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القدس المحتلة ـ وكاالت

فـــي  تعمـــل  شـــابة ثالثينيـــة  بـــررت 
وزارة الصحة بوظيفة فني حسابات 
اختالســـها األمـــوال التـــي تســـتلمها 
باعتبارهـــا مأمـــور تحصيـــل معتمـــد 
بالـــوزارة؛ بســـبب حاجتهـــا لألمـــوال 
لســـداد األقســـاط المتأخـــر ســـدادها 
لســـيارتها وأقســـاط قرض شـــخصي 

آخر وإعالة أبنائها وشراء الحاجيات 
االقتصاديـــة  للمشـــاكل  لهمـــا؛ 

واالجتماعية مع طليقها.
وعلى الرغم من أن المتهمة لم تعمل 
لدى الوزارة ســـوى 3 سنوات إال أنها 
اختلســـت نحـــو 15 ألـــف دينـــار فـــي 

سنتين.

تلـــك  تتذكـــر  “ســـاندرا.ح.ع”  تـــزال  ال 
لهـــا  بالنســـبة  المفجعـــة  اللحظـــة 
ولشـــقيقتها “أميـــرة”، وهـــي مـــن “أفظع 
اللحظـــات” حينمـــا رأت والدتهمـــا وهي 
تودعهما قائلة :”مع السالمة”.. وما هي 
إال لحظـــات حتـــى كانـــت “األم” ممـــدة 
والدمـــاء تســـيل مـــن جســـدها بعـــد أن 

رمت بنفسها من الطابق األول! 
وأشـــد من ذلك، هي اللحظة التي نزلت 
فيهـــا مـــع شـــقيقتها إلـــى األســـفل وقد 
تجمهـــر الجيـــران فـــي ذهـــول وصدمة 
أمـــام مشـــهد ال يغيب عـــن ناظريها منذ 
الســـادس عشر من ديسمبر 2019، وهو 

يوم انتحار األم.

لقـــي 3 فلســـطينيين مصرعهم وأصيب 75 
أخريـــن، أمس، فـــي مواجهات مـــع القوات 
مدينـــة  شـــهدت  حيـــن  فـــي  اإلســـرائيلية، 
القـــدس المحتلـــة حـــادث دهس اســـتهدف 

جنود إسرائيليين.
شـــابا  اإلســـرائيلية  القـــوات  قتلـــت  فقـــد 
فلســـطينيا بمنطقـــة بـــاب األســـباط قـــرب 

المســـجد األقصـــى بعد أن أطلـــق النار على 
الجنود في المنطقة. وكانت مدينة القدس 
قـــد شـــهدت فجر أمس هجومـــا دهس فيه 
فلســـطيني بمركبته 14 إسرائيليا معظمهم 
من الجنـــود أحدهـــم بحالة خطيـــرة، بينما 
إصابة آخر متوســـطة، و12 آخرين بجروح 

طفيفة. والذ منفد العملية بالفرار.

إصابة 14 جنديا إسرائيليا دهًسا بالقدسساندرا تروي لـ “^” قصة انتحار والدتهامختلسة “الصحة”: مطلقة وهذه ظروفي

)07()07()12(

استطالع: 80 % من اإليرانيين لن يشاركوا باالنتخابات

من احتجاجات 
نوفمبر 
الماضي

طهران ـ وكاالت

التلفزيـــون  أجـــراه  للـــرأي  اســـتطالع  أظهـــر 
اإليرانـــي عبـــر تطبيـــق “تليغـــرام” أن 80 % 
مـــن اإليرانييـــن قـــرروا عـــدم المشـــارکة في 
انتخابات مجلس الشـــوری )البرلمان( المزمع 

إجراؤها في 21 فبراير الجاري.
إلـــى ذلـــك، صـــرح محمـــود واعظـــي، مديـــر 
مكتـــب الرئيـــس اإليرانـــي حســـن روحانـــي، 
أن الحكومـــة اإليرانيـــة ال تتحمل مســـؤولية 

)12(إعالن عدد قتلى احتجاجات نوفمبر.

0309121814

مدغشقر بداًل عن قطر في مجموعة “أحمر الشباب”كورونا يؤجل “جاكي شان”مساعدات سعودية للصين“5G” ال تقتصر على الهواتف“الدفاع” تواصل االحتفاالت
أقامت عدد من أسلحة ووحدات قوة  «

دفاع البحرين العديد من البرامج 
والفعاليات العسكرية، وتكريم عدد 

من منتسبي األسلحة والوحدات 
المتميزين، ضمن احتفاالت مملكة 

البحرين بالذكرى الثانية والخمسين 
على تأسيس قوة الدفاع.

قال خبير االتصاالت وتقنية  «
المعلومات، إبراهيم الحداد، إن 

تقنيات الجيل الخامس ال تنحصر 
على الهواتف، فهي ستوفر سرعة 
عالية لنقل البيانات والقدرة على 

ربط عدد هائل من األجهزة ودعمها 
لمجموعة كبيرة من الخدمات.

وجه خادم الحرمين الشريفين  «
الملك سلمان بن عبدالعزيز 
مركز الملك سلمان لإلغاثة 

واألعمال اإلنسانية بشكل عاجل 
بتقديم مساعدات إلى الصين، 

بما يسهم في تجاوز آثار فيروس 
كورونا.

يبدو أن فيروس كورونا المنتشر  «
حالًيا السبب الرئيس وراء تأجيل 

عرض فيلم النجم جاكي شان 
الجديد “Vanguard“، الذي كان 

من المقرر عرضه منذ أيام، وهو 
الفيلم الذي تم تصوير جزء منه 

في دبي.

حل منتخب مدغشقر للشباب  «
لكرة القدم بديال عن نظيره 

القطري في مجموعة منتخبنا 
الشاب ببطولة كأس العرب 

تحت 20 سنة، المقرر إقامتها 
في المملكة العربية السعودية، 

في الفترة 17 فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل.

وزير المالية: لتحقيق التوازن بين االشتراكات والمزايا واستدامة الصناديق

عجز “التقاعد الحكومي” 61 مليونا و“الخاص” 13 مليونا

فـــي ردهـــا علـــى الســـؤال المقـــدم من 
النائـــب عبدالنبي ســـلمان بشـــأن وضع 
وزارة  أكـــدت  التأمينـــات،  صناديـــق 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي أن عجز 
صنـــدوق التأمينات للقطـــاع العام في 
2018 بلغ 61 مليـــون دينار. أما العجز 
في صندوق تأمينات القطاع الخاص، 

فبلغ 13 مليون دينار في ذات العام.
ملتزمـــة  أنهـــا  الـــوزارة  وذكـــرت 
عليهـــم  المؤمـــن  بصـــرف مســـتحقات 
عنهـــم،  والمســـتحقين  والمتقاعديـــن 
وأنهـــا مســـتمرة بدراســـة اإلصالحـــات 
علـــى القوانيـــن التـــي تكفـــل تحقيـــق 
والمزايـــا  االشـــتراكات  بيـــن  التـــوازن 
واســـتدامة الصناديـــق وقدرتهـــا على 

الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، 
ضمـــن  منـــض  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 

الحلـــول التـــي وضعـــت مـــن مجلـــس 
عمـــر  إلطالـــة  العامـــة  الهيئـــة  إدارة 
الصناديـــق التأمينيـــة وخطط مجلس 
اإلدارة للتغلب على العجوزات المالية، 

إجراء بعـــض التعديالت على األنظمة 
تطبيقهـــا  تـــم  والتأمينيـــة  التقاعديـــة 
ســـابقا؛ بهـــدف تقليـــص المصروفـــات 

وزيادة اإليرادات.

الوضع المالي لصندوق القطاع العام والقطاع الخاص 

أعلنت اللجنة العلمية مؤتمر الطب الباطني والســـكري والســـمنة “االيميدو” 
اختيار الصحافية بدور المالكي للفوز بجائزة التميز اإلعالمي للعام 2019. 
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي انطلق أمس في نســـخته الثالثة تحت 
رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس مجلس إدارة جمعية الســـكري 
البحرينية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة بحضور وزيرة 
الصحـــة فائقـــة الصالح والرئيس التنفيذي لـ “البـــالد” أحمد البحر وأكثر من 

1000 خبير ومختص وباحث مشارك بالمؤتمر.

“^” تحصد جائزة التميز 
اإلعالمي الصحي 2019

المنامة - تراكس البحرين

بســـوق  التطويـــر  أعمـــال  تشـــتمل 
المنامـــة القديمة على تغييـــر الواجهات 
والالفتات الخاصة بالمحالت التجارية، 
وترميـــم المبانـــي التراثيـــة، إذ ســـتضم 
التعديـــالت 275 محـــاًل تجارًيـــا فـــي 4 
شـــوارع رئيســـة علـــى محيـــط الســـوق: 
شـــارع بـــاب البحريـــن، وشـــارع الشـــيخ 
عبـــدهللا، وشـــارع التجار، وشـــارع ولي 
العهد.وُعقـــد االجتمـــاع الثامـــن للجنـــة 
تطويـــر ســـوق المنامـــة القديم برئاســـة 
البحريـــن  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للســـياحة والمعـــارض نـــادر المؤيد، في 
الدولـــي  البحريـــن  بمركـــز  الهيئـــة  مقـــر 

للمعارض والمؤتمرات األربعاء. 
و قـــال المؤيد: “تحـــرص هيئة البحرين 
متابعـــة  علـــى  والمعـــارض  للســـياحة 
مجريـــات أعمـــال تطوير ســـوق المنامة 

عن كثب”.

تطوير 275 محاًل 
تجاريا بـ “المنامة 

القديمة”
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قـــال عاهل البالد القائد األعلـــى صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة “إن إشـــراقة الضوء األول 
لقـــوة دفـــاع البحرين هـــي ذكرى مضيئة في مســـيرتنا 
الوطنيـــة المباركة، فها هي بعـــون هللا وبجهود رجالها 
األشـــاوس ُتعلـــي مجدهـــا عاًمـــا بعد عـــام، فإلى جانب 
نهـــوض قـــوة دفاع البحريـــن بواجبها الســـامي الجليل 
بالذود عن الوطن بكل بســـالة، فإننا نشـــهد في الوقت 
ذاتـــه إســـهاماتها المهمـــة والكبيـــرة في دعم مســـيرته 
التنموية والحضارية الشـــاملة بكل جدارة وكفاءة من 

خالل العديد من المجاالت”.
وكان جاللـــة الملـــك قـــد اســـتقبل بحضور ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
بن عيســـى آل خليفة بقصر الصخير أمس القائد العام 

لقـــوة دفـــاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن 
أحمـــد آل خليفـــة يرافقه وزير شـــئون الدفـــاع الفريق 
الركـــن عبـــدهللا النعيمي ورئيس هيئـــة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب النعيمـــي وعدد من كبـــار الضبـــاط بقوة 
الدفاع، بمناســـبة الذكرى الثانية والخمســـين لتأسيس 

قوة دفاع البحرين.
 وأعرب جاللة الملك القائد األعلى عن تهانيه وتقديره 
لجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة الدفاع وجميع 
المواطنيـــن الكـــرام بهذه المناســـبة الوطنيـــة المجيدة 
فـــي تاريخ البحرين، وقال جاللتـــه “إننا نقّدر ما يبذله 
جميع منتســـبي قـــوة دفاع البحرين حمايـــًة لمنجزاتنا 
الحضاريـــة وأمـــن المواطنيـــن ووحدتـــه الوطنية بكل 
كفـــاءة وبروح وطنية ثابتة وعزيمة صادقة، فهم درع 

الوطن المنيع وموضع الفخر واالعتزاز دائًما”.

المنامة - بنا

 جاللة الملك يتسلم هدية تذكارية من سمو ولي العهد

جاللة الملك: نقّدر ما يبذله البواسل لحماية 
مـنـجـزاتـنـا الـحـضـاريـة وأمـن المواطـنـيــن

إسهامات كبيرة لـ “الدفاع” في دعم المسيرة التنموية

)٠٢(

بدور المالكي

ليلى مال اهلل

سعيد محمدعباس إبراهيم

مع العدد
بمناسبة 

الذكرى الثانية 
و الخمسين 

لتأسيس قوة 
دفاع البحرين
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهّنئ حاكمة جزر 

جرينادا بذكرى 
االستقالل

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
العامة  الحاكمة  إلــى  تهنئة  برقية 
ــاد،  الغــرون جــريــنــادا سيسيل  لــجــزر 
وذلـــــك بــمــنــاســبــة ذكـــــرى اســتــقــالل 

بالدها.

جاللة الملك مستقبال، بحضور سمو ولي العهد، والقائد العام لقوة الدفاع ووزير شؤون الدفاع ورئيس هيئة األركان وعدد من كبار الضباط

المنامة - بنا

اســتقبل عاهــل البــالد القائــد األعلــى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة بحضور ولــي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد بن عيســى آل خليفة بقصر 
الصخيــر أمــس القائــد العــام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة يرافقه وزير شــئون 
الدفاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي وعدد من كبار الضباط بقوة 

الدفاع، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.

 ورفـــع الجميـــع إلـــى جاللتـــه أســـمى 
بهـــذه  والتبريـــك  التهانـــي  آيـــات 
المناسبة الوطنية المجيدة، مشيدين 
بالدعـــم والمســـاندة المتواصلـــة التي 
تحظـــى بها قـــوة دفـــاع البحرين من 
جاللة الملك، سائلين الباري عّز وجّل 
أن يحفـــظ جاللته ويرعـــاه لمواصلة 
هذه المســـيرة الظافرة التي تشهدها 
مملكـــة البحريـــن فـــي عهـــد جاللتـــه 

الزاهر.
 هذا وقـــد أعرب جاللـــة الملك القائد 

األعلـــى عن تهانيـــه وتقديـــره لجميع 
ضبـــاط وضبـــاط صـــف وأفـــراد قـــوة 
الدفـــاع وجميـــع المواطنيـــن الكـــرام 
المجيـــدة  الوطنيـــة  المناســـبة  بهـــذه 
فـــي تاريـــخ البحريـــن، وقـــال جاللته 
“إننـــا نقـــّدر مـــا يبذله جميع منتســـبي 
قوة دفـــاع البحرين حمايًة لمنجزاتنا 
الحضارية وأمن المواطنين ووحدته 
الوطنيـــة بكل كفاءة وبـــروح وطنية 
درع  فهـــم  ثابتـــة وعزيمـــة صادقـــة، 
الفخـــر  وموضـــع  المنيـــع  الوطـــن 

واالعتزاز دائًما”.
إشـــراقة  “إن  جاللتـــه  وأضـــاف   
الضـــوء األول لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
مســـيرتنا  فـــي  ذكـــرى مضيئـــة  هـــي 
الوطنيـــة المباركـــة، فهـــا هـــي بعـــون 
هللا وبجهود رجالها األشـــاوس ُتعلي 
مجدهـــا عاًما بعـــد عام، فإلـــى جانب 
نهوض قـــوة دفاع البحريـــن بواجبها 
الســـامي الجليـــل بالذود عـــن الوطن 
بكل بســـالة، فإننا نشـــهد فـــي الوقت 
ذاته إســـهاماتها المهمة والكبيرة في 

دعم مســـيرته التنمويـــة والحضارية 
الشـــاملة بـــكل جـــدارة وكفـــاءة مـــن 
خـــالل العديـــد مـــن المجـــاالت، مـــن 
خدمات صحية رفيعة ومميزة توفر 
للمواطنيـــن الكـــرام العـــالج والعناية 
الطبية الراقية، وإسهامات كبيره في 
مجال اإلســـكان، فضالً عـــن ما حققه 
رياضيـــة  إنجـــازات  مـــن  منتســـبيها 
مميـــزة رفعت اســـم وطنهم عاليًا في 
المحافـــل اإلقليميـــة والدوليـــة، ومن 
أهم الشـــواهد على ذلك فوز منتخب 
البحرين العســـكري لكـــرة القدم لقوة 
العســـكرية  العالـــم  ببطولـــة  الدفـــاع 
الســـابعة فـــي الصيـــن وإحـــراز مراكز 
إضافـــة  ـــا،  وإقليميًّ ـــا  عالميًّ متقدمـــة 
المهمـــة  والمســـاهمة  التنظيـــم  إلـــى 
الدوليـــة  العســـكرية  المعـــارض  فـــي 

والمشاركة في العديد من المناسبات 
مكانـــة  إلعـــالء  الكبيـــرة  الوطنيـــة 
وطنهم البحرين، فهم ِنعم من ُيعتمد 
عليهم في كافة الميادين، فقد أثبتوا 

جدارتهم بعزٍم ال يلين”.
 وأعـــرب جاللته عن شـــكره وتقديره 
للقائـــد العام لقوة دفاع البحرين على 
جهوده المتواصلة وقيادته السديدة 
التي أثمرت ما تشهده قوة الدفاع من 
تطور مســـتمر ومنعـــه ولجميع رجال 
قـــوة الدفاع البواســـل اللذين يؤدون 
وإخـــالص،  شـــجاعة  بـــكل  واجبهـــم 
ومقـــّدًرا جاللتـــه بـــكل االمتنـــان مـــن 
ســـبقوهم منذ مرحلة التأسيس على 
جهودهم الكبيرة التي بذلوها خدمًة 

لوطنهم.
 كمـــا وّجـــه جاللتـــه خالـــص التهانـــي 

المجيـــدة  الوطنيـــة  المناســـبة  بهـــذه 
لجميع رجـــال قوة الدفاع الشـــجعان 
الذيـــن يقومـــون بواجباتهـــم النبيلـــة 
العـــدل  عـــن  دفاًعـــا  البـــالد   خـــارج 
يـــد  العـــون ومـــد  والســـالم وتقديـــم 
ا  اإلغاثـــة اإلنســـانية لألشـــقاء، متمنيًّ

للجميع دوام التوفيق والسداد. 
 وقد تشـــّرف صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء بتقديم 
إلـــى جاللـــة الملـــك  هديـــة تذكاريـــة 
القائـــد األعلـــى، كما قـــدم القائد العام 
لقـــوة دفـــاع البحرين هديـــة تذكارية 
إلى جاللة الملـــك القائد األعلى وإلى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى بهذه المناســـبة 

المجيدة.

جاللــة الملــك: نقــّدر مــا يبذلــه البواســل لحمايــة منجزاتنــا الحضاريــة وأمــن المواطنيــن

قوة الدفاع درع الوطن المنيع وموضع الفخر واالعتزاز دائًما

تبادل الخبرات والتجارب مع اإلمارات لتحقيق األمن الغذائي

اســـتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس 
في قصر الصخير، وزيرة الدولة لألمن 
الغذائي المســـتقبلي بدولـــة اإلمارات 
المهيـــري؛  مريـــم  المتحـــدة  العربيـــة 
بمناســـبة زيارتهـــا البـــالد، حيث نقلت 
إلـــى جاللتـــه تحيـــات وتقديـــر رئيس 
الدولة صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، ونائـــب رئيـــس 
الدولـــة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم 
دبي صاحب الســـمو الشيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي 
نائـــب القائد األعلى للقوات المســـلحة 
صاحب الســـمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان وتمنياتهـــم الطيبة لشـــعب 

البحرين بالمزيد من التطور والرقي.
وخـــالل اللقاء، رحب صاحب الجاللة 
بوزيرة الدولة مريم المهيري، وأعرب 
األخويـــة  بالروابـــط  اعتـــزازه  عـــن 
الراســـخة والمتميزة التـــي تجمع بين 
البلدين وقيادتيهما وشعبيهما، والتي 
تزداد قوًة فـــي ظل الحرص المتبادل 
جاللتـــه  منوهـــا  تطويرهـــا،  علـــى 
بمســـتوى التعاون والتنســـيق الوثيق 

بيـــن مملكة البحريـــن ودولة اإلمارات 
علـــى مختلـــف المســـتويات وبأهميـــة 
االســـتفادة مـــن الخبـــرات والتجـــارب 
الناجحـــة للبلدين خصوصا في مجال 
تحقيـــق األمـــن الغذائـــي والـــذي يعـــد 
مطلبـــا أساســـيا مـــن مطالـــب التنمية 

المستدامة.

وأكـــد جاللة الملك أن مملكة البحرين 
األمـــن  لملـــف  خاصـــة  أهميـــة  تولـــي 
ضمـــان  وتضـــع  الوطنـــي  الغذائـــي 
استدامته على سلم أولوياتها في ظل 
الســـعي الدائـــم لتفعيـــل دور االبتـــكار 
وتطبيـــق التكنولوجيـــا الحديثـــة في 

تطوير اإلنتاج الزراعي.

بالنهضـــة  الملـــك  جاللـــة  أشـــاد  كمـــا 
الحضاريـــة والتنمويـــة الرائـــدة التـــي 
اإلمـــارات  دولـــة  تحقيقهـــا  تواصـــل 
القطاعـــات  فـــي  المتحـــدة  العربيـــة 
فـــي  المحوريـــة  وبإنجازاتهـــا  كافـــة، 
تحقيق األمـــن الغذائي علـــى الصعيد 
الوطنـــي واإلقليمـــي والدولـــي. ومـــن 

جانبها، أعربت الوزيرة عن بالغ الشكر 
واالمتنـــان لصاحـــب الجاللـــة على ما 
حظيـــت بـــه مـــن حفـــاوة االســـتقبال 
وكرم الضيافة خالل زيارتها المملكة، 
مؤكدة الحرص على ترسيخ التعاون 
الثنائي والشـــراكة اإلستراتيجية في 

مجال تحقيق األمن الغذائي.

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال وزيرة الدولة لألمن الغذائي المستقبلي بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 

ــوة ــ ــن تـــــــــــزداد ق ــ ــدي ــ ــل ــ ــب ــ ــن ال ــ ــي ــ ــك: الـــــعـــــاقـــــات ب ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ جـ

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  ملـــك  بعـــث 
الجاللـــة الملك حمد بن عیســـی 
الـــوزراء  ورئيـــس  خلیفـــة  آل 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
وولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
برقیات تهنئة إلی ملكة المملكة 
الشـــمالیة  وإیرلنـــدا  المتحـــدة 
صاحبـــة  الكومنولـــث  رئيســـة 
إلیزابیـــث  الملکـــة  الجاللـــة 
الثانیة، بمناســـبة ذکری اعتالء 

جاللتها العرش.

البحرين تهنئ 
الملكة إليزابيث 

الثانية بذكرى 
اعتالئها العرش



قرينة العاهل تستعرض خطط تعزيز منظومة األمن الغذائي
اســتقبلت قرينــة عاهــل البالد رئيســة المجلس االستشــاري للمبــادرة الوطنية لتنميــة القطاع الزراعي صاحبة الســمو 
الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة بقصــر الروضــة صبــاح أمــس، وزيــرة الدولــة لألمــن الغذائــي بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة مريم بنت ســعيد حارب المهيري بمناســبة زيارتها للمملكة بحضور وزير األشــغال وشــؤون 

البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف وعدد من المسؤولين. 

اللقـــاء  البـــاد  عاهـــل  قرينـــة  واســـتهلت 
بالترحيب بالوزيرة، واســـتعرضت سموها 
بإيجاز ما يحظى بـــه القطاع الزراعي في 
مملكـــة البحرين مـــن رعايـــة واهتمام وما 
قامـــت بـــه المملكـــة مـــن خطـــوات لتعزيز 
منظومـــة األمـــن الغذائي وتوفيـــر الغذاء، 
من بينها تدشـــين االســـتراتيجية الوطنية 
لألمـــن الغذائي لتكثيـــف التمويل الزراعي 
والحيوانـــي، وتطوير التقنيـــات الزراعية، 
المشـــاريع  فـــي  االســـتثماري  والتوســـع 

ا إلى  ـــا وخارجيًّ الزراعيـــة والغذائية داخليًّ
الخارجيـــة  االســـتثمارات  جـــذب  جانـــب 
للمملكـــة مـــع متابعـــة مســـتويات التخزين 
ســـموها  وأشـــادت  باالســـتهاك.   مقارنـــة 
مـــع  االســـتراتيجية  والشـــراكة  بالتعـــاون 
دولـــة اإلمارات العربية المتحدة من خال 
توقيـــع مذكـــرة تفاهم للتعـــاون في مجال 
األمـــن الغذائي ترتكز على تبادل الخبرات 
والمعلومـــات والدراســـات واألبحـــاث في 
باألمـــن  العاقـــة  ذات  المجـــاالت  كافـــة 

الغذائـــي، متمنيـــة أن تعود هذه الشـــراكة 
بالخير والنفع على البلدين الشقيقين.

وقدمـــت وزيـــرة الدولـــة لألمـــن الغذائـــي 
بدولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة خالص 
الشـــكر واالمتنـــان لصاحبة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
على جهودها الحثيثة واهتمامها بالقطاع 
الزراعـــي فـــي مملكـــة البحرين مـــن خال 
االستشـــاري  للمجلـــس  ســـموها  تـــرؤس 
لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي وما قـــام به من 

مبادرات يأتي في مقدمتها إقامة معرض 
دولي سنوي للحدائق يشار له بالبنان على 
مســـتوى المنطقـــة إلـــى جانـــب احتضـــان 

أســـواق عصريـــة  مـــن خـــال  المزارعيـــن 
تضمن الترويج للمنتـــج الزراعي المحلي، 
مؤكـــدة أن زيارتها تهدف لتعزيز الشـــراكة 

القائمـــة بيـــن البلديـــن في مجـــاالت األمن 
الغذائي وتمثل فرصـــة لتجاوز التحديات 

في هذا القطاع المهم.

الرفاع - قصر الروضة
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أسلحة ووحدات “الدفاع” تواصل االحتفال بالذكرى 52
ضمــن احتفــاالت مملكة البحرين بالذكرى الثانية والخمســين على تأســيس قوة دفــاع البحرين، أقامت عدد 
من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين العديد من البرامج والفعاليات العسكرية، وتكريم عدد من منتسبي 
تلك األســلحة والوحدات المتميزين، وشــارك في حفل التكريم ســمو الرائد بحري الشــيخ عيســى بن سلمان 

بن حمد آل خليفة.

والوحـــدات  األســـلحة  قـــادة  ورفـــع 
فـــي كلماتهم بهذه المناســـبة، أســـمى 
آيـــات التهانـــي لعاهـــل البـــاد القائـــد 
األعلـــى صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، ولولـــي العهد 
النائـــب األول  القائـــد األعلـــى  نائـــب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وللقائد العـــام لقوة دفاع 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمـــد آل خليفة، ولوزير شـــؤون 
الدفاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي، 

ولرئيس هيئـــة االركان الفريق الركن 
ذياب النعيمي وجميع منتســـبي هذا 
الصرح العســـكري الشـــامخ، متمنيين 
لقـــوة دفـــاع البحريـــن اطـــراد التقدم 

واالزدهار والنماء.

إلـــى  كلماتهـــم  فـــي  أشـــاروا  كمـــا   
المحطـــات التطويريـــة فـــي مســـيرة 
قـــوة  ووحـــدات  أســـلحة  مختلـــف 
الدفاع منذ تأسيســـها إلى يومنا هذا، 
التـــي شـــهدت خالها تطـــور ملحوظ 
طـــال جميـــع أقســـام تلـــك األســـلحة 
أحـــدث  باســـتخدام  والوحـــدات، 
العسكرية،  التكنولوجية  المنظومات 
وأشادوا بما وصل إليه منتسبي هذه 
القـــوة مـــن كفـــاءة عالية، ومســـتوى 
التخصصـــات  مختلـــف  فـــي  متميـــز 

والمجاالت العسكرية.

الرفاع - قوة الدفاع

القادة يرفعون 
خالص تهانيهم 

لجاللة الملك

دعم حكومي للسياسات الرامية لتشغيل العاطلين في “الخاص”
ــن عــمــل ــ ــرِّع إدمـــــــاج الــبــاحــثــيــن ع ــ ــس ــ ــن عــــبــــداهلل: مـــعـــرض الـــتـــوظـــيـــف ي ــ خـــالـــد ب

الـــوزراء،  رئيـــس مجلـــس  نائـــب  اســـتقبل 
الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، بمكتبه 
في قصـــر القضيبية، وزير العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان، وعـــدًدا من 
مســـؤولي الـــوزارة الذيـــن رفعـــوا شـــكرهم 
افتتـــاح معـــرض  لرعايتـــه  لـــه  وتقديرهـــم 
التوظيـــف الشـــامل الـــذي نظمتـــه الـــوزارة 
مطلع ديســـمبر 2019 والذي يأتي في إطار 
متابعة تنفيـــذ البرنامج الوطني للتوظيف. 
دعـــم  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  وأكـــد 
الحكومـــة برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، للسياســـات والبرامـــج الرامية إلى 
توظيـــف المواطنيـــن في القطـــاع الخاص، 
تأهيـــل  نحـــو  اإلمكانـــات  كافـــة  وتوفيـــر 
الموارد البشرية وإدماجها في سوق العمل، 

مثنًيـــا كذلـــك علـــى اســـتراتيجية مجلـــس 
التنميـــة االقتصاديـــة، برئاســـة ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، الرامية 
إلـــى إيجاد بيئة عمل جاذبة لاســـتثمارات 
العالمية، وتســـويق البحريـــن كونها منطقة 

تستقطب الفرص والمشاريع الحديثة.
 وأعـــرب عن شـــكره لوزير العمـــل والتنمية 
الـــوزارة  منتســـبي  وجميـــع  االجتماعيـــة 
علـــى تنظيم المعـــرض الذي حظـــي بإقبال 
واســـع مـــن قبـــل المواطنيـــن الباحثين عن 
عمـــل الذين ســـنحت لهـــم الفرصة لاطاع 
علـــى مختلف الشـــواغر المتوفـــرة بما يلبي 
رغباتهـــم ويتفـــق مـــع تطلعاتهـــم، وهـــو مـــا 
عكـــس الجهـــود التـــي تبذلهـــا الـــوزارة عبر 

بتســـريع  الكفيلـــة  الســـبل  كافـــة  اتخاذهـــا 
إدمـــاج الباحثيـــن عـــن عمـــل فـــي مختلـــف 

القطاعات وبأجور مجزية.
 وأعـــرب عـــن تقديـــره لمؤسســـات القطـــاع 
بلـــغ  ومؤسســـات  شـــركات  مـــن  الخـــاص 
أن  علـــى  حرصـــت  منشـــأة،   500 عددهـــا 
يكـــون لها تواجد في المعرض خال يومي 
تنظيمـــه، وهو ما يجســـد ما تتمتـــع به تلك 
المنشآت من مسؤولية اجتماعية، وتعكس 
الـــذي  بالمبـــدأ  إيمانهـــا  تلـــك  بمشـــاركتها 
اســـتطاعت الحكومـــة ترســـيخه والمرتكـــز 
علـــى جعـــل البحريني الخيـــار األفضل عند 

التوظيف لدى أصحاب العمل.
 وأشـــار إلـــى أن ســـوق العمـــل فـــي مملكـــة 
البحريـــن أصبح اليوم أفضـــل من أي وقت 
مضـــى؛ ألنـــه بـــات محصًنـــا بمجموعـــة من 

التشـــريعات والقوانين الوطنية التي تكفل 
ألصحـــاب العمـــل والعامليـــن فـــي القطـــاع 
فـــي  وتحـــّدد  حقوقهـــم،  معرفـــة  األهلـــي 
الوقت نفسه لكل طرف من أطراف اإلنتاج 
واجباتهم، األمر الذي ســـاهم في أن تحقق 
مملكة البحرين على مدى األعوام الماضية 

النمـــو  مـــن حيـــث  بـــارزة  نتائـــج إيجابيـــة 
فـــي ســـوق العمل، وهـــو ما عـــّزز من فرص 
استفادة المواطنين من الوظائف المناسبة 

التي توفرها تلك الشركات.
وتقّدم وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية، 
باألصالـــة عـــن نفســـه ونيابـــة عـــن جميـــع 

منتســـبي الـــوزارة، بالشـــكر واالمتنـــان إلى 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد هللا علـــى رعايتـــه 
وافتتاح المعرض، الفًتا إلى أن تلك الرعاية 
الكريمـــة تعكس حرص الحكومـــة الموقرة 
على دعم ومســـاندة مشـــاريع الـــوزارة في 
تنمية الموارد البشـــرية وتأهيلها وإدماجها 

في سوق العمل.
 وأضـــاف أنـــه كان للرعايـــة دور كبيـــر فـــي 
مـــن  الخـــاص  القطـــاع  منشـــآت  تشـــجيع 
مختلـــف التخصصـــات على المشـــاركة في 
المعـــرض عبـــر حزمة من الحوافـــز والمزايا 
المشـــجعة، وتوفير فـــرص تأهيل وتدريب 
ا من  الباحثين عن عمل، واالرتقاء بهم مهنيًّ
خال التدريب على رأس العمل وتزويدهم 
المســـتجدات  وفـــق  الازمـــة  بالمهـــارات 
ومتطلبات السوق، فضاً عن دعم األجور.

المنامة - بنا

افتتاح عدد من األقسام بمستشفى الملك حمد الجامعي
السرطان لعالج  جــديــدة  استراتيجيات  استكشاف  نحو  العلمية  األبــحــاث  توظيف  الــدفــاع:  ــر  وزي

أنـــاب القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفة، وزير شـــؤون الدفاع الفريق 
الركـــن عبدهللا النعيمي أمـــس، الفتتاح 
عدد من األقســـام الجديدة بمستشـــفى 
مـــع  تزامُنـــا  الجامعـــي،  حمـــد  الملـــك 
احتفـــاالت الذكـــرى الثانية والخمســـين 
لتأســـيس قوة دفـــاع البحرين، بحضور 

وزيرة الصحة فائقة الصالح.
بإزاحـــة  الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  وقـــام 
الستار إيذاُنا بافتتاح األقسام الجديدة 
التـــي تـــم إنشـــاءها بالمستشـــفى الملك 
قســـم  افتتـــح  إذ  الجامعـــي،  حمـــد 
“البوزيترونـــي”  المغناطيســـي  الرنيـــن 
)PET MR(، ووحـــدة العنايـــة المركـــزة 
األجهـــزة  بأحـــدث  والمزوديـــن 

المتطـــورة  والعاجيـــة  التشـــخيصية 
بافتتـــاح  قـــام  وبعدهـــا  والمتقدمـــة، 
الصيدليـــة الذكيـــة، التـــي تحتـــوي على 
أحـــدث المعـــدات واآلالت اإللكترونيـــة 
تجهيـــز  فـــي  والمتخصصـــة  الحديثـــة 
وإعـــداد األدوية وآلية تركيبها وســـرعة 

صرفها.
بعـــد ذلـــك افتتح وزيـــر شـــؤون الدفاع 
لألطفـــال  المركـــزة  العنايـــة  وحـــدة 
أعلـــى  تقديـــم  فـــي  والمتخصصـــة 
مستويات الرعاية الصحية والخدمات 
العاجية الازمة لألطفال المرضى من 
ذوي الحاالت الحرجة بشـــكل مســـتمر، 
كمـــا قـــام باالطاع على مشـــروع ألواح 
 ،)Solar Energy( الشمســـية  الطاقـــة 
التـــي يســـتفاد منها لتشـــغيل جـــزء من 

االســـتهاك الكهربائي للمستشفى، التي 
ستسهم في إنتاج طاقة نظيفة وتحقق 

ترشيد استهاك الطاقة الكهربائية.
وبعـــد ذلك توجـــه وزير شـــؤون الدفاع 
وقـــام  لـــألورام،  البحريـــن  مركـــز  إلـــى 
بافتتـــاح مركـــز أبحاث الســـرطان، الذي 
يهدف إلى وجود بيئـــة بحثية متقدمة 
في مجال علـــوم أمراض الدم واألورام 
مع التركيز على ســـبل الوقاية والعاج، 
إضافـــة إلـــى توظيف األبحـــاث العلمية 
نحو استكشـــاف استراتيجيات جديدة 
لعـــاج المـــرض والعمـــل علـــى تصنيـــع 
المركبات الكيميائية وإجراء الدراسات 
ذلـــك  وبعـــد  العاقـــة،  ذات  المخبريـــة 
تفضـــل بافتتـــاح جناح األطفـــال بمركز 

البحرين لألورام.

وأشـــاد الوزيـــر بالجهـــود الطيبـــة التـــي 
بذلـــت إلنشـــاء هـــذه األقســـام الطبيـــة 
التخصصيـــة، التي تعتبر من المشـــاريع 
حمـــد  الملـــك  لمستشـــفى  التوســـعية 
التخصصـــات  مـــن  وتعـــد  الجامعـــي، 

المنطقـــة ومـــا  الرائـــدة علـــى مســـتوى 
وصـــل إليه من مســـتوى علمـــي متقدم 
بدعـــم ورعايـــة عاهـــل البـــاد صاحـــب 
آل  عيســـى  بـــن  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
خليفة، وبتوجيهات ومتابعة من القائد 

لقـــوة دفـــاع البحريـــن، لتطويـــر  العـــام 
المنظومات الطبية بقوة دفاع البحرين 
لتحقيـــق أعلـــى المســـتويات العاجيـــة 
والصحية وفق أحدث التقنيات الطبية 
المتقدمة بسواعد وطنية إدارية وفنية 
فـــي مختلف المجاالت الطبية، إذ يقدم 
مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي رعاية 
صحية وخدمة عاجية متكاملة داخل 
مملكـــة البحريـــن. بعدهـــا شـــاهد الوزير 
فيلمـــا موجـــزا تضمـــن مراحـــل إنشـــاء 
أقســـام الجديدة بمستشفى الملك حمد 
الجامعـــي، وفي ختام الزيارة قدم قائد 
مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي اللواء 
طبيـــب الشـــيخ ســـلمان بـــن عطية هللا 
آل خليفة هدية تذكارية لوزير شـــؤون 

الدفاع بهذه المناسبة.

المنامة - بنا



قال وزير المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة أن عجز صندوق التأمينات للقطاع العام في 2018 بلغ 
61 مليون دينار. أما العجز في صندوق تأمينات القطاع الخاص، فبلغ 13 مليون دينار في ذات العام. 

جاء ذلك ردا على سؤال للنائب األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان.

وأكد  بأن الوزارة ملتزمة بصرف مستحقات المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم، وأنها مستمرة بدراسة اإلصالحات 
على القوانين التي تكفل تحقيق التوازن بين االشتراكات والمزايا واستدامة الصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. 

نص اإلجابة

وجاء في نص اإلجابة ما يلي:
بالنسبة  واإلداريـــــة  الــمــالــيــة  األوضــــاع  أوال:   
للصناديق التأمينية التي تديرها الهيئة العامة 

)الجدول المرفق مع المادة(
التي وضعت من قبل مجلس  الحلول  ثانيا:   

عــمــر  ــة  ــ ــال إلطــ ــامـــة  ــعـ الـ ــة  ــئ ــي ــه ال إدارة 
وخطط  التأمينية  الصناديق 

للتغلب  اإلدارة  مــجــلــس 
على العجوزات المالية:

تـــــــــم إجـــــــــــــــــراء بـــعـــض 
األنظمة  على  التعديالت 
التقاعدية والتأمينية تم 
بهدف  ســابــقــا؛  تطبيقها 
تــقــلــيــص الـــمـــصـــروفـــات 

وزيـــــــــــــــادة اإليـــــــــــــــرادات 
نستعرضها فما يلي:

اشــتــراكــات  جملة  ــادة  زيـ
ــد فــي  ــاعـ ــقـ ــتـ الـ

 % 15 ــدال مـــن  بـ ــى 18 %  إلـ الـــعـــام  الــقــطــاع 
بموجب قرارا وزير المالية رقم 1 لسنة 2002

 24 لتصبح  التقاعد  اشــتــراكــات  جملة  زيـــادة 
% وذلك بزيادة نسبة مساهمة الحكومة في 
اشتراكات التقاعد من موظفي الدولة إلى 18 
% بدال من 12 % بموجب قرار وزير المالية 

رقم 26 لسنة 2007.
القطاع  فــي  االشــتــراكــات  جملة  ــادة  ــ زي  
 15 ــــدال مـــن  ب  % 18 ــــى  إل الـــخـــاص 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

29 لسنة 2007
رقم  المادة  أحكام  تعديل  تم   
لسنة   13 رقم  القانون  من   22
بــاحــتــســاب  الــمــتــعــلــقــة   1975
معاش الوزير ومن في حكمه 

على النحو التالي:
للدولة  العامة  الخزانة  تحميل 
بين  االشــتــراكــات  في  للفرق 
الفعلية  الخدمة 
والـــــــــــــمـــــــــــــدة 
الـــمـــحـــســـوب 
ــحــد  عــنــهــا ال
األقــــــــصــــــــى 
ــاش  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

 25 رقــم  الــقــانــون  بموجب  للوزير  المستحق 
لسنة 2010

ومن  الوزير  معاش  احتساب  تعديل طريقة   
 67 بقانون رقم  المرسوم  بموجب  في حكمه 

لسنة 2014
بتعديل   2018 لسنة   43 رقم  القانون  صــدور 
 ،1975 لسنة   13 رقــم  الــقــانــون  أحــكــام  بعض 
القطاع  في  العالمين  الموظفين  شمل  حيث 
التأمينية  التغطية  فــي  مؤقتة  بعقود  الــعــام 
األمر الذي من شأنه استحداث إيراد للصندوق 

من اشتراكات التقاعد لهذه الفئة.
2018 بتعديل  17 لسنة  القانون رقم   صدور 
االجتماعي  الــتــأمــيــن  قــانــون  مــن   36 الــمــادة 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 
التأمين  نــظــام  فــي  المشتركين  يمنح  الـــذي 
االجتماعي ميزة شراء السنوات االفتراضية.

العجز االكتواري

دخول  حالة  مع  العامة  الهيئة  طريقة  ثالثا: 
مرحلة العجز االكتواري منذ سنوات قليلة:

ينص البند 6 من المادة السادسة من القانون 
رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين 

االجتماعي على التالي:
ــواري كــــل 3  ــ ــتـ ــ ــيــر اكـ  تــعــيــيــن خــب
المركز  وتــحــديــد  لفحص  ســنــوات 

المالي للهيئة.
 تأسيسا على النص آنف 
ــتــزم الــهــيــئــة  ــل ــر ت ــذكـ الـ
ــتــعــيــيــن  الــــعــــامــــة ب
ــواري  خـــبـــيـــر اكــــــتــــ
لـــفـــحـــص وتـــحـــديـــد 
ثالث  كــل  المالي  المركز 
المعيار  لمتطلبات  استنادا  انــه  كما  ســنــوات، 
تقوم   )26LAS(  26 رقـــم  للمحاسبة  ــــدول  ال

لتقييم  اكتواري  خبير  بتكليف  العامة  الهيئة 
مالية  سنة  كل  نهاية  في  التأمينية  أنظمتها 
بغرض تقييم الوضع االكتواري في الصناديق 

التقاعدية.
وحيث أشارت تقارير الخبير إلى وجود عجز 
الخاص  العام  الصندوقين  كال  في  اكــتــواري 
المستقبلية  المالية  االلتزامات  لزيادة  نتيجة 
على صافي أصولها؛ لذا شاركت الهيئة العامة 
الــوزاريــة  اللجان  مــع  عــديــدة  اجتماعات  فــي 
المالية  األوضــاع  بعرض  وتقدمت  المختصة 
ــات االكــتــواريــة،  ــدراسـ لــلــصــنــاديــق ونــتــائــج الـ
الــتــي تتضمن  ــيــن  ــقــوان ال واعـــــدت مــشــاريــع 
إصالحات على األنظمة التقاعدية والتأمينية 
الوزارية  اللجنة  قامت  ثم  بها، ومن  المعمول 
لضبط وترشيد اإلنفاق برفع تصوراتها بشأن 
الحكومة،  إلـــى  الــتــقــاعــديــة  األنــظــمــة  إصـــالح 

مشاريع  الحكومة  أحالت  وقــد 
ــى مــجــلــس  ــ ــ الـــقـــوانـــيـــن إل

الـــنـــواب فـــي الــفــصــل 
الــتــشــريــعــي الــرابــع 
ــل  ــاهـ وإصــــــــــــدار عـ
ــاحــــب  الـــــــبـــــــالد صــ
حمد  الملك  الجاللة 

خليفة  آل  عيسى  بن 
تــوجــيــهــاتــه الــســامــيــة 

مشتركة  لجنة  بتشكيل 
التشريعية  السلطتين  بين 

لدراسة  والتنفيذية 

ــيــن إصــــالح أنــظــمــة الــتــقــاعــد  مــشــاريــع قــوان
بعقد  اللجنة  واستمرت  االجتماعي  والتأمين 
االجتماعات لمناقشة التعديالت لغاية انتهاء 

الفصل التشريعي الرابع.

مكتسبات المتقاعدين

المالية  بالتزاماتها  العامة  الهيئة  وفاء  رابعا: 
من  عليهم  المؤمن  ومكتسبات  حقوق  تجاه 
األوضــاع  ظل  في  والمشتركين  المتقاعدين 

القائمة:
تــؤكــد الــهــيــئــة الــعــامــة بــأنــهــا مــلــتــزمــة بصرف 
مــســتــحــقــات الــمــؤمــن عــلــيــهــم والــمــتــقــاعــديــن 
ــهــم، كــمــا تـــقـــوم بـــإجـــراء  والــمــســتــحــقــيــن عــن
الدراسات الالزمة للوقوف على تكاليف إضافة 
وتــحــرص  تأمينية  مــيــزة  أي  اســتــحــداث  أو 
التمويل  على طلب تحديد مصادر 
قبل  المقدمة  للمنافع  المناسبة 
وأنها  تطبيقها،  على  الــمــوافــقــة 
مستمرة بدراسة اإلصالحات 
تكفل  التي  القوانين  على 
بين  ــوازن  الــــتــ تــحــقــيــق 
والمزايا  االشــتــراكــات 
الصناديق  واستدامة 
وقــــــدرتــــــهــــــا عـــلـــى 
بالتزاماتها  الــوفــاء 

المستقبلية.

عجز “التقاعد الحكومي” 61 مليون دينار و“الخاص” 13 مليونا
الصناديق واستدامة  والمزايا  االشتراكات  بين  التوازن  لتحقيق  ا على سلمان:  ردَّ المالية  وزير 
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ليلى مال اهلل

468 ألف دينار الكلفة السنوية لتأجير مقر “التأمينات”

وّجه النائب محمود البحراني سؤاالً 
إلى وزير المالية واالقتصاد الوطني 
آل خليفة  بن خليفة  الشيخ سلمان 
ــا األســـبـــاب الـــداعـــيـــة إلــى  نـــّصـــه “مــ
العامة  للهيئة  الحالي  المقر  تأجير 
لــلــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي؟ وكــــم عــدد 
الطوابق المؤجرة؟ وكم يبلغ إجمالي 
مساحتها؟ وكم تبلغ الكلفة السنوية 
عــام يمتد  أي  وإلــى  اإليــجــار؟  لعقد 
لبناء  هنالك خطة  العقد؟ وهل  هذا 
عن  لالستغناء  للهيئة  جديد  مبنى 

عقود اإليجار؟”. 
ــرد بأنه  ــ ــال الـــوزيـــر فــي مــتــن ال  وقــ
مقر  استئجار  إلــى  الحاجة  “جــاءت 
االنتهاء  بعد  الحالي  العامة  الهيئة 
اإلداري  الدمج  إجـــراءات  كافة  من 
)الهيئة  السابقتين  الهيئتين  بــيــن 
والهيئة  التقاعد  لــصــنــدوق  الــعــامــة 
الــعــامــة لــلــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة( 
لسنة   )3( ــم  رقــ الـــقـــانـــون  بــمــوجــب 
للتأمين  العامة  الهيئة  بشأن   2008
ــا لــمــصــلــحــة  ــي، تــحــقــيــًق ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ

متكامل  جديد  مقر  وتوفير  العمل، 
يسهل  مــنــاســب  مــوقــع  فـــي  للهيئة 
ــيــه،  عــلــى الــمــراجــعــيــن الـــوصـــول إل
ــاز مــعــامــالت  ــجــ ــ ــك لــصــعــوبــة إن ــ ذلـ
المستفيدين في ظل توزيع إدارات 
األمر  منفصلين،  مبنيين  في  الهيئة 
االنتقال  في  المراجعين  أرهق  الذي 
ــمــــام ومــتــابــعــة  ــ بـــيـــن الــمــبــنــيــيــن إلت

مواضيعهم”.

مقر جديد

ــر “ســـعـــت الــهــيــئــة  ــ ــوزي ــ  وأضــــــاف ال
ــافـــظـــة عــلــى  ــمـــحـ ــة نـــحـــو الـ ــامــ ــعــ ــ ال
ضمان  خـــالل  مــن  الــعــمــل  انسيابية 
التأمينية  الــخــدمــات  جميع  تقديم 
يتواجد  واحــد،  مقر  في  للمراجعين 
فيه كافة الموظفين، وذلك بدالً من 
مبنيين  في  الهيئة  موظفي  تواجد 
ــن رؤيــتــهــا  مــنــفــصــلــيــن، انـــطـــالًقـــا مـ
تقديم  فــي  ــادة  ــريـ الـ فــي  المتمثلة 
االجتماعي  التأمين  وخدمات  مزايا 
تطويرها  وضمان  للجميع،  المتميزة 

واستمراريتها.
حينه  فــي  الهيئة  “وقــامــت  وتــابــع   
بــدراســة األمـــر، ورفــعــه إلــى مجلس 
االنتقال  على  وافـــق  الـــذي  اإلدارة، 
إدارات  كافة  إلى مقر جديد، يجمع 
واحد،  مكان  في  وموظفيها  الهيئة 
إلــى جــانــب توفير مــزايــا وخــدمــات 
واحد،  مكان  في  المتنوعة  التأمين 
ــب تــخــصــيــص مــكــاتــب  ــ ــان إلــــــى جــ

للخدمة السريعة”.
وأكمل “وهذا ما أكد عليه المواطنون 

التام،  بالرضا  آرائهم  استقصاء  عند 
بالهيئة،  المعامالت  إنــهــاء  وسهولة 
وذلك بعد االنتقال إلى المقر الجديد، 
والمؤمن  المواطنين  رضا  بأن  علًما 
المهمة  األولويات  من  يعتبر  عليهم، 

لدى الهيئة”.
أن  إلى  اإلشــارة  الوزير”تجدر  وقــال 
االجتماعي  للتأمين  العامة  الهيئة 
الــفــنــادق  تمتلك أســهــًمــا فــي شــركــة 
الوطنية المالكة للمقر الحالي للهيئة، 
األمـــر الـــذي يــعــود بــالــمــردود المالي 

على الهيئة في المحصلة النهائية”.

 الكلفة والمساحة

المؤجرة  الطوابق  عــدد  عــن  ه  ــردِّ وبـ
وكم  مساحتها،  إجمالي  يبلغ  وكــم 
اإليجار،  لعقد  السنوية  التكلفة  تبلغ 
العقد قال  هــذا  يمتد  عــام  أي  وإلــى 
الوزير”عدد الطوابق المؤجرة سبعة، 
 8189.100 ــمــســاحــة  ال وإجـــمـــالـــي 
للعقد  الــســنــويــة  ــفــة  ــتــكــل وال ــتـــر،  مـ
العقد  ومــدة  ديــنــاًرا،   468,799,086

لغاية ديسمبر 2022”.
هنالك  كانت  إذا  ما  على  ه  ردِّ  وفي 
لالستغناء  جديد  مبنى  لبناء  خطة 
ــال “تــســعــى  ــار، قــ ــجــ عـــن عــقــود اإليــ
ــن خــطــطــهــا  ــمـ ــامــــة ضـ ــعــ ــ الـــهـــيـــئـــة ال
المستقبلية إلى إنشاء مبنى متكامل 
يتالءم  بما  لها،  مناسب  مكان  فــي 
ــيــن، كما  ــمــواطــن ــيــاجــات ال مـــع احــت
تراعي الهيئة ما هو أنسب من حيث 
للصناديق  المالية  لألوضاع  التكلفة 

التقاعدية”.

مقر مبنى التأمينات محور سؤال البحراني محمود البحراني

اإليــجــار عــقــود  عــن  لالستغناء  جــديــد  مبنى  لبناء  خطة  الــبــحــرانــي:  على  ردا  المالية  وزيـــر 
إبراهيم النهام

الوضع المالي لصندوق القطاع العام والقطاع الخاص 



وفًقــا لقاعــدة بيانــات إدارة الثــروة النباتية بشــؤون الزراعة، فــإن في البحرين عدد 720 مزرعة خاصة )نشــطة – منتجة( مقامة حالًيا في 
األراضــي الصالحــة للزراعــة، وتتركــز غالبيــة تلــك المزارع فــي المحافظة الشــمالية، كما أن هنالك عــدد 6 مزارع حكوميــة مقامة على تلك 
المساحة تشرف عليها وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ضمن األراضي الزراعية المخصصة لشؤون الزراعة، وهي 

مستغلة في األبحاث والتجارب الزراعية.

وقال الوزير عصام عبدهللا خلف 
بــرلــمــانــي  فـــي رده عــلــى ســــؤال 
لــلــنــائــب أحــمــد الــدمــســتــانــي أن 
ــخــصــبــة الــصــالــحــة  األراضـــــــي ال
نحو  تبلغ  المملكة  فــي  لــلــزراعــة 
3700 هكتار تقريًبا، وهناك نحو 
1600 هكتار يتم زراعتها حالًيا، 

وهي غير مصنفة زراعًيا.

ضمن برنامج عمل الحكومة

خلف  الوزير  إجابات  يلي  وفيما 
النائب  من  المقدم  السؤال  على 
أحمد الدمستاني حول األراضي 

الصالحة للزراعة:
األراضـــــي  مـــســـاحـــات  مـــا  أوًل: 
مملكة  فـــي  لــلــزراعــة  الــصــالــحــة 

البحرين؟
األراضـــي  بمساحة  يتعلق  فيما 
في  لــلــزراعــة  الصالحة  الخصبة 
 3700 نحو  تبلغ  فهي  المملكة، 
 2175 نحو  منها  تقريًبا،  هكتار 
 AG هــكــتــاًرا مــصــنــفــعــة زراعـــًيـــا
زراعتها  يتم  1600 هكتار  ونحو 
زراعًيا،  مصنفة  غير  وهي  حالًيا 
ــوزارة مــن خــال هيئة  الـ وتعمل 
العمراني  والــتــطــويــر  التخطيط 
عــلــى تــضــمــيــن تــلــك الــمــســاحــات 
ــا  زراعــًي المصنفة  غــيــر  الخصبة 
للمخطط  الزراعية  الخارطة  في 

الهيكلي.
أما مساحة األراضي التي يمكن 

استصاحها، فتبلغ نحو 1300 
ــي هــذا  هــكــتــار تــقــريــًبــا، وفــ
الصدد تسعى الوزارة ضمن 
المنبثقة  إســتــراتــيــجــيــتــهــا 
من  الحكومة؛  برنامج  عن 

أجل المساهمة في األمن 
تشجيع  إلــى  الغذائي، 

الســـتـــثـــمـــار 
فـــــــــــــــي 

ــال الــــــزراعــــــي وتـــقـــديـــم  ــجــ ــمــ ــ ال
الازمة مما سيشكل  التسهيات 
ــواًء ألصــحــاب  عــامــًا مــحــفــًزا ســ

األراضي أو المستثمرين.
يــذكــر أنــه وفــًقــا لــقــاعــدة بيانات 
بــشــؤون  النباتية  الــثــروة  إدارة 
 720 عــدد  فــإن هنالك  الـــزراعـــة، 
– منتجة(  )نشطة  مزرعة خاصة 
ــي األراضــــــي  ــا فــ ــًيـ ــالـ مـــقـــامـــة حـ
الصالحة للزراعة، وتتركز غالبية 
ــي الــمــحــافــظــة  ــزارع فـ ــ ــم ــ ــلــك ال ت
الــشــمــالــيــة، كــمــا أن هــنــالــك عــدد 
على  مقامة  حكومية  ــزارع  مـ  6
عليها  تـــشـــرف  ــمــســاحــة  ال ــك  ــل ت
الزراعية  الــوزارة ضمن األراضي 
المخصصة لشؤون الزراعة، وهي 
والتجارب  األبحاث  مستغلة في 

الزراعية.

األراضي الصالحة

تتخذها  التي  التدابير  ما  ثانيا: 
الــــــــــوزارة مــــن أجـــــل اســتــغــال 
األراضــــــــي الـــصـــالـــحـــة لـــلـــزراعـــة 

بصورة مثمرة؟
تنمية  نحو  إلستراتيجيتها  وفًقا 
وتــطــويــر الــقــطــاع الـــزراعـــي؛ من 
ــمــســاهــمــة الــفــاعــلــة في  أجــــل ال
فقد  ــغــذائــي،  ال األمـــن  التحقيق 
ــت الـــــوزارة  ــ أولـ
اهـــــتـــــمـــــاًمـــــا 
كــــــــبــــــــيــــــــًرا 
بـــالـــرقـــعـــة 
الــزراعــيــة 
المتوفرة 
فـــــــــــــــــــــي 
ــكــة؛  ــمــمــل ال
ــي يــتــم  ــكــ ــ ل
اســـتـــغـــالـــهـــا 
ــال  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ السـ
األمـــــــثـــــــل، 
وذلـــــــك 
مـــــــــــن 

وتحفيز  القطاع  تنشيط  خــال 
الــمــزارعــيــن لســتــغــال األراضـــي 
فقد  الصدد،  هذا  وفي  الزراعية، 
تــركــزت اإلجــــــراءات والــتــدابــيــر 

التي اتخذتها الوزارة فيما يلي:
1 - الحوافز واإلعانات الزراعية

ــي  ــومـ ــكـ ــحـ ــم الـ ــ ــدعــ ــ ــ ــم ال ــ ــدي ــ ــق ــ ت
ــن مــــن دعــــــم بــعــض  ــيـ ــزارعـ ــمـ ــلـ لـ
وذلك  الزراعي  اإلنتاج  مدخات 
القيمة  مـــن  بــالــمــئــة   60 بــخــصــم 
األصلية لتلك المدخات، وتشمل 
ــــري  ــواد ال ــ ــ ــمــــدخــــات: م ــ تـــلـــك ال
)األنابيب وتوصياتها(،  الحديثة 
ــوت الــمــحــمــيــة،  ــيــ ــ ــب ــ أغـــطـــيـــة ال
الحشرات  مكافحة  مــواد  توفير 

والمبيدات.
بتقديم  كذلك  ــوزارة  ال تقوم  كما 
مثل  المجانية،  الخدمات  بعض 
مشروع مكافحة سوسة النخيل 
ــحــمــراء والــــذي يــغــطــي جميع  ال
البحرين،  مملكة  فــي  الــمــنــاطــق 
هـــــذا بـــاإلضـــافـــة إلـــــى تــوصــيــل 
المعالج  الصحي  الــصــرف  مــيــاه 

لاستخدام الزراعي.
2 - الخدمات الفنية واإلدارية

الدعم مجاًنأ من  تنفيذ هذا  يتم 
الفنية  ــمــشــورة  ال تــقــديــم  خـــال 
الزراعي،  المجال  في  للمزارعين 
ــي  ــزراعــ ــ ــات اإلرشــــــــاد ال ــدمـ ــخـ كـ
وتــنــظــيــم الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
واأليـــــــام الــحــقــلــيــة لــلــمــزارعــيــن 
لــاطــاع عــلــى نــتــائــج الــتــجــارب 
وطـــرق الـــزراعـــة الــحــديــثــة، هــذا 
الســتــشــارات  تقديم  عــن  فــضــًا 
اإلصــابــة  تشخيص  فــي  الــفــنــيــة 
ــة وتــحــديــد  ــيــ ــزراعــ ــ بــــاآلفــــات ال
ــة إلــى  ــافـ ــرق مــكــافــحــتــه، إضـ طــ
الحكومية  اإلجـــــراءات  تسهيل 
المعنية  الجهات  لدى  للمزارعين 
العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  “مثل 
والحكومة  الــمــعــلــومــات  وهــيــئــة 

اإللكترونية”.
3 - تشجيع القطاع الخاص 

لالستثمار في القطاع الزراعي

تــعــمــل الـــــــــوزارة عـــلـــى تــشــجــيــع 
في  لاستثمار  الــخــاص  القطاع 
المجال الزراعي وتقديم الحوافز 
هذا  وفي  الممكنة،  والتسهيات 
الصدد، فقد قامت الزارة بتوفير 
أراضي زراعية في منطقة هورة 
عــالــي لــلــشــركــات الســتــثــمــاريــة، 
إبرام عقود استثمارية  حيث تم 
مع عدد 7 شركات؛ بهدف زراعة 
مــحــاصــيــل تــســاهــم فـــي زيــــادة 
ــاج الــــزراعــــي بــاســتــخــدام  ــتــ ــ اإلن
مثل  الحديثة  الــزراعــة  أساليب 
تــربــة وأنظمة  مــن دون  الــزراعــة 

الذكاء الصطناعي.

تمكين صغار المزارعين

المتخذة  ــراءات  ــ اإلجــ مــا  ثــالــثــا: 
المارعين  صــغــار  مــســتــوى  لــرفــع 
ــلـــك تــلــك  ــمـ وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مـــــن تـ

األراضي؟
كــمــا هــو مــعــلــومــات، فـــإن مسألة 
ــر يقع  تــمــلــيــك األراضــــــي هـــو أمــ
ــارج نـــطـــاق اخـــتـــصـــاص هــذه  ــ خـ
الكثير من  هنالك  ولكن  ــوزارة،  ال
الـــوزارة  بها  تــقــوم  الــتــي  الجهود 
المزارعين  صغار  أجل  من  حالًيا 
مع  والتنسيق  بــالــتــعــاون  وذلـــك 
القطاع  لتنمية  الوطنية  المبادرة 
الزراعي، ومن ضمن تلك الجهود:

ــي زراعـــيـــة: قامت  تــوفــيــر أراضــ
أرض   19 عـــدد  بتوفير  ــوزارة  ــ الـ
تم  عالي  هــورة  بمنطقة  زراعــيــة 
الــمــزارعــيــن،  لــصــغــار  تخصيصها 
حــيــث أبــرمــت الـــــوزارة مــع عــدد 
عــقــود  بـــحـــريـــنـــًيـــا  مـــــزارًعـــــا   19
10 ســنــوات قابلة  لــمــدة  انــتــفــاع 
تم  وقــد  مماثلة،  لــمــدد  للتمديد 
اختيار هؤلء المزارعين لكونهم 
يواجهون تحديات تتعلق بتوفير 
استدامة  لضمان  زراعية  أراضي 

نشاطهم في القطاع الزراعي.
دعم وتسويق المنتجات الزراعية 
المزارعين  سوق  يعتبر  المحلية: 

الوزارة  تنظمه  الذي  البحرينيين 
ــزراعــيــة  عـــن طــريــق الـــشـــؤون ال
الحديقة  فــي  موسمية  بــصــورة 
النباتية التابعة لها بمنطقة البديع، 
المبادرة  مع  والتنسيق  بالتعاون 
الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية 
البحرينيين  لــلــمــزارعــيــن  دعـــًمـــا 
المحلية  مــنــتــجــاتــهــم  لــتــســويــق 
وحافزا من أجل زيادة المنتجات 
لمنافسة  الــبــحــريــنــيــة  الــزراعــيــة 
المستوردة،  الزراعية  المنتجات 
منفًذا  الــســوق  ذلــك  يمثل  حيث 
تــجــارًيــا مــهــًمــا لــمــا يــزيــد عــن 40 
ذلك  لقيت  بحرينيا، وقد  مزارعا 
السوق نجاًحا كبيًرا وسمعة طيبة 
باعتبارهاتجربة  وإقليمًيا  محلًيا 
ــال، كما  ــمـــجـ رائــــــدة فـــي هــــذا الـ
أنشأت الوزارة، ممثلة في شؤون 
الزراعة، وبالتعاون والتنسيق مع 
القطاع  لتنمية  الوطنية  المبادرة 
للتنمية،  البحرين  وبنك  الزراعي 
سوق المزارعين الدائم في مركز 
الــزراعــيــة،  للتنمية  عــالــي  ــورة  هـ
ــا  ــزارًعـ مـ  60 حــيــث ســيــســتــفــيــد 
بحرينًيا من الخدمات التسويقية 

لذلك السوق على مدار العام.

بناء وتطوير القدرات 
الوطنية العاملة في القطاع 

الزراعي

ــي ســبــيــل دعـــــم الـــمـــزارعـــيـــن  فــ
تنمية  ــل  أجـ ــن  الــبــحــريــنــيــيــن ومـ
ــزراعـــي في  وتــطــويــر الــقــطــاع الـ
بناء قدرات  المملكة وفي سبيل 
ــة فــــي الـــمـــجـــال  ــلـ ــاعـ ــة فـ ــيـ ــنـ وطـ

الــــــزراعــــــي، فـــقـــد أقـــامـــت 
بالتعاون  الــوزارة 

مــــع الـــمـــبـــادرة 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة 

لــــتــــنــــمــــيــــة 
الـــــقـــــطـــــاع 
ــي  ــ ــزراعــ ــ ــ ال

مــــــــشــــــــروع 
“مــــــــــــركــــــــــــز 

الـــحـــاضـــنـــات 
بهورة  الــزراعــيــة” 

عالي، حيث 

يهدف المركز إلى تقديم دورات 
تــدريــبــيــة لـــلـــكـــوادر الــبــحــريــنــيــة 
الــشــابــة الــمــهــتــمــة بـــالـــزراعـــة من 
ــن خـــال  الــجــنــســيــن، وذلــــــك مــ
ــا وعــمــلــيــا على  تــدريــبــهــم نــظــرًي
أحــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات واألنـــظـــمـــة 
مناخ  مع  تتواءم  التي  الزراعية 
الزراعة من  البحرين، مثل نظام 
دون تربة  hydroponic، وكذلك 
في  تــدريــبــيــة  دورات  تــقــديــم 
المشاريع  وتشغيل  إدارة  مجال 
ــنـــوعـــة، حــيــث  ــتـ الــــزراعــــيــــة الـــمـ
شهادات  على  المتدرب  يحصل 
)يتم  المجالت،  تلك  في  علمية 
مع  بالتنسيق  الشهادات  تقديم 

المؤسسات التعليمية(.
يذكر أن المركز قد انتهى مؤخًرا 
وذلك  تدريبية  دورات  عــدة  من 

على النحو اآلتي:
األعــمــال،  لـــرواد  تدريبية  دورة   

حيث تم تدريب 15 دارًسا.
دارًســا   11 لعدد  تدريبية  دورة   
بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة 

الخيرية الملكية.
ــمــزارعــيــن  ــل ل تـــدريـــبـــيـــة  دورة   
تدريب  تــم  حيث  البحرينيين، 

عدد 30 مزارًعا بحرينًيا.
 دورة تدريبية في مجال خدمة 
عدد  تــدريــب  تــم  حيث  النخيل، 
منتسبي  مــن  فــنــًيــا  مــوظــًفــا   20
الحكومية  واألجــهــزة  الــــوزارات 

المهتمة بالنخيل.
حيث  للمجتمع،  تــدريــبــة  دورة   
من  مـــشـــاركـــة   20 تـــدريـــب  تـــم 
علًما  البحرينيين.  الــمــواطــنــيــن 
اسنة  خــال  سيقوم  المركز  بــأن 
الحالية 2020 بتكثيف الدورات، 
حـــيـــث ســيــتــم إقـــامـــة 
تــدريــبــيــة  دورة   12
ــا فــي كل  20 )دارســ
سيتم  كما  دورة(، 
تـــنـــويـــع أنــشــطــة 
ــز مـــن  ــ ــ ــرك ــ ــ ــم ــ ــ ال
دورات  خـــال 
تــــــدريــــــبــــــيــــــة 
متخصصة في 
عدة مجالت 

زراعية.
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وزير 
األشغال

أحمد 
الدمستاني

أصــدر المجلــس المركــزي فــي االتحــاد العــام لنقابات عمــال البحريــن بيانا 
بخصوص معوقات العمل النقابي، واالنتهاكات التي يتعرض لها النقابيون، 
أكــد فيهــا علــى أن العمل النقابــي يتعرض لتراجعات خطيرة بســبب بعض 
التراجعات بالشركات الكبرى التي تنال من حرية التنظيم النقابي وحقوق 

النقابيين. 

واستعرض البيان أهم الستهدافات 
الكبرى  بــالــشــركــات  الــنــقــابــي  للعمل 
وعـــلـــى رأســـهـــا وقــــف الســتــقــطــاع 
وتقويضها  النقابية  للعضوية  اآللــي 
وإضعافها  النقابية  الــحــركــة  لعمل 
اإليــفــاء  تستطيع  ل  بــحــيــث  ــا  مــادي
ــتـــزامـــات الـــمـــاديـــة األســاســيــة  بـــاللـ
التكاليف  مثل  مقبولة  غير  بــذرائــع 

اإلدارية وغيرها. 
كما أشار البيان إلى تعطيل التفاوض 
ــمـــاعـــي بـــعـــدد مــــن الـــشـــركـــات  الـــجـ
ــفـــاوض  ــتـ ــيــــة الـ ــ والــــتــــراجــــع عــــن آل
الجماعي التي تنظم عملية الحوار، 
وهــــو أحــــد الـــوســـائـــل الــتــي رســمــهــا 
لاتفاق  والــدولــي  المحلي  الــقــانــون 
ــعــمــل  ــات ال ــازعــ ــ ــن ــلـــى تـــســـويـــة مــ عـ

العمال  بــيــن  تنشأ  الــتــي  الجماعية 
ــال، كـــمـــا تــنــظــم  ــ ــمـ ــ وأصــــحــــاب األعـ
ومنظماتهم،  الــعــمــال  بــيــن  الــعــاقــة 
ومنظماتهم  األعمال  أصحاب  وبين 
لسنة   ٣٦ رقــم  العمل  لقانون  طبقا 

٢٠١٢ الباب الرابع عشر. 
الــمــركــزي  ــمــجــلــس  ال ــيـــان  بـ وأدان 
للنقابيين  صناعية  شركة  استهداف 
المفرغين، مؤكدا أن قانون النقابات 
يحمي النقابيين المفرغين المدافعين 
لهم كل  العمال، ويضمن  عن حقوق 
امــتــيــازاتــهــم الــمــاديــة الــتــي يحصل 
عليها زماؤهم بالمستوى الوظيفي 
بــمــرســوم الملكي  نــفــســه، كــمــا جـــاء 
التفرغ  وقــرار   2002 لسنة   33 رقــم 

ويعد   ،2005 لسنة   9 رقــم  النقابي 
للنقابيين  كمعاقبة  الستهداف  هذا 
الذين أوجب عليهم القانون السعي 
لــلــدفــاع عـــن حـــقـــوق الــعــمــال دون 
انتقاص من امتيازاتهم، في محاولة 
لكي  عــلــيــهــم؛  للضغط  الــشــركــة  مــن 
المسؤولية  تحمل  عــن  يــتــراجــعــوا 
المكاسب  عــن  الــدفــاع  فــي  النقابية 
العمالية للعمال، ودعا بيان المجلس 
مواصلة  إلى  العمل  وزارة  المركزي 
ــذا الســتــهــداف  الــجــهــود لـــوقـــف هــ

ألرزاق النقابيين.
وفي الوقت الذي يقدر فيه المجلس 
الــمــركــزي لــاتــحــاد الـــعـــام لــنــقــابــات 
العمل  وزارة  جهود  البحرين  عمال 

ــي دعــم  والــتــنــمــيــة الجــتــمــاعــيــة فـ
فإن  النقابية،  والــحــريــات  الــحــقــوق 
ــمــركــزي يــدعــو الــــوزارة  الــمــجــلــس ال
إلـــى الــقــيــام بــدورهــا كــامــا، والـــذي 
قانون  تطبيق  في  القانون  لها  كفله 
العمل وقانون النقابات بإلزام جميع 
ــمــؤســســات بــاحــتــرام  ــشــركــات وال ال
ــرام قــانــون  ــتــ ــقــابــي، واحــ ــن الــحــق ال
وقرار التفرغ النقابي، واحترام حق 
المفاوضة الجماعية، وعدم المساس 
ــدم اعــتــبــار  بــحــقــوق الــنــقــابــيــيــن وعــ
بعض  يستخدمها  ذريــعــة  الــتــفــرغ 
أصـــحـــاب الــعــمــل لنــتــقــاص حــقــوق 
الحقوق  جميع  لــه  كعامل  النقابي 
ــازات أســــوة بــمــن هـــم في  ــيـ ــتـ والمـ

درجته ومركزه في عمله. 
كاهل  على  اليوم  يقع  البيان:  وقــال 
ــيــر نــتــمــنــى أن  ــــبء كــب الـــــــــوزارة عـ
الحقوق  عن  الدفاع  في  به  تضطلع 
متطلعين  ــيــة،  ــاب ــق ــن ال والـــحـــريـــات 
بــاحــتــرام كــبــيــر إلـــى مــــرور الــذكــرى 
المقبل  سبتمبر  فــي  عشرة  الثامنة 
من هذا العام لصدور قانون النقابات 
العمالية رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٢ والتي 
أن تكون ذكــرى نستلهم منها  يجب 
البّناء  التطور  مــن  لمزيد  الـــدروس 
في عاقات اإلنتاج بما يعود بالخير 
حكومة  العمل،  أطــراف  جميع  على 
بحريننا  في  عمل  وأصحاب  وعمال 

الغالية.

ــات ــرك ــش ــاوض الــجــمــاعــي ب ــفـ ــتـ ــتــقــد تــعــطــيــل الـ ــن ــال” ي ــمـ ــعـ ــزي الـ ــ ــرك ــ “م

وقف االستقطاع اآللي لعضوية النقابات يضعف المنظمات

العدلية - االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

سعيد محمد



أشــار وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني عصــام خلف إلــى أن إجمالي التراخيص لعدد الشــركات الســتخراج 
الرمال البحرية 12 شركة مرخصة، تزاول استخراج الرمال البحرية داخل المياه اإلقليمية لمملكة البحرين، إذ إن هناك 9 شركات 
محلية مرخصة الستخراج الرمال البحرية ألغراض البناء واإلنشاءات، فيما يوجد 3 شركات أجنبية مرخص لها استخراج الرمال 

البحرية ألغراض الدفان للمشاريع الحكومية والخاصة.

وبين في رده على سؤال نيابي 
موجه من عضو مجلس النواب 
ــول الــشــروط  ــد بــوعــنــق حـ خــال
المتبعة  واإلجــراءات  المطلوبة 
الــرمــال  سحب  ترخيص  لمنح 
إلى  أشار  اإلقليمية،  المياه  من 
أن ذلك يتم بالتنسيق والتعاون 
والجهات  الـــوزارة  بين  بشأنها 
مثل  األخــرى  المعنية  الرسمية 
خفر  وقـــيـــادة  ــمــوانــئ  ال إدارة 
الــوزارة  تقوم  حيث  السواحل، 
الرسمية  الجهات  تلك  بتزويد 
البحرية  المنطقة  بإحداثيات 
ــمــســمــوح فــيــهــا بــاســتــخــراج  ال
على  وبناء  شركة،  لكل  الرمال 
ذلك تقوم تلك الجهات بعمليات 
المراقبة؛ للتأكد من عدم تجاوز 
الــمــصــرح  للمنطقة  الــشــركــات 

فيها بعمليات االستخراج.
وأوضح أن الوزارة وبالتنسيق 
األخــرى  الرسمية  الــجــهــات  مــع 
مثل هيئة المساحة والتسجيل 
دراســـة  عــلــى  تعكف  ــعــقــاري،  ال
مراقبة  لعمليات  السبل  أنجح 
التي  البحرية  الــرمــال  كميات 

يتم استخراجها.

عملية المراقبة
ــوزارة تعمل اآلن  ــ ال ــأن  ب وبــيــن 
الرقابية  أدواتــهــا  تطوير  على 
الموجودة حاليا من خالل زيادة 
البحرينيين،  المفتشين  عـــدد 

ووضـــــــع بــعــض 
الــــضــــوابــــط 

األخـــــــــرى 
ــي  ــ ــ ــت ــ ــ ال

مــــــــن 

عمليات  فــي  تساعد  أن  شأنها 
الشركات  على  البحرية  الرقابة 
استخراج  مــجــال  فــي  العاملة 
ــزام  الـــرمـــال الــبــحــريــة، مــثــل إلـ
تتبع  أجهزة  بتركيب  الشركات 
ــيـــات  ــي لــلــســفــن واآللـ ــكــتــرون إل
جرف  عمليات  في  المستعملة 

وسحب الرمال. 
وأوضــــح أنـــه ومـــن خـــالل تلك 
عملية  تتم  أن  يمكن  األجــهــزة 
مراقبة الشركات، حيث االلتزام 
بــالــمــواقــع الــبــحــريــة الــمــحــددة 
عدم  من  التأكد  عن  فضال  لها، 
للكميات المستخرجة  تجاوزها 
ــاحــتــســاب عــدد  ــال ب ــرمــ ــ ــن ال مـ
ــدخــول من  مـــرات الــخــروج وال
بناء  االستخراج  منطقة  وإلــى 

على حجم وسعة اآلليات.
ــي قـــيـــام هـــذه  ــ ــأت ــ وأضـــــــاف “ي
ــيـــص  ــراخـ ــنـــح تـ ــمـ الـــــــــــــوزارة بـ
ــال الــبــحــريــة  ــــرمــ اســـتـــخـــراج ال
اســتــنــادا إلـــى الــســلــطــات التي 
ــــون، حــيــث  ــان ــقــ ــ مــنــحــهــا لـــهـــا ال
القانون  المادة  من ذلك  نصت 
الــرمــال  اســتــخــراج  )يحظر  ــه  أن
على  الــحــصــول  دون  الــبــحــريــة 
المسؤول  الوزير  من  ترخيص 
عـــن تــنــظــيــم صــيــد واســتــغــالل 
وقد  البحرية(،  الثروة  وحماية 
على  كــذلــك  الــمــادة  تلك  نصت 
الرمال  استخراج  ترخيص  أن 
البحرين يكون بعد أخذ موافقة 
الــعــالقــة”  ذات  “الــجــهــات 
ــديــة  ــل ــب ال رأي  وأخــــــذ 
ــد تـــرك  ــ ــيــة، وقـ ــن ــمــع ال
ــون تــحــديــد  ــانـ ــقـ الـ
ــات  ــهـ ــجـ تـــلـــك الـ
ــيــة فــي  ــمــعــن ال
الــــــالئــــــحــــــة 

التنفيذية.
وأشــــــــار إلـــى 
الــجــهــات  أن 
الـــمـــعـــنـــيـــة 
يجب  التي 
أخــــــــــــــــذ 

الداخلية،  وزارة  هي  موافقتها 
إدارة  للبيئة،  األعلى  المجلس 
ــمــوانــئ الــبــحــريــة، والــجــهــات  ال
األخرى ذات العالقة، وذلك فقا 
الالئحة  من   )۲( المادة  ألحكام 
 )۳۷( رقـــم  لــلــقــانــون  التنفيذية 
لسنة ۲۰۱4 بشأن تنظيم عملية 
ــال الــبــحــريــة،  ــرمـ اســتــخــراج الـ
الــصــادرة بــقــرار وزيــر األشغال 
والتخطيط  البلديات  وشــؤون 
العمراني رقم )۸۸( لسنة ۲۰۱6 
)مرفق ۲(، فإن الجهات المعنية 
التنفيذية  الالئحة  عرفت  وقد 
“بأنها  الــعــالقــة  ذات  “الــجــهــات 
)الــجــهــات الــحــكــومــيــة األخـــرى 
التي  الــمــخــتــصــة  اإلدارة  غــيــر 
يتعين الرجوع إليها في حدود 
اخــتــصــاصــاتــهــا ومــســؤولــيــاتــهــا 

طبقا للقوانين التي تنفذها(.
وأكد أن الوزارة ال تقوم بإصدار 
الرمال  باستخراج  أي ترخيص 
موافقة  أخــذ  بعد  إال  البحرية 
القانون  حــددهــا  التي  الجهات 
رقم )۳۷( لسنة 2014 والئحته 

التنفيذية.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــاشــتــراطــات 
مــنــح الــتــرخــيــص، بــيــن الــوزيــر 
نصت  بما  ملتزمة  ــوزارة  ــ ال أن 
عـــلـــيـــه الـــــمـــــادة مــــن الـــالئـــحـــة 
ــتــي  الــتــنــفــيــذيــة لــلــقــانــون، وال
حددت متطلبات منح ترخيص 
ــال الــبــحــريــة  ــرمــ ــ اســـتـــخـــراج ال
أو  الطبيعي  للشخص  ســــواء 
الـــشـــخـــص االعــــتــــبــــاري، مــثــل 
الشركات والمؤسسات وغيرها.

االشتراطات
ســؤال  على  تعقيبه  بند  وفــي 
ــو عـــنـــق حـــــول اشـــتـــراطـــات  ــ ب
مـــنـــح تـــرخـــيـــص اســـتـــخـــراج 
الــرمــال الــبــحــريــة، بــيــن الــوزيــر 
يجب  ــتــي  ال االشـــتـــراطـــات  إن 
ــا بــــشــــأن تـــرخـــيـــص  ــ ــرهـ ــ ــوافـ ــ تـ
ــال الــبــحــريــة  ــرمــ ــ اســـتـــخـــراج ال
للشركات  تمنح  البناء  إلغراض 

المحلية، وهي: 
الطلب من  تقديم  يتم  أن    -
ــالل االســـتـــمـــارة الــخــاصــة  خـ
بذلك، وأن ترفق معها كافة 
مثل  المطلوبة  المستندات 

شهادة السجل التجاري صادرة 
والتجارة،  الصناعة  وزارة  من 
ــراج  ــخـ ــتـ اسـ ــكــــون  ــ ي أن  ــلـــى  عـ
األنشطة  أحــد  البحرية  الرمال 

المسموح بمزاولتها.
- سداد الرسوم المقررة وقدرها 

50 ألف دينار سنويا. 
بقيمة  بنكي  ضــمــان  تــقــديــم   -
باستخراجها  المسموح  الرمال 
بواقع 500 فلس للمتر المكعب.
- التعهد بتقديم تقارير شهرية 
ــال الــبــحــريــة  ــرمــ ــ عـــن كــمــيــة ال

المستخرجة.
الــســفــن واآللــيــات  تــكــون  - أن 
المستعملة في عملية استخراج 
ــة مــســجــلــة  ــريـ ــحـ ــبـ الـــــرمـــــال الـ
ــوزارة  ــ بـ الـــمـــوانـــئ  إدارة  ــدى  ــ ل

المواصالت واالتصاالت.
- أن يتم استخراج الرمال من 
في  المحددة  البحرية  المنطقة 

الترخيص.
وبــخــصــوص اشــتــراطــات منح 
ــال الــبــحــريــة  ــرمــ ــ اســـتـــخـــراج ال
ألغــــــــــــراض الــــــــدفــــــــان، وهــــي 
للشركات  يتم منحها  تراخيص 
واألفراد ويمكن لتخليصها في 

اآلتي:
الطلب  مقدم  لــدى  يكون  أن   -
ــيـــص بـــيـــئـــي صـــــــادر مــن  ــرخـ تـ

المجلس األعلى للبيئة.
الطلب  مقدم  لــدى  يكون  أن   -
إجـــازة )تــرخــيــص( دفــان صــادر 

من البلدية المختصة.
ــطــلــب  ال ــقــــدم  مــ ــكــــون  ــ ي أن   -
حاصال على موافقة على موقع 
استخراج من مكتب التخطيط 
ــال،  ــغـ ــؤون األشـ ــشـ الـــمـــركـــزي بـ
كافة  مــوافــقــة  يتطلب  ــــذي  وال
ــيــة األخــــــرى،  ــمــعــن ــات ال ــهـ ــجـ الـ
للتخطيط  العامة  اإلدارة  مثل 
ــة الــكــهــربــاء  ــئ ــي، هــي ــرانـ ــمـ ــعـ الـ
والماء، هيئة تنظيم االتصاالت 

ووزارة المواصالت وغيرها.
االســتــخــراج  عملية  تــتــم  أن   -
بــواســطــة شــركــة مــســجــلــة في 
البحرية وحاصلة على ترخيص 

ــراج  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــــــــرمــــــــال 
الـــبـــحـــريـــة 
صـــــــــــــــــادر 

وشــئــون  ــال  ــغـ األشـ وزارة  مـــن 
البلديات والتخطيط العمراني.

إذا  “أمــا فيما يتعلق بما  وقــال: 
كــانــت بــعــض الــتــراخــيــص يتم 
الــتــجــاري  لــالســتــخــدام  منحها 
ــال الــمــســتــخــرجــة،  ــرمــ ــ بــبــيــع ال
فاإلجابة على هذا السؤال هي 
نوعين  هنالك  إن  حيث  نــعــم، 
ترخيص  التراخيص، وهي  من 
ــراج  ــخـ ــتـ ــاط اسـ ــشــ ــ مـــــزاولـــــة ن
البناء  الــمــواد  البحرية  الــرمــال 
يتم  التراخيص  من  النوع  هذا 
إلى  المحلية،  للشركات  منحه 
نشاط  مزاولة  ترخيص  جانب 
ــال الــبــحــريــة  ــرمــ ــ اســـتـــخـــراج ال
ــان لــلــمــشــاريــع  ــدفــ ــ ألغــــــراض ال
الحكومية والمشاريع الخاصة”.
“بــنــاء على مــا سبق،  وأضـــاف: 
فإن الترخيص يسمح من خالله 
لــلــجــهــة الــمــســتــخــرجــة لــلــرمــال 
المحلية  الـــســـوق  فـــي  بــبــيــعــهــا 
ألغـــراض الــبــنــاء واإلنـــشـــاءات، 
ــــك بــعــد اســتــيــفــاء الــــوزارة  وذل
حالتها  فــي  الــرمــال  تلك  لقيمة 
بواقع  االستخراج  عند  األولية 

500 فلس للمتر المكعب”.

مساحة محددة 
الذي تقوم  الترخيص  وبين أن 
ــوزارة الســتــخــراج  ــ بـــإصـــداره الـ
الرمال البحرية )سواء ألغراض 
ــاءات أو  ــشــ ــ ــبــنــاء واإلن ــواد ال مــ
ــان لــلــمــشــاريــع  ــدفــ ــ ألغــــــراض ال
يكون  الخاصة(  أو  الحكومية 
البحرية  المنطقة  فيه  مــحــددا 
الترخيص  لحامل  يسمح  التي 
فمثال  منها،  الــرمــال  استخراج 
الــــشــــركــــات الـــمـــحـــلـــيـــة تـــقـــوم 
المنطقة  الرمال من  باستخراج 
ــن قبل  ــبــحــريــة الـــمـــحـــددة مـ ال
الجهة المختصة، وهي المنطقة 
اختصارا  المعروفة  الحكومية 

بالنسبة  ــا  أمــ  .))GOBA(( بــــ 
ــراج  ــخــ ــتــ ــيــــص اســ ــراخــ ــتــ ــ ل

الرمال البحرية ألغراض 
الدفان المشاريع(، فإن 
منطقة  شـــركـــة  لــكــل 
بحرية معينة يسمح 
ــتــــخــــراج  ــاســ ــ ــا ب ــ ــه ــ ل

الرمال منها.
ــع “وفــيــمــا  ــابـ وتـ

يــــــتــــــعــــــلــــــق 
بــالــكــمــيــات 

الــمــســمــوح بــاســتــخــراجــهــا من 
في  مبنية  أيضا  فهذه  الــرمــال، 
أن  فــيــجــب  ــتــرخــيــص،  ال ذات 
تــحــدد فـــي الــتــرخــيــص مــوقــع 
أو  مــواقــع اســتــخــراج الــرمــال 
البحرية والغرض منها وأقصى 
للتجريف،  بــه  مــســمــوح  عــمــق 
إضافة إلى تحديد أقصى كمية 

رمال يمكن تجريفها”.
وأوضـــــــــح أنــــــه وفــــقــــا لـــــذات 
ــتــرخــص، فـــإن عــلــى الــشــركــة  ال
بمواقع  الــتــقــيــد  لــهــا  الــمــرخــص 
البحرية  ومعداتها  سفنها  رسو 
ــة فــــــي عــمــلــيــة  ــلـ ــمـ ــعـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
التجريف، هذا فضال عن التقيد 
واآلليات،  الجرافات  بمسارات 
من  مراقبتها  تتم  كلها  وهـــذه 
قبل الجهة المعنية في الوزارة 
بالتنسيق والتعاون مع الجهات 
إدارة  مــثــل  المعنية  الــرســمــيــة 
الموانئ وقيادة خفر السواحل 
وتـــقـــوم الـــــــوزارة وبــالــتــنــســيــق 
األخــرى  الرسمية  الجهات  مــع 
ــا الـــقـــانـــون ومــن  ــددهـ الـــتـــي حـ
اللجنة المشكلة بموجب  خالل 
القانون  من   )۲( الــمــادة  أحكام 
والتي   ،2014 لسنة   )۳۷( رقــم 
للزراعة  الــوزارة  وكيل  يرأسها 
ــي  ــتـ ــة والـ ــريـ ــحـ ــبـ ــروة الـ ــ ــ ــث ــ ــ وال
تحديد  في  اختصاصها  ينشد 
ــال الــبــحــريــة،  ــرمـ اســتــخــراج الـ
تعكف اآلن على دراســة موقع 
الحد  البحرية  للمنطقة  بــديــل 
الــواقــعــة   ))GOBA(( الــمــســمــاة 
شرق مدينة الحد، وذلك لتكون 
تخصيصه  يتم  بحريا  موقعا 
ــال الــبــحــريــة  ــرمـ الســتــخــراج الـ

ألغراض البناء واإلنشاءات.

ترخيـص 12 شركـة محليــة وأجنبيــة لسحـب الرمــال
ــي لــســفــن عـــمـــلـــيـــات جـــــرف الـــرمـــال ــرونـ ــتـ ــكـ ــزة تــتــبــع إلـ ــ ــه ــ خـــلـــف: أج

عصام 
خلف

خالد 
بوعنق

لــقــاًء  لــلــحــوار  البحرينية  الــمــؤســســة  أقــامــت 
علي  البحريني  والكاتب  المفكر  مع  ألعضائها 
“علمتني  بعنوان  محاضرة  في  فخرو  محمد 

الحياة”؛ تحدث فيها عن خالصة تجربته. 
ــريــــري..  ســ عـــلـــى  ــوت  ــ أمــ تــجــعــلــنــي  ال  “ربِّ 
بهذه  الــحــريــة”...  أمــوت في ساحات  ودعني 
فخرو  ابتدأ  بولندي  شاعر  قالها  التي  العبارة 
منذ  فيها ضالته  أنه وجد  معتبًرا  محاضرته، 
من  والمعرفي، وشق  الفكري  تكوينه  بدايات 

خاللها منهجه وطريقه في الحياة. 
ــذ فــخــرو الــحــضــور فــي جــولــة ثــريــة في  وأخـ
حياة  مــأت  والمثابرة  بالجد  حافلة  مسيرة 
صاحبها باإلنجاز والنجاح في مشواره الكبير؛ 
ــًرا للصحة، ووزيـــًرا  ــ طــالــًبــا، وطــبــيــًبــا، ثــم وزي

ا، ثم  للتربية والتعليم فيما بعد، ثم دبلوماسيًّ
والــدراســات،  للبحوث  البحرين  لمركز  رئيًسا 
ورئيًسا لمركز دراسات الوحدة العربية أخيًرا، 
باحًثا وناشًطا  المحطات  تلك  كان في جميع 

بالمبدئية  يتسم  ومــوقــف  رأي  وذا  وكــاتــًبــا 
وااللتزام.

الثماني عشرة  نقاطه  أولــى  ودعــا فخرو في 
التي استعرضها أمس إلى القراءة والمطالعة 

النافذة على حياة متزنة وفاعلة؛  باعتبارهما 
مؤكًدا أن “الحياة تصبح بال طعم وبال جمال 
متفاعلة،  متعاظمة،  واسعة،  ثقافة  دون  من 
دائــم  وبتذكير  جــديــدة،  بأفكار  اإلنــســان  تمد 

بالقيم األخالقية واإلنسانية”. 
ومن وحي تجربته الوزارية التي امتدت 25 
عــاًمــا، أوصــى فخرو كــل مــســؤول فــي العمل 
ر عنه بـ  العام أو الخاص، إلى االستعداد لما عبَّ
“رفس الكرسي” متى حان وقت استبداله، أو 
متى ما وجد أن العمل ال ينسجم مع ضميره، 
محذًرا في هذا السياق من الرشوة، مؤكًدا أنها 
سلوك ال يمكن تبريره بأي شكل من األشكال. 
وما إن أنهى فخرو تقديم تلك التجربة الملهمة 
والتصفيق،  بالتحية  الــقــاعــة  ضــجــت  حــتــى 
رئيس  القصيبي  غــازي  سهيل  بعدها  ليقدم 
للحوار  البحرينية  للمؤسسة  األمناء  مجلس 
خالص شكره وتقديره للضيف الكبير، مؤكًدا 
م للجميع دروًسا للحياة وخالصة ثرية  أنه قدَّ

لتجربة مازال الجميع يتغنى بإنجازاتها.

متعددة بوزارات  عاما   25 بينها  ومن  المهنية  تجربته  عن  الحوار”  “مؤسسة  بـ  متحدثا 

فخرو للمسؤولين: “ارفسوا” الكرسي وأحذركم من الرشوة

المنامة - المؤسسة البحرينية للحوار
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مروة خميس

فخرو متوسطا الحاضرين بالفعالية



المنامة - وزارة الخارجية

شـــارك ســـفير مملكـــة البحرين غير 
المقيـــم في مملكة إســـبانيا الشـــيخ 
فـــي  آل خليفـــة  بـــن محمـــد  فـــواز 
الـــذي  الســـنوي  االســـتقبال  حفـــل 
أقامـــه ملـــك إســـبانيا جاللـــة الملك 
فيليب السادس للسفراء والبعثات 
الدبلوماســـية المعتمدة لدى مملكة 
إســـبانيا للعام 2020، والذي عقدت 
مراسمه في القصر الملكي بالعاصمة 
مدريد.وألقـــى العاهـــل اإلســـباني كلمة 
تناول فيها الخطوط العريضة للسياسة 
الحكومـــة  وضعتهـــا  التـــي  الخارجيـــة 

اإلســـبانية المشـــكلة حديثـــًا، حيث ركز 
جاللـــة الملـــك علـــى مواضيـــع تناولـــت 
عمل المؤسسات األوروبية ودعم سبل 
تعزيـــز الديمقراطيـــة وســـيادة القانون 
واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان فـــي أميركا 
الالتينية، كما أشـــار إلـــى المقترح الذي 
قدمتـــه الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
بصـــدد  أســـبانيا  مملكـــة  وأن  للســـالم 
علـــى  التأكيـــد  مـــع  بتعمـــق،  تحليلـــه 
الفلســـطينيون  يتفـــاوض  أن  أهميـــة 
واإلسرائيليون بشـــكل مباشر على حل 

يراعي طموحهم.

فواز بن محمد يشارك في حفل االستقبال لملك اسبانيا
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التعاون مع منغوليا في الطاقة والنقل الجوي والمعارض
التوافـــق بشـــأن أهميـــة مكافحـــة اإلرهـــاب ومشـــكلة تغيـــر المنـــاخ

عقد االجتماع األول للمشاورات السياسية 
البحريـــن  مملكـــة  وزارتـــي خارجيـــة  بيـــن 
وجمهوريـــة منغوليا، أمـــس، بالديوان العام 
برئاســـة وكيـــل وزارة  الخارجيـــة،  لـــوزارة 
الخارجية للشـــؤون الدولية الشيخ عبدهللا 
بن أحمد آل خليفة، ووزير الدولة للشـــؤون 
الخارجيـــة بجمهورية منغوليا دافاســـورين 
دامدينســـورين، بموجـــب مذكـــرة التفاهـــم 
للتشـــاور السياســـي الموقعـــة بيـــن وزارتي 
أعمـــال  هامـــش  علـــى  البلديـــن،  خارجيـــة 
الـــدورة الرابعة والســـبعين للجمعية العامة 
نيويورك.وأوضـــح  فـــي  المتحـــدة  لألمـــم 
وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن 
عقد االجتماع األول للمشاورات السياسية، 
يعكس األهمية التي يوليها البلدان لتطوير 
التعاون وفق آليات منتظمة، واستكشـــاف 

الفـــرص المتاحة، والتنســـيق فـــي المحافل 
الدوليـــة، بمـــا يحقـــق االســـتفادة المتبادلة، 

وضمان السلم واألمن الدوليين.
وأكـــد أن القـــارة اآلســـيوية تحتـــل مكانـــة 
منوهـــا  البحريـــن،  مملكـــة  لـــدى  متقدمـــة 
إلـــى الرؤيـــة الســـامية لعاهل البـــالد، والتي 
الخليجـــي  التعـــاون  لمجلـــس  ُقدمـــت 
العـــام 2009 لتفعيـــل البعـــد اآلســـيوي فـــي 
تحقيـــق  بهـــدف  الخليجيـــة؛  العالقـــات 

المنافع المشـــتركة، وكذلـــك توقيع المملكة 
علـــى وثيقـــة االنضمـــام لمعاهـــدة الصداقة 
والتعاون في جنوب شـــرق آســـيا. وتطرق 
إلـــى أهميـــة فتـــح آفـــاق جديـــدة للتعـــاون 
الثنائـــي فـــي مجـــاالت الطاقـــة المتجـــددة، 
والتعديـــن، والنقل الجوي، وريادة األعمال، 
والســـياحة،  المصرفيـــة،  والخدمـــات 
مبيًنـــا  والرياضـــة،  المتنوعـــة،  والمعـــارض 
أن هنـــاك أيًضا المزيد مـــن الفرص الواعدة 

تشـــجيع  مجـــال  فـــي  للبلديـــن  والمتاحـــة 
اســـتثمارات القطـــاع الخـــاص، واالقتصـــاد 
الرقمـــي، مبديا اســـتعداد البحرين، لتقديم 
للـــدول  والتنمـــوي،  االقتصـــادي  نموذجهـــا 
الصديقـــة، كنمـــوذج قـــاري ودولـــي متميـــز 
للتقـــدم واالزدهـــار، وفـــق رؤيـــة البحريـــن 
أهميـــة  إلـــى  ودعـــا   .2030 االقتصاديـــة 
تعزيـــز التبـــادل الثقافـــي والســـياحي مـــن 
خـــالل قنـــوات متعـــددة وأشـــكال مختلفة، 
وتكثيف التفاعل العلمـــي والبحثي؛ إلثراء 
التعاون المشـــترك، وإزالة أيـــة عقبات أمام 
ارتياحـــه  عـــن  أعـــرب  كمـــا  االســـتثمارات. 
وتفاؤلـــه، بالتوافـــق القائـــم بيـــن البلديـــن، 
التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق  أهميـــة  بشـــأن 
المســـتدامة 2030، ومكافحة اإلرهاب، إلى 
جانـــب توحيـــد الجهـــود؛ لمواجهة مشـــكلة 

تغير المناخ، وظاهرة االحتباس الحراري.

االجتماع األول للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البحرين ومنغوليا
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المنامة - بنا

برئاســـة رئيســـة مجلس النواب - رئيسة 
البرلمانيـــة  للشـــعبة  التنفيذيـــة  اللجنـــة 
الشـــعبة  وفـــد  يشـــارك  زينـــل،  فوزيـــة 
البرلمانيـــة بمملكـــة البحرين في المؤتمر 
البرلمانـــي  لالتحـــاد  الطـــارئ  الثالثيـــن 
األشـــقاء  ومســـاندة  “دعـــم  العربـــي 
العادلـــة  قضيتهـــم  فـــي  الفلســـطينيين 
- قضيـــة العـــرب والمســـلمين، والمقـــرر 
إقامتهـــا بالعاصمة األردنيـــة - عمان في 
غدا.وسيقوم الوفد المشارك في المؤتمر 
الطارئ لرؤســـاء البرلمانـــات والمجالس 
العربيـــة بالتباحث بشـــأن الوضع العربي 
الراهن، وتسليط الضوء على التحديات 
التـــي يواجههـــا الوطن العربـــي، وجهود 
البحريـــن المبذولـــة بالتنســـيق مـــع دول 
أن  المقـــرر  ومـــن  لمواجهتهـــا.  المنطقـــة 

تلقي رئيســـة مجلس النـــواب كلمة وفد 
البحريـــن  لمملكـــة  البرلمانيـــة  الشـــعبة 
أمـــام المؤتمر، والتي تؤكـــد خاللها على 
مـــا توليـــه مملكـــة البحريـــن مـــن أهميـــة 
كبـــرى للقضيـــة الفلســـطينية ومســـاندة 
األشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم 

المستقلة.

“الشعبة” تشارك في االجتماع الطارئ لـ “البرلماني العربي”

توسيـع الشراكـة مـع األمــم المتحــدة
وكيـــل “الخارجيـــة”: تعزيـــز مكانـــة البحريـــن كنمـــوذج فـــي تمكيـــن المـــرأة

استقبلت وكيل وزارة الخارجية الشيخة 
رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة، 
أمـــس، بمكتبها بالديـــوان العـــام للوزارة، 
ممثل هيئة األمـــم المتحدة للمرأة القائم 
للهيئـــة معـــز  اإلقليمـــي  المديـــر  بأعمـــال 
رّحبـــت وكيـــل  اللقـــاء،  دريـــد.  وخـــالل 
وزارة الخارجية بمدير المكتب اإلقليمي 
للـــدول العربيـــة بهيئـــة األمـــم المتحـــدة 
للمـــرأة، مؤكـــدة حـــرص مملكـــة البحرين 
علـــى تعزيز الشـــراكة مع األمـــم المتحدة 
وأجهزتهـــا ووكاالتهـــا المتخصصة وعلى 
مواصلة التعاون والتنســـيق المشترك مع 
األمـــم المتحدة في مختلف األصعدة بما 
يلبي الطموحات المشـــتركة.  كما أشارت 
إلـــى نجـــاح مملكـــة البحريـــن فـــي تعزيز 
مكانتهـــا الرائدة كنمـــوذج يحتذى به في 

تمكيـــن المـــرأة البحرينيـــة واالهتمام بها 
وذلـــك بفضـــل النهـــج اإلصالحـــي لعاهل 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، مؤكـــدة أن هذه 
اإلنجـــازات هي ثمرة جهود كبيرة قادتها 
المجلـــس  رئيســـة  البـــالد  قرينـــة عاهـــل 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 

األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
والتي أســـهمت في إحـــداث نقلة نوعية 
شـــاملة فـــي تمكين المـــرأة.  ونّوهت إلى 
أن افتتـــاح المكتب التمثيلي لهيئة األمم 
المتحـــدة للمـــرأة فـــي مملكـــة البحريـــن 
ســـيعّزز من مكانة المملكـــة ووضعها في 
مصـــاف الـــدول العالميـــة ذات التجـــارب 

الرائـــدة في مختلف قضايـــا دعم المرأة، 
كمـــا ســـيتيح المجـــال لتبـــادل الخبـــرات 
مـــع العالـــم مـــن خـــالل األمـــم المتحـــدة 
واالســـتفادة من النمـــوذج البحريني في 
ا. وأعرب ممثل هيئة  تمكين المرأة عالميًّ
األمـــم المتحـــدة للمـــرأة القائـــم بأعمـــال 
المديـــر اإلقليمي عـــن اعتـــزازه وتقديره 
بلقـــاء وكيـــل وزارة الخارجيـــة، مشـــيًدا 
بالجهود الحثيثة والمبادرات المتواصلة 
التـــي تبذلها البحريـــن لتمكين المرأة في 
مختلـــف المجاالت، مؤكـــًدا حرص األمم 
المتحـــدة ووكاالتها على توطيد عالقات 
التعـــاون مـــع المملكـــة للنهـــوض بالعملية 
مســـتويات  أعلـــى  وتحقيـــق  التنمويـــة 
االســـتدامة والتنافســـية والعدالـــة. كمـــا 
جـــرى اســـتعراض عدد مـــن الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

وكيل وزارة الخارجية مستقبلة ممثل هيئة األمم المتحدة للمرأة القائم بأعمال المدير اإلقليمي 
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فوزية زينل

فـــي  تعمـــل  ثالثينيـــة  شـــابة  بـــررت 
وزارة الصحة بوظيفة فني حســـابات 
تســـتلمها  التـــي  األمـــوال  اختالســـها 
معتمـــد  تحصيـــل  مأمـــور  باعتبارهـــا 
لألمـــوال  حاجتهـــا  بســـبب  بالـــوزارة؛ 
ســـدادها  المتأخـــر  األقســـاط  لســـداد 
لســـيارتها وأقســـاط قـــرض شـــخصي 
آخر وإعالة أبنائها وشـــراء الحاجيات 
االقتصاديـــة  للمشـــاكل  نظـــرا  لهمـــا؛ 
واالجتماعية مع طليقها، وعلى الرغم 
من أنها لم تعمل لدى الوزارة ســـوى 3 
سنوات إال أنها اختلست نحو 15 ألف 
دينـــار خـــالل ســـنتين.وقررت المحكمة 
الكبـــرى الجنائيـــة األولـــى تأجيـــل النظـــر 
فـــي القضية حتى جلســـة يـــوم 11 فبراير 

الجاري؛ وذلك لالطالع والرد مع التصريح 
بصـــورة مـــن األوراق لوكيلتهـــا مـــع األمـــر 
باســـتمرار حبـــس المتهمـــة لحين الجلســـة 

المقبلة.
وكانت وجهـــت النيابة العامة للمتهمة أنها 
فـــي غضـــون عامـــي 2016 و2017، وحال 
كونها موظفا عاما - فني حســـابات بوزارة 
الصحـــة - اختلســـت مـــاال نقديـــا وقـــدره 
14797 دينـــارا، والـــذي وجد فـــي حيازتها 

بسبب وظيفتها كونها مأمور تحصيل.
قســـم  مســـؤولة  قالـــت  التفاصيـــل  وفـــي 
الحســـابات أثناء التحقيـــق بمعرفة النيابة 
بشأن المتهمة، إن األخيرة كانت وظيفتها 
اســـتالم مبالغ العالج بالخـــارج وإيجارات 
المحالت المســـتحقة للـــوزارة، وأنه يجب 
اســـتالم المبلغ من المراجع وتحرير رصيد 

يثبت االســـتالم ومن ثم يتم تسليم المبلغ 
إلى أمين الصندوق إليداعه في الحســـاب 

البنكي الخاص بالوزارة.
وأفـــادت أن إحـــدى الموظفـــات اكتشـــفت 
اســـتالم المتهمـــة لمبلـــغ إيجـــار مـــن أحـــد 
أميـــن  إلـــى  توريـــده  دون  المحـــالت 
الصنـــدوق، كما اكتشـــف موظـــف آخر أنها 
اســـتولت علـــى مبلغ مـــن أحـــد المراجعين 
خاص باســـترجاع مبالغ العـــالج بالخارج، 
وســـلمته مســـتند دفع غير مخصص لذلك 

الغرض.
وأشـــارت المســـؤولة إلـــى أنـــه وبالتدقيق 
والمراجعـــة تبيـــن اختفـــاء دفتـــر أرصـــدة 
بالكامـــل وعـــدد 6 أرصـــدة مـــن دفتـــر آخر 
خاص بمســـتندات الدفع وقـــد بلغ إجمالي 
وعندمـــا  دينـــار،   14797 المبالـــغ  تلـــك 

تواصلـــوا مـــع المرضى قرروا أنهـــم دفعوا 
آخـــران  شـــاهدان  وقـــرر  بالفعـــل،  المبالـــغ 

بالمضمون نفسه.
البشـــرية  المـــوارد  إدارة  مديـــرة  وأكـــدت 
بـــوزارة الصحـــة أنهـــا كانـــت ضمـــن لجنـــة 
التحقيق اإلداري مع المتهمة، بأن األخيرة 
اعترفـــت بالواقعـــة، وأنهـــا تخلصـــت مـــن 
بهـــا إلخفـــاء فعلتهـــا،  األرصـــدة الخاصـــة 

مدعية حاجتها للنقود.
ولم تنكـــر المتهمة ارتكابها الجريمة خالل 
التحقيـــق، مبينة أنها اختلســـت مـــا بين 8 
إلـــى 10 آالف دينـــار، مدعيـــة أن المبلـــغ ال 
يصـــل لما هي متهمـــة باختالســـه، وبررت 
مـــن  الصعبـــة  ظروفهـــا  بســـبب  الجريمـــة 

الناحية االجتماعية واالقتصادية.
وأوضحت أنهـــا تزوجت في غضون العام 

2005 وأنجبـــت مـــن زوجهـــا ولـــد وبنـــت 
أكبرهمـــا يبلـــغ 12 عاما، وفـــي العام 2014 
نالت الوظيفة لـــدى وزارة الصحة، ولكنها 
فـــي العام 2016 حصلت بينها مشـــاكل مع 
زوجهـــا ختمـــت بقضايـــا طـــالق وحضانة، 
وبســـبب ذلك ساءت ظروفها المالية جدا، 
فسيارتها التي استخرجتها بتسهيل مالي 
مـــن إحـــدى الشـــركات تـــم ســـحبها بذلـــك 
 500 البالغـــة  المتأخـــرات  الوقـــت بســـبب 
دينـــار، فضـــال عـــن مطالبة أحـــد البنوك لها 
بقيمة قرض استخرجته في وقت سابق.

األمـــوال  بســـرقة  فكـــرت  أنهـــا  وتابعـــت: 
حتـــى  وظيفتهـــا  بحكـــم  تســـتلمها  التـــي 
تتمكـــن من الدفع للشـــركة والبنك، مدعية 
عـــدم وجـــود خيـــار آخـــر أمامهـــا، وبالفعل 
اســـتلمت أول مـــرة مبلـــغ مالـــي مـــن أحـــد 

المرضـــى المراجعيـــن وحررت لـــه إيصال 
مـــن دفتر اإليجـــارات الموجـــود لديها في 
القســـم وأخذت المبلغ ومزقت كافة نسخ 
اإليصـــال بالكامـــل وتخلصـــت منهـــا، وقد 

كررت هذه العملية لنحو 10 مرات.
وبعـــد ضبـــط الـــوزارة ألعمالهـــا اعترفـــت 
للجنة التحقيق وســـلمتهم مبلغ 400 دينار 
وعرضـــت عليهم إرجـــاع باقـــي المبلغ، إال 
أنهـــم قـــرروا لهـــا أنـــه يجـــب فصلهـــا حتى 
يتـــم إغالق القضيـــة، فوافقت وتم فصلها 
بالفعل وتسليمها مستحقاتها المالية بلغت 
قرابـــة 5000 دينـــار، وظلـــت ســـنتين دون 
تحقيـــق معتقـــدة انتهـــاء القضيـــة، حتـــى 
عادت من إحدى الدول بعد ســـفرها برفقة 
صديقتهـــا فتم توقيفها بتاريخ 21 نوفمبر 

2019 حال وصولها للمطار.

ــت مـــن األدلــــة ــص ــل ــخ ــب ظـــروفـــي كــــ “مــطــلــقــة” وت ــب ــس ــار أمـــامـــي ب ــيـ ال خـ

فنية حسابات “الصحة” تعترف باختالس 15 ألف دينار

قضـــت محكمة االســـتئناف العليا الجنائية 
األولـــى بعـــدم قبـــول معارضة اســـتئنافية 
علـــى  واعتـــداء  تجمهـــر  بواقعـــة  لمـــدان 
شـــرطي أصيب بحروق فـــي الوجه؛ وذلك 
ألنه لم يبد ثمة ســـبب أو عـــذر قهري منعه 
مـــن الحضـــور أمـــام المحكمـــة أثنـــاء نظـــر 
معارضتـــه؛ كـــون أنه محكوم مـــع 6 آخرين 
بســـجن كل منهـــم لمـــدة 10 ســـنوات، فيما 
حبســـت محكمـــة أول درجـــة متهمـــا ثامنا 
لمـــدة 3 ســـنوات؛ نظرا لصغر ســـنه. وكانت 
وجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم 

في ليلة 20 مارس 2014، ارتكبوا اآلتي:
أوال: اعتـــدوا وآخـــرون مجهولـــون علـــى 
ســـالمة جسم الشرطي أول، فأحدثوا به 
اإلصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق 
بـــاألوراق أثناء وبســـبب تأديته وظيفته 
أتلفـــوا  ثانيـــا:  إرهابـــي.  لغـــرض  تنفيـــذا 
وآخـــرون مجهولـــون الســـيارة المملوكـــة 

لوزارة الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي. 
ثالثـــا: اشـــتركوا وآخـــرون مجهولون في 
تجمهـــر مؤلف مـــن أكثر من 5 أشـــخاص 
العـــام  باألمـــن  اإلخـــالل  منـــه  الغـــرض 

وارتكاب الجرائم.
رابعـــا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون 
عبوات قابلة لالشتعال “مولوتوف” بقصد 
النـــاس  حيـــاة  تعريـــض  فـــي  اســـتعمالها 
وأموالهم للخطـــر. وأوضحت المحكمة أن 
الواقعة تتحصل فـــي أن المعارض وباقي 
المحكوم عليهم السبعة وآخرين مجهولين 
يقدر عددهم بنحو 80 شخصا خرجوا في 
تجمهـــر بمنطقـــة البـــالد القديم وانقســـموا 
المتجمهريـــن، كل  مـــن  إلـــى مجموعتيـــن 
مجموعـــة تتكون مـــن 40 شـــخصا وكانوا 
يحملون عبـــوات “المولوتوف” واألســـياخ 
المســـيل  والغـــاز  والحجـــارة  الحديديـــة 
للدمـــوع محلـــي الصنـــع. وأضافـــت أنهـــم 
اعتـــدوا علـــى رجـــال الشـــرطة عبـــر رمـــي 

عبوات “المولوتوف” عليهم.

10 سنوات لشاب شارك بالتجمهر وتسبب بحروق لشرطي قالت لي وألختي “مع السالمة”.. وألقت بنفسها من النافذة
ــا ــهـ ــدتـ والـ انـــتـــحـــار  ــة  ــصـ قـ  ”^“ لـــــ  تــــــروي  ــدرا  ــ ــانـ ــ سـ

ال تــزال “ســاندرا.ح.ع” تتذكــر تلــك اللحظــة المفجعــة بالنســبة لهــا ولشــقيقتها “أميــرة”، وهي من “أفظــع اللحظــات” حينما رأت 
والدتهما وهي تودعهما قائلة :”مع الســامة”.. وما هي إال لحظات حتى كانت “األم” ممدة والدماء تســيل من جســدها بعد أن 
رمت بنفســها من الطابق األول! وأشــد من ذلك، هي اللحظة التي نزلت فيها مع شــقيقتها إلى األســفل وقد تجمهر الجيران في 

ذهول وصدمة أمام مشهد ال يغيب عن ناظريها منذ السادس عشر من ديسمبر 2019، وهو يوم انتحار األم.

 12 العمـــر  مـــن  البالغـــة  “ســـاندرا” 
عاًما وشـــقيقتها أميـــرة البالغة من 
العمر 20 عاًما تعيشان ظروًفا في 
غايـــة الصعوبة، فـــاألب عاطل عن 
العمـــل وليـــس لديـــه مصـــدر دخل 
هـــو مالحـــق بســـبب قضايـــا مالية 
الـــذي  الســـجن، وعمهمـــا  أودعتـــه 
يتولـــى رعايتهما مـــن ذوي الدخل 
ســـوى  أمامـــه  وليـــس  المحـــدود 
توفيـــر الحد األدنى مـــن متطلبات 

المعيشة ألسرته والبنتي أخيه. 
ســـاندرا ال تتكلـــم اللغـــة العربيـــة، 
وكانت تدرس في مدرسة خاصة، 
األم  تتمكـــن  لـــم  أن  بعـــد  تركتهـــا 
مـــن  بحرينيـــة  وهـــي  المنتحـــرة، 
أصـــل بولندي، مـــن تغطية الديون 
لرعايتهـــا  الماليـــة  وااللتزامـــات 
ورعايـــة شـــقيقتها بعـــد أن هجرها 
زواج  بعـــد  عاميـــن  منـــذ  األب 
اســـتمر 20 عاًمـــا، وخـــالل العامين 

الماضيين فصلت من عملها، حيث 
كانـــت تعمـــل مضيفـــة فـــي إحدى 
التحقـــت  ثـــم  الطيـــران،  شـــركات 
بالعمـــل فـــي مدرســـة خاصـــة، وما 
تـــم  أشـــهر حتـــى  إال بضعـــة  هـــي 

االستغناء عنها.
تراكمـــت الديـــون علـــى األم، فلـــم 
تتمكن من توفير متطلبات الحياة 
للبنتيـــن، ولـــم تتمكـــن مـــن اإليفاء 
بالديون واألقســـاط التي تراكمت 

عليها، فلم يكن أمامها سوى إنهاء 
حياتها أمـــام ناظري ابنتيها حينما 
غـــادرت الدنيـــا بإلقـــاء نفســـها من 
نافذة الشـــقة، لتبقي تحت العالج 
في المستشفى لمدة يومين، إال أن 

إصابتها البليغة أدت إلى وفاتها.
تواصلـــت “البـــالد” مع عـــم البنتين 
الذي عبر عن رغبته في أن يحصل 
على دعم ومساعدة تمكن البنتين 
من اســـتكمال دراســـتهما، مناشـــًدا 
ووزارة  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
الملكيـــة  الخيريـــة  والمؤسســـة 
للنظـــر فـــي حالتيهمـــا وتقديـــم ما 
يمكن تقديمه من مســـاعدة ليكمال 

حياتهما.

عباس إبراهيم

سعيد محمد

محرر الشؤون المحلية
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السنابس - الغرفة

التنفيـــذي  المكتـــب  عضـــو  بحـــث 
البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة  بغرفـــة 
الدولـــة  وزيـــر  مـــع  الســـاعي،  باســـم 
بجمهوريـــة  الخارجيـــة  للشـــؤون 
منغوليا دافاســـورين دامدينسورين، 
بحضور سفير الجمهورية المنغولية 
لـــدى  والمعتمـــد  الكويـــت  بدولـــة 
زوريـــت،  شينتوشـــينغ  البحريـــن 
التعـــاون  تعزيـــز  وآليـــات  ســـبل 
بيـــن  واالســـتثماري  االقتصـــادي 
البحريـــن ومنغوليـــا. وأكـــد الســـاعي 
اعتـــزاز الغرفـــة بعالقـــات الصداقـــة 
المتميـــزة مـــع منغوليـــا، ومـــا تتســـم 
بـــه من شـــمول وتطور فـــي مختلف 
المجـــاالت، مؤكـــًدا حـــرص القطـــاع 

االرتقـــاء  علـــى  البحرينـــي  الخـــاص 
بهذه العالقات نحو آفاق أوســـع، بما 
ُيلبـــي المصالح المشـــتركة ألصحاب 

األعمال في البلدين الصديقين.
ونـــوه الســـاعي إلى مزايا االســـتثمار 
فـــي البحريـــن ومـــا تحظـــى بـــه مـــن 
موقع اســـتراتيجي متميز باعتبارها 
بوابة للدخول إلى السوق الخليجية.

دامدينســـورين،  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
التـــي  المتميـــزة  واألدوار  بالجهـــود 
تقـــوم بهـــا الغرفـــة علـــى أكثـــر مـــن 
صعيـــد فـــي ســـبيل تنميـــة العالقات 
االقتصادية بيـــن البحرين ومنغوليا، 
مؤكـــًدا تطلع بالده إلـــى توطيد هذه 

العالقات على مختلف المستويات.

بحث العالقات االستثمارية مع منغوليا

المنامة - بورصة البحرين

أمـــس  البحريـــن  بورصـــة  أعلنـــت 
الخميـــس الموافـــق 6 فبراير 2020 
عـــن إدراج 6 إصـــدارات في ســـوق 
أذونـــات الخزينة وصكـــوك التأجير 
اإلســـالمية اعتبـــاًرا من يـــوم األحد 
بقيمـــة   2020 فبرايـــر   9 الموافـــق 
إجماليـــة قدرهـــا 371 مليـــون دينار 
مصـــرف  عـــن  صـــادرة  بحرينـــي 
البحريـــن المركـــزي بأســـعار فائـــدة 

 % و2.60   %  2.52 بيـــن  تتـــراوح 
ولفتـــرات تتـــراوح بيـــن 3 إلـــى 12 

شهًرا.
عـــدد  يصـــل  اإلدراجـــات،  وبهـــذه   
إصدارات أذونات الخزينة وصكوك 
التأجير اإلســـالمية قصيـــرة األجل 
المدرجة في بورصـــة البحرين إلى 
34 إصـــداًرا تبلغ قيمتهـــا اإلجمالية 

حوالي 2.266 مليار دينار.

371 مليون دينار ألذونات خزانة وصكوك

بالخط الرئيس لتخفيف الضغط على الشــبكة بنسبة 70 %

لنقل “مياه الصرف” من عالي لسلماباد

تنافســت 7 شــركات علــى مناقصــة الخــط الرئيــس الناقــل لميــاه الصــرف 
الصحــي مــن منطقــة عالــي إلى ســلماباد، التابعة لشــؤون األشــغال بوزارة 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي، فــي جلســة مجلــس  األشــغال وشــؤون 
المناقصــات والمزايــدات أمس، حيث علق أحد العطاءات وأقلها بنحو 1.3 

مليون دينار لشركة الحفيرة للمقاوالت، وأكبرها بقرابة 3.2 مليون دينار.

 وســـيتم مـــن خـــالل هـــذا المشـــروع 
بنـــاء خـــط رئيـــس عميق يمتـــد على 
شـــارع الشـــيخ خليفـــة بـــن ســـلمان، 
وذلـــك لتخفيف الضغط على شـــبكة 
 ،%  70 بنســـبة  الصحـــي  الصـــرف 
خصوًصا في منطقة بوري والمناطق 
المجاورة وبالتالي ســـيؤدي إلى حل 
مشكلة الفيضانات المتكررة في تلك 

المنطقة.
نشـــرت  بيانـــات  أحـــدث  وأظهـــرت   
المناقصـــات  مجلـــس  موقـــع  علـــى 
والمزايدات أمـــس فتح 6 مناقصات 
ومزايـــدة وحيـــدة تابعـــة لــــ 6 جهات 
حكوميـــة بإجمالـــي 79 عطـــاًء، فـــي 
حيـــن تـــم تعليـــق 4 عطـــاءات تابعة 
لــــ 3 مناقصـــات. وبلـــغ مجمـــوع أقل 
العطاءات المقدمـــة نحو 3.3 مليون 

دينار.
مناقصتيـــن  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
لهيئـــة الكهرباء والمـــاء، أولها إلدارة 
ألعمـــال  والدراســـات  التخطيـــط 

توريـــد وتركيـــب أنابيب نقـــل المياه 
مـــن الحديـــد المـــرن بمدينة ســـلمان 
والرملي وجميع األعمال المصاحبة، 
الجـــزر )أ( و)ب(، تقدم إليها 12 عطاًء 
ـــا. ووفًقا لوصـــف المناقصة، فإن  فنيًّ
أعمـــال توريـــد وتركيـــب أنابيب نقل 
الميـــاه مـــن الحديـــد المـــرن بمدينـــة 
األعمـــال  والرملـــي وجميـــع  ســـلمان 
المصاحبـــة، األنبوب األول يصل بين 
محطـــة المدينـــة الشـــمالية للتوزيـــع 
ومحطـــة مدينة ســـلمان للتوزيع، أما 
األنبـــوب الثانـــي يصـــل بيـــن محطة 
الرملـــي  ومحطـــة  للضـــخ  ســـلماباد 

للتوزيع.
للتأهيـــل  الثانيـــة،  المناقصـــة  أمـــا   
المحلييـــن  للمقاوليـــن  المســـبق 
بأعمـــال  للقيـــام  والجـــدد  الحالييـــن 
بأعمـــال  الخاصـــة  الزمنيـــة  العقـــود 
الصيانة المدنية بإدارة نقل الكهرباء، 

ا. فتقدم إليها 33 عطاًء فنيًّ
 كمـــا فتح المجلس مناقصة لشـــركة 

طيـــران الخليـــج لتوفيـــر الخدمـــات 
التموينية في مطار ميالنو بإيطاليا، 
تقـــّدم إليهـــا عطاء وحيـــد بنحو 2.4 
مليون يـــورو )ما يعـــادل 979.3 ألف 
دينـــار(. وتهـــدف الشـــركة مـــن هـــذه 
مقـــدم  وتعييـــن  إليجـــاد  المناقصـــة 
يكـــون  وأن  التموينيـــة  الخدمـــات 
مقـــدم الخدمـــة موثـــوق بـــه وفعـــال 
يوفـــر مســـتوى عـــاٍل مـــن الخدمـــات 
الشـــركة  لمســـافري  التموينيـــة 
ولخدمـــات الطيـــران. كمـــا يجـــب أن 
تتطابـــق الخدمات إلى حـــد كبير مع 
فيمـــا  الخليـــج”  “طيـــران  متطلبـــات 

يتعلق بالتعامل والتسليم.
 وكذلك فتح المجلس مناقصة لمركز 
البحريـــن للدراســـات االســـتراتيجية 
والدوليـــة والطاقـــة لتوفيـــر األيـــدي 
العاملة )3 منظفين و4 عمال ضيافة( 
للمركـــز لمـــدة ســـنتين ويقـــع المركـــز 
فـــي منطقة عوالـــي بالقرب من نادي 

الغولـــف قبـــل بوابـــة الرفـــاع فيـــوز، 
تقدم إليها 13 عطاء علق أحدها.

وأيًضا فتح المجلس مناقصة لشركة 
“هال بحريـــن” للضيافة لتعيين وكالة 
وإعـــالن  ودعايـــة  وتســـويق  إبـــداع 
للشـــركة لمدة ســـنتين تقـــدم إليها 9 
عطـــاءات أقلها بقيمـــة 42 ألف دينار 

وأكبرها بقرابة 277.7 ألف دينار.

“بابكو”: مزايدة إلزالة الخردة

 إلـــى ذلـــك، فتـــح المجلـــس مزايـــدة 
لشـــركة نفـــط البحريـــن “بابكـــو” لبيع 
وإزالـــة المـــواد الخـــردة مـــن ســـاحة 
مصفـــاة الشـــركة، إذ تعتـــزم “بابكـــو” 
التخلص مـــن مختلف مـــواد الخردة 
والمواد البالية، وبالتالي فهي بصدد 
منح عقد لشراء هذه المواد وإزالتها 
 965.8 بنحـــو  الشـــركة،  مقـــر  مـــن 
ألـــف دينـــار؛ وكان قـــد تقـــدم إليها 4 

عطاءات.

مونتريال - رويترز

4.5 % ارتفاع الطلب 
العالمي على السفر جوا

في  السفر  على  العالمي  الطلب  ارتــفــع 
ديسمبر 2019 بنسبة 4.5 % على أساس 

سنوي، من 3.3 % في نوفمبر 2018.
ــا بــــإيــــرادات  ــاسـ ــقـ وطـــلـــب الــــركــــاب )مـ
 4.2 بنسبة  زاد  المسافرين(  كيلومترات 
الــطــاقــة  صــعــدت  فــيــمــا   ،2019 فـــي   %
االستيعابية في ديسمبر بنسبة 2.1 %. 

وارتفع معامل حمولة الركاب بنحو 1.9 
نقطة مئوية إلى 82.3 %.

1.3
مليون دينار

أبرز العطاءات المفتوحة

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

1,290,302.73  Al Hafeera Contracting
Company 7 الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي من 

منطقة عالي إلى سلماباد شؤون األشغال

2,366,457.11 يورو DO & CO Frankfurt 1 الخدمات التموينية في مطار ميالنو، ايطاليا طيران الخليج

965,773.00 Crown Industries W.L.L 4 شراء وإزالة المواد الخردة من ساحة مصفاة بابكو بابكو

0 - 12 تزويد المشاريع اإلسكانية بمدينة سلمان والرملي 
بالمياه- أعمال أنابيب المياه - الجزأ أ و ب هيئة الكهرباء

أمل الحامد
مناقصة ألنابيب 

نقل المياه 
بمدينة سلمان 

والرملي

“طيران الخليج”: 
979.3 ألف 

دينار لمناقصة 
“تموين ميالنو”

“البورصة”: 3.6 مليون سهم بـ 651.9 ألف دينار
ــة ــاري ــج ــت ــوك ال ــنـ ــبـ ــاع الـ ــطـ ــزت عـــلـــى قـ ــ ــرك ــ ــامـــات ت ــعـ ــتـ الـ

أقفـــل مؤشـــر البحريـــن العـــام أمـــس الخميـــس عنـــد 
نقطـــة   1.05 وقـــدره  بارتفـــاع   1,656.04 مســـتوى 
مقارنـــة بإقفالـــه يوم األربعاء، في حين أقفل مؤشـــر 
البحريـــن اإلســـالمي عنـــد مســـتوى 755.29 بارتفاع 

وقـدره 1.51 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.
 وتـــداول الـمستثــــمرون 3.55 مليـــون ســـهم، بقيــــمة 
إجماليـــة قدرهـــا 651.97 ألف دينار، تـــم تنفيذها من 
خالل 74 صفقة، حيث ركز المســـتثمرون تعامالتهم 
على أســـهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة 
أســـهمه المتداولـــة 299.75 ألـــف دينار أي ما نســـبته 
45.98 % مـــن القيمـــة اإلجماليـــة للتـــداول وبكميـــة 
قدرها 1.70 مليون ســـهم، تـــم تنفيذها من خالل 39 

صفقة.
 وجـــاءت شـــركة البحريـــن لالتصـــاالت )بتلكـــو( فـــي 
المتداولـــة  أســـهمها  قيمـــة  بلغـــت  إذ  األول،  المركـــز 

ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 30.64 % مـــن   199.75
إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 
508.26 ألف سهم، تـم تنفيذها من خـالل 11 صفقة.
 أمـــا المركز الثاني فـــكان للبنك األهلي المتحد بقيمة 
قدرهـــا 197.21 ألـــف دينـــار أي ما نســـبته 30.25 % 
مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها 
476.70 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 10 صفقات.
 ثـــم جـــاءت مجموعـــة جـــي اف اتش المالية بقيــــمة 
قدرهـا 109.62 ألف دينار أي ما نسبته 16.81 % من 
إجمالي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 1.23 

مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 10 صفقات.
 وقد تم يوم أمس تداول أســـهم 11 شـــركة، ارتفعت 
أســـعار أســـهم 5 شـــركات، في حين انخفضت أسعار 
أسهم شركة واحدة، وحافــــظت بقـيـة الشركـات على 

أسعار أقـفاالتـها السابـقة.

المنامة - بورصة البحرين
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التجـــارة  غرفـــة  أعضـــاء  مـــن  عـــدد  زار 
األميركية في البحرين، شركة “موندليز” 
العالميـــة، الشـــركة الرائـــدة فـــي تصنيـــع 
مـــن  تتخـــذ  التـــي  الخفيفـــة،  الوجبـــات 
مقـــرًا  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
رئيســـا لهـــا، التـــي افتتحـــت حديثـــا فـــي 
لالســـتثمار  العالميـــة  البحريـــن  منطقـــة 
بمدينة ســـلمان الصناعيـــة بالحد، وتنتج 
حاليـــا بســـكويت “أوريو” وكعـــك “بارني” 
وبسكويت “بلفيتا” وبودرة عصير “تانج” 
للمســـتهلكين المحليـــن، ويعمـــل المصنع 
كمركز تصدير إلى منطقة الخليج العربي 
وبـــالد الشـــام وافريقيـــا، مـــا يســـاهم في 
تقليـــل نســـبة تكليف التوصيل ويحســـن 

من مستوى المنتج. 
وقـــدم مديـــر شـــركة “موندليـــز” العالمية 

عمـــر نصيـــف، لرجـــال األعمال نبـــذة عن 
إنشـــاء وتطويـــر المصنـــع فـــي البحرين، 
الذي بدأ تشـــغيله في أوائل العام 2018، 
إضافـــة إلى تعرفيهـــم بالمحطات المهمة 
والهندســـية  التكنولوجيـــا  للجوانـــب 
لتصنيـــع المنتـــج وأيضا سياســـة تدريب 
تعمـــل  والتـــي  المصنـــع  فـــي  العامليـــن 
علـــى تطويـــر أدائهم وتجعلهـــم يفخرون 

بعملهم. 
وعبـــر رئيـــس غرفـــة التجـــارة األميركية 
فـــي البحرين قيس الزعبـــي، عن تقديره 
للشـــركات األعضـــاء فـــي البحريـــن، مثل 
شـــركة “موندليـــز” العالمية، التي تســـعى 
لتقديم تجربـــة مفيدة ومثيرة لالهتمام، 
مضيفـــا “نحن كغرفة التجـــارة األميركية 
فـــي البحريـــن نســـعى دائما إلـــى ترتيب 

جوالت عمـــل ميدانيـــة مختلفة ألعضاء 
الغرفة؛ بهدف اكتساب معرفة أعمق في 
مجال بيئة العمل والفرص التجارية في 

البحرين”.
وانضمـــت نائبـــة رئيس بعثة الســـفارات 
األميركيـــة ماجـــي نـــاردي، إلـــى الجولـــة 

العالميـــة  “موندليـــز”  لشـــركة  التعريفـــة 
 25 عددهـــم  البالـــغ  األعضـــاء  برفقـــة 
فـــي  األميركيـــة  التجـــارة  غرفـــة  مـــن 
البحريـــن، التـــي تمثل مجموعة واســـعة 
مـــن قطاعـــات األعمـــال بمـــا فـــي ذلـــك 
التصنيـــع واللوجســـتيات وتنميـــة رأس 

المال البشـــري. ومـــن جانبه، قال نصيف 
“نحـــن فخرورين جـــدًا بالفريـــق المحلي 
الذي يدير ويشـــرف على تشـــغيل شركة 
“موندليـــز” فـــي البحريـــن، الـــذي يســـعى 
دائمـــا لتقديـــم األفضل في فئتـــه والذي 
يســـعى لتقديـــم سلســـلة توريـــد طويلـــة 

المدى.
واســـتثمرت “موندليـــز العالميـــة أكثر من 
160 مليون دوالر في البحرين منذ العام 
2005 حتـــى اليـــوم، ونحـــن كمواطنيـــن 
نسعى دائما للتفاعل مع مجتمع األعمال، 
فـــي  فعـــال  دور  المصنـــع  لهـــذا  وكان 
المســـاهمة في قيمـــة االقتصـــاد المحلي 
عبر توفير أكثر من 200 وظيفة مباشرة 
للقـــوى العاملـــة المحليـــة ذات المهـــارات 

العالية والمتعددة في المنطقة”.

ــرة” ــحـ ــة” فـــي إطـــــار “الـــتـــجـــارة الـ ــيـ ــركـ ــيـ ــة األمـ ــرفـ ــغـ ــت أعـــضـــاء “الـ ــل ــب ــق ــت اس

“موندليز” تستثمر أكثر من 160 مليون دوالر بالبحرين

زيارة أعضاء “الغرفة األميركية” بالبحرين لـ”موندليز”

التعرف على 
المحطات المهمة 

للجوانب التكنولوجيا 
والهندسية

الزعبي: اكتساب 
معرفة أعمق 

ببيئة العمل 
والفرص التجارية



business@albiladpress.com09

عقــد مجلس “ســامينا” لالتصــاالت، مؤتمر تقارب تقنيــات االتصاالت، برعاية 
هيئة تنظيم االتصاالت بالبحرين، في فندق “الفور سيزونز” بالمنامة. وشارك 
فــي المؤتمــر أبــرز شــركات القطــاع الخــاص العاملــة فــي مجــال االتصــاالت 
األرضية واألقمار الصناعية والتكنولوجيا، وكبار المسؤولين التنفيذيين في 
المنطقة، إضافة إلى قادة وخبراء قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

وأكـــد القائـــم بأعمـــال المدير العـــام للهيئة 
الشـــيخ ناصـــر بـــن محمـــد آل خليفـــة، في 
كلمتـــه االفتتاحية فـــي المؤتمر على مدى 
أهميـــة تطبيقات إنترنت األشـــياء وتقنية 
الجيـــل الخامـــس وتأثيـــر هـــذه التقنيـــات 
فـــي المســـتقبل، وقـــال “كلمـــا بحثنـــا أكثر 
فـــي استكشـــاف تقنيـــة الجيـــل الخامـــس 
كلمـــا تمكنـــا من خلـــق عـــدد ال يحصى من 
اإلمكانـــات، التي مـــن خاللها يمكن تطبيق 
تقنية إنترنت األشـــياء فعلًيـــا، فالمركبات 
الذكيـــة  والشـــبكات  التحكـــم  ذاتيـــة 

والزراعـــة المســـتقلة أصبحـــت ضمن عالم 
االنترنت، هذا العالم الســـريع الذي يواصل 
استكشـــافاته بسرعة فائقة والذي يتطلب 

منا إنترنت بمثل هذه السرعة”.
هـــذه  مـــع  علينـــا  واجبـــًا  “أصبـــح  وأضـــاف 
القدرة والســـرعة القوية للشـــبكة، اكتشـــاف 
الممكنـــة  المفيـــدة  االســـتخدامات  كل 
لتقنيات الجيل الخامس وإنترنت األشـــياء 
واالستفادة من إمكاناتها الهائلة، التي يمكن 
أن تســـهم فـــي تقـــدم البحريـــن والمنطقـــة 

بشكل كبير في مجال االقتصاد الرقمي”. 

بوكار: البحرين تحتل المرتبة األولى 

تكنولوجيًا

 مـــن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجلس 
“إن  بـــا  إيـــه  بـــوكار  لالتصـــاالت،  ســـامينا 
اهتمـــام مجلس ســـامينا لالتصـــاالت بعقد 
هـــذا المؤتمر في البحريـــن قائم على عدة 
عوامـــل، بمـــا فـــي ذلـــك اســـتعداد المملكة 
المتزايد لالســـتفادة من الثـــورة الصناعية 
الرابعـــة الجارية والبيئة الصديقة لألعمال 
، وقـــد احتلـــت البحريـــن المرتبـــة األولـــى 
بيـــن أكثر أســـواق تكنولوجيـــا المعلومات 
واالتصـــاالت تطـــوًرا فـــي منطقـــة جنـــوب 
آســـيا والشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا 
وهـــي وجهـــة مناســـبة لعقـــد االجتماعات 
المتعلقـــة باألعمال والتـــي تتطلب حضور 
العديـــد من األطـــراف المعنية من مختلف 

المجاالت “.

حلقات نقاشية متنوعة

وتضمـــن مؤتمر تقارب تقنيات االتصاالت 
مجموعة متنوعة من الحلقات النقاشـــية، 

التـــي ركـــزت علـــى تنفيـــذ شـــبكات الجيل 
الخامس في المنطقة وحاالت اســـتخدام 
التكنولوجيـــا لقطـــاع االتصـــاالت األرضية 

واألقمـــار الصناعيـــة، بما في ذلـــك إنترنت 
األشـــياء ونمـــاذج تمويـــل االســـتثمار فـــي 
شـــبكات الجيل الخامس. كما ضم المؤتمر 
إلـــى  تطرقـــت  مفتوحـــة  نقاشـــية  حلقـــة 
فهـــم مســـتقبل خدمـــات الجيـــل الخامس 
الشـــبكات  هـــذه  مجـــال  فـــي  والتعـــاون 

وتنظيمها. 
كما تم خـــالل المؤتمر تبادل األفكار حول 
أهـــم توجهـــات إنترنـــت األشـــياء وحاالت 
اســـتخدام هـــذه التقنيـــات التـــي أصبحت 
تطبـــق فعلًيـــا مـــع توفيـــر شـــبكات الجيل 
الخامس حيث تركـــز التقنيات على الدور 
الـــذي يلعبـــه المشـــغلون فـــي أخـــذ زمـــام 
المبـــادرة فـــي نشـــر تطبيقـــات وخدمـــات 
إنترنـــت األشـــياء المـــزودة بتقنيـــة الجيل 
الخامس في المنطقة وفي مختلف بلدان 
العالـــم، بما في ذلك فـــرص تحقيق الدخل 
المتاحة للمشـــغلين التـــي تتجاوز خدمات 

البيانات التقليدية.

الشيخ ناصر بن محمد متحدثًا في المؤتمر

ضاحية السيف - “تنظيم االتصاالت”

ناصر بن محمد: ضرورة اكتشاف اإلمكانات الهائلة لـ “5G” وإنترنت األشياء
الرقمي لــاقــتــصــاد  الــتــحــول  الــتــقــنــيــات”  ــارب  ــق ت  “ مــؤتــمــر  ــي  ف يــنــاقــشــون  ــراء  ــب خ
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المنامة - تراكس البحرين

ُعقــد االجتمــاع الثامــن للجنة تطوير ســوق المنامة القديم برئاســة الرئيس التنفيــذي لهيئة البحرين 
للسياحة والمعارض نادر المؤيد، وذلك في مقر الهيئة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات 

يوم األربعاء 5 فبراير2020. 

محضـــر  علـــى  التصديـــق  االجتمـــاع  وتضمـــن 
االجتماع الســـابق وعرض آخر مستجدات تطوير 
العمـــل  اســـتكمال  حالًيـــا  يتـــم  حيـــث  المشـــروع 
فـــي المرحلـــة الثانيـــة إلعادة الســـوق إلـــى طابعه 
التراثـــي، عبـــر تغيير الفتـــات المحـــالت التجارية 
وتأثير الحركة المرورية داخل الســـوق وعدد من 

المواضيع األخرى.
وتشـــتمل أعمـــال التطويـــر على تغييـــر الواجهات 
والالفتات الخاصة بالمحـــالت التجارية، وترميم 
المباني التراثية. وســـتضم التعديالت 275 محاًل 
تجارًيا في 4 شوارع رئيسية على محيط السوق، 
وهي شارع باب البحرين، وشارع الشيخ عبدهللا، 

وشارع التجار، وشارع ولي العهد.  
و قـــال المؤيـــد: “تحرص هيئة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض علـــى متابعة مجريـــات أعمال تطوير 
ســـوق المنامـــة عـــن كثـــب بمـــا فـــي ذلـــك توحيد 
واجهات المحـــالت التجاريـــة والمباني على نمط 
تراثـــي راقـــي. وتصـــب جهـــود المتابعـــة لزيـــادة 
حيويـــة الســـوق فـــي الحفـــاظ علـــى تميـــز موقـــع 
فـــي  القديـــم كوجهـــة ســـياحية أصيلـــة  الســـوق 
المملكـــة. وتلتزم الهيئة إلى مواصلة تنفيذ أعمال 
المشـــروع بصورة سلســـة ومتســـقة ووفًقا ألعلى 

المعايير العالمية”.

ُيعقد االجتماع بشـــكل دوري بين جميع األطراف 
المعنيـــة، مـــن أجـــل مناقشـــة آخـــر تطـــورات هذا 
تنشـــيط  إلـــى  يهـــدف  والـــذي  الرائـــد  المشـــروع 
قطـــاع الســـياحة بالبحرين وزيادة مســـاهمته في 
االقتصـــاد الوطنـــي. وتتألـــف لجنة تطوير ســـوق 

المنامة ممثلين عن كٍل من وزارة األشغال وشئون 
البلديـــات، وهيئة البحرين للثقافة واآلثار، وهيئة 
التخطيـــط والتطوير العمرانـــي، ومجلس التنمية 
االقتصادية، ومحافظـــة العاصمة، ومجلس أمانة 
العاصمة إلى جانب عدد من تجار سوق المنامة.

تطوير 275 محًل في 4 شوارع رئيسة بـ ”المنامة القديم”

بيانـــات  قواعـــد  إلدارة  أداة  تشـــين  بلـــوك  يعـــد 
المعامالت، في سلســـلة المعامالت الرقمية الموزعة 
االتصـــاالت  شـــبكة  خـــالل  مـــن  )الخوارزميـــات(، 
العالميـــة، إذ يتمكن أطراف التعاقـــد في المعامالت 
المالية والتجارية من تنفيذ الصفقات دون وســـيط 

أو طرف ثالث.
رقميـــة  ككتـــل  المعامـــالت  هـــذه  تســـجيل  ويتـــم 
)Blocks( مشـــفرة فـــي هـــذه السلســـلة، وال يمكـــن 

تعديلها أو حذفها.
ومـــن أبرز مهامهـــا إدارة العقود، إذ إن أي مؤسســـة 
كالشـــركات  العقـــود  علـــى  كبيـــر  بشـــكل  تعتمـــد 
والمؤسســـات الماليـــة والعقارية تســـتفيد من تقنية 
“بلوك تشين” في تحديث العقود وإدارتها وتأمينها، 
فضال عـــن إدارة خطوات التوريد من تدفق كل من 
المـــواد الخـــام واألفـــراد، والمعلومـــات والخدمـــات 
ورأس المال والمنتجـــات من الموردين إلى المصنع 

ثم المخازن وإلى شركات التوزيع انتهاء بالعمالء.

وأمـــا فيمـــا يتعلـــق بأمـــن المعلومـــات؛ فـــإن التقنية 
تســـهم في حماية األصول من خالل إنشـــاء ســـجل 
ملكية في الحال ال يمكن اختراقه. ومن المتوقع أن 
يكون للتقنية دور فعال في إدارة أنظمة الســـجالت 

الشخصية. 
وتسهل “بلوك تشين” إجراء المدفوعات اإللكترونية 
وعمليـــة تحويـــل األمـــوال إلـــى أي مســـتفيد، دون 

الحاجة إلى وسيط أو طرف ثالث.
وإذا مـــا نظرنـــا إلـــى تقييمهـــا مـــن ناحيـــة شـــرعية 
بنـــاء على التصور الســـابق؛ فإنه يجـــوز- وهللا أعلم 
– أن تقـــدم المؤسســـات التقنيـــة مثل هـــذه الخدمة 
للمســـتخدمين ســـواء أكانـــوا أفرادا أم مؤسســـات، 

بموجب عقود اشتراك أو نحوها، نظير أجر معين.
ويكيف العقد بين المؤسســـة التقنيـــة وزبائنها على 
أنـــه عقد إجـــارة مشـــتركة بينهمـــا، يخضع لشـــروط 
عقد اإلجارة وأحكامه عموما، ولشروط أحكام عقد 

اإلجارة مع أجير مشترك خصوصا.

والمســـتند الشـــرعي لذلـــك أنـــه إذا كان األصـــل في 
العقـــود اإلباحة مـــا دامت تخلو مما يصـــادم قواعد 
المعامالت في الشـــريعة اإلسالمية؛ فإن األصل في 
وسائل إبرام العقود اإلباحة أيضا ما دامت الوسائل 

تتحقق بها المتطلبات الشرعية إلبرام العقود.
وال بد هنا من تأصيل المبادئ والمعايير التي تستند 

إليها تقنية “البلوك تشين” وهي كاآلتي:
)اإليجـــاب  االنعقـــاد  بهـــا  يتـــم  التـــي  الصيغـــة  أوال: 
والقبـــول( للداللة على التراضي في التعاقد. ويمكن 
االكتفاء بما يدل على التراضي بالفعل أو بأي قرينة 

أخرى، إن لم يحصل اإليجاب والقبول اللفظي.
ثانيـــا: مجلـــس العقـــد، إذ تلتقـــي إرادة المتعاقدين، 

والنظرة الموسعة له باإليجاب الممتد.
وعرف مجلس العقد بأنه )االجتماع الواقع من أجل 
التعاقـــد(، ونقصـــد باالجتمـــاع المـــدة الزمنيـــة التي 
تكون بعد اإليجـــاب والطرفان مقبالن على التعاقد 

دون إعراض من أحدهما. 

وأجـــاز المعيـــار الشـــرعي الثامـــن والثالثـــون مبـــدأ 
التعاقـــد بالمحادثة الصوتيـــة أو بالصوت والصورة 
–عبـــر اإلنترنت- ومثلـــه االتصال الرقمـــي، إذ يأخذ 
أحكام المتعاقدين الحاضرين، وتسري عليه أحكام 

اتحاد مجلس العقد. 
ثالثـــا: التثبت مـــن هوية المتعاقديـــن، حيث يتعين 
اتخاذ االحتياطات واإلجراءات الممكنة للتثبت من 
هوية المتعاملين عبر الشبكة والتحقق من أهليتهما 

للتعاقد على الوجه الصحيح النافذ. 
رابعـــا: الضمـــان وتحمل تبعية الهالك الذي يشـــترط 

الستحقاق الربح.
المبيـــع.  تلـــف  المســـؤولية عـــن  بالضمـــان  ويقصـــد 
وهـــو على البائع قبل التســـليم والتســـلم، فإذا تمكن 

المشتري من التسلم انتقل ضمان التلف إليه.

* محاضر ومدرب رئيس 
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية

أحمد أسعد

“بلوك تشين”.. وجهة نظر شرعية

زينب العكري من خليج البحرين

الحداد: تقنيات الجيل الخامس ال تنحصر على الهواتف
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن ســـــــبـــــــاقـــــــة فــــــــــي تـــــنـــــظـــــيـــــم االتــــــــــصــــــــــاالت

قــال خبيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، إبراهيم الحــداد، إن البحرين ســباقة في مجال 
تنظيــم االتصاالت وكانت من الدول الرئيســة في فتح ســوق االتصــاالت ومثال يحتذى به 

في المنطقة. 

وأضـــاف خـــالل تصريحـــه للصحفييـــن، على 
هامش مؤتمر تقـــارب تقنيات االتصاالت، إن 
هيئـــة تنظيم االتصاالت عملت مع المشـــغلين 
بجد لتوفير خدمات الجيل الخامس، والبنية 

التحتية المالئمة لقطاع االتصاالت.
ال  الخامـــس  الجيـــل  تقنيـــات  أن  وأوضـــح 
تنحصـــر على الهواتف، فهي ســـتوفر ســـرعة 
عاليـــة لنقل البيانات والقـــدرة على ربط عدد 
هائـــل من األجهـــزة ودعمهـــا لمجموعة كبيرة 
مـــع  وادنماجهـــا  الشـــخصية  الخدمـــات  مـــن 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة القائمـــة على تقنيات 

حديثة.
الجيـــل  لتقنيـــات  الـــدول  جاهزيـــة  وحـــول 
الخامـــس، أشـــار إلى أنه ليســـت جميع الدول 
متقدمـــة في هذا المجال، فهناك دول أطلقت 
الجيـــل الرابـــع مؤخـــرا، مبينـــا أن هنـــاك دول 
بحاجـــة إلى توفير بنية تحتية قوية وهذا ما 

ال تستطيع القيام به ألسباب مختلفة. 
ولفـــت إلى أن دول الخليج كانت ســـباقة في 
تقديم خدمات الجيل الخامس، واليوم أصبح 
الجميـــع يحمـــل هواتـــف ذكية، لكـــن معظمها 
تدعم الجيل الرابع، وبذلك الستخدام الجيل 

الخامـــس يجب أن يقوم المســـتخدم بشـــراء 
هاتـــف يدعم هـــذه التقنيـــة، وهنا قـــد نواجه 
مشـــكلة المخلفـــات اإللكترونيـــة، إذ إن عـــدد 
كبير من الناس سيستغني عن هاتفه القديم.

وأردف الحـــداد مشـــددا، قـــد يســـبب الجيـــل 

إن  كبيـــرة، حيـــث  رقميـــة  الخامـــس فجـــوة 
المقتدرين يســـتطيعون شـــراء هواتف تدعم 
الجيل الخامس، إضافة إلى استخدام انترنت 
األشـــياء والذكاء االصطناعي، فذلك ســـيعزز 
مـــن إحـــداث الفجـــوة بيـــن الـــدول المتقدمة 
والـــدول أو الشـــعوب التي ال تســـتطيع توفير 

واستخدام تلك التقنيات.
واقترح أن يتم استخدام الذكاء االصطناعي 
لتوصيـــل تقنيـــات الجيـــل الخامـــس لمـــن ال 
يســـتطيع توفيـــره، ويتـــم ذلـــك عبـــر أجهـــزة 
“دام”، وهي رخيصة مقارنة باألجهزة الذكية، 
وأن تتـــم عمليـــات المعالجـــة تتـــم مـــن خالل 
الـــذكاء االصطناعـــي مثل عمليات الحوســـبة 
الســـحابية. وقـــال إن هـــذه الفكـــرة لـــم يتـــم 
طرحهـــا فـــي أي من الـــدول حتـــى اآلن، لكنها 

ســـتفيد الشـــعوب الفقيـــرة والـــدول الناميـــة 
بشـــكل كبيـــر، فـــي حيـــن أن ذلـــك لـــن يكـــون 
االتصـــاالت  لشـــركات  مستحســـنا  مشـــروعا 

الكبيرة لقلة المربحية.
وتطـــرق إلـــى مشـــروع لـــوون، وهو مشـــروع 
بحث وتطوير أنشأته جوجل مع بعثة خاصة 
لتوفير إيصال اإلنترنت إلى المناطق الريفية 
مناطيـــد  المشـــروع  ويســـتخدم  والنائيـــة، 
علـــى ارتفاعـــات عاليـــة وضعـــت فـــي طبقـــة 
الستراتوســـفير على ارتفاع نحـــو 32 كم )20 
ميـــل( إلنشـــاء شـــبكة ال ســـلكية جوية تشـــبه 
تقريبا شبكة الجيل الثالث 3G في السرعة”.

ويهـــدف النظـــام إلـــى تحقيـــق الوصـــول إلى 
شبكة اإلنترنت في المناطق النائية والريفية 

التي تفتقر الخدمات.

إبراهيم الحداد

اجتماع اللجنة
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قيد رقم: 2216-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2020-20266( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: علي احمد محمد أمين
االسم التجاري الحالي: مملكة أمين للغتر

االســـــم التجـــاري الجديد: محات علي أمين

 تاريخ: ٥/٢/٢٠٢٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2020-20561( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2020-إعالن رقم )٢٠٦٥٩
تنازل أوبيع - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2020-20694( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا احمــد عيســى رضــي عبــدهللا بطلــب تحويــل المحــل التجــاري 

التالي: إلى عبدالمجيد حسن عبدهللا سلطان

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقــدم إلينــا الســيد/ ســلمان محمد احمــد رمضــان بتحويل المحــل التجاري 

التالي: إلى السيد/ السيد عدنان جال احمد حسين محمد

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقــدم إلينــا علي ابراهيم علي عبدهللا محمــد طلب تحويل المحل التجاري 

التالي: إلى فضيلة السيد عدنان جعفر علوي

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

4-12968

رقم القيد

105598-1

رقم القيد

١١٠٣٨٢-١

االسم التجاري

الباد لتصليح االلكترونيات

االسم التجاري

مركز كلمات للقرطاسية

االسم التجاري

صالون فوفو للتجميل

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

تحصيل اإليجارات 

متابعة العقود المنتهية وتأجير الشاغر 

صيانة العقار ورفع قيمته السوقية

توفير خدمات راقية تليق بمستوى المستأجرين

إدارة شاملة للعقار تحت إشراف أمهر 

المستشارين واإلداريين والمهندسين

متابعة الجوانب القانونية وتمثيل المالك 

في المحكمة

 بعض من أعمالنا في إدارة المباني

متخصصون في إدارة العقارات
نوفر عليك الجهد والمال ,, بإدارة محترفة لعقاراتك

39696598
مهدي حبيل

17555593
المكتب الرئيسي

Call.
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تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السيد / حميد محمد حميد منصور النشيط باعتباره المصفي القانوني لشركة 
برينســبل للعقــارات ش.ش.و لمالكهــا جمال احمد خليفة العامر، المســجلة كشــركة 
الشــخص الواحــد بموجب القيــد رقم 81752-1، طالبا إشــهار انتهاء أعمال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 
ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد / علــي حســين ابراهيــم محســن العالــي باعتبــاره المصفــي القانونــي 

لشــركة أكســا الســعودية العربية القابضة ذ.م.م، المســجلة كشركة ذات مسؤولية 

محــدودة بموجــب القيد رقــم ١٦٩٥٩-1، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية 

الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها الســيد / حســن اســماعيل جاســم إســماعيل باعتباره المصفي القانوني لشــركة 

أســوار لجيــن للتغليــف ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب 

القيــد رقــم ١٢١٣٠٦، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة 

اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد / ربيــع محمد فضــل عبدهللا باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة العبير 
إلدارة العقارات ش.ش.و لمالكها ربيع محمد فضل، المسجلة كشركة الشخص الواحد 

بموجــب القيــد رقــم ١١٣٧٢٨، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٠٠٠٠( لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة برينسبل للعقارات ش.ش.و لمالكها جمال احمد خليفة العامر

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة أكسا السعودية العربية القابضة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٨٣٦-CR2020( لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة أسوار لجين للتغليف ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )---( لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة العبير إلدارة العقارات ش.ش.و لمالكها ربيع محمد فضل

 

 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )0000( لسنة 20٢٠
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية 

الى شركة ذات مسئولية محدودة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )111( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

الى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا  الســيد ســروت جبيــن ملــك محمــد شــفيع المالــك لـــ منــال للنقليــات 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 66129-7، طالبــا تحويل 
فــرع رقــم ٧ مــن المؤسســة الفرديــة الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة 
برأســمال وقدره ٥٠٠٠ خمســة آالف دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة 

من السادة التالية اسمائهم:
١. سروت جبين ملك محمد شفيع 

KULWIWDER KAUR .٢

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيدة / نيلــة محمــد علــي الجاهمــة المالكــة لمؤسســة حضانة كنوز 
وروضــة كنــوز  المســجلين بموجب القيد رقــم ٢٧٥٠٩، طالبتا تحويلهم الى 
شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ١٠٠٠ دينار بحريني، لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. نيلة محمد علي الجاهمة 

FARAH AL-ALKUBAISY .٢

القيد : 66129 

 تاريخ: 4/2/2020

القيد : 27509 

 تاريخ: 18/12/2019

 تاريخ: ٥/٢/٢٠٢٠
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕاعالن بحل وتصفية شركة 
شركة ارتورو لتصميم االزياء ش.ش.و لمالكتها جميلة محمد موسى

سجل تجاري رقم ١٢٠٠٣٣

بنــاء على قرار المالك لشــركة ارتورو لتصميم االزيــاء ش.ش.و لمالكتها جميلة محمد 
موســى المســجلة على قيد رقم ١٢٠٠٣٣، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيدة/ 

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

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
JEMILA MOHAMMED MUSA :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 33977696 )973+(
hgs.alhajari@gmail.com
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القادة الدينيون والدبلوماسيون بواشنطن: البحرين تقدم إسهامات جليلة في التعايش
نظـــم مركز الملـــك حمد العالمـــي للتعايش 
العاصمـــة  فـــي  عشـــاء  حفـــل  الســـلمي 
األميركيـــة )واشـــنطن( بحضـــور نخبة من 
القادة الدينيين والدبلوماســـيين ورؤساء 
والجهـــات  واألكاديميـــات  المنظمـــات 
والتســـامح  التعايـــش  فـــي  المتخصصـــة 
الدينـــي، احتفـــاًء بالجهـــود التـــي قـــام بها 
المركـــز فـــي هـــذا المجـــال بالتعـــاون مـــع 
الجهـــات المختصـــة المختلفة ممـــن أكدوا 
اهتمامهـــم الشـــديد ومتابعتهـــم الحثيثـــة 
ألنشـــطة وأهـــداف المركـــز، والتي تشـــكل 
جسرا حقيقيا للتواصل مع مملكة البحرين 
للتعـــرف على النموذج الرائد في التعايش 
وإيصال الجهود نحو العالمية.وأبدى كبار 
القادة الدينيين والدبلوماســـيين ورؤساء 
المنظمات واألكاديميـــات المعنية رغبتهم 
مشـــتركة،  وبرامـــج  جهـــود  تنظيـــم  فـــي 
وتوقيـــع مذكـــرات تفاهـــم مع المركـــز، بما 
يخـــدم تلـــك المســـاعي وتبـــادل الخبـــرات 

والتجارب ونشرها.
وأكـــد رئيس مجلس أمناء المركز الشـــيخ 

المركـــز  بـــن خليفـــة ال خليفـــة أن  خالـــد 
مســـتمر فـــي بـــذل كل جهـــد ممكن ســـعيًا 
إلبـــراز النمـــوذج البحرينـــي فـــي التعايش 
أهميـــة  جـــاءت  الهـــدف  ولهـــذا  الســـلمي، 
تواصـــل المركـــز بشـــكل مباشـــر ودائم مع 

أبرز وأهم الجهات الدولية ذات العالقة.
وأعلـــن عـــن العديد مـــن المشـــاريع المقبلة 
التـــي ســـتركز على خلق قادة من الشـــباب 
والتعايـــش  التســـامح  مبـــادئ  يحملـــون 
الســـلمي فـــي مجـــاالت الحيـــاة المختلفة، 
والتـــي ســـيتم تعميمها على نطـــاق عالمي 
ولن تقتصر على المجتمع البحريني فقط، 
ممـــا يعكـــس جوهـــر رســـالة جاللـــة الملك 
كقائـــد عالمـــي بـــارز فـــي مجال التســـامح 

والتعايش السلمي.
وقـــّدم مســـاعد نائـــب الرئيـــس األميركـــي 
تومـــاس روس، نيابًة عـــن البيت األبيض، 
تحياته لعاهل البالد جاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة وللمركـــز، قائـــالً: “نحن 
ممتّنون للغاية لقيادة وحنكة جاللة الملك 
في الدفع قدمًا تجاه تقبل اآلخر المختلف 

دينيـــا وضمـــان التعددية وحريـــة المعتقد 
لـــكل األديان، ليس فقـــط في البحرين، بل 

على مستوى المنطقة”.
وأكـــد روس أن البحريـــن تقدم إســـهامات 
جليلـــة فـــي حقـــول التســـامح والتعايـــش 
الســـلمي والحريـــات الدينية تفـــوق بكثير 
حجمهـــا الجغرافـــي، وهـــو أمر اســـتثنائي 
تشـــكر عليـــه، مضيفا: “نقدر عاليـــًا دعمكم 
المتواصل ونحن متحمسون للعمل معكم 
مـــع تطلعنـــا لتعميم الســـالم والتوصل إلى 
حـــل ســـلمي للصـــراع فـــي منطقة الشـــرق 

األوسط”.
كما أشـــاد رئيس مركز آدمز اإلسالمي في 
واشـــنطن اإلمام ماجـــد بتجربـــة البحرين 
فـــي تعزيـــز مبـــادئ التســـامح والتعايـــش 
الســـلمي، الفتـــا إلـــى أن مركـــز الملك حمد 
العالمـــي للتعايش الســـلمي يشـــكل تجربة 
اســـتثنائية، ويعكـــس للعالـــم أن البحريـــن 
واالحتـــرام  للتعايـــش  مثالـــي  مـــكان 

والتسامح والفهم المتبادل.
وأضاف اإلمام ماجد: “أظهرتم للعالم أبرز 

مثال وأرقى نموذج للتعايش السلمي، وما 
وجـــود العديد من رجال الدين والمؤثرين 
فـــي الواليات المتحدة هنا وحرصهم على 
المشـــاركة في حفل المركـــز لهو دليل على 
جوهريـــة األهـــداف التي يعمل مـــن أجلها 
المركز، والتعـــرف على المبادرة البحرينية 
الرائـــدة”. وقـــال رئيـــس منظمـــة الطاولـــة 
المستديرة الدولية  كريغ ميتشل إن مركز 
الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي 
يتخـــذ دورا قياديـــا فـــي جلب قـــادة كافة 
األديان معا لبناء جسور أقوى من التعاون 

إجـــراء  عبـــر  المشـــتركة،  والتفاهمـــات 
نقاشات على أساس دوري من اجل زيادة 
االنسجام والتوافق االجتماعي وبناء فهم 
مشـــترك واعتماديـــة وثقـــة واحتـــرام بين 

مختلف المجتمعات الدينية والمذاهب.
وقـــال الحاخـــام ابراهـــام كوبـــر مـــن مركز 
ســـايمون ويزنثـــول إن البحريـــن أسســـت 
لبنيـــة إيجابية لجميـــع جيرانهـــا بتاريخها 
التسامحي الفريد رغم صغر حجمها، الفتا 
إلـــى أن ســـر نجـــاح البحرين فـــي تجربتها 
مجتمعهـــا الـــذي يتمتـــع بكامـــل الحقـــوق 

وطقوســـه  الدينيـــة  معتقداتـــه  لممارســـة 
المقدسة بكل حرية وانفتاح.

وأكـــد كوبر أن مملكة البحرين تمتلك راية 
القيـــادة في التعايـــش الســـلمي بالمنطقة، 
وبفضـــل وجود مركز الملـــك حمد العالمي 
النوعيـــة،  ببرامجـــه  الســـلمي  للتعايـــش 
ســـتصبح المملكـــة منـــارة إقليميـــة لقيادة 
المنطقـــة نحو حقبة جديدة من التســـامح 

وتعزيز الحريات الدينية.
وأعـــرب الدبلوماســـي البريطانـــي تشـــارلز 
هـــاور عن امتنانـــه العميق لما تبذله مملكة 
البحريـــن بقيـــادة جاللة الملك في ســـبيل 
نشـــر قيـــم التســـامح والتعايـــش الســـلمي 
والوسطية على مستوى المنطقة والعالم.

وأضاف: “زرت مملكة البحرين في السابق 
فـــي  الفريـــدة  تجربتهـــا  علـــى  واطلعـــت 
التعايش الســـلمي، ويعود الفضل في هذه 
التجربـــة الرائـــدة بال شـــك إلـــى توجيهات 
وإنجـــازات جاللـــة الملك ومـــا تم من عمل 
المســـيحية  المجتمعـــات  لدعـــم  دؤوب 

وغيرها من ديانات”.

المنامة - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي
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حكومة الماللي تمتنع عن إعالن عدد قتلی احتجاجات نوفمبر

استطالع: 80 % من اإليرانيين لن يشارکوا باالنتخابات

أظهر استطالع للرأي أجراه التلفزيون 
أن  “تــلــيــغــرام”  تطبيق  عبر  اإليــرانــي 
80 % مــن اإليــرانــيــيــن قــــرروا عــدم 
انــتــخــابــات مجلس  فـــي  الــمــشــارکــة 
إجــراؤهــا  المزمع  )البرلمان(  الــشــوری 

في 21 فبراير الجاري.
وفــــقــــًا لـــالســـتـــطـــالع الــــــذي نــشــرتــه 
االذاعــــة  لهيئة  الــتــابــعــة  ــر”  “خــب قــنــاة 
الحكومية،  اإليــرانــيــة  والــتــلــفــزيــون 
صّوت 670 ألف متابع بـ “ال” للمشاركة 

في االنتخابات البرلمانية القادمة.
لــصــالــح   % 8 ــمــا صـــــــّوت  ــن ــي ب هـــــذا 
الـــمـــتـــشـــدديـــن، و6 %  األصـــولـــيـــيـــن 
للتيار   % و4  المستقلين،  للمرشحين 
ــــذي رفــضــت الــجــهــات  اإلصـــالحـــي، ال
مــرشــحــيــه  ــن  مــ  %  90 ــمــخــتــصــة  ال

لخوض االنتخابات البرلمانية.
ومع قرب موعد االنتخابات البرلمانية 
في إيران، يتراجع اهتمام المواطنين 
ــادي  ــصـ ــتـ ــاد االقـ ــسـ ــفـ ــســبــب الـ بـــهـــا؛ ب
ونظرًا  البالد،  في  المتفشي  واإلداري 
نوفمبر،  فــي  الشعبية  لالحتجاجات 
ــًا کثيرة  ــراحـ ــتــي تــرکــت خــلــفــهــا جـ ال
من  أکثر  مقتل  بعد  اإليرانيين،  لــدی 
علی  اآلالف  واعتقال  مواطن   1500
الثوري  أيــدي قــوات األمــن والحرس 
اإليراني، وفي خط مواٍز، تزداد أيضًا 

دعوات مقاطعة االنتخابات.
كــان  الــمــقــاطــعــة،  ــوات  وردًا عــلــى دعــ
قد  خامنئي،  علي  اإليــرانــي،  المرشد 
حّث في خطبة، األربعاء، المواطنين 
الفعالة في  اإليرانيين على المشارکة 

انتخابات مجلس الشوری.
ــنــظــام اإليـــرانـــي  ويـــقـــول مــعــارضــو ال
معروفة  “مسرحية  االنــتــخــابــات  إن 

النتائج مسبقًا”.
وآخر الدعوات التي طالبت بمقاطعة 
االنــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة کــانــت من 
اإلنسان،  حقوق  مجال  في  الناشطة 
نــرجــس مــحــمــدي، الــتــي دعــــت إلــی 
مــقــاطــعــة االنــتــخــابــات، بــرســالــة من 

داخل سجنها في إيران.
مجال  فــي  ــارزة  ــب ال الناشطة  وقــالــت 
االنتخابات  مقاطعة  اإلنسان  حقوق 
تــأتــي وفـــاء لــدمــاء الــضــحــايــا، الذين 
في  نوفمبر  احتجاجات  في  سقطوا 

إيران.
ــيـــة في  ــرانـ وتــســتــمــر الــحــكــومــة اإليـ
مسؤولية  تحمل  عـــدم  مــن  الــتــهــّرب 
نوفمبر  احتجاجات  وجــرحــى  قتلى 
وفــقــًا  ضحيتها  راح  الــتــي  الــمــاضــي 
 1500 مــن  أكثر  الــدولــيــة،  للمنظمات 
ــظـــي،  ــرح مـــحـــمـــود واعـ ــ قـــتـــيـــل، وصــ
حسن  اإليراني  الرئيس  مكتب  مدير 

ال  اإليــرانــيــة  الحكومة  أن  روحــانــي، 
قتلى  عــدد  إعــالن  مسؤولية  تتحمل 

احتجاجات نوفمبر.
“إرنا”،  اإليرانية  األنباء  لوكالة  ووفقا 
أن  صحفي،  مؤتمر  في  واعظي  أكــد 
“الــحــكــومــة اإليــرانــيــة حــصــلــت علی 
عدد قتلی االحتجاجات، إال أن الطب 
المعنية  المشترکة  واللجان  الشرعي 
إلی  لتعلنه  العدد  في  تدقق  مــازالــت 
الــعــمــوم، لــكــن مــا تــم نــشــره مــن عــدد 
أن  وأضـــاف  صحيحا”.  ليس  للقتلی 
“الحكومة غير مسؤولة عن نشر عدد 

القتلی”.

ــات الــتــي  ــاجـ ــجـ ــتـ ــم تــقــتــصــر االحـ ــ ولـ
الــوقــود في  اندلعت إثــر رفــع أســعــار 
إيران على رفض سياسات الحكومة 
إلى  تحولت  بــل  فحسب،  اإليــرانــيــة 
وأطلق  برمته  النظام  برحيل  مطالبة 
إيــران  أنــحــاء  جميع  فــي  المحتجون 
إشارة  في  للدكتاتور”  “الموت  هتاف 

إلى المرشد علي خامنئي.
وكـــان مــحــافــظ طــهــران انــوشــيــروان 
تصريحات  في  قال  بندبي،  محسني 
قــتــلــی  عـــــدد  إن  ــي،  ــاضــ ــمــ ــ ال ــد  ــ ــ األحـ
كانت  الماضي،  نوفمبر  احتجاجات 
أقل من 1500 شخص ومن المقرر أن 
يتم إعالن عدد القتلی من قبل الطب 

الشرعي والهيئات األخری”.
قــرارات أممية ودولية  يذکر أن عدة 
وقمع  المتظاهرين  قــتــل  ــــت  أدان قــد 
االحتجاجات السلمية في إيران منها 
قرار من قبل الجمعية لألمم المتحدة 
ــان األوروبــــــــي،  ــمـ ــرلـ ــبـ ــي الـ وقـــــــرار فــ
ـــ16  ــی بــيــان مــشــتــرك لـ ــ بـــاإلضـــافـــة إل
خبيرًا أمميًا دعوا إيران للتحقيق في 
عمليات القمع ومحاسبة مرتكبي تلك 

الجرائم.

طهران ـ وکاالت

مشهد من انتخابات إيرانية سابقة 

من احتجاجات نوفمبر الماضي عواصم ـ وکاالت

قتل 12 مسلحا من ميليشيات موالية إليران في القصف اإلسرائيلي، الذي 
استهدف ليالً مواقع قرب دمشق وفي جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد 

السوري لحقوق اإلنسان، أمس.
وأوضح المرصد أّن 7 مقاتلين أجانب قتلوا في بلدة الكسوة جنوب دمشق، 

حيث توجد قوات إيرانية ومجموعات موالية لها.
كما أشار إلى مقتل 5 سوريين ينتمون لمجموعة موالية إليران في منطقة 

إزرع التابعة لمحافظة درعا في جنوب البالد.
من جهتها، أفادت دمشق بسقوط جرحى جراء القصف.

وذكر مصدر عسكري سوري في تصريح أوردته وكالة األنباء الرسمية )سانا( 
“فجر الخميس، تصدت وسائط دفاعنا الجوي لموجتين من العدوان الجوي 
)..( استهدفت بعض مواقعنا العسكرية في محيط دمشق ومواقع عسكرية 

في محيط درعا والقنيطرة وريف دمشق”.
أن  دون  بجروح” من  مقاتلين   8 “إصابة  المصدر، عن  وفق  الهجوم،  وأسفر 

يورد مزيدًا من التفاصيل عن مواقعهم أو جنسياتهم.

مقتل 12 مسلحا بقصف إسرائيلي جنوبي دمشق

واشنطن ـ أ ب

ــتــد بـــرس”  ــي كــشــفــت وكـــالـــة “أســوشــي
األمــيــركــيــة عـــن أن تــركــيــا أرســـلـــت 4 
اإلرهابية  التنظيمات  عناصر  من  آالف 
هناك،  الحرب  للمشاركة في  ليبيا،  إلى 
قائدي  اثنين من  نقلت عن  ما  بحسب 
السوري  والمرصد  الليبية  الميليشيات 
عن  الــوكــالــة  ونقلت  اإلنــســان.  لحقوق 
تحدد  لم  اللذين  الليبيين،  المصدرين 
هــويــتــهــمــا، قــولــهــمــا إن تــركــيــا تــرســل 
تنظيمات  إلى  ينتمون  سوريين  حاليا 
إلى  و”داعــش”  “القاعدة”  مثل  إرهابية 
ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق 
الــلــيــبــيــة، بــقــيــادة فــايــز الـــســـراج، ضد 
خليفة  بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش 
الليبية  الميليشيات  قائدا  حفتر. وقال 

أكثر  أرسلت  تركيا  إن  طرابلس  في 
إلى  أجنبي  آالف مسلح   4 من 

الــعــشــرات  وإن  طــرابــلــس، 
ــون إلــــى  ــمــ ــ ــت ــ ــن ــ ــم ي ــهــ ــ ــن مــ

جماعات متطرفة.
ــقــائــدان الــضــوء عــلــى تباين  وســلــط ال
اآلراء في صفوف الميليشيات الليبية 
السوريين في  المتطرفين  قبول  حول 

صفوفهم.
المقاتلين  “خلفيات  أن  أحدهما  وذكــر 
ــهـــم جــــاؤوا  ــيــســت مــهــمــة، طــالــمــا أنـ ل

للمساعدة في الدفاع عن العاصمة”.
ــعــض الـــقـــادة  ــر إن ب ــ ــال اآلخـ ــ بــيــنــمــا ق
صــورة  المقاتلون  “يــشــوه  أن  يخشون 
ــتـــي تــتــخــذ من  حــكــومــة الــــوفــــاق” الـ

طرابلس مقرًا لها.
الميليشيات  أن  إلــى  الــوكــالــة  ولفتت 
تركيا في شمال سوريا  المدعومة من 
قاتلوا  أن  لــهــم  ســبــق  مسلحين  تــضــم 
وغيرهما  و”داعـــــش”  “الـــقـــاعـــدة”،  مــع 
جرائم  وارتــكــبــوا  التنظيمات،  مــن 
وحشية بحق الجماعات الكردية 

والمدنيين السوريين.

ترکيا نقلت 4 آالف من المتطرفين إلى ليبيا

عواصم ـ وکاالت

الشيعي،  العراقي  الزعيم  أنصار  اقتحم 
ساحة  الخميس،  أمــس  الــصــدر،  مقتدى 
وأطلقوا  كربالء،  في وسط  المتظاهرين 
 8 إصابة  عن  أسفر  ما  عليهم،  الرصاص 
“السومرية” على  أشخاص. وذكرت قناة 
اإلنترنت أن القوات األمنية باتت تسيطر 
وسط  التربية  ساحة  قــرب  الوضع  على 
العراقي  الـــوزراء  رئيس  وتعهد  كــربــالء. 
في  بالتحقيق  عـــالوي،  محمد  المكلف، 
االنتهاكات التي وقعت خالل التظاهرات. 
وقال: “سنحقق في االنتهاكات”. ولم تمنع 
الصدر  وأتــبــاع  الميليشيات  اعــتــداءات 
على المحتجين في النجف، المعتصمين 
أمس،  الصدرين،  ساحة  إلى  العودة  من 
ــنــت الـــقـــوات األمــنــيــة اتــخــاذ  فــيــمــا أعــل
الذين  المتظاهرين،  لحماية  ــراءات  إجــ
وجهت  بينما  األقـــل،  على   9 منهم  قتل 
المستقيل، عادل  الوزراء  رئيس  حكومة 

عبدالمهدي، بفتح تحقيق بما جرى.
ــاشــطــون عـــن اقــتــحــام  وفــيــمــا تــحــدث ن
بهدف  الــنــجــف؛  مستشفيات  مسلحين 
الــمــتــظــاهــريــن، وصــــف سفير  تــصــفــيــة 
ــاد األوروبــــــي مـــا جـــرى بــاألفــعــال  االتـــحـ

الشنيعة المعرقلة ألي تقدٍم سياسي. 
لسياسات  واشنطن  معهد  دعا  ذلك،  إلى 
ــمــتــحــدة  ــرق األدنـــــــى الـــــواليـــــات ال ــشــ ــ ال
عسكرية  ضربات  توجيه  إلى  األميركية 

العراقية  الــفــصــائــل  ضــد  وســريــة  علنية 
أهل  عصائب  مثل  إيــران  من  المدعومة 
من  لمنعها  وغيرها؛  بــدر  ومنظمة  الحق 
وتخريب  المتظاهرين  عــلــى  االعـــتـــداء 
حّث  كما  العراق.  في  السياسية  العملية 
واشنطن على فرض عقوبات واسعة ضد 
والميليشيات  الفاسدين  األحـــزاب  قــادة 
قمع  المتورطين في  العسكريين  والقادة 

التظاهرات.

تظاهرة طالبية مناهضة للحكومة في ميدان التحرير بالعاصمة بغداد. )أ ف ب(

معهد واشــنطن يدعو إلی توجيه ضربات ضد الميليشيات العراقية
أنصار الصدر يطلقون الرصاص على متظاهري کربالء

القدس المحتلة ـ وکاالت

وأصيب  مصرعهم  فلسطينيين   3 لقي 
75 أخــريــن، أمـــس، فــي مــواجــهــات مع 
شهدت  حين  في  اإلسرائيلية،  القوات 
دهس  حـــادث  المحتلة  الــقــدس  مدينة 

استهدف جنود إسرائيليين.
شابا  اإلســرائــيــلــيــة  ــقــوات  ال قتلت  فقد 
قرب  األسباط  بــاب  بمنطقة  فلسطينيا 
المسجد األقصى بعد أن أطلق النار على 

الجنود في المنطقة.
فجر  شهدت  قد  القدس  مدينة  وكانت 
فلسطيني  فــيــه  دهـــس  هــجــومــا  أمـــس 
من  معظمهم  إســرائــيــلــيــا   14 بمركبته 
بينما  خطيرة،  بحالة  أحــدهــم  الجنود 
إصـــابـــة آخـــر مــتــوســطــة، و12 آخــريــن 
العملية  مــنــفــد  والذ  طــفــيــفــة.  بــجــروح 
ــدأت  ــمــكــان، فــي وقـــت ب ــفــرار مــن ال بــال
واسعة  تمشيط  عملية  االحتالل  قوات 
النطاق في مدينة بيت لحم المجاورة، 

بحثا عنه. 
الشرطي  مقتل  مــع  تزامنا  ذلــك،  يأتي 
الــفــلــســطــيــنــي طـــــارق بــــــدوان مــتــأثــرا 
بجراحه التي أصيب بها  فجر الخميس 
اإلسرائيلية  القوات  مع  مواجهات  في 

في جنين شمال الضفة الغربية.
وكـــــان الــفــلــســطــيــنــي، يــــزن مـــنـــذر أبــو 
طبيخ )19 عامًا(، قتل قبل ساعات في 

المواجهات المذكورة.

وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
إنها عالجت 79 إصابة خالل مواجهات 
في المدينة، منذ صباح الخميس، بينها 

75 إصابة بالغاز المسيل للدموع.
 50 بإسعاف  الطواقم  “قامت  وأضافت 
طفالً فــي روضـــة، جــراء إطــالق قنابل 
الغاز على روضة لألطفال”، مشيرة إلى 
إصابة 4 أشخاص بالعيارات المطاطية، 

أحدهم إصابته في الرأس.

قوات االحتالل خالل اشتباكات مع فلسطينيين في بيت لحم )أ ف ب(

استشهاد 3 فلســطينيين وأصابة 75 آخرين برصاص االحتالل
إصابة 14 جنديا إسرائيليا دهسا في القدس

جنيف ـ وکاالت

في  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 
فيروس  أن  أمــس،  صحافي،  إيــجــاز 
عــدوًا مجهوالً حتى  يــزال  ال  كورونا 
ــادة  زيــ رغــــم  نـــاجـــع،  دواء  بـــال  اآلن 
عـــدد مــراكــز األبــحــاث الــعــامــلــة على 
الفيروس في مختلف دول العالم من 

2500 مركز إلى 7000 مركز.
وكشفت منظمة الصحة أنه ال توجد 
الوباء  مصدر  عن  موثقة  معلومات 
التفشي  ومــــدى  انــتــشــاره  وكــيــفــيــة 

المحتمل له.
وقالت إنها ستعقد اجتماعًا 11 و12 
العالم  مستوى  على  للعلماء  فبراير 
من أجل وضع خطة بحثية للتوصل 

إلى دواء.
عالمًا صينيًا  أن  المنظمة  واعترفت 

ــي هــذا  كـــبـــيـــرًا مــتــخــصــصــا فـ
ــئـــة لقي  الـــنـــوع مـــن األوبـ

حتفه بالفيروس.

بريطانيا،  أعلنت  تطور،  أحــدث  في 
أمـــــس، عـــن إصـــابـــة ثــالــثــة مــؤكــدة 
بفيروس كورونا. وكانت قد كشفت 
األســـبـــوع الــمــاضــي عــن ظــهــور أول 

إصابتين بالفيروس القاتل.
ــوفــيــات جـــراء  هـــذا وارتـــفـــع عـــدد ال
فيروس كورونا المستجد في الصين 
في  السلطات  إعــالن  بعد   ،560 إلــى 
تسجيل  الــخــمــيــس،  هــوبــي،  منطقة 
70 وفاة إضافية، فيما يؤكد خبراء 
الــفــيــروس  خــصــائــص  أن  الــصــحــة 

“غامضة” ولم تتضح بعد.
في  الصحية  السلطات  قالت  كذلك، 
ــه تــم تسجيل  تــقــريــرهــا الــيــومــي إنـ
بــالــفــيــروس،  جــديــدة  ــة  إصــاب  2987
لـــيـــرتـــفـــع بـــذلـــك عـــــدد اإلصــــابــــات 
استنادا   27300 إلــى  اإلجــمــالــي 
إلى األرقام التي نشرتها بكين 

سابقًا.

فيروس کورونا عدو مجهول بال دواء
واشنطن ـ وکاالت

ــيــس األمـــيـــركـــي، دونــالــد  ــرئ ــد ال أكــ
ترامب، أمس، أن معارضيه حاولوا 
أنه  كــاشــفــًا  تــدمــيــره،  قــدر طاقتهم 
ــانـــى مـــن “مــحــنــة فــظــيــعــة” في  عـ

محاكمة عزله.
بــّرأه  أن  منذ  له  أول تصريح  وفــي 
مجلس الشيوخ من تهمة استغالل 
مراسم  في  ترامب،  قــال  المنصب، 
إفــطــار يــوم الــصــالة الــوطــنــي وهو 
الحزبان،  فيه  يشارك  سنوي  حدث 
قبل  مــن  فظيعة  “بــمــحــنــة  ــّر  مـ ــه  إنـ
ــشــرفــاء  بــعــض األشـــخـــاص غــيــر ال
والفاسدين”، مضيفًا “لقد فعلوا كل 
خالل  ومــن  لتدميرنا،  بوسعهم  مــا 
الــقــيــام بــذلــك ألــحــقــوا ضـــررًا كبيرًا 

بأمتنا”.
وتابع: “يعرف الديمقراطيون 

أن ما يفعلونه سيئ لكنهم 
ــون مــصــالــحــهــم  ــعــ ــضــ يــ

لكن  الــعــظــيــم”،  بلدنا  مصلحة  قبل 
ــيــــوخ، حـــيـــث يــمــلــك  ــــشــ مــجــلــس ال
“تحلى  األغلبية،  الجمهوري  الحزب 
ــة األخــالقــيــة  ــرامـ ــصـ بــالــحــكــمــة والـ
وبالقوة الالزمة للقيام بما يدرك أنه 
منصف”. وأضــاف ترامب: “ال أحب 
معتقداتهم  يستغلون  الذين  الناس 
إشارة  في  السيئة”،  أعمالهم  لتبرير 
النواب  مجلس  رئيسة  تمزيق  إلــى 
ــانــســي بــيــلــوســي،  ــديــمــقــراطــيــة ن ال
الـــثـــالثـــاء، خــطــابــه بــعــد أن تــفــادى 

مصافحتها.
بشكل  األمــيــركــي،  الرئيس  ونــاكــف 
أنه  مــؤكــدًا  الديمقراطيين،  ساخر، 
المتحدة  الــواليــات  رئــيــس  سيظل 
فعل  رّد  أول  فـــي  األبــــــد”،  ــى  ــ “إلـ
مجلس  فــي  تبرئته  عــلــى  مــنــه 
ــشــيــوخ األمـــيـــركـــي مــســاء  ال

األربعاء.

ترامب: سأظل رئيسا إلى األبد

خادم الحرمين يوجه 
بتقديم مساعدات للصين

دبي - العربية.نت

الشريفين  الــحــرمــيــن  خــــادم  أجــــرى 
اتصاال  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
الصيني  بــالــرئــيــس  أمــــس،  هــاتــفــيــا، 
شي جين.وأعرب الملك سلمان خالل 
ــن مـــشـــاركـــة الــســعــوديــة  االتــــصــــال عـ
تفشي  نتيجة  األلـــم،  مشاعر  للصين 
ــار إلـــى أنــه  فــيــروس كـــورونـــا. كــمــا أشـ
ــمــلــك ســلــمــان لــإغــاثــة  ــه مـــركـــز ال وجــ
واألعـــمـــال اإلنــســانــيــة بــشــكــل عــاجــل 
يسهم  بما  للصين،  مساعدات  بتقديم 

في تجاوز آثار فيروس كورونا.
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يمكـــن أن نكتشـــف قريًبـــا أن إيران جادة حًقا في ســـعيها إلى االنتقـــام؛ إذ إن النظام 
اإليراني يحتاج إلى فعل يضخ الحياة في شرايينه، في مواجهة الضغوط المتزايدة 
فـــي الداخـــل، ربمـــا تختـــار الجمهورية اإلســـامية إعـــادة توجيه الغضـــب العام ضد 
عدوهـــا الواليات المتحدة، وبالتالي الحصول على دعم الشـــعب، حتى لو كان لفترة 

قصيرة فحسب، كما شهدنا في األيام التي تلت اغتيال سليماني.
مع ترك مســـاحة صغيرة للتنفيس عن اإلحبـــاط المتزايد من ارتفاع معدالت البطالة 
والمستقبل االقتصادي الكئيب، فإن النخبة الحاكمة في إيران قد تركز رهاناتها على 
الحرب لتأمين بقائها في السلطة بشكل أفضل، ويعود بنا هذا التحليل إلى الماضي، 
حيـــث يجادل البعض بأن نجاح إيران الثوري يعود إلى قرار صدام حســـين اختراق 
دفاعاتهـــا العســـكرية، ومـــع توجيه مدافـــع العراق حينـــذاك إلى قرى إيـــران ومدنها، 
احتشد اإليرانيون حول روح هللا الخميني، متعهدين بالقتال من أجل الوطن حتى 

النهاية.
وبالنظـــر إلى المعطيـــات التي ذكرتها، يمكنني القول إن إيـــران ال تمتلك القدرة على 
التصعيـــد فحســـب، لكن لديهـــا كل الحوافز للقيام بذلك، من خـــال الوكاء والحرب 
غيـــر المتماثلـــة، لتجنب إثارة رد فعل فـــوري من الواليات المتحـــدة. وتأتي محاولة 
الهجوم على أرامكو بشكل مباشر ضمن المنطق المتمثل في االنتقام المريح، حيث 

أعلنت جماعة أنصار هللا الحوثية في اليمن أنها شنت هجوًما واسًعا على مواقع في 
منطقة جازان الســـعودية طال منشـــآت لشـــركة “أرامكو” النفطية ومطارين وقاعدة 
عســـكرية، وعلـــى الرغم من أن الهجوم تم إحباطـــه من قبل نظام الدفاع الجوي في 
المملكة العربية الســـعودية، إال أن المزيد من المخاطر على سامة المنشآت النفطية 
ال تزال ممكنة، فضا عن التأثير الذي سيحدثه هذا التصعيد على األسواق العالمية، 
وال شـــك في أن الواليات المتحدة أصبحت أقل اعتماًدا على النفط األجنبي مقارنًة 
بالماضـــي، إال أن االرتفـــاع المتواضع لألســـعار قد يؤدي إلى حدوث ركود أوســـع في 
اقتصادها، تماًما كما حدث في عام 1990، وفي حين أن صدمة أسعار النفط ستعزز 
أربـــاح منتجـــي الطاقة األميركييـــن، فإن الفوائد ســـتفوق التكاليف على مســـتهلكي 

النفط في الواليات المتحدة )األسر والشركات(. 
في هذا السياق، بديهي القول إن اقتصادات العالم ستشعر أيًضا بالضيق،  «

ما قد يؤدي إلى دوامة خطيرة من األزمات، وبشكل عام، سوف يتباطأ اإلنفاق 
والنمو للواليات المتحدة، وكذلك النمو في جميع االقتصادات الرئيسية 
المستوردة الصافية للنفط، بما في ذلك اليابان والصين والهند وكوريا 

الجنوبية وتركيا ومعظم الدول األوروبية، لكن النفط ليس سالح إيران الوحيد، 
وقد تثبت الهجمات اإللكترونية في وقت قريب أنها عنصر أساس في ذخيرة 

طهران االنتقامية. “إيالف”.

كاثرين شاكدام

هل انتهى فعال االنتقام اإليراني الغتيال سليماني؟ )2(

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

للتواصل: 17111483

ظاهرة تضر بسمعة البلد
فـــي أحـــد أزقة ســـوق المنامـــة، الضجيج يمـــأل المكان كلـــه والضحكات 
النشاز تدوي من بعيد وتتلوى كل أعناق المارة نحو مصدر الصوت “وأنا 
أحدهـــم”، ثم ترتفع في ترقب واهتمـــام نحو مصدر الصوت، وإذ بأربعة 
من “المثليين” من جنســـية آســـيوية برفقة امرأتين من نفس الجنســـية 
يترنحـــون وســـط الطريق مثيريـــن ضجيجا هائا بحـــركات مقززة تثير 
الغضـــب واالســـتياء، تقدمـــوا نحـــو ميـــدان فســـيح بالقـــرب مـــن ســـوق 
الذهـــب وأخذ بعضهم يرقص ويتأرجح بضحكات خليعة وثياب ضيقة 
فاضحة، كان الوضع أشـــبه بالجيفة المســـتحقرة النتنة، فمنظر مثل هذا 
يجعل المرء “يحتضر” في صمت ويتساءل بحرقة.. ما العمل مع هؤالء 
“الجنـــس الثالث” الذيـــن يتواجدون في الجهات األربـــع، فأين ما تذهب 
تجدهـــم أمامـــك قابعين في جوف الحضيض، بوجوههم الســـوداء، في 
المجمعـــات، الحدائق، األســـواق، المطاعم، ينصبون خيمة الشـــر في كل 
مكان، وال حاجة لنتحدث عن المواقف الكثيرة التي تتعرض لها العوائل 

حين مقابلة هؤالء، خصوصا بوجود األطفال والبنات. 
أحد األصدقاء أخبرني أنه “يحاســـب” علـــى بناته وأوالده الصغار وقت 
دخولهـــم المجمعـــات التجارية، ويحاول قدر المســـتطاع تحاشـــي رؤية 
أوالده لهـــم، لهـــذا فهـــو ال يتركهـــم لوحدهم أبـــدا، فهم على حـــد تعبيره 
مختبئـــون بيـــن الصخور والزوايا واألشـــجار، ال ديـــن وال أخاق، وحيل 
تمزق األلجمة، ومرض خطير يشـــكل تهديدا صريحا للمجتمع والعادات 

والتقاليد.

في نفس هذا الشهر من العام 2019 كتبت “البد من الحد من ازدياد  «
هذه الظاهرة التي استفحلت في مجتمعنا بشكل مخيف بعد أن تركنا 

القضية دون متابعة ورصد إال فيما ندر، مع أنها قضية خطيرة جدا وتكمن 
خطورتها في أنها ُتلقي ظاللها على كل األفراد وعلى المجتمع”، واليوم 

نعيد النداء للجهات المختصة للتصدي لهذه الظاهرة التي تضر بسمعة 
البحرين، فأضعف اإليمان إبعادهم عن البالد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ال ُينظر إلى صناعة النفط والغاز عادة على أنها مبتكرة في مجال الذكاء االصطناعي، 
 Markets and( لكـــن هـــذا التصور قـــد يتغير قريًبا، يقدر تقرير األســـواق واألســـواق
Markets( أن قيمـــة الـــذكاء االصطناعي في صناعة النفط والغاز ســـتصل إلى 2.85 

مليار دوالر بحلول عام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.66 في المئة. 
وللـــذكاء االصطناعـــي عدد مـــن التطبيقـــات المحتملة في صناعة النفـــط والغاز، من 
المسح إلى التخطيط والتنبؤ، وإدارة المنشآت إلى السامة، واحتلت شركة إكسون 
موبيل، الشـــركة التاســـعة فـــي العالم مـــن حيث اإليـــرادات، عناوين األخبـــار مؤخًرا 
عندمـــا أعلنت عن شـــراكة مـــع معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا )MIT( لتصميم 
روبوتـــات الـــذكاء االصطناعـــي الستكشـــاف المحيطـــات، والتـــي تريد اســـتخدامها 

لتحسين قدراتها في الكشف عن التسرب الطبيعي.
شـــركة أخـــرى للنفـــط والغاز ترى أن الـــذكاء االصطناعي هو المفتـــاح إلطاق الثورة 
اإلنتاجيـــة التاليـــة في الصناعة، هي شـــركة غازبروم، أكبر مورد للغـــاز الطبيعي إلى 
أوروبا وتركيا، وأبرمت الشـــركة الروســـية اتفاقية تعاون مع ياندكس، التي توصف 
أحياًنا باســـم جوجل الروســـية، الستكشـــاف مختلف تطبيقات الـــذكاء االصطناعي 
المحتملة، وقبل بضع ســـنوات، أطلقت شركة شل مســـاعًدا ذكيًا اصطناعيًا للعماء، 
متجســـدًا بواســـطة األفاتار إيما وإيثان، يتوفر مســـاعد شـــل الذكي لإلجابة على أي 

ســـؤال شـــائع يتعلـــق بزيوت التشـــحيم في غضـــون ثوان، ووفًقا لشـــركة شـــل، فإن 
المســـاعد يتعامـــل مع أكثر من 100000 ورقة بيانات لــــ 3000 منتج، ويفهم 16500 
مـــن الخصائـــص الفيزيائيـــة لزيـــوت التشـــحيم، ويوفـــر معلومات حـــول 18000 من 

أحجام العبوات المختلفة.
لكن مساعدي الذكاء االصطناعي ال يقتصرون على دعم العماء، يمكن استخدامهم 
أيًضـــا لتحويل اجتماعات الســـامة مـــن خال تحديد التفاصيل األساســـية، وتوفير 
ملخصـــات قابلة للتنفيـــذ، وإزالة الحاجة إلى القيام بمهام متعددة أثناء المناقشـــات 
المهمة. مع وجود مساعد ذكي اصطناعي الجتماعات السامة، يمكن لشركات النفط 
والغـــاز التقليـــل أو القضـــاء على ازدواجيـــة الجهود والتمتع بمزيد مـــن الوضوح في 
المشـــاكل، ويمكن لهؤالء المســـاعدين مســـاعدة العمال على اتخاذ قرارات حاســـمة 

بشأن السامة في الوقت الفعلي والتعامل مع التعقيد المتزايد لألنظمة الهندسية.
هناك العديد من تطبيقات الذكاء االصطناعي المعروفة في صناعة النفط  «

والغاز، وال يزال هناك الكثير منها في انتظار اكتشافه، ويمتلك رواد الصناعة 
الميزانيات والمواهب الالزمة لتنفيذ حلول الذكاء االصطناعي التي طورتها 

شركات الذكاء االصطناعي البارزة وموظفو تقنية المعلومات الداخليون على 
حد سواء، ويحصد بعضهم فوائد عديدة من الذكاء االصطناعي بالفعل. يجب 

على الالعبين األصغر أن يحذوا حذوهم لتجنب التخلف عن الركب.

 

د. جاسم حاجي

الذكاء االصطناعي في النفط والغاز

دور العالوات في تحسين المعيشة
يســـعى اإلنسان إلى تحسين وضعه المادي، فتحسنه يعني حصوله على المزيد 
مـــن الســـلع التـــي تعمل على تحســـين مســـتواه المعيشـــي، ومن ضمـــن األدوات 
العـــاوات التـــي تضاف إلـــى الراتب الشـــهري للموظفين، والمتقاعديـــن ُهم أول 
مـــن يســـتفيد من هـــذه العاوات بعد انخفـــاض مقدار الراتب بعـــد التقاعد الذي 
أثر على مســـتوى معيشـــة المتقاعد وأســـرته، وتؤثر العاوات بمختلف أشكالها 
على مســـتوى معيشة المواطنين عامة، فقد يســـتفيدون منها استفادة إيجابية 
لقيامهم بإنفاقها في الحصول على مزيد من الخدمات التي تعمل على تحسين 
حياتهـــم. واألســـباب التـــي تدعـــو الدولـــة إلى صـــرف مختلـــف أنـــواع العاوات 
هـــو ضعف مقدار الراتب مقارنة باالرتفاع المســـتمر ألســـعار الســـلع والخدمات، 
فالعاقة بين الراتب وهذه األسعار عاقة عكسية، فمقدار ما يزيد من الراتب ال 
يواجه مقدار أســـعار الســـلع والخدمات األساسية في السوق، بجانب ما تفرضه 
الدولـــة مـــن ضرائب ورســـوم على بعض خدماتهـــا العامة، لذا تلجـــأ الدولة ومن 
موقـــع مســـؤوليتها االجتماعيـــة إلى التخفيـــف من أعباء أثر زيادة األســـعار في 
إعطـــاء الموظفيـــن عـــاوات تضـــاف إلى مرتباتهم في كل شـــهر، كمـــا ينال ذوو 

اإلعاقة واألرامل والمطلقات واأليتام حقهم من هذا الدعم الحكومي.
وبالرغـــم مـــن أن رواتـــب عـــدد مـــن الموظفيـــن التقاعديـــة جيـــدة إال أن الكثير 
مـــن المتقاعديـــن ذوي الدخـــل المتوســـط والضعيف تأثـــرت حياتهـــم كثيًرا بعد 
تقاعدهم، وهذه العاوات بمثابة حالة إنقاذ لهم من هذه االنتكاســـة المعيشـــية، 
لـــذا فتأكيد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل محمد علي حميدان أنه )لن 
يتـــم المســـاس بالعاوات والدعم ولـــن يطرأ أي تغيير علـــى المعايير( هو بمثابة 
استمرار الدولة بتحمل مسؤوليتها االجتماعية تجاه مواطنيها، أما تغيير موعد 
صـــرف العـــاوات فهـــو إجـــراء إداري وفني يختص بعمـــل الوزارة، وهـــو أمٌر لن 
ُيعطـــل أو ينتقـــص مـــن مزايا العـــاوات ومقدارها بـــل يعمل على زيـــادة كفاءة 
األنظمة الحكومية وســـامة تطبيقها تطبيًقا ُميســـًرا )ما ينعكس على اســـتفادة 

الموظف من الدعم بشكل أكبر(.
إن العالوات المعيشية حق مادي للمواطنين واستمراره يؤدي لتحقيق التزامات  «

األسرة وتحقيق العدالة االجتماعية للمواطنين، خصوصا للفئات األكثر احتياًجا.

عبدعلي الغسرة

جيشنا فخرنا منذ عهد “الطويلة”
إنه لشرف وتاج على الرأس أن تحتفل البحرين بالعام 52 لتأسيس جيش مملكة 
البحريـــن، فخـــر البحريـــن وفخر الخليج، الجيـــش الذي قام بأداء الرســـالة ووفق 
بتأديـــة األمانـــة، جيش رفع هامـــة البحرين حتى عانقت الســـحاب، الجيش الذي 
زرع الطمأنينـــة واألمان فـــي البحرين، وكان اليد اليمنى مـــع إخوانه في الخليج، 
فهـــل نذكـــر تضحياته فـــي تحرير الكويـــت، أو تضحياته في الدفـــاع عن حياض 
وشرف األمة في الحد الجنوبي دفاعا عن الدين والهوية واألرض، وحفظ أرواح 

الشعوب من عدو غادر معتد.
جيـــش لـــم يطلق رصاصة فـــي أرض أو ســـماء البحرين، بل أخذ مكانـــه الطبيعي 
عندما غدر بالبحرين وفق خطة أجنبية استهدفت سامة وأمن البحرين، وكانت 
تســـعى لفصل البحرين عن محيطها الخليجي العربي وإلحاقها بإيران، كما فعلوا 
في فصل العراق عن خليجه، لكن بفضل هللا ثم بفضل الجيش البحريني ووحدة 
شـــعبه الـــذي اصطف خلف قيادتـــه، اســـتطاعت البحرين أن تنجو مـــن المؤامرة، 
وذلك بحكمة جالة الملك المفدى، والجيش البحريني الذي نشـــر األمن والســـام 
بحمايـــة األرواح والممتلـــكات فـــي كل مناطـــق البحريـــن دون اســـتثناء، نعـــم إن 
جيشـــنا فخرنا وفخر األمـــة عندما يكون أبناؤه المخلصـــون حماة الوطن وتحت 
قيـــادة المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمـــد القائد العـــام لقوة الدفـــاع، الذين 
يقفـــون بجاهزية رهن إشـــارة جالة الملـــك المفدى عندما تحين الســـاعة وتكون 
الحاجة. وما شـــهداء البحرين في عاصفة الحزم إال برهان أثبت أن هذا الجيش 
جيش أمة، توحدت صفوفه واســـتطاعت صقوره من مشـــاة وجوية وبحرية، أن 
تدحر عدوا تراجع من شـــدة ضرباته وبســـالته وجرأته، إنه جيشـــنا فخرنا، والذي 
ننام وصقوره ســـاهرة تراقب البر والبحر والجو، نعم لم نشـــعر يومًا بهاجس من 
الخوف أو الريبة، وذلك عندما وثقنا برعاية هللا ثم بحماية جيش سخره هللا بأن 

يكون فيه خيرة األبناء الشجعان الذين ال يهابون الموت عند تاحم الجيوش.
إنه الجيش البحريني الذي امتدت شجاعته وبسالته منذ أن ثبت آل خليفة  «

حكمهم على البحرين، وأعادوها من براثن االستعمار األجنبي الغادر، ومنذ 
ان استطاعت صقوره ومن على متن سفينة “الطويلة” وهي سفينة تم 

بناؤها في عام 1810م، وصنعت على نفقة سمو الشيخ عبدالله بن أحمد 
آل خليفة حاكم البحرين، وشارك رجالها في عدد من المعارك ومنها معركة 

“خكيكيرة عام 1811م، ومعركة ذبحة رحمة 1826م، ووقعة سيهات عام 
1834م”، إنها بطوالت امتدت وستمتد بإذن الله تحت حكم آل خليفة الكرام، 

وجاللة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وحفظ الله البحرين وصقورها 
البرية والجوية، وحفظ أرض البحرين وشعبها من كل عدو طامع غادر، إنه 

جيشنا فخرنا منذ عهد “الطويلة”.

نجاة المضحكي



24 ساعة تفصلنا عن انطالق منافسات النسخة الثالثة من بطولة #أقوى_رجل_بحريني، 
التي ســتقام تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والتي سينظمها المكتب 
اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة تحت شعار #خلك_وحش، يوم 

السبت الموافق 8 فبراير الجاري بالساحة المقابلة لمجمع األفنيوز.

 وقـــد انتهـــت اللجنـــة المنظمـــة مـــن كافـــة 
التجهيـــزات الخاصـــة إلقامـــة هـــذا الحـــدث 
فـــي موعده، على الشـــكل الذي يســـاهم في 
تطلعـــات  تعكـــس  التـــي  بالصـــورة  ظهـــوره 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة إلبراز 
وإنجاح هذه البطولة التي تقام للعام الثالث 

على التوالي. 
لبطولـــة  المنظمـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وقـــال   
المكتـــب  مديـــر  #أقوى_رجل_بحرينـــي3 
اإلعالمـــي لســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد بن 
عيســـى آل خليفة أحمد الشـــيخ: “إن اللجنة 

المنظمة انتهت من وضع اللمســـات األخيرة 
فاللجـــان  التنظيميـــة،  األمـــور  كافـــة  علـــى 
العاملـــة بذلـــت جهـــوًدا كبيـــرة فـــي اإلعـــداد 
والتحضيـــر إلقامة الحـــدث، وتتطلع اللجنة 
لتحقيـــق نجـــاح جديـــد فـــي هـــذه النســـخة 
يضاف للنجاحات التي حققتها هذه البطولة 
في النسختين األولى والثانية، والتي القت 
صًدى واسًعا في األوساط الرياضية العالمية 
والتي عّززت من موقع مملكة البحرين على 
خارطـــة الرياضـــة الدوليـــة، كدولـــة حاضنة 

لجميع الرياضات وداعمة للرياضيين”. 

 وتشـــهد هـــذه البطولـــة في نســـختها الثالثة 
إقامـــة منافســـات الـــوزن الخفيـــف والـــوزن 
الـــوزن  منافســـات  ســـتقام  كمـــا  المتوســـط، 
الثقيل، والتي سوف تكون بمثابة التصفيات 
#أقوى_رجل_خليجـــي،  لبطولـــة  المؤهلـــة 
والمقـــرر إقامتهـــا فـــي شـــهر إبريـــل القـــادم 

بالســـاحة المقابلـــة لحلبة البحريـــن الدولية. 
 4 إقامـــة  األوزان  تتضمـــن جميـــع  وســـوف 
ألعاب، هي: رفع الجذع، مشـــية الفالح، رفع 

السيارة باإلضافة إلى مشية السقاي. 
 وكانـــت اللجنـــة الفنية باللجنـــة المنظمة قد 
اعتمدت لوائح المسابقات، وهي على النحو 

التالـــي: ففـــي لعبة رفع الجـــذع، حددت 
اللجنـــة دقيقـــة واحـــدة يتـــم فيهـــا 

احتســـاب عـــدد التكـــرار. وفي 
لعبة مشـــية الفالح، حددت 

اللجنة زمن وقدره دقيقة 
واحدة يقطع فيها الالعب 

مســـافة 20 متًرا. وبالنسبة 
إلـــى لعبـــة رفـــع الســـيارة، فقد 

اعتمـــدت اللجنـــة زمـــن 
وقدره “دقيقة واحدة” 
يتـــم فيهـــا احتســـاب 

عدد التكرار. وفي 

لعبـــة مشـــية الســـقاي، اعتمدت اللجنـــة زمًنا 
وقـــدره “دقيقة واحدة” علـــى أن يقطع فيها 

مسافة 20 متًرا.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

24 ساعة عن انطالق بطولة “أقوى رجل بحريني 3”

أحمد الشيخ

حــل منتخــب مدغشــقر للشــباب لكــرة القــدم بديال عــن نظيره القطري فــي مجموعة منتخبنا الشــاب ببطولــة كأس العرب تحت 20 ســنة، المقرر 
إقامتها في المملكة العربية السعودية، في الفترة 17 فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل.

وكانت القرعة التي أجريت يوم 20 يناير 
الماضي، أسفرت عن وقوع األحمر الشاب 
فـــي المجموعـــة التـــي تضـــم منتخبـــات: 
المغـــرب وقطـــر وجيبوتـــي، لكـــن الموقع 
الرســـمي لالتحاد العربي لكرة القدم أعلن 
األربعـــاء عن تعديالت فـــي المجموعات، 
وأســـفرت عـــن تواجد منتخب مدغشـــقر 
فـــي المجموعـــة الثانيـــة بـــدال عـــن قطـــر، 
إضافـــة إلى تواجد منتخب الســـنغال في 
المجموعة الرابعة، والمنتخبان )مدغشقر 
والســـنغال( يشـــاركان للمـــرة األولـــى فـــي 

البطولة العربية تحت 20 سنة.
إلى ذلك، أكمل االتحاد العربي لكرة القدم 
ولجانه التنظيمية االستعدادات الخاصة 
كافة بإطـــالق البطولة في مـــدن الرياض 

معهـــد  مـــع  بالشـــراكة  والخبـــر،  والدمـــام 
إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة.

ويواصـــل منتخـــب الشـــباب لكـــرة القدم 
سلســـلة تدريباتـــه المحلية قبـــل المغادرة 
إلـــى مدينة الريـــاض، إذ ســـتقام مباريات 

مجموعته.
ويقود منتخبنا للشـــباب المدرب الوطني 
المـــدرب  ويعاونـــه  كرامـــي،  إســـماعيل 
الوطنـــي عـــادل النعيمـــي، مـــدرب اللياقة 
البدنية التونســـي محمد ياســـين ومدرب 

الحراس الوطني حسين سند.
وتعتبـــر المشـــاركة فـــي البطولـــة العربية 
فرصة جيدة لألحمر الشـــاب نحو اإلعداد 
لالســـتحقاق األكثـــر أهميـــة، المتمثل في 
بطولة آســـيا تحت 20 عاما، التي ســـتقام 

في أوزبكستان في أكتوبر المقبل.
ومـــن المقـــرر أن يشـــارك المنتخـــب فـــي 
بطولـــة غرب آســـيا الثانية للشـــباب، التي 
ســـتقام الشـــهر المقبل في مدينـــة العقبة 

األردنية.

التحضيــرات متواصلــة إلقامة كأس العــرب للقدم تحت 20 ســنة
مدغشقر بدال عن قطر في مجموعة “أحمر الشباب”

ســمح نــادي داركليــب للراغبيــن في تشــجيع فريقــه األول للكرة الطائــرة - من غير أهالي قريته - بمنافســات خليجي 37 لألنديــة الخليجية التي 
تحتضنها الكويت حتى 11 فبراير الجاري بالتسجيل لمؤازرة “العنيد” في مباراة الفريق أمام الهالل السعودي الجمعة.

 وأعلـــن النـــادي عبـــر حســـابه الرســـمي باإلنســـتغرام عن تســـيير 
حافلتين ستنطلقان من البحرين صباح الجمعة دون أن يشترط 
التسجيل على أهالي ورابطة داركليب مما يعني إفساح المجال 
أمـــام جميـــع محبـــي النادي مـــن خـــارج القرية للتســـجيل ودعم 

ممثل الوطن في االستحقاق الخليجي.
وبما أن المباراة ستقام في عطلة نهاية األسبوع )الجمعة( وتليها 
المبـــاراة الالحقـــة مـــع العين اإلماراتي الســـبت فـــإن النادي فتح 
المجال أمام المشـــجعين للبقاء حتى مباراة الســـبت شريطة أن 
يصـــل عدد من يريد البقاء إلى 46 شـــخًصا وهو العدد اإلجمالي 
لســـعة الحافلـــة الواحـــدة، علـــى أن يتحمـــل المشـــجع تكاليـــف 
الســـكن واألكل، وبإمكان المسئولين عن تســـيير الحافلة تنسيق 
الحجـــوزات واإلعاشـــة له، وفي حال حصـــل العكس فإن العودة 

ستكون بنفس اليوم )الجمعة(.
وسيقوم الراعي الرسمي للفريق “بحرين هوليديز” باإلضافة إلى 
مكتب الكاظم للســـفر والسياحة بتســـيير حافلتين مخصصتين 

للجماهيـــر. وكان “البـــالد ســـبورت” قـــد نقـــل اســـتياء الكثير من 
الجماهيـــر وباألخـــص أهالـــي القـــرى المجـــاورة لداركليـــب مـــن 
استثنائهم من التشجيع والتسجيل، ليقوم النادي فيما بعد بفتح 

المجال أمام الجميع في خطوة إيجابية تحسب للنادي.

جماهير داركليب

ــت ــويـ ــكـ ــالـ بـ  ”37 ــي  ــ ــج ــ ــي ــ ــل ــ “خ ــة  ــ ــول ــ ــط ــ ــب ــ ب
داركليب يسمح للجماهير من خارج القرية بمؤازرته
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

اكتشاف  مــهــرجــان  ــقــدم،  ال لــكــرة  البحريني  االتــحــاد  ينّظم 
الموافق  الجمعة  يوم  لمواليد 2008، وذلك  الثاني  المواهب 
التابعة لالتحاد  14 فبراير الجاري، على المالعب الخارجية 

بدًءا من الثانية ظهًرا. 

البحريني  االتــحــاد  ــدر  وأصــ  
تعميًما  ــقــدم  ال لــكــرة 

عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
األنـــــــــــديـــــــــــة 
األعـــــــضـــــــاء 
الــــــراغــــــبــــــة 
بــالــمــشــاركــة 
والــتــســجــيــل 

فعاليات  فــي 
الــــمــــهــــرجــــان، 

يــكــون  أن  عــلــى 
يــــــــــوم الـــــثـــــالثـــــاء 

فــبــرايــر   11 ــوافــــق  ــمــ ــ ال
الــــــجــــــاري مــــــوعــــــًدا أخــــيــــًرا 

للتسجيل. 
المهرجان،  لــوائــح  وبحسب   
تسجيل  ــاد  ن لكل  يحق  فــإنــه 

12 العـــًبـــا، بــاإلضــافــة إلـــى 5 
الفني  للجهازين  كأعضاء 

واإلداري. 
 ويسمح بمشاركة 
الـــالعـــبـــيـــن مــن 
1-1- ــد  ــيــ ــ ــوال مــ
فوق،  فما   2008
يــشــارك  أن  عــلــى 
بصفة  العــبــيــن   5
ويشارك  أساسية، 
الــعــدد الــمــتــبــقــي في 

المباراة ككل أيًضا. 
 وستقام المباريات لمدة 20 
دقيقة موزعة على شوطين، 
وذلــك بــواقــع 10 دقــائــق لكل 
دقيقة  ــة  راحـ بينهما  ــوط،  شـ

واحدة فقط.

مهرجان اكتشاف 
المواهب لمواليد 2008

حسن عليأحمد مهدي

ــرة” ــائ ــط ــودي فــي “خــلــيــجــيــة ال ــع ــس يــواجــه الــهــال ال

اليوم لقاء “مفترق الطرق” لداركليب

ا في الكويت، نادي داركليب اليوم الجمعة على  سيكون ممثل “الوطن” في بطولة األندية الخليجية السابعة والثالثين للكرة الطائرة المقامة حاليًّ
موعــد مــع لقــاء صعب ســيجمعه مع الهالل الســعودي، وذلك عند الخامســة مســاًء. حيث ينتظر أن يحفــل هذا اللقاء باإلثــارة والندية كون “العنيد” 
يمني النفس بتحقيق فوز ثاٍن يؤكد من خالله العودة للمنافســة على لقب البطولة، في حين أن الهالل ينشــد تحقيق االنتصار حتى يظل جنًبا إلى 

جنب مع الشرطة القطري.

 هـــذا، وســـتفتتح مباريـــات الجولة 
الثالثـــة بلقـــاء العيـــن اإلماراتي مع 
الســـاعة  عنـــد  القطـــري  الشـــرطة 
الثالثـــة مســـاًء، وختـــام المباريـــات 
ســـيكون بلقـــاء الكويـــت الكويتـــي 
الســـاعة  عنـــد  العمانـــي  والســـيب 

السابعة مساء.

مواجهة “صعبة”

“قمـــة الجولة الثالثة” بكل اختصار، 
هـــذا مـــا يســـتحق أن ُيطلـــق علـــى 
مباراة داركليب والهالل السعودي، 
حيـــث إن هذين الفريقين ينشـــدان 
اللقـــب  علـــى  وبقـــوة  المنافســـة 
الخليجـــي، وهذه المواجهـــة تعتبر 

مفترق طرق بالنسبة لكليهما.
 فداركليـــب يعلـــم أن الفـــوز وحده 
يبقيه في المنافسة إما على اللقب 
أو علـــى الوصافة علـــى أقل تقدير، 
أمـــا عكس ذلك فيعني أنه ســـيفقد 
آمالـــه في الحفاظ على اللقب الذي 

حققه بقطر في العام 2017.
 أما الهـــالل، فهو يتصـــّدر جنًبا إلى 
جنـــب مع الشـــرطة القطـــري، ولهذا 
فـــي  البقـــاء  يعنـــي  الفـــوز  الســـبب 
الصـــدارة، أما الخســـارة فتعني أنه 
ســـيكون تحـــت الضغـــط فـــي آخـــر 
مباراتيـــن إذا ما أراد تحقيق اللقب 
الخليجـــي خصوًصـــا أنه ســـيواجه 
الختاميـــة  الجولـــة  فـــي  الشـــرطة 

للبطولة.

 عباس عبداهلل: 

الهالل خصم قوي

 مـــن جهتـــه، قـــال العـــب داركليب 

عباس عبدهللا إن الهالل السعودي 
ا وصعًبا، وأضاف  يعتبر خصًما قويًّ
“لنـــا تجربـــة ســـابقة مع الهـــالل في 
بطولة 2017، وحينها انتصرنا عليه 
بثالثـــة أشـــواط مقابـــل شـــوطين، 
وهذا أمر يدل أيًضا أن مهمتنا يوم 
الجمعة لن تكون سهلة، ولهذا علينا 
كالعبيـــن وجهـــاز فنـــي االســـتعداد 
األمثـــل لهـــذه المبـــاراة التـــي تعتبر 

مفترق طرق بالنسبة لنا”.
نبـــذل  أن  “ســـنحاول  وأضـــاف   
قصارى جهدنا، وأن ندخل المباراة 
بـــكل قـــوة، حتـــى نســـتطيع فـــرض 
نسق أدائنا، حتى نوفق في تحقيق 
الفـــوز الثانـــي فـــي البطولـــة، ألننـــا 
بأمس الحاجة النتصار ثان يجعلنا 
فـــي صلـــب المنافســـة علـــى اللقب 

الخليجي”.

 أحمد بخيت: 

سنبحث عن فوز ثالث

الســـعودي  الهـــالل  قائـــد  أمـــا   
فأكـــد  بخيـــت  أحمـــد  “المخضـــرم” 
داركليـــب  أمـــام  ســـيبحثون  أنهـــم 
عـــن تحقيـــق انتصار ثالـــث يبقيهم 
فـــي صلـــب المنافســـة علـــى اللقب 
الخليجـــي، وأضـــاف “انتصرنا على 
وهـــذا  العمانـــي  والســـيب  العيـــن 
ا. وأما مبـــاراة اليوم  أمـــر مهـــم جـــدًّ
ا، ألننا سنلعب  فســـتكون صعبة جدًّ
أمام فريـــق غني عن التعريف وهو 
نـــادي داركليـــب بطـــل آخـــر بطولة 
خليجيـــة، ولهـــذا مـــن الطبيعـــي أن 
ـــا  حقيقيًّ اختبـــاًرا  المبـــاراة  تكـــون 

بالنسبة لنا كفريق”.
يوفـــق  أن  بخيـــت  أحمـــد  وتمنـــى 

الفريقـــان في تقديم مســـتوى فني 
كبيـــر يعكـــس مـــدى تطـــور الكـــرة 

الطائرة الخليجية.

جماهير العنيد ستحضر بقوة

 هذا، وقّرر نادي داركليب بالتعاون 
“بحريـــن  الراعيـــة  الشـــركات  مـــع 
هوليديـــز وبـــالس رينتال” تســـيير 
حافلتيـــن للجماهيـــر، وذلـــك بهدف 
زيادة أعـــداد جماهير “العنيد” أمام 
الهالل الســـعودي، حيـــث يعني كل 
محبـــي للفريـــق بـــأن هـــذه المباراة 
بالنســـبة  طـــرق”  “مفتـــرق  تعتبـــر 
فـــإن  وبالتالـــي  العنيـــد”،  لـ”طائـــرة 
الحضـــور القـــوي والمؤثـــر مطلـــب 
رئيسي، وهذا ما سيتحقق من دون 
شـــك اليوم. حيث يتوقع أن يفوق 

عدد الجماهير الـ 150 مشجًعا.

الكويت - محمد عون

فريق داركليب لكرة الطائرة
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نجـــح الشـــباب فـــي تحقيق فـــوز ثمين على 
حســـاب البســـيتين بهدفيـــن مقابـــل واحـــد، 
فـــي المباراة التـــي جمعت الطرفيـــن، أمس، 
على اســـتاد مدينة خليفـــة الرياضية، ضمن 
منافســـات الجولة الســـابعة لدوري ناصر بن 

حمد الممتاز.
وجـــاء فـــوز الشـــباب بركلتي  جـــزاء حصل 
عليهما الفريق الماروني في الشـــوط الثاني، 
وسجلهما الالعبان سيدعلي عيسى وحسن 
مدن في الدقيقتين )64( و )80(، فيما سجل 

للبسيتين الالعب سعيد راشد )90+1(.
حبيـــب،  إســـماعيل  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
وعاونـــه ســـيد فيصـــل علـــوي وعبدالرحمن 

الدوسري، والحكم الرابع محمد مرشد.
وصل الشـــباب إلـــى النقطة )7(، والبســـيتين 

بقي عند النقطة )8(.
وفـــي لقـــاء ثـــان علـــى ذات الملعب، كســـب 
الرفـــاع  حســـاب  علـــى  “الديربـــي”  الرفـــاع 
الشـــرقي بثالثة أهـــداف مقابل واحد؛ ليكرر 

تفوقـــه بعدمـــا نجح “الســـماوي” فـــي تجاوز 
“الليث” في ربع نهائي كأس الملك.

وسجل أهداف الرفاع:مهدي عبدالجبار في 
الدقيقـــة )5(، علي حـــرم )37( ومحمد صولة 
)4+90(، وللرفـــاع الشـــرقي: خليفـــة عيســـى 

.)78(
الســـماهيجي،  علـــي  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
وعاونه نواف شاهين وسيد جالل محفوظ، 

والحكم الرابع وليد محمود.
وشـــهدت المبـــاراة إشـــهار البطاقـــة الحمراء 

لالعب الرفاع الشرقي خليفة عيسى )84(.
وصـــل الرفاع إلى النقطـــة )9(، وبقي الرفاع 

الشرقي عند )10( نقاط.
وتختتـــم اليوم- الجمعة، منافســـات الجولة 
الســـابعة بإقامة لقاءين على اســـتاد الشـــيخ 

علي بن محمد آل خليفة.
في اللقاء األول، يلعب الحالة )5 نقاط( أمام 

الحد المتصدر الذي يملك )13 نقطة(.
وفـــي اللقاء الثاني، يلعـــب النجمة )8 نقاط( 

أمام المحرق )10 نقاط(.

ــاز ــت ــم ــم ــن حـــمـــد ال ــ ــة الـــســـابـــعـــة لـــــــدوري نـــاصـــر ب ــولـ ــجـ ــوم خـــتـــام الـ ــ ــي ــ ال

الشباب يكسب البسيتين... و “ديربي الرفاع” سماوي

أحمد مهدي | تصوير رسول الحجيري

سبورت

أجواء باردة وغبار باليوم الرياضي
ــة ــاي ــوق ــل ــة ل ــل ــي ــق ــث ــة ال ــيـ ــاضـ ــريـ ــاب الـ ــيـ ــثـ ضـــــــرورة ارتــــــــداء الـ

تحتفل مملكة البحرين بالنسخة الرابعة من اليوم الرياضي لهذا العام 2020 يوم الثالثاء 
المقبــل 11 فبرايــر وســط ظــروف مناخيــة وتقلبــات جويــة ستشــهدها البالد ابتــداء من 

األسبوع القادم.

 ووفًقـــا لتقريـــر حالـــة الطقـــس الصـــادر عن 
إدارة األرصـــاد الجوية بـــوزارة المواصالت 
واالتصاالت فـــإن تحليالت خرائط الطقس 
تشـــير إلى مرور منخفض جوي في طبقات 
الجـــو العليا، مع هبوب رياح شـــمالية غربية 
تهب على المملكة مساء يوم السبت وتكون 
ســـرعتها مـــا بين نشـــطة إلى قويـــة وتكون 
شـــديدة الســـرعة يومـــي اإلثنيـــن والثالثاء 
ممـــا سيتســـبب فـــي إثـــارة الغبـــار واألتربة.  
كما سيشـــهد يوم الثالثاء 11 فبراير أجواء 
بـــاردة، حيـــث إن درجـــة الحـــرارة العظمـــى 
مـــن المتوقع أن تصل منتصف العشـــرينات 
وتتدنـــى درجات الحـــرارة العظمى إلى أقل 
مـــن 20 والصغـــرى إلى إقل مـــن 10 وتكون 

األجـــواء باردة بشـــكل عـــام. وذكر حســـاب 
“MANAMA_WEATHER” قبـــل 5 أيام بأن 
يوم 11 فبراير سيشهد موجة قطبية باردة، 
كما ذكر الحســـاب قبل يوميـــن بأن درجات 
الحرارة المســـجلة حســـب نماذج األوروبي 
ســـتكون ثمـــان درجـــات والمحسوســـة أقل 

بفعل الرياح السطحية الباردة النشطة.
 أما حســـاب “BAHRAINWEATHER” فقد 
أكـــد هو اآلخـــر أن فجر الثالثـــاء 11 فبراير 
سيشـــهد )موجة سعد الذابح( وستهب على 
البحريـــن ريـــاح قوية الســـرعة تتجـــاوز 50 
كلـــم فجـــر الثالثـــاء وتبلغ درجـــات الحرارة 
الصغـــرى مـــا بيـــن 9 - 11 مئويـــة مـــع درجة 
حرارة محسوســـة أقل من ذلك، مع نشـــاط 

موجـــات غباريـــة مـــع بداية دخـــول الجبهة 
الهوائية الباردة.

 وبنـــاًء علـــى تقاريـــر أحـــوال الطقـــس التي 
درجـــات  انخفـــاض  علـــى  جميعهـــا  تتفـــق 
المشـــاركين  الحـــرارة يتعّيـــن علـــى جميـــع 
فـــي اليوم الرياضي الوطني في الســـاحات 
والمالعب والمماشي العامة ارتداء األطقم 

الرياضيـــة الثقيلـــة للوقاية مـــن البرد ولبس 
“الكمامات” بسبب موجة الغبار المتوقعة.

باليـــوم  احتفلـــت  قـــد  البحريـــن  وكانـــت 
بتاريـــخ   2019 الماضـــي  العـــام  الرياضـــي 
12 فبرايـــر فـــي أجـــواء معتدلة ومشمســـة 
بلغـــت فيهـــا درجـــات الحرارة فـــي معدالت 

متوسطة.

طقس معتدل في اليوم الرياضي العام الماضي

اللجنة اإلعالمية

تحت رعاية الرئيس التنفيذي لبنك 
البحرين والكويت رياض ساتر، يتم 
اليـــوم “الجمعـــة” تدشـــين النســـخة 
بطولـــة  مـــن  والعشـــرين  الخامســـة 
التنـــس،  لناشـــئي  المفتوحـــة   BBK
والتي ينظمها نادي البحرين للتنس 

من 7 إلى 17 فبراير الجاري. 
 ويســـبق االفتتاح الرسمي للبطولة 
مهرجـــان براعم BBK للتنس والذي 
يقـــام صبـــاح اليـــوم ويشـــارك فيـــه 
أكثـــر مـــن 100 مـــن براعـــم التنـــس 
مـــن الجنســـين 6 ســـنوات إلـــى 10 
سنوات، وسيبدأ المهرجان في تمام 
الســـاعة التاســـعة صباًحـــا ويســـتمر 
حتى عصر اليوم، حيث يشـــارك 56 
العًبـــا والعبة في مســـابقات الميني 
وتقـــام  ســـنوات،   8 إلـــى   6 تنـــس 
مبارياتهـــم على المالعـــب الصغيرة 
ويلعبون بكرات التنس اإلســـفنجية 

الحمـــراء المخصصـــة لهـــذه الســـن، 
والعبـــة  العًبـــا   45 يتنافـــس  بينمـــا 
فـــي مســـابقة الفـــردي 10 ســـنوات 
الكبيـــرة  المالعـــب  علـــى  ويلعبـــون 
الخضـــراء  التنـــس  بكـــرات  ولكـــن 

المخصصة لهذه السن. 
ويضـــم برنامج مباريـــات اليوم في 
الفتـــرة المســـائية منافســـات الـــدور 
األول لمسابقة الفردي للناشئين 12 
سنة، وفي الســـاعة الخامسة مساء 
منافســـات  فـــي  مباريـــات   3 تقـــام 
وتقـــام  ســـنة،   12 اآلنســـات  فـــردي 
ا على  كافـــة مباريات البطولـــة يوميًّ
للتنـــس  البحريـــن  نـــادي  مالعـــب 

بالجفير.

افتتاح بطولة BBK للتنس

من لقاء الرفاع والرفاع الشرقيمن لقاء الشباب والبسيتين فرحة رفاعية تكررت 3  مرات

في قرار مفاجئ عّين مجلس إدارة اللجنة األولمبية اإلماراتية سائق الراليات 
ا للجنة األولمبية اإلماراتية. والبطل السابق محمد بن سليم أميًنا عامًّ

وأعلنت اللجنة األولمبية اإلماراتية عبر 
حســـاباتها الرســـمية بمواقـــع التواصل 
االجتماعـــي عن قبول اســـتقبال طالل 
الشـــنقيطي، وصالح محمد بن عاشـــور 
من األمانـــة العامة وتســـمية محمد بن 

ا بصفة رسمية. سليم أميًنا عامًّ
 جـــاء ذلك، في اجتماع مجلس اإلدارة 

الذي عقد الخميس بفندق هيلتون دبي 
الحبتور سيتي والذي تم خالله اعتماد 
العديـــد مـــن التقارير واألمـــور الخاصة 
بالمشـــاركات فـــي الـــدورات الرياضيـــة 
لعـــام 2020، واعتمـــاد التقرير الســـنوي 
لعامي 2018 و2019 واعتماد الحساب 
والميزانيـــة   2018 لعـــام  الختامـــي 

التقديرية لعامي 2019/2020.
 ويعتبـــر محمـــد بـــن ســـليم مـــن أكثـــر 
الرياضييـــن شـــهرة في العالـــم العربي، 
وهو يشغل منصب نائب رئيس االتحاد 
الدولي للســـيارات وســـبق له الفوز في 
14 بطولـــة مـــن ســـباقات رالي الشـــرق 
األوســـط، كمـــا أنـــه يعتبـــر مـــن  أشـــهر 
ســـائقي الراليات في الشـــرق األوســـط 
البطـــوالت  فـــي  اشـــتراًكا  وأكثرهـــم 
وتحقيًقـــا لهـــا، إذ بلغـــت مشـــاركاته 57 
ا أدخلته موسوعة غينيس  ســـباًقا دوليًّ

لألرقام القياسية.
 وتّوج بن ســـليم بطال للشـــرق األوسط 
13 مرة في 17 مشـــاركة، وحافظ على 

طابـــع مميـــز فـــي مسلســـل انتصاراته، 
فنـــال اعتـــراف االتحـــاد الدولـــي الذي 
الســـائقين  الئحـــة  علـــى  اســـمه  أدرج 
المصنفيـــن فـــي الدرجـــة األولـــى عـــام 
1994، ليكـــون بذلك أول ســـائق عربي 

ينال هذا الشرف.
 ولـــم تقتصـــر مســـيرة ابن ســـليم على 
اإلنجـــازات فـــي حلبـــات الســـباق، بـــل 
تخطتهـــا إلـــى الناحيـــة اإلداريـــة، فهـــو 
صاحـــب فكرة إطـــالق رالـــي اإلمارات 
اعتـــراف  نـــال  الـــذي  الصحـــراوي 

وبـــات  للســـيارات،  الدولـــي  االتحـــاد 
وكان  مراحلـــه  مـــن  أساســـية  مرحلـــة 
ابـــن ســـليم أول ســـائق عربـــي يشـــارك 
فـــي بطولـــة العالـــم وقد فتـــح الطريق 
أمـــام غيره من الســـائقين العرب أمثال 
الســـعودي عبـــدهللا باخشـــب والعماني 
حمـــد الوهيبـــي، وبعـــد مشـــوار حافـــل 
باإلنجـــازات والبطوالت، أعلن الســـائق 
اإلماراتي محمد بن ســـليم عن اعتزاله 
في شهر يناير من العام 2002 سباقات 

الرالي لألبد.

ا لألولمبية اإلماراتية محمد بن سليم أميًنا عامًّ

محاضرات توعوية عن مخاطر البدانة وفوائد المشي
الرياضيــة بالقريــة  متميــزة  وخدمــات  مصاحبــة  فعاليــات 
بمناســبة اليوم الرياضي لمملكة البحرين الذي يصادف يوم الثالثاء المقبل 11 فبراير 2020 تســتعد اللجنة األولمبية البحرينية من خالل األكاديمية األولمبية إلقامة سلســلة 
من المحاضرات التوعوية عن “مخاطر البدانة” )السمنة( والتي ستقام من قبل اللجنة التوعوية باللجنة األولمبية برئاسة د. نبيل طه لعشر جهات حكومية عبر 10 محاضرين 

سيتم توزيعهم على مختلف الوزارات والهيئات الحكومية التي تقدمت بطلب إقامة تلك المحاضرات.

 وقال مدير األكاديمية األولمبية نبيل طه 
إنـــه بعد النجـــاح الذي لقيتـــه المحاضرات 
التوعويـــة التـــي أقيمـــت العـــام الماضـــي 
عـــن “فوائـــد رياضـــة المشـــي” تقـــّرر عمـــل 
محاضـــرات مماثلة ولكنها تركـــز مكافحة 
الســـمنة فـــي المجتمـــع لمـــا لـــه مـــن أضرار 
كبيـــرة علـــى الصحـــة، حيث ســـيقدم تلك 
المحاضـــرات نخبـــة من أبـــرز المحاضرين 
وهم علي حســـين، محمود يتيم، محســـن 
علـــي، عـــادل العصفور، فاطمة البورشـــيد، 
يســـري جواد، كريم العنزور، ســـيد شـــهاب 
موســـى حميد، مبارك حمد فارس، د. نبيل 

طه.  وأضاف طه أن المحاضرات ســـتبين 
خريطـــة البدانـــة فـــي الوطن العربـــي لعام 
2019 وســـتتناول تعريـــف الـــوزن الزائـــد 
والســـمنة وكيفيـــة احتســـاب مؤشـــر كتلة 
الـــوزن، واألضـــرار الناجمـــة عـــن الزيـــادة 
فـــي الوزن على صحة وســـالمة اإلنســـان، 
وأســـباب الســـمنة، والعديـــد مـــن الحقائق 

واإلحصائيات الهامة حول البدانة.
وأضـــاف طـــه “الخمـــول البدنـــي هـــو رابع 
ســـبب للوفيات في العالم.. واإلحصائيات 
تظهـــر أن 80 % مـــن المراهقين في العالم 
الكفايـــة،  فيـــه  بمـــا  ـــا  بدنيًّ نشـــطين  غيـــر 

وكمـــا هو معروف فـــإن الحركة والنشـــاط 
البدنـــي تقضـــي على الكثير مـــن األمراض 
مثل أمراض القلب والســـرطان والســـكري 
وارتفاع الكوليسترول وأن 30-20 دقيقة 
مـــن المشـــي في يـــوم مـــن األيام تســـاهم 

بالحد من خطر اإلصابة بنوبة قلبية..”.

القرية الرياضية.. فعاليات 
مصاحبة وخدمات

 أكدت رئيســـة لجنـــة الفعاليات المصاحبة 
أن  جاســـم  فجـــر  الرياضـــي  والمعـــرض 
مـــن  سلســـلة  ســـتضم  الرياضيـــة  القريـــة 

األكشـــاك المتنوعة بمشـــاركة عـــدة جهات 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات  مـــن 
كمـــا  ومنتجاتهـــا،  لخدماتهـــا  للترويـــج 
بالقريـــة  مطاعـــم  عـــدة  توفيـــر  ســـيتم 
الرياضية وذلك بهدف تقديم سلســـلة من 
الفعاليات المصاحبة والخدمات المختلفة 
والتـــي تجعـــل مـــن القريـــة مكاًنـــا مفّضالً 
لقضـــاء وقت ممتـــع لجميع أفراد األســـرة 

والمواطنين والمقيمين.
دور بارز للمتطوعين

 كما أكدت فجر جاسم أن لجنة الفعاليات 
المصاحبـــة والمعرض الرياضي ستشـــرف 

على توزيع المتطوعين الذين سجلوا عبر 
www. الموقع اإللكتروني لليوم الرياضي

.sportsday.bh
 وأضافـــت بـــأن المتطوعيـــن الذيـــن يبلـــغ 
عددهم 110 متطوعين سيقومون بأدوار 
مهمـــة فـــي عمليـــة التنظيم داخـــل القرية 
الرياضية بعدما تم توزيعهم وفًقا للحاجة 
والمهام، حيث سيشرف 30 متطوًعا على 

عمليـــة التســـجيل، و30 متطوًعـــا لتنظيم 
سباق جري األلوان، و3 متطوعين للمسرح 
التفاعلـــي، و15 متطوًعـــا للمســـاعدة فـــي 
تنظيم الفعاليات الرياضية التي ستنظمها 
االتحادات الوطنية، و15 متطوًعا ســـيتم 
توزيـــع علـــى البوابـــات والمداخـــل، فيمـــا 
ســـيتم توزيـــع البقية علـــى مختلف أنحاء 

القرية وساحاتها.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

فجر جاسم

محمد بن سليم

نبيل طه

حسن علي



“البحرين مكالرين” للدراجات يحقق المركز الثاني
حقـــق متســـابق فريق البحريـــن مكالرين 
فـــي  الثانـــي  المركـــز  هاينريـــش  هاســـلر 
المرحلـــة االفتتاحية لطواف الســـعودية. 
روي  اإلمـــارات  فريـــق  دراج  وتصـــدر 
كوســـتا المرحلـــة األولـــى مـــن الطـــواف، 
حيث حصل على التصنيف الفردي العام 
والمركز األول و”القميص األخضر”، بزمن 

قـــدره 3.52 ســـاعة، فيما حل فـــي المركز 
الثانـــي هاينريـــش وحصـــل علـــى المركز 
الثاني فـــي التصنيف الفردي العام وعلى 
“القميـــص المنقـــط”، وجـــاء فـــي المركـــز 
الثالث الدراج الفرنسي بوهاني ناصر من 
الفريق الفرنســـي، وحصل على “القميص 
األحمـــر”، كمـــا حصـــل على جائـــزة أفضل 

دراج شـــاب المتســـابق كـــورن لورنتز من 
فريـــق الدنمـــارك وحصل علـــى “القميص 

األبيض”. 
 وقال هاســـلر بعـــد نهايـــة المرحلة: “على 
كانـــت  الســـباق  أرضيـــة  أن  مـــن  الرغـــم 
مســـطحة تماًمـــا اليوم، إال أنني ســـقطت 
علـــى األرض بعـــد خط النهايـــة. كان أول 
99 كيلومتـــًرا مســـتقيًما لألمـــام إلـــى حد 

كبير، ســـهل للغاية، ثـــم وصلنا إلى الرياح 
المعاكسة”. 

 وفـــي حديثـــه عـــن كيفيـــة تعاملـــه مـــع 
الظـــروف الصعبة في نهاية الســـباق، قال 
هوسلر: “لقد قّررت الذهاب. أخذت ثالثة 
رفـــاق معي. لقد بـــدأ الوضع جيـــًدا وكان 
لدينا 20 ثانية في الكيلومتر األخير، لكن 
آخـــر 600 متر كانت شـــاقة للغايـــة، وفاز 

بهـــا روي كوســـتا فـــي النهايـــة. ولكن كان 
لدينـــا روح فريـــق رائعة، وجهـــد جماعي 
جديـــد،  وفريـــق  األول،  للســـباق  كبيـــر 
ا بالطريقة  وألوان جديدة، وأنا ســـعيد حقًّ
التـــي عمـــل بهـــا الفريـــق بأكمله”. بـــدوره، 
قـــال المديـــر الرياضـــي للفريـــق فالديمير 
ميهالوفيتـــش: “كان لـــدى مديـــر الرياضة 
فالديميـــر ميهوليفيتش بعض المخاوف: 

“لقد عمل الفريق بشكل جيد للغاية، على 
الرغـــم من أننا لـــم نصل إلـــى هدفنا فيما 
يتعلـــق بالمركـــز األول. لقد أظهـــر الفريق 
الشـــخصية الالزمـــة، لذلـــك فـــي النهايـــة، 
فإن نتيجة هاسلر نســـتحقها تماًما. نحن 
نتطلع إلى الغـــد والمراحل القادمة حيث 
لدينـــا فريق جيـــد يعمل جيـــًدا مًعا، لذلك 
في األيام المقبلة يجب أن نحقق النصر”.

جانب من السباق جانب من التتويج

اللجنة اإلعالمية

ينظــم نــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل فــي الثانيــة و20 دقيقــة من بعد ظهر اليوم الجمعة الســباق الخامس عشــر لهذا الموســم والذي ســيقام على 
كؤوس مجموعة آل شريف ومصانع التاج وكأس “عالي سبرنت” وكأس الواهو للجياد العربية، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

 ورّحب نادي راشـــد للفروســـية برعاية 
ودعـــم ومســـاهمة الشـــيخ دعيـــج بـــن 
ســـلمان بـــن مبـــارك آل خليفة للشـــوط 
الســـابع من ســـباق اليـــوم والذي يحمل 
اســـم “عالي” نسبة إلى الحصان “عالي” 
الـــذي تعـــود ملكيته إلى الشـــيخ دعيج 
وســـجل انتصـــارات مشـــرفة لرياضـــة 
ســـباق الخيل البحرينية في السباقات 
الخارجيـــة فـــي الفترة األخيـــرة، حيث 
لرياضـــة  الرعايـــة دعمـــًا  تشـــكل هـــذه 
الشـــوط  البحرينيـــة.  الخيـــل  ســـباق 
األول الـــذي ســـيقام علـــى كأس الواهو 
الثالثـــة  الدرجـــة  لجيـــاد  والمخصـــص 
مـــن خيـــل البحريـــن العربيـــة األصيلـــة 
المســـجلة فـــي “الواهو” مســـافة 1400 

متـــر والجائـــزة 2000 دينـــار ويبرز في 
المنافسة “الصقالوي 1578” و”كحيالن 

عافص 1675” و”الحمداني 1680”.

الشوط الثاني

ويقام الشوط الثاني على كأس مصانع 
التـــاج لجيـــاد ســـباق التـــوازن “نتـــاج 
محلـــي” مســـافة 1400 متـــر والجائزة 
3000 دينـــار وبمشـــاركة 8 جيـــاد يبرز 
منها الحصان “عنتر” ملك هيثم صالح 
وبقيـــادة الفارس المتمرن المتألق هذا 
الموســـم إبراهيـــم نادر والذي يســـعى 
لقيـــادة الحصان إلى الفوز الثاني على 
التوالـــي فـــي ظـــل جاهزية ومســـتوى 
الحصان، وســـط منافســـة مـــن جانب 

بقيـــادة  نايـــت”  دارك  “ذي  الحصـــان 
روبرت تارت الذي حقق المركز الثاني 
والثالـــث خلـــف جياد قويـــة، والفرس 
األخـــرى لنفـــس األســـطبل “محايـــده” 
التي تألقت في مشاركتيها األخيرتين 
بتحقيقهـــا المركزيـــن األول والثانـــي، 
وكذلك الفرس “فالنتاين” ملك عبدهللا 
فوزي ناس وبقيادة بادي ماذرز والتي 

حققت المراكز الثالثة األولى.

الشوط الثالث

كأس  علـــى  الثالـــث  الشـــوط  ويقـــام 
ســـباق  لجيـــاد  شـــريف  آل  مجموعـــة 
 1400 مســـافة  “مســـتورد”  التـــوازن 
حيـــث  دينـــار،   4000 والجائـــزة  متـــر 

ســـيكون الحصان “مشـــتاق” المرشـــح 
ا من  األبرز لكنه ســـيواجه اختباًرا قويًّ
جانب الحصـــان “دزرت ليون” وكذلك 

الحصان “ستار بوي”.

الشوط الرابع

كأس  علـــى  الرابـــع  الشـــوط  ويقـــام   
مجموعة آل شـــريف لجيـــاد الدرجات 
الثالثـــة والرابعـــة والمبتدئـــات “نتـــاج 
محلـــي” مســـافة 1600 متـــر والجائزة 
2000 دينـــار، حيث سيشـــهد الشـــوط 
منافســـة متجـــددة بيـــن أغلـــب هـــذه 
الجيـــاد التـــي ســـبق لهـــا التنافس في 
عدة مشـــاركات هـــذا الموســـم وكانت 
فيهـــا الغلبـــة للحصـــان “بلب فيكشـــن” 

فيمـــا ســـتكون المنافســـة مـــن جانـــب 
الفرس “سراب”.

الشوط الخامس

 ويقـــام الشـــوط الخامـــس على كأس 
مصانـــع التـــاج لجيـــاد ســـباق التوازن 
“مستورد” مسافة 1800 متر والجائزة 
2000 دينـــار، حيـــث يتوقع أن يشـــهد 
منافسة مثيرة بين عدة جياد متقاربة 
في المستوى وحققت نتائج متفاوتة 
ويبـــرز  الســـابقة  مشـــاركاتها  خـــالل 
منهـــا الحصان المرشـــح األبـــرز “جابر” 

والحصان “بتار” و”باثوس”.

الشوط السادس

 ويقـــام الشـــوط الســـادس علـــى كأس 
مجموعة آل شريف لجياد الفئة الثانية 
محلـــي”  “نتـــاج  األولـــى  الدرجـــة  مـــن 
مســـافة 1000 متـــر مســـتقيم والجائزة 
4000 دينار، ويتوقع أن يشـــهد منافسة 
“صهيـــل”  الفـــرس  بيـــن  قويـــة  ثالثيـــة 
بجانب الفرس األخرى لنفس اإلســـطبل 
“رياده” ستواجهان المنافسة من جانب 

الحصان “رماني”.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

اليوم السباق الخامس عشر للخيل

دعيج بن سلمانعيسى آل شريف

هوسلر: لدينا روح فريق رائعة 
وجهد جماعي كبير
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4 رياضات تراثية على مدى يومين متواصلين
الثانيـــة المجموعـــة  بمنافســـات  المـــوروث  فـــارس  اســـتئناف مســـابقة 

تســتأنف مســابقة فارس الموروث بتنظيم من رياضات الموروث الشــعبي اليوم )الجمعة(، 
وذلك بإقامة منافسات المجموعة الثانية للمسابقة التي تقام برعاية كريمة من قبل سمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة الملــك المفــدى لألعمــال الخيرية وشــؤون 

الشباب مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة.

 ويشـــارك فـــي المجموعـــة الثانيـــة كل من 
شـــفيق أحمـــد محمـــد )البحريـــن(، محمـــد 
حســـن النعيمـــي )البحريـــن(، عامـــر ســـالم 
المعمـــري )البحرين(، علـــي عبدالعزيز نقي 
)البحرين(، سالم ناصر السعدي )البحرين(، 
أحمـــد بن مطـــر العنزي )الســـعودية(، جابر 
بـــن حمد المري )الســـعودية(، نزال بن علي 
العنـــزي )الســـعودية(، وعبدالســـالم مقبـــل 
عيد )األردن(.  وكانت منافسات المجموعة 
األولـــى أســـفرت عن تأهل الفـــارس محمد 
عامـــر المعمـــري وحســـن ســـعيد النعيمـــي 
إلى المرحلـــة النهائية بعد أن حققوا أعلى 

معدل من النقاط في المجموعة.
 ويبـــدأ المتســـابقون المســـابقة فجـــًرا بعد 
وصولهـــم للمخيـــم الخـــاص، حيـــث تكون 
البداية بمسابقة ركوب الهجن لمسافة 40 
كيلومتًرا، فيما تســـتمر المســـابقة برياضة 
الصقـــور لقيـــاس مهـــارة المتســـابقين فـــي 

هدد الصقور.
 وفي اليوم األول أيًضا، يقوم المتسابقون 
بالذبـــح وطبخ العشـــاء، ثـــم االجتماع مًعا 
في المخيم الرئيســـي مـــع اللجنة المنظمة 

للمسابقة.
 وفـــي اليـــوم الثانـــي، تســـتأنف المســـابقة 

 60 لمســـافة  الخيـــل  ركـــوب  برياضـــة 
بينهمـــا  كيلومتـــًرا مقســـمة علـــى جزأيـــن 
اســـتراحة مدتها نصف ســـاحة، ثم تنتهي 

المسابقة برياضة الرماية.
 ويتأهل للمرحلة النهائية المتســـابق الذي 
يجمع أعلى معدل من النقاط في مجموع 

المسابقة، حيث ترصد اللجنة المنظمة كل 
متسابق على حدة لقياس مهاراته في كل 
رياضة مـــن الرياضات األربـــع، إضافة إلى 
ما بيـــن هـــذه الرياضات من إجـــادة بعض 
العادات والموروثات األصيلة والتي عرف 

بها المجتمع البحريني.

 جانب من منافسات المجموعة األولى

رياضات الموروث الشعبي

كلف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة لقاء ممثل المملكة فريق 
األولــى  الجولة  ضمن  الــســوري،  الجيش  نــادي  فريق  مــع  المنامة  نــادي 
للمجموعة األولى بكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم إلى طاقم تحكيم 

دولي من تايلند.

فبراير   10 يــوم  الــمــبــاراة  وستقام 
بدولة  الشارقة  إمــارة  في  الجاري 

اإلمارات العربية المتحدة.
 sivakorn“ وسيدير المباراة الحكم
مــواطــنــاه  ويــعــاونــه   ،”pu-udom
tante chu-و  nakarit rawut“

 pechsri“ الــرابــع  الحكم   ،”chuen
مقيم  وسيكون   ،”mongkolachai
مــيــانــمــار،  مــن   ”tun hla“ الــحــكــام 
ومراقب المباراة “arifov alim” من 

أوزبكستان.
ــى أيــضــا  ــ وتــضــم الــمــجــمــوعــة األولـ
الفلسطيني  الــقــدس  هـــالل  ــادي  ــ ن

ونادي العهد اللبناني. 

ــادي  ــــى جــانــب الــمــنــامــة، فـــإن ن وإل
للمملكة  اآلخــر  الممثل  هــو  الــرفــاع 
ــيـــويـــة، الـــذي  فـــي الــمــســابــقــة اآلسـ
الثالثة إلى  سيلعب في المجموعة 
الكويتي  الــقــادســيــة  أنــديــة  جــانــب 

وظفار العماني والجزيرة األردني.

طاقم تايلندي لمباراة المنامة والجيش السوري

سلة الرفاع تسعى للفوز والرماية تعود للتصويب اليوم
بعد يوم راحة لجميع الفرق بدورة األلعاب لألندية العربية للســيدات
تعــود منافســات دورة األلعــاب لألنديــة العربية للســيدات للنشــاط اليــوم الجمعة بعد يوم أمس الذي شــهد يوم راحة لجميــع الفرق العربية 
المشاركة في النسخة الخامسة من الدورة التي تستضيفها إمارة الشارقة بدولة االمارات العربية المتحدة في الفترة من 2 وحتى 12 من 
شهر فبراير الجاري، حيث سيكون اليوم مليئا بالمنافسات والمسابقات، وستكون العبات البحرين على موعد مع إنجازات رياضية جديدة.

العبات الرماية يعدن للتصويب من جديد

تشـــهد فـــي هـــذا اليـــوم إقامـــة التصفيات 
ومن ثم مراسم التتويج، وتقام منافساتها 
بصالـــة الرمايـــة بنـــادي الشـــارقة لرياضـــة 

المرأة.
كما يشـــهد اليوم الجمعة مسابقة البندقية 
10 متـــر تصفيات وتتويج نادي الشـــارقة 
لرياضة المرأة، ويشـــهد يوم الســـبت راحة 
لجميـــع الفرق بينمـــا تتواصل المنافســـات 
يـــوم األحـــد المقبـــل الموافـــق 9 من شـــهر 
فبرايـــر الجاري، والـــذي تختتم فيه جميع 

مســـابقات الرماية باقامة مسابقة 25 مترا 
مع التتويج بنادي الذيد.

األهلي البحريني يالقي دي ال سال

خاض فريـــق النادي األهلـــي مرانه األخير 
بنـــادي الشـــارقة وذلـــك اســـتعدادا لمباراة 
اليـــوم التي يســـعى خاللهـــا لتحقيق فوزه 
األول في الدورة وذلك عندما يلتقي ظهر 
اليـــوم نظيره األردني دي ال ســـال عند في 
الســـاعة الثانية ظهرا بتوقيت االمارات )1 

بتوقيت مملكة البحرين(.

سلة الرفاع البحريني تستعد 

لمواجهة الساحل السوري

أمـــا فريق الرفـــاع لكرة الســـلة، فقد أجرى 
مرانـــه األخيـــر أيضـــا اســـتعدادا لخـــوض 
مبـــاراة التعويـــض أمـــام فريـــق الســـاحل 
الســـوري، والـــذي يالقيـــه عند الســـاعة 10 
صباحـــا بتوقيـــت الشـــارقة )11 بتوقيـــت 
مملكـــة البحريـــن( وذلـــك على صالـــة نادي 
الشارقة، حيث يســـعى فريق نادي الرفاع 
لكرة السلة بقيادة المدرب الوطني فاضل 
ميـــالد لتعويـــض الخســـارة الماضيـــة فـــي 

افتتاحيـــة مشـــواره بالـــدورة أمـــام فريـــق 
الفيحـــص األردنـــي، والتـــي أقيمـــت علـــى 

الصالة نفسها يوم الثالثاء الماضي.

طاولة عالي تستأنف مسابقات 

الفردي والزوجي

كمـــا يشـــهد اليـــوم الجمعة أيضـــا مواصلة 
مســـابقات كـــرة الطاولـــة، والتـــي يشـــارك 
فيهـــا نـــادي عالي الذي حقق فـــوزا عريضا 
لقـــب  بتحقيـــق  الماضـــي  األربعـــاء  يـــوم 

مســـابقة الفـــرق وعانـــق الفريـــق بالعبتيه 
المتميزتيـــن فاطمة العالـــي ومريم العالي 
بقيـــادة المـــدرب الصربـــي بوريـــس ذهـــب 
هذه المســـابقة بعد سلســـلة من المباريات 
القويـــة التـــي القـــى فيها الفريـــق عدد من 
فرق األندية العربية والخليجية واستحق 

فوزه عن جدارة واستحقاق.
ويشـــهد اليـــوم الجمعـــة مســـابقات فئـــات 
الفـــردي والزوجي على أن يشـــهد يوم غٍد 
السبت اقامة المسابقات النهائية وتتويج 

الالعبات الفائزات بالمراكز األولى.

وصول بعثة ألعاب القوى 

وصلت يوم أمـــس “الخميس” بعثة النادي 
األهلي أللعاب القوى اســـتعدادا للمشاركة 
في النســـخة الخامســـة مـــن دورة األلعاب 
لألندية العربية للسيدات. وتبدأ منافسات 
العـــاب القـــوى فـــي الـــدورة يوم “الســـبت” 
المقبل وتســـتمر ثالثة أيـــام، حيث تختتم 
المنافسات ويتم تتويج الفرق والالعبات 
يـــوم “االثنين”. ويشـــارك فـــي البطولة الى 

جانب النادي األهلي تسعة أندية عربية.
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كشــف رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس مجلس إدارة جمعية الســكري البحرينية اللواء طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة أن نســبة اإلصابة بالســكري تصل من 20 إلى 24 % من مجموع عدد الســكان البالغين في البحرين والخليج، وهو يعني 

أن شخص من كل خمسة أشخاص بحرينيين مصاب بالسكري.

بـــداء  المصابيـــن  عـــدد  أن  واوضـــح 
 422 عـــن  زاد  العالـــم  فـــي  الســـكري 
أن  علـــى  مشـــددا  شـــخص،  مليـــون 
الســـكري  لـــداء  الســـريع  االنتشـــار 
والمرتبـــط بالســـمنة يشـــكل خطورة 
كبيرة علـــى صحة الفـــرد والمجتمع، 
بســـبب الزيادة المســـتمرة في نســـب 
والتـــي  وبمضاعفاتـــه،  بـــه  اإلصابـــة 
تشـــكل تحديـــا كبيـــرا للعامليـــن فـــي 
فـــي  والمهتميـــن  الصحـــي  القطـــاع 

أعداد االهداف والخطط التنموية.
جـــاء ذلـــك فـــي الكلمـــة االفتتاحيـــة 
الباطنـــي والســـكري  الطـــب  لمؤتمـــر 
انطلـــق  الـــذي  “االيميـــدو”  والســـمنة 
تحـــت  الثالثـــة  نســـخته  فـــي  أمـــس 
الصحـــة  وزيـــرة  بحضـــور  رعايتـــه  
فائقة الصالـــح، ووكيل الوزارة مريم 
الهاجري، والرئيـــس التنفيذي للهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
الصحيـــة مريـــم الجالهمـــة، ورئيس 
جمعية المستشفيات الخاصة رئيس 
المؤتمـــر عبدالوهـــاب محمـــد وكبـــار 
المســـؤولين، وأكثر مـــن 1000 خبير 

ومختص وباحث مشارك بالمؤتمر.
وأكد رئيس المجلس األعلى للصحة 
كمؤتمـــر   “ “أيميـــدو  مؤتمـــر  أهميـــة 
متخصـــص يبحث آخر المســـتجدات 
في عالم الطـــب الباطني، وخصوصا 
الســـكري  بأمـــراض  يتعلـــق  فيمـــا 
والســـمنة، من خـــالل التجمـــع الكبير 
من المشاركين من خبراء ومختصين 
وعامليـــن في القطاع الصحي، حيث 
سيناقشـــون وخـــالل ثالثة أيـــام كل 
والعالجات  والتقنيات  المســـتجدات 
بالســـمنة  المتعلقـــة  والجراحـــات 
والســـكري حول العالـــم وبين أن أهم 
محليـــا  بالســـكري  اإلصابـــة  أســـباب 
وخليجيـــا تتمحـــور بالدرجـــة االولى 
حـــول انتشـــار زيادة الـــوزن وطبيعة 
الحـــرارة  درجـــات  وارتفـــاع  المنـــاخ 
والتـــي ال تســـمح بممارســـة النشـــاط 
الرياضـــي، والســـبب الثالـــث يتعلـــق 
بارتفاع مســـتوى المعيشـــة والدخل، 
اســـتهالك  كثـــرة  الـــى  يـــؤدي  ممـــا 

االطعمة المشبعة بالدهون والسكر.
االعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وأشـــار 
المرتفعـــة  األرقـــام  أن  إلـــى  للصحـــة 
إلصابات الســـكري بالبحرين، تحفزنا 
علـــى  المواصلـــة  فـــي  لالســـتمرار 
تحســـين جودة الخدمـــات العالجية 
والوقائيـــة، وأعـــداد الخطط ورســـم 
اإلســـتراتيجيات لمواجهـــة تحديات 
هـــذا المـــرض وعلـــى دعم وتشـــجيع 
عقـــد مثل هـــذه التظاهـــرات العلمية 
والمؤتمـــرات الطبيـــة، والتـــي باتـــت 
تشـــكل رافدا مهما مـــن روافد تعزيز 
المعرفة وتحسين المهارات لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة والتطوير 

الخدمـــات  مســـتوى  فـــي  المســـتمر 
الصحية.

وقـــال إن البحريـــن تســـعى إلـــى أن 
توفيـــر  فـــي  ســـباقة  دائمـــا  تكـــون 
الرعاية الصحيـــة والخدمات الطبية 
المتطـــورة والحديثـــة، ويظهـــر جليا 
فـــي القرارات التـــي تصدر من جاللة 
عاهل البالد، وصاحب السمو الملكي 
رئيس الـــوزراء، وولي العهـــد النائب 
األول لرئيـــس الـــوزراء، والتي أكدت 
يجـــب  والمجتمـــع  الفـــرد  أن صحـــة 
األولويـــات،  رأس  علـــى  تكـــون  أن 
حيـــث تعمـــل وزارة الصحـــة وبكافة 
كوادرها فـــي بذل الجهـــود المتميزة 
فـــي رعايـــة مرضـــى الســـكري والحد 

مـــن مضاعفاته وتقديم أفضل ســـبل 
تصـــب  والتـــي  والعـــالج،  الوقايـــة 
المرضـــى،  فـــي خدمـــة  فـــي خدمـــة 
وتســـاندها فـــي تنفيذ هـــذه الخطط 
والبرامـــج العديـــد مـــن المؤسســـات 
والجمعيـــات األهلية، ومنهـــا جمعية 
إلـــى  جنبـــا  تعمـــل  والتـــي  الســـكري، 
فـــي  الدولـــة  مؤسســـات  مـــع  جنـــب 
تقديم البرامج واألنشـــطة التوعوية 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  تعـــزز  التـــي 
لتحقيـــق  المتطوعيـــن  واســـتقطاب 

األهداف المطلوبة.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وأعـــرب 
للصحـــة عـــن شـــكره للقائميـــن علـــى 
تنظيم هـــذا المؤتمر العامـــي، وكافة 

لجان المؤتمـــر العلميـــة والتنظيمية، 
والحضـــور  المشـــاركة،  والجهـــات 
المتخصـــص من الخبـــراء والباحثين 
والعلمـــاء الذيـــن ســـيثرون المؤتمـــر 
التـــي  والعمليـــة  العلميـــة  بأوراقهـــم 

يشاركون بها بالمؤتمر.
ومن جانبه، أشـــار عبدالوهاب محمد 
إلـــى “أن المؤتمـــر وبجهـــود القائمين 
عليـــه يســـعى لوضـــع عالمـــة فارقـــة 
فـــي المجال الطبـــي، وأيقونـــة بارزة 
مـــن  العزيـــزة  مملكتنـــا  تاريـــخ  فـــي 
خـــالل تكريس المؤتمر وهذا التجمع 
الطبـــي ألن يكون زاخـــرا بآخر وأهم 
المســـتجدات العلميـــة فـــي المجـــال 
مـــن  للتخفيـــف  وتطبيقهـــا  الطبـــي، 
معانـــاة المرضـــى، ومســـاعدتهم فـــي 
استعادة حياتهم واالستمتاع بأنماط 

حياة طبيعية”.
ولفت إلـــى أن “الهدف األول للمؤتمر 
عليهـــا؛  والمحافظـــة  الصحـــة  هـــو 
ألن الصحـــة هـــي تـــاج علـــى رؤوس 
األصحـــاء”، مؤكدا أن “هدف المؤتمر 
األول هـــو بحـــث آخـــر المســـتجدات 
فيمـــا وصلت إليه الجهـــود والبحوث 
الطبية للوقاية والعالج من مجموعة 
من األمـــراض المزمنة التي أصبحت 
تفتـــك بالمجتمعـــات العالميـــة، ولكن 
بصـــورة خاصـــة مجتمعنـــا البحريني 
والخليجـــي، والتـــي أصبحت تشـــهد 
زيـــادة فـــي مســـتمرة خـــالل األعوام 
األمـــراض  وخصوصـــا  الماضيـــة 
المتعلقة بالضغط والسكري والسمنة 
المرضيـــة المفرطـــة ومجموعـــة مـــن 

األمراض الباطنية”.
عـــدد  أن  المؤتمـــر  رئيـــس  وأوضـــح 
الوفيـــات الناتجة من جـــراء اإلصابة 
عـــدد  تجـــاوزت  الســـكري  بـــداء 

الوفيـــات الناجمـــة مـــن أورام الثـــدي 
ونقص المناعة المكتســـبة، منوها أن 
اإلحصـــاءات األخيـــرة، بينـــت هنـــاك 
حالـــة وفـــاة واحـــدة كل ســـبع ثـــوان 
بســـبب الســـكري، وأن هناك حالة بتر 
فـــي كل 20 ثانية بســـبب مضاعفات 
نســـبة  أعلـــى  أن  منوهـــا  الســـكري، 
لإلصابـــة بالســـكري هي فـــي المملكة 
إلـــى  وتصـــل  الســـعودية  العربيـــة 
31.6 %، بينمـــا تصـــل فـــي قطر إلى 
16.7 %، بينمـــا تصل فـــي الصومال 

وموريتانيا إلى 4 %.
تمثـــل  أصبحـــت  الســـمنة  إن  وقـــال 
بينـــت  حيـــث  الجديـــد”،  “الوبـــاء 
فـــي  الخليـــج  أن دول  اإلحصـــاءات 
المراكـــز  الحتـــالل  مســـتمر  تســـابق 
األولـــى في نســـب اإلصابة بالســـمنة 
المفرطـــة، فقـــد بلغـــت بالكويـــت 36 
لإلنـــاث، وفـــي  للذكـــور، و48 %   %
 % و42  للذكـــور،   %  25 اإلمـــارات 
لإلناث، وفي البحرين 20 % للذكور، 
38 % لإلناث، وفي قطر 19 % أناث 
و32 % للذكور، بينما سجلت سلطنة 
عمـــان 8 % للذكـــور، و17 % لإلناث، 
مؤكدا أن مؤتمر “أيميدو”، ســـيطرح 
العديـــد مـــن األبحـــاث العلميـــة مـــن 
البحريـــن والخليـــج والـــدول العربية 
والعالـــم، مـــن خـــالل مشـــاركة نخبة 

وخبرات ســـتقدم العديد من الحلول 
الطبية خالل أيام المؤتمر الثالث.

اللجنـــة  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
العلميـــة للمؤتمر، استشـــاري أمراض 
فـــي  والســـكري  الصمـــاء  الغـــدد 
نـــور التخصصـــي أســـعد  مستشـــفى 
ومـــن  المؤتمـــر سيشـــهد  أن  الدفتـــر 
ورقـــة  و96  عمـــل،  ورش   9 خـــالل 
بحرينيـــة،  ورقـــة   32 منهـــا  علميـــة 
محاضرات ونقاشات تصب كلها في 
أيجاد حلـــول لعالج أمـــراض األيض 
والسكري والسمنة ومشكالت ارتفاع 
المؤتمـــر  أن  مبينـــا  الكولســـترول، 
لعـــالج  الحديثـــة  الطـــرق  ســـيناقش 
أمـــراض  الســـكري مثـــل  مضاعفـــات 
الشـــبكية والفشـــل الكلـــوي وأمراض 
القلب، وسيطرح اآلليات والخطوات 

الفعالة لمنع مضاعفات السكري.
وذكـــر الدفتـــر أن المؤتمر ســـيتطرق 
ويعـــرض حقن “ســـيماغليتايد” كآخر 
عـــالج للمرضـــى المصابين بالســـكري 
ويعانون السمنة، كما تم التطرق عن 
أحداث ومضاعفات السمنة وتأثيرها 
القلـــب  وأمـــراض  التنفـــس  علـــى 
مثمنـــا  ومضاعفاتهـــا،  ومشـــكالتها 
الدعـــم الالمحـــدود من المؤسســـات 

الداعمة والمشاركة في المؤتمر.
خـــالل  ومـــن  المؤتمـــر  أن  وأعلـــن 
لجنـــة تضـــم العديـــد مـــن الكفـــاءات 
 3 باختيـــار  قامـــت  والمختصيـــن، 
مؤسسات للتكريم من خالل المؤتمر، 
ريـــادي  دور  لهـــا  كان  التـــي  وهـــي 
ومتميز في الحد من وباء الســـكري، 
وكانت المبرة الخليفية، والمؤسســـة 
الخيريـــة الملكية، وجمعية الســـكري 
البحرينيـــة، لدورهـــم وجهودهم في 

الحد من السكري لدى األطفال.

رئيس المجلس األعلى للصحة ووزيرة الصحة والرئيس التنفيذي لـ “البالد” أثناء تكريم الزميلة بدور المالكي

رئيس المجلس األعلى للصحة مع الرئيس التنفيذي لـ “البالد” 

أسعد الدفترعبدالوهاب محمد 

“البالد” تحصد جائزة التميز اإلعالمي الصحي 2019
ــة   ــن ــزم ــم ــن األمـــــــــراض ال ــ ــة لــلــحــد م ــيـ ــنـ ــداهلل: خـــطـــط وطـ ــ ــبـ ــ ــن عـ ــ مــحــمــد ب

قريبا ... “حقن” 
لمعالجة البدناء 

المصابين بالسكري 
في المملكة

شخص من كل 
5 أشخاص من 

البحرينيين مصاب 
بالمرض
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بدور المالكي من المنامة

كشف رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن لجنة التحكيم، اختارت اإلعالمية  «
والصحافية بدور المالكي من للفوز بجائزة التميز اإلعالمي الصحي للعام 

.2019

وكرم قام راعي الحفل رئيسة المجلس األعلى للمرأة ووزيرة الصحة ورئيس  «
المؤتمر المكرمين والفائزين.

“البالد” تحصد جائزة التميز
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يحمل إليك هذا اليوم بشرى ساّرة وهدية.

تطلق عملية خاّلقة جدا أو مشروعا مميزا.

ال تجازف بوضعك الصحي من أجل البرهنة. 

أنك قادر على العمل ساعات طويلة من دون 
استراحة.

يفرض عليك هذا اليوم التأقلم مع كثافة 
الضغوط.

أّجل المشاريع الكبيرة، وكن مستعدا للتفاوض.

تجاوز األزمات والمشكالت التي تمر بها.

يعد هذا اليوم بتغيرات إيجابية كبيرة وجّيدة. 

ينذرك هذا اليوم العصيب بمعارضة شديدة. 

يخّلصك أحد الزمالء من صدامات في حياتك 
المهنية.

انتبه إلى نوعية األطعمة والتخفيف من بعضها.

تعرف كثرة األمراض الشائعة هذا اليوم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

7 فبراير

 1947
 الفلسطينيون واليهود المستوطنون 
في فلسطين يعلنون بشكل منفصل 
رفضهم االقتراح البريطاني بتقسيم 
فــلــســطــيــن إلـــــى دولـــتـــيـــن األولـــــى 
ــيــة عــربــيــة  ــن ــســطــي فــل
واألخـــــــرى يــهــوديــة 
ــدس  ــقـ ــاء الـ ــ ــق ــ مــــع ب
تحت إشراف دولي.

تصــدرت الفنانــة أصالة األخبــار على مواقــع التواصل 
االجتماعــي بعدما قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة 
بانقضــاء الدعوى الجنائية في اتهام نجلها خالد الذهبي 

بقتل مواطن إثر حادث سير وذلك بالتصالح بعد موافقة 
أهالي المجني عليه.

وكانت شــرطة القاهــرة الجديدة، قــد تلقت بالغــًا بوجود حادث كبيــر بدائرة 
القســم، فحضرت األجهزة األمنية لمكان الواقعــة، وتبين وفاة المجني عليه، 

وسّلم نجل أصالة نصري نفسه لقوات األمن.

اعلنــت إدارة مهرجان أســوان الدولي ألفالم المرأة أســماء 
أعضاء لجنة تحكيم جائزة جمعية نقاد السينما المصريين 
بدورتهــا الرابعة المقررة ما بين 10 إلى 15 من شــهر فبراير، 

وهي وتضم الناقدين أسامة عبدالفتاح، أمل الجمل، وبسنت 
حســن. وفي إضاءة على ســيرة األعضاء النقاد، أشــارت إلى أن 

“عبدالفتاح” الذي ساهم بتأســیس مجلة “الفن السابع” السینمائیة المتخصصة 
هو صحفي وناقد ســینمائي ومبرمج أفالم مصــري ومدیر تحریر صحیفة “األهرام 

المسائي”، وعمل مدیًرا لمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة.

أطلق المنشد سامي يوسف أغنيته المنفردة الجديدة “طه” 
بنسختها المسجلة في مهرجان فاس للموسيقى الروحية 
العالميــة بالمغرب في العــام 2019، حيث قدمها ألول مرة 

مباشــرة على الهــواء علما أن كلماتها مأخــوذة من قصيدة 
صوفيــة للمتصــّوف المصــري الشــيخ صالح الجعفــري الذي 

رحل فــي العام 1979 بعدما درس وعاش في جامعة األزهر الشــهيرة في القاهرة، 
يأتي اإللهام وراء هذ اللحن من الموســيقى الشــعبية الشهيرة من الهند إلى آسيا 

الوسطى، ومن الشرق األوسط إلى البلقان، وفي جميع أنحاء شمال إفريقيا.

جديد ساميلجنة تحكيمتصالح أصالة
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يبـــدو أن فيـــروس كورونـــا المنتشـــر 
حالًيا الســـبب الرئيـــس وراء تأجيل 
شـــان  جاكـــي  النجـــم  فيلـــم  عـــرض 
الجديـــد “Vanguard“، الذي كان من 
المقـــرر عرضه منذ أيـــام، وهو الفيلم 

الذي تم تصوير جزء منه في دبي.
وتم تأجيل عـــرض الفيلم في جميع 
أنحاء العالم؛ بهدف الحد من انتشار 
فيروس كورونا المميت في الصين، 
وكان من المقـــرر عرضه محلًيا بدًءا 
مـــن يوم الخميس، ولكن تم ســـحب 
النســـخ مـــن الجـــداول الزمنيـــة فـــي 

الصين والخارج.
فـــي  يشـــارك   ”Vanguard“ وفيلـــم 

النجـــوم  مـــن  هائـــل  عـــدد  بطولتـــه 
العالمين، أبرزهم جاكي شـــان ويانج 
يانج وميا موكـــي وغيرهم، والفيلم 
من إخـــراج ســـتانلي تونج، وشـــارك 
فـــي تأليفه أيًضا إلـــى جانب تيفاني 

اليسيا تانج.
ُيذكـــر أن فيروس “كورونا” يمكن أن 
يصيب الحيوانات والبشـــر، ويسبب 
مجموعة من األمراض التي تتراوح 
بيـــن نـــزالت البـــرد الشـــائعة وأخـــرى 
عـــن  الناجمـــة  تلـــك  مثـــل  شـــديدة، 
المتالزمة التنفسية الحادة )سارس( 
ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية 

)ميرس(.

كورونا يؤجل فيلم “جاكي شان”

 1959
الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يعلن دستور كوبا الجديد.

 1965
المالكم كاسيوس كالي يعلن إسالمه ويغير اسمه إلى محمد علي كالي.

 1979
كوكب بلوتو يتحرك ليدخل مدار نيبتون ألول مرة منذ تاريخ اكتشافه.

1986
زعيمة المعارضة الفلبينية كورازون أكينو تفوز باالنتخابات.

 1990
الحزب الشيوعي السوفييتي يتنازل عن احتكار السلطة.

تم االستقرار بشكل نهائي 
على اسم “بـ 100 وش” 
عنواًنا ألحداث مسلسل 

للممثلين نيللي كريم وآسر 
ياسين، المقرر أن يخوضا 

من خالله السباق الرمضاني 
المقبل في 2020.

احتفاليــة لعــرض الفيلــم فــي صــاالت “ســينيبولس” بحضــور كبير

“هارلي كوين” و “Birds of Prey” في البحرين

وصلت النجمة المثيرة للجدل “مارجو روبي” للســينما البحرينية اليوم، 
بفيلمهــا الجديــد “Birds of Prey”، مــع مجموعــة مــن حــركات األكشــن 
النســائية لفيلــم شــبابي، التــي تخطــف فيــه األنظــار بفيلــم ربمــا أشــبه 

بكوميديا “مارفل” مع “ديدبول”.

والفيلم الجديد الذي قدمته ســـينمات 
“سينيبولس” بمجمع “أتريوم” بالجنبية، 
بتجهيـــزات كبيـــرة مـــع مجموعـــة مـــن 
الفعاليـــات الترفيهيـــة احتفـــاالً بإصدار 
الفيلـــم، وبأجـــواء كرنفالية مســـتوحاة 
الشـــهيرة،  الفيلـــم  شـــخصيات  مـــن 
وبحضور رائع لعشاق السينما واألفالم 
من الصحافة و”السوشيال ميديا”، في 
ليلـــة من أفالم “دي ســـي” الخيالية في 
عالـــم “جاثام” اإلجرامي، خصوصا بعد 
انفصال هارلي كوين من الشرير األول 
هنـــاك “الجوكـــر”، واألثـــر التـــي تعيـــش 
عليـــه بمفردهـــا وخـــوف الجميـــع منها 
بسبب هذه العالقة التي انتهت رسميا 
وليســـت أمـــام الجميـــع، مـــا يشـــكل لها 
حافزا لتشـــكيل نفسها مجددا في هذا 
العالـــم المظلـــم كما نعرف نحن عشـــاق 

“دي سي”.
ويتركـــز الفيلـــم الجديـــد الـــذي يعرض 
حاليـــا حول العالم، في األســـاس حول 
شـــخصية هارلـــي كويـــن، ويمثـــل هذا 
الفيلـــم أكثـــر األفالم المثيـــرة لالهتمام 
هـــذه الســـنة، إذ ســـتعيد مارجـــو روبي 
دور  ســـتلعب  بينمـــا  ككويـــن،  دورهـــا 
الطيـــور الجارحـــة جورنـــي ســـموليت 
بيـــل فـــي دور الكناري األســـود وماري 
إليزابيـــث وينســـد فـــي دور الصيـــادة، 
إذ تتمحور قّصـــة الفيلم حول انضمام 
هارلـــي كوين بعد انفصالها عن الجوكر 
إلى 3 أبطال خارقين، هم “بالك كاناري 
وهانتريـــس ورينيـــه مونتويـــا(”؛ إلنقاذ 
حيـــاة الفتـــاة الصغيرة كاســـاندرا كاين 
من ســـيد الجريمة الشـــرير فـــي مدينة 

“جوثام”.
أفــالم  نوعية  مــن   ،”Birds of prey“

األكشن والمغامرات، للنجمة مارجرت 
فنون  أكاديمية  رشحت  التي  روبــي، 
ــور الــمــتــحــركــة لــجــائــزة  ــصـ ــوم الـ ــلـ وعـ

مساعد  ممثل  كــأفــضــل  ــار”  ــكـ “أوسـ
في دورتها رقم 92، عن دورها 

 ،”Bombshell“ فــيــلــم  فـــي 
الماضي في  العام  وشاركت 

ذات  فـــيـــلـــم 
مـــــــرة فــي 
ــيـــود  هـــولـ
مـــــــــــــــــــــــن 

إخـــــــــــــــــــــــراج 
“كــــــــوانــــــــتــــــــيــــــــن 

تارنتينو”.
 يــذكــر أنــه وصلت 
ــم  إيــــــــــــــرادات فــيــل

الـــــدرامـــــا والـــســـيـــرة 
 ”Bombshell“ الــذاتــيــة 

ألــف  و656  مــلــيــونــا   29 إلـــى 
 13 فــي  مــنــذ طــرحــه  دوالر، 

 ،2019 الماضي  العام  من  ديسمبر 
والفيلم من بطولة الثالثي 
ــرون،  ــ ــيـ ــ ــز ثـ ــ ــي ــ ــارل ــشــ ــ ت
ــان،  ــيــــدمــ ــكــــول كــ ــيــ ــ ن
ــــى،  مـــارجـــو روب
شركة  وإنـــتـــاج 
 ،”Lionsgate “
ويــــــــــــشــــــــــــارك 
ــتــه  فــــي بــطــول
بــــــــجــــــــانــــــــب 
تــــــشــــــارلــــــيــــــز 
نيكول  ثــيــرون 
كــيــدمــان، مــارجــو 
روبى، جون ليثجو، 
ــــي،  ــان ــون جــ ــســ ــ ــي ــ أل
مــالــكــولــم مــاكــدويــل، 
ــــون،  ــن ــ ــي ــاكــ ــت مــ ــ ــي ــ ك
كــونــي بــريــتــون، ليف 

هيوسون، بريجيت لوندى باين، روب 
ديالني ومارك دوبالس.

وقبـــل نحو 4 ســـنوات اختـــارت مجلة 
“بيبـــول”، الممثلة االســـترالية مارغوت 
روبـــي، واحـــدة مـــن بين الشـــخصيات 
المئـــة األكثر تأثيرًا فـــي العالم، بعد أن 
أثبتت تواجدها على خريطة الســـينما 
العالمية، وامتلكـــت الكاريزما الخاصة 
بهـــا، وهو مـــا يمكن تلمســـه كلما أطلت 
علـــى الشاشـــة الكبيـــرة، فهـــي هارلـــي 
كويـــن في فيلـــم “الفرقـــة االنتحارية”، 
وهـــي الممثلة ذاتها التـــي وقفت قبالة 
“ذئـــب  بفيلـــم  كابريـــو،  دي  ليونـــاردو 
وول ســـتريت”؛ لتحقق مـــن وراء تلك 
ورغـــم  واســـعة.  شـــهرة  الشـــخصيات 
شـــهرتها، إال أن مارغوت ال تزال تعتبر 
أن “الشـــهرة شـــيء غريـــب”، وفـــق مـــا 

قالته أخيًرا لمجلة “شوبيز”.
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“كانو الثقافي” ينظم “حياة بال أحزان بين التخطيط والتنفيذ”
ضمـــن التجـــارب األوليـــة الســـتخدامات 
المبنـــى الجديد، نظم مركـــز “عبدالرحمن 
كانو” الثقافي، يوم الثالثاء، الموافق 28 
ينايـــر، محاضرة بعنوان “حياة بال أحزان 
بين التخطيط والتنفيذ”، لموزة الرويعي 

وأدارت الحوار ندى نسيم.
وطرحـــت الرويعي في مســـتهل حديثها 
عـــددا مـــن المحـــاور التـــي دارت حولهـــا 
األمســـية، وتفرعت إلـــى 4 محاور، بدأت 
بحديث النشـــأة، تلتها فلســـفة الســـعادة، 
قوانين الســـعادة، تجـــارب الحياة وكيف 
نحيا حياة بال أحزان بالتعايش مع القيم.
أمـــا فيمـــا يخـــص نشـــأة الفـــرد، فذكـــرت 
الرويعي أن الحيـــاة الخالية من األحزان 
لـــم تـــأت من فـــراغ، فلـــوال األلم لـــم يولد 
الطموح لـــدى األفراد، وذكرت في خضم 
الواقعيـــة  النمـــاذج  مـــن  عـــددا  حديثهـــا 
المؤثـــرة، منهـــا قصـــة وعكتهـــا الصحيـــة 
المفاجئـــة، وعزلهـــا فـــي الحجـــر الطبـــي، 
الذي كان له أشد األثر عليها وعلى دفعها 

نحو التقدم والتطور.
بيـــن  الفـــرق  الرويعـــي  أوضحـــت  كمـــا 

التحفيز الحقيقي والتخديري، فالتحفيز 
الحقيقـــي حالـــة عقليـــة ونفســـية مالئمة 
وتقـــدم  ومتناغـــم  ســـليم  لفعـــل  يـــؤدي 
حقيقي، أما التخديري فهو حماس قصير 
األجل يؤدي إلى إحساس مشوش كدفع 
ســـيارة متوقفة، وكتســـكين ألـــم موجود 
اإليجابـــي  التفكيـــر  لذلـــك  بالمســـكنات 
ليـــس حـــال وال يعتبر غايـــة، فيجب على 
الفـــرد تحديـــد الســـبب الرئيـــس الكامـــن 
وراء امتالك المشـــاعر الســـلبية، ومعرفة 

مصدر الحزن، فالحل األســـاس للوصول 
مـــع  اإليجابـــي  التفاعـــل  هـــو  للســـعادة 
المواقـــف الحياتية المختلفة، عبر المرور 
بالتجـــارب الســـيئة والجيـــدة، وتحويـــل 
تجـــارب الماضـــي إلـــى خبـــرات للحاضـــر 

واستشراف للمستقبل. 
وأشـــارت الرويعي في تعريفها للسعادة، 
بكـــون القلـــب مطمئنا ولـــو كان الفرد في 
وجـــه العاصفـــة، فالفرد عليـــه المحافظة 
علـــى اطمئنـــان قلبـــه قبـــل وأثنـــاء وبعد 

الحدث؛ ليمضي قدما في حياته. 
الســـعادة  قوانيـــن  الرويعـــي  وعـــددت 
بقانـــون الحـــب، قانون الحصـــاد المتفرع 
لمبـــدأ النـــدرة، ومبدأ الوفـــرة القائم عليه 
الحصـــاد، وهـــو قانون رباني فكل ميســـر 
لمـــا خلـــق لـــه، وقانـــون التغييـــر المعتمد 
بشـــكل كلي علـــى الفـــرد نفســـه، وقانون 
التأثيـــر، وقانون المســـافات بيـــن األفراد 
حيـــث على األفـــراد االنتباه بشـــكل كبير 
العـــودة  وقانـــون  بينهـــم،  فيمـــا  لألبعـــاد 
وقانـــون  األرض،  كرويـــة  يفســـره  الـــذي 
المحدوديـــة، وقانـــون الواقعيـــة، فالفـــرد 
عليـــه أن ال يغـــرق فـــي األمانـــي، وقانون 
الممكن وهو ما كتبه هللا لك ولو لم تملك 
كل اإلمكانات، وقانون المستحيل هو ما 
لـــم يشـــأ هللا أن يكون لـــك ولو ملكت كل 
اإلمكانات، وآخرها قانون المرحلية الذي 
يبدأ بالصدمة والتقبل وينتهي بالتكيف.

وشددت في ختام حديثها أن الحضارات 
حينما تتفشـــى فيهـــا القيم فإنها تتالقى، 

وإذا تدهورت فإنها تتالشى.

قالت المغنية األميركية سيلينا غوميز، إنها كانت “ضحية” لإليذاء  «
العاطفي في عالقتها السابقة والمتقطعة، مع المغني الكندي 

جاستين بيبر، التي استمرت مدة 5 أعوام.
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“موال حدادي”... مكتظة بالمعنى مع اتحاد المضمون بالشكل 
متقنة درامـــيـــة  بــمــعــالــجــة  ــة  ــح ــي ــض ــف وال ــة  ــن ــع ــط ال ــم  ــ وس ــت  ــح ت ــاء  ــ ج لــلــمــســتــعــمــر  األرض  ــع  ــي ب

اللغــة مهمــة جــدا في العمل المســرحي، وبعبــارة أخرى، فإن المســرحية يجب أن يســتخدم اللغة 
بنفس الطريقة التي يستخدم بها الشاعر صوره الذاتية، أي أن على الكاتب صياغة لغة المسرح، 

ال أن يسردها أو يخبر بها.

ومن الضروري أن يتوافر في لغة المسرح عنصر 
التوتـــر والـــوزن والقافيـــة، حتـــى فـــي األحـــوال 
التـــي يكـــون فيها النص عبارة عـــن خطبة باللغة 
العاميـــة، فيجـــب أن يعالـــج علـــى نحـــو يكســـبه 
الـــوزن الدرامـــي الـــذي ال يمكن أن يكـــون مجرد 

حديث عادي.
إن أهمية الشعر في المسرح تكمن في صالحيته 
للتعبيـــر عـــن اللحظـــات ذات األهمية في ســـلوك 

الشخصية على المسرح.
والكاتب المسرحي اإلماراتي إسماعيل عبدهللا، 
كاتـــب خـــارج عـــن المألـــوف، وأعماله تســـتخدم 
األســـلوب الشـــعري، وتتجـــه نحـــو موضوعـــات 
ذات طابع شـــعبي، ومســـرحيته “موال حدادي”، 
التـــي أخرجهـــا الفنـــان القديـــر مرعـــي الحليـــان، 
وعرضـــت في 5 أيـــام مهرجان أوال المســـرحي 
الدولي الثالث عشر، لفرقة “مسرح رأس الخيمة 
الوطني” اإلماراتي، كانت تحفة ورائعة مسرحية 
بكل مـــا تحمله الكلمة من معنـــى، فاتقن الكاتب 
واالســـتغالل،  والكـــذب  الطمـــع  خطـــوط  رســـم 
والســـعي وراء الســـلطة ووضع ألوانهـــا وظاللها 
القبيحـــة، فالبطل “مرعي الحليان”، هو اإلنســـان 
الـــذي يقضـــم ويلتهـــم بـــال أي وازع أخالقـــي أو 
اجتماعي أو وجداني، ويجسد الخبث والدناءة 
والطمـــع، والنقطة الرئيســـة في المســـرحية هي 
بيـــع األرض للمســـتعمر جاء تحت وســـم الطعنة 

والفضيحة بمعالجة درامية متقنة.
والمســـرحية مكتظـــة بالمعنـــى، فنحـــن جميعـــا 
نتخطـــى حدودنا ومعطيات الواقع بالحلم، ومن 
أجل تحقيـــق أحالمنا ال نتورع في بيع اآلخرين 
والتضحيـــة بهـــم، وهـــذا ما رســـمه لنا إســـماعيل 
عبدهللا في شخصية حميدان “مرعي الحليان”، 
االســـتعمار  لجيـــش  بمخيـــم  بـــار  فـــي  النـــادل 
البريطانـــي. وال تنفـــذ هـــذه التضحيـــة مباشـــرة، 
بل بصـــورة تمويهية تحتال بها النفس؛ لتحقيق 
تكيفهـــا مـــع نوازعهـــا وضـــرورات الواقـــع في آن 
واحـــد، وتكـــون ضربا من المصالحـــة الالمجدية 

بين الحلم والواقع.

ومسرحية “موال حدادي”، اتحد فيها المضمون 
بالشـــكل اتحـــادا كامال، فعكـــس كل منهما اآلخر 
بشـــفافية هي مرمى الفـــن الجيد دائما، وأكثر ما 
أبدع فيه الكاتب إســـماعيل عبدهللا، هو مقدرته 
علـــى ارتداء أشـــياء العالم الخارجـــي اتجاهاتنا 
النفســـية إلى أقصـــى حد، فبوســـعه التحرك إلى 
أخفـــى المناطـــق وأعمقهـــا، متخذا من الوســـائل 
المبتكـــرة مـــا يالئـــم تحركـــه، إنـــه تركيـــب فنـــي 

مستحدث.

فريق العمل

ويتكـــون فريـــق العمل مـــن المؤثـــرات الصوتية 
محمـــد  اإلضـــاءة  تصميـــم  الصرومـــي،  محمـــد 
جمـــال وزير، ومن تمثيل: مرعي الحليان، مبارك 
المهري، موســـى البقيشـــي، ســـعيد عثمـــان، ربيع 
الجربي، بدرية عبدهللا حســـين “ســـارة”، فيصل 
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مومباي.. حل “عبقري” لمنع أبواق السيارات
مستعصية  مشكلة  من  الهند  غربي  مومباي  مدينة  تعاني 
حتى  السيارات،  أبــواق  تحدثه  الــذي  السمعي،  التلوث  هي 

أصبحت تسمى بعاصمة “األبواق” في العالم.
هذه  حيال  األيــدي  مكتوفة  تقف  لم  الهندية  الشرطة  لكن 
المشكلة، فلجأت إلى حل بسيط وهو: جعل المركبات تنتظر 
أكثر على إشارات المرور، في حال أطلقت أبواقها أكثر من 

الحد الالزم.
أمــس  األمــيــركــيــة،  أن”  أن  ــي  “سـ لشبكة  تــقــريــر  وبــحــســب 
مرتبطة  أجهزة  تركيب  الهندية  الشرطة  اختبرت  الخميس، 

بالشارات الضوئية لقياس حدة الضوضاء في المكان.
ــذه الـــعـــدادات مــســتــويــات ضــوضــاء  ــال ســجــلــت هـ وفـــي حـ
إطــالق  بسبب  منطقيا  تنتج  فــأكــثــر،  ديسيبل   85 قــدرهــا 
باألحمر  الضوئية مضاءة  السيارات، ستبقى اإلشارة  أبواب 
لفترة أطول. والقصد من وراء هذا اإلجراء: أن يعاقب من 
يستعملون األبواق الستعجال تغيير اإلشارة بالوقوف مدة 
أطول، علما أن إطالق أبواب السيارات خالل الزحام يشكل 
محور التلوث السمعي في المدينة الهندية التي يسكنها 18 

مليون إنسان.
وكما هو الحال في العديد من المدن الهندية األخرى، تعرض 

إشارات المرور في مومباي العد التنازلي أللوانها.

في  الجديد  النظام  اختبرت  إنها  الهندية  الشرطة  وقالت 
من  عــدد  فــي  الماضي،  الــعــام  مــن  وديسمبر  نوفمبر  شهري 

تقاطعات المدينة لمدة 15 دقيقة.
10 تقاطعات  أخــرى في  إجــراء تجربة  الشرطة في  وتأمل 
الستخدام  مقدمة  ذلــك  يكون  أن  على  المقبل،  مــارس  في 

النظام في كل أنحاء المدينة.
وترويجا للنظام الجديد، نشرت شرطة مومباي مقطع فيديو 

عن النظام الجديد، في حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.
في  السيارات  أبواق  عاصمة  بأنها  مومباي  الفيديو  ويصف 
إزاء  شيء  أي  فعل  تحاول  الشرطة  أن  إلى  مشيرا  العالم، 

هذه المشكلة.

ملكة جمال أميركا كاميل شيرير “يمين” تشارك في 
حدث خيري لصالح جمعية القلب األميركية في 

مدينة نيويورك )أ ف ب( 

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ــي  ــركــ ــ ــي ــي الـــمـــمـــثـــل األمــ ــ ــوفـ ــ تـ
عن  دوغــــالس،  كــيــرك  المشهور، 

عمر بلغ 103 أعوام. 
وقــــــال ابـــنـــه الـــمـــمـــثـــل، مــايــكــل 
ــان أســطــورة لــدى  دوغــــالس: “كـ
السينما  عصر  مــن  فنان  العالم، 

لنا  إلهام  مصدر  بها  يؤمن  التي  والقضايا  بالعدل  التزامه  سيظل  إنسان  الذهبي، 
إلــى أن كيرك دوغــالس ممثل أميركي من أصــل روســي، ولــد عام  جميًعا”.  يشار 
1916، وكان أول فيلم له “الحب الغريب” لمارثا آيفرز )1946( مع باربارا ستانويك. 
وخالل مسيرته التي استمرت 6 عقود ظهر في أكثر من 90 فيلًما، وفي عام 1960 

ساعد في إنهاء القائمة السوداء في هوليوود.
عن مجمل  أوسكار  وجائزة  األوسكار،  لجائزة  ترشيحات   3 دوغــالس  كيرك  تلقى 
أعماله، ووسام الحرية الرئاسي. وكتب 10 روايات ومذكرات. وهو في المرتبة 17 

على قائمة معهد الفيلم األميركي بين أعظم أساطير سينما هوليوود الكالسيكية.

رحيل كيرك دوغالس عن 103 أعوام

مستويات قياسية من التلوث السمعي في مومباي الهندية

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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أقــــدم مـــســـؤول فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
نفسه  ضد  شكوى  تقديم  على  الــعــراق، 
لـــدى الــقــضــاء، حــســبــمــا ذكــــرت تــقــاريــر 
محلية. وأوضح موقع “بغداد بوست” أن 
درياري رفيق فائق، الذي يشغل منصب 
سيد قضاء في محافظة السليمانية قد 
تقدم بشكوى ضد نفسه. ونشر فائق في 
منشورا  “فيسبوك”  موقع  على  صفحته 
ذكر فيه، أنه سجل بكتاب رسمي شكوى 

في المحكمة إلجراء تحقيقات قانونية 
ــيــه. وقــال  مــعــه فــي الــتــهــم الــمــوجــهــة إل
األصدقاء  بعض  “إن  منشوره  في  فائق 
في  يشككون  المدينة  والزمالء وسكان 
التي  المدة  في  بها،  يقوم  التي  األعمال 
يعتقدون  وأنــهــم  المنصب،  فيها  تــولــى 
بانشغاله بأموره المعيشية على “حساب 
ــاس”، وال يــقــدم الــخــدمــات  ــنـ جــيــوب الـ

بمقدار نصف انشغاله بتلك األمور.

مسؤول يتقدم بشكوى ضده نفسه في المحكمة

يــظــن الــمــلــيــارديــر إيــلــون مــوســك أن 
ربط أدمغتنا بأجهزة الكمبيوتر يمكن 
على  التغلب  على  البشر  يساعد  أن 
مع  والتنافس  واإلصــابــات  اإلعــاقــات 

الذكاء االصطناعي األكثر ذكاء.
“نيورالينك”   وقال موسك إن شركة 
لتقنية  تحديًثا  ستطلق  لــه،  التابعة 
المتطورة  الكمبيوتر-الدماغ  واجهة 
في وقت الحق من هذا العام، والتي 
ستكون رائعة، بحسب ما ذكر موقع 

.”reddit“
الــتــقــنــيــة قد  أن  مـــوســـك  ــح  ــ  وأوضــ
تــســمــح بــالــفــعــل الــتــحــكــم بــعــقــل قــرد 
بـــواســـطـــة جـــهـــاز كــمــبــيــوتــر أثـــنـــاء 
أن يكون  يــأمــل  وأنـــه  االخـــتـــبـــارات، 
الجهاز قابالً لالستخدام لدى مريض 
بشري مصاب بجروح في الدماغ أو 
الحبل الشوكي، أو عيوب خلقية مع 

نهاية 2019.

كونيتيكت  ــة  ــ واليـ شـــرطـــة  ــنــت  أعــل
األمــيــركــيــة، أنــهــا تــبــحــث عـــن رجــل 
ــدم عــلــى سرقة  مــجــهــول الــهــويــة، أقـ
ألف   17 بنحو  تقدر  ــوال  وأمـ بضائع 
دوالر. وقــام مالك محطة وقــود في 
يعمل  رجل  بتوظيف  هامدن،  مدينة 
في المناوبة الليلية، لكن العامل على 
الفور وخالل الساعات األولى للعمل، 

قام بسرقة المكان.
وكشف المالك أنه كان يراقب العامل 
من  الــذكــي  هاتفه  على  تطبيق  عبر 
اختفى  أنــه  يكتشف  أن  قبل  منزله، 
صحيفة  بحسب  األنــظــار،  عن  فجأة 

“نيويورك بوست”.
أنــه  وجـــد  للمحطة،  حــضــوره  وفـــور 
وآالف  يانصيب  تــذاكــر  ســرقــة  تمت 
الدوالرات و89 صندوقا من السجائر، 
 17183 بـ  اإلجمالية  خسارته  لتقدر 

دوالرا.

ــنــســخــة  ــة “أبــــــــل” ال ــركــ أصــــــــدرت شــ
التجريبية األولى من نظام التشغيل 
للمستخدم  يــتــيــح  ــذي  ــ الـ الـــجـــديـــد، 
الــســيــارة وبـــدء تشغيلها  قــفــل  فــتــح 

باستخدام الهاتف أو ساعة أبل.
 ووفــًقــا لما نــشــره مــوقــع “ذا فــيــرج”، 
 ”iOS 13.4“ يشمل اإلصدار التجريبي
تطبيًقا يدعى “CarKey” الجديد، أي 
التطبيق  وسيتيح  السيارة”.  “مفتاح 
باستخدام  الــســيــارة،  بــاب  قفل  فتح 
أبل، من دون  هاتف آيفون أو ساعة 

استخدام المفتاح إطالًقا.
وســتــعــمــل الــخــاصــيــة مــع الــســيــارات 
الحديثة التي تشمل أنظمتها خاصية 
مشاركة  تتيح  الــتــي  ســـي”،  أف  “إن 

البيانات بين الهواتف والسيارات.
ــوًدا في  ــوجــ وســيــكــون الــتــطــبــيــق مــ
بجهاز  الخاصة   ،Wallet “الحافظة” 

آيفون.

تقنية جديدة 
توصل الدماغ 

البشري بالكمبيوتر

موظف يسرق 
اآلالف في أول يوم 

عمل له

تطبيق يشغل 
السيارة بالهاتف 
أو الساعة الذكية

ال يمسك المايسترو الواقف على منصته 
عصا وال يرتدي معطفا رسميا، وال يملك 
ذلك  ومع  مكتوبة،  موسيقية  مقطوعة 
يثير الرجل اآللي )أندرويد ألتر 3( زوبعة 

وهو يقود عازفي أوركسترا سمفونية.
ولآللي وجه ويدان وذراعان مثل البشر، 
حماسة،  بأنه  وصفه  يمكن  بما  تتحرك 
ويــدور خالل  يقفز ألعلى وأسفل  وهــو 
عــــرض حـــي ألوبــــــرا “جـــمـــال مــخــيــف” 

شيبويا”  “كيتشيرو  لـ  بيوتي(  )سكيري 
في إمارة الشارقة.

من  ملّحن  وهــو  “شيبويا”،  لـــ  وبالنسبة 
حياتنا  في  الــروبــوت  دور  فــإن  اليابان، 
الــيــومــيــة ربــمــا يــكــون فــي تـــزايـــد، لكن 
القرار يعود لنا بشأن الكيفية التي يمكن 
الخبرة  زيـــادة  االصطناعي  للذكاء  بها 
واآللــيــون  البشر  يصنع  وأن  اإلنسانية، 

الفن معا.

“روبوت” يقود فرقة أوركسترا بشرية في الشارقة

الممثلة األميركية فيكتوريا جاستيس تحضر مهرجان أمفار في نيويورك 
)أ ف ب( ألّف شيبويا اللحن لكن الرجل اآللي من يتحكم في سرعة اإليقاع وقوة الصوت خالل العرض الحي، 

بل ويغني أيضا في بعض األحيان.

اللذين  الزوجين  تماما مثل 
فـــي فيلم  بــعــضــهــمــا  عــانــقــا 
غرقت  عندما  “تايتانيك”، 
السفينة، ظهر مقطع فيديو 
مسنين  صينيين  لــزوجــيــن 
يــــــودعــــــان بـــعـــضـــهـــمـــا فــي 
التفشي  وســط  المستشفى 
الدرامي لفيروس “كورونا”. 
ــاح مــقــطــع الــفــيــديــو  ــتــ واجــ
في  االجتماعية  الشبكات 
إذ  الماضية،  القليلة  األيــام 
مستلقيين  الـــزوجـــان  ظــهــر 
يدي  يمسكان  السرير،  على 
بعضهما وينتظران أسوأ ما 
أن  بــعــد  يــحــدث،  أن  يمكن 
عن  اختباريهما  كــال  كشف 
نــتــائــج إيــجــابــيــة لــفــيــروس 

“كورونا”. ويمكن رؤية الزوج في الفيديو وهو يتحدث إلى زوجته، بينما 
يمسكان بيدي بعضهما وهما مستلقيان على نقاالت في المستشفى.

على  حسابه  عبر  الفيديو  مقطع  نشر  الــذي  “تويتر”،  مستخدم  ويوضح 
العمر(  من  الثمانينات  )فــي  الزوجين  إصابة  أثبتت  النتائج  أن  المنصة، 
يلتقيان  مرة  آخر  تكون  قد  “هــذه  وأن   ،2019-nCoV “كورونا”  بفيروس 
ألف   780 من  أكثر  الفيديو  وحقق  البعض”.  بعضهما  على  ويسلمان  فيها 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  مشاركته  ووقعت  اآلن،  حتى  مشاهدة 
بشكل واسع، مع تعليقات تدعو لهما بالتغلب على الفيروس، الذي يصيب 

خصوصا أولئك الذين لديهم أجهزة مناعة ضعيفة ومن بينهم كبار السن.

الحـــب فـــي زمــــن “كــــورونــــا”

ــاحــثــون فـــي جــامــعــة ووريــــك،  نــجــح ب
بـــذور عمرها نحو  ــة تمر مــن  فــي زراعـ
من  بالقرب  عليها  العثور  تم  عام  ألفي 
االكتشاف  هــذا  ويبين  الــمــيــت،  البحر 
كيفية قيام المزارعين القدامى بزراعة 
أنحاء  جميع  من  انتقائي  بشكل  التمر 
المنطقة، كما يمكن أن يقّدم أدلة حول 

كيفية بقاء التمور آلالف السنين.
الوراثة في جامعة ووريك،   قال عالم 

ــذه نــتــيــجــة مــذهــلــة”  ــ ــن أالبـــــي، “هـ ــ روبـ
وأضاف: “هذا يؤكد أننا ال نعلم بعد مدى 
الطويل”،  المدى  على  البذور  صالحية 
أدفانسس”.   “سيانس  صحيفة  بحسب 
مركز  في  اإلثنولوجيا  عالمة  وغرست 
الطبي، سارة سالون، وزمالؤها  هداسا 
مــئــات بـــذور الــتــمــر، الــتــي وجـــدت في 
كهوف بالقرب من البحر الميت وبعضها 

في جبل مسعدة. 

العلماء يزرعون تمًرا من بذور بعمر المسيح
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