرها يوم 
الضميـــر العالمي تأكيد علـــى ما يوليه 
ســـموه من حـــرص واهتمـــام بتوجيه 
أنظـــار المجتمع الدولـــي ووضعه أمام 
مســـؤولياته في حماية أمن البشـــرية 
واتســـتقرارها، وهو نهج رائد يجســـد 
مـــدى حـــرص ســـموه علـــى أن يســـود 

السالم والرخاء أرجاء العالم.
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بعدهـــا نظـــر المجلـــس فـــي المذكرات 
المدرجـــة علـــى جدول أعمالـــه، وذلك 

على النحو التالي:
رئيـــس  لتوجيهـــات  تنفيـــذا  أوال: 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة بتنفيذ 4 
مشـــاريع تعليميـــة خدميـــة بمحافظة 
تابـــع  فقـــد  حمـــد،  ومدينـــة  المحـــرق 
مجلـــس الـــوزراء الموقـــف التنفيـــذي 
بإنشـــاء  والمتعلقـــة  المشـــاريع  لتلـــك 
مـــدارس جديـــدة في قاللـــي ومدينة 
حمـــد، وترميـــم المـــدارس القائمة في 
محافظـــة المحـــرق، وزيـــادة خدمات 
التنظيـــف بالمدارس، وذلك من خالل 
المذكـــرة المرفوعـــة لهـــذا الغرض من 
وزير التربيـــة والتعليـــم والتي أحالها 
المجلس إلى كل مـــن اللجنة الوزارية 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  للشـــؤون 
والتـــوازن المالـــي واللجنـــة الوزاريـــة 
للمشـــاريع التنموية والبنيـــة التحتية، 
تنفيـــذًا  الـــوزراء  مجلـــس  تابـــع  كمـــا 

لتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيس الوزراء استكمال االحتياجات 
الخدمية التعليمية ألهالي قرية باربار 
وذلـــك من خـــالل المذكـــرة المرفوعة 
التربيـــة  وزيـــر  مـــن  الغـــرض  لهـــذا 
والتعليـــم، حيث وقـــف المجلس على 
مـــا تـــم اتخـــاذه حيـــال مـــا تقـــدم بمـــا 
فـــي ذلـــك احتياجـــات وزارة التربيـــة 
والتعليـــم على صعيد القوى البشـــرية 
والجانب اإلنشـــائي من خالل الخطة 
التـــي وضعتهـــا  الجديـــدة  اإلنشـــائية 
 2030  –  2020 للســـنوات  الـــوزارة 
والتي ســـتغطي احتيـــاج المحافظات 
صيانـــة  أو  الجديـــدة  المـــدارس  مـــن 
المـــدارس التي تـــم إخالؤها مؤقتًا أو 
الصيانـــة المطلوبـــة لجميـــع المدارس 

في الفترة المشار إليها.
ثانيا: اســـتعرض مجلس الوزراء سير 
العمل في المشـــاريع التنموية الجاري 
تنفيذها في قطاعات الطرق والصرف 
الصحـــي ومشـــاريع البنـــاء والصيانـــة 

التـــي تشـــرف عليهـــا وزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني وعددها 102 مشروع بقيمة 
تقديريـــة 379 مليـــون دينـــار منها 20 
مشروعا بقيمة 171 مليون في قطاع 
 121 بكلفـــة  مشـــروع  و53  الطـــرق، 
مليـــون في قطـــاع الصـــرف الصحي، 
إضافـــة إلـــى 29 مشـــروع بكلفـــة 86 
البنـــاء  مشـــاريع  قطـــاع  فـــي  مليونـــا 
والصيانـــة، فيمـــا أخـــذ المجلـــس علما 
بالمناقصـــات التي أرســـيت وطرحت 
فـــي   2019 الماضـــي  العـــام  خـــالل 
القطاعـــات الثالثة آنفـــة البيان، حيث 
بلغ مجموع المناقصات التي أرســـيت 
89 مناقصـــة بكلفـــة إجماليـــة قدرهـــا 
199مليونا، بينما بلغ عدد المناقصات 
التي طرحـــت 93 مناقصة بكلفة نحو 

107 ماليين دينار.
ثالثـــا: قـــرر مجلـــس الـــوزراء تعديـــل 
الحالـــي  العقـــارات  إيجـــار  قانـــون 
لســـنة   )27( رقـــم  بالقانـــون  الصـــادر 

2014، وذلـــك بإلغاء لجنـــة المنازعات 
اإليجاريـــة، التـــي نـــص عليهـــا قانون 
إيجار العقارات، وإسناد اختصاصاتها 
إلى المحكمـــة الكبرى المدنية، وأحال 
المجلـــس إلـــى مجلس النـــواب بصفة 
االســـتعجال مشـــروع قانـــون بتعديل 
بعض أحكام قانون إيجارات العقارات 
الصادر بالقانون رقم )27( لسنة 2014 
وفق المادة )97( من الالئحة الداخلية 

لمجلس النواب.
رابعـــا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى 
تعديل قانون محكمة التمييز لتبسيط 
إجـــراءات قبول الطعـــن أمام محكمة 
التمييز، وتعديل مبالغ الرسوم وكفالة 
ضمـــان الجديـــة للطعن أمـــام محكمة 
التمييز في المواد المدنية والتجارية 
واألحـــوال  الشـــرعية  المـــواد  وفـــي 
الشخصية، وأحال إلى مجلس النواب 
بصفـــة االســـتعجال مشـــروع قانـــون 
بتعديـــل بعض أحـــكام قانون محكمة 
التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
)8( لســـنة 1989 وفق المـــادة )97( من 

الالئحة الداخلية لمجلس النواب.
خامســـا: وافق مجلس الـــوزراء على 
لنـــدوة  البحريـــن  مملكـــة  اســـتضافة 
إقليميـــة حـــول استشـــراف مســـتقبل 
التعليـــم في الوطن العربي في الفترة 
مـــن 22 – 23 مارس 2020 بالشـــراكة 
بين وزارة التربية والتعليم والمنظمة 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة  العربيـــة 

ومركـــز اليونســـكو اإلقليمـــي للجودة 
والتميز في التعليم والمزمع تنظيمها.
سادســـا: وافق مجلس الـــوزراء على 
للتعـــاون  تفاهـــم  مذكـــرة  مشـــروع 
بيـــن  الغذائـــي  األمـــن  مجـــاالت  فـــي 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن وحكومـــة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
الشـــقيقة لتنميـــة وتطويـــر العالقـــات 
القائمة بينهما والتعاون المشـــترك في 
المجـــاالت الزراعيـــة بشـــقيها النباتـــي 
والحيوانـــي والثـــروات البحرية التي 
من شأنها المساهمة في تحقيق األمن 

الغذائي.
ســـابعا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء على 
إدراج مـــرض التصلـــب المتعدد ضمن 
فئات األمراض المزمنة وذلك تحقيقا 
للرغبـــة المرفوعـــة لهـــذا الغـــرض مـــن 
إلـــى  أحـــال  فيمـــا  النـــواب،  مجلـــس 
علـــى  الحكومـــة  رد  النـــواب  مجلـــس 
اقتـــراح برغبـــة بشـــأن توفيـــر أطبـــاء 

متخصصين في المراكز الصحية.

قرارات المجلس

آنا تيباجوكا: مساندة كل مشروع 
يحقق نقلة حضرية لصالح اإلنسان

ياسر الناصر



المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

عقـــدت اللجنة المنظمـــة العليا لمســـابقة 
الـــذكاء  فـــي  لالبتـــكار  حمـــد  بـــن  خالـــد 
وذلـــك  اجتماًعـــا،  أمـــس  االصطناعـــي، 
للوقـــوف على آخـــر التحضيـــرات إلقامة 

النسخة الثالثة من المسابقة.
 وتـــرأس االجتمـــاع رئيس اللجنـــة العليا 
للمسابقة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون 
المـــوارد والمعلومـــات بجامعة بوليتكنك 
- البحريـــن الشـــيخ علي بـــن عبدالرحمن 
آل خليفـــة، والـــذي حضره، ممثل شـــركة 
مايكروســـوفت حمـــد الســـاعي، وممثـــل 
شركة المؤيد للكمبيوتر- الشرق األوسط 
المكتـــب  ومديـــر  الحســـيني،  محمـــد 
اإلعالمي لســـمو الشيخ خالد بن حمد بن 
عيســـى آل خليفة أحمد الشـــيخ والقائم 
بأعمـــال مديـــر إدارة تقنيـــة المعلومـــات 

بجامعة بوليتكنك- البحرين علي حسن.
 وخالل االجتماع، أقّرت اللجنة المواعيد 
وورش  المســـابقة  النطـــالق  المقترحـــة 
العمـــل المصاحبـــة، كمـــا ناقشـــت الطرق 
الكفيلـــة لالرتقـــاء بالمســـابقة مـــن خالل 
مســـاعدة الطلبة بعد المســـابقة بمواصلة 
العمـــل علـــى مشـــاريعهم وتحويلهـــا إلى 
تطبيقـــات عمليـــة ممكن االســـتفادة منها 
فـــي المجـــال الحكومـــي أو التجـــاري أو 
المجتمعي.  وثّمنت اللجنة دعم المكتب 
اإلعالمـــي لســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعته لجميع 
فـــي  المبذولـــة  وجهـــوده  المســـتجدات 
تنفيـــذ خطـــة العمـــل، علـــى الشـــكل الذي 
يخدم إبـــراز وإنجاح هذا الحدث، والذي 
يساهم بدعم الشباب في مجال االبتكار.

األمـــن  مستشـــار  رعايـــة  تحـــت  ُأقيـــم 
الوطنـــي قائـــد الحـــرس الملكـــي ســـمو 
اللـــواء الركن الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة صباح أمس في قاعدة عيســـى 
الجوية حفل استقبال وتكريم لعدد من 
المشـــاركين في مجموعـــة قوة الواجب 
الخـــاص التابعـــة لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
األمـــل  إعـــادة  عمليـــة  فـــي  المشـــاركة 
بجمهورية اليمن الشـــقيقة ضمن قوات 
التحالف العربي بقيادة المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، وقـــد أناب ســـموه 
نائب قائـــد الحرس الملكي اللواء الركن 
حمد خليفة النعيمي الســـتقبال وتكريم 

مجموعة قوة الواجب الخاص.

وقـــام نائب قائد الحـــرس الملكي خالل 
االســـتقبال بتسليم األوســـمة التقديرية 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  منحهـــا  التـــي 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
لعـــدٍد من ضبـــاط وضباط صـــف وأفراد 
قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع 
البحريـــن؛ تقديـــرا لهـــم علـــى جهودهـــم 
الوطنيـــة المخلصـــة، ودورهـــم األخـــوي 
الكبير في وقوفهم إلى جانب األشـــقاء 
فـــي الدفـــاع عن الحق، ومـــا يتحلون به 
مـــن روح معنويـــة عاليـــة، واحترافيـــة، 

وانضباط ألداء رسالتهم السامية.
حضـــر االســـتقبال عدد من كبـــار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

الوقوف على تحضيرات مسابقة خالد بن حمد لالبتكار

تكريم عدد من المشاركين بـ “قوة الواجب الخاص”

local@albiladpress.com

الثالثاء 4 فبراير 2020 - 10 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4130
06

إبراز الصورة الحضارية والنموذجية لمدينة خليفة
ــي ــل التطوعـ ــجع روح العمـ ــور” تشـ ــّوع نـ ــة: “التطـ ــظ الجنوبيـ ــمو محافـ سـ

تحـــت رعايـــة محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة، أقيـــم الحفـــل الختامـــي للفعاليـــة المجتمعيـــة 
“التطـــّوع نـــور”، والتي أقيمـــت اليومين الماضييـــن بمدينة خليفة 
بحضور عدد من الضباط وكبار المسؤولين من الجهات الحكومية 

المشاركة.
وأكـــد ســـمو المحافـــظ أن هـــذه الفعاليـــة تأتـــي في إطار مـــا تقوم 
بـــه المحافظـــة من مبادرات اســـتثنائية وأدوار تصب في تشـــجيع 
العمل التطوعي واالرتقاء به من خالل إبراز الشراكة والتعاون مع 
القطاعات كافة، تنفيذا للتوجيهات الســـديدة عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وبدعم كبير من رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير الوالـــد خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، ومـــؤازرة ولي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة. وأوضح ســـموه أن فعالية “التطوع نور” ســـاهمت 
فـــي إبراز مـــا تتمتع به المدينة من صـــورة حضارية نموذجية، من 
خالل مشاركة الطلبة والمتطوعين لتشجيع روح العمل التطوعي 
والمشـــاركة في المجال االجتماعي والخدمـــي والبيئي، الذي يعد 
المحـــرك القوي لـــكل ما يقوم به أفـــراد المجتمع من عمل إنســـاني 
وخيـــري واجتماعي في مختلف المجـــاالت. من جهته، ألقى مدير 
إدارة البرامج االجتماعية وشـــؤون المجتمع بالمحافظة الجنوبية 
محمـــد الفاو، كلمة أكد فيها دور ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي بن 
خليفـــة آل خليفة في دعم مثل هـــذه البرامج والمبادرات الهادفة، 
مشـــيدا بدور المتطوعين في المشـــاركة الفاعلـــة في الحفاظ على 
الوجـــه الحضـــاري والتنمـــوي لمدينـــة خليفـــة كونها إحـــدى المدن 
النموذجية المزدهرة. بعدها، كرم سمو المحافظ الجهات المشاركة 
تقديـــرا لمشـــاركاتهم المميـــزة ومســـاهماتهم المجتمعيـــة القّيمـــة، 
مشـــيدا بمستوى المشاركة الواســـعة من قبل الطلبة والمتطوعين 
في هذا العمل اإلنســـاني الرائد. كما تســـلم ســـموه لوحـــة تذكارية 
مقدمة من الفنان التشـــكيلي محمود غريب تسجل الدور التنموي 
الذي يقوم به رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، والدعـــم الالمحـــدود مـــن قبل ســـموه في 
مســـيرته المشـــرقة بالخير والنماء، كما تسلم سموه لوحة تذكارية 
مهداة من إدارة البرامج االجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة 
الجنوبيـــة، تحمـــل ذكـــرى يوم افتتـــاح مدينـــة خليفة ومناســـبتها 
التاريخية العزيزة؛ تقديرا لدعم سموه في هذه المبادرات البارزة.

وفـــي ختـــام الحفـــل، قـــام ســـمو المحافـــظ بجولـــة فـــي المعـــرض 
المصاحـــب، الـــذي اشـــتمل على عرض مباشـــر لألعمـــال الفنية من 
قبل الطلبة من وزارة التربية والتعليم، وعرض حي لغرس الزهور 
بالتعاون مع المبادرة الوطنية للزراعة، إضافة إلى مشاركات فنية 
وأعمـــال تطوعية شـــارك فيهـــا أكثر من 200 متطوع من مؤسســـة 
المبرة الخليفية وجمعية فزعة شباب وجمعية المنطلق النسائية.

من جهتهم، عبر المتطوعون عن ســـعادتهم بالمشـــاركة في فعالية 
“التطوع نور” مشيدين بدعم ورعاية سمو محافظ الجنوبية الشيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة لهذه المبادرة التطوعية، ودور 
ســـموه الرائد في غـــرس المفاهيم البيئيـــة والتطوعية، واحتضان 

دورهم في المشاركة الفنية واالجتماعية.

سمو محافظ الجنوبية يرعى الحفل الختامي للفعالية المجتمعية “التطّوع نور”

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

التقى وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف،  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
منتســـبي الدفعة الخامســـة مـــن برنامج 
النائـــب األول لتنميـــة الكـــوادر الوطنيـــة 
البرنامـــج  ضمـــن  نقاشـــية  جلســـة  فـــي 
التطويـــري الـــذي أعـــّده مكتـــب النائـــب 
أحـــد  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
البــــرامج الرائـــدة والطموحة لولي العهد 
نائـــب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األميــــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، في 
إعداد الكوادر الشبابية الوطنية، وتنمية 
قدراتهـــا المعرفيـــة والقياديـــة، وتأهيلها 
للمشـــاركة بفعاليـــة في االرتقـــاء بالعمل 
الجـــودة  مـــن  أســـس  علـــى  الحكومـــي 
واإلبـــداع واالبتـــكار.  وأشـــاد الوزير بما 
يتضمنه البرنامج لدعم الكوادر الوطنية 
وإكســـابهم المهـــارات المطلوبـــة إلعـــداد 
قيـــادات طموحـــة مؤهلـــة تســـاهم فـــي 

تطوير وتنمية نهضة المملكة.

... ويشيد بدور برنامج النائب األول لتنمية الكوادر

المنامة - بنا

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلـــف بمكتبـــه فـــي شـــؤون 
األشـــغال الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
التخطيط والتطوير العمراني نوف 
جمشير، وذلك بمناســـبة نيلها الثقة 
الملكيـــة الســـامية بتعيينهـــا رئيًســـا 
ا لهيئـــة التخطيط والتطوير  تنفيذيًّ
العمراني، مشـــيًدا بمـــا تتمتع به من 
خبرات وتخصص في مجال عملها. 
وتقـــّدم الوزيـــر إلـــى الرئيـــس التنفيذي 
الجديد نوف جمشـــير بخالـــص التهاني 
قـــرار  صـــدور  بمناســـبة  والتبريـــكات 

صاحب الجاللة ملك البالد مرسوم رقم 
ا  )2( لســـنة 2020 بتعيينها رئيًسا تنفيذيًّ
لهيئـــة التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي، 
مهنًئا إياها على الثقة الملكية الســـامية 
التـــي أوالها إياها جاللـــة الملك المفدى 

لتولي المسؤولية.
 كمـــا أكـــد خلـــف األهميـــة التـــي توليهـــا 
الوزارة للتخطيط في البالد، مثنًيا على 
الخبرة التي تتمّتع بها من خالل شـــغلها 
ســـابًقا منصـــب نائب الرئيـــس التنفيذي 
للهيئـــة، مؤكـــًدا أن الخبـــرات المتراكمة 
بالمهمـــات  للقيـــام  بالنفـــع  ســـتؤّدي 

والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.

خلف يهّنئ نوف جمشير بالثقة الملكية
خريطة طريق لمنع األكياس البالستيكية خالل 5 سنوات

عبداهلل بن حمد: البحرين قطعت شوًطا كبيًرا في المحافظة على قطاع البيئة وتنميته

أكــد الممثــل الشــخصي لجاللــة الملــك رئيــس المجلــس األعلى للبيئة ســمو 
الشــيخ عبــد هللا بــن حمــد آل خليفة عــن االعتــزاز بالمســتوى المتميز الذي 
وصل إليه العمل في حماية البيئة والتنمية المستدامة في مملكة البحرين 
والتي تأتي انســجاًما مع التوجيهات الســامية لملك البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة باالهتمام بالقضايا البيئية كأهم مقومات 
التنميــة المســتدامة، وبالخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة التــي يعمــل 
مــن أجلهــا المجلــس األعلــى للبيئة وتحظى بدعــم واهتمام رئيــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

 وقال ســـمو الشيخ عبد هللا بن حمد 
آل خليفـــة إنـــه بمناســـبة يـــوم البيئة 
الوطنـــي والـــذي يوافـــق الرابـــع مـــن 
فبرايـــر تـــم اختيار شـــعار هـــذا العام 
“لنحمي بيئتنا من البالستيك” والذي 
يأتي للعام الثاني على التوالي، دعًما 
التـــي  والمســـتمرة  الطيبـــة  للجهـــود 
تبذل من قبل المجلس األعلى للبيئة 
وبتعـــاون كافـــة الجهـــات الحكومية 
واألهليـــة والمدنيـــة والتجاريـــة من 
أجـــل الحـــد مـــن التأثيرات الســـلبية 
البالســـتيكية  والمـــواد  للمخلفـــات 
على بيئتنا البرية والبحرية والحياة 
المحلـــي  المســـتوى  علـــى  الفطريـــة 
واإلقليمـــي والدولي، مشـــيًرا ســـموه 
إلـــى أن “مملكـــة البحرين وفي ضوء 
والســـديدة  الثاقبـــة  التوجيهـــات 
تواصـــل  الملـــك  الجاللـــة  لصاحـــب 
العمـــل مـــن أجـــل حمايـــة البيئـــة من 
آمنـــة  بيئـــة  لتحقيـــق  البالســـتيك 

ومستدامة للمواطنين والمقيمين”.
 وأكد ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفة أن مملكة البحرين قطعت 
شـــوًطا كبيـــًرا في مجـــال المحافظة 
علـــى قطـــاع البيئـــة وتنميتـــه وفًقـــا 
لالســـتراتيجية الوطنيـــة المتكاملـــة 
إلدارة المخلفات في مملكة البحرين 
والتي تســـير فـــي اتجاهها الصحيح 

بعـــد إقرارهـــا مـــن مجلـــس الـــوزراء 
فـــي فبراير 2018 بنـــاًء على توصية 
اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 

لرئيس مجلس الوزراء.
 كما أشاد سموه بدعم اللجنة الوزارية 
للمشـــاريع التنموية والبنية التحتية 
برئاســـة نائب رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ خالد بن عبـــد هللا آل خليفة 
مبـــادرات  ســـت  لتنفيـــذ  بالتوجيـــه 
قدمها المجلـــس األعلى للبيئة خالل 
العـــام 2019 والتي تهدف إلى تعزيز 
المخلفـــات  تدويـــر  فـــي  االســـتثمار 
البالســـتيكية ومنع اســـتهالك المواد 
البالســـتيكية فـــي قطاعـــات تتوافر 
فيهـــا البدائـــل الصديقـــة للبيئة ورفع 
مســـتوى الوعي البيئي في المجتمع 
ســـموه  متابعـــة  مؤكـــًدا  البحرينـــي، 

الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات.
 وعّبر سمو الممثل الشخصي لجاللة 
الملك رئيـــس المجلس األعلى للبيئة 
عـــن اعتـــزازه بالمبـــادرات الطوعيـــة 
التـــي قامـــت بهـــا عدد من الشـــركات 
والمؤسســـات في سبيل تقنين ومنع 
استخدام المواد البالستيكية تفاعالً 
مـــع توجهات الحكومة بشـــأن المواد 
والمخلفات البالستيكية، معتبًرا ذلك 
بأنـــه يعكس مدى الوعي الكبير الذي 

يحظى به المجتمع البحريني بقضايا 
البيئة ومستوى االلتزام والمسئولية 
الذي يبديه تجاه هذه القضايا، داعًيا 
جميـــع القطاعات لتحقيـــق مزيد من 
المبـــادرات والتعـــاون للوصـــول إلى 
الهدف األســـمى للمشروع الذي وجه 
إليـــه صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء حفظه هللا 
المتمثل بـ”تنظيم وخفض استخدام 
األكيـــاس البالســـتيكية وغيرهـــا من 

المواد االستهالكية البالستيكية”.
 وكشف سمو الشيخ عبد هللا بن حمد 
آل خليفـــة عـــن بـــدء إعـــداد خارطة 
طريـــق بشـــأن الحـــد مـــن اســـتخدام 
منعهـــا  أو  البالســـتيكية  األكيـــاس 
بشـــكل نهائـــي فـــي مملكـــة البحرين 
خـــالل الســـنوات الخمـــس القادمـــة، 
تجـــارب  مـــن  باالســـتفادة  وذلـــك 
الـــدول المتقدمـــة فـــي هـــذا المجال 
وتطبيًقا ألهداف التنمية المستدامة 
وخصوًصـــا الهدف رقـــم 12 “اإلنتاج 
مؤكـــًدا  المســـئوالن”،  واالســـتهالك 
ســـموه أن تطوير النمط االستهالكي 
يســـاعد كثيًرا على خفض المخلفات 
بجميـــع أنواعهـــا، مضيًفـــا ســـموه أن 

وعي المجتمع البحريني الذي نراهن 
عليـــه دائًما سيســـاعد فـــي الوصول 
لألهـــداف المرجوة فـــي أقرب وقت 

ممكن.
بـــن   ونـــّوه ســـمو الشـــيخ عبـــد هللا 
حمـــد آل خليفة بأن المجلس األعلى 
للبيئة يعمل على عدد من المشـــاريع 
المتعلقـــة بالمخلفـــات أيًضا، مشـــيًرا 
إلـــى أن أهـــم ثمـــار جهـــود المجلـــس 
توقيع شـــركة ألمنيوم البحرين )ألبا( 
على عقد إنشاء أكبر مصنع لمعالجة 
منطقـــة  فـــي  الخطـــرة  المخلفـــات 
الخليـــج العربي إلـــى جانب عدد من 
مؤسســـات القطـــاع الصناعـــي التـــي 
تمكنت إنجـــازات في مجال معالجة 
وتدويـــر وخفـــض مخلفاتهـــا بشـــكل 
أكثـــر اســـتدامة، مضيًفـــا ســـموه أن 
المجلس يتابع تنفيذ االســـتراتيجية 
الوطنية إلدارة المخلفات بالتنســـيق 
مع وزارة األشـــغال وشئون البلديات 
والتخطيـــط العمراني، وبالتعاون مع 
مكتـــب ســـمو النائـــب األول لرئيـــس 
ملـــف  أن  الـــوزراء، مؤكـــًدا  مجلـــس 
خصًبـــا  مجـــاالً  ســـيكون  المخلفـــات 
لالستثمار وذلك بالتعاون مع القطاع 

الخاص في المستقبل القريب.
  كما أعرب ســـمو الممثل الشـــخصي 
المجلـــس  رئيـــس  الملـــك  لجاللـــة 
األعلـــى للبيئة عن اعتـــزازه بالجهود 
التي يبذلها كافة منتســـبي المجلس 
األعلـــى للبيئـــة فـــي إعـــداد وتنفيـــذ 
البيئة،  االســـتراتيجيات والمشـــاريع 
المجلـــس  اســـتمرار  ســـموه  مؤكـــًدا 
في الســـعي نحو تحقيـــق المزيد من 
اإلنجـــازات المســـتقبلية التـــي تليـــق 
وصلـــت  التـــي  المرموقـــة  بالمكانـــة 
إليهـــا مملكـــة البحرين علـــى الصعيد 
اإلقليمي والدولي فـــي مجال البيئة 

والتنمية المستدامة.

سمو الشيخ عبد الله بن حمد

المنامة - بنا



ميرزا يناقش تبادل الخبرات مع “هيونداي ألنظمة الطاقة”
استقبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا وفدا رفيع المستوى من شركة هيونداي العالمية يتقدمهم 
رجل األعمال عبدالنبي الشــعلة وابنه مشــعل الشــركاء اإلداريين والتنفيذيين لشــركة أســواق الخليج الدولية، والتي 

تمثل شركة هيونداي ألنظمة الطاقة.

في بدايـــة اللقـــاء رحب ميـــرزا بعبدالنبي 
الشـــعلة والوفـــد المرافـــق لـــه، وقـــدم لهـــم 
عرضا مرئيا حول أهم الخطط والمشاريع 
التـــي تنفذهـــا هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة 
واألخرى التي هـــي بصدد تنفيذها، والتي 
تصب في ســـياق تحقيـــق الهدف الوطني 
لمملكـــة البحريـــن بزيادة نســـبة مســـاهمة 
الكلـــي  المزيـــج  فـــي  المتجـــددة  المـــوارد 
للطاقـــة بنســـبة 5 % بحلـــول 2025 ترتفع 
إلـــى  2035، إضافـــة  10 % بحلـــول  إلـــى 

الهدف الوطني لتحسين كفاءة االستهالك 
في القطاعين العام والخاص بنســـبة 6 % 

بحلول 2025.
ومـــن ثم اســـتمع ميـــرزا إلى عـــرض قدمه 
عبدالنبـــي الشـــعلة والوفـــد المرافق له عن 
شـــركة هيونـــداي ألنظمـــة الطاقـــة، وهـــي 
شـــركة متخصصة فـــي قطـــاع الصناعات 
Hyundai Power Sys�  الثقيلة والطاقـــة
tems، اسستها شـــركة هيونداي في العام 
1972 كإحـــدى الفـــروع لهـــا، حيـــث أشـــاد 

ميـــرزا بالمشـــاريع التـــي تنفذهـــا الشـــركة 
فـــي هندســـة وتزويـــد وإنشـــاء المشـــاريع 
الضخمـــة الدولية لمحطـــات توليد الطاقة 
التقليدية واألخرى المســـتدامة، خصوصا 
أن سياســـة الشـــركة تتضمن البعـــد البيئي 
المعتمـــد على اإلبداع واالبتكار والتقنيات 
الحديثة فـــي تحقيق أهدافها، مما يضعها 
فـــي مصـــاف أبـــرز الشـــركات العالمية في 

مجال تنفيذ مشاريع توليد الطاقة.
ومن جانبه، أعرب عبدالنبي الشعلة ووفد 

شركة هيونداي عن إشادتهم بجهود ميرزا 
رئيس هيئة الطاقة المستدامة والمشاريع 
التـــي تقـــوم بهـــا الهيئـــة للنهـــوض بقطـــاع 
الطاقـــة المتجددة فـــي البحرين، مؤكدين 

أن إنشـــاء هيئة للطاقة المســـتدامة يعتبر 
الخطـــوة التحوليـــة لقطـــاع الطاقـــة نحـــو 
مســـتقبل مســـتدام، وقد أبدى وفد شركة 
هيونـــداي عـــن اســـتعدادهم للتعـــاون مـــع 

هيئة الطاقة المســـتدامة وتبادل الخبرات 
فـــي مجـــال التقنيـــات الحديثـــة واالبتكار 
وكذلـــك االســـتثمار فـــي مشـــاريع الطاقـــة 

المتجددة التي تقوم بها الهيئة.

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

تعظيم االستفادة من التجارب البريطانية بمجال االنفتاح والتعايش
ــش ــاي ــع ــت ال لــقــيــم  ــة  ــي ــق ــي ــق ح ــنـــة  حـــاضـ ــبـــحـــريـــن  الـ أن  أكـــــد  ــة”  ــيـ ــوضـ ــفـ ــمـ “الـ وفـــــد 

في إطار استدامة مختلف أوجه التعاون الثنائي بين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ووزارة العمل والتنمية 
االجتماعيــة، عقــد مركــز الملــك حمــد العالمــي للتعايــش الســلمي وجمعيــة “هذه هــي البحريــن” اجتماًعا مــع إدارة دعم 
المنظمــات األهليــة فــي وزارة العمل والتنمية االجتماعية ووفد من المفوضية البريطانية الخيرية الذي يزور البحرين 

ا لقياس مدى االنفتاح والتعايش السلمي في المملكة وتوفر دور العبادة ألتباع مختلف األديان والمذاهب. حاليًّ

 ومثل مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
الســـلمي فـــي االجتمـــاع رئيـــس مجلـــس 
أمنائه الشـــيخ خالد بـــن خليفة آل خليفة، 
بيتســـي  البحريـــن”  هـــي  “هـــذه  ورئيســـة 
دعـــم  إدارة  مديـــر  بحضـــور  ماثيســـون، 
المنظمـــات األهلية بوزارة العمل والتنمية 
ومديـــر  جناحـــي،  نجـــوى  االجتماعيـــة 
المشـــاريع فـــي ســـفارة المملكـــة المتحدة 

لدى مملكة البحرين كريس تومسون.
الكفيلـــة  الســـبل   وقـــد بحـــث االجتمـــاع 
بتعظيـــم االســـتفادة مـــن تبـــادل الخبرات 
والتجـــارب مـــع المملكة المتحـــدة، وطرح 

عدد من المشـــاريع المشـــتركة التي يمكن 
العمـــل  برنامـــج  مظلـــة  تحـــت  تنفيذهـــا 
المشـــترك بيـــن مملكة البحريـــن والمملكة 
المتحدة، خاصة فيما يتعلق بدور العبادة 
مـــن كنائـــس ومعابـــد واالرتقاء بمســـتوى 
الخدمات المقدمة لها. إضافة إلى دراسة 
الفنـــي  الدعـــم  لتوفيـــر  اآلليـــات  أفضـــل 
وتنظيـــم فعاليات مشـــتركة بين الجانبين 

البحريني والبريطاني.
 وأكد الشـــيخ خالد بـــن خليفة آل خليفة، 
رغبـــة المركـــز فـــي الفتـــرة القادمـــة فـــي 
االســـتفادة بصـــورة قصوى مـــن التجارب 

والمؤسســـات  المراكـــز  ألفضـــل  الرائـــدة 
التنمويـــة  المجـــاالت  فـــي  العالميـــة 
الخبـــرات  واكتســـاب  واالجتماعيـــة، 
قيـــم  بتنميـــة  يتعلـــق  فيمـــا  البريطانيـــة 
التســـامح والتعايش السلمي لدى الشباب 
الجوانـــب  هـــذه  فـــي  النـــشء  وتمكيـــن 

الجوهرية.
 وأوضـــح أن المركـــز عمـــل منذ تأسيســـه 
علـــى تقديـــم الكثير من البرامـــج النوعية 
الســـلمي  التعايـــش  بمبـــادئ  لالرتقـــاء 
يـــزال يســـعى  الدينيـــة، ومـــا  والحريـــات 
جاهـــًدا لطـــرح المزيـــد مـــن هـــذه البرامج 

مضافـــة  قيمـــة  ذات  مشـــاريع  وتطويـــر 
موجهـــة للشـــباب تحديـــًدا فـــي مجـــاالت 
والتواصـــل  التعليميـــة  القـــدرات  تنميـــة 
والتفاعـــل البنـــاء، بمـــا ينســـجم مـــع رؤى 
وتوجيهات عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الداعمة 

للشباب على الدوام.

 بـــدوره، عّبر وفـــد المفوضيـــة البريطانية 
الخيريـــة عـــن إعجابـــه بأهـــداف وبرامـــج 
للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد  الملـــك  مركـــز 
الســـلمي، ومـــا يبرز من صـــورة ناصعة عن 
تجربة مملكـــة البحرين الرائدة في مجال 
االرتقاء بمبادئ التعايش الســـلمي وتعزيز 
الحريـــات الدينيـــة على مســـتوى المنطقة 

والعالم.
 وفـــي جولتهـــم الميدانيـــة لعـــدد مـــن دور 
العبـــادة مـــن كنائـــس ومعابد فـــي المنامة، 
أكـــد أعضـــاء الوفـــد البريطانـــي أن مملكة 
البحريـــن تعتبـــر حاضنـــة حقيقيـــة لقيـــم 
التعايـــش الســـلمي والتســـامح بيـــن كافـــة 

األديان والمذاهب والمعتقدات.

المنامة - بنا
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علـــي  الشـــمالية  محافـــظ   تـــرأس 
األمنيـــة  اللجنـــة  اجتمـــاع  العصفـــور 
بالمحافظة بحضور مدير عام مديرية 
الدوســـري  خالـــد  العميـــد  الشـــرطة 
رحـــب  حيـــث  اللجنـــة،  وأعضـــاء 
المحافـــظ بالحضور، شـــاكرا حرصهم 
علـــى متابعة مختلف القضايا األمنية 
ومعالجتهـــا  االجتماعيـــة  والظواهـــر 
وإيجـــاد الحلول المالئمة لهـــا، منوها 
إلـــى أن اللجنـــة تمثـــل حلقـــة الوصل 
األمنيـــة  واألجهـــزة  المجتمـــع  بيـــن 

للتصدي للجريمة والوقاية منها.
واســـتعرضت اللجنة تقريرها للشـــهر 
الجـــاري والجهـــود المبذولـــة لتعزيـــز 
األمن في مختلف مناطق المحافظة 
األمنيـــة  الحالـــة  اســـتقرار  وضمـــان 
علـــى  الحضـــور  اطلـــع  كمـــا  عمومـــا، 
تجربـــة المحافظـــة في تنفيـــذ قانون 

ومـــا  البديلـــة  والتدابيـــر  العقوبـــات 
تحقق من نتائج انعكست على نجاح 
تجربـــة المحافظـــة في تبنـــي برامج 
التأهيل والتدريب للمحكومين ضمن 
القانـــون، ومـــا تتطلـــع المحافظة إلى 
تنفيـــذه مســـتقبال من برامـــج لتعزيز 
المواطنـــة  قيـــم  وترســـيخ  االنتمـــاء 
المحكوميـــن  وتأهيـــل  وتدريـــب 
علـــى اإلســـعافات األوليـــة ومكافحة 
الحرائـــق؛ تمهيدا إلقامـــة ناد للتطوع 
بالمحافظـــة، يضـــم المؤهلين بغرض 

االســـتفادة منهم في خدمة المجتمع 
وفي حاالت الطوارئ والكوارث.

كمـــا بحث االجتمـــاع، موضوع إقامة 
األراضـــي  علـــى  والتعـــدي  منشـــآت 
التابعـــة لـــوزارة اإلســـكان، خصوصـــا 
فـــي المجمعـــات الســـكنية الجديـــدة، 
حيـــث تـــم االتفاق على مناقشـــة هذا 
الموضـــوع مـــع الجهـــات ذات العالقة 
تمهيدا التخاذ مـــا يلزم من إجراءات 
القانونيـــة  لألطـــر  وفقـــا  وخطـــوات 

المعمول بها في هذا الشأن.

ــة األمــنــيــة ــال ــح ــاقــش اســتــقــرار ال ــة” تــن ــي ــال ــم ــش “ال
برامج جديدة ضمن العقوبات البديلة وإقامة ناد للتطوع

المنامة - محافظة العاصمة

أعلـــن محافـــظ العاصمة الشـــيخ هشـــام بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة عـــن ارتفـــاع نســـبة 
للمحافظـــة  الـــواردة  والطلبـــات  الشـــكاوى 
عبـــر قنواتهـــا التواصلية 130 % فـــي العام 
الماضـــي مقارنـــة بعـــام 2018، حيـــث تلقت 
المحافظة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 
مقارنـــة  وطلًبـــا،  ومقترًحـــا  شـــكوى   1764
بعـــدد 768 فـــي العام 2018، مشـــيًرا إلى أن 
االرتفـــاع يعكـــس ثقـــة األهالـــي بالخدمـــات 
فـــي  المحافظـــة  تؤديهـــا  التـــي  واألدوار 
ســـبيل حل مشـــاكلهم ومتابعـــة طلباتهم مع 
الجهات المعنية ســـعًيا لتحقيقها، األمر الذي 
يتواءم مـــع رؤية المحافظـــة المتبلورة في 
أخذهـــا أدواًرا رئيســـة فـــي خدمـــة األهالـــي 
مـــن أجل حيـــاة أفضل وتنمية ومســـتدامة. 
وأكـــد اســـتمرار المحافظـــة فـــي تبنـــي نهج 
األبواب المفتوحة تنفيًذا لتوجيهات رئيس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 

خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة بشـــأن انتهاج 
المواطنيـــن  مـــع  المفتـــوح  البـــاب  سياســـة 
وتلمس احتياجاتهم واالســـتماع لشكاواهم 
وطلباتهم، ووفًقا لتوجيهات صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
ولي العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء لمد جسور التواصل 
بيـــن مســـتخدمي الخدمات مـــن المواطنين 
الجهـــات  فـــي  والمســـؤولين  والمقيميـــن 
الحثيثـــة  بالمتابعـــة  مشـــيًدا  الحكوميـــة، 

لمعالي وزير الداخلية لكافة البرامج.

 وتأتـــي حصيلـــة األرقـــام، مـــن أهـــم وأكثـــر 
القنوات التواصلية تأثيـــًرا، إذ يبلغ مجموع 
هذه القنوات 20 قناة بشقيها المباشر وغير 
المباشـــر، ما من شـــأنه أن يضفـــي مزيًدا من 
المرونـــة والســـرعة علـــى آليـــات التواصـــل 
بيـــن المحافظـــة والمواطنيـــن والمقيميـــن، 
ـــا بين  وبالتالـــي يحقـــق ذلـــك تنوًعـــا حقيقيًّ
حيـــث  المجتمـــع،  فئـــات  مختلـــف  رغبـــات 
تســـعى محافظة العاصمة من تنويع قنوات 
االتصال إلى الوصول ألكبر شـــريحة ممكنة 

من المواطنين والمقيمين.

تبني نهج األبواب المفتوحة تنفيًذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء
“العاصمة: ارتفاع نسبة الشكاوى والطلبات 130 %

المنامة - وزارة الداخلية

افتتح ســـيادي قائد خفر الســـواحل 
اللـــواء الركـــن بحـــري عـــالء عبدهللا 
دورة ضبـــاط الســـطح الثالثـــة وذلك 
بجنـــاح التدريـــب البحري بمشـــاركة 
خفـــر  قيـــادة  منتســـبي  مـــن  عـــدد 

السواحل.
وألقـــى قائـــد خفـــر الســـواحل كلمـــة 
الـــدورة  أهـــداف  فيهـــا  أوضـــح 
ومخرجاتهـــا، والتـــي تنـــدرج ضمـــن 
المســـار التأهيلـــي المعتمـــد للضباط؛ 

وصقـــل  األداء  تطويـــر  بهـــدف 
القدرات.

وتســـتمر الدورة 10 أسابيع وتنقسم 
إلى مرحلتين: األولى وهي المرحلة 
النظريـــة. والمرحلة الثانيـــة العملية 
علـــى  العملـــي  التدريــــب  وتشـــمل 
الـــزوارق، الســـالمة البحريـــة، نظـــام 
المعلومات الجغرافية )GSS( ونظام 
نجـــم، فـــك وتركيـــب والرمايـــة على 

السالح ومعاينة مسرح الجريمة.

افتتاح دورة ضباط السطح الثالثة

اجتماع بين “االتصال” و“المواصالت” عن معرض الطيران
ــع ــيـ ــرفـ ــم الـــــحـــــدث الـ ــجـ ــحـ ــق بـ ــيـ ــلـ ــة تـ ــ ــط ــ ــع خ ــ ــوضـ ــ لـ

أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصـــال 
الوطنـــي أحمد محمـــد المناعي أن معرض 
البحريـــن الدولـــي للطيـــران يشـــّكل حدًثـــا 
مكانـــة  تعزيـــز  فـــي  يســـهم  ـــا  مهمًّ ـــا  دوليًّ
رائـــد  ودولـــي  إقليمـــي  كمركـــز  البحريـــن 
والمؤتمـــرات  المعـــارض  صناعـــة  فـــي 
المتخصصـــة، ووضعها على خريطة جذب 
االســـتثمارات العالمية في قطاع الطيران. 
جـــاء ذلـــك، لـــدى اجتماع عمـــل عقد أمس 
بيـــن مركـــز االتصـــال الوطنـــي وفريق من 
وزارة المواصـــالت واالتصـــاالت للتنســـيق 
المصاحبـــة  اإلعالميـــة  للخطـــة  والتنفيـــذ 
للمعـــرض الذي يقـــام تحت رعاية ســـامية 
مـــن عاهل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة فـــي نوفمبر 

المقبل.
 وأكـــد أحمـــد المناعي حـــرص المركز على 
دعـــم المعرض باعتبـــاره عالمة مميزة في 
صناعـــة المعـــارض والمؤتمـــرات العالمية، 
خطـــة  وضـــع  بصـــدد  المركـــز  أن  مضيًفـــا 

اتصاليـــة شـــاملة تظهر المعـــرض بما يليق 
بحجـــم الفعالية وتأثيرها ووزنها اإلقليمي 
والعالمـــي، لتتضمـــن التنســـيق والترتيـــب 
مع الصحافييـــن واإلعالميين من مختلف 
واإلقليميـــة  المحليـــة  اإلعـــالم  وســـائل 

والدوليـــة، فضـــالً عـــن تقديـــم الدعم على 
المنصـــات الرقميـــة كافـــة، وإنتـــاج المـــواد 

اإلعالمية الداعمة.
وأشـــاد مدير المعرض بـــوزارة المواصالت 
واالتصاالت يوسف محمود بجهود المركز 
فـــي دعـــم الحـــدث فـــي نســـخه الســـابقة، 
مـــن  الحثيثـــة  المتابعـــة  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملـــك رئيس 
اللجنـــة العليـــا المنظمـــة لمعـــرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفة والجهود التـــي يبذلها 
وزيـــر المواصالت واالتصاالت كمال أحمد 
محمـــد وفريـــق العمـــل المنظـــم للمعـــرض، 
تكـــّرس مكانة الحدث لتضع البحرين على 

خارطة معارض الطيران العالمية.

المنامة - مركز االتصال الوطني



ــر ــ ــراي ــ ــب ــ ف  1 ــن  ــ ــ مـ بـــــــــــدءا  ــذ  ــ ــي ــ ــف ــ ــن ــ ــت ــ ال ــز  ــ ــيـ ــ حـ دخـــــــــل 

حظـــر صيــــد أو بيــــع الروبيــــان لغايــــة 31 يوليــو

أصدر وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام  خلف 
قــرار رقــم )18( لســنة 2020 بشــأن حظر صيــد أو تداول أو بيــع الروبيان، 
والذي دخل حيز التنفيذ بدءا من 1 فبراير الجاري ولغاية 31 يوليو 2020.

لـــه، قـــال خلـــف إن  وفـــي تصريـــح 
الـــوزارة  مـــن  يأتـــي حرصـــا  القـــرار 
البحريـــة  الثـــروة  علـــى  للمحافظـــة 
بما يســـاهم في تنمية هـــذا القطاع، 
وســـعيا لحمايـــة المخزون الســـمكي 
في مملكة البحرين لتحقيق التنمية 

المستدامة للثروات البحرية، وذلك 
في ظل الممارســـات الخاطئة لطرق 

الصيد.
وأشـــار إلـــى أن القـــرار يأتي اتســـاقا 
مع القـــرارات الخليجية فيما يتعلق 
فـــي  الســـمكي  المخـــزون  بحمايـــة 

مملكة البحرين والـــدول الخليجية، 
منوهـــا إلـــى أن الـــوزارة لـــن تدخـــر 
الـــذي  العمـــل  مواصلـــة  فـــي  جهـــدا 
يصـــب فـــي الصالـــح العـــام للمملكة 
ويحقـــق الحماية الكاملـــة للمخزون 

السمكي ورفع اإلنتاجية. 
ونصت المادة األولى من القرار على 
أنـــه يحظر صيد الروبيان في المياه 
اإلقليميـــة لمملكـــة البحريـــن اعتباًرا 
مـــن 1 فبرايـــر ولغايـــة 31 يوليو من 
كل عـــام، فيمـــا نصت المـــادة الثانية 

أنه “يحظر وجود شباك أو أدوات أو 
آالت أو أية وســـيلة لصيـــد الروبيان 
علـــى ظهـــر القـــوارب فـــي المناطـــق 
المحـــددة لصيـــد الروبيـــان، وكذلك 
كان  إذا  القـــوارب  رســـو  مناطـــق 
الغرض مـــن وجودها صيد الروبيان 
خـــال فترة ســـريان الحظر المشـــار 
اليهـــا فـــي المـــادة األولـــى مـــن هـــذا 

القرار”.
وأشـــارت المـــادة الثالثـــة مـــن القرار 
وتـــداول  عـــرض  يحظـــر  أنـــه  إلـــى 

الروبيـــان الطـــازج والمبـــرد والمثلج 
وغير المصنع في األسواق واألماكن 
العامـــة لغـــرض التســـويق أو البيـــع، 
خال فترة ســـريان الحظـــر المقررة 

بموجب أحكام القرار.
وأوضحـــت المادة الرابعة أن كل من 
يخالـــف أحـــكام هـــذا القـــرار يعاقب 
بالعقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )20( لســـنة 
2002 بشأن تنظيم صيد واستغال 

وحماية الثروة البحرية.
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حالة عامة من االنفالت قد تؤدي لحدوث التحرش واالختطاف والضياع
أثــار إعــان توعــوي عبــر منصــات )السوشــيال ميديــا( تجــاوب كثيريــن، 
متنــاوال األضــرار الفادحــة التي تتســبب بها ألعــاب الفيديو على النشــأة، 

تحت هاش تاق )العب دورك(.

وعلـــى الرغـــم من أن المقطـــع قصير، إذ 
تصل مدته إلى دقيقة واثنين وخمسين 
وهـــادف  عميـــق  أنـــه  إال  فقـــط،  ثانيـــة 
جـــدا، ويتنـــاول ثـــاث قصـــص تعبيرية 
سريعة، انتشـــرت كالهشيم بشبكة النت 
منـــذ قرابة الشـــهر، حيث ال يـــزال حتى 
اللحظة متداوال، ومؤثـــرا، بتفاعل كبير 

اب. من النشطاء، والمغردين، والُكتَّ
ويظهـــر بالمشـــهد األول الطفـــل حســـن، 
للبلطجيـــة  أقـــرب  لبســـا  يرتـــدي  وهـــو 
قبعـــة  رأســـه  وعلـــى  الطـــرق،  وقطـــاع 
الساســـل  رقبتـــه  وحـــول  قماشـــية، 
العريضة، وهو يتجول بشـــارع ضيق به 

مجموعـــة عصابيـــة، قبـــل أن يتجه إلى 
سيارة مركونة بالقرب منهم، ثم يضرب 
زجاجهـــا الجانبي بمســـدس صغير بيده 
وبعنـــف، مرهبـــا ســـائقها، والـــذي خـــرج 
منها بذعر، قبل أن يجره حسن ويرميه 
أرضـــا، ثـــم يركـــب بالســـيارة ويقودهـــا 

منطلقا.
وهنا فقط، ينقطع المشهد بشكل درامي 
جميل، حيث تباغت األم الطفل حســـن 
أمـــام الشـــارع، ليوقف الســـيارة بشـــكل 
فجائي، ثم يســـتيقظ مـــن الحلم فجأة، 
وبيـــده  بغرفتـــه  لوالدتـــه  ينظـــر  وهـــو 
)كونتـــرول( البـــاي ستشـــين، فـــي حين 

تواصـــل هي حديثها له: حســـن ما الذي 
تلعبه؟

والثالـــث  الثانـــي  المشـــهدان  ويتطـــرق 
إلى أفكار شـــبيهة، حيث يجلس حســـن 
فـــي المقطـــع الثانـــي مـــع مجموعـــة من 
الحشاشـــين فـــي غرفة مليئـــة بالدخان، 
قبـــل أن يقاطعـــه والـــده فـــي الحقيقـــة، 
وهو يســـأله: مع من تلعب؟ حينها ومن 
خال ســـماعة أذن حسن يتسلل صوت 
رجـــل بالـــغ إلـــى الغرفـــة وهو يقـــول له: 

حسن وين رحت؟
وفي المشهد الثالث تظهر الطفلة سارة 
وهي تســـير بين مجموعة مـــن الرهبان 
بمـــكان أقـــرب للكهف، وهي تجر ســـيفا 
لراهـــب كهـــل  عريضـــا، قبـــل أن تصـــل 

ومخيف يجلس على عرش كبير.
أقـــرب  بشـــكل  الســـيف  لـــه  تســـلم  ثـــم 
أن  قبـــل  لحظـــات  الدينيـــة،  للطقـــوس 
تقاطعهـــا أمها فـــي الواقـــع، وهي تلعب 
بغرفتهـــا و)الكونترول بيدها( متســـائلة: 

سارة شنو قاعده تسوين؟ 
الفيلـــم  صانـــع  يدعـــو  الختـــام  وفـــي 
المشـــاهدين عبـــر شـــريط كتابـــي، بـــأن 
يراقبوا المواد الفلمية واأللعاب المؤثرة 
الطفـــل وعقيدتـــه، مطالبـــا  ديـــن  علـــى 

إياهم بأن يلعبوا دورهم.
وقـــال المغـــرد البحرينـــي لؤي الشـــريف 
معلقـــا على اإلعان الوثائقي “انتشـــرت 

كبيـــر،  بشـــكل  اإللكترونيـــة  األلعـــاب 
نعـــرف محتواهـــا،  وانتشـــارها يحتـــاج 
منصـــة )قيـــم( تعطيك الفرصـــة للتعرف 
على األلعـــاب المناســـبة ودورك تقيمها، 
أنـــا مـــع مراقبـــة األلعـــاب، والتأكـــد مـــن 

اختيار المناسب منها”. 
بدوره، قال اإلعامي الســـعودي رياض 
منصور البقمي “لألسف الشديد األطفال 
اإللكترونيـــة  األلعـــاب  علـــى  العاكفـــون 
غيـــر مدركين لقيم ومبـــادئ مجتمعهم، 
يرتبطـــون بثقافـــة هـــذه األلعـــاب، غيـــر 

األضرار الصحية الناجمة عنها”.
إلى ذلك، أكـــدت أم علي )معلمة مرحلة 
ابتدائيـــة( أن العـــاب الفيديـــو أصحبـــت 
جزءا مهما من حياة أطفالنا، وهو جزء 
مـــن الصعب انتزاعه، لكنه يتطلب - في 
المقابـــل - دورا رقابيـــا مـــن األهـــل فـــي 

توجيه أطفالهم.

وعلـــى الصعيد ذاته، فإن العاب الفيديو 
تعد صناعة رابحة جدا )عالميا( وتشكل 
جزءا أساســـيا من مداخيـــل اقتصادات 
العديـــد من الدول، حيث حققت ســـوق 
إيـــرادات   2017 العـــام  األلعـــاب خـــال 
وصلـــت إلـــى 121.7 مليـــار دوالر، وفقا 

لتقرير سوق األلعاب العالمية )نيو زو(.
وتســـتحوذ األلعاب الرقمية على 91 % 
من اإليرادات، بقيمة 125.3 مليار دوالر 

تقريبا.
وأصبـــح الهوس بألعـــاب الهاتف ظاهرة 
مستفحلة، تســـتدعي التأمل واالهتمام 
والمتابعة، حيـــث يؤكد كثير من أولياء 
األمور، بأن هذه ألعاب ال تسرق أوالدهم 
منهم فقط، وأنما شـــركاؤهم في الحياة 
أيضـــا، حيـــث أصبحـــت هـــذه العـــاب كـ 
)الحشـــيش( الذي يخدر الجسم، وينقل 

أصحابه إلى عوالم بعيدة عن الواقع.

ألعاب الفيديو 
تستنزف وقت أوالدنا 

وتعزلهم عن المجتمع 
ومطالب بمراقبتها

عصام  خلف

إبراهيم النهام

برعاية  رئيسة مجلس النواب فوزية زيل، 
تم افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثامن 
القتصـــاد اإللهـــام  واألول لجمعية اقتصاد 
اإللهـــام، بعنـــوان “صناعـــة األثـــر في عصر 
األزمـــات” بفندق ذا قـــروف أمواج بمملكة 
البحرين صباح الثالث من فبراير من العام 

الحالي )2020(. 
وقـــد تـــم تنظيـــم المؤتمـــر بالتعـــاون مـــع 
“المشـــروع الدولي القتصـــاد اإللهام”، وهو 
مؤتمـــر عالمـــي يأتي مـــن ضمـــن ملتقيات 
المشـــروع الدولي القتصـــاد اإللهام والذي 
تـــم فـــي عـــدة دول وقـــارات ســـابقا مثـــل 
سلوفانيا، وبوســـنا والمغرب، والهند، وكما 
نجحت البحرين في استضافته في العام 

 .2016

بدأ حفل االفتتاح بكلمة راعي الحفل التي 
تحدثـــت فيه عن إيمانها بدور مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي وفكـــر اقتصـــاد اإللهـــام 
القائـــم على التطبيق الميداني ليحقق أثر، 

ودوره في تحقيق التنمية البشرية.
ورحبـــت رئيســـة جمعيـــة اقتصـــاد اإللهام  
والداعميـــن  الحفـــل  براعـــي  أحمـــد  دنيـــا 
للمؤتمـــر والضيـــوف المشـــاركين مـــن 30 

دولة من مختلف القارات.
وقدم مؤســـس المشروع العالمي القتصاد 
االلهـــام )محمـــد بوحجـــي(، شـــرح لمفهوم 
اقتصـــاد اإللهام والوقفات التـــي نحتاجها 
لصناعـــة األثر.  وخـــال المؤتمر أوضحت  
رئيســـة جمعية اقتصاد االلهام دنيا أحمد، 
ان  للمؤتمـــر،  العلميـــة  اللجنـــة  ورئيســـة 
المؤتمر استقطب االكاديميين والباحثين 
مـــن مختلـــف دول العالـــم بمشـــاركة اكثـــر 
مـــن 50 ورقة علمية وتجارب عملية. وتم 
تنفيذ المؤتمر من خال الشـــراكة الدولية 
مـــع المؤسســـات العريقة فـــي تنفيذ ورش 
تخصصيـــة علـــى مـــدى يومين بشـــهادات 

معتمد على هامش المؤتمر.
وقـــد جاء تنظيـــم المؤتمـــر ليعالج النقص 
ومنهجيـــات  مفهـــوم  فـــي  المجتمعـــي 

صناعـــة األثـــر، في ظل االنغمـــاس الفكري 
واالخاقـــي نحـــو االكتفـــاء بالســـعي نحو 
متطلبات ضروریات الحياة المادیة بسبب 
آثار العولمة الرأســـمالية، والتي أبعدت كل 
األطـــراف المجتمعيـــة عـــن معانـــي جودة 

الحیاة الحقيقية.
 فصناعـــة األثر فـــي ظل الحیاة الســـريعة 
والتقلبـــات العالميـــة أصبحـــت ذات تحـــٍد 
والمؤسســـات  األفـــراد  مـــن  للكثيـــر  كبيـــر 
والحكومـــات، حيث أصبـــح الهم التقليدي 

الســـائد هـــو تقديـــم خدمـــات تعتمـــد على 
النظـــرة المادیـــة والتنمویـــة البحتـــه دون 
أن تغيـــر ايجابيًا في ســـلوكيات أو معاني 
حيـــاة أو أخاقيـــات البشـــر والمجتمعـــات 

وبصماتهم الملهمة على األرض.

المنامة- جمعية اقتصاد اإللهام

ــة األثـــر ــاع ــن ــات ص ــي ــج ــه ــن ــوم وم ــه ــف ــمــجــتــمــعــي فـــي م ــص ال ــق ــن ــة ال ــج ــال ــع م

زينل ترعى افتتاح المؤتمر العلمي الثامن القتصاد اإللهام

الشـــيخ  أمنـــاء مركـــز  رئيســـة مجلـــس  عّبـــرت 
إبراهيم بن محمـــد آل خليفة للثقافة والبحوث 
الشـــيخة مي بنـــت محمد آل خليفة فـــي اللقاء 
الـــذي اســـتضاف عبر “الســـكايب” وزيـــر الثقافة 
الفلســـطيني الســـابق إيهاب بسيســـو عن أسفها 
مغـــادرة  مـــن  اإلســـرائيلية  الســـلطات  لمنعـــه 
فلســـطين، كما أكد الســـفير الفلســـطيني الســـيد 
طـــه عبدالقادر عن شـــكره إلصرار الشـــيخة مي 

على تنظيم اللقاء رغم كل الصعاب.
وجاء اللقاء ضمن الموســـم الثقافي “ولي جبل 
ملقـــى علـــى الغيـــم يدعونـــي ألرفعـــه”، للمركـــز، 

االثنين 3 فبراير 2020، في مقر المركز.
للمشـــاركة  المركـــز  عـــن شـــكره ودعـــوة  وعّبـــر 
بالموســـم الثقافـــي للمركـــز مـــن أجـــل أن تكون 
فلســـطين حاضـــرة فـــي فعالياته، كمـــا انتقد ما 

حدث معه ومنعه من قبل إسرائيل والذي حال 
دون وصوله إلى البحرين.

في حديثه عن “الثقافـــة في العاقات الدولية: 
عنـــد  بسيســـو  توّقـــف  والتحديـــات”،  اآلفـــاق 
الحفـــاظ علـــى المـــوروث الثقافي والـــذي يلعب 
دورا فـــي تكريـــس العاقـــات بيـــن الـــدول ناقاً 
المعرفـــة لألجيال، ولذا “ندرك سياســـات الدول 
واهتمامها بالثقافة كي تنقل غناها الحضاري”. 
وفيمـــا قالـــه ضمـــن مداخلتـــه “نـــدرك تمامـــًا أن 
بالتغلـــب  يقـــوم  الثقافـــة  للعاقـــات  التطويـــر 
علـــى كثيـــر من المعيقـــات، ولهذا تمثـــل الثقافة 
القاســـم المشـــترك الثقافـــي األبـــرز بيـــن الدول، 
كمـــا تتيـــح المجال للتعـــاون الثقافـــي”. كما ركز 
علـــى المعنـــى التراكمـــي الـــذي يعكـــس الغنـــى 
للـــدول، لذلـــك “السياســـات الثقافيـــة  الثقافـــي 
تبـــرز كل هويـــة ثقافيـــة، ألن الثقافـــة لهـــا دور 

فـــي إحال الســـام فـــي العالـــم وهذا مـــا تقوم 
بـــه اليونســـكو ومنظمـــات أخرى تهتـــم بالحراك 
الثقافـــي. الدبلوماســـية الثقافيـــة هـــي آداة من 
أدوات العاقـــات الخارجيـــة ويهتـــم الكثير من 
الدول بدعم البرامج الثقافية الذي تكسر الهوة 
بيـــن االختافـــات، ويخفـــف النزاعـــات، ويطور 

العاقات بين الدول”.
وسّلط بسيســـو الضوء على الثقافة وحضورها 
الفعـــال فـــي المجتمعـــات، “فبرامـــج العواصـــم 
الثقافيـــة يعكـــس أهميـــة هـــذا الـــدور لتطويـــر 
العاقات بين الدول، والسياسات الثقافية تمهد 
لذلـــك على المدى البعيـــد وباألخص فيما يتعلق 

بالبنى التحتية وتطوير البرامج اإلبداعية”.
الثقافـــي  التعـــاون  كمـــا توقـــف عنـــد معيقـــات 
ومنهـــا النزاعـــات المحليـــة أو اإلقليمية، “ودول 
االســـتعمار تقوم بمحاولة ســـرقة اآلثار والكتب 

والمخطوطـــات للـــدول وهـــذا مـــا نعيشـــه فـــي 
فلسطين مثا، وفي الدول التي شهدت نزاعات 
نـــرى أن الثقافـــة أول من يدفـــع الثمن”، كما ذكر 
أن التحديات هي االضطرابات السياسية وهذا 
ما يفســـر اهتمـــام اليونســـكو بدعم السياســـات 

الثقافية واالهتمام بالتراث العالمي.
قال بسيســـو إن االقتصاد الثقافـــي أو المعرفي 
يشـــكل منصة في تطوير العاقات االقتصادية 
بيـــن الـــدول، ولـــذا علـــى الـــدول االســـتفادة من 
هـــذا المخزون الكبير لتحفيز الشـــباب واإلبداع 
أمـــا  الثقافـــي.  المـــوروث  يصـــون  لمســـتقبل 
بخصوص أهمية البنى التحتية فقال إنها تأتي 
فـــي إطار تطويـــر السياســـات الثقافية مشـــيدا 
بهـــذا التطوير الذي لمســـه أثنـــاء زيارته لمملكة 
البحرين التي تشكل نموذجا في إدارة وتطوير 

الحراك الثقافي.

 المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

الدولية” العالقات  “الثقافة في  السابق يتحدث عبر “سكايب” عن  الفلسطيني  الثقافة  وزير 

السلطات اإلسرائيلية تمنع بسيسو من السفر للبحرين

مشاركة أكثر من 
50 ورقة بحثية 

والمشاركون من 
30 دولة



توّقع حساب “بحرين وذر” المتخصص بأحوال الطقس عودة موجبة باردة. وقال إن 
تطبيقات مناخية تنبأت بنزول منخفض قطبي األصل بعد أسبوع من اآلن، وتوقعات 
بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ومشابه للموجة الباردة السابقة. وذكر أن 
البحريـــن قد تتأثر برياح شـــمالية باردة قوية الســـرعة وانخفـــاض لدرجة الحرارة قد 
يصل دون 12 درجة مئوية ليالً. وبّين الحساب أن هذا األسبوع يشهد تقلبات كبيرة 

بالطقس باالنتقال من الدفء يوم السبت إلى البرودة فجر اليوم اإلثنين.

الطقس متقلب هذا األسبوع
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تعريف الطلبة بالوظائف النوعية في السوق
حميـــدان: معـــارض التدريـــب والتعليـــم فرصـــة للمقبليـــن علـــى التخـــرج

افتتـــح وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية، 
جميـــل حميـــدان، أمـــس، معـــرض البحرين 
للتدريـــب والتعليـــم ما قبل العمل الــــتاسع، 
والـــذي يقام بمركز الخليـــج للمؤتمرات في 
فنـــدق الخليج، وتنظمه شـــركة ميدبوينت 
لتنظيـــم الفعاليـــات، فـــي الفتـــرة مـــن 3-4 
مـــن  العديـــد  بمشـــاركة  الجـــاري،  فبرايـــر 
الجهـــات مـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص، 
بمـــا فيهـــا مؤسســـات تعليمية، إلـــى جانب 
مشـــاركة وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
بجنـــاح خـــاص إلرشـــاد الطلبـــة وتوجيههم 
ـــا، وكذلك مؤسســـات تدريبية وتنمية  مهنيًّ
موارد بشرية خاصة تشرف عليها الوزارة.

حضـــر حفل االفتتاح رئيـــس مجلس إدارة 
الشركة المنظمة، الشيخة نورة بنت خليفة 
العمـــل،  أصحـــاب  مـــن  وعـــدد  آل خليفـــة، 
وتعليميـــة  تدريبيـــة  مؤسســـات  ورؤســـاء 

مشـــاركة بالمعرض، إلى جانب شـــخصيات 
ومدعوين وأولياء أمور الطلبة.

 ويهـــدف المعرض، إلى تعريـــف الطلبة من 
المرحلتيـــن الثانويـــة والجامعيـــة بالبرامج 
األكاديميـــة والتعليميـــة والمعتـــرف بها من 
قبـــل مجلـــس التعليـــم العالـــي، إلـــى جانب 
فـــرص التدريـــب والتوظيـــف المتاحة، وما 
يتطلبـــه ســـوق العمـــل مـــن مهـــارات علمية 
ومهنيـــة بمختلف القطاعـــات، فضالً عن أن 
المعـــرض يوفر الفرصة للجهات المشـــاركة 
لاللتقاء بالباحثين عن عمل بشـــكل مباشـــر 

والتعرف على قدراتهم وميولهم المهنية.
 وأشـــاد حميدان بمبادرات القطاع الخاص 
للتدريـــب  معـــارض  بإقامـــة  واالنتظـــام 
والتعليـــم ما قبل العمل، والتي تتيح فرًصا 
للطلبـــة الذيـــن هم على وشـــك التخرج من 
المدارس والكليات للتعرف على احتياجات 

ســـوق العمل من األيـــدي العاملة المطلوبة، 
خاصة أن الوظائف المســـتحدثة في سوق 
العمـــل تختلـــف عـــن الوظائـــف التقليديـــة، 
مع دخـــول العصر الرقمـــي اإللكتروني وما 
يتطلبـــه مـــن مهـــارات أساســـية فـــي فهـــم 

طبيعة المتطلبات الوظيفية الجديدة.
بنـــت خليفـــة  نـــورة  الشـــيخة  وأوضحـــت 
آل خليفـــة أن عـــدد فـــرص التوظيف التي 

يوفرهـــا المعـــرض هـــذا العـــام بلغـــت 300 
وظيفـــة في مختلـــف التخصصات المهنية 
وتشـــمل  الخـــاص،  القطـــاع  منشـــآت  فـــي 
العمـــل  فـــي  الراغبيـــن  الجامعييـــن  فئـــة 
أثنـــاء دراســـتهم الجامعيـــة، الفتـــة إلى أن 
المعرض يشـــهد مشـــاركة منشآت مختصة 
مؤسســـات   10 وعددهـــا  التوظيـــف  فـــي 

وشركات.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

النعيمي يتفّقد التسجيل للعام الدراسي المقبل
الترفيـــع وقـــرار  اإلجـــراءات  سالســـة  علـــى  أثنـــوا  أمـــور  أوليـــاء 

بدأت وزارة التربية والتعليم في استقبال 
طلبات تسجيل األطفال من مواليد أكتوبر 
2013 وحتـــى أغســـطس 2014، لاللتحاق 
كطلبة مستجدين بالصف األول االبتدائي 
خالل العام الدراسي المقبل 2020/   2021، 
وسط إجراءات اتسمت بالسالسة واليسر 
والســـرعة، بشـــهادة أوليـــاء األمـــور، الذين 
توافـــدوا بالمئـــات بصحبـــة أبنائهـــم، منـــذ 
بدء عملية التســـجيل في الصبـــاح الباكر. 
وقام وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي 
التســـجيل بصالـــة  لمقـــر  تفقديـــة  بزيـــارة 
الـــوزارة بمدينـــة عيســـى، واطمـــأن علـــى 
ســـير العمـــل بالصـــورة المطلوبـــة، وتبادل 
األحاديـــث الوديـــة مـــع عـــدد مـــن أوليـــاء 
األمور وأبنائهم، واســـتمع إلى انطباعاتهم 

بشأن إجراءات التسجيل.
الـــوزارة وّفـــرت  إلـــى أن  الوزيـــر   وأشـــار 
لتيســـير  العمـــل،  فـــرق  مـــن  كافًيـــا  عـــدًدا 
عملية تســـجيل هـــؤالء األبناء مـــن جميع 
بتوفيـــر  االلتـــزام  مؤكـــًدا  المحافظـــات، 
المقعـــد الدراســـي لـــكل طفـــل يبلـــغ ســـن 
اإللزام وهو ســـت ســـنوات مع بداية العام 
الدراســـي، أي في نهاية أغســـطس من كل 
عـــام، تنفيـــًذا لما ورد في المادة السادســـة 
من قانون التعليم لســـنة 2005، واســـتناًدا 
إلى التوجيهات المســـتمرة من قيادة بلدنا 
العزيز بضرورة توفير الخدمات التعليمية 

لجميع مستحقيها.
 وفـــي لقـــاءات مـــع أوليـــاء األمـــور، أعرب 
إعجابـــه  عـــن  عبـــدهللا  إبراهيـــم  حســـين 

بالتنظيـــم الـــذي أســـهم فـــي إنهـــاء وتمتد 
عمليـــة التســـجيل فـــي وقـــت قياســـي لم 
يتوقعه، أما علي الشـــيخ فقال إن العملية 
جرت بمرونة وســـرعة رغم العـــدد الكبير، 
فيما أثنى حســـن المبارك مـــن اإلثنين إلى 
اإلثنيـــن 3 17- فبرايـــر 2020، من الســـاعة 

8 صباًحـــا وحتى 1 ظهًرا، بحيث يخصص 
يـــوم واحـــد لمواليـــد كل شـــهر علـــى قـــرار 
ترفيع الطلبة الذين تعّذر تســـجيلهم العام 
الماضـــي، والـــذي كان مبهًجـــا للكثيريـــن، 
أما فيصل أحمد فأشـــار إلى ســـعادة ابنته 

بااللتحاق بالمدرسة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

خدمات إلكترونية جديدة ضمن حزمة “تقديم طلبات التوظيف”

أكـــد رئيس ديـــوان الخدمـــة المدنية 
أحمـــد الزايـــد بأنه تماشـــيا مع عجلة 
التطـــور وتســـهيل تقديـــم الخدمات 
االنتهـــاء  تـــم  فإنـــه  للمواطنيـــن، 
مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  تفعيـــل  مـــن 
التوظيـــف  الديـــوان لطلبـــات  نظـــام 
اإللكترونـــي بمزايـــاه الجديـــدة إلـــى 
جديـــدة  خدمـــات  ثـــالث  جانـــب 
هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون  إطالقهـــا  تـــم 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية 
الوطنيـــة  البوابـــة  عبـــر  والمتاحـــة 
الخدمـــات  بجانـــب   Bahrain.bh
الصلـــة  ذات  األخـــرى  اإللكترونيـــة 

بموظفي الجهات الحكومية.
الخدمـــة  ديـــوان  رئيـــس  وأوضـــح 
المدنيـــة أنـــه وضمن اإلســـتراتيجية 
اإللكترونـــي،  للتحـــول  الموضوعـــة 
فـــإن النظـــام تطلب تأســـيس قاعدة 
للبيانات وإعـــداد التصاميم الخاصة 
به باالعتماد على الكوادر البحرينية 
فـــي الديـــوان وتـــم ربطـــه باألنظمـــة 
الداخلية والخاصة بنظام المعلومات 
اإلداريـــة للموارد البشـــرية؛ لتســـهيل 
ســـير العمل اإللكترونـــي، ومن خالل 
التنسيق والتعاون المشترك والدائم 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  مـــع 
قنـــوات  تعزيـــز  تـــم  اإللكترونيـــة 
اإللكترونـــي  والتقديـــم  االســـتخدام 
بغيـــة توفيـــر الوقـــت والجهـــد علـــى 
المواطنين وتقديم طلباتهم بصورة 
إلكترونيـــة حـــال التقـــدم للوظائـــف 
الشـــاغرة لـــدى الجهـــات الحكوميـــة 
تجديـــد  أو  للديـــوان  الخاضعـــة 
بالمعلومـــات  أو تحديثهـــا  طلباتهـــم 
والخبـــرات والتـــي أصبحـــت متاحة 

. Bahrain.bh عبر البوابة الوطنية
وأوضـــح أن النظـــام يشـــمل الكثيـــر 
من المزايـــا والخواص التي تســـاعد 
فـــي عمليـــات التوظيـــف اإللكتروني 
وأهمهـــا اســـتحداث خدمـــة تحديث 

والتقديـــم  التوظيـــف،  طلبـــات 
إلعالنـــات التوظيف، وعـــرض طلب 
فضـــال  لهـــا،  والترشـــيح  التوظيـــف، 
جديـــدة  خـــواص  اســـتحداث  عـــن 
أهمها خاصية الترشـــيح اإللكتروني 
خـــالل  مـــن  الحكوميـــة  للجهـــات 
صالحيـــات خاصة تـــم تصميمها من 
قبـــل الديـــوان للجهـــات الحكوميـــة، 
وصالحية أخـــرى لمراجعـــة اإلعالن 
ولفتـــرات  النشـــر  علـــى  والموافقـــة 
البوابـــة  عبـــر  النشـــر  قبـــل  محـــددة 
القنـــوات  تعزيـــز  بجانـــب  الوطنيـــة، 
الخاصـــة بالنظـــام من خـــالل تفعيل 
وتحديث شامل للخدمة عبر البوابة 

. Bahrain.bh الوطنية
الخدمـــة  ديـــوان  رئيـــس  وأعقـــب 

المدنيـــة القول بـــأن المزايا الجديدة 
بتفعيـــل  اإلســـهام  شـــأنها  مـــن 
وتســـهيل  اإللكترونيـــة  اإلجـــراءات 
تقديـــم الطلبات للوظائف الشـــاغرة، 
كما تتيح خاصيـــة تحديث الطلبات 
علـــى  التعديـــل  الطلـــب  لمقدمـــي 
بياناتهـــم خـــالل مدة ســـريانه والتي 
تبلغ سنتين حسب األنظمة المعمول 

بها في الخدمة المدنية.
اإلعالنـــات  خاصيـــة  بـــأن  وأردف 
فـــي نظـــام طلبـــات التوظيـــف توفر 
إمـــكان التقديـــم لإلعـــالن مـــع ميـــزة 
تفعيل الربط المباشـــر بيـــن إعالنات 
التوظيـــف الســـارية وحالـــة الطلبات 
فـــي النظـــام، األمـــر الـــذي سيســـهل 
علـــى المواطنيـــن التقـــدم للوظائـــف 

وســـهولة،  يســـر  بـــكل  المنشـــورة 
وذلـــك من خالل عرضهـــا في النظام 
اإللكتروني وإمكان التقدم للوظائف 
حـــال  فـــي  عنهـــا  المعلـــن  الشـــاغرة 

سريان طلب التوظيف.
الوظائـــف  لهـــذه  الترشـــيح  أن  كمـــا 
ســـيكون إلكترونًيـــا حســـب معاييـــر 
محـــددة بمـــا يتناســـب مـــع شـــروط 
الوظيفـــة المعلـــن عنهـــا، وبنـــاًء على 
هذه المعايير يتم عرض هذه القوائم 
وشاشـــات  صالحيـــات  خـــالل  مـــن 
خاصة محـــددة للجهـــات الحكومية 
ومتوفـــرة في نظام ديـــوان الخدمة 
الحصـــول  يمكـــن  والتـــي  المدنيـــة، 

عليها وفقا لإلجراءات المتبعة.
وأشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية 

بتعاون هيئـــة المعلومات والحكومة 
قنـــوات  تطويـــر  فـــي  اإللكترونيـــة 
وتســـهيل  الحكوميـــة  الخدمـــات 
وصولها للمواطنين، وسعيهم الدائم 

لالرتقاء بهذه الخدمات.
بـــدوره، أكد الرئيـــس التنفيذي لهيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية 
ماضيـــة  الهيئـــة  إن  القائـــد  محمـــد 
فـــي تقديـــم الدعـــم لجهـــود الديوان 
التحـــول  مســـيرة  فـــي  المســـتمرة 
تنفيـــذًا  تأتـــي  التـــي  اإللكترونـــي، 
لتوجيهات الحكومة بضرورة تسهيل 
الخدمـــات  وتقديـــم  اإلجـــراءات 
إلكترونًيا من خالل بوابة الكترونية 
واحـــدة بما يمكـــن المســـتفيدين من 
تقديـــم طلباتهم وإنجـــاز معامالتهم 

بزيارة واحدة للخدمة.
وأشـــار إلى حرص هيئـــة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونية علـــى أتمتة 
للطلبـــات  واإلجـــراءات  العمليـــات 
الخاصـــة بديـــوان الخدمـــة المدنيـــة 
بمـــا يســـهم بتســـريع وتيـــرة اإلنجاز 
وتقليـــص فتـــرات االنتظـــار، مؤكـــدا 
أن إطالق حزمة الخدمات الجديدة 
يأتـــي كجزء ضمن خطـــة الهيئة في 
إعادة هندســـة اإلجراءات للخدمات 
الحكوميـــة ودعـــم عمليـــة التحـــول 
الرقمـــي بالقطـــاع الحكومي، ويعتبر 
لالرتقـــاء  ومتميـــزة  فعالـــة  خطـــوة 
علـــى  باالرتـــكاز  الحكومـــي  بـــاألداء 
أفضـــل الممارســـات تحقيقـــا لرؤيـــة 

المملكة 2030.

المنامة - بنا

قوة الدفاع ومهارة صناعة الرجال
Û  ،فــي منتصــف التســعينات، كان لي شــرف االنتســاب إلى قوة دفــاع البحرين

وبعمر لم يتجاوز الثمانية عشر ربيعا، يومها ُكنت أنظر بإبهار للزي العسكري 
ولهيبتــه ولجماليــة القطــع الحديديــة الالمعــة عليــه، وكيــف يكــون الضبــاط 

واألفراد ذو اختالف ومكانة في المجتمع وبين الناس.
Û  بعــد أن أصبحــت منتســبا بهــا، بســالح الجــو الملكــي تحديــدا، وبعــد ســنوات

جهيــدة مــن الدراســة بالداخل والخــارج، اكتشــفت بأن األمور ليســت وردية 
بالشكل الذي كنت أتصوره، بل هي أعمق وأكثر معنى وهدفا في الحياة.

Û  في قوة الدفاع البحرين، والتي يتصادف ذكرها تأسيسها الثاني والخمسين
اليوم، استذكرُت أيام التمرغ في ميادين الرجال، وكيف أن الكل بها يتحرك 
تحــت رايــة العلــم الوطنــي، وتحــت توجيهات العاهــل، والــذي كان له الفضل 
بعد هللا عز وجل، في أن يضع اللبنات األولى لبنائها وللنهوض بها، كمؤسسة 

عسكرية ُكبرى تشرف اليوم كل بحريني.
Û  انتســابي لقــوة دفــاع البحرين لفترة تجاوزت األحد عشــر عامــا، أوجدت بي

الكثيــر ممــا لم توجده بي وتيرة الحياة اليومية والبيت والمدرســة، أوجدت 
بــي النظــام، والجأش، والحذر، معاني الوالء للبلــد، أوجدت بي أيضا العزيمة 
واإلرادة والجســارة فــي صنــع التغييــر، وفــي رســم األمــل، وفي خدمــة أبناء 

بلدي في أي موضع، وأي مكان.
Û  قــوة دفــاع البحرين، وســمت بين منتســبيها دومــا بأنها مصنــع الرجال، وهي

كذلــك؛ ألن الداخــل بهــا ليــس كالخــارج، فالقيــم التــي توجدهــا في نفوســهم 
جميعــا، تظــل متروكة األثر بداخلهم حتى النهايــات، عنوانها األول والرئيس 

الوالء والتضحية للبحرين ولشعبها الكريم.
Û  إنني ألعبر عن شكري وتقديري لعاهل البالد المفدى على كل ما بذله ويبذله

من جهود ألن تصل قوة الدفاع إلى ما وصلت إليه اليوم، وهو شكر موصول 
إلى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة على مســاعيه الخيرة، وعلى يوميات شــبابه الذي أفناه ألجلها وألجل 
أبنائهــا وألجل الوطن، وال أنســى منتســبيها فردا فردا علــى محبتهم ووالئهم 

وإخالصهم وتفانيهم.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

صورة توضيحية لمكان تقديم طلب التوظيف على موقع الحكومة اإللكترونيةالترشيح اإللكتروني للوظائف الشاغرة وصالحيات خاصة للجهات الحكومية لالطالع على المرشحين المناسبين

المناسبين عــلــى  ــالع  ــالط ل وصــالحــيــات  ــشــاغــرة  ال لــلــوظــائــف  اإللــكــتــرونــي  الــتــرشــيــح  الـــزايـــد: 

محرر الشؤون المحلية



“الصحة” لم تصرف رواتب األطباء المؤقتين منذ شهرين
حـــســـابـــاتـــهـــم ــد  ــ ــمِّ ــ ــج ــ ت ــوك  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ ــرر  ــ ــض ــ ــت ــ م ــب  ــيـ ــبـ طـ  100

شـــكا أطباء بعقود مؤقتـــة عبر “البـــاد” تأخر وزارة 
الصحة صرف مكافآتهم الشـــهرية. وقالوا للصحيفة 
إنهـــم لـــم يســـتلموا حتـــى اليـــوم مكافآت الشـــهرين 

الماضيين، حيث كانت آخرها في نوفمبر 2019.
وعبر األطبـــاء عن معاناتهم من قبـــل وزارة الصحة 
التي استنزفت طاقاتهم في وقت مبكر عبر تجاهل 
التزامهـــا بدفـــع أجورهم الســـنوية للتدريـــب وزيادة 

المناوبات الشهرية.
وأوضحـــوا لــــ “البـــاد” أن عددهم نحـــو 100 طبيب 
يعملـــون في مستشـــفى الســـلمانية لفتـــرات تتراوح 
التدريـــب  تحـــت  والخمـــس ســـنوات  الثـــاث  بيـــن 
وبعقـــود مؤقتـــة تعطـــل صـــرف مكافآتهم الشـــهرية 
منـــذ أكتوبر الماضي، حيث تم صرف المكافأة نهاية 
الشـــهر بـــدال من منتصفه. أمـــا مكافأة شـــهر نوفمبر، 

فتم تأجيلها حتى ديسمبر.

تبعات التأخير

وحســـب األطبـــاء، فـــان الـــوزارة تخلفـــت عـــن دفـــع 
مكافـــأة شـــهري ديســـمبر وينايـــر، معرضـــة األطبـــاء 
لتبعـــات التأخيـــر التي أجبـــرت البنوك علـــى تجميد 
حســـاباتهم البنكية وســـحب ســـيارتهم لتخلفهم عن 
تسديد أقساط وغيرها من االلتزامات التي ال يمكن 

التملص منها.
المعنييـــن تجنبـــوا  المســـؤولين  وقـــال األطبـــاء إن 

االلتقاء بهم رغم طلبهم الذي يزيد عن الشهرين.

عقود الوزارة

وذكـــروا أن وزارة الصحة لم تلتزم بالعقود الموقعة 
بينهـــا وبينهـــم، والتـــي تقـــر فيها بتســـديدها رســـوم 
التدريـــب الســـنوية، والتـــي تتـــراوح بيـــن 500 إلـــى 
750 دينـــارا، األمر الذي أوقع األطباء المتدربين في 
دوامـــة الديـــون واالقتراض لتســـديد هذه الرســـوم 
وتملصـــت وزارة الصحـــة عـــن القيـــام بدورهـــا فـــي 

تجديد الرخص.
وبيـــن األطبـــاء أن الوزارة فـــي ظل ضغطهـــا الكبير 

علـــى األطبـــاء بالعقود المؤقتة تم زيـــادة مناوباتهم 
من 5 إلى 6 مناوبات شـــهرية بمعدل 36 ســـاعة في 
كل مناوبـــة ابتـــداء مـــن ينايـــر لبعضهم وتـــم تعميم 

المناوبات لجميع التخصصات فبراير الجاري. 
وقـــال األطبـــاء إن تعميـــم زيـــادة المناوبـــات يطبق 
على األطبـــاء بعقود المؤقتة فقـــط، حيث إن زيادة 
المناوبات لن يتبعها زيادة للمكافاة الشـــهرية، خافا 
لألطبـــاء بالعقود الدائمة التي ســـيترتب على زيادة 

مناوباتهم زيادة في الرواتب. صورة ضوئية من عقد تكفل الوزارة برسوم التدريب

آخر راتب 
تقاضوه عن 

شهر نوفمبر 
2019

د  الوزارة لم تسّدِ
دينها لألطباء 
بسداد رسوم 

التدريب
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عباس إبراهيم

عباس إبراهيم
علوي الموسوي

ليلى مال اهلل

رفضت محكمة االســـتئناف العليا الجنائية األولى اســـتئناف وافد من أصل 
اثنين، مدانيـــن بتهم تتعلق بتزوير أختام خاصة بوزارة الصحة ومحررات 
رســـمية، وحققـــا بذلك هدفهما بالحصـــول قرض من أحد البنـــوك المعروفة 
ا لشـــراء ســـيارة “الند كروزر” قيمتها تفوق 24 ألف دينار واالســـتياء  عالميًّ
عليها، وأّيدت معاقبة المســـتأنف بالســـجن لمدة 3 ســـنوات كونه قد أخفى 
متحصـــات الجريمـــة بتهريب المركبة لخـــارج الباد بعـــد براءته من باقي 
التهـــم، فيما لم يســـتأنف المتهـــم األول بالقضية والمحكوم عليه بالســـجن، 
ـــا، لمـــدة 10 ســـنوات واإلبعـــاد النهائي، نظـــًرا لفراره خـــارج الباد قبل  غيابيًّ
ا عن  اكتشـــاف الواقعـــة، وأيـــدت محكمة االســـتئناف إبعاد المســـتأنف نهائيًّ
البـــاد عقـــب تنفيـــذ العقوبـــة المقضي بهـــا ومصـــادرة المحـــررات المزورة. 
وذكـــرت محكمـــة أول درجة في حكمها أن الواقعـــة تتحّصل في أن المتهم 
األول اشـــترك مع آخـــر مجهول بطريق االتفاق والمســـاعدة في تقليد ختم 
وزارة الصحة “إدارة الموارد البشـــرية” وفي تزوير في المحررات الرسمية، 
وهي شـــهادة راتب تفيد أن المتهم األول يعمل لديها براتب شـــهري وقدره 
1363 ديناًرا والمنســـوب صدورها لوزارة الصحة، ومســـتخرج قارئ بطاقة 
هويتـــه ورد فيـــه بأنـــه يعمل مبرمـــج الحاســـب اإللكتروني بـــوزارة الصحة 
على خاف الحقيقة، وفي تزوير المحرر الخاص وهو كشـــف حساب بنكي 
منسوب صدوره للبنك المجني عليه، وذلك عن طريق اصطناع قالب تقليد 

لنظائرهم الصحيحة.

وافد يهّرب سيارة للخارج اشتراها آخر بتزوير

حملـــت القطاعات الطبيـــة والتمريضية 
وغيرهـــا من المهن المســـاندة في وزارة 
الصحة مســـؤولية مـــا يتعّرضون له من 
استنزاف مادي جراء بعض اإلجراءات 
التنفيذية المتعلقة بدفع رســـوم تجديد 
التـــي  ا  ســـنويًّ المهنـــة  مزاولـــة  رخـــص 
تطبقهـــا هيئة المهـــن الصحية )نهرا( إلى 
الوزارة.  وذلك عقب مطالبة )نهرا( هذه 
القطاعات بدفع مبالغ مالية طائلة تحت 
مسمى تأخير الرسوم، وصلت إلى 400 
دينـــار لكثير من الموظفيـــن بالقطاعات 
الطبيـــة والتمريضية في الـــوزارة، األمر 
الـــذي جعـــل العامليـــن بهـــذه القطاعات 

الطبية يجأرون بالشكوى.
الممرضيـــن  مـــن  واســـع  قطـــاع  وأكـــد   
والممرضـــات واالختصاصييـــن لـ”الباد” 
إجرائيـــة  لضغـــوط  يتعّرضـــون  بأنهـــم 

هـــذه  مثـــل  تنفيـــذ  جـــراء  شـــديدة 
ثمـــن  أن  إلـــى  مشـــيرين  اإلجـــراءات، 
ا 40 دينـــاًرا إال  تجديـــد الرخصـــة ســـنويًّ
أنهـــم هـــذا العـــام فوجئـــوا بأن األســـعار 
قفـــزت بشـــكل هســـتيري تحـــت ذريعـــة 
ال  الـــوزارة  أن  وبّينـــوا  المتأخـــرات. 
تقـــوم بدورهـــا في دفـــع تجديد رخصة 
مزاولـــة المهـــن الصحيـــة للعاملين لديها 
فـــي القطـــاع الطبـــي، وتلـــزم موظفـــي 
القطاعـــات الطبيـــة والتمريضيـــة بدفـــع 

ا. ثمن تجديد الرخص سنويًّ

يدفعها الموظفون لتجديد “ليسن” المهنة الطبية
إلزام شركة بدفع 75 ألف دينار رسوم الرعاية الصحية

حكمت المحكمة الكبرى المدنية األولى )الدائرة اإلدارية( بإلزام شركة 
صناعيــة أن تدفــع لصالــح وزارة الصحــة مبلغ يتجــاوز 75 ألف دينار؛ 
وذلك نظير تقديم الوزارة خدمات الرعاية الصحية عن العاملين في 

المنشأة لمدة تصل ألكثر من سنتين و8 أشهر.

 مؤكـــدة المحكمـــة إلزاميـــة دفـــع 
الشـــركة لهذا المبلغ بناء على نص 
القانون الذي يلزم الشـــركات التي 
يتجـــاوز عـــدد العامليـــن فيهـــا 50 
موظفـــا أن تدفـــع رســـوم الرعايـــة 
الصحيـــة وفقـــا لمـــا ورد بنصوص 
قانـــون العمـــل، إذ يتوجـــب علـــى 
كل منشـــأة دفـــع مبلـــغ 60 دينـــارا 
ســـنويا عن كل عامـــل، كما ألزمتها 

المحكمة بمصروفات الدعوى.
وجـــاء فـــي دعـــوى الـــوزارة ضـــد 
المنشـــأة الصناعيـــة أن المؤسســـة 

لنظـــام  خاضعـــة  عليهـــا  المدعـــى 
الرعايـــة الصحية األولية، بموجب 
المرســـوم  مـــن   )95( رقـــم  المـــادة 
 1976 لســـنة   )23( رقـــم  بقانـــون 
بإصـــدار قانون العمـــل في القطاع 
الـــوزاري  للقـــرار  وطبقـــا  األهلـــي، 
رقـــم )1( لســـنة 1977، والذي ألزم 
المنشـــأة بتوفيـــر الرعاية الصحية 
تجـــاوز  إذا  لعمالهـــا  األساســـية 
وذلـــك  عامـــا،   50 عـــن  عددهـــم 
طبقـــا لمـــا يصـــدره وزيـــر الصحـــة 
الشـــأن،  هـــذا  فـــي  قـــرارات  مـــن 

وقـــد امتنعـــت المدعـــى عليها عن 
ســـداد الرســـوم المســـتحقة عليها 
وقدرهـــا 75 ألفـــا و96 دينارا و15 
فلســـا، وذلـــك عن الفترة من شـــهر 
أبريل 2012 ولغاية شـــهر ديسمبر 

2014، وعلى الرغم من حثها على 
الســـداد، إال أنها لـــم تبادر إلى ذلك 
ولم تحرك ســـاكنا، وأرفقت كشـــفا 
الواجـــب  الشـــهرية  بالمســـتحقات 

دفعها من قبل المدعى عليها.

26 فبراير الحكم بقضية رشوة موظف و4 متهمين ببنك محلي
ــات ــوم ــل ــع م عـــلـــى  لــلــحــصــول  شـــهـــريـــا  ــار  ــ ــن ــ دي  300 مـــقـــابـــل  عـــمـــل  عـــقـــد  أبــــرمــــوا 

ترافع المحاميان عبدالرحمن غنيم وإسالم غنيم بقضية رشوة وإفشاء أسرار، تضم 5 متهمين بينهم موظف بوزارة الداخلية 
وجميعهم مخلى ســبيلهم، حيث كان الموظف يمد باقي المتهمين - حســب األوراق - بمعلومات الســجل الجنائي لزبائن البنك 
الذي يعمل فيه باقي المتهمين، ومن بينهم الرئيس التنفيذي للبنك المذكور، وتساءال أمام المحكمة أنه إذا كانت نية المتهمين 
انصرفت إلى رشــوة المتهم األول فلماذا أبرم البنك معه عقد عمل يتقاضي بموجبه مبلغ 300 دينار شــهريا، وقررت المحكمة 

الكبرى الجنائية األولى حجز القضية للحكم في جلسة 26 فبراير الجاري.

الثانـــي  المتهـــم  وكيـــل  ودفـــع 
فـــي  غنيـــم  المحامـــي عبدالرحمـــن 
فـــي  باالشـــتراك  الخـــاص  االتهـــام 
جناية الرشـــوة بعدم قبول الدعوى 
الجنائيـــة لتحريكهـــا بغيـــر الطريـــق 
الـــذي رســـمه القانون ومـــن غير ذي 
صفـــة وعلى غير ذي صفة، وببراءة 
موكلـــه مـــن االشـــتراك في الرشـــوة 
لعدم قيـــام أركان الجريمة في حقه 
والمنصوص عليها بالمادة )186( من 

قانون العقوبات.
كمـــا دفع المحامي إســـام غنيم عن 
المتهمين الثاني والرابع والخامس، 
والمتهميـــن باالشـــتراك فـــي جنايـــة 
إفشاء األسرار، بخطأ النيابة العامة 
فـــي قيـــد ووصـــف واقعـــة االتهـــام 
بإحالـــة المتهميـــن بموجـــب المـــادة 
)371( مـــن قانون العقوبات بدال من 
المـــادة )58/1/ط( مـــن القانـــون رقم 
قانـــون  بإصـــدار   2018 لســـنة   )30(

حماية البيانات الشـــخصية، وطلب 
بـــراءة المتهميـــن الرابـــع والخامس 
مـــن تهمـــة إفشـــاء معلومات ســـرية 
المـــادة  بموجـــب  عليهـــا  المعاقـــب 
العقوبـــات  قانـــون  مـــن   )371(
البحرينـــي النتفـــاء أركان الجريمـــة 
وصفة السرية عن المعلومات محل 
االتهـــام، واحتياطيـــا بانتفـــاء علـــم 
المتهميـــن الرابع والخامس بالظرف 
العـــام(  الموظـــف  )صفـــة  المشـــدد 

 )371( بالمـــادة  عليهـــا  المنصـــوص 
من قانـــون العقوبات؛ كـــون أنهم لم 
يكونـــوا يعلمـــون بأن المتهـــم األول 

موظفا عاما.
والتمـــس من المحكمـــة قبل الفصل 
في الموضوع بتعديـــل القيد الوارد 
في أمـــر اإلحالة في حـــق المتهمين 

الثانـــي والرابـــع والخامـــس لتصبح 
المـــواد الواجبة التطبيـــق إما المادة 
 )30( رقـــم  قانـــون  مـــن  )58/1/ط( 
لســـنة 2018 بإصدار قانـــون حماية 
المـــادة  أو  الشـــخصية  البيانـــات 
الرابعـــة والمادة السادســـة فقرة )و( 
مـــن القانـــون رقم )16( لســـنة 2014 

الدولـــة  ووثائـــق  معلومـــات  بشـــأن 
بـــدال مـــن المـــادة )371( مـــن قانـــون 

العقوبات.
بـــراءة  طلـــب  الموضـــوع  وفـــي 
المتهمين الثانـــي والرابع والخامس 
مـــن تهمة إفشـــاء األســـرار المعاقب 
)371( مـــن  المـــادة  عليهـــا بموجـــب 
أركان  النتفـــاء  العقوبـــات  قانـــون 
الجريمـــة المذكـــورة ولعـــدم تقديـــم 
النيابـــة العامـــة الدليـــل علـــى وجود 
أداة قانونيـــة تصنـــف درجة ســـرية 
بالحالـــة  الخاصـــة  المعلومـــات 
النظـــام  فـــي  لألشـــخاص  الجنائيـــة 

القانوني البحريني.
نـــص  إعمـــال  التمـــس  واحتياطيـــا 

المـــادة )47( مـــن قانـــون العقوبـــات 
فـــي حـــق المتهميـــن الثانـــي والرابع 
بعقوبـــة  واالكتفـــاء  والخامـــس 
العقوبـــة  تنفيـــذ  وقـــف  أو  الغرامـــة 
إعماال للنصوص المـــواد )72( و)81( 

من قانون العقوبات.
كمـــا طالـــب وكيـــل المتهمـــة الثالثة 
ببـــراءة موكلته مما نســـب إليها من 
اتهامـــات؛ باعتبـــار أنهـــا لـــم تقم بأي 
مخالفـــة قانونيـــة، وأنهـــا هـــي مـــن 
تقدمـــت بعقـــد العمـــل المبـــرم بيـــن 
المتهـــم األول والبنـــك إلى المصرف 
المركزي، مطالبا - بشكل احتياطي- 
بوقف تنفيذ العقوبة أو إعفائها منها 

في حال ارتأت المحكمة إدانتها.

عبدالرحمن غنيمإسالم غنيم

بعدما تم القبض عليها بقضية أخالقية )ممارسة الدعارة( وصدر عليها حكم 
جنائــي بالحبــس واإلبعــاد نهائيــا عــن البــالد، عادت فتــاة أجنبيــة للمملكة بعد 
إبعادهــا فعليــا عــن البــالد وذلــك حتى تكون بالقــرب من صديقها الــذي يلتقي 
بها في المملكة بين فترة وأخرى، ولســوء حظها فقد وردت معلومات ســرية 
بشــأنها تضمنــت أنهــا دخلــت للمملكة بجــواز صديقتها مســتغلة مــا بينهما من 

شبه في مالمح الوجه فسرقت جوازها وسافرت بواسطته.

وحجـــزت المحكمـــة الكبـــرى الجنائية 
حتـــى  قضيتهـــا،  فـــي  النظـــر  األولـــى 
جلسة 12 فبراير الجاري؛ وذلك للنطق 
بالحكـــم عليهـــا مـــع األمـــر باســـتمرار 

حبسها لحين الجلسة المقبلة.
وتشير التفاصيل إلى ورود معلومات 
ســـرية إلـــى مديريـــة شـــرطة المطـــار، 
مفادهـــا أن المتهمـــة والتي تم إبعادها 
بتاريـــخ 5 ســـبتمبر 2018 عـــن مملكة 

البحرين، نظـــرا إلدانتها باالعتماد في 
الكســـب علـــى مـــا تحصـــل عليـــه مـــن 
ممارســـة الدعـــارة، ســـتحضر للمملكة 
مستخدمة جواز ســـفر مسروق باسم 
إلـــى  الدخـــول  أجـــل  مـــن  صديقتهـــا 
المملكة، وبالفعل تم القبض عليه حال 

تواجدها في أحد الفنادق.
وبعـــد التحقيـــق معهـــا اعترفـــت أنهـــا 
وبعـــد إبعادها عن مملكة البحرين في 

سبتمبر 2018، قامت في شهر ديسمبر 
مـــن ذات العـــام وأثنـــاء تواجدهـــا في 
إحدى الدول الخليجية بســـرقة جواز 
ســـفر صديقتهـــا، والتي تتشـــابه معها 
في المامح، واســـتعملته في الدخول 
إلى مملكة البحرين مجددا، وكل ذلك 
حتـــى تكون بجوار صديقها الخليجي 
الـــذي يحضـــر إلى لقائها فـــي البحرين 

بين فترة وأخرى.
فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة على 
اعتبار أنها بتاريخ 14 ديســـمبر 2018، 

ارتكبت اآلتي:
االتفـــاق  بطريـــق  اشـــتركت  أوال: 
والمســـاعدة مـــع موظف حســـن النية 
فـــي ارتـــكاب جريمـــة إدخـــال بيانات 
تخـــص  المعلومـــات  تقنيـــة  وســـيلة 
اإلدارة العامـــة للجنســـية والجـــوازات 

علـــى نحـــو مـــن شـــأنه إظهـــار بيانات 
علـــى أنهـــا غيـــر صحيحـــة علـــى أنهـــا 
صحيحـــة بـــأن ســـلمت جـــواز الســـفر 
المزور إلى المسؤول بما يفيد دخولها 
إلى البحرين بصورة صحيحة، فتمت 

الجريمة بناء على تلك المساعدة.
محـــرر  فـــي  تزويـــرا  ارتكبـــت  ثانيـــا: 
رســـمي، وهو جواز الســـفر المنســـوب 
صدوره إلى بادها باسم شخص آخر 

وذلك عن طريق اصطناعه وتقليده.
الخـــاص  المحـــرر  اســـتعملت  ثالثـــا: 
بـــأن  بتزويـــره  علمهـــا  مـــع  الســـابق 
قدمتـــه لموظـــف الجـــوازات للدخول 
المبيـــن  النحـــو  علـــى  المملكـــة  إلـــى 

بالتحقيقات.
غيـــر  بصـــورة  البـــاد  دخلـــت  رابعـــا: 

مشروعة.

عــــــــــــادت لـــــالـــــتـــــقـــــاء بــــصــــديــــقــــهــــا الـــخـــلـــيـــجـــي
أجنبية دخلت البالد بجواز صديقتها تواجه تهمة التزوير

آالف الدنانير 
متأخرات عدم التجديد 
والموظفون يحّملون 

الوزارة المسؤولية

زيادة مناوبة 
األطباء إلى 6 
شهريا بمعدل 

36 ساعة 

زيادة ساعات 
المناوبات تطبق 

على األطباء 
المؤقتين فقط

المحرر الشؤون المحلية

المحرر الشؤون المحلية
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بلـــدي  مجلـــس  أعضـــاء  صـــوت 
المحـــرق بالموافقـــة بصـــدد رفـــع 
الـــوزراء  مجلـــس  إلـــى  خطـــاب 
وزارة  علـــى  احتجاجـــا  وذلـــك 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
والتخطيـــط العمرانـــي بتجاهـــل 
الخطابـــات وعـــدم دعوتهـــم في 

الزيارات الميدانية.
بلـــدي  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
المحرق غازي المرباطي ان هناك 
دور شـــبه معـــدوم باألخـــص في 

الزيـــارات الميدانيـــة التـــي يقوم 
تنـــدرج  والتـــي  بعملهـــا،  الوزيـــر 

ضمن أعمال المجلس البلدي.
وقـــال “نأمـــل ان يتـــم إبـــراز دور 
المجالـــس البلدية فهـــي الباكورة 
التـــي انطلقـــت منهـــل المشـــروع 
ســـنرفع  ولذلـــك  اإلصالحـــي، 
خطـــاب لنأمـــل دعم ســـموه على 
مـــع  لتتماشـــى  البلـــدي  العمـــل 
المجالـــس  وتمكيـــن  التوجهـــات 

البلدية”.

بلديو المحرق: الوزارات تتجاهلنا 
في”الزيارات الميدانية”

ــوت الــتــرمــيــم ــي ــب ــة ل ــري ــض ــح ــة ال ــمــي ــتــن بـــمـــشـــروع ال

تكفل من يتجاوز راتبه 800 دينار بهدم منزله

فـــي بند ما يســـتجد مـــن أعمال اقتـــرح أعضاء 
مجلس بلدي المحرق بشـــأن تكفـــل من يتجاوز 
راتبـــه 800 دينـــار بهدم منزله بمشـــروع التنمية 

الحضرية لبيوت الترميم.
وقـــال رئيس مجلس بلدي المحـــرق إلى أن من 
يتجـــاوز راتبـــه 800 دينـــار يتكفل بهـــدم منزله، 
وذلـــك حتـــى يوفر علـــى الضغـــط الحاصل على 
البلديـــة، مبينا بأن حجم البيوت التي ســـتتهدم 

عددها كبير جدا.
أحمـــد  المحـــرق  بلـــدي  مجلـــس  عضـــو  ولفـــت 
المقهـــوي فـــي حال هناك شـــخص يريـــد أن يتم 
هـــدم منزله وهـــو قادر ليتم القيـــام بذلك، إذ إن 
تكلفة المنزل تبلغ نحو 500 دينار، وقال: “هناك 
شـــخص قادر على هـــدم بيته، ومـــازال يراكض 

في الوزارة”.

رئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة محافظة المحرق 
الرائد أحمد النعيمي 

رصد أشخاص يتعاطون “المواد الطيارة” بحديقة “الساية”
ــون إزعـــــــــاجـــــــــا ألهــــــــالــــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة ــ ــبـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ يـ

أشــار رئيس شــعبة شــرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة محافظة المحرق 
الرائد أحمد النعيمي إلى أنه ورد إلى مديرية شرطة محافظة المحرق شكوى 
من أهالي منطقة الساية بمجمع 228 مفادها عن إزعاج من مرتادي الحديقة 
بأوقــات متأخــرة مــن الليــل الرتفــاع أصواتهــم، وتفحيــط الســيارات، ورصد 

حاالت باستغالل الحديقة من خالل األشخاص لتعاطي “المواد الطيارة”.

وقال:” المتواجدون يســـببون إزعاجا 
ســـلوكيات  وهنـــاك  المنطقـــة  ألهالـــي 
خاطئة من تفحيط ســـيارات وإصدار 
األمـــوال  وإتـــالف  مرتفعـــة  أصـــوات 
الضـــرر  ألحـــاق  خـــالل  مـــن  العامـــة 

بالحديقة”.
األشـــخاص  رصـــد  تـــم  وأضـــاف: 
الجالســـين لفترات متأخرة من الليل، 
بعـــدم  األشـــخاص  تنبيـــه  تـــم  وقـــد 
وعـــدم  متأخـــرة  ألوقـــات  الجلـــوس 
إصـــدار أصـــوات مزعجة، إلـــى جانب 
رصـــد القصـــور فـــي الخدمـــات العامة 

ومخاطبة الجهة ذات االختصاص. 
بـــأن  الحظـــت  الدوريـــات  أن  وبيـــن 
األشخاص يكونون متواجدين لوقت 
متأخـــر مـــن الليـــل وتـــم تنبيههـــم من 
الدوريـــات، فهنـــاك اســـتغالل خاطـــئ 
الحديقـــة،  فـــي  تمـــارس  وســـلوكيات 
والقصور في الحديقـــة في الخدمات 
العامـــة، لعـــدم وجـــود إنـــارة، والســـور 
المحيط بالحديقة منخفض جدا، إلى 
جانب أن كراســـي الحديقة تالفة، كما 

يوجد تلفيات في األلعاب.
وأشـــار عضـــو مجلس بلـــدي المحرق 

وحيد المناعي أن ارتفاع سور حديقة 
الســـاية نحو متر، وبجهود شخصية  
قامـــت وزارة الكهرباء  والماء بوضع 
مصابيـــح، ومن المفترض أن تســـعى 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيط العمراني بتوفير حارس 

في الحديقة.
وعقـــب مديـــر عـــام بلديـــة المحـــرق 
حديقـــة  أن  إلـــى  الجـــودر  إبراهيـــم 
الســـاية تم إنشـــاؤها من قبـــل وزارة 
بيـــن  لتكـــون  وتصميمهـــا  األســـكان، 

المنازل.

وافـــق أعضـــاء مجلس بلـــدي المحرق على 
مقتـــرح لفصل عـــدادات المالحـــق بالمباني 
الطلبـــات  وإلغائـــه بعنـــوان منفصـــل علـــى 
المالحـــق  قانـــون  صـــدور  قبـــل  الســـابقة 

بالمباني.
المناعـــي  وحيـــد  المقتـــرح  مقـــدم  وأشـــار 
إلـــى أن اللجنـــة الفنيـــة بمجلـــس المحـــرق 
لالســـتمرار في تثبيت العناويـــن بالمالحق 
والبنايـــات للمواطنين والمقيمين منذ فترة 

طويلة بنفس الســـكن والعنـــوان، حيث إن 
هذه الشريحة استفادة من الدعم للكهرباء 
والماء والبلديـــة، ولكن في الفترة األخيرة 
اتبع جهاز المركزي للمعلومات سياسة عدم 
الموافقة لتلك الفئة لكونها تســـكن بالمالح 
بالرغـــم من وجـــود عنوان وعـــداد منفصل 
في الســـابق لهم، وعليه يقترح بأن يســـتمر 
هذا األمر مرة أخرى للطلبات القديمة فقط 

جلسة بلدي المحرقويمنع على الطلبات الجديدة.

الســــــتــــــثــــــنــــــاء الــــــطــــــلــــــبــــــات الــــــقــــــديــــــمــــــة فـــقـــط

فصـــل عـــدادات الكــهــربـــاء لمـــالحـــق المبـــاني

مـــرر أعضـــاء مجلـــس بلـــدي المحرق 
تقريـــر  مســـودة  علـــى  بالموافقـــة 
للعـــام  النظـــام  الرقابـــة  مالحظـــات 
الرقابـــة  ديـــوان  مـــن  الـــوارد   2019
حســـابات  بشـــأن  واإلداريـــة  الماليـــة 
الرســـوم البلديـــة فـــي نظـــام خدمات 

المشتركين.
والقانونيـــة  الماليـــة  لجنـــة  وبينـــت 
إلـــى لـــدى بعـــض موظفيـــن خدمـــات 
المشـــتركين بهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء 
الصالحيـــة بالتعديل في الحســـابات 
بشـــأن رســـوم اإليجـــار دون الحاجـــة 
للحصول على موافقة البلدية، حيث 
تقـــل قيمـــة الرســـم البلـــدي الشـــهري 
المحتســـب عليهـــا عـــن الحـــد األدنى 

للرسم المحدد.
تقييـــد  يتـــم  بـــأن  اللجنـــة  وأوصـــت 
صالحيـــة موظفي الهيئة فيما يخص 

ومراجعـــة  البلديـــة،  رســـوم  حســـاب 
دوريـــة لحســـابات ورســـوم وأمـــالك 

.css البلدية في نظام

تقييد صالحية موظفي “الكهرباء” عن رسوم البلدية

للمشـــاريع  المســـاعد  الوكيـــل  أشـــار 
ســـامي  اإلســـكان  بـــوزارة  اإلســـكانية 
بوهزاع إلى أن الحكومة ملزومة بربط 
جميع الخدمـــات ببعضها البعض، حيث 
ســـيتم إعداد التصاميم خالل شـــهرين 

إلسكان البسيتين.
وبين عضو مجلس بلدي المحرق وحيد 
المناعـــي، بدأت الوزارة بدفن حفرة من 
بين 9 حفرات، وبقينا نحو شـــهرين، ثم 
اعتذروا لعدم تواجـــد الميزانية المالية 
لدفن تلك الحفر، وهذه بعد أن أصبحت 
المشـــكلة بغرق الطفـــل في حفرة تجمع 

مياه األمطار بعمر السنتين والنصف.

تصيـــر  الزم  ننتظـــر  “هـــل  وتســـاءل: 
مصيبة عشـــان تعالجون المشـــكلة، إلى 
جانـــب بأن تصريـــف ميـــاه األمطار عن 
طريـــق الحفـــر خاطئـــة علـــى مســـتوى 
البحريـــن والبنيـــة التحتيـــة، والتي يتم 

وضع حفرة في منطقة مثلها”.
وأشـــار عضـــو مجلـــس بلـــدي المحـــرق 
أحمـــد المقهوي إلـــى أن صهاريج وزارة 
البلديـــات جميعهـــا  وشـــؤون  األشـــغال 
ســـتكون فـــي البســـيتين بســـبب تجمع 
ميـــاه األمطـــار فـــي المشـــروع، فيجـــب 
أن يكـــون هنـــاك تعـــاون مـــع األشـــغال 

واإلسكان.

األمطار مياه  لتعالجوا حفر تجمع  المناعي: هل تنتظرون غرق طفل 

إعداد تصاميم إلسكان البسيتين خالل شهرين

المعتذرون
ال يوجد معتذرون 

تغطية: مروة خميس 
تصوير: خليل ابراهيم
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المنامة - بورصة البحرين

 1,662.50 مستوى  عند  أمــس،  العام  البحرين  مؤشر  أقفل 
األحــد، في  يوم  بإقفاله  نقطة، مقارنة   2.84 بارتفاع وقــدره 
 745.36 مستوى  عند  اإلسالمي  البحرين  مؤشر  أقفل  حين 

بارتفاع وقدره 1.44 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وتداول المستثمرون 2.65 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 
إذ ركز  تنفيذها من خالل57 صفقة،  ألف دينار، تم   689.44
التجارية،  البنوك  قطاع  أسهم  على  تعامالتهم  المستثمرون 
أي  دينار  ألــف   382.56 المتداولة  أسهمه  قيمة  بلغت  التي 
وبكمية  للتداول  اإلجمالية  القيمة  من   ،%  55.49 نسبته  ما 

قدرها 1.05 مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 19 صفقة.
وجاء البنك األهلي المتحد في المركز األول، إذ بلغت قيمة 
أسهمه المتداولة 367.91 ألف دينار، أي ما نسبته 53.36 % 

من إجمالي قيمة األسهم المتداولة.
أما المركز الثاني، فكان لشركة )بتلكو( بقيمة قدرها 127.74 
ألف دينار، أي ما نسبته 18.53 % من إجمالي قيمة األسهم 
قدرها  بقيمة  )ألــبــا(  البحرين  ألمنيوم  جــاءت  ثم  المتداولة، 
قيمة  إجمالي  من   % 9.79 نسبته  ما  أي  دينار،  ألف   67.50

األسهم المتداولة.

بورصة البحرين تربح 2.8 نقطة

المنامة - وورك سمارت

عقــد النــادي المعرفــي لمديري إدارات تقنيــة المعلومات في البحريــن، لقاًء مفتوًحا 
جرى خالله استعراض أفضل سبل تطبيقات الذكاء الصناعي في البحرين في ظل 

التوجهات الوطنية نحو بناء االقتصاد الرقمي.

لمجموعة  الــتــنــفــيــذي  ــيــس  ــرئ ال وقــــال   
إف  “جـــي  ــمـــال  األعـ لمستقبل  الــخــلــيــج 
البحرين  أمام  إنه  الحجيري،  أحمد  بي”، 
تطبيقات  مــن  لالستفادة  كبيرة  فرصة 
التعليم  مــجــاالت  فــي  الصناعي  الــذكــاء 
وغيرها  والصناعة  والــتــجــارة  والصحة 
في مؤسسات القطاعين العام والخاص، 
الــتــقــنــيــة فـــي تقديم  واســـتـــخـــدام هـــذه 
خــدمــات ومــنــتــجــات أكــثــر جـــودة وأقــل 
معدالت  تسريع  في  يسهم  وبما  تكلفة، 

التنمية. 
ــار الــحــجــيــري إلـــى األشــــواط التي   وأشــ
خــالل  مــن  المنطقة  فــي  دول  قطعتها 
ــلــذكــاء  إنــشــائــهــا مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة ل

ــات ومـــعـــاهـــد  ــيـ ــلـ ــي تـــشـــمـــل كـ ــاعـ ــنـ ــصـ الـ
وحاضنات ومسرعات أعمال ومختبرات 
وغيرها، إضافة إلى التوسع في تطبيقات 
الذكاء الصناعي في مؤسسات حكومية 
في  اإلســراع  أن  مؤكًدا  كثيرة،  وخاصة 
االستفادة من تطبيقات الذكاء الصناعي 
المملكة  تنافسية  يــعــّزز  الــبــحــريــن  فــي 

ا. إقليميًّ
ا على وضع خطة   ونّوه بالعمل جاٍر حاليًّ
وطنية بحرينية متكاملة لبناء االقتصاد 
الصناعي  الــذكــاء  يشّكل  الـــذي  الــرقــمــي 
ــال “نــحــن  أحـــد أعــمــدتــه الــرئــيــســيــة، وقــ
كمؤسسات قطاع خاص وشركات تقنية 
بــالــدور  للنهوض  كــامــلــة  لــديــنــا جــاهــزيــة 

المناط بنا في إطار هذه الخطة”، مضيًفا 
أن شركات تقنية المعلومات واالتصاالت 
وتــوطــيــن  بــجــلــب  األول  ــمــعــنــي  ال هـــي 
باقي  إلــى  وتقديمها  الحديثة  التقنيات 

مؤسسات األعمال”.
ه إلى أن تطبيقات الذكاء الصناعي   ونبَّ
على  العمل  يجب  تحديات  معها  تجلب 
التغييرات  ذلك  ومن  وحلها،  مواجهتها 
التقنيات في  تحدثها هذه  التي  الكبيرة 
مستويات  رفــع  وضـــرورة  العمل،  ســوق 
إقناع  إلــى  والحاجة  السيبراني،  األمــن 

في  الــعــلــيــا  واإلدارات  ــرار  ــقــ ــ ال صـــنـــاع 
ــمــؤســســات بــأهــمــيــة تــســريــع الــتــحــول  ال
الحجيري،  وأكــد  التطبيقات.  هــذه  نحو 
عــلــى صــعــيــد ذي صــلــة، أهــمــيــة تــدريــب 
مجال  فــي  البحرينية  الــكــوادر  وتأهيل 
الذكاء الصناعي، وقال إن هذا التدريب 
والتأهيل “يضمن لنا بناء وتسريع عملية 
تحول رقمي مستدامة ومضمونة النتائج 
اعتماًدا على كفاءات وطنية تدرك تماما 
توفير  عن  فضالً  وثقافتنا،  احتياجاتنا 

فرص عمل نوعية للبحرينيين”.

ــاعــي” ــاســتــفــادة مــن تــطــبــيــقــات “االصــطــن ــام الــبــحــريــن ل ــ ــة أم ــرص ف
الحجيري: شركات التقنية جاهزة للمساهمة باالقتصاد الرقمي

الرباط - أ ف ب

اتــصــاالت  شــركــة  بتغريم  المغربية،  الــمــواصــالت  تقنين  هيئة  قضت 
المغرب 3,3 مليار درهم )أكثر من 340 مليون دوالر(؛ إلدانتها “باستغالل 
الولوج  حــول  منافسة  شركة  مع  نــزاع  بسبب  مهيمن”،  لوضع  تعسفي 
الوكالة  وقالت  الثابت.  الهاتف  خطوط  عبر  اإلنترنت  توزيع  لشبكة 
الوطنية لتقنين المواصالت أمس، إن قرارها جاء؛ بسبب “الممارسات 
المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية”، أي شبكة 
الهاتف الثابت، التي تتيح على الخصوص خدمة الربط باإلنترنت، وهو 
“استغالال تعسفيا لوضع مهيمن”. وتحتكر شركة اتصاالت  اعتبرته  ما 
أول  باعتبارها  الثابت،  الهاتف  خطوط  عبر  اإلنترنت  خدمة  المغرب، 

شركة اتصاالت تنشأ في المملكة قبل أن تتم خصخصتها.

تغريم “اتصاالت المغرب” 340 مليون دوالر

مفهوم حماية البيانات الشخصية بالبنوك
البيانات  البنوك حماية  على  الشخصية،  البيانات  قانون حماية  تطبيقا ألحكام 
االجتماعي،  الوضع  بالعمل،  المتعلقة  الشخصية  كالبيانات  للعمالء،  الشخصية 
المتعلقة  تلك  والجمعيات،  النقابات  بعضوية  المتعلقة  البيانات  المادي،  الوضع 

باألحكام والعقوبات الصادرة، الوضع المدني والصحي وما شابه.
أو  تصنيفها  أو  معالجتها  وعــدم  وتحديثها  البيانات  حماية  على  الحرص  ومع 

اإلفصاح عنها أو نقلها للغير إال في إطار القوانين واألنظمة.
أو  أوتوماتيكي  بشكل  كليا  أو  جزئيا  البيانات  على  إجراؤها  يتم  عملية  فكل 
يدوي، وإدخالها على أنظمة التسجيل واألرشفة، لتسجيلها وتخزينها وحفظها 
أو  نقلها  أو  وتوضيحها  تنظيمها،  تجديد  أو  تعديلها  أو  وتغييرها  وأرشفتها 
استالمها، أو جعلها قابلة لإلطالع عليها أو تصنيفها أو منع استخدامها، تدخل 

ضمن مفهوم معالجة البيانات الشخصية.
يكفلها  التي  والحقوق  البيانات  وفق ضوابط حماية  البيانات،  استخدام  ويتم 
القانون، لتنفيذ العمليات المصرفية في إطار الحرص على إرضاء العمالء وتلبية 
احتياجاتهم وتقديم منتجات وخدمات جديدة وتنفيذ األعمال وفق القوانين 

واألسس المعروفة لخدمة العمالء. 
ونقلها،  الشخصية  البيانات  على  والحصول  التأمين  يتم  ــار،  اإلطـ هــذا  وفــي 
وتبادلها بواسطة الهاتف واإلنترنت والصراف اآللي، ومركز االتصاالت والوسائل 

والطرق المشابهة.
مع  المتعاملة  الخدمية  والشركات  والشركاء  البنوك  مع  البيانات  تبادل  ويمكن 
التمويل  جــداول  إعــداد  في  البيانات  استخدام  ويتم  ماليا،  والمتعاونة  البنوك 

وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والشركاء داخل البلد وخارجه.
لالستعالم  البنك  مراجعة  بمعالجتها،  يتعلق  فيما  البيانات،  لصاحب  ويجوز 
والحصول  ال،  أم  تسجيلها  تم  إذا  أو  الشخصية  بياناته  معالجة  تمت  إذا  عما 
بياناته والتأكد من  الغاية من تسجيل  على معلومات عن ذلك، االستعالم عن 
نقل  تم  قد  كان  إذا  عما  واالستعالم  ذلــك،  غير  أم  المحددة  للغاية  استخدامها 
عند  البيانات  استكمال  وطلب  خارجه،  أو  البلد  داخــل  الثالث  لطرف  بياناته 
مسح  طلب  ويمكن  الخطأ.  عند  تصحيحها  طلب  أو  كفايتها  عدم  أو  نقصانها 
عن  نتج  إذا  االعتراض  ثالث،  لطرف  البيانات  نقل  طلب  إلغاؤها،  أو  البيانات 
تالفي  بطلب  التقدم  شخصي،  ضــرر  أي  األنظمة  بواسطة  البيانات  معالجة 

األضرار الناجمة عن استخدام البيانات بمخالفة للقانون، والقانون هو الفيصل.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

اإلســكادا نظــام  لخــوادم  دينــار  ألــف   171.6 “الكهربــاء”: 

لتوريد علف دجاج بياض

طرحــت الشــركة العامــة للدواجــن، في جلســة مجلــس المناقصات والمزايدات أمــس، مناقصة لتوريد 2,774 طــن علف دجاج بياض، تقدم إليهــا عطاءان، أقلهما 
بنحو 3.7 مليون درهم إماراتي )ما يعادل 378 ألف دينار( لـ )Gulf Feed Mill company Al-Ghurair Resorces LLC(، وأكبرها بقرابة 379.6 ألف دينار.

التي  الكميات  فــإن  المناقصة،  لوصف  ووفــًقــا 
سيتم توريدها، هي: علف دجاج بياض 18 % 
بروتين يزن 1,774 طن، علف دجاج بياض 17 
591 طنا، وعلف دجاج بياض  % بروتين يزن 

16 % بروتين يزن 709 أطنان.
وأظـــهـــرت أحـــدث بــيــانــات نــشــرت عــلــى موقع 
 3 فتح  أمس،  والمزايدات  المناقصات  مجلس 
بإجمالي  3 جهات حكومية،  لـ  تابعة  مناقصات 

6 عطاءات.
ألف   550 نحو  الــعــطــاءات  أقــل  مجموع  وبــلــغ 
الكهرباء  لهيئة  مناقصة  المجلس  وفتح  دينار. 
والماء؛ لتركيب خوادم أمامية لنظام اإلسكادا، 

الــمــركــزي،  اإلشــرافــي  التحكم  بنظام  وربــطــهــا 
 171.6 بنحو  وحــيــد  عــطــاء  إليها  تــقــدم 

ألف دينار.
ويتضمن نطاق العمل لهذه المناقصة على 
الفرعية،  المحطات  فــي  التحكم  أتمتة 
عن طريق تركيب خوادم لنظام اإلسكادا 

المركزي  اإلشــرافــي  التحكم  بنظام  وربطها 
المجلس  وفــتــح  الــكــهــربــاء.  تـــوزيـــع  بــشــبــكــة 

ــشــركــة مـــطـــار الـــبـــحـــريـــن؛ لــتــوفــيــر  مــنــاقــصــة ل
خدمات التأمين على العمليات لمبنى 
البحرين  لمطار  الــجــديــد  المسافرين 

الدولي، تقدم إليها 3 عطاءات.

هونغ كونغ - أ ف ب

أول انكماش القتصاد 
هونغ كونغ خالل عقد

أكــــــــدت هــــونــــغ كــــونــــغ أمــــــــس، أن 
أول   2019 فـــي  ســجــل  اقــتــصــادهــا 
خالل  سنوي  أســاس  على  انكماش 
الحرب  ــأة ضــغــوط  عــقــد، تحت وطـ
الـــتـــجـــاريـــة األمـــيـــركـــيـــة الــصــيــنــيــة، 
الغاضبة  االحتجاجات  مــن  وأشــهــر 

المطالبة بالديمقراطية.
تبدأ  وقت  في  البيانات،  نشر  وجاء 
هذه المدينة التي تتمتع بحكم شبه 
ذاتي، وسط أزمة اقتصادية أخرى 

تتمثل بفيروس كورونا في الصين.

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

378
دينــار ألــف 

إستراتيجية “الصغيرة” تعتمد الرقمنة واالبتكار والطاقة المستدامة

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية 
عبدالحســن الديــري عــن مالمح اإلســتراتيجية الجديــدة للجمعية خــالل العام 
الجــاري 2020 التــي ســيتم إقرارهــا اليــوم الثالثاء، والتي تمحــور حول تنظيم 
مؤتمريــن يعنيــان بالتركيــز على االبتكار وأثر التحول الرقمي على المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة، والطاقــة المســتدامة وأفضــل الطــرق للحصــول علــى 

الطاقة بشكل نظيف والطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والمستجدات.

إطالق  هامش  على   - الديري  وصــرح 
تــطــبــيــق “بــحــريــن مــيــدكــل” لــلــهــواتــف 
إستراتيجية  أن   - األول  أمس  الذكية 
مع  تــتــمــاشــى   2020 لــلــعــام  الــجــمــعــيــة 
االنعقاد  دور  فــي  الملك  جــاللــة  كلمة 
والتي  الــحــالــي،  التشريعي  للمجلس 
الرابعة،  التكنولوجية  الثورة  تواكب 
حاثا جميع المؤسسات الصغيرة لحذو 
هذا الحذو والتركيز على التكنولوجيا 
واألخذ بزمام التكنولوجيا؛ ألنها تمثل 
مؤتمرنا  وبالتالي  للمستقبل،  النجاح 
المؤسسات  يــوم  قمة  هــو  الــعــام  هــذا 

في   2020 ــمــتــوســطــة  وال ــصــغــيــرة  ال
مبدئًيا  سيعقد  الــذي  السابعة  نسخته 
على  سيركز  المقبل،  يونيو  شهر  في 
ــالل مــنــاقــشــة   ــ ــذا الـــمـــعـــنـــى، مــــن خـ ــ هـ
على  وأثره  الرقمي  والتحول  االبتكار 

المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
عــبــر مكتب  الــطــلــب  تـــم  أن  ــاف  ــ وأضـ
األمم المتحدة في البحرين “اليونيدو” 
للمؤسسات  عــالــمــي  يـــوم  بتخصيص 
المتوسطة والصغيرة يحتفي فيه كل 
احتفلنا  الماضي  الــعــام  ومنذ  الــعــالــم، 
في البحرين ألول مرة باليوم العالمي 

لــلــمــؤســســات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، 
ــــذي يــصــادف شــهــر يــونــيــو مــن كل  وال
عام، مشيرا إلى أنه “في العام الجاري 
ارتــأيــنــا أن يــكــون االحــتــفــال بــمــرور 
ــا عــلــى تــأســيــس الــجــمــعــيــة،  ــاًمـ 22 عـ
لعشر  السابعة  بالنسخة  واالحــتــفــال 
ســـنـــوات مــتــتــالــيــة مـــن تــنــظــيــم يــوم 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
اجتماع  ستعقد  الجمعية  أن  وذكـــر 

مجلس اإلدارة اليوم الثالثاء لمراجعة 
مــســودة أجــنــدة الــعــام الــجــاري 2020 
وإقــرارهــا،  الــعــام،  هــذا  وإستراتيجية 
تنظيم  تــشــمــل  ــدة  ــ ــن األجــ أن  ــا  مــبــيــًن
مؤتمرين، وزيــارات ميدانية لعدد من 
الــمــؤســســات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة 
زيارات خارجية  وأيًضا  البحرين،  في 
لــأســواق المهمة زيـــارات إلــى كل من 
الهند والبوسنة، إضافة إلى دول أخرى 

سنعلنها في حينها.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــعـــدد الــمــؤســســات 
تحولت  الــتــي  والمتوسطة  الصغيرة 
إلى التكنولوجيا، أوضح الديري أنه ال 
يملك إحصائية بهذا الخصوص، ولكن 
من ضمن أهم محاور المؤتمر التركيز 
على قياس األثر وكم عدد المؤسسات 
النسبة  كانت  وكــم  حالًيا،  الــمــوجــودة 
قــبــل ســنــتــيــن عــنــدمــا “أطــلــقــنــا بعض 
أصبحت  وكــم  العالقة،  ذات  البرامج 
اآلن وكم العدد المأمول لتحقيق رؤية 

البحرين االقتصادية 2030”.

عبدالحسن الديري

الحجيري متحدًثا خالل اللقاء

بكين - مباشر

هبطــت مؤشــرات األســهم الصينيــة بنحــو 8 % فــي نهايــة تعامــالت أولــى 
الجلســات، بعــد العــودة مــن عطلــة رأس الســنة القمريــة الجديــدة أمــس 

اإلثنين، وشهد اليوان خسائر حادة.

وتأتي الموجة البيعية داخل األسواق 
مخاوف  وســط  الصين،  فــي  المالية 
قــويــة مــن انتشار فــيــروس كــورونــا، 

الذي خلف الكثير من الضحايا.
التداول  جلسات  أولــى  هــذه  وتعتبر 
بعد العودة من العطلة السنوية، التي 
الجاري،  فبراير   2 تمديدها حتى  تم 
على  السيطرة  محاوالت  سياق  في 

تفشي الكورونا.
الصينية  المالية  األســـواق  وتوقفت 
يناير   23 جلسة  مــنــذ  الـــتـــداول  عــن 

قبل  السنوية  العطلة  لبدء  الماضي؛ 
تمديدها.

ــرغــم من  ــاءت الــخــســائــر عــلــى ال وجــ
أمــس  الصيني  الــشــعــب  بــنــك  ــالن  إعـ
ســيــولــة  بــضــخ  ــقــوم  ســي أنــــه  األول 
)حــوالــي  يـــوان  تريليون   1.2 بقيمة 
173 مليار دوالر( في األسواق، أثناء 
خفض  مع  العكسي،  الريبو  عمليات 
معدالت الفائدة على اتفاقات الشراء 

العكسي.
وأوضح المركزي الصيني، أن إجمالي 

السيولة في النظام المالي قد تكون 
أعلى بنحو 900 مليار يوان )حوالي 
نفس  مع  مقارنة  دوالر(،  مليار   130

الفترة من العام الماضي.
وتراجع النشاط الصناعي في الصين، 
“ماركت”  مؤسستي  بيانات  بحسب 
و”كاسيان” الصادرة أمس، إلى أدنى 
 51.1 ليسجل  أشهر،   5 في  مستوى 
نقطة في الشهر الجاري، مقابل 51.5 

نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

ــع مــؤشــر  ــراجـ ــجــلــســة، تـ ــهــايــة ال ــن وب
شنغهاي المركب بنسبة تزيد عن 7.7 

%، ليهبط إلى 2746.6 نقطة.
وانخفض مؤشر “سي.إس.آس 300” 
بنحو 7.9 %، مسجالً 3688.4 نقطة.
صــبــاحــًا   9:36 الـــســـاعـــة  ــلـــول  وبـــحـ
العملة  تراجعت  جرينتش،  بتوقيت 
األميركية  نظيرتها  مقابل  الصينية 
بأكثر من 1.6 % ليصعد الدوالر إلى 

7.0233 يوان.

ــادة ــر حـ ــائ ــس الـــيـــوان يــشــهــد خ
األسهم الصينية تتهاوى 8 %



أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني 3 قرارات ألغى فيها 
الرسوم المفروضة على 4 خدمات، وأقر الوزير أن يتم العمل بهذه القرارات 
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية )أي اعتبارا من 30 يناير 

.)2020

وصـــادق الوزير على  قرار رقم )12( 
لســـنة 2020 يلغى الرسم المفروض 
على خدمة )إصـــدار تقرير الفحص( 
الـــواردة فـــي “ثالًثـــا” مـــن “الخدمات 
األخـــرى ذات العالقة” مـــن الجدول 
لســـنة   )177( رقـــم  للقـــرار  المرافـــق 
2016 بشـــأن رســـوم فحص ووســـم 
ذات  والخدمـــات  الثمينـــة  المعـــادن 

العالقة.
وفـــي القرار رقـــم )11( لســـنة 2020 
وبعـــد االطـــالع على القـــرار رقم )3( 
التـــي  الرســـوم  1993 بشـــأن  لســـنة 
بقانـــون  للمرســـوم  تنفيـــذا  تحصـــل 
رقم )10( لســـنة 1992 بشأن الوكالة 
التجاريـــة وتعديالتـــه، وبنـــاء علـــى 
للســـجل  المســـاعد  الوكيـــل  عـــرض 

التجـــاري والشـــركات وبعـــد موافقة 
الرســـوم  ُتلغـــى  الـــوزراء،  مجلـــس 
المفروضة على خدمتي “طلب القيد 
عـــن كل وكالـــة تجاريـــة”، و”طلـــب 
تجديـــد قيـــد وكالة تجاريـــة عن كل 
سنتين” الواردتين في البندين )1،2( 
مـــن المـــادة )1( مـــن القـــرار رقـــم )3( 

لسنة 1993.
وفـــي القـــرار رقم )13( لســـنة 2020، 
علـــى  المفروضـــة  الرســـوم  ُتلغـــى 
الخدمـــات الواردة في البند )ســـابًعا( 
بفئـــة  عـــن عالمـــة واحـــدة  “الرهـــن 
واحـــدة” من الـــدول المرافق لالئحة 
التنفيذيـــة لقانون )نظـــام( العالمات 
التعـــاون  لـــدول مجلـــس  التجاريـــة 
الصـــادر  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 

 2014 لســـنة   )6( رقـــم  بالقانـــون 
الصادرة بالقرار رقم )65( لسنة 2016 
وهي: طلب التأشير بالرهن لعالمة، 
نشـــر الرهن )إذا صدرت النشـــرة من 
الجهـــة المختصة(، طلب فك الرهن، 
نشـــر فك الرهن )إذا صدرت النشـــرة 

من الجهة المختصة(.
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 زايد الزياني

زينب العكري

المحرق - طيران الخليج

المنامة - السياحة والمعارض

احتفلـــت طيران الخليج، باســـتئناف 
عملياتها إلى المدينة العراقية أربيل؛ 
 GF233 إذ حطـــت رحلة الناقلـــة رقم
فـــي مطـــار أربيـــل الدولي، فـــي تمام 
الســـاعة الرابعة والنصف عصًرا، يوم 

األحد الثاني من فبراير 2020.
وأقيمـــت االحتفاليـــة بهذه المناســـبة 
في مطـــار أربيل الدولي، فور وصول 
الرحلة، بحضور كل من رئيس قطاع 

العمليـــات بطيـــران الخليـــج الكابتـــن 
محطـــة  ومديـــر  إســـماعيل،  ســـهيل 
شـــاه،  عيســـى  العـــراق  فـــي  الناقلـــة 
إضافة إلى عدد من كبار الشخصيات 
وممثلـــي اإلعـــالم المحلـــي وممثلـــي 

صناعة السفر ومسؤولي المطار.
االحتفاليـــة  أثنـــاء  إســـماعيل  وقـــال 
“يســـعدنا العودة إلى أربيل وتشـــغيل 
رحالتنـــا المباشـــرة مـــن وإلـــى هـــذه 

 3 مـــع  الجميلـــة،  العراقيـــة  المدينـــة 
بيـــن  مباشـــرة  أســـبوعية  رحـــالت 
البحرين وأربيـــل، معززة بربط ممتاز 
عبـــر مركزنا الرئيس؛ نأمـــل أن تكون 
أربيـــل مـــن الوجهـــات األساســـية في 

شبكة وجهاتنا اآلخذة في النمو”.
يذكر أن أربيـــل تأتي مكملة لوجهات 
طيـــران الخليج األخرى فـــي العراق: 

بغداد والنجف.

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  شـــاركت 
والمعـــارض فـــي االجتماع التاســـع للجنة 
الســـياحة والتنافســـية لمنظمة الســـياحة 
العالميـــة الـــذي ُأقيـــم في المقر الرئيســـي 
لمنظمة السياحة العالمية لألمم المتحدة 
بتاريـــخ 24 ينايـــر 2020، وذلـــك بحضور 
التســـويق  إدارة  مديـــر  بأعمـــال  القائـــم 
الهيئة،علـــي  لـــدى  الســـياحي  والترويـــج 
فـــوالذ، كممثل للبحريـــن . ويعقد اجتماع 
بشـــكل  والتنافســـية  الســـياحة  لجنـــة 
ســـنوي، وهو يهدف لتعزيز أطـــر التعاون 

السياحي بين الدول المشاركة، مع توفير 
بيئة تتمتع بالمنافســـة البنـــاءة والتطوير 
المستدام للقطاع السياحي. وقد شاركت 
البحرين في اجتماع اللجنة كممثل لدول 
إقليم الشـــرق األوسط. وبحث  فوالذ مع 
أعضاء اإلدارة اإلقليمية للشرق األوسط، 
مـــع  المشـــترك  التعـــاون  توثيـــق  ســـبل 
البحريـــن في عدد مـــن المجاالت بما فيها 
مجـــال اإلحصائيـــات الســـياحية وبرامج 
التدريـــب والتأهيـــل ومشـــاريع التعـــاون 
الفني. وقال فوالذ  “تشرفت جًدا بتمثيل 

البحرين خالل مشـــاركتي باجتماع لجنة 
الســـياحة والتنافسية الذي تقيمه منظمة 
السياحة العالمية. وكان االجتماع بمثابة 
منصـــة مهمـــة جمعتنا مع دول بـــارزة في 
القطاع السياحي من جميع أنحاء العالم، 
وقـــد أثمر بتضافر الجهود لتحقيق الرؤى 
الســـياحية المشـــتركة. ومن هذا الجانب، 
يســـتمر حرصنـــا فـــي الهيئـــة  علـــى بـــذل 
كافـــة الجهود لتعزيـــز المكانة الســـياحية 
المرموقـــة للمملكـــة، وزيـــادة وتيـــرة نمـــو 

االقتصاد الوطني”.

ــا ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ أسـ رحــــــــــــــات   3 بـــــــــواقـــــــــع 

ـــاع ـــتدام للقط ـــر مس ـــاءة وتطوي ـــة بّن ـــر بيئ ـــة توفي مناقش

“طيران الخليج” تستأنف رحالتها ألربيل

البحرين تبحث “السياحة والتنافسية” عالمًيا

المنامة - زين البحرين

أقامت زين البحرين، أخيًرا، ورشـــة عمل 
الجديـــدة  المعاييـــر  اســـتراتيجية  حـــول 
لالتصـــاالت فـــي بـــرج الشـــركة، بحضـــور 

رؤساء إدارة زين البحرين وموظفيها.
وذكـــر بيان عن الشـــركة “أن هذه النوعية 
من الورشات في زين البحرين، ستستمر 
بأحـــدث  الموظفيـــن  مشـــاركة  بهـــدف 
خدمـــات االتصـــال ومناقشـــة التغيـــرات 
السريعة التي تطرأ على مجال تكنولوجيا 

اســـتراتيجية  دعـــم  بهـــدف  االتصـــاالت؛ 
التقـــدم الرقمـــي للشـــركة بثقافـــة اإلبداع 
الرقمي، وقدمت الورشـــة شـــرًحا شـــاماًل 
لكيفيـــة تحويـــل وتطويـــر اســـتراتيجية 
زين البحرين الرقمية؛ استجابة لتوقعات 
العمـــالء وخبرتهـــم في ســـوق ديناميكية 

وتنافسية للغاية”. 
المديـــر  باســـتضافة  الورشـــة  وعقـــدت 
التنفيـــذي لمجموعـــة إنترميـــد عبـــد هللا 

الحامـــد، الذي يحظى بأكثـــر من 18 عاًما 
من الخبرة المهنية في مختلف المجاالت، 
بما فـــي ذلـــك، التخطيط االســـتراتيجي، 
واالتصـــاالت،  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
وقدرته على النجاح في تحليل متطلبات 
األعمـــال المميـــزة للمؤسســـات وتحديـــد 
الفرص المحتملة وتطوير فرص مبتكرة؛ 
لتعزيز القدرة التنافسية وتحسين خدمة 

العمالء.

المشاركون في ورشة العمل

السريعة والــمــتــغــيــرات  الــخــدمــات  أحـــدث  لمناقشة 

2020 يناير   30 من  اعتبارا  بها  العمل  تم  الــقــرارات 

“زين” تستعرض “المعايير الجديدة” لالتصاالت

وزير التجارة يلغي رسوم 4 خدمات

عقارات وذهب وسيارات.. خيارات اللبنانيين إلنقاذ ودائعهم العالقة
خشــية من انهيار القطاع المصرفي وأمام إجراءات متشــددة تمنعهم من ســحب ودائعهم، يلجأ لبنانيون إلى خيارات 
بديلة تمّكنهم من إنقاذ أموالهم العالقة في البنوك عن طريق استثمارها في العقارات والذهب وشراء اللوحات الفنية 

وحتى السيارات الفخمة.

ويشـــهد لبنـــان انهيـــارا اقتصاديـــا 
متسارعا وسط شـــح في السيولة 
ومخـــاوف من عـــدم تمكنـــه قريبا 
مـــن ســـداد جزء مـــن الديـــن العام 
المتراكـــم، مـــع تراجـــع الثقـــة أكثر 
المصرفـــي،  قطاعـــه  فـــي  وأكثـــر 
الذي كان ُيعد يوما العمود الفقري 
لالقتصـــاد المحلي ودعامة للنظام 
المالي، الذي يقترب من اإلفالس.

وتحولـــت فـــروع المصـــارف منـــذ 
أسابيع مسرحا للصراخ وإشكاالت 
التضـــارب  حـــد  إلـــى  وصلـــت 
بأموالهـــم  يطالبـــون  زبائـــن  بيـــن 

إجـــراءات  يطبقـــون  وموظفيـــن 
متشـــددة تحـــّد بشـــكل كبيـــر مـــن 
سحب الدوالر كما الليرة اللبنانية.
ويحـــاول لبنانيـــون ُكثـــر إنقـــاذ ما 
أمكـــن مـــن ودائعهم، عبر ســـحبها 
مصرفيـــة  شـــيكات  شـــكل  علـــى 
غيـــر  ممتلـــكات  بهـــا  يشـــترون 
منقولـــة مثل المنازل التي تنتشـــر 
إعالنات ترويجية لها في شـــوارع 
بيـــروت وعلـــى مواقـــع التواصـــل 

االجتماعي. 
ويقبـــل بعـــض أصحـــاب العقارات 
كوســـيلة  المصرفيـــة  بالشـــيكات 

للدفع، فيمـــا يرفضها أولئك الذين 
يحتاجون إلى سيولة.

المصرفية  اإلجـــراءات  وتزامنـــت 
الليـــرة  لقيمـــة  كبيـــر  تراجـــع  مـــع 
الموازيـــة  الســـوق  فـــي  اللبنانيـــة 
مقابـــل الـــدوالر األميركـــي  للمـــرة 
األولـــى منـــذ أكثر مـــن عقدين من 
الزمـــن. ففيما ال يزال ســـعر صرف 
الرســـمي ثابتـــا علـــى 1507 مقابل 
الدوالر، فقد يتخطى في الســـوق 

الموازية عتبة األلفين.
شـــراء  علـــى  األمـــر  يقتصـــر  وال 
عقـــارات داخـــل لبنـــان، بـــل تنشـــر 

إعالنـــات  الشـــركات  مـــن  العديـــد 
تدعـــو اللبنانييـــن لالســـتثمار فـــي 
اليونـــان أو قبـــرص، علـــى أن يتم 
الدفع في لبنـــان؛ كون التحويالت 
بقـــرار  ممنوعـــة  الخـــارج  إلـــى 

مصرفي.
ويشرح خبير في سوق العقارات، 
فّضـــل عـــدم الكشـــف عـــن اســـمه 
أو  البعـــض شـــراء شـــقة  “ُيفضـــل 
حتى أرض في الخارج؛ خوفا من 

انهيار في األسعار في لبنان”.
ومنذ بـــدء اإلجـــراءات المصرفية 
تهافـــت  الماضـــي،  ســـبتمبر  فـــي 
اللبنانيـــون إلنقـــاذ ودائعهـــم وبات 
أموالهـــم  يحفظـــون  كثيـــرون 
فـــي منازلهـــم، فـــي مـــوازاة اتهـــام 
المصـــارف بتحويـــل مبالـــغ ماليـــة 

ضخمة لمســـؤولين ومتمولين إلى 
الخارج.

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض 
ســـالمة الخميـــس أّنه تـــّم تحويل 
مليـــار دوالر إلى الخارج في نهاية 
العام 2019 رغم القيود المشـــّددة 
للمصارف علـــى حركة األموال، ما 

يتم التحقيق بشأنه.
المصرفيـــة  الودائـــع  وتراجعـــت 
خـــالل 11 شـــهرا من العـــام 2019 
بنحـــو 12 مليـــار دوالر، بينهم 4,8 
مليـــار فـــي شـــهر نوفمبـــر وحـــده، 

وفق إحصاءات رسمية.
ال  مبالـــغ  لصـــرف  محاولـــة  وفـــي 
فـــي الحســـابات  تـــزال محاصـــرة 
المصرفية، يســـتخدم لبنانيون ما 
ُيســـمح لهم من بطاقـــات ائتمانهم 

لشـــراء الذهـــب. ومـــن شـــأن ذلك 
أن يتيـــح لهم الحفـــاظ على قيمة 
اموالهم، وأن يعـــود عليهم بأرباح 
الحقـــا، إذ تواصـــل أســـعار الذهب 
االرتفاع بعد تراجع بنسبة 20 في 

المئة العام 2019.
ويعمـــد آخـــرون، وخصوصـــا مـــن 
أصحـــاب الثـــروات، إلى اســـتثمار 
أموالهـــم فـــي ســـلع كماليـــة فخمة 

كالسيارات.
البنتلـــي  ســـيارات  وتجـــد 
والتي  الشـــهيرة،  والالمبورغينـــي 
تتخطى أسعارها 400 ألف دوالر، 
سوقا في لبنان، في وقت يتدهور 
وفـــق  عمومـــا،  الســـيارات  ســـوق 
وكيـــل بيـــع ســـيارات، فضـــل عدم 

الكشف عن اسمه.

بيروت - أ ف ب

جانب من االحتفالية

المشاركون في اجتماع لجنة “السياحة والتنافسية”

الثالثاء 4 فبراير 2020 - 10 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4130

المنامة - المصرف المركزي

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي، أنـــه تمـــت تغطية 
اإلصـــدار رقـــم ISIN BH0002597795( 1794( مـــن 
أذونات الخزانة الحكومية األسبوعية، التي يصدرها 

المصرف نيابة عن حكومة البحرين.
وتبلـــغ قيمـــة هـــذا اإلصـــدار 70 مليـــون دينـــار، لفترة 
استحقاق 91 يوًما، تبدأ في 5 فبراير 2020، وتنتهي 

في 6 مايو 2020.
وبلغ معدل ســـعر الفائدة على هذه األذونات 2.56 % 
مقارنة بسعر الفائدة %2.55 لإلصدار السابق بتاريخ 

29 يناير 2020.

وبلغ معدل ســـعر الخصم 99.358 %، وتم قبول أقل 
ســـعر للمشـــاركة بواقع 99.340 %، علًمـــا أنه قد تمت 

تغطية اإلصدار بنسبة 128 %.
وبلـــغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار 

ما قيمته 2.110 مليار دينار.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة الحكومية
المنامة - مجموعة الذكاء االصطناعي

صرح رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحسين ميرزا، بكلمته االفتتاحية 
في مؤتمر الذكاء االصطناعي، أخيًرا، 
أن مثل هذه المؤتمرات تشـــكل أهمية 
قصـــوى لتحقيـــق الرؤيـــة االقتصادية 
فـــي كلمتـــه  2030، مشـــيدا  للبحريـــن 
بالجهـــود المبذولة من قبـــل المنظمين 
أن  يذكـــر  والرعـــاة.  والمتحدثيـــن 
مؤتمـــر الذكاء االصطناعـــي، “فينتيك” 

و”القيمـــة المضافـــة” نظم تحت شـــعار 
بتاريـــخ  الثانـــي”،  الرقمـــي  “التحـــول 
رئيـــس  برئاســـة  الماضـــي،  ينايـــر   29
مجموعة الـــذكاء االصطناعي جاســـم 
حاجي، وبحضـــور رئيس هيئة الطاقة 
المستدامة عبدالحســـين ميرزا. وقدم 
حاجـــي أثنـــاء المؤتمـــر درًعـــا تذكارًيا 
إلـــى رئيس هيئـــة الطاقة المســـتدامة، 
وأعرب عن شكره وتقديره على دعمه 
وتشـــجيعه ودوره البـــارز فـــي مجـــال 
علـــوم المســـتقبل، خصوًصا في مجال 

الذكاء االصطناعي وتحفيزه المستمر 
لجميع العاملين في هذا المجال، وقال 
“إنـــه لطالمـــا اهتـــم ميـــرزا بدعـــم هذه 

المشاريع وهذا ليس جديًدا عليه”.

“االصطناعي” يدعم الرؤية االقتصادية 2030

تكريم رئيس “الطاقة المستدامة”
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )----( لسنة ٢٠٢٠ 

بشأن تحويل مؤسسة فردية  
الى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد محمــد خليفة جاســم دليم المالــك لـ خدمات المجره للســيارات 
)مؤسســة فرديــة( المســجلة بموجــب القيــد رقــم 33868-3، طالبــا تحويــل 
المؤسسة الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ١٠٠٠ 

دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 
١.  محمد خليفة جاسم دليم 

ESSACK ZACKER HUSSAIN SAIT .٢

القيد : ٣٣٨٦٨-٣

 تاريخ: ٢/٢/٢٠٢٠

)CR2020-9491( إعالن رقم
تنازل أو بيع  - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: شــفيقة علــي محمــد احمــد العلي بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي: الى السيد/ شهزل علي محمد احمد العلي 

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

90584-2

90584-1

االسم التجاري
النوير للمقاوالت

راية أبا تراب للخضروات والفواكه

 تاريخ: ٢٠٢٠/19/1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2019-176123( ٕاعالن رقم
تنازل  - عن المحل التجاري

 تاريخ: ٢٩/١٢/٢٠١٩

تقدم إلينا الســادة/ احمد حســن احمد كاظم الرقم الشــخصي ٥٤٠١٠٨١٠٣ 
بتحويل المحل التجاري التالي الى الســادة/ عبدالواحد حســن احمد كاظم 

 ٦٢٠٠١٣٤٤٣
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

١٨٠١٦

الفرع

٣

االسم التجاري
حسن احمد كاظم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة تكس ماشين انترناشونال ش.م.ب.م
سجل تجاري رقم ٤٤٠٣٢

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة ديول نتوركس الشرق االوسط وشمال افريقيا ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1-118745

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة الشعاع االحمر ش.ش.و لمالكها جيريش كومار فيراسيري نادوكاندي
سجل تجاري رقم ١٢٠٧٥٧-1

بناء على قرار المســاهمين في شــركة تكس ماشــين انترناشونال ش.م.ب.م المسجلة 
 MUHAMMED /علــى قيــد رقــم ٤٤٠٣٢، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد

IQUBAL مصفيًا 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:
MUHAMMED IQUBAL :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 33656575 )973+(
magnifiqspaces@gmail.com

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة ديول نتوركس الشــرق االوســط وشــمال افريقيا 
ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 118745-1، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن 

السيد/ جاسم حسن يوسف عبدالعال مصفيًا 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:  جاسم حسن يوسف عبدالعال

رقم الموبايل: ٣٩٦٠٥٢٦٢ )973+(
Jassim.abdulaal@bh.gt.com

بناء على قرار الشــركاء في شــركة المســجلة بموجب القيد رقم ١٢٠٧٥٧-1، بتصفية 
الشركة اختياريا وتعيين السيد/ thomas georve مصفيًا 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:
thomas georve  :عنوان المصفي
رقم الموبايل: 36155121 )973+(

support@dtconsultancy.net

)CR2020-267( إعالن رقم
تنازل أو بيع  - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

)CR2020-إعالن رقم )١٢٤٢٤
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه:  خالــد علــي حســن انجنيــر بطلب تحويــل المحل 

التجاري التالي: الى السيد/ جالل احمد ابراهيم محمد عبيد 

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

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقدم إلينا ابتسام محمد سعيد حسن طلب تحويل المحل التجاري التالي: 
الى محروس  طاهر حسن المحروس

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٢-٣٧٥٩٣

رقم القيد

1-68872

االسم التجاري
مملكة االبداع النتاج اجهزة العرض العلمية

االسم التجاري
صالون الوردة الوردية

 تاريخ: ٢٠٢٠/2/2

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد/ عبــدهللا بــن ناصر بن ســعد الــدواد باعتباره المصفــي القانوني 
المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة  التكامــل ذ.م.م،  لشــركة رواد 
بموجــب القيــد رقــم ١١٧٣١٥ طالبــا ٕاشــهار انتهــاء اعمــال تصفيــة الشــركة 
تصفيــة اختياريــة وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقــا الحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم)21( لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

إعالن رقم )174489( لسنة ٢٠١٩ 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية   

شركة رواد التكامل ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة العبد الجليل لإلقامة القصيرة ش.ش.و

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠٠( لسنة ٢٠٢٠

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة العبد الجليل لإلقامة 
القصيرة المدى ش.ش.و

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٧١٥٧( لسنة ٢٠٢٠

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ضوء القمر للوساطة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســادة/ اصحــاب شــركة العبــد الجليــل لإلقامــة القصيــرة ش.ش.و 

المسجلة بموجب القيد رقم ٩٠٠٣٨-3، طالبين تغيير االسم التجاري
 من العبد الجليل لإلقامة القصيرة ش.ش.و

ALABDULJALEEL SHORT TERM ACCOMMODATION S.P.C
الى: برج آفاق ش.ش.و لمالكها يوسف العبدالجليل

AFAQ TOWER S.P.C OWNED BY YOUSIF ALABDULJLAIL

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســادة اصحاب شــركة العبد الجليل لإلقامة القصيرة المدى ش.ش.و 

المسجلة بموجب القيد رقم 90038-2، طالبين تغيير االسم التجاري
 من العبد الجليل لإلقامة القصيرة المدى ش.ش.و
الى: برج فيتا ش.ش.و لمالكها يوسف العبدالجليل

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها الســادة اصحاب شــركة ضوء القمر للوســاطة ذ.م.م المسجلة بموجب 

القيــد رقــم 2-95667، طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة ضوء القمر 

للوساطة ذ.م.م الى خيرو ديزين هب ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

القيد : 2-90038

 تاريخ: ٢٠٢٠/28/1

القيد : ٩٥٦٦٧
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عالوي يبدأ مشاورات تشــكيل الحكومة على وقع االشتباكات

بعد نزول أنصار الصدر.. 5 قتلى في احتجاجات العراق

على وقع االحتجاجات المتواصلة في 
مختلف المدن العراقية رفًضا لتســـمية 
محمـــد توفيق عالوي رئيًســـا للوزراء، 
بـــدأ عـــالوي، أمس اإلثنين، مشـــاورات 
تشـــكيل الحكومـــة بلقـــاءات مـــع قوى 
سياســـية عـــدة، وفـــق مـــا نقلتـــه قنـــاة 

“السومرية” عن مصدر سياسي.
 هـــذا وتهـــدف لقـــاءات عـــالوي لطرح 
الذهـــاب  وآليـــة  الحكومـــي  برنامجـــه 
النتخابـــات مبكرة خالل مدة ال تتعدى 
وســـيكون  المقبـــل.  العـــام  منتصـــف 
التصويـــت علـــى الحكومـــة الجديـــدة 
نهايـــة الشـــهر الحالـــي أو مطلع الشـــهر 

المقبل على أبعد تقدير.
 إلـــى ذلك، أكد رئيس الـــوزراء المكلف 
خـــالل اجتمـــاع مـــع الممثلـــة الخاصـــة 
لألمين العام لألمم المتحدة في العراق 
جينيـــن هينيـــس بالســـخارت حرصـــه 
على تنفيذ مطالب المتظاهرين، وعلى 
تشـــكيل حكومـــة كفاءات قـــادرة على 
إدارة البـــالد والتهيئة النتخابات نزيهة 

تلبي طموحات العراقيين جميًعا.
منعطًفـــا  االحتجاجـــات  ودخلـــت   
جديـــًدا، أمـــس، تمثـــل فـــي المواجهـــة 
بين المحتجين ضـــد الحكومة وأنصار 
زعيـــم التيـــار الصدري مقتـــدى الصدر، 
الذين يحاولون مســـاعدة قوات األمن 

في فض االعتصامات وفتح الطرق.

وارتفاعـــت حصيلة قتلـــى التظاهرات 
أمس إلى 5، فيما أعلنت مصادر أمنية 
عراقيـــة، مقتـــل محتج طعنًا باشـــتباك 

بيـــن المتظاهريـــن وأصحـــاب القبعات 
عـــن  نقـــال  بغـــداد،  جنـــوب  الزرقـــاء 
“فرانـــس بـــرس”. هـــذا وأصيـــب ثالثة 
جـــراء  بجـــروح  آخريـــن  متظاهريـــن 
ضربـــات بالعصـــي، وفـــق مـــا أوضحت 
المصـــادر الطبية خالل االشـــتباك الذي 
انتهـــى بتدخل القـــوات األمنية وإبعاد 
أصحـــاب القبعـــات الزرقاء مـــن مخيم 
االحتجاج أمام مقـــر مجلس محافظة 
بابل، بحســـب فرانس برس. جاء ذلك، 
بعد أن نفذ “أصحاب القبعات الزرقاء”، 
أمس، ما طلبه زعيمهم مقتدى الصدر، 
فـــي  المتظاهريـــن  بيـــن  وانتشـــروا 
ســـاحة التحرير وســـط العاصمة بغداد 
واعتدوا عليهم، إلعادة فتح المدارس 
المحتجـــون  أغلقهـــا  التـــي  والشـــوارع 
علـــى تكليف عـــالوي، رئيســـًا للـــوزراء 

في البالد. الى ذلـــك، أغلق المحتجون 
فـــي محافظـــة النجـــف العراقية، أمس 
اإلثنيـــن، عـــدًدا مـــن الطرق والجســـور 
الرئيســـة عقـــب مواجهـــات مـــع أنصار 
المعروفيـــن  الصـــدري،  التيـــار  زعيـــم 
باسم “القبعات الزرق”، الذين استمرت 
الطـــرق  فتـــح  إلعـــادة  محاولتهـــم 
المغلقة بمســـاعدة رجـــال اإلطفاء في 
المحافظـــة. وأظهـــرت مقاطـــع فيديـــو 
مجاميـــع  تهديـــد  ناشـــطون  تداولهـــا 
المتظاهريـــن  مدنـــي  بـــزي  مســـلحة 
بإطـــالق الرصاص الحـــي إذا ما أصروا 
علـــى إبقـــاء الطـــرق مغلقـــة. واندلعت 
وأنصـــار  المحتجيـــن  بيـــن  مواجهـــات 
الصـــدر في مدينة النجف، حيث أطلق 
الرصـــاص  الـــزرق  القبعـــات  أصحـــاب 

الحي لتفريق المحتجين.

وفـــي مدينة الحلة، أصيب متظاهرون 
الصـــدر  أنصـــار  اســـتخدام  بســـبب 
األســـلحة النارية. وطـــرد المتظاهرون 
واســـتعادوا  الصـــدري  التيـــار  أنصـــار 
الســـيطرة على ســـاحة اعتصـــام الحلة 

في بابل وسط العراق.
محافظـــة  شـــرطة  قيـــادة  أن  وذكـــر 
بابـــل أكـــدت أن قـــوات أمنيـــة إضافية 
المظاهـــرات  ســـاحة  إلـــى  ســـتتوجه 
لحمايتها. وكان الصدر قد دعا أنصاره، 
األحد، إلى مســـاعدة قـــوات األمن في 
فتـــح الطـــرق التـــي أغلقت علـــى مدى 
أشهر من االعتصامات واالحتجاجات، 
وطالـــب بعـــودة الحيـــاة اليوميـــة إلـــى 
السياســـي  تكليـــف  بعـــد  طبيعتهـــا، 
العراقي محمد توفيق عالوي بتشكيل 

الحكومة.

بغداد ـ وكاالت

ون جسًرا في مدينة الناصرية جنوب العراق )أ ف ب( المتظاهرون المناهضون للحكومة يسدُّ

 عناصر من الجيش الليبي

أكد أردوغان أن بالده ستواصل عملياتها العسكرية في سوريا

دبي - العربية.نت

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
اتصاال هاتفًيا أمس اإلثنين، بالرئيس الروسي فالديمير بوتين.

وجـــرى خـــالل االتصال اســـتعراض 
وســـبل  البلديـــن  بيـــن  العالقـــات 
تطويرها، وبحث عـــدد من القضايا 

ذات االهتمام المشترك.
كما تم خالل االتصال بحث التعاون 
المثمر وتنسيق الجهود بين المملكة 
وروســـيا بما يحقق اســـتقرار ســـوق 
النفط خدمة لنمو االقتصاد العالمي.
أن  الكرمليـــن  أعلـــن  جهتـــه،  مـــن 
الرئيـــس الروســـي فالديمير بوتين، 
والعاهـــل الســـعودي الملـــك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز، اتفقـــا هاتفيـــا على 

تنسيق الجهود بصيغة اتفاق النفط 
العالمي المسمى “أوبك+”.

الجانبيـــن  إن  الكرمليـــن  وقـــال 
الروســـي والســـعودي “اتفقـــا هاتفيا 
الســـوق  اســـتقرار  ضمـــان  علـــى 

النفطية”.
ونلقت وكالة “رويترز” عن مصدرين 
قولهمـــا، إن منظمة الدول المصدرة 
للنفط “أوبك”، وحلفاءها يدرســـون 
خفضـــا إضافيا إلنتـــاج النفط بنحو 
500 ألـــف برميـــل يوميا بســـبب أثر 

فيروس كورونا على الطلب.

الملك سلمان يبحث مع بوتين استقرار سوق النفط

لندن ـ رويترز

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن الوقت حان لمنع اإلفراج 
المبكــر عــن المدانين بتهــم إرهابية، وذلك بعد عمليــة الطعن األخيرة التي 

نفذها في لندن محكوم باإلرهاب أفرج عنه بنصف المدة. 

نتقـــدم  “نحـــن  جونســـون:  وقـــال 
بمشروع قانون لوقف نظام اإلفراج 
المبكر التلقائـــي لكن الصعوبة تكمن 
في كيفيـــة تطبيق ذلـــك بأثر رجعي 
على األشـــخاص الذيـــن يتمتعون به 

في الوقت الحاضر”.
وأضـــاف: “نعتقـــد بـــأن الوقـــت حان 
ينالـــوا  أال  ضمـــان  إجـــراء  التخـــاذ 
اإلفراج المبكـــر التلقائي عنهم بغض 
النظـــر عـــن مشـــروع القانـــون الـــذي 

نتقدم به”.
البريطانيـــة  الشـــرطة  وقتلـــت 

ســـوديش أمـــان يـــوم األحـــد، 
المـــارة  هاجـــم  بعدمـــا 

 25 طولـــه  بســـكين 

سنتيمترا في شـــارع مزدحم بلندن، 
حيـــث أعلن تنظيـــم “داعـــش” تبنيه 

للعملية.
وكان أمان سجن بتهم حيازة وثائق 

إرهابية ونشر مطبوعات إرهابية.
وفي نوفمبر 2018، أقر أمان بالذنب 
فـــي تهـــم بحيـــازة وثائـــق إرهابيـــة 
وفـــي  إرهابيـــة،  مطبوعـــات  ونشـــر 
الشـــهر التالـــي حكـــم عليه بالســـجن 

ألكثر من ثالث سنوات. 
وأشـــاد أمـــان فـــي الســـابق بأنشـــطة 
تنظيم “داعش” وشـــارك على 
اإلنترنت مجلة تابعة للتنظيم 
كمـــا شـــجع صديقته على 

قطع رأس والديها.

جونسون: ال إفراج مبكًرا عن المحكومين باإلرهاب

عواصم ـ وكاالت

أكد رئيـــس لجنة الدفـــاع واألمن القومي 
أن  الميهـــوب،  طـــالل  الليبـــي،  بالبرلمـــان 
البرلمـــان يعتزم مقاضـــاة رئيس المجلس 
الرئاسي، فايز السراج، والرئيس التركي، 
مجلـــس  لـــدى  أردوغـــان،  طيـــب  رجـــب 
األمـــن الدولي، بتهمـــة التورط في تجنيد 
ونقل المقاتلين الســـوريين إلـــى ليبيا، بما 
يعـــد انتهاكًا خطيرًا لنتائج مؤتمــــر برلين 
ووقـــف إطـــالق النـــار وللتعهـــدات بوقف 

التدخل الخارجى فى ليبيا.
البرلمـــان  أن  الميهـــوب،  أوضـــح  كمـــا 
سيتداول، في هذا األمر، قبل رفع مّذكرة 
إلـــى محكمـــة العـــدل الدوليـــة ومجلـــس 
األمن الدولي والجهات القانونية المعنية 
لمقاضاة الســـراج وتركيـــا وكل من يثبت 
تورطه في نقل المقاتلين الســـوريين إلى 
ليبيـــا، بعد إعـــداد الملف الذي ســـيتضمن 

أدلة دامغة وإثبابات.
الجيـــش  قـــوات  اشـــتبكت  ذلـــك،  الـــى 

الليبي، أمس، مـــع مجموعة من المرتزقة 
السوريين بعدما حاصرت منزال يختبئون 
مشـــروع  بمحـــور  تقدمهـــا  خـــالل  فيـــه، 

الهضبة جنوب العاصمة طرابلس.
وأظهـــر مقطع فيديـــو نشـــرته الصفحات 
التابعـــة للقيـــادة العامـــة للجيـــش الليبي، 
الجيـــش  مـــن  عناصـــر  اقتحـــام  لحظـــة 

أحـــد المنازل الـــذي يتحصن بـــه مقاتلون 
ســـوريون، وحدوث مواجهـــات بينهما تم 

خاللها تبادل إلطالق النار.
جـــاء هذا ليؤكـــد صحة المعلومـــات التي 
الذيـــن  الســـوريين  المرتزقـــة  بـــأن  تفيـــد 
قامت تركيا بنقلهم إلى طرابلس لمساندة 

قوات الوفاق.

الجيش الليبي يحاصر مرتزقة ســوريين داخل منزل في طرابلس
بتهمة تجنيد مرتزقة.. ليبيا نحو مقاضاة السراج وأردوغان

عواصم ـ وكاالت

قـــال الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان، أمـــس اإلثنيـــن، إن تركيـــا 
ضربـــت أهداًفـــا فـــي شـــمال ســـوريا، 
ا علـــى قصـــف مـــن قبـــل القـــوات  ردًّ
الحكومية الســـورية أســـفر عن مقتل 

ستة جنود أتراك.
 وجاء تبادل القصف بعد ساعات من 
دخـــول قافلة عســـكرية تركية كبيرة 
إلـــى محافظـــة إدلـــب شـــمال غربـــي 
سوريا، التي تعد آخر معقل للفصائل 

المسلحة في البالد.
فـــي  التطـــور  هـــذا  يتســـّبب  وقـــد   
خالفـــات بين موســـكو وأنقرة، بعدما 
ســـعى الجانبان إلى تنســـيق أعمالهما 
داخل ســـوريا، ومن المرّجح أن يزيد 
التوتـــر بيـــن أنقرة ودمشـــق ألن مثل 

هذه االشتباكات المباشرة نادرة.
وزارة  قالـــت  ســـابق،  وقـــت  وفـــي   
الدفـــاع التركية إنها أرســـلت القوات 

إلـــى إدلب كتعزيز، مشـــيرة إلـــى أنها 
تعرضت للهجوم بالرغم من اإلخطار 
المســـبق بإحداثياتهـــا إلى الســـلطات 

المحلية.
 وأضافـــت أن القـــوات التركيـــة رّدت 
على الهجوم ودّمرت أهداًفا، مشـــيرة 
إلى مقتل ســـتة جنـــود أتراك وإصابة 
9 آخريـــن. وفـــي حديثـــه للصحفيين 

قبـــل مغادرتـــه لزيـــارة أوكرانيـــا، قال 
التركيـــة  المدفعيـــة  إن  أردوغـــان 

أصابت نحو 46 هدًفا.
 وأشـــار إلـــى أن الطائـــرات الحربيـــة 
التركية شـــاركت أيًضا في الهجمات، 
مـــا  أســـقطت  الهجمـــات  إن  وقـــال 
بيـــن 30 و35 ضحيـــة علـــى الجانـــب 

السوري، لكنه لم يقدم أي دليل.

التعزيزات العسكرية في إدلب تزيد التوتر بين أنقرة ودمشق
مقتل 6 جنود أتراك شمالي سوريا.. وأنقرة ترد وتتوّعد

واشنطن ـ وكاالت

وفــرت االنتخابــات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي أنطلقت أمس االثنين 
فــي واليــة آيــوا، للرئيــس دونالــد ترامــب، المشــهور بســخريته مــن خصومــه 
السياســيين، ذخيــرة كافيــة لكــي يشــن “حرب شــتائم” شــعواء على منافســيه 

المحتملين في االنتخابات الرئاسية.

 وقـــال ترامـــب فـــي مقابلـــة مع شـــبكة 
“فوكس نيوز”: “لدّي ألقاب صغيرة لهم 
جميعا”. وفي معرض وصفه للســـناتور 
حاليـــا  يتمتـــع  الـــذي  ســـاندرز  بيرنـــي 
بتقـــدم طفيـــف علـــى بقية المرشـــحين 
قـــال  الواليـــة،  فـــي  الديمقراطييـــن 
ترامـــب: “أعتقـــد أنـــه شـــيوعي. أفكـــر 

بالشيوعية عندما أفكر في بيرني”.
أمـــا نائب الرئيس الســـابق جـــو بايدن، 
المرشـــح األوفـــر حظـــا للفوز بترشـــيح 

إلـــى  الديمقراطـــي  الحـــزب 
الرئاســـية،  االنتخابـــات 
فقـــال عنـــه ترامـــب: “مـــا 

أفكـــر  حتـــى  أراه  أن 
بالنعـــاس”. ولم ينس 

ترامـــب فـــي هجومـــه الســـاخر مايكل 
بلومبرغ، فقال “إنه صغير البنية جدا”، 
مؤكدا أن الملياردير والرئيس الســـابق 
لبلديـــة نيويـــورك طلـــب أن يوضـــع لـــه 
“صندوق” خلف المنصة كي يقف عليه 
خالل المناظرات التلفزيونية من أجل 

أن يبدو أطول مما هو عليه.
وقال ترامب: “ال مشـــكلة في أن تكون 
صغيـــرا لكنه يريد صندوقا للمناظرات، 

لماذا ينبغي أن يحق له بذلك؟”.
وسارعت الحملة االنتخابية لبلومبرغ 
ــه  ــا قــال إلـــــى الــــــرد عـــلـــى مــ
ترامب، وذكرت جولي وود 
الحملة  باسم  المتحدثة 

أن “الرئيس يكذب”.

حرب شتائم بين ترامب ومنافسيه
دبي/كييف ـ رويترز

قال الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تسجيال صوتيا مسربا لطيار إيراني 
يخاطــب بــرج المراقبــة فــي طهــران يظهــر أن إيــران علمت علــى الفور أنها أســقطت 

طائرة ركاب أوكرانية الشهر الماضي على الرغم من نفيها ذلك على مدى أيام. 

وبثـــت قناة تلفزيونية أوكرانية مســـاء 
األحد التســـجيل الذي ســـمع فيه طيار 
طائـــرة أخـــرى يقـــول إنـــه رأى ”ضـــوء 
تحطـــم  قبـــل  الســـماء  فـــي  صـــاروخ“ 
الطائـــرة األوكرانيـــة فـــي رحلتهـــا رقم 

752 في انفجار. 
وألقـــت طهـــران اللـــوم على الســـلطات 
األوكرانية في تســـريب ما وصفته بأنه 
دليـــل ســـري، وقالت إنها لن تشـــارك مع 
كييـــف بعد اآلن مواد خاصة بالتحقيق 

في تحطم الطائرة. 
وقتـــل جميـــع من كانـــوا على متن 
176 شـــخصا  الطائـــرة وعددهـــم 

لـــدى تحطمهـــا بعـــد إقالعها 
بفترة وجيـــزة في طريقها 

مـــن طهران إلى كييف يـــوم الثامن من 
ينايـــر.  وقـــال زيلينســـكي فـــي مقابلـــة 
تلفزيونية إن التسجيل الصوتي ”يثبت 
أن الجانـــب اإليرانـــي علـــم مـــن البداية 

بأن طائرتنا ضربت بصاروخ“. 
وأضـــاف ”يقـــول ’يبدو لـــي أن صاروخا 
يحلق‘ يقولها بالفارســـية وباإلنجليزية، 

كل شيء يتضح هنا“. 
وأقـــرت إيـــران، بعـــد نفيهـــا علـــى مدى 
ثالثـــة أيام، بإســـقاط الطائـــرة قائلة إن 
ذلـــك حدث عـــن طريق الخطـــأ أثناء 
أن  بعـــد  قصـــوى  اســـتنفار  حالـــة 
قصفـــت أهدافا أمريكيـــة ردا على 
ضربـــة أمريكيـــة قتـــل فيهـــا 

قائد عسكري إيراني.

زيلينسكي: إيران علمت على الفور أنها أسقطت الطائرة

طائرة أممية تقلع من صنعاء.. 
ناقلة مرضى يمنيين

تابعة  طــائــرة  اإلثــنــيــن،  أمــس  أقلعت، 
ــمــتــحــدة مـــن مـــطـــار صــنــعــاء  لـــأمـــم ال
الــعــالج  لــتــلــقــي  يمنيين  مــرضــى  تــقــل 
إطار  في  رحلة  أول  في  الخارج،  في 
جــســر جـــوي إلجــــالء مــرضــى يمنيين 
مــن الــعــاصــمــة.وصــعــد 7 مــرضــى مــع من 
أقلعت  التي  الطائرة  متن  على  يرافقهم 
ميليشيات  لسيطرة  الخاضع  المطار  من 
الحوثي بعد الظهر متوّجهة إلى العاصمة 
من  يعانون  أطفال  بينهم  عمان،  األردنية 

فشل كلوي.

كشفت مفوضية حقوق اإلنسان في العراق،  «
أمس االثنين، عن إحصائية جديدة، حول عدد 

ضحايا االحتجاجات التي انطلقت في األول 
من أكتوبر الماضي. وقال عضو المفوضية 

علي البياتي في بيان توضيحي إن “أرقام 
المفوضية كانت صحيحة ولم تكن فلكية، 

كما تم اتهامها من قبل البعض”، مبينا أن 
“أرقام المفوضية منذ األول من أكتوبر 2019 

حتى الثالثين من ينار الماضي”. وأضاف أن 
“عدد القتلى بلغ 536 بينهم 17 رجل أمن، وعدد 

المصابين بلغ 23545 بينهم 3519، بينما عدد 
المعتقلين فكان 2713”، مشيرا إلى أن “328 

منهم قيد االحتجاز”. وأشار البياتي إلى أن 
“عدد المختطفين 72 محتجا، أطلق سراح 22 

منهم فقط، وكانت حاالت االغتيال 49، حالة 
أدت إلى القتل، بينما هناك 13 إصابة، وفشلت 

14 محاولة”. وتابع “بلغ عدد إجمالي األضرار 
في المباني العامة والخاصة، 418”.

إحصائية جديدة بشأن قتلى ومختطفي ومعتقلي االحتجاجات

صنعاء ـ أ ف ب
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الشعوبيون الجدد... قصة تدمير سوريا )4(
تبـــدأ قصة تدمير ســـوريا العروبة من قبـــل الطغرليين بقايـــا العثمانيين وأحفاد 
القوقـــاز الوثنييـــن ذات ليلـــة، عندمـــا خلـــد المنافـــق والفرعون الطغرلـــي وتاجر 
التصريحـــات إلـــى نومـــه، ليأتيـــه الشـــيطان ويتســـامر معه قائـــا: أال تريـــد أيها 
الســـلطان المبجل أن يهتف أبناء شـــعبك باســـمك إلى يوم القيامة؟ أال تريد أن 
يخلدك أبناء شعبك ليكون لقبك جد شعبك بدال من أن ينعم منافسك المتوفى 
بلقب أبوشعبك؟ أال تريد أن تنتقم من األوروبيين الذين أهانوا شعبك وأهانوك 
وماطلـــوا فـــي أن تصبح واحدا منهم كامل العضويـــة؟ أال تريد أن تخضع رقاب 
العـــرب المســـلمين وتنتقـــم منهـــم ألنهم اســـتخدموا أســـافك وأجدادك ســـخرة 
بالجيش العباســـي؟ أيرضيك أن يكون تاريخ بلدك منتهيا بســـقوط الخافة، أم 
تريد أن يستمر تاريخ أجدادك إلى يوم القيامة؟ أال تريد تكرار سياسة أجدادك 
مع العرب حينما أخذوا ثرواتهم وخيراتهم والخبراء وساقوهم إلى بلدك ليبنوا 
القصور والمدن والمباني والصناعات، ويتركوا العرب يعانون قسوة الحياة؟ أال 
ترى أن العرب المســـلمين ممزقون ومشـــتتون يتقاتلون فيما بينهم وهي فرصة 
لك لتكون ســـلطانا عليهم، وتلغي تاريخهم وتاريخ آل البيت والصحابة والقادة 
والعلماء العرب، وتفرض عليهم تاريح جدك وأبنائه وإخوانه وسالته. هل تريد 
أن يســـتحوذ أبناء عمومتك “الصفويون” على باد العرب أم أنك ســـتقتطع من 

الكعكة العربية؟
ثـــم نهـــض المنافـــق والفرعـــون الطغرلـــي تاجـــر التصريحـــات قائـــا: نعـــم أيهـــا 
الشـــيطان، أريـــد كل ذلـــك، أريـــد كل ذلـــك لكن من أنصـــاري لتحقيـــق ذلك؟ فرد 
الشـــيطان: هـــم جاهزون... إنهم اإلخوان المســـلمون ومعهم المســـتتركون عبيد 
أجدادك وســـخرتهم، فهم أشـــرس أعداء الهوية العربية اإلسامية ألنهم يوالون 
كل مـــن هـــو مـــن غير العـــرب، أال ترى كيف عظمـــوا الخميني وســـوقوه على أنه 
زعيـــم إســـامي وتهافتـــوا عليه بعد اعتائـــه العرش؟ أال ترى من أســـس ورعى 
حماس والجهاد اإلســـامي وحركة المقاومة الشـــعبية بفلســـطين؟ وأيضا هناك 
سياســـة 96 القطريـــة التـــي لـــم تظهر أبـــدا بالتاريـــخ العربي إال بملـــوك الطوائف 
باألندلـــس، فسياســـة 96 القطرية هدفها تدمير الســـعودية واإلمارات والبحرين 
ومصر وسوريا واألردن وتونس والجزائر وليبيا تحت حجة نشر الديمقراطية.

إذا اإلخوان وسياسة 96 القطرية أنصارك الحتالل العرب المسلمين  «
واستعبادهم من جديد ونهب خيراتهم. فقط كل ما هو مطلوب منك 

أيها السلطان أن تكثر من التصريحات والتهديدات والوعيد، ودع الباقي 
لإلخوان المسلمين وسياسة 96 القطرية، فرد سلطان الشواذ: إذا.. على 

بركة الشيطان.. هيا بنا نبدأ. وللقصة بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

غريب هذا العصر الذي كثرت فيه المقابر المجانية
مـــن الظواهـــر التي تدعـــو إلى التأمل كثـــرة اللقـــاءات واالتفاقيات 
الدولية من أجل ازدهار الســـام والســـلم، وفي الوقت نفســـه تكثر 
مشـــاكل العالم وتشـــن مختلف الحـــروب تحت مســـميات مختلفة، 
وتطبق سياســـة االحتـــواء الخبيثـــة واالنتكاســـات الرجعية، وتتم 
بصورة فاضحة تقوية األجنحة اإلرهابية وكأني باإلنســـان يوظف 
كامـــل عبقريته وتحضره من أجل الدمـــار والفناء، والتلذذ بالعيش 

في اإلحباط والوجع واليأس ومسارات الكذب والنفاق والزيف.
غريـــب هذا العصـــر الذي كثـــرت فيه المقابـــر المجانيـــة والتوترات 
ومحاوالت إيجاد الفرقة بين الشـــعوب، وأصبحت اآلفاق مفتوحة 
لإلرهـــاب واالنحـــراف، ونمـــاذج الجرائم متعددة وتهـــب كاإلعصار، 
تناقض شـــبه دائم يعيشـــه عالمنا، دول تلجأ إلى العنف وفي اليوم 
التالـــي تحتج ضد العنف في دولة أخرى، تشـــجع االضطرابات في 
هذا البلد، وترفضها في بقعة ثانية من العالم، دول تقف في قفص 
االتهـــام، ودول أخـــرى تعطيهـــا مســـاحة كبيرة من الحـــق والمنطق 

وتبرر جرائمها بكل فخر واعتزاز.

الضيـــاع واالســـتاب  بزمـــن  الزمـــن  هـــذا  نســـمي  أن  يمكننـــا  هـــل 
واالنســـحاق، زمن المظاهر الفاجعة والمخزية والســـواد والتشاؤم، 
العالـــم يعـــود لانطواء إلـــى “الداخـــل” هربا من جحيم البشـــر وكل 
شـــيء باطـــل وقبـــض الريـــح وحصـــاد الهشـــيم، أحاســـيس عنيفة 
جامحـــة وأنـــاس تكـــره الحـــب والخيـــر وتهـــرب مذعورة مـــن كلمة 
السام واألمن. أشعر في بعض األوقات أن العالم يظل مصمما على 
الرفـــض والتحدي حتى آخر لحظات حياته... رفضه ســـلوك البشـــر 
الغريب واالســـتغراق العميق في الكذب وسقوط القيم واالستبداد 
واالستغال، والقلق على المصير اإلنساني كما يقول مارك تويني. 

يقول الفيلسوف باسكال “العالم الحاضر رمز على العالم الباقي”،  «
فإذا كان عالمنا الحاضر بهذه العبثية والرعب والدهشة والفجيعة، 

فذلك يعني أن البشرية تعيش الفراغ الروحي الموحش كما القبر 
المظلم، ومعضلة كبرى أن تعيش بدون طمأنينة بين غابات البشر، 

وكما يقول “كولن ويلسون”، العالم الذي نعيش فيه أشبه بظلمة 
الزنزانات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تفاخـــر نظـــام المالـــي طوال األعـــوام المنصرمة بصـــورة ملفتـــة للنظر أمام 
الشـــعب اإليراني وأذرعـــه العميلة في بلدان المنطقة بمقدرته على التوســـع 
وفـــرض أفـــكاره وأنه صار أمـــرا واقعا وأن نظام والية الفقيه ترســـخ وليس 
بإمـــكان أحـــد زعزعتـــه والتأثير عليه، وفـــي ذروة تفاخره واعتداده بنفســـه 
انبرت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة 
اإليرانيـــة لتؤكـــد أن هـــذا النظـــام أضعـــف ما يكـــون، وأنه يســـتغل الظروف 
واألوضاع الدولية وبشـــكل خاص سياســـة االســـترضاء والمســـايرة للبلدان 

الغربية التي كان لها الدور الرئيسي في بقاء واستمرار النظام.
ما أكدته الســـيدة رجوي بشـــأن أن النظام أضعف ما يكون جاء من إدراكها أن هذا 
النظام وعلى الرغم من مرور األعوام الطويلة وهدره أمواال طائلة جدا، فإن إيران 
مازالت تفتقر بســـبب هذا النظام إلى بنية تحتية محكمة، والفيضانات والســـيول 
التـــي جـــرت في ســـائر أرجـــاء إيران فضحـــت النظام وعرتـــه بهذا الصـــدد، كما أن 
النظـــام الـــذي طالما طبل لكون إيـــران في عهده أصبحت مكتفيـــة ذاتيا وأن لديها 
زراعـــة وصناعة يعتد بها، لكن تبين أنه ليســـت هنـــاك أية صناعة أو زراعة من هذا 

القبيل، إنما جلها تجميعية أو بدائية أو تفتقر للكثير من المستلزمات.

أمـــا إذا مـــا تحدثنا عن مجـــال الخدمات العامـــة والمدارس والمستشـــفيات، 
تسقط ورقة التوت وتنكشف عورة النظام تماما، ومن هنا، فإن نظاما بهكذا 
بنيـــان وركائـــز مهـــزوزة، ال يمكـــن االعتـــداد بـــه واالعتماد عليه والســـيما في 
األوقات العصيبة كحدوث الكوارث والحروب والظروف غير العادية كفرض 
الحصـــار أو العقوبات عليه كمـــا يجري حاليا، وتزايـــد اعترافات قادة النظام 
بضعفـــه وعجزه أمام الكوارث الطبيعية وأمام العقوبات األميركية والدولية 
المفروضة عليه وعدم قدرته على إدارة األمور واألوضاع كما يجب، يكشف 
هـــذا النظـــام علـــى حقيقته ويبين أنه مجرد نمر مـــن ورق أو بالون من كذب، 

وهذا هو قصد السيدة رجوي تماما بشأن ضعف وعجز النظام.
وبعدما أكدت السيدة رجوي ضعف النظام وعجزه في الحقيقة والواقع، طالبت  «

ودعت بإلحاح إلى إنهاء سياسة االسترضاء والمسايرة واتباع سياسة تتسم 
بالحزم والصرامة تجاه هذا النظام، فأوضاع هذا النظام بعد التغيير الكبير 

الذي جرى في سياسة الواليات المتحدة ضده وكذلك ما يظهر من تغيير في 
سياسة البلدان األوروبية أيضا تجاهه وميلها إلى التشدد، فإن النظام وبعد كل 
المهاترات والمسرحيات الفارغة التي قام بها الستعراض قوته وعضالته، يواجه 

اليوم نتائج وتداعايات أخطائه التي صارت كنار تحرقه. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

نظام الماللي يحترق بناره

صحتنا في خطر
لـــدى الكثير هوس متابعة األبحاث والدراســـات المتعلقـــة بالصحة والتغذية 
بحًثـــا عـــن حياة ســـليمة ووجبة آمنة وطعام خـــال من الضـــرر، إال أن هؤالء 
يجـــدون مشـــقة كبيرة فـــي االســـتقرار على نمـــوذج للحياة والطعام بســـبب 
التضـــارب الواضـــح والشـــديد بين الدراســـات، فما يلبث أن يختار الشـــخص 
أســـلوبا لمعيشـــته وفقا لدراســـات أعجبته وتوافقت مع رغبته، إال ويصطدم 

بعد ذلك بدراسات تحمل معها خاصات مغايرة.
الخاف أو التناقض بين الدراســـات قد يكون مقبوال طالما بني على أســـاس 
علمـــي وأبحاث جادة ومســـتفيضة فـــي الموضوع، فهنا قـــد يعزى لضعف أو 
قصور اعترى الدراســـة السابقة أو لتطور في العلم جعلها في تعداد الماضي 
الـــذي يجـــب تجـــاوزه، إال أن األمر المؤســـف في األمر هـــو أن يكون الخاف 
والتناقـــض تبعـــا ألهـــواء ومصالح أفراد أو جهـــات معينة تتحكـــم في العلم 

وتوجه نتائجه، وكل ذلك على حساب صحتنا وحياتنا. 
فقد وجه جون شـــارب عميد جامعة “تكســـاس إيه أند أم” األميركية الكبيرة 
رســـالة إلـــى لورنس بايكـــو رئيس جامعـــة هارفـــارد العريقة يشـــكو فيها من 
تصريحـــات أســـاتذة فـــي جامعة هارفارد شـــككوا من خالها بصحة دراســـة 
تقلـــل نتائجهـــا من أخطـــار اللحـــوم الحمراء، حيـــث أكدت الدراســـة أن هذه 
األخطـــار ضعيفة لدرجة ال يمكن اســـتخدامها كمبرر للتوصيات الصادرة عن 
وكاالت الصحة العامة بضرورة تقليص استهاك اللحوم الحمراء والمقددة، 
واتهم أساتذة هارفارد معدي الدراسة بأنهم لم يكشفوا عن صاتهم ببرنامج 
جامعي ممول جزئًيا من مجموعة الضغط الخاصة بقطاع إنتاج لحم البقر.

وقـــال شـــارب فـــي رســـالته “باســـتطاعتي أن أؤكـــد لكـــم أن دراســـة جامعـــة 
تكساس إيه أند أم قائمة على أسس علمية بحتة، وأن الباحثين في هارفرد 

قاموا بأعمال منافية لألخاق”.
ودون الدخول في تفاصيل أكثر حول هذه القضية وما شهدته من شد وجذب  «

بين الجامعتين األميركيتين، إال أنها تؤكد لنا ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم 
االنسياق وراء أية دراسة دون تفكير أو دون الرجوع ألهل االختصاص لتبين 
حقيقتها ومدى صحة نتائجها حتى ال تضيع صحتنا بين مصالح أشخاص 

وشركات تلهث وراء مصالحها دون وازع أو رادع.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

قبل أيام، نشرت صحيفة “الباد” خبًرا الفًتا مفاده أن صندوق تقاعد البرلمانيين 
)النـــواب والشـــورى والبلدييـــن( ســـينفد في غضون أشـــهر قليلة، وذلك حســـب 
دراسة اكتوارية جديدة توقعت نضوب أصول الصندوق في العام ٢٠٢٠، ماذا 
يعنـــي الخبر بالنســـبة لنـــا؟ وماذا يســـتوجب؟ وهل يعني الخبر أن مســـتحقات 
النواب والشـــوريين والبلديين قد ال تصرف؟ اإلجابة على الســـؤال األخير هي: 
طبًعـــا ال، فإذا ما انتهى آخر دينار في الصندوق، ســـتعمد الحكومة إلى الصرف 
من مواردها وبنود ميزانيتها لســـداد رواتب المشرعين والبلديين، ما سيحملها 

عبئا إضافيا جديدا على الموازنة المثقلة بااللتزامات أصا.
ويرجع التقرير ســـرعة نضوب الصنـــدوق وأصوله إلى قرار إلغاء تقاعد النواب 
الـــذي أحـــال جميع النواب والشـــوريين الذين عملوا في فصول ســـابقة للتقاعد 
وألغـــى أيضا تحصيل االشـــتراكات من أعضاء المجالـــس الحاليين، وباختصار 
شديد، إن إلغاء تقاعد أعضاء المجالس رفع عن النواب والشوريين والبلديين 
الحالييـــن عـــبء دفع االشـــتراكات ولكنـــه مكن أكثر مـــن ثلت النـــواب وأغلبية 
شـــورية واســـعة من تســـلم راتـــب تقاعدي مـــن )صنـــدوق النواب والشـــوريين( 

وكذلك استام مكفاءة عن لعب ذات الدور. 

وبكلمـــات أخـــرى، إن جميـــع النـــواب والشـــوريين والبلدييـــن الـــذي انتخبـــوا أو 
عيونـــوا بين العـــام ٢٠٠٢ و٢٠١٨ وأعيد انتخابهـــم أو تعيينهم في العام ٢٠١٨ 
هم حاليا يســـتلمون راتبا شـــهريا )تحت مسمى مكافأة( ويســـتلمون أيضا راتبا 

تقاعديا عن لعب ذات الدور، )يعني هم تقاعدوا ولم يتقاعدوا!(. 
هـــل يعنـــي هـــذا الواقـــع أن القانـــون الـــذي مرر فـــي العـــام ٢٠١٨ إللغـــاء تقاعد 
المشـــرعين والبلدييـــن كان خطأ؟ شـــخصيا ال أرى ذلك، فاالمتيـــارات بمنح ٥٠ 
أو ٨٠ % من المكافآت كمعاش تقاعدي نظير العمل لمدة ٤ أو ٨ سنوات فقط، 

تعتبر عالية مقارنة مع باقي البحرينيين وما يمنح في دول أخرى.
غيـــر أن القانـــون الذي مرر تضمن خطأ أكبر عندما لـــم يمنع ازدواج االمتيازات 
لألعضـــاء الحاليين في هذه المجالس، ونحن اليوم بحاجة لنائب )شـــجاع( من 
التشـــكيلة الجديدة، يكســـر حاجـــز المجامـــات لزمائه ويقدم تعديـــا قانونيا 

يلغي هذه االمتيازات والمعاشات المزدوجة.
وقد يفاجئنا أحد النواب المستفيدين من المزايا )الدبل( فيقدم التعديل  «

القانوني، مفضال المصلحة الوطنية واستقرار الوضع المالي على مصلحته 
الشخصية وهذا ما أتمناه. فهل من مجيب؟.

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

تقاعد النواب والشوريين... الخطأ األكبر



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

للسيارات وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية.

وســـتنطلق فعاليـــات الجولـــة الرابعـــة 
فعاليـــة  خـــال  مـــن  الثاثـــاء  اليـــوم 
“االختبار والتجهيز”، والذي سيســـتمر 
حتى يـــوم األربعاء وذلك من الســـاعة 
الليـــل،  منتصـــف  وحتـــى  مســـاء   7
وســـيكون موعد التصفيـــات التأهيلية 
يـــوم الخميـــس الموافـــق 6 فبراير من 
الســـاعة 4 مســـاء فـــي حين ســـتنطلق 
الجولـــة الرابعـــة للبطولـــة مســـاء يـــوم 
الجمعة الموافق 7 فبراير ومن الساعة 

4 مساء حتى وقت انتهاء الفعالية.
جـــوالت هـــذا الموســـم تشـــمل 12 فئة 
للســـيارات وأربعـــة للدراجـــات النارية، 
هـــذا  ألقـــاب  علـــى  جميعـــا  تتنافـــس 
فـــي  الجميـــع  يطمـــح  الـــذي  الموســـم 
الســـيارات  فئـــات  تتكـــون  تحقيقهـــا. 
من ســـتريت 4 ســـلندرات، فئـــة األوت 
لو ســـحب أمامي 6 ســـلندرات، ســـوبر 
 6 لـــو  األوت  ســـلندرات،   6 ســـتريت 
ســـلندرات، سوبر ستريت 8 سلندرات، 

 ،10.5 لـــو  األوت   ،4.5 كومبوتيشـــن 
بـــرو مود، اندكـــس 10.5، اندكس، 9.5 
واندكس 8.5. أما في فئات الدراجات 
الفايتـــر،  دراجـــات  تشـــمل  الناريـــة: 

الستريت، سوبر ستريت وفئة البرو.
لحضـــور  مدعـــوون  الســـرعة  عشـــاق 
الجولـــة الرابعة، ويمكن شـــراء التذاكر 
 5 تبلـــغ  التذاكـــر  البوابـــة، قيمـــة  عنـــد 
ليـــوم  التأهيـــل ومثلهـــا  ليـــوم  دنانيـــر 
الســـباق علـــى منصـــة خـــط االنطاق، 
بينما منصة بتلكـــو 3 دنانير، وديناران 
فقـــط ليوم التجـــارب، يمكـــن لألطفال 
الذين تتـــراوح أعمارهم بين 3 إلى 12 

سنة الحضور بنصف السعر.
يتكون موسم 2019/2020 من خمس 
جوالت، ســـتعقد حتى هذا الشـــهر، ثم 
ســـتقام نهائي البطولـــة من 25 إلى 28 

فبراير.
حققـــت  الماضيـــة  الجولـــة  أن  يذكـــر 
مشاركة تجاوزت 135 سيارة ودراجة 
ناريـــة ومشـــاركة كبيرة مـــن البحرين 
كالســـعودية  الخليـــج  دول  ومـــن 
والكويـــت واإلمـــارات، ومـــن المتوقع 

أيضا أن تشـــهد هذه الجولة مشـــاركة 
كبيرة، حيث تســـتعد عديد من الفرق 
للمشـــاركة فـــي رابـــع جـــوالت البطولة 

األكثر شعبية في المنطقة.
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  ودعـــت 
الجماهيـــر للحضـــور ومتابعـــة اإلثارة 

فـــي الجولـــة الرابعة لبطولـــة البحرين 
الوطنية لســـباقات الســـرعة “الدراغ”. 
الرجـــاء  المعلومـــات  مـــن  ولمزيـــد 
االتصـــال علـــى 450000 17 أو زيـــارة 

الموقع اإللكتروني
.www.bahraingp.com

الصخير - حلبة البحرين الدولية

انطالق الجولة الرابعة من “الدراغ”

من المنافسات
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أناب صاحب المعالي المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد 
العــام لقــوة دفــاع البحرين، وزير شــؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا حســن 
النعيمــي، لحضــور المبــاراة النهائية للنســخة الثانية من بطولة كأس المشــير 
لكــرة القــدم للموســم 2019/ 2020، والتــي جمعــت بين فريق الحــرس الملكي 
وفريــق ســاح الجــو الملكــي البحرينــي، والتــي أقيمــت مســاء يــوم االثنيــن 
الموافــق 3 فبرايــر، علــى ملعــب اســتاد مدينــة خليفــة الرياضيــة، تزامنــا مــع 

االحتفاالت بالذكرى الثانية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.

وقـــد حضر المباراة النهائيـــة، اللواء الركن 
غانـــم إبراهيـــم الفضالـــة مســـاعد رئيـــس 
هيئـــة األركان للعمليـــات، وعـــدد مـــن كبار 
ضباط قوة دفاع البحرين، كما شهد اللقاء 
حضور ســـعادة الشـــيخ علي بن خليفة آل 
خليفـــة رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 

القدم.
اللجـــان  الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  وكـــرم 
والمســـاهمين في تنظيـــم البطولة، موجها 
جهودهـــم  علـــى  والتقديـــر  الشـــكر  لهـــم 
الكبيـــرة التي بذلوهـــا طوال المنافســـات، 
والتي ســـاهم في ظهور البطولة في أبهى 

حلـــة. بعدهـــا، قـــدم العميـــد الركـــن محمد 
االتحـــاد  مديـــر  جـــال  بـــن  عبداللطيـــف 
الرياضـــي العســـكري هديـــة تذكاريـــة إلى 

نائب راعي المباراة.
وحافـــظ فريق الحـــرس الملكي على لقب 
ســـاح  فريـــق  بتخطيـــه  البطولـــة  كأس 
الجـــو الملكـــي البحرينـــي بثاثـــة أهـــداف 
مقابـــل هـــدف، إذ ســـجل أهـــداف الحرس 
الملكـــي: طـــال النعار فـــي الدقيقـــة )47(، 
حبيب هـــارون )67(، موســـيس )81(، فيما 
ســـجل علي فرحان لفريق ساح الجو في 

الدقيقة )55(.

وفـــي ختـــام المبـــاراة تـــوج الفريـــق الركن 
عبـــدهللا حســـن النعيمـــي الفريـــق البطـــل 
الذهبيـــة،  والميداليـــات  البطولـــة  بـــكأس 
ووصيفـــه بالميداليـــات الفضيـــة، وفريـــق 
الصيانـــة الفنيـــة بالميداليـــات البرونزيـــة، 
باإلضافـــة إلـــى تكريـــم أفضـــل الاعبيـــن 
حـــارس  أفضـــل  وهـــم:  المســـابقة  فـــي 
)حســـام المناعـــي مـــن فريـــق ســـاح الجو 
الملكي البحريـــن(، وأفضل العب )عبدهللا 
ســـيف من فريـــق الصيانة الفنيـــة(، هداف 

البطولـــة )هـــزاع علي مـــن فريـــق الحرس 
الملكـــي هداف البطولة برصيد 6 أهداف(، 
للمبـــاراة  التحكيمـــي  الطاقـــم  وتكريـــم 
النهائية والمكون من حكم الساحة محمد 
خالد، والمســـاعدين ســـيد جـــال محفوظ 
الرابـــع ســـيد  وعبـــدهللا صالـــح، والحكـــم 

عدنان محمد.
فقـــد  المبـــاراة،  إلـــى مجريـــات  وبالعـــودة 
تبادل الفريقان سلســـلة الهجمات المتاحة 
للتسجيل في الشوط األول، دون أن تجد 

الكرات موقعا في الشـــباك، وشكلت الكرة 
الثابتـــة لعمر دعيج من فريق ســـاح الجو 
الملكـــي البحرينـــي التـــي أبعدهـــا حـــارس 
فريـــق الحـــرس الملكي محمد الدوســـري، 
والكـــرة الثابتـــة لفريـــق الحـــرس الملكـــي 
عبـــر هزاع علـــي التي مـــرت جـــوار القائم 
األيمن لمرمى حارس ســـاح الجو حســـام 

المناعي، الكرتين األبرز في الشوط.
الحـــرس  ســـجل  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 
الملكـــي هدفـــا مبكـــرا عبر امهاجـــم طال 

النعار بتســـديده كرة قوية داخل المنطقة 
إثـــر تســـلمه كـــرة مـــن هـــزاع علـــي وصوال 

للدقيقة )47(.
وعادل ســـاح الجـــو النتيجة ســـريعا عبر 
كـــرة ثابتة نفذها بإتقـــان علي فرحان عند 

الدقيقة )55(.
 وسجل الحرس الملكي الهدف الثاني عبر 
الاعـــب حبيب هارون عنـــد الدقيقة )67(، 
قبـــل أن يضيـــف زميلـــه موســـيس الهدف 

الثالث وصوال للدقيقة )80(.

ــي ــوال ــت ــى ال ــل ــام الـــثـــانـــي ع ــع ــل ــه ل ــب ــق ــى ل ــل ــى ســــاح الـــجـــو وحـــافـــظ ع ــط ــخ ت

الحرس الملكي بطاًل لكأس المشير لكرة القدم

عقد يعقوب مع المحرق موسمان
ــى الــكــؤوس ــل ــأغ ــات أفــضــل والـــفـــوز ب ــوي ــت ــس ــقــديــم م ــت تــطــلــع ل

قـــال العب نـــادي المحـــرق ونجم 
منتخبنـــا الوطنـــي للكـــرة الطائرة 
محمد يعقوب أن عقده مع طائرة 
الموســـم  لغايـــة  ممتـــد  األحـــام 

المقبل 2020/2021.
وكان يعقـــوب ضـــارب مركز 4 قد 
حقق مع نادي المحرق لقب بطولة 
الـــدوري فـــي هـــذا الموســـم بعـــد 
تفوقـــه علـــى األهلي فـــي النهائي 
األول 3/2 والنهائـــي الثانـــي 3/1، 
كمـــا أنه حقق مـــع الفريـــق بطولة 

كأس االتحاد.
تصريـــح  فـــي  يعقـــوب  وأضـــاف 
أن  ســـبورت”  “البـــاد  لــــ  خـــاص 
العقـــد المبرم بينه وبيـــن المحرق 
كان لمـــدة موســـمين، وبعـــد نهاية 

الموســـم الجـــاري، فإنـــه ســـيمثل 
المحرق في الموسم القادم كذلك 
بنـــاء علـــى االتفـــاق الرســـمي بين 

الطرفين.
وأشـــار بأن سبب تذبذب مستواه 
يعود إلى عدم االنسجام والتأقلم 
مـــع أفـــراد الفريـــق، وأنـــه مـــازال 
لديـــه مســـتوى أفضل فيمـــا تبقى 
من الموســـم الحالـــي لتقديمه مع 
“طائـــرة األحـــام”، مشـــيدا بـــروح 
تربـــط  التـــي  الواحـــدة  األســـرة 
بيـــن الاعبيـــن والجهازيـــن الفني 

واإلداري.
وأضـــاف يعقـــوب “أتطلـــع لتقديم 
مســـتوى أفضل في مسابقة كأس 
ســـمو ولـــي العهـــد، وأتمنـــى بـــأن 

نوفق فـــي تحقيق اللقـــب الغالي، 
لقـــد كنـــت ســـعيدا بفـــوز الفريـــق 
ببطولـــة الـــدوري بعـــد 8 مواســـم، 
ونطمح اآلن لتحقيق الثاثية في 

هذا الموسم”.
وعبـــر يعقوب عن اعتـــزازه الكبير 
باللعب في صفوف نادي المحرق 
والبطـــوالت،  التاريـــخ  صاحـــب 
متمنيا أن يكون عند حسن جميع 

جماهيره ومحبيه.
يذكـــر أن محمـــد يعقـــوب يمثـــل 
حاليـــا داركليب كاعـــب خليجي 
ببطولـــة  الفريـــق  مـــع  محتـــرف 
التـــي   37 الــــ  األنديـــة الخليجيـــة 
تحتضنها دولة الكويت الشـــقيقة 

من 5 لغاية 11 فبراير الجاري.
محمد يعقوب

البارلمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  أعـــرب 
البحرينية الشيخ محمد بن دعيج آل 
خليفة عن سعادته البالغة في تنظيم 
البرنامـــج الوطنـــي لتدريـــب الكوادر 
العاملـــة فـــي مجـــال ذوي العزيمـــة، 
لتوجيهـــات  تنفيـــذا  تأتـــي  والتـــي 
ممثل جالة الملـــك المفدى لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب مستشار 
المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
في تطويـــر وتدريب وتثقيف جميع 
العامليـــن في هـــذا المجـــال؛ تحقيقا 
لما تسعى إليه الخطة اإلستراتيجية 
مـــن  البحرينيـــة  البارالمبيـــة  للجنـــة 
أهداف وتطلعات وإنجازات وإحراز 

للبطوالت. 
جـــاء ذلك فـــي ختـــام البرنامج الذي 

الماضـــي  ينايـــر  شـــهر  خـــال  أقيـــم 
وذلـــك بحضـــور األمين العـــام للجنة 
البارالمبية علي الماجد ومدير إدارة 
التربيـــة الرياضية والكشـــفية عصام 
المســـؤولين  مـــن  وعـــدد  عبـــدهللا، 

باالتحاد.
البارلمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأشـــاد 
البحرينيـــة بمـــا قدمة مارتـــن فلويد 
الدوليـــة   التدريـــس  هيئـــة  عضـــو 
المتحـــدة  الواليـــات  بأكاديميـــة 
األمريكيـــة للرياضة للمشـــاركين من 
معلمـــي ومعلمات التربيـــة الرياضية 
وعـــدد  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
مـــن العامليـــن في هـــذا المجـــال من 
مفاهيـــم ومهـــارات تهيئهـــم للتعامل 
مـــع ذوي العزيمـــة وتحقـــق النتائـــج 
حديثـــة  بأســـاليب  منهـــم  المرجـــوه 

ومتطورة.

تدريب الكوادر في “ذوي العزيمة”
سبورت

حسن علي

أحمد مهدي
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الشارقة - أسامة الليث وتوفيق الوداعي

األلعــاب  دورة  فــي  البحريــن   مملكــة  حصــاد  البحرينيــة  الكاراتيــه  دشــنت 
الخامسة لألندية العربية للسيدات )الشارقة 2020( بعد ان احرز فريق مركز 
البحريــن للكاراتيــه فضيــة وثــاث برونزيــات ضمــن اليــوم األول للمنافســات 
والتي أقيمت يوم امس “االثنين” على صالة نادي الشارقة للدفاع عن النفس.

العباسي  عــمــر  رحــمــة  الــاعــبــة  وحــقــقــت 
كيلوغراما،   50 وزن تحت  الفردي  فضية 
فيما توزعت الميداليات البرونزيات على 
 61 تحت  مسابقة  في  احمد  علي  اســرار 
ونــورة محمد حسن في وزن  كيلوغراما، 
في  وســارة سيادي  كيلوغراما،   68 تحت 

وزن فوق 68 كيلوغراما.
فيما قدمت الاعبة فاطمة علي فامرزي 
لكنها  المنافسات  خال  رائعة  مستويات 
اكــتــفــت بــمــراكــز الــتــرضــيــة بــعــد ان لعبت 
ثاث مواجهات مثيرة وودعت المنافسة 

من األدوار التمهيدية األولى.
وشهدت مراسم التتويج حضور الشيخة 
رئيسة  خليفة  آل  العزيز  عبد  بنت  حياة 
العربية  البطولة  فــي  البحرينية  البعثة 
ــت فـــي تــتــويــج العـــبـــات مــركــز  ــاركــ وشــ

البحرين للكاراتيه.
العزيز  عبد  بنت  حياة  الشيخة  وعــّبــرت 
بهذه  الكبيرين  واعــتــزازهــا  سعادتها  عــن 
الــنــتــائــج الــرائــعــة، مــؤكــدة أن الــاعــبــات 
في  راقــيــا  فنيا  أداء  قدمن  البحرينيات 
وأن  بالفردي،  الخاصة  المنافسات  مجمل 
في  الكثير  العباتنا  مــن  ينتظر  الجميع 

مسابقة الفرق.
وتختتم منافسات الكاراتيه العربية اليوم 
األدوار  فعاليات  تلعب  حيث  “الــثــاثــاء” 
لحساب  لــلــفــرق  والــنــهــائــيــات  التمهيدية 

منافسات الكاتا والقتال.
الى  انــديــة  سبعة  البطولة  فــي  ويــشــارك 
جانب مركز البحرين للكاراتيه، وهم نادي 
الفتاة  ونــادي  للمرأة،   الرياضي  الشارقة 
ــادي بئر  ــ وفــتــات الــعــيــون الــكــويــتــيــان، ون
التوتة الجزائري، والبنك األهلي المصري، 
ومركز فنون اسيا جدة ونادي دوجو من 

المملكة العربية السعودي.

نتائج إيجابية للقوس والسهم 

عيسى  مريم  البحرينية  الاعبة  تأهلت   
مسابقة  فــي  النهائية  الــمــبــاراة  الــى  نجم 
القوس والسهم لحساب فعاليات النسخة 
الخامسة لدورة األلعاب الخامسة لألندية 

العربية للسيدات )الشارقة 2020(.
نجم  عيسى  مريم  البحرينية  وستلعب 
على احدى ميداليات الفردي في المسابقة 
العربية وذلك في مواجهة العراقية رنده 
سعد المشهداني، فيما ستلعب البحرينية 
ــارة عبد الــرحــمــن مـــرزوق مع  األخـــرى سـ
الــســعــوديــة ســـارة ســامــي ســلــوم لتحديد 
صــاحــبــة الــمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة والــمــركــز 

الثالث.
ــم عــيــســى  ــريـ ــيــة مـ ــن ــبــحــري ــت ال ــرجـ و خـ
ــدور الــثــانــي بــعــد خسارتها  ــ صـــاح مــن ال
الدور  وبــذات  نجم،  مريم  امام مواطنتها 
ودعت البحرينية األخرى سهى خلف هللا 

رندة  العراقية  امــام  خسارتها  بعد  شيخ 
مشهداني.

ولــحــســاب مــنــافــســات الــفــرق تــأهــل نــادي 
الــبــحــريــن لــلــقــوس والــســهــم الـــى الــمــبــاراة 
ابوظبي  ــادي  نـ على  فـــوزه  بعد  النهائية 
مع  قوية  مواجهة  في  ليكون  االمــاراتــي، 
فريق نادي الشارقة لرياضة المرأة لحصد 

الميداليات الذهبية.
وتنطلق صباح اليوم “الثاثاء” منافسات 
األدوار النهائية للفردي والفرق وذلك في 
تشارك  10 صــبــاحــا. حيث  الــســاعــة  تــمــام 
ــديــة الــشــارقــة الــريــاضــي  فــي الــبــطــولــة ان
للمرأة وابوظبي للكريكت، ونادي الرياض 
والشرطة  الــســودانــي،  والنيل  السعودي، 

العراقي إضافة الى نادي البحرين.

انطالق مشوار الرماية وكرة الطاولة 

ــادي   يــبــدأ فريقا عــالــي لــكــرة الــطــاولــة ون
ــلــرمــايــة مــنــافــســات الـــــدورة،  ــبــحــريــن ل ال
ويترأس وفد فريق نادي البحرين للرماية 

السيد إبراهيم عبد هللا البنعلي، واإلدارية 
عمار  والـــخـــازن  الــرويــعــي،  ــارة عيسى  سـ
تــيــودورا  الـــدوســـري، واخــصــائــيــة  محمد 
تايسلب  تاتن  البندقية  ومدربا  بيتروفا، 
وجــــوردان اســتــيــفــانــوف، ومـــدرب فريق 

المسدس راشد عبد العزيز المحيسن.
ــفــريــق مـــن الــاعــبــات صــفــاء  ويــتــكــون ال
محمد الدوسري، وسارة راشد الدوسري، 
وحنان خالد رحمة، ومروة حمد العميري، 
ــبــريــكــي، ومـــريـــم علي  وعــائــشــة هـــال ال
الــقــاســمــي، وبـــدريـــة إبــراهــيــم الــعــطــاوي، 

وموزة عبد الرحيم بوجيري.
وتشارك في منافسات الرماية ستة اندية 
وهم  للرماية  البحرين  نــادي  جانب  الــى 
ــادي  نـــادي الــشــارقــة الــريــاضــي لــلــمــرأة، ون
النصر الثقافي والرياضي، ونادي الكويت 
ونــادي  الجزائري،  جبالنا  ونــادي  للرماية، 

عمان، ونادي سيدات قطر.
أما فريق نادي عالي لكرة الطاولة فيتكون 
من المدرب بورسياف بانشيك والمدرب 

العالي، واإلدارية  المساعد عبدهللا مجيد 
حــيــاة جــمــال الــســيــد مــحــمــد، والــاعــبــات 
هللا  عبد  ومريم  العالي،  هللا  عبد  فاطمة 
والحكم  بهدكي،  اميت  وامريتا  العالي، 

المرافق احمد عبد هللا محمد.
عالي  جانب  الــى  اندية  تسعة  وتتنافس 
البحريني على لقب مسابقة كرة الطاولة، 
الــريــاضــيــة للمرأة،  وهــي انــديــة الــشــارقــة 
وحـــمـــادة األردنـــــــي، والـــفـــتـــاة الــكــويــتــي، 
والنادي  الجزائري،  الرياضية  والجمعية 
ــجــامــعــيــة  ــاوي مـــشـــعـــل لـــإقـــامـــة ال ــ ــهـ ــ الـ
الليبي، جدة األخضر  الجزائري، واالتحاد 
ــريــاض الــســعــودي، وزنــاتــه  الــســعــودي، وال
شاالت المغربي، ومن المنتظر ان تنطلق 
من اليوم “الثاثاء” منافسات كرة الطاولة 
والرماية وتستمر على مدى يومين فقط.

سلة الرفاع تستعد لمواجهة الفحيص 
األردني في انطالقة المشوار

السلة  لــكــرة  الــرفــاع  نـــادي   اختتم فــريــق 
منافسات  لــخــوض  اســتــعــدادا  تــدريــبــاتــه 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة تــحــت قـــيـــادة الــجــهــاز 
عباس  فاضل  المدرب  من  المكون  الفني 
ومــوزة  جمال  كريم  والمساعدين  مياد 
المنصوري، وبمشاركة جميع الاعبات في 
المنافسات  النطاق  استعدادا  المنتخب 

اليوم “الثاثاء”.
ــاع لـــكـــرة الــســلــة  ــرفــ ــ ويـــخـــوض فـــريـــق ال
امام فريق  البطولة  األولــى في  مواجهته 
الثانية  الــســاعــة  عند  ــي  ــ االردن الفحيص 
ــادي الــشــارقــة  ــ ــة ن عــشــر ظــهــرا عــلــى صــال

الرياضي فرع سمنان.

ــــدورة قــد أوقــعــت فريق  وكــانــت قــرعــة ال
الرفاع ضمن المجموعة األولى الى جانب 
األردني،  والفحيص  المصري،  سبورتينج 
ــادي  ن الـــســـوري، فيما تــواجــد  والــســاحــل 
الثانية  المجموعة  االماراتي في  الشارقة 
الفتاة  نــادي  التونسي،  االمــل  جانب  الــى 
والمجمع  ــســعــودي،  ال ــيــت  وال الــكــويــتــي، 

البترولي الجزائري.

خسارة طائرة األهلي البحريني 

للكرة الطائرة  النادي األهلي   خسر فريق 
األلـــعـــاب  دورة  فـــي  األولــــــى  مــواجــهــتــه 
ــعــربــيــة لــلــســيــدات  الــخــامــســة لــألنــديــة ال
)الشارقة 2020(، وذلك امام فريق المجمع 
دون  أشــواط  بثاثة  الجزائري  البترولي 
المجموعة  منافسات  انطاق  في  مقابل 
وجــاءت  االول،  التمهيدي  لــلــدور  األولـــى 
ــواط الــثــالــثــة بـــواقـــع : -25  ــ نــتــائــج األشــ

12و15-25 و25-8.
وتتواصل اليوم “الثاثاء” منافسات الدور 
التمهيدي، حيث يواجه األهلي البحريني 
نظيره الوصل االماراتي في تمام الساعة 
بتوقيت   12( ــارات  االمـ بتوقيت  ظهرا   1
لتحقيق  محاولة  فــي  الــبــحــريــن(،  مملكة 

االنتصار األول في المسابقة العربية.
دور  مــن  ــــدوري  ال بنظام  البطولة  ــقــام  وُت
المجموعتين  فــرق  بعدها  يتأهل  واحـــد، 
كل  أول  يلعب  حيث  الثمانية،  دور  إلــى 
بينما  مجموعة،  كل  رابــع  أمــام  مجموعة 
يلعب الثاني من كل مجموعة أمام الثالث 
بعدها  ويتحدد  األخـــرى،  المجموعة  مــن 

اضاع المربع الذهبي للمسابقة.

فريــق البحريــن للقــوس والســهم يســعى للذهــب فــي دورة األنديــة العربيــة للســيدات

الكاراتيه تبدأ الحصاد البحريني بفضية و3 برونزيات

ستــرة يتخـطـى االتحـاد بـربـاعـية
ــيــة” ــان ــث “ال ــدوري  ــ لـ ــة 12  ــول ــج ال ــي ضــمــن  ــال ــي ق ــاق ــحــريــن ي ــب ال

عـــاد فــريــق ســتــرة إلـــى ســكــة االنــتــصــارات 
بعد  القدم،  لكرة  الثانية  الدرجة  في دوري 
أهــداف  بأربعة  االتــحــاد  فــريــق  تخطى  أن 
مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت بين 
الطرفين، مساء أمس، على استاد األهلي، 
ضمن افتتاح الجولة الثانية عشر للمسابقة.

ونجح بحارة سترة في تحقيق فوز ثمين 

يــديــنــون فيه لــاعــب مــاثــيــوز الـــذي سجل 
كما   ،)87( و   )29( الدقيقتين  فــي  هدفين 
 )23( الدقيقة  في  علوي  قاسم  سجل سيد 
)49(، في حين  ومحمد حبيل في الدقيقة 
سجل لاتحاد الاعب علي عبدالوهاب في 

الدقيقة )77(.
أدار المباراة الطاقم التحكيمي المكون من 

سيد  وعاونه  محمود،  وليد  الساحة  حكم 
والحكم  جــنــاحــي،  ــاح  وصـ عــلــوي  فيصل 

الرابع علي السماهيجي.
ووصــــل رصــيــد ســتــرة إلـــى 17 نــقــطــة من 
نقاط   9 عند  االتحاد  بقي  فيما  مباراة،   11
منافسات  اليوم  وتتواصل  مباراة.   11 من 
وحـــيـــد يجمع  لـــقـــاء  بــإقــامــة   12 الــجــولــة 

البحرين مع قالي عند 6 مساء على استاد 
األهلي.

الوطني  الــمــدرب  بقيادة  البحرين  يــدخــل 
عدنان إبراهيم وفي رصيده 21 نقطة من 
المدرب  فيقوده  قالي  أمــا  مــبــاريــات،   10
رصيده  في  ويملك  زويــد  صديق  الوطني 

18 نقطة من 10 مباريات.

من لقاء سترة واالتحاد فرحة العبي سترة تكررت 4 مرات

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

فتحت رياضات الموروث الشــعبي باب التسجيل لمسابقة تحدي 
المــوروث في نســختها الثانية، وهي المســابقة التــي تقام برعاية 
كريمة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية. 

ــة  ــقـ ــابـ ــسـ وســـــتـــــقـــــام مـ
ــوروث  ــ ــمـ ــ تــــحــــدي الـ

التصفيات،  بنظام 
ــل  ــأهــ ــ ــت ــ حــــــيــــــث ي
النهائية  للمرحلة 

الذين  المتسابقين 
مرحلة  يـــتـــجـــاوزون 

تقام  التي  التصفيات 
على ثاث مجموعات. 

األولى  المجموعة  تصفيات  وتبدأ 
فبراير  من  والعشرين  التاسع  في 
ــام تــصــفــيــات  ــقـ ــاري، فــيــمــا تـ ــ ــجـ ــ الـ
من  السابع  في  الثانية  المجموعة 
تختتم  أن  عــلــى  الــمــقــبــل،  ــارس  مــ
الرابع عشر  في  التصفيات  مرحلة 

من الشهر ذاته.
وتقام المرحلة النهائية في الثامن 

والعشرين من مارس المقبل.

وتــــــتــــــكــــــون مـــســـابـــقـــة 
ــمــوروث من  تــحــدي ال
مختلفة  تــحــديــات 
تــــمــــثــــل مــــــــــوروث 
البحريني  المجتمع 
والبحر؛  الزراعة  في 
بــهــدف إحـــيـــاء الــمــهــن 
يمارسها  التي  القديمة 
ــان الـــبـــحـــريـــنـــي  ــ ــســ ــ ــ اإلن
ــعــريــف بــهــا لــألجــيــال  ــت قــديــمــا وال

الجديدة.
في  بالتسجيل  للراغبين  ويمكن 
ــتــواصــل عــلــى الــرقــم  الــمــســابــقــة ال
فــقــط  ــاب  ــسـ ــواتـ ــلـ لـ  35991010
رقـــم  هـــاتـــف  عـــلـــى  االتــــصــــال  أو 
35110033 أو التسجيل عبر موقع 

رياضات الموروث الشعبي
.www.almawroothbh.com

فتح باب التسجيل لمسابقة “تحدي الموروث”

من التتويج الشيخة حياة في مراسم التتويج

من منافسات التايكوندو

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

اســتقبل وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد بمكتبه عضو مجلس النواب ممدوح الصالح، ورئيس مجلس إدارة مركز 
شــباب الديــه محمــد الموالنــي، ورئيــس مجلــس إدارة مركز شــباب الســنابس أحمــد الخباز، ورئيــس مجلس إدارة مركز شــباب 

كرباباد عبدالعزيز العلوي. 

ــؤيــــد أهــمــيــة  ــمــ ــ ــن ال ــمــ ــ وأكـــــــد أي
التنفيذية  السلطة  بين  التعاون 
بقضايا  يتعلق  فيما  والتشريعية 
الــحــركــة الــشــبــابــيــة والــريــاضــيــة 
مـــن شأنها  ــتــي  ال والــتــشــريــعــات 
ــقــطــاعــيــن  االرتـــــقـــــاء بـــهـــذيـــن ال

إنجازات  حققا  واللذين  المهمين 
كبيرة على مختلف األصعدة. 

ــقـــاء، اســتــمــع وزيـــر  ــلـ وخـــــال الـ
شـــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة إلى 
والفعاليات  الــبــرامــج  عــن  شـــرح 
الدية  شباب  مركز  يقدمها  التي 

ومركز  السنابس  شباب  ومــركــز 
ــاد واهــتــمــامــهــم  ــ ــاب ــ ــرب شـــبـــاب كــ
باكتشاف وصقل وإبراز المواهب 
المجاالت،  مختلف  في  الشبابية 
كما اطلع على احتياجات المراكز 

للفترة المقبلة. 

ــاد الــنــائــب الــصــالــح  وبـــــدوره أشــ
ــقـــوم بـــه وزيـــر  ــدور الـــــذي يـ ــ ــال ــ ب
ــة  ــاضــ ــريــ ــ ــــاب وال ــب ــشــ ــ شـــــــؤون ال
ــة الــشــبــابــيــة  ــركـ ــحـ ــي دعـــــم الـ فــ
مع  المثمر  وتعاونه  والرياضية 
بالبرامج  النواب، مشيدا  مجلس 
واألنـــشـــطـــة الــمــتــنــوعــة تــقــدمــهــا 
الوزارة، والتي تصقل شخصيات 
بقطاع  البالغ  واالهتمام  الشباب 

المراكز الشبابية.

المؤيد يستقبل النائب الصالح ورؤساء مراكز الديه والسنابس وكرباباد

جانب من اللقاء

أحمد مهدي  |  تصوير سيد علي شبر



ل االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم بطولة  أجَّ
آســـيا لكـــرة الصـــاالت 2020، والتـــي كان 
مقـــررا لهـــا أن تقـــام في تركمانســـتان في 
الفترة 26 فبراير الجاري وحتى 8 مارس 

المقبل.
وجـــاء التأجيـــل بســـبب االنتشـــار الكبير 
لمرض “كورونا” في منطقة شـــرق آســـيا؛ 
ضمانا لسالمة الفرق وجميع المشاركين.

يذكـــر أن منتخبنـــا لكـــرة الصـــاالت تأهـــل 
للبطولـــة، وأوقعته القرعة في المجموعة 
الثالثة إلى جانب منتخبات أوزبكســـتان، 

الصين وإندونيسيا.
ولم يحـــدد االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم 

الموعد الجديد للبطولة.
تـــم  16 منتخبـــا  البطولـــة  ويشـــارك فـــي 
بواقـــع  مجموعـــات،   4 إلـــى  توزيعهـــم 
والبطولـــة  مجموعـــة،  لـــكل  منتخبـــات 

مؤهلـــة إلـــى كأس العالـــم لكـــرة الصاالت 
الـــذي ســـيقام في ليتوانيا فـــي الفترة 12 
ســـبتمبر وحتى 4 أكتوبـــر 2020، علما أن 
القـــارة اآلســـيوية لها 5 مقاعـــد في كأس 

العالم.
وسيواصل منتخبنا لكرة الصاالت سلسلة 
تدريباتـــه خـــالل األيـــام المقبلـــة بقيـــادة 
المـــدرب البرازيلـــي “لينـــو”، خصوصا وأن 

الموعـــد الجديد للبطولـــة لن يكون بعيدا؛ 
بسبب ارتباط البطولة بكأس العالم الذي 

سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل.
وكان االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القدم نقل 
مباريـــات الجـــوالت الثـــالث األولـــى مـــن 
فـــي  ســـتلعب  التـــي  األنديـــة  مســـابقات 
الصين إلى بلدان خارجية؛ بسبب المرض 

أيضا.

منتخب كرة الصاالت

بعد االنتشــار الكبيــر لفيــروس “كورونا” في شــرق القارة
تأجيل بطولة آسيا لكرة الصاالت بتركمانستان

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

يواصـــل منتخبنـــا الوطنـــي األول لكرة الســـلة تحضيراته 
بجديـــة وحماســـة، اســـتعدادا للمشـــاركة فـــي التصفيـــات 
المؤهلة لكأس آســـيا 2021، والتي ســـتنطلق يوم الحادي 
والعشـــرين مـــن فبراير الجـــاري بمالقاة المنتخـــب الهندي 
في البحرين وتحديدا على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وســـيغادر المنتخـــب يوم التاســـع من الشـــهر الجـــاري إلى 
األردن إلقامـــة معســـكر خارجـــي يتخللـــه المشـــاركة فـــي 
بطولـــة وديـــة وبقيـــادة المدرب األمريكي ســـام فينســـنت 
ومســـاعده أيوب حاجي اللذين قلصـــا العدد إلى 13 العبا 
سيشاركون في المعسكر، وهم: أحمد عزيز، محمد حسين 
عبـــاس، محمـــد أمير، مزمل أميـــر )المنامـــة(، ميثم جميل، 
محمد قربان، هشام سرحان )األهلي(، علي شكرهللا، أحمد 
حســـن الدرازي، محمـــد بوعالي )المحرق(، صباح حســـين 

ومحمد سلمان )الرفاع(، سي جي )النجمة(.
ويتواجـــد العـــب نـــادي المنامـــة أحمد نجف ضمـــن قائمة 
أحمر الســـلة، لكنـــه لن يكون متواجدا في معســـكر األردن 
نظرًا الرتباطاته العملية، وسيعود للتدريبات مع المنتخب 

فور العودة من المعسكر.

واســـتبعد ســـام فينســـنت مدري منتخبنـــا الوطني، العب 
نـــادي الرفاع محمـــد كويد مـــن قائمة المنتخـــب لمباراتي 
الهنـــد ولبنـــان؛ كونـــه عائـــدا للتو مـــن اإلصابـــة، ولم يصل 

للجاهزية الكاملة لخوض مثل هذه المباريات القوية.

معســكر خارجــي فــي األردن تحضيــًرا لتصفيــات آســيا
تقليص قائمة منتخب كرة السلة
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أقيــم حفــل افتتاح النســخة الخامســة لــدورة األلعــاب لألندية العربية للســيدات على 
ملعــب نــادي الشــارقة الرياضــي مســاء يــوم أمــس األول، والتــي تنظمهــا مؤسســة 
الشــارقة لرياضة المرأة، بمشــاركة 78 ناديا من 18 دولة عربية يتنافسون لنيل ألقاب 
9 ألعــاب رئيســة، حتــى 12 فبرايــر الجاري تحت رعاية وحضور قرينة صاحب الســمو 
حاكم الشــارقة، ســمو الشيخة جواهر بنت محمد القاســمي، رئيسة مؤسسة الشارقة 

لرياضة المرأة، مساء األحد.

اإلعالمـــي  قدمـــه  الـــذي  الحفـــل  وبـــدء 
مصطفـــى اآلغـــا بالســـالم الوطنـــي لدولـــة 
دخـــول  البطولـــة،  علـــم  رفـــع  اإلمـــارات، 
جميـــع  بمشـــاركة  الفـــرق  عـــرض  طابـــور 
الفرق واألندية المشـــاركة بالبطولة، ثم تم 
عـــرض فيديو خـــاص عن الـــدورة، وتأدية 
قســـم الالعبـــات والحـــكام أمـــام الجمهور 
واللجان المشـــرفة على الحدث، ليســـتمتع 
بعدهـــا الجمهـــور بعـــروض فنّيـــة ضوئيـــة 
الفتـــة عّرفت بالحدث الرياضي األهم في 

المنطقة على صعيد رياضة المرأة.
اإلماراتـــي  الفنـــان  الحفـــل  واســـتضاف 
حســـين الجســـمي، الســـفير فـــوق العـــادة 
للنوايا الحســـنة الـــذي قّدم أغنيـــة الدورة 
الرســـمية “نســـاء العـــرب”، والتـــي عّبـــرت 
فـــي كلماتهـــا عـــن واقـــع الرياضـــة العربية 
المتطور، ومكانة الشـــارقة كحاضنة ألهم 

المنافسات الرياضية.

سموها ترحب بضيوف الشارقة 
واإلمارات

الشـــيخة  ســـمو  رّحبـــت  الحفـــل،  وخـــالل 
جواهـــر بنـــت محمـــد القاســـمي بالوفـــود 
ودولـــة  الشـــارقة  أرض  علـــى  المشـــاركة 
بهـــذا  ســـعادتها  عـــن  وعّبـــرت  اإلمـــارات، 
التجّمع األخوي، مؤكـــدة أن دورة األلعاب 
لألنديـــة العربية للســـيدات باتـــت الحدث 
الرياضـــي األبـــرز في الوطـــن العربي الذي 
يدعـــم طموحات وآمال المـــرأة الرياضية، 
الالعبـــات  لجميـــع  التوفيـــق  متمنيـــة 
العربيـــات، واصفـــة مشـــاركتهّن “صناعـــة 

لنجاح جديد”.
ووّجهـــت ســـموها الشـــكر لصاحب الســـمو 
محمـــد  بـــن  ســـلطان  الدكتـــور  الشـــيخ 
القاســـمي، عضـــو المجلـــس األعلـــى حاكم 
ودعمـــه  الحثيثـــة،  لمتابعتـــه  الشـــارقة؛ 
المتواصـــل لشـــؤون المـــرأة في الشـــارقة، 
وتوجيهـــات ســـموه الدائمـــة لتوفير جميع 
اإلمكانـــات المتاحـــة لتمكينهـــا فـــي شـــتى 

مناحي الحياة.
وقالت ســـموها: “بعد جهود طويلة وعمل 
دءوب حققـــت المـــرأة الرياضيـــة العربيـــة 
جملـــة مـــن المنجزات النوعيـــة التي تدعو 
للفخـــر، واســـتطاعت من خالل مـــا تقدمه 
على أرض الواقع أن تغّير الصورة النمطية 
بقيـــت  التـــي  العربيـــة  المـــرأة  واقـــع  عـــن 
ولســـنوات طويلـــة رهينـــة نظـــرة ضّيقـــة 
وقدراتهـــا،  إمكاناتهـــا  تطـــور  مـــن  حـــّدت 
وإن احتضـــان الشـــارقة للـــدورة يأتي في 
ســـياق التزامها بمختلف مسارات التنمية 
وحرصهـــا علـــى تعزيـــز حضـــور الرياضـــة 
كمكـــّون رئيس لبنـــاء المجتمعـــات القوية 
للثقافـــات  موّحـــد  وعامـــل  والمتماســـكة 

والحضارات”.
عمـــل  فريـــق  بجهـــود  ســـموها،  وأشـــادت 

مؤسســـة الشـــارقة لرياضة المرأة وجميع 
القائميـــن علـــى تفانيهـــم فـــي العمـــل؛ مـــن 
أجل الخروج بدورة تليق بمكانة الشـــارقة 

كحاضنة ألهم األحداث الرياضية.
كما أشـــادت ســـموها بالـــدور الكبيـــر الذي 
تقوم به الشـــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 
خليفة رئيســـة لجنـــة االشـــراف والمتابعة 
وجهودها الطيبة في تطوير رياضة المرأة 

على المستويين الخليجي والعربي.

خالد القاسمي: إدراك تام بالعالقة 
الوثيقة بين الثقافة والرياضة 

وتأثيرها على المجتمعات

وأكـــد رئيس اللجنة المنظمـــة العليا لدورة 
األلعاب لألندية العربية للســـيدات الشـــيخ 
كلمتـــه  فـــي  القاســـمي  أحمـــد  بـــن  خالـــد 
الوثيقـــة  بالعالقـــة  التـــام  الشـــارقة  إدراك 
بيـــن الثقافـــة والرياضـــة وتأثيرهـــا علـــى 
علـــى  حرصـــت  فاإلمـــارة  المجتمعـــات، 
المشـــهد  فـــي  المفاهيـــم  هـــذه  تجســـيد 
يومـــا  نلمســـه  الـــذي  المتكامـــل  التنمـــوي 
بعـــد آخـــر، وهـــذا مـــا يتقاطـــع مـــع إيـــالء 
مؤسســـاته  بمختلـــف  الدولـــي  المجتمـــع 
الرياضـــة والثقافة أهميـــة خاصة للنهوض 
بالمجتمعات واالرتقاء بالفكر، وتعزيز قيم 
التعاون والترابـــط بين الثقافات، وتطوير 
مهـــارات الكـــوادر البشـــرية فـــي المجاالت 
المختلفـــة، معربـــا عن فخرهم بمـــا قدمته 
الـــدورة، ومـــا بذلتـــه األنديـــة والالعبـــات 
المـــرأة  لتحظـــى  جهـــود  مـــن  العربيـــات 

الرياضيـــة بحقهـــا الطبيعـــي فـــي التعبيـــر 
عـــن موهبتها وقدراتهـــا، وكل هذا لم يكن 
ليتحقـــق لـــوال الدعـــم الكبيـــر والمتواصل 
الـــذي قدمته قرينة صاحب الســـمو حاكم 
الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد 
وللمنـــاخ  الرياضيـــات  للنســـاء  القاســـمي 
العام الذي يســـهل عليها مواصلة مسيرتها 
نحـــو النجاح والمجـــد، ونتطلع ألن تحقق 
غاياتهـــن  المشـــاركات  الالعبـــات  جميـــع 
وطموحاتهن، وأن نشهد منافسات شريفة 
ونبيلـــة تعكـــس الواقـــع الرياضـــي العربي 

المزدهر”.

تجديد اللقاء في حدث فريد

وفي كلمة الشـــيخة حيـــاة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة رئيسة لجنة اإلشراف والمتابعة 
للـــدورة قالـــت فيهـــا: “نجـــدد اللقـــاء فـــي 
حـــدث فريد انطلقت أولـــى دوراته بفضل 
رؤيـــة ســـمو الشـــيخة جواهر بنـــت محمد 
القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة 
المـــرأة، التـــي تترجم الحـــرص على تعزيز 
دور المـــرأة في عملية التنمية المســـتدامة 
والتـــي ينعكس أثرها علـــى كافة قطاعات 

المجتمع وتطوره جيالً بعد جيل”.
وتابعت رئيســـة لجنة اإلشـــراف والمتابعة 
للـــدورة: “إن التطور الذي يشـــهده الحدث 
الرياضي عامًا بعـــد آخر يبعث على الفخر 
واالعتـــزاز، الســـيما وأنها تشـــهد هذا العام 
أكبر مشـــاركة فـــي تاريخها، ما يشـــير إلى 
الكبيـــرة  والمهاريـــة  الفنيـــة  المســـتويات 
التـــي تمتلكها األندية العربيـــة، إلى جانب 

الجهـــود التـــي بذلـــت مـــن جميـــع اللجـــان 
واالتحـــادات العربيـــة واإلماراتيـــة لجعـــل 
هـــذه الدورة مؤهلة للمنافســـات اإلقليمية 
والقارّيـــة، ونتطلـــع ألن نشـــهد علـــى دورة 
تحقق األهداف المنشـــودة لرياضة المرأة 

في وطننا العربي”.
وأشـــارت أن االجتماعـــات األخيـــرة للجنة 
األولمبية الدولية تمخضت حول المساواة 
بيـــن الرجـــل والمـــرأة، وما نـــراه اليوم في 
التوجهـــات  لهـــذه  ترجمـــة  هـــو  الشـــارقة 
ويعطي المرأة حقها في القطاع الرياضي 

وأنها قادرة على تحقيق اإلنجازات.
وثمنـــت حيـــاة بنـــت عبدالعزيـــز الجهـــود 
الطيبـــة التي تبذلها إمارة الشـــارقة وعلى 
رأســـها صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتـــور 
ســـلطان القاســـمي عضو المجلـــس األعلى 
حاكم الشـــارقة، وصاحبة الســـمو الشيخة 
الشـــكر  وجهـــت  كمـــا  القاســـمي،  جواهـــر 
واالمتنـــان لصاحب الســـمو الملكي األمير 
اللجـــان  اتحـــاد  رئيـــس  بنـــدر  بـــن  طـــالل 
األولمبية العربية، وإلى الشـــيخ عيسى بن 
راشـــد النائب األول لرئيـــس اتحاد اللجان 
األولمبيـــة العربيـــة وما قدمه ومـــا يقدمه 
النســـائية  والرياضـــة  عمومـــا،  للرياضـــة 

خصوصا.

اآلغا: رهان الخسارة فيه والكل رابح

وخالل تقديمه للحفل، أشار اإلعالمي 
مصطفـــى اآلغا إلى أن الشـــارقة وعبر 
لألنديـــة  األلعـــاب  دورة  اســـتضافتها 
العربيـــة للســـيدات تؤكـــد أن الرياضة 

حـــّق أصيـــل للجميع، رهاٌن ال خســـارة 
فيـــه، والكل رابـــح، مؤكـــدا أن اإلمارة 
ال تكتفـــي باألقوال بل أفعالها ســـّباقة 
وماثلـــة علـــى أرض الواقـــع من خالل 
مبـــادرات مهمـــة جـــاءت ترجمة لرؤى 
وتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
الدكتور ســـلطان بن محمد القاســـمي، 
عضو المجلس األعلى، حاكم الشارقة، 
التـــي تؤكـــد دور الرياضـــة الفاعل في 

النهوض بالمجتمعات.
وأوضح األغا أن الـــدورة باتت منّصة 
أنظـــار  عاميـــن  كّل  تلفـــت  أساســـية 
والعباتـــه،  وأنديتـــه  العربـــي  الوطـــن 
منافســـاته  مياديـــن  علـــى  ليجتمعـــوا 
الشـــريفة والنبيلـــة التـــي ال تخلـــو من 
المفعمـــة  العاليـــة  الرياضيـــة  الـــروح 
باإلخـــاء والمحبة، مؤكدا أن نجاحات 
جهـــود  ثمـــرة  المتالحقـــة  الـــدورة 
الســـمو  صاحـــب  قرينـــة  وتوجيهـــات 
حاكم الشارقة، ســـمو الشيخة جواهر 
بنت محمد القاســـمي، التي آمنت بأن 
المـــرأة الرياضيـــة قـــادرة على تحقيق 
كّل المنجـــزات، وأن الرياضـــة عامـــال 
تنمويا يجمع مختلف شرائح المجتمع 

على منافسات نبيلة.

حضور شخصيات رياضية رسمية

شهد حفل افتتاح الدورة حضور عدد 
مـــن الشـــخصيات الرياضية الرســـمية 
البـــارزة ومن ضيوف الـــدورة، أبرزهم 
األميـــر طـــالل بـــن بدر بـــن ســـعود بن 

عبد العزيز آل ســـعود، رئيس المجلس 
الرياضي العربي، رئيس اتحاد اللجان 
األولمبية الوطنية العربية، والشـــيخة 
خليفـــة،  آل  عبدالعزيـــز  بنـــت  حيـــاة 
والمتابعـــة  اإلشـــراف  لجنـــة  رئيســـة 
للـــدورة، والدكتـــور أشـــرف صبحـــي، 
وزيـــر الشـــباب والرياضـــة بجمهورية 
مصر العربية، رئيس المكتب التنفيذي 
ورياضـــة  الشـــباب  وزراء  لمجلـــس 
محمـــد  بـــن  صقـــر  الشـــيخ  العـــرب، 
الشـــارقة  مجلـــس  رئيـــس  القاســـمي، 
الرياضي، والمهندس الشيخ سالم بن 
ســـلطان القاســـمي، رئيـــس االتحادين 
اإلماراتي والعربي للمبارزة، والشـــيخ 
ســـعود بـــن عبدالعزيـــز المعـــال، رئيس 
رئيـــس  للشـــطرنج،  العربـــي  االتحـــاد 
مجلـــس إدارة نادي الشـــارقة الثقافي 
بنـــت  عائشـــة  والشـــيخة  للشـــطرنج، 
محمـــد القاســـمي، والشـــيخة شمســـة 
بنـــت حشـــر آل مكتـــوم، عضو مجلس 
إدارة اتحـــاد الطائـــرة، رئيســـة لجنـــة 
المنتخبـــات الوطنية، نورة الســـويدي 
مديرة االتحاد النســـائي العام، عيسى 
هـــالل الحزامي األميـــن العام لمجلس 
الشـــارقة الرياضي، ندى عسكر النقبي 
نائـــب رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة العليا 
للـــدورة، مدير عام مؤسســـة الشـــارقة 
لرياضـــة المـــرأة، إلـــى جانـــب عدد من 
والرياضيـــة  الرســـمية  الشـــخصيات 

اإلماراتية والعربية.

حياة بنت عدالعزيز خالل كلمتها

الالعبات البحرينيات في حفل االفتتاح

 فريق نادي الرفاع لكرة السلة خالل حفل االفتتاح

من مشاركة الفريق البحرينية في حفل االفتتاح

الشارقة - أسامة الليث وتوفيق الوداعي

حفل افتتاح باهر لدورة األلعاب لألندية العربية للسيدات بالشارقة
ســمو الشــيخة جواهــر القاســمي تشــيد بــدور الشــيخة حيــاة فــي تطــور رياضــة المــرأة

الجسمي في حفل االفتتاح

أحمد مهدي

من تدريبات المنتخب
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قدمــت لجنــة يوســف وعائشــة المؤيــد لألعمــال الخيريــة التابعــة 
إلــى جمعيــة  مالّيــا  تبرًعــا  المؤيــد وأوالده  يوســف خليــل  لشــركة 
المستقبل الشبابية بقيمة 3 آالف دينار لمبادرة “ابتسامة البحرين” 

لدعم األطفال المصابين بمرض السرطان.  

حمـــزة  زهـــراء  قامـــت  وقـــد 
مســـؤولة لجنة يوسف وعائشة 
المؤيد لألعمال الخيرية بتقديم 
جمعيـــة  رئيـــس  إلـــى  التبـــرع 
صبـــاح  الشـــبابية،  المســـتقبل 
الزيانـــي، خالل احتفالية نظمت 
يوم الخميس الموافق 23 يناير 
2020 في المقر الجديد لمبادرة 
أم  بمنطقـــة  الكائـــن  ابتســـامة 

الحصم.

 والجديـــر بالذكـــر أن االحتفالية 
تضّمنت جلسة حوارية مفتوحة 
حضرهـــا أوليـــاء أمـــور األطفال 
المصابين بالســـرطان، باإلضافة 

لفعاليات ترفيهية لألطفال.

ا لـ“ابتسامة” “المؤيـد الخيرية” تقّدم دعًما ماليًّ

خالل احتفالية 
تضّمنت جلسة 

حوارية مفتوحة

ــس فــي مــديــنــة عيسى ــي ــرئ ال ــرع  ــف ــال ــر ب ــراي ــب ــال ف خـ

ســـــيـــــارات”  10 واربــــــــــح  “اشـــــتـــــر  حـــمـــلـــة  ــت  ــ ــق ــ ــل ــ أط

“التسهيلت” تمنح تمويًل شخصًيا في ساعة

“أنصــار جاليـري” تنظـم السحـب الكبيـر

أطلقــت شــركة “تســهيالت” البحريــن، خدمات التمويل الشــخصي في ســاعة واحدة، ضمــن خطتها الترويجيــة الجديدة، 
طوال شهر فبراير، عبر الفرع الرئيسي لتسهيالت البحرين في مدينة عيسى.

ويأتي ذلك بعد نجاح تدشين هذه 
الخدمة مطلع شـــهر يناير الماضي 
فـــي فرع المحرق، إذ تمكن الزبائن 
من الحصول على تمويل شخصي 
للفـــرع  زيارتهـــم  مـــن  ســـاعة  فـــي 

واستكمال اإلجراءات.
مـــن جانبـــه، قـــال مديـــر القـــروض 
البحريـــن  بتســـهيالت  الشـــخصية 
حســـن بوحجي، إن اإلقبال الكبير 
على خدمـــات التمويل الشـــخصي 
فـــي الشـــهر الماضي أثنـــاء العرض 
هـــذه  لتمديـــد  دفعنـــا  الترويجـــي 
الخدمـــة، وحرصـــا منا علـــى تلبية 
الزبائـــن وتقديـــم تجربـــة  رغبـــات 

عمالء مثالية وفًقا لشـــعار الشركة 
“خدمات سريعة وودية”.

وأضـــاف “تتميز شـــركة تســـهيالت 
البحريـــن بتقديم خدمات ميســـرة 
ومرنة يستفيد منها شريحة كبيرة 
إمكانـــات  تالئـــم  و  المجتمـــع  مـــن 
العميل المالية وقدرته على السداد 
تصـــل لغاية 7 ســـنوات، عالوة إلى 
تقديـــم موافقـــة فورية ومـــن غير 
تحويل الراتب وتوفير تأمين على 
الحياة للمقترض، وذلك عبر زيارة 
الفـــرع الرئيســـي بمدينـــة عيســـى، 
إضافـــة إلى الخدمـــات عبر الهاتف 
والتي توفر على العميل الكثير من 

الوقت إلتمـــام إجـــراءات التمويل 
بأســـرع وقـــت ممكـــن عبـــر الرقـــم 

المباشر 38203020”. 
البحريـــن  “تســـهيالت”  أن  وأكـــد 
نطـــاق  توســـيع  علـــى  تحـــرص 
المســـتفيدين من خدماتها المالية؛ 
بالمســـتوى  االرتقـــاء  ســـبيل  فـــي 
المعيشـــي لألفـــراد عبـــر تمكينهـــم 
مالًيـــا، وتشـــمل كال مـــن موظفـــي 
والخـــاص،  الحكومـــي  القطاعيـــن 
الشـــخصية،  الســـجالت  أصحـــاب 
مدربي الســـياقة وســـواق سيارات 
األجـــرة وأصحـــاب رخـــص الصيد 

والمهن األخرى.

نظمــت “أنصار جاليري” و”أيه أند أتش البحرين”، الســحب الكبير تحت 
إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

و”أيـــه  جاليـــري”  “أنصـــار  وأطلقـــت 
أنـــد أتـــش” حملـــة “اشـــتر واربـــح 10 
سيارات”، إضافة إلى السحب الشهري 
على 30 جائزة قيمة، مع جوائز فورية 

عديـــدة كمفاجأة للحضـــور، في الفترة 
15 أبريـــل  2019 حتـــى  7 مايـــو  مـــن 
الحـــظ صاحـــب  ســـعيد  وكان   .2020
الكوبون رقم )2461583( محمد مطر.

لــــ 3  كـــن أنـــت ســـعيد الحـــظ القـــادم 
 5 بقيمـــة  اشـــتر  المتبقيـــة،  ســـيارات 
دينـــار، واحصل على قســـيمة ســـحب 
للحصـــول علـــى فرصـــة للفـــوز، بينمـــا 
تتمتع بخصومـــات كبيرة مع العروض 
الحاليـــة “عـــرض ســـعر التكلفـــة علـــى 

جميـــع األقســـام وعـــروض خاصة في 
الســـوبر ماركـــت وقســـم اإللكترونيات 

صالحة حتى 22 فبراير 2020”.
 27 فـــي  القـــادم  الســـحب  وســـيكون 
نيســـان  ســـيارة  علـــى   2020 فبرايـــر 

بترول.

حسن بوحجي

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أقامــت إدارة منتجــع درة البحرين يــوم الجمعة الموافق 31 يناير 
2020، مهرجان الطعام الثالث في هذا الموسم، الذي شمل كوكبة 

من المطاعم البحرينية وعربات الطعام.

حضـــوًرا  الفعاليـــة  وشـــهدت 
ملفًتـــا مـــن قبل المـــالك وذويهم 
وزوارهـــم، الذين عبروا بدورهم 
عـــن ســـعادتهم وارتياحهم لهذه 
حيـــث  البرامـــج،  مـــن  النوعيـــة 
قضـــى الجميـــع أوقاًتـــا ممتعـــًة، 
الطعـــام  وجبـــات  تناولـــوا  إذ 

والحلويات،  الخفيفة  واألطعمة 
بالركـــن  األطفـــال  واســـتمتع 

المخصص لهم.
الفعاليـــات  ضمـــن  ذلـــك  يأتـــي 
إدارة  تقيمهـــا  التـــي  والبرامـــج 
للمـــالك  أســـبوعًيا  المنتجـــع 

وذويهم وزوارهم.

يواصل هاتف “5G HUAWEI Mate30 Pro”، تربعه صدارة الهواتف الذكية، في 
مجموعـــة مـــن المميزات الرائعـــة والفريدة من نوعها، مثل مســـتوى أدائه الفائق، 

.)5G( وقدراته الهائلة لدعم شبكات الجيل الخامس
الفيديوهـــات،  لتصويـــر  الالمحـــدودة  وإمكاناتـــه  األيقونـــي  تصميمـــه  وبفضـــل 
وبطاريته الكبيرة طويلة العمر ومزاياه األمنية القوية، اســـتطاع الهاتف الُمبتكر 
أن يبـــرز مكانته في قمـــة التطورات التقنية للهواتف النقالة، في 3 مزايا رئيســـة 

جعلته ينال لقب ملك الهواتف الذكية من الجيل الخامس.

أقامــت شــركة “كريــدي َمكــس” الحفــل الســنوي لموظفيهــا، بفنــدق 
جميــرا ســاراي، بحضــور الرئيــس التنفيــذي للشــركة يوســف علــي 

ميرزا واإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين. 

يوســـف  ألقـــى  الحفـــل،  وأثنـــاء 
ميرزا كلمة افتتاحية شـــكر فيها 
كادر العمـــل فـــي الشـــركة، وأثنى 
علـــى دورهـــم الكبير فـــي تطوير 
الشركة والمحافظة على مكانتها 

في المملكة.
ومـــن أهـــم البرامـــج، تـــم تقديـــر 

الموظفيـــن  بعـــض  وتكريـــم 
لخدمتهـــم الطويلـــة في الشـــركة 
التـــي تتـــراوح مـــن 10 إلـــى 35 
سنة، واإلعالن عن موظف العام 
2019، محمد مطلـــب والموظف 
محمـــد   ،2019 لعـــام  الرياضـــي 

مهدي.

“درة البحرين” تنظم مهرجان الطعام الثالث

 ”HUAWEI MATE30 PRO 5G“
يتربع صدارة الهواتف

“كريدي َمكس” تقيم حفل الموظفين السنوي

Bentley Mo� (كشـــفت بنتلـــي موتـــورز 
العريقـــة  البريطانيـــة  الشـــركة   ،)tors
وشـــركة  الفاخـــرة،  الســـيارات  لتصنيـــع 
“بهبهانـــي وإخوانه”، النقاب عن ســـيارة 
تعـــد  التـــي  الجديـــدة،   ”Flying Spur“
 Grand“ طـــراز  مـــن  نســـخة  أحـــدت 
Touring”، أثنـــاء حفـــل كبيـــر في فندق 
“فور ســـيزونز” خليـــج البحرين، حضره 
مجموعـــة مميـــزة مـــن الضيـــوف، إلـــى 
شـــركتي  ومســـؤولي  موظفـــي  جانـــب 
“بنتلي مورتـــورز” و”بهبهانـــي وإخوانه” 
و”عائلـــة الشـــيرازي”، وجمع من عشـــاق 

“بنتلي” والصحافيين.
إطـــالق  علـــى  تعليقـــه  معـــرض  وفـــي 
الســـيارة الجديدة، قـــال مدير المبيعات 
فـــي  موتـــورز”  “بنتلـــي  فـــي  اإلقليمـــي 

الشـــرق األوســـط وإفريقيا والهند، جاك 
 ””Flying Spur ســـيارة  “تمثـــل  بـــوغ 
الجديـــدة قفزة نوعية تجمع بين مزيج 
من أحدث التقنيات المتطورة وفخامة 

التصميـــم العصـــري ســـواء مـــن الداخل 
للغايـــة  الخـــارج. نحـــن متحمســـون  أو 
وســـعداء لإلعـــالن عـــن وصـــول أكثـــر 
ســـيارات الســـيدان الفاخرة فـــي العالم 

“Flying Spur” مـــع بدايـــة هـــذا العـــام 
الجديـــد لعشـــاقنا في البحريـــن. ويمثل 
 ”Flying Spur“ الجيل الثالث من سيارة
المعاصـــر  التصميـــم  عـــن  تعبـــر  لوحـــة 

لشـــركة “بنتلـــي” وتحمـــل فـــي الوقـــت 
نفسه لمسات الشـــركة التي تميزها عن 

غيرها”.
وأضاف بـــوغ “في الوقـــت الذي تعرض 

فيـــه هذه الســـيارة قدرة شـــركة “بنتلي” 
التكنولوجيـــا  توظيـــف  علـــى  الفريـــدة 
علـــى  أيضـــًا  تبرهـــن  فإنهـــا  المتطـــورة، 
المهـــارة  دمـــج  علـــى  الشـــركة  قـــدرة 
اليدوية البريطانيـــة والميزات المبتكرة 
واالهتمام بالتفاصيل بكل سالسة لصنع 
واحـــدة مـــن أرقـــى ســـيارات الســـيدان 
الرياضيـــة الفخمـــة التـــي تـــم تصميمهـــا 
على اإلطالق. كل جزء في هذه السيارة 
هـــو قطعة فنية مميـــزة مصنوعة يدوًيا 
باســـتخدام أجـــود المواد التـــي ال يتميز 
بها بال شـــك إال “بنتلي”. ويمكن لعشـــاق 
االســـتمتاع  اآلن  البحريـــن  فـــي  بنتلـــي 
بالســـيارة التي تمنحهم تجربة تجمع ما 
بين ســـيارات الســـيدان الرياضية وبين 

لمسة سيارات الليموزين المعاصرة”.

ــم ــيـ ــمـ ــصـ ــتـ ــن أحـــــــــــدث الــــتــــقــــنــــيــــات وفـــــخـــــامـــــة الـ ــ ــيـ ــ ــع بـ ــ ــم ــ ــج ــ ت

وصــول السيــارة الجـديـدة “Flying Spur” البحـريـن



ستشعر براحة من المشاكل المادية واألسرية.

تستثمر مجهودك في النجاح والتقدم والربح.

تستمر بسوء ألنك أهملت الحفاظ على صحتك.

عليك االمتناع عن بدء مشاريع واتخاذ أي 
قرارات.

تستطيع أن تدير شؤونك المالية بنجاح ومهارة.

عليك الثقة بقدراتك ألنك ستحظى بأيام 
استثنائية.

تقوم بتحركات للدفاع عن مشاريعك وتسويقها.

ترتاح أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من منظار 
إيجابي.

حاول االسترخاء أو خفف عنك الضغط قليًل 
في العمل.

قرارات بّناءة أثناء المباحثات والعمل الجماعي.

ستحصل على يوم خال من الحماسة والطاقة.

تعيش يوًما متعًبا على المستوى النفسي 
والمعنوي.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

4 فبراير

 1861
اإلعالن عن إنشاء الواليات 
الكونفدرالية األميركية في 
مونتغومري بأالباما، بين 6 

واليات منشقة أثناء الحرب 
األهلية.

صّور الممثل اللبناني أحمد دقيق مشاهده في مسلسل 
“قــدر”، إذ لعــب دور البطولــة بجانــب الممثــل عدنان 

ديراني وهاني مقبل وطارق عليش.
المسلســل يعرض على قناة “ماســا” الســعودية، كل 

أحــد واثنين وثالثــاء من كل أســبوع. ويلعــب دقيق في 
المسلســل دور المحقق؛ بحًثا عن الحقيقة. يذكر أن دقيق 

سبق وشارك في مسلسل “حادث قلب”، بدور أساس ومسلسل عهد الدم مع 
باسل خياط. ويعتبر دقيق موهبة مميزة وصاعدة بقوة في الدراما اللبنانية.

تراهن شــركة “ســينرجي” المنتجــة للملحمــة التاريخية 
“ســيف الله”، علــى عملها التاريخي الجديــد المأخوذ عن 
قصــة الصحابي الجليل خالد بن الوليــد، في الدفع بأكبر 
عدد من المواهب الشابة الصاعدة، التي وصل عددها إلى 

20 موهبة؛ للمشــاركة في المسلسل الذي يقوم ببطولته 
النجم عمرو يوسف، وتم تصنيف العمل بأنه المفاجأة األكبر 

في الدراما المصرية في الفترة المقبلة. وبحســب “اليوم الســابع”، فإن المخرج 
رؤوف عبدالعزيز نقب عنهم في الفترة الماضية وعلى مدار أكثر من 6 أشهر.

اســتطاعت الفنانــة إيمــان العاصــي خطف األنظــار وجذب 
المشــاهدين، إلــى متابعــة شــخصية “دليلة”، التــي تقوم 
بتجسيدها في “مملكة إبليس”، الذي بدأ عرضه عبر منصة 
“شاهد” اإللكترونية. وقالت “إنها تشعر بحب وارتباط شديد 

بهذه الشــخصية؛ ألنها ظلت على مدى 6 أشــهر كاملة، وهي 
تستعد لتقديمها بتمكن شديد، وعبرت عن سعادتها بردود فعل 

الجمهور، واســتقباله للمسلســل على هذا النحو. وأشــارت العاصــي إلى أن إقبال 
الجمهور على مشاهدة المسلسل يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة.
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هيمن فيلم الرسوم المتحركة اإلسباني “Klaus” على جوائز “آني” األميركية، 
المعروفة بـ “أوسكار الرسوم المتحركة”، بحصده 7 جوائز بينها أفضل فيلم.

وتفـــوق الفيلـــم الكوميـــدي اإلســـباني الطويل، المرشـــح لـ “األوســـكار” ألفضل 
فيلم للرســـوم المتحركة، في فئة أفضل فيلم بجوائز “آني”، على أعمال بارزة 
مرشـــحة أخرى مثل “فروزن2” و “ملكة الثلج 2”، و ”كيف تروض تنينك 3” و 

”رابط مفقود”، و ”قصة لعبة 4”.
ونـــال “كالوس”، وهـــو أول فيلم رســـوم متحركـــة يصدر حصرًيـــا على منصة 
نتفليكـــس لبث األفـــالم والبرامج علـــى اإلنترنت، على جائـــزة أفضل مخرج، 
التي ذهبت لسرخيو بابلوس، كما حصد الجوائز في فئات إحياء الشخصيات 
المتحركة، وتصميم الشـــخصية، وتصميم اإلنتـــاج، والمونتاج، ولوحة القصة 
“storyboarding”. وتزامن اكتساح “كالوس” للنسخة الـ 47 من جوائز “آني”، 
المقدمـــة مـــن فرع الرابطـــة الدولية ألفالم الرســـوم المتحركـــة بمدينة “لوس 
أنجليس” األميركية، مع فشله في حصد جائزة “جويا” اإلسبانية العريقة لفئة 

أفضل فيلم رسوم متحركة، التي نالها “بونويل في متاهة السالحف أخيًرا.

“Klaus” يهيمن على “أوسكار”

1902
جمعية االتحاد تعقد مؤتمًرا في باريس بعنوان “مؤتمر أحرار العثمانية”.

1915
ألمانيا تفرض حصاًرا بالغواصات حول المملكة المتحدة.

 1941
القوات البريطانية تستولي على مدينة ماووس الليبية في معارك الحرب.

 1942
الجيش البريطاني يحاصر الملك فاروق في قصر عابدين.

 1945
افتتاح مؤتمر يالطا الذي جمع القادة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية.

يأتي الجزء التاسع من فيلم 
 Fast and“ السرعة والسيارات

Furious”، ضمن أهم األفالم 
المنتظرة خالل العام 2020.

ومن المقرر طرحه في الـ 22 
مايو، وهو العمل الذي يحقق 
دائًما إيرادات مرتفعة للغاية.

إننا نخاف مما نجهله واســتطعت أن أقاوم وأعود لحياتي من جديد

نهلة أبوالفتح: الضغوطات النفسية أمرضتني

في جلسة خاصة مع الكاتبة والشاعرة 
نهلـــة  التصلـــب  جمعيـــة  ورئيســـة 
أبوالفتح، تحدثنا معها عن الفترة التي 
أصابتها بالمـــرض، فأخرجت لنا ما في 

جعبتها في هذا اللقاء الشيق:
كيف كانت طفولة نهلة أبوالفتح؟ «

كانت طفولتـــي مليئـــة بالمواهب، فأنا 
أحب الرســـم كثيًرا إلى جانب الكتابة، 
وأعتقـــد أنـــي كنـــت جيدة فـــي الكتابة 
مقارنـــة بعمري في ذلـــك الوقت، ونلت 

إعجاب الكثيرين. 
كيف جاء استقبالك للمرض؟  «

كان األمـــر فـــي غايـــة الصعوبـــة؛ ألنـــي 
كنت أســـتعد للكثير من األعمال، وكان 
شـــعور اإلحبـــاط أكثـــر مـــا شـــعرت به، 
ولكـــن مـــا يشـــعر بالخوف أكثـــر هو أن 
تكون مريًضا وأنت ال تعرف ما المرض 
الـــذي أصابـــك، وال يســـتطيع األطبـــاء 
تشـــخيص المرض بشكل صحيح؛ ألنه 
جديد من نوعه، وهذه اللحظات كانت 
صعبة للغاية، وكان بمثابة صدمة لي.

ما السبب الذي جعل نهلة تتماسك  «
وتقاوم بعد المعرفة بالمرض؟

دائًمـــا أعمـــل بمقولـــة إننـــا نخـــاف ممـــا 
نجهـــل، فقاومت مرضـــي بالبحث عنه 
ومعرفـــة عالجه. وبســـبب شـــخصيتي 
وأعـــود  أقـــاوم  أن  اســـتطعت  القويـــة 
لحياتي من جديد، على الرغم من أني 

في وقت المرض لم أستطع المشي.

ما أسباب المرض؟ «

لحدوثـــه،  أدت  التـــي  األســـباب  أهـــم 
هـــي الضغوطـــات النفســـية التي كنت 
أعانـــي منهـــا، فكنـــت قلقة علـــى عملي 
وعلى مشـــروعي الذي كنت أفكر فيه، 
خصوًصـــا إني كنت أعمـــل، وقررت أن 
اســـتقيل مـــن عملـــي؛ لفتح مشـــروعي 
الخـــاص الـــذي ارغـــب فـــي العمـــل به، 
ولكـــن مـــع األســـف كان المـــرض احـــد 

أسباب تعطل مشروعي.
حدثينا عن كتابك. «

صـــدرت لي 3 كتب، ولكن الكتاب الذي 
يتحـــدث عـــن تجربتي اســـمه “ابتســـم 
وامضـــي بكعب عال”، وهو كتاب قمت 
بعرض تجربتي المرضية فيه، وأكدت 
فيـــه علـــى ضـــرورة الســـير قدمـــا فـــي 
الحيـــاة، حتى لو صادفتنـــا أية عقبات، 
وأهميـــة أن يعيـــد الشـــخص التـــوازن 
بشـــكل  الحيـــاة  فـــي  ليســـير  لحياتـــه 

صحيح.

ما الرسالة التي تريدين توجيهها  «
لكل الذين يعانون من اإلحباط؟

الحياة ليست حزن وأزمات فقط، 
واالجتهـــاد  والجـــد  فالمقاومـــة 
تجعـــل الحياة أفضـــل، حتى وان 
كنـــا نمـــر بأســـوأ لحظـــات عمرنـــا، 
مـــن مـــرض أو فشـــل أو أي مـــن 
صعوبـــات الحياة التـــي ال تنتهي، 
فيجب أن نبحث دائًما عن سبيل 
للنجاح وســـوف نتغلـــب على كل 

ما يؤلم.

هل كان للمرض تأثير على حياتك  «
االجتماعية واألسرية؟

لـــم يكـــن الجميـــع موجـــود معـــي أثناء 
أو  بالمـــرض  لجهلهـــم  ربمـــا  مرضـــي، 
النشـــغالهم بأمور الحيـــاة، فلكل منا ما 
يشـــغله، ولكـــن كان زوجـــي دائًما معي 
خـــالل  الطـــرق  بمختلـــف  ويدعمنـــي 

أزمتي الصحية.

لقاء الطالب: مصطفى جمال حافظ

جامعة البحرين
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“بنات ثانوي”... فتيات عربيات وقضايا ال تنتهي
عرضت شــركة “البحرين للســينما”، ضمن عروضها الســينمائية الجديدة مطلع األسبوع الماضي، الفيلم العربي الجديد “بنات ثانوي”، 

من تأليف الكاتب “أيمن سالمة”، وإخراج “محمود كامل”.

وجـــاء الفيلـــم فـــي قالـــب شـــبابي درامي، 
حـــول بنات مراهقـــات متمـــردات التفاعل، 
مـــع منظومـــة اجتماعيـــة أخالقيـــة رجعية 

وقديمة، مثل تفكير شباب اليوم عموما.
ويســـرد الفيلـــم الجديـــد قصـــة 5 تلميذات 
الدراســـة،  زمالـــة  تجمعهـــن  صديقـــات، 
وتفاصيل حياة الطبقة الشعبية المتقاربة، 
ولـــكل منهن أزمة اجتماعيـــة تنعكس على 

سلوكها الشخصي.
وفي التفاصيل، يقدم الفيلم حياة “سالي” 
المجنونة بالشهرة واألضواء، التي تقدمها 
جميلـــة عوض، وتقـــوم بتصويـــر يومياتها 
“اليف” لمتابعيها، وتحكي يوميات عائلتها 
وصديقاتهـــا بصراحـــة شـــديدة، ومن هناك 
الفيلـــم  شـــخصيات  باقـــي  علـــى  نتعـــرف 
تقدمهـــا  التـــي  “شـــيماء”،  وهـــن  الجديـــد، 
النجمـــة مي الغيطي، وهـــي تلميذة تعيش 
مع أبيها الذي يشـــتكي من اإلدمان بصورة 

كبيرة، بعد طالق أمها وزواجها من آخر.
و”آيتـــن” التي تقدمهـــا النجمة هنادي مهنا، 
إذ تعيـــش مـــع أخيهـــا بعـــد ســـفر والديهما 
والغربـــة فـــي الخـــارج، وهـــي فتـــاة جيدة 
وملتزمـــة بالحجاب، لكنها تحب الغناء في 
نفـــس الوقـــت، وتقع في حـــب عامل “فني 
ســـيراميك”، يـــؤم المصليـــن فـــي مســـجد 
الحي، أما الشـــخصية الرابعة في األحداث 
فهـــي “فريدة”، التي تقدمهـــا النجمة مايان 

الســـيد”، وهـــي بنـــت يتيمـــة، بعـــد رحيـــل 
والديهـــا في حادث ســـير اليـــم وتعاني من 
الوحـــدة الكبيـــرة، والفتـــاة الخامســـة هـــي 
“هـــدى  النجمـــة  تقدمهـــا  التـــي  “رضـــوى”، 
المفتـــي”، وتقـــدم دور الطالبة التي تعشـــق 
مدرســـها أســـتاذ علـــم النفـــس، وهـــو زوج 
ُمدرســـة تعمل في نفس المدرســـة، وتفعل 

“رضوى” كل شيء للتفريق بينهما.
وتدور األحداث عموًما في عشوائية كبيرة 

بين الشـــخصيات المذكـــورة، وقصة الفيلم 
التحـــدث عـــن أزمـــات هـــذه مجموعـــة من 
المراهقـــات، مثل العديد مـــن القضايا التي 
تتحـــدث فيهـــا الفتيـــات اليوم فـــي الوطن 
العربي والحـــاالت النفســـية واالجتماعية، 
والحـــالل والحـــرام، واإلفـــراط فـــي تدليل 

البنات عند األثرياء وغيرها.

طارق البحار

أفادت تقارير إعالمية، أن الفنانة جيسي جاي قررت منح الممثل  «
 تشانينغ تاتوم فرصة ثانية، بعد أن انفصال قبل أسابيع قليلة.

وأكدت التقارير ذاتها، أن الثنائي عادا بعد أسابيع من إنهاء صداقتهما 
العام 2019، وأنهما “تفرقا بضعة أسابيع، لكنهما قررا في النهاية 

 االهتمام ببعضهما البعض، وقضاء بعض الوقت مًعا مرة أخرى”.
ورأى أحد شهود العيان الثنائي أثناء تسوقهما في لوس أنجلس منذ 

أسبوع، إذ كانت جيسي مقيمة في منزل تشانينغ األسبوع الماضي.

٢٣

tariq_albahhar

تواصلــت عــروض مهرجــان أوال المســرحي الدولــي الثالــث عشــر، الــذي يقــام في 
الفتــرة مــن 1 - 8 فبرايــر الجاري، على صالة البحرين الثقافية، إذ عرضت في ثاني 
أيــام المهرجــان مســرحية “إلــى ريا” لمســرح أوال، مــن تأليف الفنان جمــال الصقر، 
وإخــراج جمــال الغيالن، ومن تمثيل جمعان الرويعي وبروين، وســينوغرافيا علي 

حسين وموسيقى يوسف النجدي. 

وجـــاء العرض مليًئا بالنواحي اإلنســـانية 
“جمعـــان  عمـــار  فشـــخصية  العميقـــة، 
التحليليـــة  أبعادهـــا  فـــي  الرويعـــي”، 
المختلفة تعاني من الصراعات الداخلية، 
بيـــن  الحيـــاة  أوراق  تتســـاقط  وكانـــت 
تفيـــد  وال  ورقـــة،  إثـــر  ورقـــة  أصابعـــه 
صراعاتـــه الداخلية كافة، في أن تتحطم 
عنيـــد  إصـــرار  فـــي  المتشـــبثة  أصابعـــه 
بالحيـــاة، وال تتقطع خيوط هـــذه الحياة 
تحتها، وال تفيد صراعاته معه في شيء 
أبـــًدا. إن الجميـــل فـــي أداء الرويعـــي انه 
يبهرك في التعمق والنمو واالتساع جولة 
بعـــد جولـــة، ومرحلـــة إثر مرحلـــة، ولديه 
مقـــدرة مذهلـــة على التلوين فـــي النفس 
والمشـــاعر، إذ تتبدل الشـــخصية تبدال ال 
يغير من معالمها األساســـية شـــيئا كثيرا، 
بينمـــا تبقـــى نموذجيتها الســـلوكية دون 
الفنانـــة  أداء  أمـــا  تتغيـــر.  أو  تتبـــدل  أن 
برويـــن، فكان عبـــارة عن مشـــاهد لطيفة 
بالحيـــاة،  االســـتمتاع  لـــذة  عـــن  تفصـــح 
وتأمل شـــمولي واســـع المدى. وشخصية 
“ريـــا” يـــأس مـــن األعلـــى ومـــن األســـفل، 
وصـــورة من صور لغة عصرنـــا المتأرجح 

على صعيد الفرد بيـــن اإلنجاز واإلحباط 
وبين الوهم والحقيقة. يذكر أن موضوع 
المســـرحية مســـتوحى مـــن تجربـــة “إلى 
ريا” للموسيقار القدير خالد الشيخ، وهي 
فكـــرة تالمـــس وجـــدان اإلنســـان العربي 
وقضايـــاه، ولكـــن بعيًدا عن اإلســـقاطات 

السياسية حسب الفنان جمال الصقر.

عرض اليوم 

لفرقـــة  الثالثـــاء،  اليـــوم  ويأتـــي عـــرض 
الدن للثقافة والفنون من ســـلطنة عمان، 
تأليـــف  مـــن  عيـــش”،  “لقمـــة  لمســـرحية 

الفنـــان البحريني جمـــال الصقر، وإخراج 
محمـــد بـــن ســـعيد الرواحـــي، وتمثيـــل: 
سالم بن هالل الرواحي، احمد بن سعيد 
الرواحـــي، وليد الدرعي، حيـــان اللمكي، 
احمـــد الصالحـــي، خميس البـــرام واحمد 
الرفاعي. ســـبق وحققت هذه المسرحية 
مختلـــف  فـــي  الجوائـــز  مـــن  العديـــد 
بالمناســـبة تحويـــر  المهرجانـــات، وهـــي 
لمســـرحية “بالليط”، التي قدمها مســـرح 

البيادر البحريني قبل سنوات.
معرض صور للراحل محمد عواد

فـــي بهو صالـــة البحريـــن الثقافيـــة، وضع 
الراحـــل  الفنـــان  لصـــور  مصغـــر  معـــرض 
وعميـــد المســـرح البحريني محمـــد عواد، 
لمختلف مراحل مسيرته الفنية، واجتذب 
المعـــرض زوار المهرجـــان خصوًصـــا مـــن 
علـــى  حرصـــوا  الذيـــن  الشـــقيقة،  الـــدول 
مطالعـــة صـــور الراحـــل وأعمالـــه القديمة 

وتاريخه الفني الحافل اإلنجازات. 

جوائز رواد مسرح أوال

جائـــزة لجنـــة التحكيـــم الخاصـــة باســـم 
الفنـــان الراحـــل علـــى الغريـــر مقدمة من 

شركة المنيوم البحرين “ألبا”.
بحـــر  إبراهيـــم  الراحـــل  الفنـــان  جائـــزة 

مقدمة من مسرح أوال.
ســـلطان  ســـالم  الراحـــل  الفنـــان  جائـــزة 

مقدمة من سلوى المؤيد.
جائـــزة الفنـــان عبدهللا وليـــد مقدمة من 

“الحواج”.
جائـــزة الفنانة أحالم محمـــد مقدمة من 

“بتلكو”. 
جائزة الفنان خليفة العريفي مقدمة من 

مدرسة كانو الدولية.
جائزة الفنان إبراهيـــم الغانم مقدمة من 

بنك البحرين والكويت.

الندوة التطبيقية

شفيقة يوسف

القفاص ومرشد

حضور الفت متابعة يومية للعروض

معرض مصغر لصور الراحل محمد عوادراشد نجم وعبدالله يوسف وحسن النعيمي

مسرحية إلى ريا..تصوير يوسف سلطان

مسرحية “إلى ريا” بمهرجان أوالز... عرض مليء بالنواحي اإلنسانية العميقة
ــرج الــــرواحــــي الــيــوم ــخ ــم ــل ــش” ل ــيـ ــدم “لــقــمــة عـ ــقـ “الــــــدن الــعــمــانــيــة” تـ

رئيس المهرجان أنور أحمد مع فرقة الدن العمانية

أسامة الماجد
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عروس تفرض رسوم دخول لحفل زفافها
قررت عروس استعادة كل األموال التي أنفقتها على حفل 
الزفــاف وتكاليــف الــزواج، لذلك لجأت إلــى طريقة غريبة، 

وهي فرض رسوم على المدعوين لحضور حفل الزفاف.
إحــدى  إن  البريطانيــة،  ميــرور”  “ديلــي  صحيفــة  وقالــت 
المدعــوات فــي حفــل الزفــاف نشــرت الواقعة علــى مواقع 
التواصــل االجتماعــي، وقالــت إن ابنــة عمهــا تفــرض علــى 

األشخاص رسوم دخول بقيمة 50 دوالرا للحضور.
وشــرحت المدعــوة أن العــروس هــي مــن ابتكــرت فكــرة 
الرســوم للدخــول إلــى الحفــل في دعــوة الزفــاف، وقامت 
بتخصيــص حســاب علــى إحــدى الخدمــات البنكيــة؛ كــي 
يتمكن الضيوف من إرسال المال إليها قبل الزفاف وتدون 
أســماء األشــخاص الذيــن قامــوا بالدفــع ومــن ثــم ترســل 
إليهــم الدعــوة؛ كي يتمكنوا من الدخول إلى حفل الزفاف، 
وخصصت هذه الطريقة بداًل من أن يقفوا في طابور أمام 
مــكان الحفــل لدفع المال وتســجيل الدخــول، فكل ما على 
المدعــوة هو إظهار بطاقة الحضور لشــخص مختص أمام 

القاعة.
أنــه كونهــا طالبــة، فهــي ال تســتطيع  المدعــوة  وأضافــت 
تحمــل مثــل هــذا البنــد مــن النفقــات، وهــو مــا يمكــن أن 

أن  “بمجــرد  وتابعــت:  الزفــاف،  هــذا  مــن حضــور  يمنعهــا 
قــرأت هــذا، صدمــت، لكنهــا )العــروس( بررت موقفهــا بأنها 
تريــد الحصــول علــى المال الــذي أنفقته في يوم عرســها”. 
واختتمــت المدعــوة “أخبرتها أنني لــن أقدر على المجيء؛ 
ألن طلــب رســوم مــن المدعويــن أمــر شــائن، وأتمنــى لهــا 
التوفيــق فــي زفافهــا، رغم أن والــداي عرضا الدفــع مقابل 

دخولي، لكنني رفضت”.

أصدرت محكمــة فيدرالية أميركية في 
شــيكاغو حكًمــا بالســجن لمــدة 99 عاًما 
ويلســون،  كومــان  الــراب  مغنــي  علــى 

وذلك بعد إدانته بتهمة قتل والدته.
كــوك  مقاطعــة  فــي  القاضــي  وأصــدر   
ســتانلي ســاكس، حكًمــا بســجن مغنــي 
الــراب، الــذي يعــرف أيًضــا باســم “يونــغ 
كيــو ســي”، 99 عاًمــا، كما قضى بســجن 
القاتــل المأجــور يوجيــن سبنســر لمــدة 
100 عــام بتهمــة قتــل يوالنــدا هولمــز، 

والدة كومان، في العام 2012.
 وقال القاضي ســاكس، وهو يحدق من 
مقعــده المرتفــع في قاعــة المحكمة في 
كل مــن ويلســون، البالــغ مــن العمر اآلن 
30 عاًما، وسبنسر، إن “الكلمة لوصف ما 
حــدث هي قتــل األم، أي أن يقتل المرء 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  بحســب  والدتــه”، 

شيكاغو صن تايمز األميركية.

السجن 99 عاًما 
لمغني راب استأجر 

قاتاًل لقتل والدته
غريبــة  ظاهــرة  فــي  الشــمس  تدخــل 
تســمى  مــرة  عــام   400 كل  تحــدث 
بالســبات الشمســي، يتوّقع فيها العلماء 
أن تؤثر على كوكب األرض وأن تســبب 

بموجات الصقيع ونقص الغذاء.
 ووفًقــا لصحيفــة “ذا صــن” البريطانيــة، 
فســيبلغ نشاط الشمس أدنى مستوياته 

منذ 200 عام في 2020.
ر العلماء من أن األرض قد تواجه  إذ حذَّ

طقًســا شــديد البرودة وعواصف ثلجية 
حــادة علــى مــدى الثالثة عقــود المقبلة، 
حيث تكون الطاقة الشمســية في أدنى 
“ســباًتا”  دخولهــا  بســبب  مســتوياتها 
ا يتكّرر كل 11 عاًما مرة. ا ودوريًّ طبيعيًّ

 ويعتبر الســبات الشمســي، فتــرة هادئة 
مــن  أقــل  حــرارة  الشــمس  فيهــا  تشــع 
المعتــاد، وهذا يعتبر أمًرا كبيًرا بالنســبة 

لمتوسط درجات الحرارة العالمية.

“ماساشوســتس”  بمعهــد  باحثــو  طــور 
والــذكاء  الحاســوب  لعلــوم  للتقنيــة 
االصطناعي في كامبريدج، ورق جدران 
ذكــي، يعمــل علــى تقويــة إشــارة “واي 
فاي” الالســلكية داخل منزلك، بنحو 10 
أضعــاف قــوة اإلشــارة المتوافــرة حالًيا 

مع أجهزة الراوتر الخاصة.
وذكــر موقــع “engadget”، أن الباحثين 
قــرروا تزويــد جهــاز الراوتــر بهوائيــات، 

فقامــوا بذلــك مــع ورق الحائــط الذكــي، 
وتزويــده بأكثــر من 300 مــن الهوائيات 
الالســلكية القــادرة على زيادة متوســط   
قوة اإلشــارة، بنحو 10 أضعاف اإلشارة 

الحالية.
 وستساعد زيادة قوة اإلشارة الالسلكية 
األجهــزة االستشــعارية الصغيــرة العمل 

بكفاءة أعلى.

األرض مقبلة على الدخول في عصر جليدي

ورق جدران ذكي للمنازل يقوي إشارة “واي فاي”

سّياٌح يرتدون أقنعة تنفسّية واقية خارج نصب 
كولوسيو، بعد تأكيد إصابة حالتين بفيروس كورونا 

القاتل في روما )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

500 ســائح داخــل  احتجــز نحــو 
منتجــع للتزلــج غربي كنــدا، أمس 
األحــد، بعدمــا تســّبب انــزالق فــي 
الوحيــد  الطريــق  بتدميــر  لتربــة  ا
مــا  المنتجــع، وفــق  إلــى  لمــؤدي  ا

أفادت وسائل إعالم محلية.
 وأدت األمطــار الغزيرة إلى تكون 
ســيول من الوحل تسببت بانزالق 
كيلومتــر  نحــو  أزال  التربــة  ي  ـ ـ ف
مــن الطريــق الوحيــد إلــى منتجع 
ساســكواتش الجبلــي فــي كنــدا، 
فــي  النقــل  وزارة  ان  ـ ـ ي ب ـب  بحسـ

منطقة بريتيش كولومبيا.
 وأضافت الــوزارة أن إزالة الركام 
وإصــالح الطريــق قــد يســتغرق 
م، وحضــت  ا ـ ـ ي أ  6 ى  ـ ـ ل إ  5 ن  ـ ـ م
الســكان المحليين على البقاء في 
منازلهــم، بينمــا يتــم االنتهــاء مــن 

هذه األعمال.

يعــد الفيلــم الجديــد “ال وقــت للموت” 
الجــزء الـــ 25 مــن السلســلة الشــهيرة 
ألفــالم جيمــس بونــد، ومــن المتوقــع 
أن يصبــح األطــول مقارنــة باألجــزاء 
الســابقة التي ال تتجاوز مدة كل منها 
ســاعتين.  وسيســتغرق عرض الفيلم 
الجديــد “ال وقــت للمــوت” ســاعتين 
و54 دقيقــة، ومــن المتوقــع أن يكــون 
أطــول مــن ذلــك، بحســب مــا ذكــرت 

صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.
 وأشارت للصحيفة أن الفيلم يحتوي 
ن  ـ كـ ل آت  ـ مفاجـ ل ا ن  ـ مـ د  ـ ـ عدي ل ا ى  ـ ـ عل
الشــكوك تســاور المنتجين حول مدة 
الفيلــم التــي مــن الممكــن أن تدخــل 

الملل للمشاهدين.
وســيلعب دور العميل الســري الشــهير 
ـي الفيلــم الممثــل  ـرة فـ ـرة األخيـ للمـ

البريطاني دانيال كريغ.

احتجاز 500 سائح 
داخل منتجع.. و150 

دوالًرا للخروج

“ال وقت للموت”.. الجزء 
األطول في سلسلة 
أفالم جيمس بوند

إيروســبيس”  “كولينــس  ة  ك ر ـ ـ ش ت  ـ ـ ن ك م ت
جامعــة  مــن  ندســين  ه م ع  ـ ـ م ن  و ا ـ ـ ع ت ل ا ب
نوتنغهــام مــن إنتــاج طائرتهــا الكهربائيــة 
الجديدة، التي وصفتها بالخارقة، لقدرتها 
علــى حمــل 10 أطنان وبقائهــا لمدة 5 أيام 

متواصلة في الفضاء.
عــة إن الطائــرة ال  وقالــت الشــركة المصنِّ
تصــدر أي صــوٍت نســبيا. وتبلــغ الحمولــة 
القصــوى لهــا 10 أطنــان، ويمكــن أن تظــل 
في الجو لمدة 5 أيام بمدى أقصاه 4 آالف 

ميــل بحــري، )7.408 كم( تقريبــا. ويمكنها 
أيضــا التحليــق علــى ارتفاع يصــل إلى 20 
ألف قدم، حسب التقرير الذي نشره موقع 

.”Business Insider“
ه يمكــن اســتخدام  ـ ـ ن أ ع  ـ الموقـ ـح  وأوضـ
ـي تطبيقــات  Airlander 10 فـ ـرة  الطائـ
متعــددة، وهــي: الدفــاع واألمــن، والدعــم 
اللوجســتي، وخفــر الســواحل، وحمايــة 
الميــاه اإلقليميــة، والنقــل لعمــالء القطــاع 

الخاص.

طائرة تحمل 10 أطنان وتبقى في الجو 5 أيام

ممثلة بوليوود سونالي سيجال باالحترام تزور المعبد الذهبي في 
أمريتسار )أ ف ب(

الموقع أكد أن الطائرة ليست في حاجة ألماكن هبوط مخصصة كمهابط أو ما شابه ذلك، على 
عكس الطائرات واليخوت والمروحيات.

فــي أحــد المستشــفيات بمدينــة 
هاربيــن شــمال شــرقي الصيــن، 
أنجبــت ســيدة مصابــة بفيروس 
كورونــا، طفلــة معافــاة تماًما من 
المــرض، وفــق مــا أكدت وســائل 
ـس  أمـ ة،  ـ ـ ي مية محل ـ ـالم رسـ إعـ
اإلثنيــن.  وأعلنــت لجنــة الصحة 

المحلية في هاربين، أن الطفلة التي ولدت الخميس الماضي، تزن 3.5 كيلوغرامات، 
وتتمتع بصحة جيدة، وفق ما ذكرت صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية.  لكن المفاجأة 
التــي كشــفت عنها الصحيفة، فهي أن االختباريــن اللذين أجريا للوليدة التي جاءت 
بعــد 38 أســبوًعا مــن الحمل، أثبتا خلوها مــن فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر 
من 360 شخًصا في الصين حتى اآلن.  وبعد أيام في الحجر الصحي، أكدت مصادر 
طبيــة أن حالــة األم مســتقرة، بعــد أن أجريــت لهــا والدة قيصريــة بإشــراف أطبــاء 

التوليد والجهاز التنفسي واألطفال حديثي الوالدة.

طفلة تولد من “رحم فيروس كورونا” الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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