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“دلمون حيث الكثافة” شعار “ربيع الثقافة 15”

الجمهور على 
مدار شهرين 

سيكونون 
على موعد 

مع األنشطة 
المتنوعة

المنامة - بنا

البحريـــن  هيئـــة  مـــن  كّل  أعلنـــت 
التنميـــة  ومجلـــس  واآلثـــار،  للثقافـــة 
االقتصاديـــة، ومركز الشـــيخ إبراهيم 
للثقافة والبحـــوث أمس عن فعاليات 
وبرامـــج مهرجـــان ربيـــع الثقافـــة في 
نســـخته الخامسة عشرة، تحت شعار 
“دلمون حيـــث الكثافة”، فـــي المؤتمر 
الصحافـــي الـــذي أقيـــم فـــي مســـرح 

)٢٢(البحرين الوطني بالمنامة.

1012162320

23 العًبا في قائمة منتخب الشباب“ظما عطشان” تحصد “أوال”المعارضة اإليرانية تدعو للتوّحدالتسجيل لـ”مشروعي” حتى 15 فبراير3 حاالت تزوير بمستندات للنيابة
كشفت إدارة الرقابة البحرية بوكالة  «

الزراعة والثروة البحرية، عن ضبط 3 
حاالت تزوير في مستندات رسمية 

من أصحاب رخص صيد، بغرض 
الحصول على تراخيص لعمالة. 

وأضافت أنه جاٍر اتخاذ اإلجراءات 
إلحالة المخالفات إلى النيابة العامة.

أعلن “تمكين” عن تمديد فترة  «
التسجيل للنسخة السادسة 

من مسابقة األعمال الشبابية 
مشروعي 2019 – 2020، حتى 

السبت 15 فبراير الجاري؛  حيث 
وصل عدد الطلبات المتقدمة إلى 

أكثر من 150 طلبا حتى اآلن.

عقدت أحزاب ومنظمات وشخصيات  «
إيرانية معارضة منضوية تحت مظلة 

“مجلس القوى الديمقراطية في 
إيران” مؤتمرها الثالث في ستوكهولم، 

بدعوة كافة قوى المعارضة للتوحد 
حول مطلب “إسقاط النظام” والتنازل 
عن الخالفات لدعم احتجاجات الداخل.

اختتم مساء السبت مهرجان أوال  «
المسرحي الدولي الثالث عشر “دورة 

الفنان الراحل محمد عواد”، وحصدت 
مسرحية “ظما عطشان” لمسرح 

“أوال”، من تأليف اإلماراتي إسماعيل 
عبدالله، وإخراج عادل شمس، جائزة 

أوال الكبرى.

استقر مدرب منتخب الشباب  «
لكرة القدم، الوطني إسماعيل 

كرامي، على قائمة مكونة 
من 23 العًبا؛ للمشاركة في 
كأس العرب تحت 20 سنة 

التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية خالل الفترة 17 
فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل.

أكـــد ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى رئيـــس مجلس التنمية 
االقتصاديـــة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، لدى ترؤسه اجتماع مجلس التنمية االقتصادية 
أمـــس، بحضـــور أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أن المواطـــن هـــو 

أســـاس عمل فريق البحرين وألجله ســـيتم اســـتمرار زيادة 
وتيـــرة العمـــل في كافة القطاعـــات الحيوية بما يســـهم في 
خلـــق مزيـــٍد من الفـــرص النوعيـــة الواعدة لـــكل المواطنين 

بالتوازي مع النمو اإليجابي لالقتصاد الوطني.
 وبلـــغ نمو الناتج المحلي اإلجمالـــي الحقيقي للمملكة 2 % 

في 2019، وفقًا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، 
مـــع تحقيـــق القطـــاع االقتصادي غيـــر النفطي نمـــوًا بمعدل 
2.2 % مدعومـــًا بانتعـــاش ملحوظ في عـــدد من القطاعات 
كقطاعي الخدمات المالية والصناعات التحويلية، في حين 

نما قطاع النفط والغاز 1 %.

2 % نمو الناتج المحلي الحقيقي في 2019
سمو ولي العهد: المواطن أساس عمل فريق البحرين... ومزيد من الفرص النوعية

سمو ولي العهد يترأس اجتماع مجلس التنمية االقتصادية

المنامة - بنا
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الســفير الصينــي: قــادرون علــى قهــر فيــروس “كورونا”

800 طالب بحريني بالصين في إجازة

أعلن السفير الصيني لدى مملكة البحرين 
الصيـــن  جمهوريـــة  أن  هللا  حبيـــب  أنـــور 
الشـــعبية قـــررت تعطيـــل المـــدارس بـــكل 
مراحلهـــا والجامعات في الفتـــرة الحالية، 
مؤكًدا أن الطالب البحرينيين المنتســـبين 
للجامعـــات الصينيـــة فـــي إجـــازة رســـمية 

معتمدة من الحكومة.
وذكر حبيـــب هللا في مؤتمر صحافي 
عقدته الســـفارة الصينية صباح أمس 
اإلجـــازة  أن  الريجنســـي  فنـــدق  فـــي 
تســـري على نحو 800 طالـــب وطالبة 
فـــي الجامعـــات  بحرنييـــن يدرســـون 
الصينيـــة، مشـــيرا إلـــى أن الحكومـــة 
الصينيـــة قررت تمديـــد اإلجازة لحين 
السيطرة على الوباء. وأكد أن الحكومة 
الصينية سوف تعوض الطالب عن الغياب 
الذي يأتـــي ضمن اإلجـــراءات االحترازية 

والوقائيـــة التي تتخذها الحكومة لحماية 
الطلبـــة مـــن الوبـــاء، مؤكـــدا أن الحكومـــة 
ســـتقدم العديد من التســـهيالت لمساعدة 

الطلبة الستمرار دراستهم.
وأوضـــح أنه يعيـــش في مملكـــة البحرين 

4000 صينـــي، وأن المملكة لم تصدر لحد 
اآلن أي قرار رسمي لمنع دخول الصينيين 

إلى أراضيها.
وأكـــد الســـفير أن الصيـــن قـــادرة على قهر 

الفيروس والفوز بالمعركة ضده.

مؤتمر صحفي للسفير الصيني

خالـــد  النـــواب  مجلـــس  عضـــو  قـــال 
بوعنـــق لــــ “البالد” إن هنـــاك اتفاقا نيابيا 
لتتبـــع  تحقيـــق  لجنـــة  تشـــكيل  علـــى 
تشـــوبه  ومـــا  العالـــق  الروبيـــان  ملـــف 
مـــن مخالفـــات جســـيمة أضـــرت بالبحر 
الروبيـــان.  مـــن  الوطنـــي  والمخـــزون 
وأوضح بوعنق أن اللجنة ستنظر أيًضا 
فـــي مســـألة تحـــرك الطائرة الســـياحية 
مكانهـــا  مـــن  انتقلـــت  والتـــي  العائمـــة 
لمسافات بعيدة بسبب التيارات المائية 
القوية، متسائال عن اآلليات والدراسات 
التـــي أجريـــت الختيـــار مكانهـــا، مضيفا 
“إذا كانـــت موجـــودة مـــن األصل”.وأكد 
أن هنـــاك اهتمامـــا نيابيا للوقـــوف على 
كال الملفيـــن والوصـــول لنتائج حاســـمة 
وتوصيات تخـــدم المواطنين وتحافظ 
علـــى مقدراتهم وثرواتهـــم الوطنية من 

العبث والضياع.

بوعنق: لجنة تحقيق 
برلمانية للروبيان 

والطائرة العائمة
“األهلي المتحد” 

يعلن جوائز بـ 
10,000 دينار

194 مليون دوالر 
   ”ABC“ أرباح

في 2019

5.3 مليون 
دينار أرباح “زين 

البحرين”
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بدور المالكي من المنامة | تصوير رسول الحجيري إبراهيم النهام

كشـــف رئيـــس لجنـــة الشـــؤون المالية 
واالقتصادية بمجلـــس النواب النائب 
أحمـــد الســـلوم عـــن وجـــود مشـــروع 
حكومي يحمل تصور الحكومة إلعادة 
للمواطنيـــن.  المباشـــر  الدعـــم  هيكلـــة 
ه على سؤال للصحيفة  وأشـــار في ردِّ
عن مســـتجدات مســـاع إعـــادة إحياء 
مناقشـــات هيكلـــة الدعـــم للمواطنين، 
إلـــى أن توقـــف هـــذه المســـاعي عائـــد 

إلـــى وجـــود مشـــروع حكومـــي بهـــذا 
ـــا، وهو  الشـــأن يتم التحضيـــر له حاليًّ
مـــا يحقق نفـــس الهدف الذي شـــكلت 
من أجلـــه اللجنة الثالثيـــة في 2018.
ولفت إلى أن التصـــور الجديد إلعادة 
توجيه الدعم سيســـتهدف في المقام 
بالضمـــان  المشـــمولة  الفئـــات  األول 
االجتماعـــي، والبالغ عددهـــم نحو 17 

ألف أسرة.

قريًبا.. مشروع حكومي إلعادة توجيه الدعم
سيدعلي المحافظة

المنامة - وزارة اإلسكان

تنفيـــًذا ألمـــر ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة بتوزيـــع 
5000 وحدة ســـكنية، وذلـــك في إطار 
أعلـــن  الســـامية،  الملكيـــة  التوجيهـــات 
وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمر عـــن بدء 
توزيع مشـــروع وحدات مدينة سلمان 

الواقعة بالمحافظة الشمالية.
توزيـــع وحـــدات  إجـــراءات  إن  وقـــال 
مدينـــة ســـلمان ستســـتمر علـــى مـــدى 
مشـــروع  وإن  الجارييـــن،  األســـبوعين 
المشـــاريع  أحـــد  يعـــد  ســـلمان  مدينـــة 
الرئيسة المدرجة ضمن برنامج الوزارة 
لتنفيـــذ أمر عاهـــل البالد جاللـــة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

“اإلسكان” تشرع في توزيع 
وحدات مدينة سلمان
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سمو ولي العهد يترأس اجتماع مجلس التنمية االقتصادية

المنامة - بنا

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس 
مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة أن ما تـــم تحقيقه مـــن منجزات 
في كافـــة القطاعـــات االقتصادية يجّدد 
العـــزم نحو تحقيق المزيـــد من األهداف 
المنشودة بما يعود نفعه على المواطنين 
ويحقق نماء الوطن، مشـــيًرا ســـموه إلى 
أهميـــة متابعة البنـــاء على ما تحقق عبر 
مضاعفـــة الجهود التي تهدف إلى تنفيذ 
االستراتيجيات االقتصادية بكل عزيمة 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  لتحقيـــق 
الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
  وقال ســـموه: “إن المواطن هو أســـاس 
ســـيتم  البحريـــن وألجلـــه  فريـــق  عمـــل 
اســـتمرار زيادة وتيـــرة العمل فـــي كافة 
القطاعـــات الحيوية بما يســـهم في خلق 
مزيٍد من الفرص النوعية الواعدة لكافة 
المواطنين بالتوازي مـــع النمو اإليجابي 
لاقتصاد الوطني، وهو ما عهدناه دوًما 
مســـيرَة عمـــٍل دؤوبة ألبنـــاء الوطن في 
مختلف المجاالت بما يحقق التطلعات”.
 ونّوه سموه، لدى ترؤسه اجتماع مجلس 
بحضـــور  أمـــس،  االقتصاديـــة  التنميـــة 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، بـــأن تنافســـية 
مملكـــة البحريـــن ترتكز على االســـتثمار 
فـــي كافـــة اإلمكانـــات والمـــوارد لتنويـــع 
قاعـــدة االقتصـــاد الوطنـــي بمـــا يواكـــب 
ويســـهم  المســـتدامة  التنميـــة  عمليـــات 
فـــي تطويـــر بيئـــة األعمال واســـتقطاب 
االستثمارات المباشـــرة إلى المملكة في 

القطاعات االقتصادية الحيوية.
 وأثنـــاء االجتمـــاع؛ اســـتعرض الرئيـــس 
التنفيـــذي لمجلس التنميـــة االقتصادية 
المســـتجدات  أبـــرز  حميـــدان  خالـــد 
المرتبطة بالمؤشـــرات التـــي ترصد أداء 
االقتصـــاد الوطنـــي، إذ بلـــغ نمـــو الناتـــج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي للمملكة 2 % 
خال العام 2019م، وذلك وفًقا للبيانات 
الصـــادرة عن صندوق النقـــد الدولي، مع 
تحقيـــق القطاع االقتصادي غير النفطي 
ا بمعـــدل 2.2 % مدعوًمـــا بانتعاش  نمـــوًّ
القطاعـــات  مـــن  عـــدد  فـــي  ملحـــوظ 
كقطاعـــي الخدمات الماليـــة والصناعات 
التحويليـــة، في حيـــن نما قطـــاع النفط 

والغاز بمعدل 1 %.

لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــار   
التنميـــة االقتصاديـــة، إلى نجاح مجلس 
مواصلـــة  فـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة 
إنجازاتـــه في اســـتقطاب االســـتثمارات 
المباشـــرة إلى المملكة؛ بهدف المساهمة 
فـــي خلق الفرص الوظيفية في الســـوق 
المحلية، حيث اســـتقطب المجلس 134 
شركة في 2019م استثمرت 835 مليون 

دوالر أميركـــي من شـــأنها أن تخلق أكثر 
فـــي  مـــن ســـتة آالف فرصـــة وظيفيـــة 
الســـوق المحليـــة خال الثاث ســـنوات 
المقبلة، واســـتثمرت هذه الشـــركات في 
قطاعات الخدمـــات المالية وتكنولوجيا 
والتصنيـــع  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
والعقـــارات  اللوجســـتية  والخدمـــات 
والســـياحة والتعليم والرعاية الصحية، 

بما يعّزز من تنوع االقتصاد الوطني.
لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  وتطـــّرق   
التنمية االقتصادية إلى أن العام 2019م 
االســـتثمارات  مـــن  عـــدد  دخـــول  شـــهد 
القادمة من عدة دول من ضمنها المملكة 
العربيـــة الســـعودية، واإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، ودولـــة الكويـــت، الجمهورية 
الفرنســـية، وجمهوريـــة الهنـــد، واليابان، 

والمملكـــة المتحـــدة، وهونـــج كونج إلى 
المملكة، والتي ســـتخلق فرص وظيفية 

نوعية في السوق المحلية.
أبـــرز  مـــن  عـــدًدا  العـــرض؛  وتنـــاول   
قصـــص النجاح االســـتثمارية للشـــركات 
التـــي اجتذبهـــا فريـــق العمـــل بالمجلس 
والمطاعـــم،  الفنـــادق  قطاعـــات  فـــي 
التصنيـــع والتعليـــم، والرعايـــة الصحية، 

االتصـــال  معلومـــات  وتكنولوجيـــا 
تســـليط  تـــم  كمـــا  الماليـــة،  والخدمـــات 
الضوء على أبرز األهداف االستراتيجية 
لعـــام 2020م، والتي من شـــأنها مواصلة 
توســـيع قاعـــدة المشـــاريع االســـتثمارية 
فـــي كافـــة القطاعـــات؛ بما يعـــود بالخير 
فـــي صالـــح  المواطنيـــن ويصـــب  علـــى 

الوطن.

الوطنــي لالقتصــاد  اإليجابــي  النمــو  مــع  بالتــوازي  النوعيــة  الفــرص  مــن  مزيــد  خلــق 

سمو ولي العهد: المواطن هو أساس عمل فريق البحرين

سمو محافظ الجنوبية يستقبل موظفين من حملة الشهادات العليا
المهنية ــاءات  ــف ــك ال تشجيع  ــي  ف ــبــالــغ  ال ســمــوه  ــدعــم  ب أشــــادوا 

ســـمو  الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ  اســـتقبل 
الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، عدًدا 
مـــن موظفـــي المحافظـــة، مـــن حملـــة الدكتـــوراه 
والماجستير، باإلضافة للحاصلين على الشهادات 
الجامعيـــة، وذلـــك بحضـــور مديـــر إدارة المـــوارد 
البشـــرية والمالية محمد الرميحي، ورئيس قســـم 
الموارد البشـــرية بالمحافظة الشـــيخة لولوة بنت 
عبـــدهللا آل خليفـــة. حيث اســـتقبل ســـموه، مدير 
الســـبيعي  منيـــرة  والمتابعـــة  المعلومـــات  إدارة 
ورئيس قســـم الموارد المالية الشيخة حصة بنت 
منـــذر آل خليفـــة وأمين ســـر المجلس التنســـيقي 
محمـــد البوعينين، وكاً مـــن فهد الكعبي وجواهر 

عريك.
وهنأ سمو المحافظ الموظفين، مشيًدا بكفاءاتهم 
الوظيفيـــة وتحصيلهم العلمي في بلـــوغ الغايات 

المهنية التي من شأنها االرتقاء بكافة المستويات 
في األداء الوظيفي بالمحافظة الجنوبية، متمّنًيا 

لهم دوام التوفيق والتقدم.
 مـــن جهتهـــم، عبـــر الموظفـــون الحاصلـــون علـــى 
عـــن  بالمحافظـــة،  والجامعيـــة  العليـــا  الشـــهادات 

شـــكرهم وامتنانهم لمحافظ المحافظة الجنوبية 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي آل خليفة، مشيدين 
بدعـــم ســـموه البالغ في إثـــراء الجانـــب الوظيفي 
من خـــال التحصيل العلمي وتشـــجيع الكفاءات 

المهنية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
بمكتبـــه بقصر القضيبيـــة، النائب عبدالنبي ســـلمان. وجرى خال االجتماع 

بحث عدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس.

محمد بن مبارك يستعرض جدول أعمال النواب

المنامة - وزارة شؤون الكهرباء والماء

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الكهرباء والماء وائـــل المبارك، ممثـــل الدائرة الثامنـــة عبدالعزيز 
الكعبـــي، وممثـــل الدائـــرة الخامســـة بمجلـــس المحـــرق البلـــدي صالـــح بوهزاع.  وأشـــاد 
الوزيـــر بدور المجلس في ترجمة احتياجات المواطنين والمقيمين باعتباره أحد روافد 
المشـــروع الوطنـــي لصاحب الجالة عاهل الباد، مؤكدا دعـــم الوزارة للمجلس وحرصه 
على اســـتمرار التعاون والتنســـيق الفعال معه لتنفيذ مهامه بالصورة المنشـــودة. وأثناء 

اللقاء، بحث مجموعة من احتياجات األهالي من خدمات الكهرباء والماء.

وزير “الكهرباء” يبحث احتياجات “خامسة المحرق”

 نمــو الناتــج المحلــي اإلجمــالــي الحقيــقــي للمملــكــة 2 % خــالل العـــام 2019
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“اإلسكان” تشرع في توزيع وحدات مدينة سلمان
تنفيًذا ألمر ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة بتوزيع 5000 وحدة ســكنية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية الســامية، أعلن وزير اإلســكان باســم 

الحمر عن بدء توزيع مشروع وحدات مدينة سلمان الواقعة بالمحافظة الشمالية.

توزيـــع  إجـــراءات  إن  الحمـــر  وقـــال   
وحـــدات مدينـــة ســـلمان ستســـتمر علـــى 
مدى األســـبوعين الجاريين، وإن مشروع 
المشـــاريع  أحـــد  يعـــد  ســـلمان  مدينـــة 
الرئيســـية المدرجة ضمن برنامج الوزارة 
لتنفيـــذ أمر ملـــك البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة ببناء 
40 ألـــف وحـــدة ســـكنية، باإلضافـــة إلـــى 
االلتـــزام اإلســـكاني الـــوارد فـــي برنامـــج 
الحالـــي. وأضـــاف أن مدينـــة  الحكومـــة 

سلمان تتميز بوجود شواطئ ومساحات 
العامـــة فيهـــا، كمـــا  مخصصـــة للحدائـــق 
تربـــط ما بين جزرها شـــبكة متطورة من 
الطـــرق والجســـور، مشـــيًرا إلـــى أنـــه تـــمَّ 
تصميـــم المدينـــة لتكون موصولة بــــعدد 
من المداخل الرئيسية الستيعاب الحركة 
المروريـــة لقاطني المنطقـــة وزوارها، مع 
مراعاة توفير مسارات مخصصة للمشاة 
والدراجـــات الهوائية، مـــع توفر محطات 
توقـــف لســـيارات النقـــل العـــام، باإلضافة 

إلـــى توفيـــر محطـــات كهربـــاء رئيســـية 
وفرعيـــة، ومحطة ميـــاه وأخرى لمعالجة 
حي، فضـــاًل عن وجود  مياه الصـــرف الصَّ
الخدمات والمرافق الرئيســـية كالجوامع، 
حضانـــات وريـــاض األطفـــال، المـــدارس، 
ومراكـــز  رئيســـي  مستشـــفى  جامعـــة، 
صحية وعيـــادات، ومدينة رياضية تضم 
اســـتاد كرة قدم، باإلضافـــة إلى الحدائق 
المفتوحـــة، فضالً عـــن تصميمها الداخلي 
الـــذي يأتـــي ضمـــن التصاميـــم الحديثـــة 

للجيـــل الخامس للعمارات الســـكنية التي 
تنفذهـــا الـــوزارة فـــي المـــدن اإلســـكانية 
الجديـــدة ومشـــاريع المجمعات الســـكنية 

بمحافظات المملكة. 

 ونّوه الوزير إلى أن توزيع وحدات مدينة 
اإلســـكانية  المشـــاريع  مـــن  يعـــد  ســـلمان 
التـــي تقـــوم الـــوزارة بتوزيعها فـــي إطار 
البرنامج الزمني للوزارة لتنفيذ أمر ســـمو 

ولـــي العهد بتوزيع 5000 وحدة ســـكنية، 
البحريـــن  مـــدن  مشـــاريع  علـــى  موزعـــة 
الجديـــدة ومشـــاريع المجمعات الســـكنية 

في محافظات المملكة.

المنامة - وزارة اإلسكان
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المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، مدير إدارة 
المشاريع اإلقليمية بمكتب منظمة الهجرة الدولية لدى مملكة البحرين محمد الزرقاني.

ونوه وزير الخارجية بمحمد الزرقاني 
للمنظمـــة  المهـــم  اإلنســـاني  بالـــدور 
وجهودهـــا الملموســـة والمقـــدرة فـــي 
تحسين أوضاع الكثير من المهاجرين 
وتوفيـــر مختلـــف الدعم لهـــم وتعزيز 
التعـــاون الدولـــي بمـــا يضمـــن اإلدارة 
اإلنســـانّية والُمنّظمـــة للهجـــرة، مؤكًدا 
حـــرص مملكـــة البحرين علـــى تمكين 
مـــن  الدوليـــة  الهجـــرة  بعثـــة منظمـــة 
أداء دورهـــا علـــى أكمل وجـــه، متمّنًيا 

للزرقاني دوام التوفيق.
عـــن  الزرقانـــي  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن   
اعتزازه بلقاء وزير الخارجية، مشيًدا 
بنهج البحرين في التعاون مع منظمة 
الهجـــرة الدوليـــة وحرصهـــا على دعم 

ما تقـــوم به من أنشـــطة وبرامج على 
الصعيديـــن اإلقليمي والدولي، متمّنًيا 

لمملكـــة البحريـــن مزيـــًدا مـــن التقـــدم 
والرخاء.

ـــا ـــن أداء دوره ـــة م ـــة المنظم ـــن بعث ـــة: تمكي ـــر الخارجي وزي

دور إنساني لـ “الهجرة الدولية”

المنامة - بنا

شـــارك وفد مملكة البحريـــن في اجتماع 
كبار المســـؤولين التحضيري للدورة )47( 
لمجلـــس وزراء خارجية الدول األعضاء 
بمنظمة التعاون اإلسالمي، برئاسة مدير 
إدارة المنظمات السفيرة فاطمة الظاعن، 
الذي يعقد بمقر األمانـــة العامة للمنظمة، 
في الفتـــرة من 9 - 11 فبراير 2020، في 
مدينـــة جدة بالمملكة العربية الســـعودية 
جميـــع  االجتمـــاع  ويناقـــش  الشـــقيقة. 
الجتمـــاع  المقدمـــة  القـــرارات  مشـــاريع 
مجلـــس وزراء خارجيـــة الدول األعضاء 
والمقـــرر  اإلســـالمي  التعـــاون  بمنظمـــة 
عقده في شـــهر إبريـــل 2020، في مدينة 
نيامـــي بجمهوريـــة النيجر تحـــت عنوان 
“متحـــدون ضد اإلرهاب من أجل الســـلم 
والتنمية”، إذ تتصدر القضية الفلسطينية 
والصـــراع العربي ـــــ اإلســـرائيلي الملفات 

التي سيناقشها هذا االجتماع.

البحرين تشارك باالجتماع 
التحضيري لوزراء خارجية 

“التعاون اإلسالمي”

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفـــة مواصلـــة تعزيز عالقات 
التعـــاون االقتصـــادي والمالـــي مـــع 
الجمهورية الفرنســـية والسعي إلى 
تطويرها نحو أفق أرحب بما يعود 

بالنفع على البلدين.
ســـفير  لقائـــه  لـــدى  ذلـــك،  جـــاء   
الجمهوريـــة الفرنســـية لـــدى مملكة 
البحريـــن جيـــروم كوشـــارد، حيـــث 
رّحـــب الوزيـــر بالســـفير الفرنســـي، 
تشـــهده  بمـــا  اعتـــزازه  عـــن  معرًبـــا 

ااِلقتصاديـــة  الشـــراكة  عالقـــات 
المتميـــزة التـــي تجمـــع بيـــن مملكة 
الفرنســـية  والجمهوريـــة  البحريـــن 
والتـــي تعكـــس ما وصلـــت إليه من 
تعاون مثمر في القطاع االقتصادي 

واالستثماري.
وخالل اللقاء تم بحث ســـبل تعزيز 
التعـــاون االقتصادي واالســـتثماري 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، كمـــا تـــم 
اســـتعراض عـــدد مـــن الموضوعات 
والتطـــورات الجاريـــة علـــى صعيد 

ااِلقتصاد العالمي.

تعزيز عالقات التعاون االقتصادي مع فرنسا 

عبداهلل بن أحمد: دور حيوي للمراكز الفكرية في صنع السياسات
مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  شـــارك 
االســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن 
والدوليـــة والطاقـــة “دراســـات” الشـــيخ 
عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة، في أعمال 
العاشـــر،  العالمـــي  الحضـــري  المنتـــدى 
الـــذي ينظمـــه برنامـــج األمـــم المتحـــدة 
وتســـتضيفه  البشـــرية،  للمســـتوطنات 
مدينـــة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة، تحت شـــعار “مدن 
الفـــرص: ربـــط الثقافـــة واالبتـــكار”، في 
الفترة من 8 – 13 فبراير الجاري، وذلك 
برعايـــة كريمـــة مـــن ولي عهـــد أبوظبي 
نائـــب القائـــد األعلـــى للقوات المســـلحة 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمـــد بن زايد 

آل نهيان.
وتحـــدث الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل 
خليفة، في جلسة حوارية، بحضور عدد 

من المسؤولين والخبراء في القطاعين 
العام والخاص، واألكاديميين ووســـائل 
اإلعالم، عن تعزيز الشراكات في مجال 
التنمية المستدامة في المنطقة العربية 
وشـــمال أفريقيـــا عـــن “دور مراكز الفكر 

في التنمية الحضرية المستدامة”.
وقال رئيس مجلس األمناء: إن المراكز 
الفكريـــة تنفـــرد بتركيـــز باحثيهـــا علـــى 
تخصصاتهـــم طـــوال الوقـــت، ومتابعـــة 
الجاريـــة،  والمســـتجدات  التطـــورات 
الذيـــن  الـــوزارات  موظفـــي  بخـــالف 
يقومـــون على إنجـــاز المهـــام التنفيذية 
التـــي تحـــول دون تمكنهـــم مـــن قـــراءة 
واســـتيعاب أحـــدث التطـــورات العلمية 

في المجاالت المختلفة.
103 مراكـــز فكريـــة  “هنـــاك  إن  وأضـــا: 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 

أفريقيـــا، ليـــس مـــن بينهـــا مـــن يتنـــاول 
ونحـــن  العمرانـــي،  التخطيـــط  قضايـــا 
رغـــم اســـتفادتنا من مخرجـــات المراكز 
الفكريـــة العالميـــة بهذا الشـــأن، إال أنه ال 
بديـــل للمخرجـــات مـــن مراكـــز المنطقة 
الفـــوارق  علـــى  للوقـــوف  وباحثيهـــا 

الدقيقة”.
وضـــرب رئيـــس مجلـــس األمنـــاء، مثاالً 
من مملكة البحريـــن، حيث يعتبر القرار 
األخيـــر الخـــاص بالحـــد مـــن اســـتخدام 

مدعومـــًا  قـــرارًا  البالســـتيك،  أكيـــاس 
بالتحليـــل العلمي لما هـــو قابل للتطبيق 
من عدمـــه، وهو ما يؤكد الدور الحيوي 

للمراكز الفكرية في صنع السياسات”.
الحضريـــة  التنميـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
نقـــص  تحـــدي  تعاني مـــن  المســـتدامة 
البيانات المتوافـــرة للباحثين وواضعي 

المـــوارد  نقـــص  بســـبب  السياســـات، 
البشـــرية والماليـــة المخصصة لذلك في 
عمـــوم المنطقـــة، ومن حســـن الحظ أن 
التجمعـــات المتخصصـــة مثـــل منتـــدى 
التنميـــة الحضريـــة تعمـــل علـــى تبـــادل 

المعلومات النوعية القيمة”.
ولفـــت رئيـــس مجلـــس األمنـــاء إلى أن 

مركز “دراســـات” وبالتعـــاون مع منظمة 
اإلنمائـــي  وبرنامجهـــا  المتحـــدة  األمـــم 
وبرنامـــج المســـتوطنات البشـــرية، قدم 
المـــدن  تقريـــر حالـــة  التمويـــل إلعـــداد 
تضافرت جهـــود  وقـــد   ،2020 العربيـــة 
الباحثين من المنطقة وخارجها، لضمان 
تطبيـــق الممارســـات المثلـــى بالنظر إلى 

خصوصية المنطقة.
وأوضـــح الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة أن موضـــوع التقريـــر يركز على 
التحتيـــة،  للبنيـــة  المســـتدام  التمويـــل 
والذي تظهر أهميته الراهنة في مناطق 
الصـــراع والمناطـــق المتعافيـــة مـــا بعـــد 
الصـــراع، مؤكـــدًا أنـــه ال يمكـــن أن تعزى 
مســـتويات  بيـــن  الشاســـعة  الفروقـــات 
النفطـــي  الثـــراء  إلـــى  التحتيـــة  البنـــى 

وحده”.

المنامة - “دراسات”

التنمية الحضرية 
المستدامة تعاني من 

تحدي نقص البيانات 
المتوافرة للباحثين
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المنامة - وزارة األشغال

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
البلديات والتخطيـــط العمراني عصام 
خلـــف، فـــي مكتبـــه بشـــؤون البلديات، 
االتحاديـــة  ألمانيـــة  جمهوريـــة  ســـفير 
لدى مملكة البحرين كاي نامو بوكمان؛ 
لبحـــث مجاالت التعاون المشـــترك بين 

الجانبين.
الوزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
بالســـفير األلمانـــي، منوهـــا بالعالقـــات 
القائمـــة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن فـــي 
جميع المجـــاالت، وتطويرها لما يخدم 

مصالح البلدين الصديقين. 
وأثنـــى الوزير علـــى الدور الـــذي يبذله 
الســـفير األلمانـــي فـــي تقويـــة أواصـــر 
العالقات، منوها إلى المستوى المتقدم 
الـــذي وصلـــت إليـــه العالقـــات الثنائية 

بين البلدين الصديقين.
واســـتعرض الوزير مع السفير األلماني 

ما أنجز خالل الفترة السابقة، من فتح 
آفـــاق أوســـع لالســـتثمار بيـــن البلديـــن 
وتسخير اإلمكانات كافة، والتسهيالت 
رؤوس  الســـتقطاب  تهـــدف  التـــي 
األموال وازدهار وتطوير المشـــروعات 
االســـتثمارية، بما يخـــدم توجه مملكة 
البحريـــن نحـــو خلـــق بيئة اســـتثمارية 

جاذبة.

كمـــا تطرق اللقاء إلى مجاالت التعاون 
المشـــترك على صعيـــد مشـــاريع البنية 
التحتية وتبـــادل الخبـــرات والتجارب 

بين البلدين الصديقين. 
وفي ختام اللقاء، عبر السفير األلماني 
عـــن خالـــص شـــكره وتقديـــره للوزيـــر 
خلـــف علـــى حســـن االســـتقبال متمنًيا 

لمملكة البحرين دوام التقدم والرقي.

بحث مجاالت التعاون على صعيد مشروعات البنية التحتية
 فتح آفاق أوسع لالستثمار مع ألمانيا

المنامة - وزارة اإلسكان

ترأس وكيل وزارة اإلســـكان الشـــيخ عبد 
هللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة  وفـــد مملكـــة 
البحريـــن المشـــارك فـــي أعمـــال المنتـــدى 
الحضـــري العالمـــي العاشـــر فـــي أبوظبي 
والمنعقد تحت شـــعار “مدن الفرص: ربط 

الثقافة واالبتكار”.
وأكـــد وكيل وزارة اإلســـكان خالل كلمته 
االجتمـــاع  فـــي  المنتـــدى  هامـــش  علـــى 
الـــوزاري المغلـــق، التزام مملكـــة البحرين 
بمواصلة تنفيذ جميـــع البرامج والخطط 
الالزمـــة لرفع مســـتوى المعيشـــة وتنمية 
الجهـــود  مواطنيهـــا وســـكانها، ومواكبـــة 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  الدوليـــة 
المســـتدامة مع الهـــدف النهائـــي المتمثل 

في العيش الكريم وحياة آمنة للجميع.
كمـــا قـــدم الشـــيخ عبـــد هللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة بعـــض األمثلـــة العمليـــة للتنميـــة 
إذ طـــرح مشـــروع  بالممكلـــة،  الحضريـــة 

مدينـــة خليفة التي تعتمـــد على تخطيط 
حضري ســـليم ومبادئ مســـتدامة وبيئية 
تحافظ على الثقافـــة البحرينية األصلية 
الجـــودة  مســـتويات  أعلـــى  لتحقيـــق 
لقاطينهـــا، وأضاف: “ تـــم تصميم المدينة 
بأســـلوب تقليـــدي يمثـــل أصالـــة البحرين 
تدعيمهـــا  وتـــم  تراثهـــا،  أيًضـــا  ويعكـــس 
بالمناطـــق التجارية وغيرهـــا من المرافق 

الحديثة، فضالً عن إنشـــاء طرق للمشـــي 
ومســـارات للدرجـــات، ما يوفـــر بيئة آمنة 

وصحية للجميع”.
عـــالوة على ذلـــك، فقـــد تطـــرق “الوكيل” 
لمدينـــة شـــرق الحـــد، وقـــال:” لقـــد اهتـــم 
هذا المشـــروع المبتكر بالنسيج الحضري 
التقليـــدي للقريـــة القديمـــة، وطـــور بنيـــة 

المدينة في صورة عصرية جديدة”.

وكيل اإلسكان: البحرين ملتزمة ببرامج رفع مستوى المعيشة
مواكبة الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة 
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الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة فـــي القيادة العامـــة صباح أمس، 
العميد الركن عزام أرشيد الرواحنة مدير 
االســـتخبارات في القيادة العامة للقوات 
المسلحة األردنية، وذلك بحضور الفريق 
الركـــن عبدهللا بن حســـن النعيمـــي وزير 
شـــؤون الدفـــاع، والفريـــق الركـــن ذيـــاب 
بـــن صقـــر النعيمي رئيس هيئـــة األركان.  
وخـــال اللقاء، رّحـــب القائد العـــام لقوة 

دفـــاع البحرين بمدير االســـتخبارات في 
القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية، 
مشيًدا بعمق العاقات األخوية الوطيدة 
والمتميـــزة التـــي تربط مملكـــة البحرين 
بالمملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة، 
كما تـــم بحث عدد من الموضوعات ذات 
االهتمـــام المشـــترك. حضر اللقـــاء اللواء 
الركـــن حســـن محمد ســـعد مديـــر ديوان 
القيادة العامة وعدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

عالقات وطيدة بين البحرين واألردن

وزير الداخلية: ماضون في حفظ األمن واحترام سيادة القانون
تعزيــــــز التواصــــــل بيـــن السلطتيــــــن التشريعيـــــة والتنفيذيـــة

الفريـــق أول  الداخليـــة  اســـتقبل وزيـــر 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
أمـــس، أعضاء لجنة الشـــئون الخارجية 
بمجلـــس  الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
النواب، يتقدمهم رئيـــس اللجنة النائب 
محمد السيســـي، وذلك بحضور سعادة 
الفريق طارق بن حســـن الحســـن رئيس 

األمن العام.
اللقـــاء، رّحـــب الوزيـــر   وفـــي مســـتهل 
برئيس وأعضاء اللجنة، مشـــيًدا بالدور 
الـــذي يقوم به مجلس النواب من خال 
الموضوعات والقضايا التي يتم طرحها 
وبحثهـــا داخل المجلـــس، بما يصب في 
صالح الوطن والمواطنين، مثّمًنا جهود 
أعضـــاء المجلـــس ومواقفهـــم الوطنيـــة 

وحرصهـــم  اإليجابيـــة  ومشـــاركاتهم 
علـــى أمـــن الوطـــن وســـامة المجتمـــع 
وتقديرهـــم لجهـــود رجال الشـــرطة وما 

يقدمونه من خدمات أمنية شاملة.
 وأكـــد الوزيـــر، أهميـــة هـــذه اللقـــاءات 
فـــي تعزيـــز التواصـــل بيـــن الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة، منّوًهـــا إلى أن 
تنفيـــذ  فـــي  ماضيـــة  الداخليـــة،  وزارة 

المهـــام الموكلـــة إليهـــا في حفـــظ األمن 
والنظام العام واحترام سيادة القانون.

لجنـــة  أعضـــاء  أعـــرب  جهتهـــم،  مـــن   
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة  الشـــئون 
الوطنـــي بمجلـــس النـــواب عـــن خالـــص 
الشـــكر لوزيـــر الداخليـــة، تقديـــًرا لألداء 
األمني الفاعل وما يقوم به رجال األمن 
مـــن أجل تعزيز االســـتقرار، معبرين عن 

الجهـــود  لهـــذه  ومؤازرتهـــم  اعتزازهـــم 
األمنيـــة المخلصـــة والتـــي تعكـــس مـــا 
يقظـــة  مـــن  األمـــن  رجـــال  بـــه  يتمتـــع 
وجاهزيـــة، منوهيـــن فـــي الوقـــت ذاتـــه 
إلى حرصهم علـــى مواصلة التعاون مع 
التشـــريعات  وتطويـــر  الداخليـــة  وزارة 
بما يخـــدم التعامل مـــع المرحلة المقبلة 
ويضمـــن حفظ األمـــن وحماية مقدرات 

الوطن.
 وقـــد تـــم خال اللقـــاء، بحـــث عدد من 
الموضوعـــات ذات االهتمـــام المشـــترك 
التعـــاون  تعزيـــز  شـــأنها  مـــن  والتـــي 
والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس 
النـــواب، وذلك تحقيًقـــا لمزيد من األمن 

واالستقرار في ربوع الوطن.

وزير الداخلية مستقبال لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني النيابية

المنامة - بنا
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مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي (قطاع التجزئة)

2019 ديسمبرالنتائج المالية للسنة المنتهية في  31
جميع المبالغ بآالف الدنانير البحرينية

2019 ديسمبر للسنة المنتهية في 31

31 ديسمبر   
2019

(مدققة)

31 ديسمبر 
2018

(مدققة)

939,752

511,835

105,000

104,376
65,508

324,355
195,050
129,097
17,102
43,989
17,781
6,251

28,493
7,750

127,453
134,654

58,105
-

19,798
340,010

8,225
(11,730)

-
(15,788)

85,707
2,200

939,752

850,939

346,373

105,000

99,401
43,637

327,640
161,324
108,678
11,525
50,039
18,081
6,251

16,498
7,865

158,349
120,470

70,416
41,357

10,512
401,104

8,225
(11,295)

(29)
(729)

101,172
2,290

850,939

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك

 لدى مؤسسات مالية
موجودات التمويالت

استثمار في الصكوك
موجودات مشتراة لغرض التأجير

أقساط إيجارات مستحقة

إستثمارات عقارية
عقارات قيد التطوير

موجودات أخرى
عقارات ومعدات

إجمالي الموجودات

المطلوبات
من مؤسسات مالية

من مؤسسات غير مالية وأفراد

حسابات جارية للعمالء
مطلوبات أخرى

إجمالي المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات االستثمار

حقوق الملكية
رأس المال

احتياطي قانوني
أسهم خزينة

برنامج خطة حوافز الموظفين
خسائر متراكمة

إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 
حسابات االستثمار وحقوق الملكية

تمويل متوسط ا¸جل

إيداعات

إيداعات

حصةغير مسيطرة

غير مسيطرة وحصة

إيداعات

إستثمارات في أسهم حقوق ملكيةاستثمارات في أسهم حقوق ملكية

31 ديسمبر   
2019

(مدققة)

31 ديسمبر 
2018

(مدققة)

(1,687)

(15,087)

31,334
2,183

10,031

5,726

47,587

(23,544)

19,556

8,158
6,036

14,194

5,362
(20,389)
(15,027)

(14,937)
(90)

(15,027)

(15.86)

8,457

(11,703)
(1,241)

1,422

(8,602)

26,565
955

6,377

2,842

38,161

(14,221)

19,315

7,175
5,252

12,427

6,888
(6,288)

600

659
(59)

600

0.69

5,619

(8,190)
(2,054)

إيراد من موجودات التمويالت وموجودات مشتراة 
لغرض التأجير

إيراد من الصكوك

رسوم و إيرادات اخرى
إجمالي ا�يرادات قبل العائد الى أصحاب حسابات 

االستثمار 

إجمالي ا�يرادات

العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار

يطرح: العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار
قبل حصة المصرف كمضارب

حصة المصرف كمضارب

تكلفة الموظفين
مصروفات تشغيلية أخرى 

إجمالي المصروفات 

العائد إلى:
مساهمي الشركة ا¸م

العائد لكل سهم:
العائد ا¸ساسي و المخفض لكل سهم ( فلس)

لدى مؤسسات مالية

مصروفات التمويل على تمويل متوسط ا¸جل

صافي مخصصات انخفاض في القيمة

إيراد من إيداعات

مصروفات التمويل على               من مؤسسات مالية 
و مؤسسات غير مالية و أفراد

إيداعات

غير مسيطرة حصة

إيراد من إستثمارات في أسهم حقوق ملكية

مخصصات ا�نخفاض في القيمة  الربح قبل

ربح السنة (خسارة) /

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
2019 ديسمبرللسنة المنتهية في 31

برنامج 
خطة حوافز 

الموظفين

إحتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة ا§م

مجموعالمجموع
حقوق

الملكية

إصدار أسهم وفق برنامج خطة حوافز الموظفين 

31 ديسمبر 2019 

(11,295)الرصيد في 1 يناير 2019 

-

-

(11,730)
-

(435)
-

(29)

29
-
-

-

-
-

(مدققة)

صافي أسهم خزينة مشتراة

رأس
المال

105,000

105,000
-
-

-

-

-

8,225

8,225
-
-

-

-

-

(729)

(15,788)
(187)

65

-

(14,937)

-

101,172

85,707
(187)

94
(435)

(14,937)

-

2,290

2,200
-

(90)

-

-
-

103,462

(87,907)
(187)

94
(435)

(15,027)

-

(خسائر
غير متراكمة)

مسيطرة

حصة

خسارة السنة

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019

المحول إلى احتياطي القانوني

المحول إلى صندوق الزكاة

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
2018 ديسمبرللسنة المنتهية في 31

برنامج 
خطة حوافز 

الموظفين

رأس
المال

إحتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة ا§م

مجموعالمجموع
حقوق

الملكية

أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم (30)

إصدار أسهم وفق برنامج خطة حوافز الموظفين 
فقدان السيطرة

الرصيد في 1 يناير 2018 (المعدل)

الرصيد في 1 يناير 2018 (كما تم اعالن عنه سابقًا):

2018ديسمبر 31

المحول إلى احتياطي القانوني

105,000

105,000

-
-
-

-
-

-
105,000

8,159

8,225

-
-
-

66
-

8,159
-

(10,212)

-

(11,295)

-
-

(1,083)

-
(10,212)

-

-
(70)

-

-

41

-

-

(29)

-

(70)
(11,069)

(907)

-

10,162

31 ديسمبر 2018 
(مدققة)

--صافي أسهم خزينة مشتراة

(729)

(441)
(16)

42

(66)
-

659

113,039

101,172

(441)
(16)

83
(1,083)

-
659

101,970
(11,069)

2,645
-

2,290

(296)
-

2,645
(59)

-

-
-

115,684

103,462
(441)
(312)

83
(1,083)

-
600

104,615
(11,069)

(خسائر
متراكمة) / 

 أرباح
مستبقاة

الربح للسنة

غير 
مسيطرة

حصة

الرصيد كما في
المحول إلى صندوق الزكاة

مبالغ مستلمة من موجودات التمويالت، صافي
مدفوعات لموجودات مشتراة لغرض التأجير، صافي

إيراد مستلم من              قصيرة ا¸جل

مبالغ مستلمة أخرى
مبالغ مصروفة في أعمال الخير

سحوبات من حسابات جارية للعمالء، صافي

مبالغ مدفوعة للمصروفات

شراء أسهم الخزينة، صافي

صافي  النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

صافي مدفوعات من الحساب االحتياطي لدى 
مصرف البحرين المركزي

مبالغ مستلمة من تسوية / بيع صكوك
بيع / (شراء) استثمارات في أوراق مالية

شراء استثمارات عقارية، صافي

شراء صكوك

شراء عقارات ومعدات، صافي

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

صافي  النقد المستخدم في أنشطة التمويل

أنشطة التمويل

مصروفات تمويل مدفوعة لتمويل متوسط ا¸جل

إيراد صكوك مستلمة

(42,948)

(32,809)

23,283
121,171

144,454

78,946
65,508

144,454

(مبالغ مدفوعة) / مستلمة من تمويل متوسط ا¸جل، صافي

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

يشتمل النقد وما في حكمه على:

النقد وما في حكمه كما في 1 يناير
النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر

ودائع لدى مؤسسات مالية تستحق خالل 90 يوما أو أقل

نقد وأرصدة لدى البنوك (مستبعد منه الحساب احتياطي 
لدى مصرف البحرين المركزي)

31 ديسمبر   
2019

(مدققة)

31 ديسمبر 
2018

(مدققة)

9,621
(17,786)

2,183

(11,703)

(10,454)

(19,441)
3,964
(235)

(29,839)
14,184

(4,610)

(12,311)

10,006

165,461

99,040

(37,407)
3,269
1,438

-
343

(452)

(41,357)
(350)

(1,241)
(3,238)

(47,468)

29,923
91,248

121,171

78,581
42,590

121,171

40,392
(15,145)

955

(8,190)

(7,184)

(10,642)
2,878
(422)

34,084
59,111

(3,360)

(4,341)

5,937

(13,444)

80,629

(63,205)
15,135

(97)
(105)
1,478
(674)

50
(1,234)

(2,054)

مدفوعة ¸صحاب حسابات االستثمار عوائد

ايداعاتمبالغ مدفوعة ¸رباح 

(سحوبات) / إيداعات من مؤسسات مالية، صافي
من مؤسسات غير مالية وأفراد، صافي إيداعات

إيداعات

مبالغ مستلمة / (سحوبات) من أصحاب حسابات االستثمار، صافي

أسهم حقوق ملكيةأرباح أسهم مستلمة /  إيراد من استثمارات في 

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  رعايـــة  تحـــت 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن 
أحمد آل خليفة، أناب رئيس هيئة األركان 
الفريـــق الركـــن ذيـــاب بـــن صقـــر النعيمـــي 
الفتتـــاح مدرســـة القـــوة الخاصـــة الملكية 
صبـــاح أمس، وذلـــك تزامًنا مـــع احتفاالت 
الثانيـــة  بالذكـــرى  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة 
والخمســـين علـــى تأسيســـها. وقـــام رئيس 
هيئـــة األركان بإزاحـــة الســـتار عـــن اللوحة 
التذكاريـــة إيذاًنـــا بافتتـــاح مدرســـة القوة 
الخاصـــة الملكيـــة، بعدها قـــام رئيس هيئة 
األركان بجولة في مدرســـة القوة الخاصة 
الملكيـــة اطلع خالها على مختلف أقســـام 
وبهـــذه  المدرســـة.   وتجهيـــزات  ومرافـــق 
المناســـبة، أعرب عن ســـعادته إلنابة القائد 
العام لقوة دفاع البحرين لهذا الحفل وعن 

ســـروره الفتتـــاح هـــذه المنشـــأة الحديثـــة 
تزامًنـــا مـــع االحتفال بذكرى تأســـيس قوة 
دفاع البحرين الثانية والخمســـين، مضيًفا 
بـــأن هذه الوحدة من الوحدات األساســـية 
والمهمـــة بقـــوة دفـــاع البحريـــن، مؤكًدا أن 
العامـــة  القيـــادة  مـــن  الامحـــدود  الدعـــم 

لقـــوة دفـــاع البحريـــن فـــي االهتمـــام برفع 
مستويات التعليم والتدريب العسكري لدى 
منتسبيها في كافة أسلحتها ووحداتها من 
خال تهيئة المعاهد والمدارس العسكرية 
القائمة على التخطيط المنظم والمدروس 
والمتطلبـــات  المناهـــج  بجانـــب  بعنايـــة 

التدريبيـــة المرتكـــزة على أحدث األســـس 
واألســـاليب والعلـــوم العســـكرية الحديثة، 
والتـــي تســـهم فـــي رفع مســـتوى الكـــوادر 
الدارســـين مـــن ضبـــاط  البشـــرية وصقـــل 
القـــوة  منســـوبي  وأفـــراد  صـــف  وضبـــاط 
الخاصـــة الملكيـــة والمشـــاركين فـــي كافة 

ومختلـــف الدورات كٌل ضمـــن اختصاصه.  
هذا وقد بـــدأ االحتفال بتاوة آيات عطرة 
مـــن الذكـــر الحكيـــم، بعدهـــا ألقـــى اللـــواء 
الركن عيســـى محمد الرميحـــي قائد القوة 
الخاصـــة الملكيـــة كلمـــة بهـــذه المناســـبة، 
عّبـــر فيهـــا عـــن شـــكره لرعاية القائـــد العام 

لقوة دفاع البحرين لحفل افتتاح مدرســـة 
القـــوة الخاصـــة الملكيـــة، وإنابتـــه رئيـــس 
هيئـــة األركان لهـــذا الحفـــل، ممـــا يعكـــس 
االهتمـــام الذي يوليه المســـؤولين بالقيادة 
العامة لكافة المعاهد والمدارس العسكرية 
بأســـلحة ووحـــدات قـــوة دفـــاع البحريـــن 
من الناحيـــة التدريبية واإلداريـــة، والعمل 
علـــى توفيـــر كافـــة المتطلبـــات المتقدمـــة 
الصعوبـــات  جمـــع  وتذليـــل  والحديثـــة، 
والعقبات خال مراحل اإلعداد والتطوير.
هيئـــة  رئيـــس  قـــام  الحفـــل،  وفـــي ختـــام 
األركان بتكريم قدامى الضباط والمدربين 
بمدرســـة القـــوة الخاصـــة الملكيـــة، بعدهـــا 
ُقدمت لرئيس هيئة األركان هدية تذكارية 
مـــن قائـــد القـــوة الخاصـــة الملكيـــة بهـــذه 
المناســـبة. حضـــر االفتتـــاح عدد مـــن كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع

العســكري والتدريــب  التعليــم  لرفــع مســتويات  العامــة  القيــادة  دعــم ال محــدود مــن 

القائد العام ينيب رئيس األركان الفتتاح مدرسة القوة الخاصة الملكية



شــجرة الكونوكاربــس مؤذيــة ومزعجــة للبشــر والحجــر، ولهــذا اتفــق 
البلديون مع الحكومة على منع بيع وزراعة واستيراد نباتات الداماس 

)الكونوكاربس(.

 فـــي جولـــة “البـــاد” التقـــط المصور 
ثقيلـــة  بمعـــدات  عمـــال  مجموعـــة 
الشـــجرة  هـــذه  اقتـــاع  يحاولـــون 
العنيدة، التي تتغلغل ألعماق التربة، 
عـــن  تتوانـــى  وال  األنابيـــب،  وتســـد 

التخريب والتدمير.
كما رصدت عدسة الصحيفة انتشارا 

كثيفـــا لهـــذه الشـــجرة في الشـــوارع 
العامة والحدائق.

 رد الوزير

 أكد وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف 
أن الـــوزارة بصدد إصدار قرار بشـــأن 
منع بيـــع وزراعـــة واســـتيراد نباتات 
الدامـــاس )الكونوكاربـــس( وتعميمـــه 

على الجهات ذات العاقة.
علـــى  الوزيـــر  رد  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
مقتـــرح إصدار قـــرار تنظيمي بحظر 

اســـتيراد وإكثار بيع وزراعة شـــجرة 
مجلـــس  بـــه  تقـــدم  )الكونوكاربـــس( 
بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية الـــذي أكد 
فيـــه اتفاقه مع األهـــداف التي يرمي 
إليها المقترح والعمل تنفيذه حســـب 

األنظمة واإلجراءات المتبعة.
وأحـــاط الوزيـــر المجلـــس بمســـاعي 
تنفيـــذ االقتـــراح، وهي التنســـيق مع 
كتيبـــات  إلعـــداد  الزراعـــي  اإلرشـــاد 
وإصـــدارات توضـــح أضـــرار زراعـــة 
هـــذه الشـــجرة، والعمـــل مـــن خـــال 
للخدمـــات  المســـاعدة  الوكالـــة 

البلدية المشـــتركة وأقســـام الحدائق 
التنفيـــذي  بالجهـــاز  والمتنزهـــات 
لتفعيل زراعة وإكثار األشجار البديلة 
لشجرة الكونوكاربس، والتنسيق مع 
أقســـام اإلعـــام والعاقـــات العامـــة 
توعويـــة  حمـــات  لعمـــل  بالـــوزارة 
بغـــرض رفـــع الوعي لـــدى المواطنين 
والمقيميـــن حـــول أضـــرار الشـــجرة، 
أشـــجار  إلزارة  عمـــل  خطـــة  وضـــع 
الكونوكاربـــس مـــن المرافـــق العامـــة 

والمتنزهات والطرق.
 كما أكد قيام الوزارة بجهود ومساٍع 

كبيرة في تحقيق إستراتيجيتها في 
التنمية المســـتدامة للقطاع الزراعي 
والتي تهدف إلى زيادة المســـطحات 
الخضـــراء في جميع مناطـــق مملكة 
البحريـــن؛ بغـــرض االرتقـــاء بالقطاع 
الزراعـــي ومواكبـــة كل مـــا يســـتجد 
مـــن تطورات تتناســـب مع مســـتقبل 
الزراعـــة في مملكة البحرين وتضمن 
لهـــا االســـتمرارية والبقـــاء، حيث إن 
توجـــه الـــوزارة نحو زراعة األشـــجار 
المظللـــة والمحليـــة بصـــورة خاصـــة 

لتزيين شوارع وطرقات المملكة.

“الكونوكاربس” شجرة عنيـدة ومزعجـة للبشـر والحجـر
ــرق ــ ــط ــ ــة والـــمـــتـــنـــزهـــات وال ــ ــام ــ ــع ــ ــق ال ــ ــراف ــ ــم ــ ــا مــــن ال ــ ــه ــ ــت ــ ــة إلزال ــطـ خـ
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 “األشغال” تمنع 
بيعها وزراعتها 

واستيرادها



للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  قـــام 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة  الشـــيخ محمـــد 
ورئيـــس الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا المســـتجد، وبحضـــور 
وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح، بزيـــارة 
تفقدية صباح أمس لمركز إبراهيم خليل 
كانـــو االجتماعي، وذلك لتفقـــد جاهزيته 
واالســـتعدادات التي اتخذت لتخصيص 
المركز للعزل واستقبال الحاالت المشتبه 
المســـتجد،  بفيـــروس كورونـــا  بإصابتهـــا 

الوطنـــي  الفريـــق  بتوجيهـــات  وذلـــك 
لمجابهة الفيروس.

األجنحـــة  علـــى  االطـــاع  تـــم  وقـــد   
والتجهيـــزات  للعـــزل،  المخصصـــة 
وتحويـــل  اســـتقبال  آلليـــة  المصاحبـــة 
التـــي  الوقائيـــة  والتدابيـــر  المرضـــى، 
وضعـــت لمنـــع انتقـــال العـــدوى. وخـــال 
الكـــوادر  تـــم توجيـــه  التفقديـــة  الزيـــارة 
العاملة على اتباع البروتكوالت العاجية 
الموضوعـــة  واإلجـــراءات  المتبعـــة 
بالشـــكل  وتطبيقهـــا  العـــدوى،  لمكافحـــة 
الســـليم الذي يكفل الحفاظ على ســـامة 

وصحـــة المرضـــى، وتأميـــن الحماية لهم 
من اإلصابة بالفيروس.

 وتأتـــي هـــذه الزيـــارة فـــي إطـــار تعزيـــز 
الجهود المبذولة واإلجراءات االحترازية 
الجـــاري تطبيقهـــا لمنـــع وصـــول فيروس 
كورونـــا المســـتجد منـــذ إعـــان منظمـــة 
الصحة العالمية بخطورته، حيث وضعت 
العاقـــة  ذات  والجهـــات  الصحـــة  وزارة 
عـــدًدا من اإلجراءات الوقائية المشـــددة، 
واتخـــذت خطـــوات جديـــدة لمنع وصول 
العـــدوى إلـــى مملكـــة البحريـــن.  يذكر أن 
مملكـــة البحريـــن قـــد طبقت اإلرشـــادات 

السابق ذكرها، بحيث تجرى الفحوصات 
للمشـــتبه بهم ويتـــم عزلهم لحيـــن ظهور 
نتيجـــة الفحـــص، وعندما تظهـــر نصيحة 
الفحص ســـالبة، وال توجد لديهم أعراض 
يغادر المستشفى ويطلب منهم استكمال 
مـــدة الــــ 14 يوًمـــا فـــي المنـــزل كخطـــوة 
فـــي  المستشـــفى  ومراجعـــة  احترازيـــة، 
حال ظهور األعراض.  وقد تم تخصيص 
مكان للعاج والعزل في مجمع السلمانية 
الطبـــي لمـــن يتـــم تشـــخيصه بالفيروس، 
بينمـــا تم تخصيص مركـــز إبراهيم خليل 
كانـــو ليكـــون جهـــة العزل لمـــن يخالطون 

المريض أو القادمين من الصين لمدة 14 
يوًما. وتـــم من يوم األحد 9 فبراير البدء 

باستقبال المشـــتبه بهم بالمركز، وتطبيق 
اإلجراءات الازمة لمنع انتشار العدوى.

المنامة - وزارة الصحة

رئيس “األعلى للصحة” والصالح يتفقدان مركز إبراهيم خليل كانو
ــزل الـــحـــاالت الــمــشــتــبــه بــإصــابــاتــهــا بـــ “كـــورونـــا” ــع الـــوقـــوف عــلــى جــاهــزيــتــه ل
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فحص 39 حالة مشتبًها بإصابتها بـ”كورونا” جميعها سليمة
بينهم 28 بحرينيًّا وعزل الجامعيين العائدين من الصين 14 يوًما للتأكد من سالمتهم

كشـــف وكيـــل وزارة الصحـــة وليد 
المانـــع، عـــن تعامـــل وزارة الصحـــة 
ممثلة بمجمع الســـلمانية الطبي مع 
39 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس 
“كورونـــا المســـتجد” منذ اكتشـــافه 
الماضـــي  ينايـــر  فـــي  الصيـــن  فـــي 
ولغايـــة كتابة هـــذا الخبر، منهم 28 
أن  مؤكـــًدا  ـــا،  أجنبيًّ ـــا و11  بحرينيًّ
فـــي  المفحوصـــة  الحـــاالت  جميـــع 
مختبـــر الصحـــة العامة تبّيـــن بأنها 
ســـليمة وغيـــر مصابـــة بالفيروس، 
ممـــا يؤكـــد خلـــو مملكـــة البحريـــن 
بـ”كورونـــا  مصابـــة  حالـــة  أي  مـــن 

المستجد”.
 جـــاء ذلـــك، علـــى هامـــش الزيـــارة 

التفقديـــة لرئيـــس المجلس األعلى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
الصالـــح،  فائقـــة  الصحـــة  ووزيـــرة 
لمركز إبراهيـــم خليل كانو الصحي 
واالجتماعـــي لاطاع على أجنحة 
العـــزل واالســـتعدادات التـــي يتـــم 
اتخاذها للتصدي لفيروس “كورونا 

المستجد”.
 وأوضـــح المانع في تصريح خاص 
لوكالـــة أنباء البحرين “بنـــا”، أنه تم 
التعامل مع الجامعيين البحرينيين 
العائديـــن من الجمهوريـــة الصينية 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  وفـــق 
المعمول بهـــا محليا وعالميا، حيث 
كانـــت بعـــض اإلجـــراءات مشـــددة 

وفًقـــا لمدى قـــرب الطلبـــة وحاالت 
الجائحـــة  منطقـــة  مـــن  االشـــتباه 
الرئيســـية “ووهـــان” وعزلهـــم لمدة 
14 يوًمـــا للتأكـــد من ســـامتهم من 

الفيروس.
حـــاالت  ســـبع  تشـــخيص  وحـــول   
اإلمـــارات  فـــي  مؤكـــدة  مرضيـــة 
العربيـــة المتحدة، أكد المانع وجود 
تنســـيق ومتابعة يوميـــة مع وزارة 
الصحـــة اإلماراتيـــة ممثلـــة بوكيل 
المجتمـــع  ووقايـــة  الصحـــة  وزارة 
والعيـــادات  للمراكـــز  المســـاعد 
رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحة 
الجائحـــات فـــي اإلمـــارات حســـين 
الرند لرصد آخر التطورات ولتفادي 
ا عبر جمع  انتشار الفيروس خليجيًّ

بيانات المســـافرين بيـــن المطارات 
والتأكد من حاالتهـــم الصحية أوالً 

بأول.
 وذكـــر المانـــع أن أجنحة العزل في 
مركـــز إبراهيم خليـــل كانو الصحي 

واالجتماعـــي تعتبر خطـــوة معززة 
واإلجـــراءات  الصحيـــة  للخدمـــات 
االحترازيـــة التـــي تتبعهـــا البحرين 
جائحـــة  دخـــول  دون  للحيلولـــة 
“كورونـــا المســـتجد” للمملكـــة، بمـــا 
يكمـــل العـــزل العاجي فـــي مجمع 

السلمانية الطبي.
 وأوضـــح المانـــع أن مركـــز إبراهيم 
خليـــل كانـــو الصحـــي واالجتماعي 
ســـيوفر 47 ســـريًرا لغايـــات عـــزل 
الحاالت المشتبه بها وإقامته لمدة 
أســـبوعين تحت الماحظة، ليكون 
ا  بمثابـــة إضافة احترازية مهمة جدًّ
بالنســـبة للمنظومـــة الصحيـــة فـــي 
المملكـــة لمواجهـــة هـــذه الجائحـــة 

المستجدة.

المنامة - بنا

االثنين 10 فبراير 2020 - 16 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4136

أعلـــن الســـفير الصينـــي لـــدى مملكـــة البحريـــن، أنور حبيـــب هللا ان 
جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية قررت تعطيـــل المدارس بـــكل مراحلها 
والجامعـــات فـــي الفتـــرة الحاليـــة، مؤكـــًدا أن الطـــاب البحرينييـــن 
المنتســـبين للجامعات الصينية وهم في إجازة رســـمية معتمدة من 
الحكومة، مبيًنا أن هذه اإلجازة تسري على نحو 800 طالب وطالبة 
بحرينيـــة ممـــن يدرســـون فـــي الجامعـــات الصينية، مشـــيرا إلى أن 
الحكومة الصينية قررت تمديد اإلجازة حتى السيطرة على الوباء. 
وأكـــد حبيب هللا، أن الحكومـــة الصينية ســـتقوم بتعويض الطاب 
عن الغياب والذي يأتي ضمن اإلجراءات االحترازية والوقائية التي 
تتخذهـــا الحكومـــة لحماية الطلبة مـــن الوباء، مؤكـــدا أن الحكومة 
ســـتقدم العديد من التسهيات لمساعدة الطلبة الستمرار دراستهم، 
مبينـــا أن الســـفارة الصينيـــة بالبحرين على تواصل مســـتمر لمتابعة 

أمور الطلبة مع السلطات المختصة بالصين.
جـــاء ذلـــك في تصريحـــات للســـفير خـــال مؤتمر صحافـــي عقدته 
الســـفارة الصينيـــة صباح أمس في فندق الريجنســـي إللقاء الضوء 
علـــى آخر تطـــورات الفيروس وخطـــة الحكومة الصينيـــة الحتواء 
الوباء والســـيطرة عليه، مشـــيدا باإلجـــراءات االحترازية والوقائية 
التي اتخذتها الحكومة البحرينية في منع صول الفيروس للبحرين. 
وفـــي ســـياق متصل، أوضح الســـفير الصيني أنـــه يعيش في مملكة 
البحريـــن 4000 صينـــي، وأن البحرين لم تصدر حتـــى اآلن أي قرار 
رســـمي لمنع دخول الصينيين إلى أراضيها، ولكنها قامت بإجراءات 
احترازية ووقائية في كل منافذ الدخول البحرية والجوية والبرية 
بمـــا يتماشـــى مع متطلبـــات الصحة العالمية بيـــد ان 25 دولة منعت 

دخول رعايا الصين إلى أراضيها.
وكشـــف عـــن أن مجلـــس إدارة مدينة التنيـــن قرر إبـــاغ الصينيين 
المســـافرين للصين وتأجيل عودتهم خاصة من مدن الوباء والذين 
يعملون في المدينة، مبينا أن منظمة الصحة العالمية تعارض فرض 

أي حظر ومنه حظر الطيران علي الصين حاليا.

إجراءات متكاملة ضد الفيروس

وأكـــد الســـفير أن الصين قادرة على قهر الفيـــروس والفوز بالمعركة 
ضـــده، مبينـــا ان الوبـــاء الـــذي ينتشـــر حاليـــا فـــي منطقتـــي “وهـــان 
ووهبي” قد  اُتخذت “إجراءات متكاملة ضده على كل المستويات، 
فالصيـــن تعاملـــت مع الوباء بشـــفافية ومع كل الـــدول التي تتعامل 
معهـــا حـــول العالم”، الفتا إلى أن 21 دولـــة باإلضافة الى 14 منظمة 

عالمية قدمت مساعدات للصين الحتواء الفيروس.
إلى ذلك، أشـــار الســـفير الصيني إلى أن حجـــم  التبادل التجاري مع 

البحرين في العام الماضي تجاوز 2 مليار دوالر وان هذا الميزان قد 
يتذبب دون هذا المســـتوى، مؤكدا قدرة الصين على العودة كأقوى 
اقتصـــاد فـــي العالم وهو مـــا أكدته أرقـــام البورصـــة الصينية خال 

األيام الماضية بعد تعافيها من بعض تأثيرات الوباء .

السلمان: البحرين خالية من “كورونا” داخل كادر

مـــن جانبها، أكدت جميلة الســـلمان من مجمع الســـلمانية الطبي، ان 
البحريـــن خاليـــة من فيـــروس “الكورونا” ولم تســـجل البحرين لحد 
اآلن أي إصابـــة، مؤكـــدة، أن وزارة الصحـــة ممثلـــة بالفريق الوطني 
للتصـــدي لوبـــاء كورونـــا، تتابـــع 500 شـــخص لمـــدة 15 يومـــا، مـــن 
المسافرين الذين عادوا من الصين للبحرين خال هذه الفترة وبعد 
أن خضعـــوا للفحـــص بعيـــادة المطار وتتـــم متابعتهم بشـــكل يومي 

ومستمر للتأكد من خلوهم من الفيروس.
واشـــارت إلى ان المختبر أجرى حتى اآلن 40 تحليا كانت نتائجها 

سلبية أي غير مصابة.

الخوف أفظع من الوباء

ومنذ انتشـــار الوضـــع الوبائي اللتهـــاب الرئوي الناجـــم عن فيروس 
كورونـــا المســـتجد، أولـــت الحكومـــة الصينية أهمية كبيـــرة للوقاية 
من فيروس كورونا واحتواء انتشـــاره، وقام الرئيس الصيني شـــي 
جينبينغ بنفســـه باإلشـــراف علـــى العمليـــة وإصدار عـــدة توجيهات 
مهمـــة بهذا الخصـــوص. وفي هذا الصدد، شـــدد حبيب هللا على أن 
الخوف أفظع من الوباء، مشيرا الى أن الحاالت المؤكدة حتى اآلن 
بلغـــت 37 الـــف حالة وعـــدد الوفيـــات 723 والحاالت المشـــتبه فيها 
27657. وقال: رغم أن عدد المصابين بالفيروس كبير، ولكن بسبب 
جهـــود الصيـــن فإن معـــدل الوفيـــات منخفض جدا ويصـــل الى 2.1 
% فقـــط داخـــل الصيـــن، منوهـــا أنه تم تســـجيل 278 حالـــة مؤكدة  
بفيـــروس كورونـــا خـــارج الصيـــن، وأن هذا الحجـــم ال يتجاوز 1 % 
مـــن حجم جميع اإلصابات.  وأوضح الســـفير الصينـــي، لقد التقيت 
وزيـــرة الصحة ووزيـــر الخارجية ورئيس األمن العـــام على التوالي 
منذ انتشار الوباء، وأبلغتهم بالتدابير التي تتخذها الصين الحتواء 
الوبـــاء والســـيطرة عليه، وأكـــدوا لي اعتزاز البحريـــن بالعاقات مع 

الصين ودعمها للصين. 
وأردف: لقد اتخذت وزارة الصحة البحرينية اإلجراءات االحترازية 
لفحص كل المسافرين في المنافذ، وطلبت من المسافرين القادمين 
من الصين والمســـافرين الذين زاروا الصين في األيام  14 الماضية 
اســـتام اســـتمارة اإلعان للصحة، وأعتقد إن هـــذه اإلجراءات هي 
مهنية وفعالة. وقد أنشـــأت ســـفارتنا آلية االتصال الوثيق مع وزارة 
الصحـــة البحرينيـــة، وســـاعدنا الوزارة علـــى ترجمة بعـــض الوثائق 
اإلرشـــادية العربيـــة إلى اللغـــة الصينيـــة وقمنا بالتعاون والتنســـيق 

المثمرين بشأن منع انتشار الفيروس.
 وفي المرحلة المقبلة ستبقى السفارة على اتصال وثيق مع الجهات 
البحرينيـــة، وتتبـــادل معلومـــات حـــول الوباء في الوقت المناســـب 
وتقاســـم اإلنجازات العلمية والخبـــرات الناجحة للصين، مما يحمي 

سامة وصحة الشعبين الصديقين.
وقـــال: ومن أجـــل تفادي حدوث الوبـــاء في البحريـــن، قد أصدرت 
الســـفارة بعض اإلرشـــادات والتعميمات للجالية الصينية والشركات 
الصينية في البحرين، وطلبنا من كل األشخاص الذين يعودون إلى 
البحريـــن مؤخـــرا القيام بالعزلـــة الذاتية في بيوتهـــم لمدة 14 يوما، 
وطلـــب الرعايـــة الطبيـــة في أســـرع وقـــت ممكن حينمـــا يحدث أي 
عرض مشـــتبه فيه، وطلبت الســـفارة مـــن الجاليـــة الصينية متابعة 
المعلومـــات من المصادر الرســـمية وتلتـــزم بالتدابير التـــي اتخذتها 
البحرين وبذل الجهود المشتركة مع البحرين لمنع وصول الفيروس 

إلى الباد.

إجـــازة فـــي  بالصيـــن  الدارســـون  البحرينيـــون  الطلبـــة  “الصحافـــة”:  لــــ  اهلل  حبيـــب 

السفير الصيني: قـادرون على قهــر فيـروس “كورونا”
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خالل المؤتمر الصحافي

وليد المانع

هل سيؤثر الوباء على اقتصاد الصين؟ «

االقتصـــاد  أداء  علـــى  الضغـــوط  الوبـــاء  ســـيزيد 
الصينـــي على المدى القصير، لكن هـــذا التأثير ما 
يزال جزئيا ومؤقتا ومحدودا وفي الوقت نفسه، 
فـــإن الشـــكل الجديـــد لاقتصاد الرقمـــي الصيني 
نشـــط للغايـــة، حيـــث يشـــكل نقطـــة نمـــو جديدة 
لاقتصـــاد لكـــي يعوض لخســـائر التي تســـبب بها 
الوبـــاء، عـــاوة على ذلـــك، فإن إنتـــاج اإلمدادات 

الطبية قد عزز أيًضا تنمية التصنيع في الصين.
ماذا عن المدارس والجامعات؟ «

أن  الصينيـــة  والتربيـــة  التعليـــم  وزارة  قـــررت 
كل  فـــي  الـــدروس  اســـتئناف  موعـــد  ترجـــئ 
المـــدارس والجامعـــات فـــي البـــاد. وبالنســـبة 
لتاريـــخ إعـــادة فتـــح دور الحضانـــة والمدارس 
والمؤسســـات الثانويـــة فســـيتم تحديـــده مـــن 
قبل الســـلطات التعليمية المحليـــة باالتفاق مع 

الحكومة المحلية، وطلب الوزارة عدم الخروج 
والقيـــام  والزيـــارات  والتجمعـــات  البيـــت  مـــن 
بالنشـــاطات الكبيرة، وتواصـــل القيام بالفحص 
الصارم لكل المسافرين الذين يغادرون الصين. 

إعالن الصحة العالمية حالة الطوارئ، هل  «
يمنع الصينيين من دخول البحرين؟ 

نثـــق بـــأن المجتمـــع الدولـــي بمـــا فيـــه البحرين 
الصديقـــة ســـتواصل دعـــم إجـــراءات الصيـــن 
الحتـــواء الفيـــروس، وتقييـــم الوبـــاء بصـــورة 
موضوعيـــة علمية هادئة، وتحتـــرم ماحظات 
مهنيـــة لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة التـــي تتخذ 
السياســـة الحذرة في إدارة الحدود وال تفرض 
الســـفر  حركـــة  علـــى  الضروريـــة  غيـــر  القيـــود 

والتجارة.
ما وضع مدينة التنين «

حتى اآلن لم يؤثر الوباء في التبادل اإلنســـاني 

الطبيعـــي بيـــن الصيـــن والبحريـــن، وعلى رغم 
إصـــدار وزارة الخارجيـــة البحرينية بيانا تدعو 
جميـــع المواطنين البحرينيين عدم الســـفر إلى 
الصيـــن إال للضـــرورة القصـــوى، نظـــرا النتشـــار 
فيـــروس كورونا، وتنصح أيضـــا بتفادي الدول 
التـــي انتشـــر فيهـــا الفيـــروس، ولكـــن، لـــم تمنع 

الصين البحرينيين لدخول الصين.
مدينـــة التنين كأكبر جالية صينية في البحرين 
أولـــت اهتمامـــا بالغـــا الحتـــواء الوبـــاء، ودعت 
رجال األعمال هنا إلى عدم العودة إلى البحرين 
مؤقتـــا، والقيام بالتســـجيل إلدارة الشـــركة بعد 
وصولهـــم للبحريـــن، والقيام بعزل أنفســـهم في 
البيـــت والحصـــول علـــى الرعايـــة الطبيـــة فـــي 

أسرع وقت ممكن بحال اإلصابة.
ماذا عن التنسيق بين السفارة ووزارة الصحة  «

البحرينية؟

في السنوات األخيرة حافظت الجهات الصحية 

للصين والبحرين على االتصال وهناك تنســـيق 
في إطـــار منتدى التعاون الصيني العربي، وقد 
التقيـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح التـــي 
أطلعتنـــا  على التدابير البحرينية المتخذة لمنع 
ومكافحة استيراد الوباء واالستجابة للحاالت 
المحتملـــة، مؤكـــدة أن البحريـــن تدعـــم الصين 
وتعتقـــد أن الصيـــن يمكنهـــا إيجاد طـــرق فعالة 
لمواجهة الوباء، مما سيساعد في ضمان األمن 
الصحـــي ألعالمـــي و تســـتعد البحريـــن لتقديـــم 
المســـاعدات فـــي حـــدود قدرتها علـــى احتواء 

الوباء في الصين والسيطرة عليه.
المـــرض، وقـــد أنشـــأت ســـفارتنا  انـــدالع  منـــذ 
الخـــط الســـاخن مـــع وزارة ألصحـــة وســـاعدنا 
وزارة الصحـــة فـــي فـــي ترجمة بعـــض الوثائق 
اإلرشـــادية العربية إلى الصينيـــة، حافظنا على 
اتصـــال وتعاون وثيقين بشـــأن مكافحة الوباء 

من الوقاية منه.

اإلجابات على أسئلة الصحافيين



“الكراف” يصطدم بـ “البوينج المغمورة” وسط منتزه الغوص
 )Dive Bahrain( الغـــوص  منتـــزه  أعلـــن 
أمس أن سفن صيد روبيان غير مرخصة 
المحميـــة  الحـــدود  دخلـــت  قـــد  للصيـــد 
لموقع المنتزه مما تســـبب في تلف بعض 
المجســـمات تحـــت المـــاء، حيـــث كانـــت 
الســـفن المعنيـــة، والتـــي تعمل الســـلطات 
علـــى تحديدهـــا، انتهكت بوضـــوح القرار 
الـــوزاري رقـــم )205( لســـنة 2018 بشـــأن 
البحـــري بواســـطة شـــباك  الصيـــد  حظـــر 
الجـــر القاعية )الكراف(، وإشـــعار البحارة 
الصـــادر عـــن شـــئون الموانـــئ والمالحـــة 
البحريـــة )177/2019( بتاريـــخ 8 يوليـــو 
2019، والذي ينص على أن هناك منطقة 

اســـتبعاد بمســـافة 2 ميـــل بحـــري حـــول 
المنتزه.

 مـــن جانبه، أكد وزيـــر الصناعة والتجارة 
والســـياحة زايد الزياني أن التحقيق جاٍر 
للكشف عن مالبسات الحادثة باستخدام 
رادار مفصل واالطالع على بيانات التتبع 
للتعرف على الســـفن، مضيفـــًا أن النتائج 
األوليـــة للتحقيق الذي أجـــري حتى اآلن 
مـــن قبل فريـــق مختـــص مـــن المحققين 
البحرييـــن تشـــير إلـــى أن ســـبب الضـــرر 
يعود إلى حدوث تصادم بين شـــباك الجر 

الثقيلة ومجسم الطائرة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن   
للمجلـــس األعلى للبيئة محمـــد مبارك بن 

دينه إن الحادثة تؤكد ‘’التأثيرات السلبية 
للصيـــد بشـــباك الجـــر القاعيـــة )الكـــراف( 
وأضرارهـــا على النظـــم اإليكولوجية في 

قـــاع البحر والشـــعاب المرجانيـــة والبيئة 
البحرية بشكل عام’’.

 فيما صرح متحدث باسم منتزه الغوص 
)Dive Bahrain( أن العمـــل جـــاٍر لتصليح 
بوينـــج  علـــى طائـــرة  الناجمـــة  األضـــرار 
المغمـــورة بعمق يتراوح بيـــن 20 إلى 22 
متـــًرا، والمثبتة في وســـط المنتـــزه الذي 
يمتـــد علـــى مســـاحة 100 ألف متـــر مربع 

في شـــمال مياه البحرين، مشـــيًرا إلى أن 
اإلقبـــال علـــى المنتزه أســـهم في تســـريع 
وتيرة العمل إلضافة عناصر جذب أخرى 
ضمـــن المنتـــزه بما في ذلك نســـخة طبق 
األصـــل مـــن منزل تاجـــر اللؤلـــؤ التقليدي 
وغيرهـــا مـــن عوامـــل الجـــذب المغمـــورة 

التي تم اإلعالن عنها مسبًقا. 
 وأكـــد المتحـــدث أن حادثـــة التصادم لن 
تؤثـــر علـــى ســـير العمـــل ومدتـــه الزمنية 
المحـــددة لمواصلـــة اســـتكمال المراحـــل 
األخـــرى مـــن منتـــزه الغـــوص، كمـــا تقـــّرر 
إضافـــة المزيد من عناصـــر الجذب تحت 
المـــاء ســـيتم اإلعـــالن عنهـــا قريًبـــا إلـــى 
جانب توسعة الموائل الطبيعية المحمية 

للحيـــاة البحريـــة بمـــا يعـــّزز مـــن تجارب 
الغـــوص المميـــزة التـــي يقدمهـــا المنتـــزه 

كأكبر منتزه غوص في العالم.
 Dive( الجديـــر بالذكر أن منتـــزه الغوص 
Bahrain( قـــد حظـــي بإقبـــاٍل كبيـــر منـــذ 
 ،2019 افتتاحـــه الرســـمي فـــي ســـبتمبر 
حيث قام الهواة والغواصون المحترفون 
مـــن أكثر من 50 دولة برحالت إلى منتزه 
الغـــوص لمـــا يقدمـــه المنتـــزه مـــن تجربة 
فريدة من نوعهـــا، وبمجرد اكتمال جميع 
مراحل المنتزه البالغة مساحته 100,000 
متر مربع سيشكل إضافة رئيسية للقطاع 
الســـياحي فـــي مملكة البحريـــن باعتباره 

أكبر منتزه للغوص في العالم.

المنامة - بنا
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المنامة - محافظة العاصمة

اطلـــع محافـــظ العاصمة الشـــيخ هشـــام 
بن عبدالرحمن آل خليفة خبراء منظمة 
الصحة العالمية سمر الفقي ونزار الفكي 
على مبادرة “ألوان، شفاء، سعادة” التي 
دشـــنتها المحافظـــة بالتعاون مـــع وزارة 
الصحـــة ضمـــن برنامـــج المنامـــة مدينة 
صحيـــة، والتـــي هدفـــت لرســـم وتلوين 
لوحـــات جدارية فـــي مستشـــفى الطب 
النفســـي، لتحقيـــق االســـتفادة للمرضى 
عـــالج  وتطـــور  الصحييـــن  والعامليـــن 

الحاالت في المستشفى.
وقال المحافـــظ، إن المبادرة أتت ضمن 
الفعاليـــات  لتنفيـــذ  المحافظـــة  جهـــود 
أهـــداف  مـــع  تتســـق  التـــي  واألنشـــطة 
برنامـــج “المنامة مدينـــة صحية”، حيث 
الجهـــود  لتعزيـــز  المحافظـــة  تســـعى 
الحكوميـــة  الجهـــات  بيـــن  التشـــاركية 
والمؤسســـات األهليـــة واألفـــراد، بهدف 
الوصـــول إلـــى معاييـــر منظمـــة الصحة 
العالمية للمدن الصحية، مشـــيًدا معاليه 

بجهـــود المســـؤولين فـــي وزارة الصحة 
وتعاون مختلف الجهات من أجل تنفيذ 

هذا البرنامج الرائد.
 وبّيـــن معاليه، أن المحافظة اســـتعانت 
بدراســـة بحثيـــة مـــن جامعـــة البحرين، 
تتعلـــق بتأثيـــر األلـــوان والرســـوم علـــى 
الحالة النفســـية لإلنسان، حيث حرصت 

على االســـتفادة مـــن هذه الدراســـة في 
الرســـومات  وأشـــكال  األلـــوان  اختيـــار 
بحيـــث تتناســـب مع موقـــع تنظيم هذه 
المبادرة، مجدًدا شـــكره وتقديره لجميع 
الفنانيـــن والمتطوعيـــن الذين ســـاهموا 
في نجـــاح المبـــادرة وخروجهـــا بصورة 

مميزة.

محافظ العاصمة يطلع “الصحة العالمية” على مبادرة “ألوان”

ا عصر أمس  دخلت أجواء البحرين رسميًّ
األحـــد مرحلـــة التغييـــر التدريجـــي فـــي 
حالة الطقس، ومـــن المنتظر أن تنخفض 
ويســـتمر  ـــا  تدريجيًّ الحـــرارة  درجـــات 
االنخفاض حتى يبلغ ذروته يوم الثالثاء 
واألربعـــاء المقبلين لتصـــل إلى 9 درجات 
مئويـــة فـــي شـــمال البحريـــن و7 درجات 
مئويـــة فـــي الجنـــوب فيمـــا تبلـــغ درجـــة 

الحـــرارة المحسوســـة 4، وفًقـــا إلشـــارات 
الرادارات العالمية.

واجتاحـــت كتلـــة ســـعد الذابـــح القطبيـــة 
البـــاردة التي ســـتتأثر بهـــا البحرين أمس 
تركيـــا ودول الشـــام، وســـجلت درجـــات 
حرارة منخفضة جًدا مع تســـاقط للثلوج 
وصقيع عام، فيمـــا ينتظر أن تصل درجة 
الحرارة في بالد الشـــام والعراق وشـــمال 

السعودية وشمال الكويت إلى الصفر.
وأفاد حســـاب )بحرين ويذر( المتخصص 

منصـــة  عبـــر  الطقـــس  شـــؤون  فـــي 
االنســـتغرام، بأن البحرين ســـتتأثر برياح 
كتلة ســـعد الذابح القطبية، وستبلغ تأثير 
الموجـــة الباردة فجر األربعـــاء 4 درجات 
مئويـــة نتيجة توغـــل الكتل الباردة وقوة 
والمصاحبـــة  البـــاردة  الشـــمالية  الريـــاح 

لمنخفض سعد الذابح.
الجويـــة  األرصـــاد  إدارة  وحـــّذرت  هـــذا، 
قويـــة  ريـــاح  مـــن  المواصـــالت  بـــوزارة 

السرعة، مؤكدة أخذ الحيطة الحذر.

حذركـــم خـــذوا  تحـــّذر:  واألرصـــاد   ...”4“ المحسوســـة 
طالئع “سعد الذابح” وصلت والحرارة ستنخفض إلى 7

الوصول إلى نسبة 6 % في تحسين كفاءة الطاقة بحلول 2025
افتتـــح رئيـــس هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
المؤتمـــر الدولي الرابـــع للطاقة المتجددة 
ميـــرزا   عبدالحســـين  المناخـــي  والتغيـــر 
والذي تنظمه جامعة المملكة بالتعاون مع 
الشبكة الدولية للطاقة المتجددة ومقرها 
بريطانيا وصندوق العمل “تمكين”، تحت 
شعار “الطاقة المتجددة والتغير المناخي 
وكفـــاءة الطاقـــة والمحافظة على الطاقة 
والتبريـــد وتصميـــم المبانـــي الخضـــراء”، 
الشـــركات  رؤســـاء  مـــن  عـــدد  بحضـــور 
وكبار المســـئولين من الوزارات والجهات 
الحكومية وأكثر من 150 من المختصين 
في هذا المجال وعدد من المتحدثين من 

بريطانيا وبعض الدول األوروبية.
 وقـــدم  ميـــرزا في حفل االفتتـــاح عرضا 
مرئيـــا اســـتعرض فيـــه االنجـــازات التـــي 
تحققـــت لغايـــة اآلن فـــي مجـــال الطاقـــة 

المســـتدامة، والخطـــط المســـتقبلية ومن 
توليـــد  امكانيـــات  فـــي  التوســـع  بينهـــا 
الطاقـــة المتجـــددة والمزيد من تحســـين 
كفاءة الطاقة.  كما اســـتعرض ميرزا آخر 
مســـتجدات األهـــداف الوطنيـــة للطاقـــة 
المســـتدامة والمحـــددة بنســـبة ٪5 مـــن 
االنتـــاج  مزيـــج  فـــي  المتجـــددة  الطاقـــة 
الكلـــي للطاقة بحلول عـــام 2025 وترتفع 
هذه النســـبة لتصل الى ٪10 بحلول عام 
2035 ، وكذلـــك الوصـــول الى نســـبة 6٪ 
في تحســـين كفـــاءة للطاقة بحلـــول عام 

2025م.
خطـــة  الـــى  عرضـــه  فـــي  تطـــرق  كمـــا   

التدريـــب للقـــدرات والكفـــاءات المحليـــة 
فـــي مجاالت الطاقـــة المتجـــددة وكفاءة 
الطاقـــة، إلـــى جانـــب خلـــق فـــرص عمـــل 
جديـــدة مرتبطـــة بهـــا والتأثيـــر اإليجابي 
لها على االقتصاد المحلي، كما اســـتعرض 
مزايا مشـــروع برنامـــج شـــهادات الطاقة 
المتجـــددة الذي تم اإلعـــالن عنه مؤخرا، 
باإلضافـــة إلـــى فوائـــد البرنامج ألصحاب 
الشركات العاملة في مجال توليد الطاقة 

الكهربائية من الطاقة المتجددة.
 وسلط ميرزا الضوء على بعض المبادرات 
التـــي تقوم بهـــا هيئة الطاقة المســـتدامة 
مثـــل خطـــة تصنيـــف المبانـــي الخضـــراء 
الخضـــراء  المبانـــي  لدليـــل  المرافقـــة 
والتي ســـوف تؤدي لترشـــيد االســـتهالك 
واســـتحداث  الجديـــدة،  المبانـــي  فـــي 
ســـجل تجـــاري خـــاص ومنفصـــل للطاقة 
المتجددة، وتأطير التشـــريعات الجديدة 

لمشـــاريع التبريد المركزي للتشـــجيع على 
زيـــادة االســـتفادة مـــن التبريـــد المركـــزي 
وبالتالي خفض تكلفة استهالك الكهرباء.

مســـتجدات  آخـــر  اســـتعرض  كمـــا   
الشـــراكة التعاونيـــة بيـــن الهيئـــة والعديد 
المحليـــة؛  الســـوق  فـــي  الشـــركاء  مـــن 
والبنـــوك  تمكيـــن  العمـــل  صنـــدوق  مثـــل 
والمصـــارف المحلية فيمـــا يتعلق بتمويل 
مشـــاريع الطاقـــة المســـتدامة، اضافة الى 

الخدمـــات المســـاندة الفنية التـــي تقدمها 
هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة الى الـــوزارات 
والجهـــات الحكوميـــة في مجـــال الطاقة 

المتجددة وكفاءة الطاقة.
 وبيـــن ميـــرزا مـــن خـــالل عرضـــه المرئي 
بأنـــه يتـــم حاليـــا العمـــل على اســـتقطاب 
االســـتثمارات فـــي المشـــاريع الكبيرة في 
توليـــد الطاقة بالرياح والطاقة الشمســـية 
المشـــاريع  هـــذه  دراســـة  ويتـــم  العائمـــة، 

الواعـــدة مـــن اجل زيـــادة االســـتفادة من 
الطاقة النظيفة في مملكة البحرين.

 كمـــا تـــم خـــالل اللقـــاء مناقشـــة إجـــراء 
دراســـات متواصلـــة حـــول دمـــج تقنيات 
الطاقـــة المتجـــددة فـــي تقنيـــات معالجة 
وطنيـــة  اســـتراتيجية  وتطويـــر  الميـــاه، 
للمركبـــات الكهربائية، فضال عن دراســـات 
األخضـــر  الهيدروجيـــن  تقنيـــات  حـــول 

لتوليد الطاقة النظيفة.

المنامة - بنا

رئيس هيئة الطاقة المستدامة يفتتح المؤتمر الدولي الرابع للطاقة المتجددة والتغير المناخي

ميرزا يفتتح 
مؤتمرالتغير المناخي
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زايد الزياني

العمل جاٍر على 
تصليح األضرار 

واإلقبال لم يتأثر

أبرمت مؤسسة المبرة الخليفية اتفاقية تعاون مع معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية )BIBF( بموجبها يتم توفير خصم للرســوم الدراســية في 

كل من جامعة لندن، وجامعة بانجور.

 وعبر هذه الشـــراكة، ســـيقوم معهد 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
رســـوم  بتقديـــم   )BIBF( والماليـــة 
دراســـية مخفضـــة لمؤسســـة المبرة 
الخليفيـــة في كل مـــن جامعة لندن 
والتي تعد أكبر جامعة في بريطانيا 
وأوروبا،إضافًة إلى جامعة بانجور، 
وهـــي إحـــدى أرقـــى جامعـــات ويلز 
وتعـــد مـــن بيـــن أفضـــل 15 جامعـــة 
فـــي المملكة المتحـــدة. ومن جهتها 
ســـتتيح مؤسســـة المبـــرة الخليفية 

والشـــركات  لألفـــراد  الفرصـــة 
لالســـتثمار فـــي الشـــباب البحريني، 
عـــن طريق رعايـــة مقاعـــد جامعية 

في كلتا الجامعتين.
 وقالت نائب رئيس مؤسسة المبّرة 
الخليفية ســـمو الشيخة نجالء بنت 
حمد بن إبراهيم آل خليفة “أود في 
البدايـــة أن أتوّجـــه بجزيـــل الشـــكر 
لمعهد البحرين للدراسات المصرفية 
وجهودهـــم  لتعاونهـــم  والماليـــة، 
المتوافقة مع مســـاعينا الرامية إلى 

تمكيـــن الشـــباب وتنميـــة مهاراتهـــم 
مختلـــف  فـــي  والعمليـــة  العلميـــة 
ونحـــن  والمجـــاالت.  التخصصـــات 

ندعو مختلـــف الجامعات من داخل 
أو خارج مملكة البحرين لمد أواصر 
التعاون المشترك معنا، بهدف توفير 

المزيد من المنح والمزايا الدراســـية 
للطلبـــة المســـتحقين، وذلـــك تلبيـــة 
لمتطلبات ســـوق العمل وتماشًيا مع 

الرؤية االقتصادية 2030”.
 مـــن جانبه، أّكـــد المدير العام لمعهد 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
والمالية )BIBF( أحمد الشيخ أهمية 
االســـتثمار فـــي الشـــباب البحرينـــي 
باعتبارهم قادة المستقبل، وأضاف: 
مـــع مؤسســـة  التعـــاون  هـــذا  “يعـــد 
ـــا  مهمًّ جـــزًءا  الخليفيـــة  المبـــرة 
إلعـــداد  المعهـــد  اســـتراتيجية  مـــن 
وتأهيل الكوادر الشـــابة في القطاع 
المملكـــة،  فـــي  والمالـــي  المصرفـــي 
وذلـــك من خـــالل تقديـــم المبادرات 
التي من شأنها أن تساهم في صقل 

مهارات الشـــباب البحريني وتطوير 
قدراتهـــم المهنيـــة والقيادية بهدف 
ســـوق  فـــي  لالنخـــراط  إعدادهـــم 

العمل”.
 وعلـــى صعيـــد ذي صلـــة، ُيذكـــر أن 
برنامـــج رايـــات الـــذي تـــم تدشـــينه 
عام 2011، هو برنامج شامل يمكن 
الطلبة االلتحاق بإحـــدى الجامعات 
المعتمـــدة في البحريـــن، إلى جانب 
تقديم العديد من المزايا منها حوافز 
مالية وورش عمـــل وفرص تدريب 
في القطاعيـــن الحكومي والخاص، 
فضالً عن العديد من األنشـــطة التي 
تعّزز ثقافة “المســـؤولية المجتمعية 
والتطـــوع لـــدى الشـــباب فـــي بيئـــة 

داعمة ومشجعة.

المنامة - بنا

أثناء توقيع االتفاقية

ــور ــانـــجـ ــي جـــامـــعـــتـــي لـــنـــدن وبـ ــ ــة ف ــ ــي ــ ــدراس ــ ــوم ال ــرسـ ــلـ ــر خـــصـــم لـ ــيـ تـــوفـ

BIBF المبـرة الخليفيـة” توقـع اتفاقيـة تعـاون مـع“

علوي الموسوي
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ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

استقبل وزير شـــؤون الشباب والرياضة 
مكتـــب  رئيـــس  بمكتبـــه  المؤيـــد  أيمـــن 
فـــي  ترويـــج االســـتثمار والتكنولوجيـــا 
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

“يونيدو” في البحرين هاشم حسين.
 وبحث وزير شـــؤون الشباب والرياضة 
ترويـــج  مكتـــب  مـــع  التعـــاون  أوجـــه 
االســـتثمار والتكنولوجيـــا فـــي منظمـــة 
الصناعيـــة  للتنميـــة  المتحـــدة  األمـــم 
المشـــروعات  دعـــم  وكيفيـــة  “يونيـــدو” 
ريـــادة  فـــي  برامـــج  وتنفيـــذ  الشـــبابية 
األعمـــال واالبتـــكار فـــي مراكـــز تمكيـــن 
الشـــباب بمـــا يتوافـــق مـــع رؤيـــة ممثـــل 
جاللـــة الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون 

الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وتهيئة 
األجـــواء المثاليـــة أمـــام دخول الشـــباب 
مجـــال ريـــادة األعمال وتشـــجيع برامج 
االبتكار والتكنولوجيا في مراكز تمكين 
الشباب. كما تم استعراض البرامج التي 
تقدمها وزارة شـــؤون الشباب والرياضة 
ودعـــم  الشـــباب  تهيئـــة  إلـــى  والراميـــة 
تقديـــم  علـــى  وتحفيزهـــم  ابتكاراتهـــم 
إلـــى  باإلضافـــة  المبتكـــرة  مشـــروعاتهم 
برامج المنظمة واالستفادة من الخبرات 
والكـــوادر التي تتملكها منظمة “يونيدو” 

وتسخيرها لخدمة شباب البحرين.

برامج مشتركة مع “اليونيدو” بريادة األعمال

تضامن مع األشقاء الفلسطينيين
وفـــد “الشـــعبة”: مســـاندة الجهـــود الراميـــة إلـــى نيـــل الحقـــوق المشـــروعة

البرلمانيـــة  الشـــعبة  وفـــد  اختتـــم 
برئاســـة رئيســـة  البحريـــن  لمملكـــة 
بنـــت  فوزيـــة  النـــواب  مجلـــس 
مشـــاركته  أعمـــال  زينـــل  عبـــدهللا 
الثالثيـــن  الـــدورة  اجتمـــاع   فـــي 
الطارئـــة لالتحاد البرلمانـــي العربي 
األردنيـــة  بالعاصمـــة  والمنعقـــدة 
)عمان( تحت شـــعار دعم ومســـاندة 
األشقاء الفلسطينيين في قضيتهم 
العادلة “قضية العرب والمســـلمين”، 
بمشـــاركة ممثليـــن عـــن 20 برلمانـــا 

عربيا.
وجاء في  مضمون البيان الختامي 
التأكيـــد باإلجماع علـــى أن القضية 
الفلســـطينية ســـتظل فـــي صـــدارة 
بـــارزة  مكانـــة  محتلـــة  قضايانـــا، 
العربـــي  الصـــراع  جوهـــر  بوصفهـــا 
اإلسرائيلي، متضامنين في ذلك مع 

موقف األشقاء الفلسطينيين.

وأشاد رؤساء المجالس والبرلمانات 
األعضاء باالتحاد البرلماني العربي 
عبـــدهللا  الملـــك  جاللـــة  مواقـــف 
الثانـــي بـــن الحســـين، التي تشـــكل 
نقطـــة ارتكاز فـــي الموقـــف العربي 

الجماعي الرافض ألي تسوية بشان 
القضيـــة الفلســـطينية، أو المســـاس 
بالثوابـــت الوطنية الفلســـطينية أو 

الثوابت العروبية القومية.
وأكـــد وفـــد الشـــعبة البرلمانية على 

الموقـــف الثابـــت والراســـخ لمملكة 
البـــالد  عاهـــل  بقيـــادة  البحريـــن 
فـــي دعـــم األشـــقاء الفلســـطينيين 
إلـــى  الراميـــة  الجهـــود  ومســـاندة 
حصولهم على حقوقهم المشروعة.

القضيبية - مجلس النواب
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الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  كشـــف 
واالقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد 
السلوم عن وجود مشروع حكومي يحمل 
تصـــور الحكومـــة إلعـــادة هيكلـــة الدعـــم 
ه على  المباشـــر للمواطنين.  وأشـــار في ردِّ
ســـؤال للصحيفة حول مستجدات مساع 
إعـــادة إحيـــاء مناقشـــات هيكلـــة الدعـــم 
للمواطنيـــن، إلى أن توقف هذه المســـاعي 
عائـــد إلى وجـــود مشـــروع حكومـــي بهذا 
ـــا، وهو ما  الشـــأن يتـــم التحضيـــر لـــه حاليًّ

يحقق نفس الهدف الذي شـــكلت من أجله 
اللجنة الثالثية في 2018.

ولفـــت إلـــى أن التصـــور الجديـــد إلعـــادة 
توجيـــه الدعـــم سيســـتهدف فـــي المقـــام 
بالضمـــان  المشـــمولة  الفئـــات  األول 
االجتماعـــي، والبالغ عددهـــم نحو 17 ألف 
أســـرة، ممن يقل دخلهم عـــن الحد األدنى 
لمتطلبـــات الحيـــاة األساســـية، إلى جانب 

تحسين الدعم بالنسبة للفئات األخرى.
 وذكـــر أن المبالغ اإلضافيـــة التي رصدتها 
الميزانيـــة العامـــة للســـنتين 2019 و2020 

لبنـــد الحمايـــة االجتماعيـــة والبالغـــة نحو 
ماليـــة،  ســـنة  كل  عـــن  دينـــار  مليـــون   55
مـــن الممكـــن أن يتم مناقشـــة آليـــة تحقق 
االســـتفادة المثلى منها، الســـيما تلك التي 
وقعت ضمن الســـنة الماليـــة المنتهية، ولم 

يتم صرفها حسب التقديرات المقررة.
النـــواب  مـــن  عـــدد  اقتـــراح  أن  وبّيـــن   
عـــن  دينـــاًرا   50 عـــالوة  لتخصيـــص 
المحروقات لكل رب أسرة بحريني مقيم، 
يأتي في ســـياق الحق الذي كفله الدستور 
للنـــواب فـــي طـــرح المقترحـــات، وأنـــه ال 

يتعارض مع مشـــروع إعادة توجيه الدعم 
لمســـتحقيه.  يأتي ذلـــك في وقت توقفت 
فيـــه مناقشـــات اللجنـــة الثالثيـــة المكونة 
من الحكومة ومجلسي الشورى والنواب؛ 
لمناقشـــة إعـــادة هيكلـــة الدعـــم وتوجيهه 
لمستحقيه في منتصف 2018، على طرح 
تصوراتهـــم  والنـــواب  الحكومـــة  مـــن  كل 
حينهـــا  الحكومـــة  قـــررت  حيـــث  للدعـــم، 
اإلبقـــاء علـــى الفئـــات الحاليـــة فـــي دعـــم 
الغـــالء وزيادة عالوتها بنســـبة 50 % لكل 
فئـــة، إلى جانب خفض عالوة الســـكن إلى 

50 % بالنســـبة لغيـــر المتأجرين، واإلبقاء 
عليها كما هي بالنسبة للمستأجرين.

 وبلغ الدعـــم الحكومي النقدي للمواطنين 
وفًقـــا لتصريحـــات وزيـــر العمـــل والتنمية 
األخيـــرة  حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
385 مليـــون دينـــار موزعـــة علـــى 6 أوجه 
مـــن الدعـــم الحكومـــي.  ويتـــوّزع الدعـــم 
الحكومي المباشر للمواطنين على الضمان 
االجتماعي، ودعم الغـــالء، ودعم اللحوم، 
ودعم تحسين معيشة المتقاعدين، وبدل 

أحمد السلومالسكن، وبدل اإلعاقة.

الســـلوم لــــ “^”: مناقشـــته علـــى طاولـــة البرلمـــان بعـــد االنتهـــاء مـــن إعـــداده

قريبــًا.. مشــــروع حكومــي إلعـــادة توجيـــه الدعـــم

سيدعلي المحافظة

عّبر رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عن اســتيائه الشــديد 
مــن تجاهــل وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني 
تفعيل القرار الحكومي القاضي بتشــكيل اللجنة التنســيقية العليا بين 
المجالــس البلديــة والــوزارات المعنيــة، وعقد اجتماعاتهــا مرة كل 30 

يوًما على األقل.

 وأشـــار إلـــى أنه منـــذ ديســـمبر 2018 
وحتـــى اليوم لم تجتمع اللجنة ســـوى 
مـــرة واحـــدة وذلـــك فـــي 27 أكتوبـــر 

.2019
هـــذه  أهميـــة  أن  المرباطـــي  وأكـــد 
اللجنـــة تنبثق مـــن مســـتوى األعضاء 
الحكومييـــن الممثليـــن فيهـــا، والذين 
ال تقـــل رتبهم عن وكيـــل وزارة، وذلك 
بهدف تســـهيل وتذليل جميع العقبات 

التي تواجه العمل البلدي في المملكة.
 وقـــال المرباطي إن هذه االجتماعات 
الخدميـــة،  الـــوزارات  مســـؤولي  مـــع 
بإمكانها الخروج بقرارات مهمة، ومنع 
والخاصـــة،  العامـــة  المصالـــح  تعطـــل 
الجماعـــي  العمـــل  فلســـفة  وفـــق 
المشترك، وروح الفريق الواحد، بعيًدا 
عن تعقيدات بعض القرارات اإلدارية 

والفنية.

وأشـــار إلـــى أن تهميش الـــوزارة لعقد 
هـــذه االجتماعـــات، يعكـــس مســـتوى 
المجالـــس  لـــدور  الـــوزارة  تهميـــش 

البلديـــة التي تعد مؤسســـات منتخبة 
وفق إرادة شعبية، مما يعطي انطباًعا 
عن مســـتوى التجاهل الـــذي يمكن أن 

تقابـــل بـــه الـــوزارة الطلبـــات الفرديـــة 
للمواطنين.

وبّيـــن أن القـــرار المذكـــور ينـــص على 
وزيـــر  برئاســـة  عليـــا  لجنـــة  تشـــكيل 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي، وعضويـــة كالً مـــن وكيـــل 
ووكيـــل  البلديـــات  لشـــؤون  الـــوزارة 
وزارة األشـــغال ووكيل وزارة التربية 
اإلســـكان  وزارة  ووكيـــل  والتعليـــم، 
والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة الكهربـــاء 
والمـــاء، إضافة إلى رؤســـاء المجالس 

البلدية ومجلس أمانة العاصمة.
 وذكـــر أن المـــادة الثالثـــة مـــن القـــرار 
نصـــت علـــى أنـــه يتعّيـــن علـــى اللجنة 
أن تجتمـــع بدعـــوة مـــن رئيســـها، مرًة 

كل ثالثيـــن يوًمـــا على األقـــل، أو كلما 
اقتضـــت الضرورة لذلـــك، حيث تؤكد 
هـــذه المـــادة علـــى أن العمـــل البلـــدي 
تطـــرأ فيه أحياًنا مشـــاكل تحتاج إلى 
معالجـــة وحلول عاجلـــة، لذلك أكدت 
أحكام هـــذا النص على االجتماع كلما 

اقتضت الضرورة.
ورأى المرباطي أنه يجب على الوزارة 
االلتـــزام بأحكام القـــرارات الحكومية 
وباالجتماعـــات التنســـيقية، وذلك من 
منطلق الحرص على توطيد العالقات 
بيـــن المجالس البلدية وبيـــن الجهات 
الخدميـــة األخـــرى، وهـــو مـــا تغافلت 
عنه الوزارة كـــون القرار خصها بمهمة 

التنسيق بين هذه الجهات.

غازي المرباطي

2018 ــذ  ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ ــم  ــ ــ ــي ــ ــ ــت ــ ــ ي اجــــــــتــــــــمــــــــاع  الــــــــمــــــــربــــــــاطــــــــي: 

“تنسيقيــــة البلديــــات” فــــي سبــــات عميـــق

محرر الشؤون المحلية

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية

أكـــد  المديـــر العـــام ورئيـــس مجلـــس 
إدارة الخنجي للحلول المتقدمة زكريا 
األزمـــات  “إدارة  ورشـــة  فـــي  خنجـــي 
االجتماعيـــة”، أهمية انتهاج التخطيط 
والتفكيـــر اإلبداعـــي في عمليـــة إدارة 
األزمات، مع االســـتعداد الدائم ووضع 
المحتملـــة  الســـيناريوهات  كافـــة 
تجنـــب  بهـــدف  المطروحـــة  والبدائـــل 
حـــدوث األزمـــات، أو الحد من نتائجها 

السلبية على المجتمع.
 جـــاء ذلـــك فـــي ختـــام الورشـــة التـــي 

للتنميـــة  البحريـــن  معهـــد  نظمهـــا 
“مهـــارات  برنامـــج  ضمـــن  السياســـية؛ 
ألعضـــاء  البلديـــة”  للمجالـــس  بلديـــة 
أمانـــة  ومجلـــس  البلديـــة  المجالـــس 
العاصمـــة؛ الخميـــس الماضـــي، حيـــث 
األزمـــة االجتماعيـــة  تناولـــت مفهـــوم 
ومفهـــوم إدارتها، ومقومـــات ومراحل 
العمـــل  ومعوقـــات  األزمـــة،  إدارة 
فيهـــا، واســـتعرضت عـــدًدا مـــن نماذج 
لتدريـــب  االجتماعيـــة  االزمـــات  إدارة 

المشاركين عملًيا، وقدمها خنجي.

تدريب البلديين على إدارة األزمات االجتماعية مكاتب تنّظم رحالت دينية إلى مشهد عبر الدوحة
ــة ــدولـ عــلــى مــتــن الــقــطــريــة وبــشــكــل مـــعـــارض لـــقـــرار الـ

إلـــى  بحرينيـــة  ســـفر  مكاتـــب  لجـــأت 
لتقديـــم  القطريـــة  الجويـــة  الخطـــوط 
تذاكر ســـفر إلى مدينة مشـــهد اإليرانية، 
رغـــم حظـــر المجـــال الجـــوي البحرينـــي 
أمام الخطـــوط القطرية بعـــد مقاطعتها 
من قبـــل البحرين، الســـعودية، اإلمارات 
ومصـــر. وبعـــد توقـــف رحـــالت طيـــران 
الخليـــج المباشـــرة الـــى مدينـــة مشـــهد 
الدبلوماســـية  العالقـــات  قطـــع  عقـــب 
توقـــف  وبعـــد  وإيـــران،  البحريـــن  بيـــن 
رحالت الخطوط اإلماراتية الى مشـــهد 
واعتمادها على رحالت الرمز المشـــترك 
مـــع فالي دبـــي، باتت 3 شـــركات طيران 
إقتصادية خليجية تشـــغل رحالتها الى 

مشـــهد هي طيران العربية عبر الشارقة 
وطيران الجزيرة عبر الكويت باإلضافة 
الى طيران دبي مرورا بدبي رغم ارتفاع 
الطلب على هذه الوجهة التي تعتبر من 
الوجهات الرئيسية في رحالت السياحة 

الدينية على مستوى البحرين.

ونظـــرا لألســـعار المرتفعة مـــن قبل هذه 
الشـــركات، مع تعثر توفير بقية شـــركات 
تنافســـية،  لرحـــالت  األخـــرى  الطيـــران 
الســـياحية  المكاتـــب  بعـــض  وفـــرت 
لتذاكـــر  تنافســـية  أســـعارا  البحرينيـــة 
السفر إلى مشـــهد عبر الخطوط الجوية 

القطريـــة انطالقـــا مـــن الكويـــت ومرورا 
بالدوحـــة. وكان صـــدر قـــرار فـــي يونيو 
المواطنيـــن  ســـفر  بمنـــع   2017 العـــام 
البحرينييـــن الـــى دولة قطـــر او اإلقامة 

فيها او المرور عبرها.
ورصـــدت “البالد” عـــرض إلحدى مكاتب 
السفر والسياحة في حسابه باألنستغرام 
حيث اســـتخدمت صورة جانبية لطائرة 
تحمل شـــعار الخطوط الجوية القطرية، 
مـــع عـــرض بكلفـــة 95 دينارا للســـفر الى 
مدينـــة مشـــهد مـــرورا بالدوحـــة مركـــز 

عمليات الخطوط القطرية.
وفـــي ســـؤال مـــن قبـــل أحـــد المتابعيـــن 
للحســـاب إذا مـــا كانـــت الرحلة مباشـــرة 
ام ال، أجاب صاحب الحساب )ترانزيت( 

إشارة الى مدينة الدوحة.

إبراهيم النهام



شاب يضرب آخر بـ”رنق بوكس” ويكسر فّكه ويعتذر
ــن 3 ــ ــ ــط بـــــــدال م ــ ــق ــ ــة واحـــــــــــدة ف ــ ــن ــ ــه س ــسـ ــبـ ــحـ ــي بـ ــفـ ــتـ ــكـ “االســـــتـــــئـــــنـــــاف” تـ

العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  اكتفـــت 
الجنائيـــة األولـــى بحبـــس شـــاب لمدة 
ســـنة واحدة فقـــط بدالً من ســـجنه 3 
ســـنوات؛ وذلك العتدائه على ســـامة 
جســـم آخـــر بواســـطة ملكمـــة حديدة 
“رنـــق بوكـــس” على فمه والتســـبب له 
بكســـر في الفك أثنـــاء تواجدهما في 
منتـــزه عيـــن عـــذاري، وبعدما تســـبب 
له بنزيـــف دم اعتذر منـــه، فيما طالبه 
ابـــن شـــقيق المتهم بعـــدم اإلباغ ضد 
عمـــه الذي حضـــر واعتذر منـــه بعدها 

بلحظات.
 وتتمّثل تفاصيل القضية فيما أبلغ به 
المجنـــي عليه مـــن أنه تفاجـــأ بالمتهم 
يحضر إليه مـــن الخلف ويعتدي عليه 
بالضـــرب علـــى فمـــه بقبضـــة حديدية 

كان يرتديهـــا في يده الناحية اليمنى، 
وأحـــدث فيـــه اإلصابـــات الموصوفـــة 
بالتقرير الطبي الشـــرعي، وقد تخلف 
لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر 

بـ 12 %.
وقـــت  متواجـــًدا  كان  انـــه  وأوضـــح 
حصول الواقعة في منتزه عين عذاري 
الثانـــي  الشـــاهدين  صديقيـــه  برفقـــة 
والثالـــث “ابن شـــقيق المتهـــم” فوجئ 
بالمتهم يحضر له من الخلف ويعتدي 
عليه بالضـــرب بقبضـــة حديدية “رنق 
بوكـــس” كان يرتديها في يده وضربه 
على فمه مـــن الناحية اليمنى، مضيًفا 
أن الشـــاهد الثالث أرســـل إليه رســـالة 
االجتماعـــي  التواصـــل  برنامـــج  عبـــر 
“واتـــس آب” يطلـــب منـــه فيهـــا عـــدم 

اتهـــام عمـــه –المتهـــم- بالتعـــدي عليه 
بالضـــرب وإحـــداث اإلصابـــات به وأن 

يتنازل عن شكواه.
 وقـــّرر الشـــاهد الثاني أنـــه كان برفقة 
المجنـــي عليـــه والشـــاهد الثالـــث ابن 
عـــذاري  منتـــزه  فـــي  المتهـــم  شـــقيق 
وافترقـــا، ولكـــن عندمـــا التقـــى بهمـــا 
مجـــدًدا شـــاهد الدمـــاء تنـــزل مـــن فم 
الـــكام  المجنـــي عليـــه وال يســـتطيع 
بشكل سليم، وعندما ساله عن السبب 
أبلغـــه بـــأن المتهم هو مـــن تعدى عليه 
بالضـــرب بملكمة حديدية، ما أدى إلى 
كســـر فكـــه، مؤكًدا علـــى المتهم حضر 
في تلـــك األثناء واعتذر مـــن المجني 
عليـــه وقال له )“مـــا كنت أقصد أطقك 

بالرنق بوكس(.

كمـــا أفـــاد ابن شـــقيق المتهم الشـــاهد 
الثالـــث بالقضيـــة أنه علم من الشـــاهد 
الثانـــي بـــأن عمـــه المتهـــم قـــد اعتدى 
بالضرب على المجني عليه ما تســـبب 
بكســـر فكه، وأكـــد ما أبلغ بـــه المجني 
عليـــه من أنـــه طلب منه عـــدم اإلباغ 

ضد عمه.
 هذا وقد ثبت للمحكمة أن المستأنف 
المـــدان كان قـــد اعتـــدى على ســـامة 
ضربـــه  بـــأن  عليـــه  المجنـــي  جســـم 
بملكمـــة حديديـــة علـــى فمـــه فأحدث 
بالتقريـــر  الموصوفـــة  اإلصابـــات  بـــه 
الطبـــي الشـــرعي، وقـــد أفضـــى ذلـــك 
االعتداء إلى إصابته بعاهة مستديمة 
تقدر نســـبتها بــــ 12 % دون أن يقصد 

إحداثها.
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عباس إبراهيم

المنامة – وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

كشـــفت إدارة الرقابة البحرية بوكالة 
الزراعـــة والثـــروة البحرية، عن ضبط 
3 حاالت تزوير في مستندات رسمية 
من قبل أصحاب رخص صيد، بغرض 

الحصول على تراخيص لعمالة.
وأضافـــت أنه جاٍر اتخـــاذ اإلجراءات 
الازمة إلحالة المخالفات إلى النيابة 

العامة لمحاسبة المخالفين.
 وأوضحـــت أن موظفي إدارة الرقابة 
طلبـــات  تســـلمهم  أثنـــاء  البحريـــة، 
مـــن أصحـــاب رخـــص صيـــد تتعلـــق 
بالحصول على عمالة، وبعد التدقيق 

فـــي البيانات تبين وجـــود تزوير في 
مســـتندات رســـمية مما يعـــد مخالفة 

يجرمها القانون.
 وأكـــدت إدارة الرقابـــة البحريـــة أنها 
لـــن تتوانـــى عـــن اتخـــاذ اإلجـــراءات 
القانونية إزاء أية مخالفات تستهدف 
اإلضـــرار بقطاع الثروة الســـمكية في 
البحرين، ونّبهت إلى اســـتمرارها في 
تشـــديد الرقابة لضبـــط أية تجاوزات 
علـــى  تقـــع  التـــي  باألمانـــة  التزاًمـــا 
عاتقها فـــي الحفاظ على هذا القطاع 

الحيوي.

“الرقابة البحرية”: إحالة 3 حاالت تزوير للنيابة

عاقبت المحكمـــة الكبرى الجنائية األولى 
ـــا بســـجنه لمدة 3 ســـنوات  وافـــًدا ثاثينيًّ
وذلـــك  دينـــار؛   3000 مبلـــغ  وتغريمـــه 
لمحاولتـــه تهريـــب كميـــة مـــن األقـــراص 
الميتامفيتاميـــن  لمـــادة  ـــا  عقليًّ المؤثـــرة 
مخبـــأة في علبـــة معجون بطريقـــة فنية 
ليســـلمها لشخص آخر مجهول، كما أمرت 
المحكمـــة بإبعـــاده نهائيـــا عـــن البـــاد بعد 
تنفيـــذ العقوبـــة.  وكانـــت أحالتـــه النيابة 
العامـــة للمحاكمة علـــى اعتبار أنه بتاريخ 
16 يونيـــو 2019، جلـــب بقصـــد االتجـــار 
المؤثـــر العقلـــي الميتامفيتاميـــن في غير 

األحوال المرخص بها قانوًنا.
فـــي أن  الواقعـــة تتحصـــل   وذكـــرت أن 

المتهـــم ضبط أثنـــاء جلبه للمؤثـــر العقلي 
الميتامفيتاميـــن بقصد االتجار، موضحة 
أنـــه حضـــر لمملكـــة البحريـــن بتاريخ يوم 
مطـــار  عبـــر  بـــاده  مـــن  قادًمـــا  الواقعـــة 
قبـــل  مـــن  إذ شـــوهد  الدولـــي،  البحريـــن 
موظفـــي الجمارك وهو فـــي حالة ارتباك، 
فتـــم االشـــتباه بـــه وطلبـــوا منـــه التوجـــه 

للمسار األحمر للتدقيق في تفتيشه.
تفتيـــش  إجـــراءات  مباشـــرة  وأثنـــاء   
الحقيبـــة التي لديـــه، عثـــر بداخل طيات 
مابســـه علـــى علبـــة معجون وبعـــد فتح 
العلبـــة تبيـــن أنه خبـــأ فيهـــا بطريقة فنية 
عدد 198 قرًصا، تتضمن فتات األقراص.
 وثبـــت معمليا أنها األقراص تحتوي على 

المؤثـــر العقلـــي الميتامفيتاميـــن، وعندما 
ُســـئل عنها، قّرر أنه اســـتلمها من شـــخص 
في باده لتســـليمها لشـــخص آخـــر مقيم 

في مملكة البحرين.
مكافحـــة  إلدارة  التابـــع  النقيـــب  لكـــن   
مهمـــة  لـــه  أســـندت  والـــذي  المخـــدرات، 
إجراء التحريات الازمة، اكتشـــف خال 
التحقيـــق بعـــد االســـتعانة بعـــدة مصـــادر 
سرية، أن المتهم لديه علم بماهية المؤثر 
العقلـــي، وأنـــه قـــام بجلبهـــا إلـــى البحرين 
بقصـــد تهريبها وترويجهـــا وبيعها بداخل 
المملكـــة، وأن دوره فـــي العمليـــة بالفعـــل 
اقتصـــر على جلـــب تلك المـــواد المخدرة 

إلى مملكة البحرين فقط.

معجون بــعــلــبــة  فــنــيــة  بــطــريــقــة  ــراص  ــ ــ األق ــأ  ــّب خ
3 سنوات لوافد حاول تهريب أقراص الميتامفيتامين

تطبيق للتبرع للمعسرين قضائيا
ـــاء ـــادي البيض ـــاب األي ـــع أصح ـــيق م ـــرا بالتنس ـــن 50 متعث ـــر م ـــغ ألكث ـــع مبال دف

أعلــن مديــر إدارة تنفيــذ األحــكام الشــيخ خالــد بــن راشــد بــن عبدهللا آل 
خليفــة، أنــه وبنــاء علــى توجيهــات وزيــر الداخلية، ســيتم قريبا تدشــين 

تطبيق إلكتروني “فاعل خير”.

تمكيـــن  التطبيـــق  ويتضمـــن 
البيضـــاء  األيـــادي  أصحـــاب 
المعســـرين  لصالـــح  التبـــرع  مـــن 
إثـــر  ماليـــة  بمبالـــغ  والمتعثريـــن 
بعـــد  أحـــكام جنائيـــة وقضائيـــة، 
الحـــاالت  هـــذه  علـــى  التدقيـــق 
والتأكـــد مـــن توافر االشـــتراطات 

الازمـــة فـــي هـــذا الشـــأن، منوها 
إلـــى أن التطبيـــق، ســـيتم إطاقه 
بالتنســـيق مـــع هيئـــة المعلومـــات 
وإدارة  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
والنظـــم  المعلومـــات  تقنيـــة 
الشـــؤون  وإدارة  اإللكترونيـــة 

المالية بوزارة الداخلية.

وأوضـــح أن إدارة تنفيذ األحكام، 
المنـــوط  الجهـــة  وباعتبارهـــا 
الجنائيـــة  األحـــكام  تنفيـــذ  بهـــا 
والقضائيـــة، تبيـــن لها مـــن خال 
متابعـــة التنفيـــذ، وجـــود حـــاالت 
معســـرة، ال يمكنهـــا دفـــع المبالـــغ 

تـــم  وعليـــه  عليهـــا،  المترتبـــة 
التنســـيق مـــع أصحـــاب األيـــادي 
البيضـــاء لدفـــع هـــذه المبالـــغ بعد 
التأكد من الحاالت كل على حدة، 
الفتـــا إلى دفع مبالغ ألكثر من 50 

معسرا ومتعثرا.

المنامة - وزارة الداخلية

رفض استئناف مقيم تسّبب مع آخر لشخص بعاهة مستدامة
قضـــت محكمـــة االســـتئناف العليـــا 
الجنائية األولى في استئناف مقيم 
مـــدان مـــع آخر -محكـــوم عليه- في 
واقعـــة اعتداء على ســـامة جســـم 
وافـــد ارتكبها آخران بحقه وتســـببا 
له بنزيف وعاهة مستديمة في أنفه 

-اعوجـــاج- تقـــدر بنســـبة 5 
%، والســـبب قيمـــة أجرة 

توصيله مـــن المنامة 
إلى المحـــرق لرغبة 
المتهـــم األول فـــي 
مـــن  مضاعفتهـــا 
دنانيـــر،   8 إلـــى   4

يســـتغل  لكونـــه 
فـــي  ســـيارته 
صيـــل  تو
بمبالغ  اآلخرين 

مالية، وما إن شاهداه ينزف الدماء 
حتى الذا بالفـــرار من الموقع؛ بعدم 
قبـــول اســـتئناف للتقريـــر بـــه بعـــد 
الميعاد وتأييد حبســـه لمدة 3 أشهر 

واإلبعاد عن الباد.
 وكانـــت محكمـــة أول درجة قضت 

بمعاقبة المتهم األول بالسجن لمدة 
5 ســـنوات لما تســـبب به مـــن عاهة 
للمجنـــي عليه، وبحبس المســـتأنف 
لمـــدة 3 أشـــهر، وأمـــرت بإبعادهمـــا 
ا عن البـــاد بعد تنفيذ العقوبة  نهائيًّ

المحكوم بها عليهما.
 وتتمثل وقائع القضية حسبما 
عليـــه،  المجنـــي  بهـــا  أبلـــغ 
بأنـــه اعتـــاد التوجه إلى 
مقـــر عملـــه عـــن طريق 
المتهـــم  توصيـــل 
بســـيارته،  لـــه  األول 
األخيـــر  يعمـــل  إذ 
علـــى توصيله من 
المنامـــة  منطقـــة 
المحـــرق؛  إلـــى 
مقابـــل أن يدفـــع 

مقابـــل  ـــا  يوميًّ دنانيـــر   4 مبلـــغ  لـــه 
الذهاب والعودة.

 لكنـــه في يـــوم الواقعـــة، وكالمعتاد 
بعـــد انتهـــاء عملـــه غادر مـــع المتهم 
األول إلـــى منزله، وبمجـــرد وصوله 
لمســـكنه دفع األجـــرة المتفق عليها، 
فتفاجأ بالمتهم يطلب منه مضاعفة 
اتفـــاق  أو  أي ســـبب  بـــدون  المبلـــغ 
مســـبق بينهما، وهو ما رفضه وأصر 

على دفع المتفق عليه ال أكثر منه.
 وأوضـــح أن المتهـــم األول نزل من 
بالمتهـــم  ـــا  هاتفيًّ واتصـــل  ســـيارته 
وأشـــخاص  “المســـتأنف”  الثانـــي 
آخريـــن، والذيـــن حضروا لمســـاندة 
بالضـــرب  عليـــه  تعـــدوا  إذ  األول، 
المبـــرح وعندما تعـــّرض إلصابة في 
أنفـــه وشـــاهدوا الدمـــاء تنـــزف منه 

الذوا بالفرار هاربين من الموقع.
 ولفـــت إلى أنه تم نقله للمستشـــفى 
ورد  الـــازم  للعـــاج  تلقيـــه  وبعـــد 
بتقريره الطبي أنه أصيب باعوجاج 
بســـيط في الحاجز األنفي وتضخم 
وأن  األيســـر،  األنـــف  بخياشـــيم 
إصابته المحررة بواســـطة أخصائي 
كشـــفت  والحنجـــرة  واألذن  األنـــف 
عن تعرضه لعاهة مســـتديمة قدرت 

بنسبة 5 %.

وبعد القبض على المتهمان أحالتهما 
النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار 
 ،2017 أبريـــل   25 بتاريـــخ  أنهمـــا 

ارتكبا اآلتي:
علـــى  اعتـــدى  األول:  المتهـــم  أوالً: 
سامة جسم المجني عليه وأحدث 
بـــه اإلصابـــات الموصوفـــة بالتقرير 
الطبـــي والتـــي أفضت إلـــى إصابته 
بعاهـــة مســـتديمة بـــأن قـــام بضربه 

بواسطة يده على أنفه.
اعتـــدى  الثانـــي:  المتهـــم  ثانًيـــا:   
ســـامة  علـــى  وآخريـــن مجهوليـــن 
جســـم المجنـــي عليـــه وأحدثـــوا به 
بالتقريـــر  الموصوفـــة  اإلصابـــات 
علـــى  االعتـــداء  وأفضـــى  الطبـــي 
مرضـــه وعجـــزه عن القيـــام بأعماله 

الشخصية مدة تزيد عن 20 يوًما.

االتفاق كان 
توصيله بـ4 دنانير 
فضاعفاها مجرد 

وصولهم
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“الداخلية” تعلن تدشين التطبيق قريبا 
بالتنسيق مع “الحكومة اإللكترونية”

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

أّيدت محكمة االســـتئناف العليا الجنائية األولى ســـجن متقاعد 
لمدة 5 سنوات؛ وذلك لتزويره طلب إصدار تصريح عمل خادمة 
باســـم شـــخص آخر ودون علمه، ودّون بيانات سيدة مّدعًيا أنها 

زوجـــة المجني عليه ومريضة بالحساســـية وضعف 
النظـــر خاًفـــا للحقيقـــة، ليحصـــل علـــى مبالغ 

بسيطة من زبائنه.
 وتشـــير التفاصيل حســـبما جاءت في باغ 

تقـــّدم به ابـــن المجني عليه، تضمـــن أن والده 
الـــذي تـــرك أعمالـــه الحـــرة بســـبب 

سوء حالته الصحية لمعاناته من 
مرض الســـكر والضغط والقولون 
وإصابته بعـــدة جلطات وغالًبا ما 

يكون فـــي المستشـــفى، تفاجأ قبل 
نـــه حوالي ســـنة باتصال شخص غريب، أبلغه  أ

يعمل في إدارة الجنسية والجوازات واإلقامة ويرغب 
في تحويل خادمة آســـيوية علـــى كفالته والده إلى كفالته 

-أي الموظف-.
 وألنه ووالده ال يعلمان أي شيء عن تلك الخادمة، فما كان منه 
إال أن توّجـــه إلـــى وزارة العمـــل وتحصـــل على بيانات الشـــخص 
الـــذي تقدم بطلـــب إجراءات جلبهـــا، وتكلم معـــه، فأبلغه األخير 
أنـــه مخلـــص معامـــات وأن المســـتأنف حضر لمكتبـــه وجلب له 

تلك األوراق فقام بتخليص اإلجراءات الرسمية بناء عليها، ولم 
يبلغه باسم ذلك الزبون.

 وعندمـــا راجع هيئة تنظيم ســـوق العمل، اكتشـــف تزوير بصمة 
والده على استمارة استخراج رخصة الخادمة، كما اكتشف بأنه 
مدون باالستمارة أن زوجة والده هي الشاهدة الثالثة بالقضية، 
وأن ســـبب الحاجـــة للخادمـــة هو لمســـاعدة األخيـــرة المريضة 
بضعف النظر والحساسية، في حين أن والده ال يعرفها وهي 

ليست بزوجته أصاً.
 وبســـؤال السيدة الوارد اســـمها في استمارة الطلب قّررت 
أنها ليســـت زوجـــة المجني عليـــه، وال تربطها 
بـــه ثمة عاقـــة، وأنها تفاجـــأت بتدوين 

بياناتها كزوجته في االستمارة.
مخلـــص  مـــع  وبالتحقيـــق   
المتهـــم  بـــأن  أفـــاد  المعامـــات 
-المتقاعد- هو من سلم المحررات 
إلـــى  الواقعـــة  موضـــوع  المـــزورة 
مكتبـــه الخـــاص بتخليـــص المعامات؛ من 
أجل تخليص إجراءات اســـتخراج تأشـــيرة عمل لخادمة فتولى 
ذلـــك العمل، كـــون أن هذه مهنته وهدفه الحصول على فائدة أو 
عمولة مالية، ولو كان يعلم بأن الموضوع فيه مشكلة لما تدخل 

بهذا العمل و”وّرط نفسه من أجل مبلغ 10 دنانير.

زّوج شـــخصين ال يعرفـــان بعضهمـــا وطلـــب لهمـــا خادمـــة
تأييد سجن مواطن 5 سنوات بتهمة التزوير
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الحداد: القانون يقضي على ظاهرة ركن السيارات بغير أماكنها في العاصمة

عرض السيارات للبيع بالمعارض وليس الشوارع

بّيـــن الشـــوري محمـــد علـــي بخصـــوص مشـــروع 
إشـــغال الطـــرق العامـــة بـــأن القانـــون يهـــدف إلـــى 
إرجـــاع الحق الصحيح للبلديات وليســـت للوزارة، 
وقمنا باختصار المـــدد في القانون بحيث ال تكمل 

30 يوًما. 
 وأضـــاف: علـــى األســـاس واألصـــل مـــن المفترض 
عدم عرض السيارات في الشوارع فهناك كثير من 

المعارض المرخصة للسيارات.
وأوضـــح الشـــوري عبدالعزيـــز أبـــل أن المواطن له 
الحـــق على االطالع علـــى مجموعة من الخيارات، 
ويجـــب أن يكـــون القانـــون واضًحا مثـــالً في حال 
النظـــر  تعيـــق  أماكـــن  فـــي  مركبتـــه  بعـــرض  قـــام 

والمنعطفات.
 وقـــال: “في حـــال كانت المركبة قـــد عرضت على 
ملكية خاصة ألحدى األراضي لحد يقول ال توقف 
السيارة، فهل ستمنع اإلنسان من البيع عليها، ألني 
في حال قمت بعرضها في معرض ســـيارات بدفع 
مبلغ معين لعرضها، ولكن أنا أريد أن أبيع سيارتي 
بنفســـي”. وأضـــاف: ويعتبـــر هنـــا جوهـــر حـــق أنـــا 

بوقف سيارتي دون أن أعيق محل، وحركة مرور، 
ويجـــب أن تعـــاد الصياغـــة الصحيحـــة بـــأن تكون 
المركبـــة المرصوفـــة والمعروضـــة ال تعيـــق النظـــر 

فينبغي إعادة النظر على األقل في هذه المادة.
 ولفتـــت الشـــورية دالل الزايد، بخصـــوص النظرة 
القانونيـــة مـــن المشـــروع، ســـتجدني أتوافـــق مـــع 
مجلـــس النـــواب علـــى الرفـــض، وعلـــى المصلحـــة 
العامـــة من هذا المشـــروع جعلنـــي أتوافق مع رأي 

النـــواب لعدة أســـباب منها تغطية قانـــون النظافة 
عدًدا من المواد المتعلقة بموضوع إشغال الطرق.

وتســـاءل الشـــوري أحمد الحداد إذا كان من يتابع 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  القانـــون،  تطبيـــق  مخالفـــي 
بحقهـــم، وربما هناك من عـــدم اتخاذ جهات معنية 

من جهة للقضاء على هذه الظاهرة.
 وأشـــاد الحـــداد بمشـــروع القانـــون ألهميتـــه على 
قضـــاء ظاهـــرة ركـــن الســـيارات فـــي غيـــر أماكنها 

وخاصة في عاصمة المنامة.
وأثنـــت الشـــورية فاطمة الكوهجي على مشـــروع 
القانونـــي، وقالت لقـــد آن األوان بأن يتم التعديل، 
ولكـــن يجب تعديـــل مدة اإلخطـــار وزيـــادة المدة 

الممنوحة لإلزالة.
وقالـــت الشـــورية جميلـــة ســـلمان: لـــو نظرنـــا إلـــى 
التعديالت على مشروع القانون لوجدناها بسيطة 
والوضـــع يتطلـــب وجود قانون وحتـــى وأن كانت 
التعديـــالت بســـيطة، ولكنهـــا مهمـــة، إذ إن القانون 
قديـــم ولـــو اســـتجدت التعديـــالت بســـيطة، ولكن 

الواقع الحالي.

الكوهجي والجيب

رئيس مجلس الشورى ووزير األشغال

السماح لشريك المؤسسة التجارية بحضور “العمومية”
ــات الــــتــــجــــاريــــة ــ ــ ــركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ تـــــعـــــديـــــل قـــــــانـــــــون الـ

وافـــق مجلـــس الشـــورى علـــى مشـــروع قانـــون بتعديل 
الفقرة )أ( من المادة )284( من قانون الشركات التجارية 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2001م، والذي 
يمنح لكل شـــريك حق حضور الجمعية العامة بنفسه أو 
عـــن طريق وكيل عنـــه، من غير أعضـــاء مجلس الرقابة 
أو مديـــر الشـــركة أو موظفيهـــا، بمقتضـــى توكيل خاص 

وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض.
 وبينـــت اللجنة المالية عن مشـــروع القانـــون أن إضافة 
موظفي الشـــركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الفئات 
التي ال يجـــوز توكيلهم لحضور اجتماع الجمعية العامة 
تأتي اتســـاًقا مع نص المادة )203( من قانون الشـــركات 
التجارية والمتعلقة بشـــركات المســـاهمة، فضالً عن أنها 
تعمـــق الشـــفافية وتحـــول دون اآلثار الســـلبية لتضارب 
فـــي موقـــف  الشـــركة  المصالـــح حيـــن يكـــون موظـــف 

تتأثـــر فيـــه موضوعيته واســـتقالليته عند اتخـــاذ القرار 
المناسب.

مـــن جهتهـــا، قالـــت الشـــورية جميلـــة ســـلمان: أعتقد إن 
رئيـــس اللجنـــة فهـــم مداخلتـــي بطريقـــة خاطئـــة، ففي 
بدايـــة كالمـــي لـــم أعتـــرض اعتراًضـــا على مضمـــون أو 
أهـــداف المقتـــرح، مردفـــة، نؤيد أي قوانين تســـاهم في 

إزالة العوائق.
 وتابعت: إن التوكيل سيعطي الوكيل اختصاصات أكثر 

من الحضور ويعطيه حق التصويت على القرارات.
 من جهته، أفاد رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
خالد المســـقطي بـــأن المشـــروع بقانون أساســـه مقترح 
مـــن مجلـــس الشـــورى والتعديـــل يعطي الحـــق لحضور 

االجتماع لمناقشة بنود واضحة لصاحب التوكيل.
وقالت الشورية دالل الزايد إن التوكيل في ظل التعديل 
يتناســـب مع متطلبات عدم إعاقة الجمعيات العمومية، 

وهذا سيحقق مصلحة الشركات التجارية.

رمزي والمسقطي

المعتذرون
ــتـــذر عـــن الــجــلــســة الــســابــعــة  اعـ
العادي  االنعقاد  دور  من  عشرة 
ــتــشــريــعــي  ــــي لــلــفــصــل ال ــان ــثــ ــ ال

الخامس، كالً من: 
- الشورية منى المؤيد

-الشوري عبدهللا الدوسري
- الشوري منصور سرحان
-الشوري خميس الرميحي

-الشوري فؤاد الحاجي

 
تغطية مروة خميس 
تصوير خليل إبراهيم
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وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أفـــاد 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلـــف بـــأن قانـــون النظافة 
شـــمل جميـــع تعديـــالت إشـــغاالت 
الطـــرق فـــي 4 فقرات مـــن المادة 7 

لقانون النظافة بجميع التفاصيل.
ترخيـــص  موضـــوع  أن  وأضـــاف 

إشـــغال الطريـــق يمـــر عـــن طريـــق 
أمانـــة العاصمـــة، وبصورة سلســـلة 
ودون مشاكل وال يوجد أي أشكال، 
وأن التعديل المقترح بأن تســـتبدل 
البلديـــة عن الوزارة. وقال ال حاجة 
إلى أي تغيير ألن القوانين السائدة 

نظمها قانون النظافة.

ال مشاكل بتراخيص إشغال الطريق

أعاد مجلس الشـــورى مشـــروع 
قانـــون بتعديـــل بعـــض أحـــكام 
المرســـوم بقانون رقم )2( لسنة 
الطـــرق  1996م بشـــأن إشـــغال 
المرافـــق  لجنـــة  إلـــى  العامـــة 
العامة والبيئـــة المعد في ضوء 
االقتـــراح بقانـــون المقـــدم مـــن 
مـــن  للمزيـــد  الشـــورى  مجلـــس 
إلـــى  يهـــدف  والـــذي  الدراســـة، 
إعطـــاء الهيئـــات البلدية وأمانة 
إصـــدار  اختصـــاص  العاصمـــة 
تراخيص إشغال الطرق العامة، 
المختصـــة  الـــوزارة  مـــن  بـــدالً 

بشـــؤون البلديـــات والتـــي ليس 
علـــى  إشـــرافي  دور  إال  لهـــا 

الهيئات البلدية.

... وقانون إشغال الطرق يعود لـ “المرافق”

تكريم الفائزين بـ “جائزة األمير سلطان لحفظ القرآن”
اســـتقبل وزيـــر التربية والتعليم ماجـــد النعيمي بمكتبه 
الفائزيـــن  الطـــالب  عيســـى  بمدينـــة  الـــوزارة  بديـــوان 
بجائزة األمير ســـلطان بن ســـلمان لحفظ القرآن الكريم 
لألطفـــال ذوي االحتياجات الخاصة في دورتها الرابعة 
والعشـــرين المنعقـــدة في المملكـــة العربية الســـعودية، 
والتي شـــارك فيهـــا 78 طالًبا وطالبة يمثلـــون عدًدا من 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، حيـــث 
حصل الطالب عبدهللا يوســـف من مدرسة الخوارزمي 
االبتدائيـــة للبنيـــن على المركز الثانـــي ضمن فئة )حفظ 
20 ســـورة متصلة من جزء عّم – من ســـورة التين إلى 
سورة الناس( قســـم البنين، وحصت الطالبة آمنة أمين 
المريسي من مدرســـة المستقبل االبتدائية للبنات على 
المركـــز الثالـــث ضمـــن نفـــس الفئة بقســـم البنـــات، فيما 
حصـــل الطالب زياد ناصر جمـــال الدين من مركز عالية 
للتدخـــل المبكر علـــى المركز الثاني في الفرع األول من 

المسابقة.
 وبهـــذه المناســـبة، هنـــأ الوزيـــر الطلبـــة بهـــذه النتائـــج 
المتميـــزة، مؤكـــًدا حـــرص الوزارة على تشـــجيع طلبتها 
علـــى حفـــظ وتالوة القـــرآن الكريـــم من خـــالل برنامج 
)اقـــرأ وارتق( لحفظ القـــرآن الكريم بمركز رعاية الطلبة 

الموهوبيـــن، والـــذي يقـــوم بتدريـــب وتأهيـــل الطلبـــة 
للمشـــاركة في مثل هذه المســـابقات، إلى جانب تنظيم 
جائـــزة وزارة التربيـــة والتعليـــم للقرآن الكريم والســـنة 
النبويـــة، والموجهـــة للطلبـــة وأعضاء الهيئـــات اإلدارية 

والتعليمية ومنتسبي الوزارة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الجودر يهّنئ الفائَزين بمسابقة “اللغة العربية”
استقبل سفير مملكة البحرين المعين 
لدى جمهورية مصر العربية والمندوب 
الدائـــم لـــدى جامعـــة الـــدول العربيـــة، 
هشـــام الجودر، أمـــس، الطالبة فاطمة 
عبـــد النبـــي منصـــور، والطالـــب أحمد 
عبـــد هللا الســـماهيجي، اللذيـــن حققا 
ـــا بمســـابقة التحـــدث باللغة  فـــوًزا مهمًّ
العربيـــة والخطابـــة واإللقاء الشـــعري 
وتعميـــق دراســـة النحو، التـــي أقيمت 
بمقـــر األمانـــة العامـــة لجامعـــة الدول 

العربية بمدينة القاهرة، واختصاصي 
األنشـــطة المدرســـية محمـــد القعـــود، 
المرافـــق لهما. وهنأ الجـــودر الطالبين 
لمملكـــة  تمثيلهمـــا  علـــى  المشـــاركين 
البحريـــن فـــي المســـابقة وحصدهمـــا 
مراكـــز متقدمـــة والتي بدورهـــا تنقل 
صورة حضارية مشـــرفة عـــن التعليم 
بمملكـــة البحريـــن فـــي ضـــوء اهتمام 
جاللة الملك بالتعليم كركيزة أســـاس 

في بناء ونهضة المملكة.

المنامة - وزارة الخارجية
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“مشروعي” تتلقى 150 طلبا حتى اآلن
ــاري ــجـ الـ ــر  ــرايـ ــبـ فـ  15 الــــى  ــة  ــق ــاب ــس ــم ــل ل ــل  ــي ــج ــس ــت ال تــمــديــد 

أعلــن صنــدوق العمــل “تمكيــن” عن تمديد فترة التســجيل للنســخة السادســة 
مــن مســابقة األعمــال الشــبابية مشــروعي 2019 – 2020، حتــى الســبت 15 
فبرايــر 2020؛ نظــرا لإلقبــال الشــديد على تقديــم األفكار المبتكــرة، إذ وصل 
عدد الطلبات المتقدمة إلى أكثر من 150 طلبا حتى اآلن، تأكيدًا على إتاحة 
الفرصــة لمشــاركة أكبــر شــريحة مــن فئــة الشــباب الراغبيــن باالنخــراط فــي 
برنامــج متكامــل يمكنهــم من تحويــل أفكارهم التجارية إلى مشــاريع ريادية 

قائمة وناجحة. 

وتستهدف مسابقة األعمال الشبابية 
“مـــشـــروعـــي”، ضــمــن نــســخــتــهــا لــهــذا 
الفئة  مــن  البحريني  الــشــبــاب  الــعــام 
إذ  عــاًمــا،   35 18وحــتــى  العمرية مــن 
ُتقبل الطلبات من الفرق المكونة من 
يمتلكون فكرة  أفــراد ممن   3 إلــى   2
وتطويرها  بصقلها  يرغبون  تجارية 

إلى مشروٍع تجاري ناجح. 
مسابقة  فــي  التقييم  لجنة  وبـــدأت 

“مــشــروعــي” بــمــراجــعــة الــمــشــاركــات 
ــار  ــيـ ــتـ واخـ اآلن،  إلـــــى  ــمــة  ــل ــمــســت ال
الــمــتــقــدمــيــن الــمــتــأهــلــيــن لــلــمــرحــلــة 
يتضمن  إذ  الــبــرنــامــج،  مــن  المقبلة 
بــرنــامــج مــشــروعــي تكريم أفــضــل 3 
مشاريع في الحفل الختامي، وتوزيع 
جائزة  تشمل  التي  الجوائز  من  عدد 
العام ألفضل دراسة جدوى، وجائزة 
أفضل نموذج عمل، وجائزة التسويق 

إلى  إضــافــة  والــتــرويــج،  والمبيعات 
جائزة العام للمشروع ذي المسؤولية 
االجــتــمــاعــيــة، وجـــائـــزة الــعــام لــرائــد 
ــعــمــل الـــمـــؤثـــر، وجـــائـــزة اإلبـــــداع،  ال
اإللكتروني،  للمشروع  العام  وجائزة 
وجــائــزة أفــضــل اســتــخــدام لشبكات 

جائزة  وأخيًرا  االجتماعي،  التواصل 
الجمهور. 

لصندوق  التنفيذي  الــرئــيــس  ــال  وقـ
“إن  جناحي  إبراهيم  “تمكين”  العمل 
مسابقة األعمال الشبابية “مشروعي” 
تجذب العديد من الشباب البحرينيين 
باتخاذ  يــرغــبــون  الــذيــن  الطموحين 
ريادة األعمال طريًقا مهنًيا لهم، وقد 
هذه  في  التسجيل  فترة  تمديد  تــّم 
المسابقة؛ إلتاحة مجاٍل أوسع للفرق 
ذات األفكار المبتكرة باالنضمام إلى 
الــبــرنــامــج واالســتــفــادة مــن الــفــرص 
التدريبية، التي يقدمها ليتمكنوا من 
وتحفيز  الريادية  تحقيق مشاريعهم 
القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية 

البحرين االقتصادية 2030”.

إبراهيم جناحي

المنامة - تمكين

السنابس - الغرفة

تنفيًذا لدور غرفة تجارة 
وصــنــاعــة الــبــحــريــن، في 
الــكــرام  أعضائها  تعريف 
الــصــلــة  ذات  ــقــوانــيــن  بــال
ــارة والـــصـــنـــاعـــة،  ــتـــجـ ــالـ بـ
عــن طــريــق عقد لــقــاءات 
ــة وتــــوعــــويــــة  ــ ــاوريـ ــ ــشـ ــ تـ
ألعــضــائــهــا الـــكـــرام، حــول 
الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات 
ــمــــس الـــقـــطـــاع  ــ ــي ت ــ ــتـ ــ الـ
الـــخـــاص حــســب مـــا ورد 
لعامي  الغرفة  خطة  فــي 
الُمعتمدة   ،2020 -  2019
إدارتها،  مجلس  قبل  من 
فإن الغرفة ستنظم ورشة 
الــقــانــون رقم  عمل حــول 
بإصدار   2018 لسنة   )30(
البيانات  حــمــايــة  قــانــون 
ــي تــمــام  الـــشـــخـــصـــيـــة، فــ

صباح  مــن   9:00 الساعة 
ــاء، الــمــوافــق  ــعـ يـــوم األربـ
بقاعة   ،2020 فبراير   12
الغرفة  بمبنى  المجلس 
ــكــائــن  ــار” ال ــجـ ــتـ ــيـــت الـ “بـ

بمنطقة السنابس.
وفــي هــذا الــصــدد، دعت 
غــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة 
المهتمين  جميع  البحرين 
هذه  لحضور  والمعنيين 
مؤكدة  المهمة،  الــورشــة 
حرصها  الوقت  ذات  في 
عــلــى تــنــظــيــم الــلــقــاءات 
ــتــوعــويــة والــتــثــقــيــفــيــة  ال
والندوات  العمل  وورش 
المتنوعة؛ لخدمة أعضاء 
وأصحاب  الكرام  الغرفة 
األعـــــــــمـــــــــال والـــــتـــــجـــــار 

بالمملكة.

“الغرفة” تناقش “حماية البيانات الشخصية”

شينزن - هواوي

“هواوي” تقاضي 
“فيرايزون” األميركية

رفعت شركة “هواوي” دعوى قضائية 
للمنطقة  األمــيــركــيــة  الــمــحــاكــم  فـــي 
تكساس  بــواليــة  والغربية  الشرقية 
)Verizon(؛  “فــيــرايــزون”  شركة  ضد 
النــتــهــاكــهــا بـــــراءات اخـــتـــراع إحــدى 
إذ  “هـــواوي”،  تمتلكها  التي  التقنيات 
لبيان  الــدعــوى  هــذه  بموجب  تسعى 
االنتهاك والحصول على تعويض عن 
استخدام “فيرايزون” تقنية تعود لها، 
اختراع  بــراءة   12 بموجب  ومحمية 

مسجلة في الواليات المتحدة.
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أعلنــت شــركة زيــن البحريــن، أمــس عــن صافــي أرباحهــا البالــغ 1.454 مليون دينار فــي الربــع األخير 2019 
والمنتهي في 31 ديســمبر 2019، بانخفاض نســبته 2 % على أســاس ســنوي مقارنة بالفترة نفســها 2018، 
التي بلغت 1.489 مليون دينار. أما حجم األرباح التشغيلية في الربع األخير 2019 فبلغ 1.697 مليون دينار 
بارتفاع بنســبة 16 % على أســاس ســنوي مقارنة بالفترة نفســها من العام 2018 التي بلغت 1.457 مليون 
دينــار وذلــك علــى الرغــم من انخفاض حجم اإليرادات إلى 17.106 مليون دينار وبنســبة 2 % على أســاس 
ســنوي، مقارنة بالفترة نفســها من العام الماضي، التي بلغت 17.505 مليون دينار. كما بقيت أرباح الســهم 

الواحد ثابته في الربع األخير المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019 إلى 4 فلس.

ــاًحــا  ــن” الــبــحــريــن أرب ــ وحــقــقــت “زي
صافية قدرها 5.269 مليون دينار 
 31 المنتهية  شــهــر   12 فــتــرة  فــي 
 2 نسبته  بنمو   ،2019 ديسمبر  في 
التي  الصافية  باألرباح  مقارنة   %
وقدرها   2018 الــعــام  فــي  حققتها 

5.174 مليون دينار.
التشغيلية  الشركة  أربـــاح  وبلغت 
في 2019 نحو 6.338 مليون دينار 
مع  مقارنة   %  24 نسبته  بارتفاع 
 ،2018 فــي  ديــنــار  مــلــيــون   5.112

ــم انــخــفــاض حــجــم اإليـــــرادات  رغـ
وبنسبة  دينار  مليون   62.895 إلى 
من  نفسها  بــالــفــتــرة  مــقــارنــة   %  5
العام الماضي والتي بلغت 66.198 

مليون دينار. 
ثابتة  الواحد  السهم  أربــاح  وبقت 
2019 والــتــي  الــمــالــيــة  الــســنــة  فــي 

بلغت 14 فلًسا.
الــبــحــريــن  “زيــــــــن”  أداء  وجـــــــاء 
التشغيلية  ــاح  ــ ــ األربـ ــي  فـ ــوي  ــقـ الـ
ــا بــاســتــمــرار الــشــركــة في  مــدفــوًع

الكفاءة  لتعزيز  الموجهة  خططها 
تقليل  في  ومبادراتها  التشغيلية، 
حجم النفقات، إضافة إلى مكانتها 
ــا عـــلـــى صــعــيــد قــطــاع  ــ ــه ــ ــدرات وقــ
خدمات البيانات، والتي تمثل ما ال 
47 % من حجم إجمالي  يقل عن 

اإليرادات.
العمومية،  الميزانية  صعيد  وعلى 
إجمالي  أن  البحرين  “زيـــن”  بينت 
السنة  خــتــام  فــي  الملكية  حــقــوق 
 72.261 لنحو  ارتفع   2019 المالية 

مليون دينار، وبزيادة نسبتها 3 % 
بالعام  مقارنًة  سنوي،  أساس  على 
المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 
 70.213 2018 والتي بلغت حينها 
ــغ حجم  ــل ــار. فــيــمــا ب ــ ــن ــ ــيــون دي مــل

2019 ما  عــام  األصـــول فــي ختام 
دينار  مليون   118.739 مجموعه 
أساس  على   % 25 نسبتها  بزيادة 
حين   ،2018 بالعام  مقارنة  سنوي 
 94.803 الــشــركــة  ــول  ــ أصـ بــلــغــت 

مليون دينار.
زيـــن  إدارة  مـــجـــلـــس  وأوصـــــــــى 
البحرين بتوزيع أرباح سنوية على 
رأس  مــن   %  6 بنحو  المساهمين 
المال المدفوع، بما يعادل 6 فلوس 

لكل سهم.

الشيخ أحمد: النتائج 

اإليجابية ثمرة االلتزام 

باالبتكار

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة 
خليفة  آل  علي  بــن  أحــمــد  الشيخ 
نتائج  البحرين  زيــن  فــي  “حققنا 
 ،2019 الــعــام  فــي  إيجابية  مالية 

المالي  األداء  بهذا  سعداء  ونحن 
الذي جاء ثمرة اللتزامنا المتواصل 
التي  الخدمات،  وتقديم  باالبتكار 
ــات الــمــتــنــامــيــة  ــاجـ ــيـ ــتـ ــبــي االحـ تــل
يتمتع  الــــذي  ــبــحــريــن،  ال لمجتمع 
غــيــر مسبوقة  بــمــســتــويــات  ــيــوم  ال
مــن االتــصــال والــتــواصــل، ونؤمن 
تطوير  بأهمية  البحرين  زيــن  فــي 
حلول وخدمات أستثنائية للعمالء 
المملكة  إستراتيجية  مع  تتماشى 

للتحول الرقمي”. 
العام  فــي مطلع  “وأكــدنــا  وأضـــاف 
2020 عزمنا على مواصلة جهودنا 
زين  مجموعة  مع  التميز  لتحقيق 
التشغيلية  عــمــلــيــاتــنــا  كــافــة  عــبــر 
العمالء  منح  بمواصلة  ــتــزام  واالل
تجارب وخدمات ال تضاهى، وذلك 
عبر تبني أحدث التقنيات وتطوير 
لتلبية  المصممة  الحلول  من  مزيد 

احتياجات مجتمعنا”.

الشيخ أحمد بن علي

المنامة - زين البحرين

 5.3 مـلـيـون دينـار أربـاح “زيــن الـبـحــريــن” في 2019
ــم ــه س لــــكــــل  فـــــلـــــوس   6 ــع  ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ بـ يـــــوصـــــي  اإلدارة  مـــجـــلـــس 

• فبراير 2019: 

- وقعت الشركة اتفاقية شراكة  «
مع Majra، المنصة المخصصة 
للشباب والطلبة الباحثين عن 

فرص عمل والراغبين بإيجاد 
خيارات مهنية تلبي تطلعاتهم. 

أطلقت زين البحرين   «  -
حملة إلعادة تدوير النفايات 
 Plastic is Not البالستيكية

Fantastic بالتعاون مع المجلس 
األعلى للبيئة وذلك ضمن 

مسؤولية الشركة لتعزيز الوعي 
البيئي في البحرين.

• مارس 2019: 

سّلطت الشركة  الضوء  «  -
على أهمية التنوع في مكان 

العمل” خالل مشاركتها كراع 
ذهبي لمهرجان Unbound لالبتكار 

.2019

قدمت الشركة  الرعاية  «  -
لجلسة نقاش “التنوع في 

مكان العمل” خالل قمة الدفع 

اإللكتروني “ePAY”، بهدف تعزيز 
التنوع واالندماج.

• مايو 2019:

-  زين البحرين توسع  «
تغطيتها لباقات التجوال العالمية 

بإضافة أذربيجان وتونس 
وكزاخستان، ليصل عدد الدول 
المغطاة إلى 84 دولة وقائمة 

المشغلين إلى 125 شريكًا.

زين البحرين وبالتعاون  «  -
مع تطبيق عشاق كرة القدم في 
البحرين “مالعب” تطلق “بطولة 

زين الرمضانية لكرة القدم” 
بمشاركة 32 فريقًا في منافسات 

استمرت على مدار ثالثة أيام.

خالل شهر رمضان  «  -
المبارك، قدمت زين البحرين 

احتياجات شهر رمضان الغذائية 
ووجبات اإلفطار للعائالت المعوزة 

في المملكة كجزء من مبادرة 
“عطاء الموظفين للمجتمع”.

• يونيو 2019: 

الشركة  تطلق أجهزة  «  -
 ”Smart Branch“ الخدمة الذاتية

بهدف تعزيز تبني العمالء لقنوات 
الخدمة الذاتية الرقمية واالرتقاء 

بتجاربهم. 

أغسطس 2019:  «  •

زين البحرين تحتفي  «  -
بإنجاز المنتخب البحريني لكرة 

القدم بالفوز ببطولة اتحاد غرب 
آسيا لكرة القدم 2019 عبر تقديم 

عروض حصرية مدى الحياة 
على باقات اإلنترنت والهواتف 

المحمولة لكل العب في المنتخب 
عالوة على أفراد أسرهم.

-  أطلقت زين مبادرة إلعادة  «
e-( تدوير المخلفات اإللكترونية
Waste( بالتعاون مع المجلس 

األعلى للبيئة و”كروان اندستريز” 
وذلك بهدف الترويج ألهمية 

إعادة تدوير وإدارة المخلفات 
اإللكترونية.

نجح موظفو زين  «  -
بجمع 1.5 طن من المخلفات 

اإللكترونية. وتأتي هذه المبادرة 

ضمن مسؤولية الشركة لتعزيز 
الوعي البيئي وإيجاد حلول للحد 

من التلوث البيئي والمخلفات 
اإللكترونية من خالل إعادة 

تدويرها.

• سبتمبر 2019: 

الشركة  تستضيف  «  -
النسخة الخامسة لفعالية “يوم 

العميل” ويأتي ذلك كجزء من 
جهود الشركة المتواصلة لضمان 

تقديم تجارب عمالء متفوقة 
ورائدة.

- زين البحرين توقع اتفاقية  «
شراكة طويلة األمد مع الجامعة 

األمريكية بالبحرين لتقديم حلول 
اتصال وخدمات إنترنت عالية 

السرعة في حرم الجامعة الجديد.

•أكتوبر 2019: 

زين البحرين تتعاون مع  «  -
شركة بهبهاني وإخوانه لجمع 

مخلفات اإللكترونية من الشركة 
وموظفيها كجزء من مساهمة 

زين البحرين المستمرة لالستدامة 
في مملكة البحرين.

- بدأت الشركة  بتطبيق منظومة  «
فصل النفايات البالستيكية في 
مقرها الرئيسي وذلك كجزء من 

عملية إعادة تدوير المخلفات 
اإللكترونية.

•نوفمبر 2019:

-  أطلقت زين خدمات  «
خطوط برودباند األلياف البصرية 

Fiber Optic. ما يتيح الفرصة لكل 
منزل وشركة بالتمتع بخدمات 

فايبر أوبتيك الجديدة.

اختارت زين شركة  «  -
“إريكسون” لنشر شبكة الجيل 

الخامس في البحرين، وأكملت 
بنجاح  أول عرض تفاعلي عبر 

شبكات الجيل الخامس.

الشركة  تطلق وبالشراكة  «  -
مع وزارة التربية والتعليم 

والمجلس األعلى للبيئة مسابقة 
إلعادة تدوير النفايات اإللكترونية 
بمشاركة 17 مدرسة في المملكة. 

وسيتم اختتام المسابقة في 
مارس 2020.

- زين تطلق منصة “ألعاب زين”  «
والتي تتيح لعمالئها االستمتاع 

بأكثر من 1000 لعبة شهيرة 
عبر أنظمة “iOS” و”أندرويد” 

و”ويندوز”.

•ديسمبر 2019:

-الشركة  تطلق أول معسكر  «
للعلوم والتكنولوجيا والهندسة 

 STEM   والرياضيات للفتيات
Camp يهدف لالرتقاء بوعي األجيال 

القادمة الفكري واالجتماعي 
والتقني وإعادة تحديد المسار 

الوظيفي للفتيات الصغيرات في 
المملكة.

- الشركة تحتفي بإنجاز المنتخب  «
البحريني األول لكرة القدم وفوزه 

ببطولة كأس الخليج 2019 عبر 
منح بعثة المنتخب مكافأة 
إجمالية قدرها 50 ألف دينار 

ورعاية تذاكر عودة المنتخب إلى 
المملكة.

أبرز إنجازات زين البحرين في 2019

“األهلي المتحد” يعلن جوائز بقيمة 10,000 دينار
مٔوخرا،  المتحد  األهلي  البنك  أطلق 
يتيح  ــــذي  وال  ،eRewards بــرنــامــج 
لــعــمــالئــه فــرصــة الــفــوز بــجــوائــز تبلغ 
10,000 دينار من خالل استخدامهم 
التطبيق  المقدمة عبر  البنك  لخدمات 

ٔاو الموقع اإللكتروني. 
ويشمل البرنامج العمالء السابقين ٔاو 
الجدد في خدمات األهلي المقدمة عبر 
تطبيق الجوال ٔاو الموقع اإللكتروني. 
في  المسجلين  لعمالئنا  اآلن  يمكن 

اإللكتروني  وموقعنا  الجوال  تطبيق 
المبالغ  تحويل  ٔاو  فواتيرهم  ســـداد 
ــن خــالل  ــقــديــة بــســهــولــة تـــامـــة مـ ــن ال
التي  المتطورة  االستخدام  واجهات 
معاملة  كــل  ستتيح  الــبــنــك.  يقدمها 
ٕاضافية المزيد من الفرص للفوز. كما 
ٔان العمالء الجدد سيحصلون على 10 
نقاط عند التسجيل، ٕاضافة ٕالى نقطة 
عــمــلــيــة. ستستمر  كـــل  عــلــى  ــدة  ــ واحـ
هذه الحملة لمدة ستة ٔاشهر، وسيتم 
كل  نهاية  فــي  الفائزين  عــن  ــالن  اإلعـ

شهر. 

ــفــيــذي  ــتــن ــــب الـــرئـــيـــس ال ــائ ــ وقـــــــال ن
المصرفية  الــخــدمــات   – للمجموعة 
المتحد،  األهــلــي  الــبــنــك  فــي  لــأفــراد 
هناك  ٔان  “الحــظــنــا  سيغال  ســوفــرات 
ــردد فـــي تــبــنــي الــقــنــوات  ــ ــت ــ بــعــض ال
ٔاننا  ٕاال  الرقمية،  للخدمات  الجديدة 
عــلــى ثــقــة تــامــة ٔانــــه بــمــجــرد تــعــرف 
من  المتنوعة  التشكيلة  على  عمالئنا 
ٔايديهم  بين  نوفرها  التي  الخدمات 
عبر منصاتنا الرقمية، فٕانهم لن يقبلوا 
بما هو ٔاقل من هذا المستوى الجديد 

من السرعة والسهولة”.

المنامة - األهلي المتحد

سوفرات سيغال
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أعلنــت مجموعــة بنــك ABC )المؤسســة العربيــة المصرفيــة(، أمــس عــن نتائجهــا الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 
ديســمبر2019، التي أظهرت نمًوا قوًيا في األصول واإليرادات واألرباح بعد التعديل ُرغم اســتمرار الظروف الصعبة 
فــي األســواق الخارجيــة. وتميــز العــام بالتوتــرات التجاريــة المســتمرة بيــن الواليــات المتحــدة األميركيــة والصيــن، 
وانخفــاض أســعار الفائــدة، وآلــت المخــاوف العالميــة في شــأن النمو مجتمعًة مع الوضع السياســي غير المســتقر في 

بعض األسواق الرئيسة لبنك ABC، إلى تباطؤ النمو االقتصادي وتراجع الطلب على االئتمان.

ومع ذلك، نجح بنك ABC في التغلب 
علـــى هذه الظروف، واســـتثمر بدرجة 
كبيرة في رحلته إلى التحّول الرقمي، 
مـــا تكّلل باإلطـــاق الرائد لبنـــك “إلى” 

الرقمي في الربع الرابع 2019.
وحققـــت المجموعـــة أرباحـــا صافيـــة 
موحدة عائدة إلى مســـاهمي الشـــركة 
األم قدرهـــا 194 مليـــون دوالر، بعـــد 
الظـــروف  تحديـــات  أثـــر  اســـتيعاب 
االســـتثمارات  ومصروفـــات  الحاليـــة 
المذكورة أعاه. ملخص األداء المالي 
للربع الرابع والســـنية المالية موضحة 

أدناه: 

النتائج المالية                             

للربع الرابع )لفترة 3 أشهر(

بلغـــت األربـــاح الصافيـــة الموحـــدة 
العائـــدة إلى مســـاهمي الشـــركة األم 
33 مليـــون دوالر خال الربع األخير 
2019، أدنى بنسبة 23 % مقارنة مع 
أرباح الربع األخير من العام الســـابق 
البالغـــة 43 مليـــون دوالر، ما يعكس 
التغيرات في مستويات مخصصات 
والمصاريـــف  المتعثـــرة  الديـــون 
المرتبطة خصوصا مع االستثمارات 

والتضخم.
بلغـــت ربحيـــة الســـهم الواحـــد للربع 
األخيـــر مـــن العـــام 0.01 دوالر، عند 
نفـــس مســـتواه للفتـــرة المقابلة من 

العام السابق. 
إلـــى  العائـــد  الشـــامل  الدخـــل  بلـــغ 
مســـاهمي الشـــركة األم 85 مليـــون 
دوالر  مليـــون   33 مقابـــل  دوالر، 
ُســـجلت فـــي نفس الفترة مـــن العام 
المســـتويات  يعكـــس  مـــا   ،2018
الســـليمة لصافـــي األربـــاح والقيمـــة 
وتحويـــل  الديـــن  ألدوات  العادلـــة 

العمات األجنبية.

 النتائج المالية للسنة 2019

بلغـــت األربـــاح الصافيـــة الموحـــدة 
الشـــركة  مســـاهمي  إلـــى  العائـــدة 
األم 194 مليـــون دوالر عـــن العـــام 
2019، أقـــل بنســـبة 4 % مـــن أرباح 
العـــام الســـابق البالغـــة 202 مليـــون 
معـــدل،  أســـاس  وعلـــى  دوالر. 
ارتفعـــت األرباح الصافية بنســـبة 2 
% بعـــد عـــدم احتســـاب الصفقـــات 
االســـتثنائية غيـــر المتكـــررة وتأثير 

العمات األجنبية.
اســـتقرت ربحيـــة الســـهم الواحد عند 
0.06 دوالر، بالمقارنـــة مع 0.07 دوالر 

للعام السابق.
بلغ الدخل الشامل العائد إلى مساهمي 
الشركة األم 261 مليون دوالر، مقابل 
دخـــل بمبلـــغ قـــدره 57 مليـــون دوالر 
ُسجلت عن العام 2018، ويعكس ذلك 
المســـتويات الســـليمة لصافي األرباح 
والتغيـــرات اإليجابية للقيمـــة العادلة 
التغيـــرات  مقابـــل  الديـــن،  ألدوات 
السلبية في تحويل العمات األجنبية 

خال العام 2018.
بلغـــت حقـــوق الملكيـــة العائـــدة إلـــى 
مســـاهمي الشـــركة األم 4031 مليـــون 

دوالر في نهاية العام، مرتفعة بنســـبة 
4 % مقارنـــة مـــع 3862 مليـــون دوالر 

في نهاية 2018.
بلغ إجمالـــي موجودات مجموعة بنك 
 31 فـــي  دوالر  مليـــار   ABC) 30.1)
ديسمبر 2019، مقارنة مع 29.5 مليار 
دوالر في نهاية العام 2018. في حين 
نمت القروض والسلفيات 11 % خال 
الســـنة لتصل إلـــى 16.5 مليـــار دوالر، 
بعد استيعاب أثر سعر صرف العمات 
األجنبيـــة، ممـــا يدل على كفـــاءة أداء 
اســـتراتيجية التخطيط ونمو قدراتنا 
علـــى التغطيـــة مـــع اســـتمرار تركيزنا 
على اإلدارة الحذرة للميزانية العامة.

توزيع أرباح نقدية بنسبة 3 % 

 ABC قرر مجلس إدارة مجموعة بنك 
تقديـــم توصية في اجتمـــاع الجمعية 
العموميـــة الـــذي ســـينعقد بتاريخ 29 
مـــارس 2020 في البحريـــن للموافقة 
علـــى توزيع أرباح نقدية بنســـبة 3 % 
(0.03 دوالر لكل ســـهم من دون أسهم 
الخزانـــة(، بما يعادل تقريًبا 48 % من 
صافـــي األربـــاح للعـــام 2019 العائـــدة 
إلى مســـاهمي الشركة األم، أي حوالي 

93 مليون دوالر.

األداء المالي )للسنة المالية 2019(

بلـــغ مجمـــوع الدخـــل التشـــغيلي 865 
أي   ،2019 العـــام  عـــن  دوالر  مليـــون 
أعلـــى بنســـبة 6 % مقارنـــة مع الدخل 
التشـــغيلي للعـــام الســـابق البالغة 817 
مليـــون دوالر، وعلـــى أســـاس معـــدل 
التشـــغيلي  الدخـــل  مجمـــوع  ارتفـــع 
بنســـبة 4 % مما يعكس نمًوا قوًيا في 

العديد من أعمالنا.
بلـــغ صافي دخل الفوائـــد 564 مليون 
مقارنـــة   %  1 نســـبتها  بزيـــادة  دوالر 

العـــام  عـــن  دوالر  مليـــون   559 مـــع 
2018، بعـــد اســـتيعاب تأثير انخفاض 
أســـعار الفائدة وســـعر صرف العمات 

األجنبية. 
 524 التشـــغيلية  المصروفـــات  بلغـــت 
 50 مقـــداره  بارتفـــاع  دوالر،  مليـــون 
مليون دوالر أو 11 % مقارنة مع العام 
الماضي، بســـبب المواصلة باالستثمار 
في رحلة التحـــّول الرقمي للمجموعة 
والمبادرات االســـتراتيجية إلى جانب 
التضخـــم، وعلـــى أســـاس معـــدل فقد 
التشـــغيلية  المصروفـــات  ارتفعـــت 

بنسبة 4 % عن العام السابق.
الديـــون  مخصصـــات  صافـــي  بلـــغ 
مقارنـــة  دوالر  مليـــون   82 المتعثـــرة 
العـــام  عـــن  دوالر  مليـــون   79 بمبلـــغ 
الماضـــي، بشـــكل عـــام جـــاءت علـــى 
مســـتوى مماثـــل للعام الماضـــي، األمر 
االســـتباقية  اإلدارة  يعكـــس  الـــذي 

لائتمان واالكتتاب المتحفظ.

بلغـــت نســـبة الديـــون المتعثـــرة إلـــى 
المجموعـــة  فـــي  القـــروض  إجمالـــي 
مســـتويات  عـــن  متحســـنة   %  3.7
نهايـــة العـــام 2018 التـــي بلغـــت 4.0 
%، وتصبـــح النســـبة المعدلـــة للديون 
المتعثـــرة 2.9 % بعد تعديـــل الديون 
وضـــع  تـــم  التـــي  القديمـــة  المتعثـــرة 

مخصصات كاملة لها. 

الميزانية العامة

بلغـــت الودائـــع فـــي نهاية العـــام 21.0 
مليـــار دوالر، مقارنـــة مـــع مســـتوياتها 
البالغـــة 20.7 مليـــار دوالر فـــي نهايـــة 
العام 2018، “مواصلين جهودنا لتنويع 
وتحسين جودة قاعدة الودائع لدينا”.

علـــى  الســـيولة  حافظـــت مســـتويات 
قوتهـــا حيـــث بلغـــت تغطية الســـيولة 
المســـتقرة  الســـيولة  303 % ونســـبة 
نســـبة  وبلغـــت   ،%  115 الصافيـــة 
الموجـــودات الســـائلة إلـــى الودائع 51 

%، وهي نسبة جيدة.
حافظت نســـبة الفئة األولى من رأس 
المـــال علـــى قوتها عنـــد 16.9 %، كما 
بلغت النسبة الكلية لكفاية رأس المال 

.% 17.9
وقـــال رئيس مجلـــس إدارة مجموعة 
بنـــك ABC، الصديق عمر الكبير “ ُرغم 
شـــهد  الصعبـــة،  الخارجيـــة  الظـــروف 
عـــام 2019 نمًوا جّيًدا فـــي اإليرادات 
مـــن دون   ABC لبنـــك  والموجـــودات 
القويـــة  العامـــة  المســـاس بميزانيتنـــا 
إلدارة  الحـــذر  االســـتباقي  ونهجنـــا 
المخاطر االئتمانية. ولقد حرصنا على 
التركيز علـــى تحقيق اســـتراتيجيتنا، 
مع الوعي التام بالتغيرات في القطاع 
المصرفـــي، والبقاء فـــي الطليعة فيما 
يتعلـــق باالســـتعداد للتحـــّول الرقمـــي 
ونحـــن لفخورون بتدشـــين بنك “إلى” 
الـــذي القى حماًســـا كبيًرا مـــن عمائنا 

وشركائنا في البحرين”.

ABC المنامة - بنك

194 مليون دوالر أرباح “ABC “ للسنة المالية 2019
دوالر  0.01 الـــعـــام  مـــن  األخـــيـــر  ــع  ــرب ــل ل ــد  ــ ــواح ــ ال ــم  ــه ــس ال ــة  ــي ــح رب ــت  ــغ ــل ب

السيارات الصينية وقطع غيارها متوافرة رغم تداعيات “كورونا”

بحرينيـــة،  ســـيارات  وكاالت  أكـــدت 
الصينيـــة  الســـيارات  تدفـــق  اســـتمرار 
إلـــى الســـوق المحليـــة، رغـــم تداعيـــات 
انتشـــار فيـــروس الكورونا، فـــي الوقت 
الـــذي تواصل فيـــه الســـيارات الصينية 
اكتســـاح الســـوق المحلية بنمو مضطرد 
خـــال األعوام الماضية. ونمت مبيعات 
الســـيارات الصينيـــة من نحـــو 2 % من 
قرابـــة  قبـــل  الســـيارات  عـــدد  إجمالـــي 
5 ســـنوات فقـــط، حتـــى باتـــت الحصـــة 
الســـوقية للعامـــات التجاريـــة الصينية 
تقـــدر بنحـــو 25 % بنهايـــة العام 2019، 
إذ يقبـــل البحرينيـــون والمقيمـــون على 
بشـــكل  الصينيـــة  الســـيارات  اقتنـــاء 
لشـــركة  العـــام  المديـــر  وقـــال  متزايـــد. 
“التســـهيات” للســـيارات، وهـــي الوكيل 

الحصري لعامـــة “GAC Motor” وعدد 
من العامات الصينية برير جاســـم، إنه 
ال توجـــد أي مشـــكلة فـــي توافـــر قطـــع 
الغيار وتلبية طلبات السيارات الصينية 

الجديدة.
وأشـــار جاســـم إلـــى أن الشـــركة لديهـــا 
مخـــزون كاف مـــن قطـــع الغيـــار يلبـــي 
اإلمـــدادات  وأن  األســـواق،  حاجـــة 

مستمرة.
الســـيارات  بطلبـــات  يتعلـــق  وفيمـــا 
الجديـــدة، أكـــد أن شـــركة التســـهيات 
زبائنهـــا  احتياجـــات  لتلبيـــة  مســـتعدة 
مختلـــف  مـــن  الســـيارات  مـــن  األفـــراد 
الموديـــات للعـــام 2020، فـــي حيـــن ان 
أو  األســـاطيل  مثـــل  الكبيـــرة  الطلبـــات 
المواصفات المتشـــابهة من حيث اللون 

يتم توفيرها عبر طلب خاص يســـتغرق 
عدة أشهر لكي تصل.

 ”GAC“ وأوضح جاســـم إلـــى أن مصانع
فـــي الصين بعيدة نســـبًيا عـــن المناطق 
المعروفـــة والموبوءة بالفيـــروس، لكنه 
أشار إلى أن سلسلة اإلمدادات مترابطة 
جـــًدا وعادة مـــا يســـتغرق التأثيـــر على 
سلســـة اإلمدادات لعدة أشـــهر، موضًحا 
أن الشـــركة اســـتلمت فـــي شـــهر ينايـــر 
الماضـــي كميـــة كبيرة مـــن قطـــع الغيار 
الازمة وهي كافية لألشهر المقبلة، لكن 
ذلـــك ال يعني أنه في حال تطور الوضع 

أن تتأثـــر سلســـة اإلمـــدادات ليس على 
مستوى العامات الصينية فحسب، بل 
لمختلـــف عامـــات الســـيارات العالمية، 
إذ تعتبـــر الصين جزًءا مهًما في سلســـة 

إمداد صناعة السيارات عالمًيا.
مـــن جانبه، أكـــد مســـؤول العمليات في 
شـــركة “موتـــور ســـيتي”، وهـــي وكيـــل 
هانـــي  الصينيـــة  “تشـــيري”  ســـيارات 

إمـــدادات  علـــى  تأثيـــر  ال  أنـــه  محمـــد، 
السيارات الجديدة للعام 2020 أو حتى 
قطـــع الغيـــار، التي هي متوافرة بشـــكل 

كاٍف في السوق.

ارتفاع حصتها 
السوقية من 2 % 

إلى نحو 25 %

عسكر - ألبا

أنهت شـــركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
أكبـــر مصهـــر لأللمنيـــوم فـــي العالـــم 
 2019 العـــام  الصيـــن،  باســـتثناء 
بتســـجيل أعلـــى حجـــم مبيعات في 
طـــن   1,350,326 بلـــغ  إذ  تاريخهـــا، 
متري للســـنة الكاملة، بزيادة سنوية 
مقدارهـــا 33 %، فـــي حيـــن تجـــاوز 
طـــن   1,365,005 اإلنتـــاج  حجـــم 
متري، مســـجًا زيادة ســـنوية بلغت 

.% 35

وبالنســـبة للربـــع األخيـــر مـــن العـــام 
2019، بلـــغ حجـــم مبيعات الشـــركة 
مســـجًا  متـــري،  طـــن   405,259
ارتفاًعـــا بنســـبة 54 % على أســـاس 
ســـنوي، وذلك مقابـــل 262,346 طن 
متـــري خال الربع األخير 2018. أما 
اإلنتاج فقد بلغ 401,175 طن متري 
مسجًا زيادة سنوية بمقدار 62 %، 
مقارنـــة بمـــا مقـــداره 248,149 طن 

متري في الفترة نفسها 2018.

باإلنابـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
لشـــركة “ألبـــا” علـــي البقالـــي “نحـــن 
 2019 العـــام  بإنهـــاء  مســـرورون 
بقوة، فقد تخطى أداؤنا التشـــغيلي 
األهـــداف التـــي وضعناهـــا للعام من 
الكامـــل  التجـــاري  التشـــغيل  خـــال 
لخط الصهر الســـادس في الشـــركة، 
ومـــا يزيـــد مـــن قيمـــة هـــذا اإلنجـــاز 
البارز أنه تحقق في ظل أداء متميز 
فـــي مجـــال الســـامة، إذ لم تســـجل 

ألبـــا أي إصابـــة مضيعـــة للوقـــت في 
.”2019

وستعلن الشركة عن نتائجها المالية 
للســـنة الكاملـــة والربـــع الرابـــع لعـــام 
2019 للجمهـــور، يـــوم الخميـــس 13 
فبراير 2020، وستقوم برفع العرض 
التوضيحـــي لعاقـــات المســـتثمرين 
بعاقـــات  الخـــاص  القســـم  فـــي 
الشـــركة  علـــى موقـــع  المســـتثمرين 

.)www.albasmelter.com)

1.4 مليون طن متري مبيعات “ألبا” في 2019

االثنين 10 فبراير 2020 - 16 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4136

علي البقالي

حجم اإلنتاج 
تجاوز 1.4 

مليون طن 
مترًيا بزيادة 

% 35

 علي الفردان

الصديق عمر الكبير



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
CR 2020-21359 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلن أدناه ورثة المرحومة : فوزية عبدالرحيم محمد حســين 
بطلب تحويل المحل التجاري التالي:
إلى السيد / محمد حسن محمد العلي

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

رقم القيد

105598-1

569021-6

االسم التجاري

الزراع للمواد الغذائية

مطعم دار حمد

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

 بأسعار تبدأ من

350.000
BD المبنـى جديـد

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com

New building

مكاتب لإليجار
Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation

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

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

C
C ً
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 تاريخ:  06/02/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  

ادارة التسجيل
اعالن رقم )11578( لسنة 2020 

بشان تحويل فرع  لمؤسسة فردية
الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )14677( لسنة 2020 
بشان تحويل شركة الشخص الواحد

الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR-2020-14010( لسنة 2020 
بشان تحويل   شركة ذات مسئولية محدودة

الى فرع  في  مؤسسة فردية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2020 
بشان تحويل    مؤسسة فردية

الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2020 
بشان تحويل    مؤسسة فردية

الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه قد تقدم 
اليهــا الســيد اســماعيل عبــد الحســين مــال جعفــر عبــد علــي    المالــك  ل 
بيرفكت جويز االدارية  )مؤسسة فردية (  والمسجلة بموجب القيد رقم 
8-51366 طالبا   المؤسســة الفردية  الى شــركة ذات مســئولية محدودة 
براسمال وقدره  1000  د.ب )الف دينار بحريني( لتصبح الشركة مملوكة 

من السادة التالية اسمائهم :
1-      اسماعيل عبد الحسين مال جعفر عبد علي    

BURHAN FAKHRUDDIN KHATUMDI     - 2
SALIM ISMAILBHAI DOLS     - 3

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها مالك 
شــركة حافلــي سيليوشــنز ش.ش.و لمكالهــا الشــيخ ابراهيم بن عبــد هللا بن خالد 
بن علي ال خليفه    والمســجلة بموجب القيد رقم 113490 طالبا تحويل الشــكل 
القانونــي للشــركة المذكــورة الــى شــركة ذات مســئولية محدودة براســمال وقدره 

5000 دينار بين كل من
الشيخ ابراهيم بن عبد هللا بن خالد بن علي ال خليفه    

جعفر ابراهيم علي عبد هللا الصيرفي
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن

 تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قد تقدم 
اليهــا الشــركاء فــي شــركة مطعم اللمســه الذهبيــه ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 121495 طالبيــن تحويــل الشــركة الى فرع في مؤسســة فردية 
تحــت القيــد رقم 135555 المســمى الحطاب االعالنــات لتصبح مملوكة من 
السيد عدنان بن يوسف بن طاهر الحطاب وتعيين السيد عدنان بن يوسف 

بن طاهر الحطاب للقيام باجراءات التحويل  
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها 
السيد فهد بن صالح بن ابراهيم المطلق     المالك  ل بيفينتف لالستشارات   
)مؤسســة فرديــة (  والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 120693 طالبــا تحويــل   
المؤسســة الفرديــة  الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة براســمال وقــدره  
10000  دينار بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم :

فهد بن صالح بن ابراهيم المطلق - محمد ابراهيم يوسف ابراهيم
وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة بيفينتف لالستشارات ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقــدم اليها 
الســيد فريــد عبــد هللا احمــد علــي الشــايب  المالــك ل مؤسســة الشــايب للطباعــة 
واالعــالن )مؤسســة فرديــة (  والمســجلة بموجب القيد رقــم 13993 طالبا تحويل   
المؤسســة الفرديــة  الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة براســمال وقــدره  1000  

دينار بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
فريد عبد هللا احمد علي الشايب

JOMON PARAKKADAN SEBASTIAN
JAISON VARGHESE

وتعديل االسم التجاري ليكتب شركة الشايب للطباعة واالعالن ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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القيد : 13993 

 تاريخ: 03- 2020-02

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

بشان تغيير االسم التجاري لشركة
كمال مياه لتخليص المعامالت ش.ش.و لمالكها كمال مياه ادود مياه 

إليهــا  تقــدم  قــد  بأنــه  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  ادارة  تعلــن 
مالــك شــركة كمــال ميــاه لتخليــص المعامــالت ش.ش.و لمكالهــا كمال ميــاه ادود مياه 

والمسجلة بموجب القيد رقم 3-117825  طالبين تغيير االسم التجاري
من : شركة كمال مياه لتخليص المعامالت ش.ش.و لمكالها كمال مياه ادود مياه  

KAMAL MIAH DOCUMENTS CLEARANCE CO.S.P.C
OWNED  BY KAMAL MIAH ADUD MIAH

الى :  كمال مياه لتنظيم الجوالت السياحية ش.ش.و لمكالها كمال مياه ادود مياه
 KAMAL MIAHA ARRANGING TOURISM TOURS CO.S.P.C

 OWNED BY KAMAL MIAH ADUD MIAH
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

بشان تحويل شركة الشخص الواحد
الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم 

اليها مالك شــركة ابســيلون انفوتيك ش.ش.و لمكالها فينيث رافيندران   

الشــكل  تحويــل    طالبــا   118889-1 رقــم  القيــد  بموجــب  والمســجلة 

القانوني للشركة المذكورة   الى شركة ذات مسئولية محدودة براسمال 

وقدره  5000  دينار بحريني  بين كل من

 فينيث رافيندران

حسن محمد جعفر احمد الجد

اجيث جياشاندران ناير

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة

المبروك لخدمات السيارات   ذ.م.م
سجل تجاري رقم 98904 - 1

بناء على قرار الشركاء في المبروك لخدمات السيارات   ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم ١-98904  بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/ حســن عيسى احمد يحيى 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: حسن عيسى احمد يحيى علي     

رقم الموبايل: 33334274 )973+(
ASAN.ISA@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة

شركة كالريتيك مانجمنت   ذ.م.م
سجل تجاري رقم 88568 -١

بناء على قرار الشركاء في  شركة كالريتيك مانجمنت   ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقــم١- 88568  بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة/ مــور ســتيفينز – تضامن 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:           

رقم الموبايل: 17200144
NEWCO@MSBAHRAIN.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شبكة خبراء المشروبات    ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليهــا الســيد / عبــد الحكيــم ابراهيم محمــد الجعفر الشــمري  باعتباره المصفي 

القانوني لشركة شبكة خبراء المشروبات    ذ.م.م

المســجلة كشــركة ذات مســئولية محدودة بموجب القيد رقم 115909، طالبا 

إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية وشــطبها من الســجل 

التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٩٩٩٩( لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بثينة عايش للتصميم الجرافيكي ش.ش.و

لمالكتها بثينة محمود حسن حسين عايش

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد 
تقدم إليها السيدة /   بثينة محمود حسن حسين عايش

باعتبــاره المصفي القانوني شــركة بثينة عايــش للتصميم الجرافيكي 
ش.ش.و

لمالكتها بثينة محمود حسن حسين عايش، المسجلة كشركة الشخص 
الواحد بموجب القيد رقم ١١٤٠٨٠، طالبًا اشهار انتهاء أعمال تصفية 
الشــركة تصفيــة اختيارية وشــطبها من الســجل التجــاري، وذلك وفقا 
ألحــكام قانون الشــركات التجاريــة الصادر بالمرســوم بقانون رقم ٢١ 

لسـنة ٢٠٠١.

)CR2020- 20374( إعالن رقم
تنازل او بيع - عن المحل التجاري

)CR2020- 21970( إعالن رقم
تنازل   - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا  المعلــن ادنــاه جعفــر احمــد حبيــب علــي بطلــب تحويــل المحل 
التجاري التالي:  إلى عقيله حبيب عبد هللا محمد مطر

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

تقــدم إلينــا  المعلــن ادناه الســيدة حــوراء ابراهيم احمد محمــد علي النجار 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي:  إلــى الســيد يحيــى ســلمان علــي عبد هللا 

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

رقم القيد

58846- 1

رقم القيد

28174- 3

االسم التجاري

14 نور للخضروات والفواكه

االسم التجاري

ماما جيجي لمقاوالت التنظيفات

 تاريخ: 05/02/2020

 تاريخ: 06/02/2020 

االثنين 10 فبراير 2020 - 16 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 144136



38344464

38344464-

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )20607( لسنة 2020 
بشان تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد 

تقــدم اليهــا الســيد / منى عثمان محمــد فاخوري المالك لـــ لندن جوكلت 

)مؤسســة فردية(   والمســجلة بموجب القيد رقم ٨٥٤١٨ يطلب تحويل   

المؤسسة المذكورة إلى شركة الشخص الواحد براسمال وقدره  ١٠٠٠٠  

لتصبح مملوكة من السيد منى عثمان محمد فاخوري.

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض قانوني التقدم إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )٠٠٠( لسنة 2020 
بشان تغيير االسم التجاري لشركة العالم الرائع للتجارة ذ.م.م

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم 
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طالبت بتشكيل “ائتالف بديل” وحّثت على دعم احتجاجات الداخل
المعارضة اإليرانية تدعو للتوّحد حول مطلب “إسقاط النظام”

أعضاء في “العموم البريطاني” يطالبون بـ“حظر اإلخوان”

منضويــة  معارضــة  إيرانيــة  وشــخصيات  ومنظمــات  أحــزاب  عقــدت 
تحــت مظلــة “مجلــس القــوى الديمقراطية فــي إيران” مؤتمرهــا الثالث 
فــي مدينــة ســتوكهولم، عاصمة الســويد، بدعــوة كافة قــوى المعارضة 
للتوحــد حــول مطلــب “إســقاط النظــام” والتنــازل عــن الخالفــات لدعم 

احتجاجات الداخل. 

تتمثل  مبادرة  المشاركون  وطــرح 
واســـع يضم  ائــتــاف  فــي تشكيل 
ــيــســيــة اإليـــرانـــيـــة  ــرئ األحـــــــزاب ال
بدياً  ليكون  القوميات  ــزاب  وأحـ
ــالـــي يــقــوم  ــظــام الـــحـ ــن ــل جــــاهــــًزا ل
ــة تــكــلــف بــكــتــابــة  ــجــن بــتــشــكــيــل ل

الدستور ومجلس مؤسسين.
باسم  المتحدث  قــال  جهته،  مــن   
الــمــجــلــس، أحــمــد مــرتــضــائــي، إن 
ــاورات مع  “هــنــاك اتــصــاالت ومـــشـ
المؤمنة  الــمــعــارضــة  ــقــوى  ال كــافــة 
توحيد  أجــل  مــن  النظام  بإسقاط 

الصفوف”.
ــام الــحــزب  ــد أمــيــن عــ بــــــدوره، أكــ
خالد  الكردستاني،  الديمقراطي 

الــقــومــيــات  عـــزيـــزي، أن “أحـــــزاب 
عــن مشاريع  تبحث  ال  ــران  إيـ فــي 
ا  انفصالية، لكنها تريد نظاًما تعدديًّ
السلطة  احتكار  ينهي  ــا  مــركــزيًّ ال 

والثروة بيد قومية واحدة”.
“الجبهة  أمين  أوضــح  جانبه،  من   
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة اإليــــرانــــيــــة” فــي 
ــارج، عـــبـــاس خـــرســـنـــدي، أن  ــخــ ــ ال
لدى  راســخــة  بــاتــت  قناعة  “هــنــاك 
معظم التيارات السياسية بضرورة 
إيــران  في  فيدرالي  نظام  تشكيل 

لمنع إعادة إنتاج االستبداد”.

“التوحد حول إسقاط النظام”

 أمــــا مــســتــشــار حــــزب الــتــضــامــن 

والقيادي  ــوازي  األهـ الديمقراطي 
بني  عبديان  كريم  المجلس،  فــي 
سعيد، فطالب كافة قوى المعارضة 
حول  والتوحد  الخافات  بتأجيل 
واستغال  النظام  إسقاط  مطلب 
تصاعد  ظل  في  الذهبية  الفرصة 
العزلة  وتشديد  الداخل  انتفاضة 
الــدولــيــة عــلــى الــنــظــام. إلـــى ذلــك، 
ــاد  ــحـ ذكــــــرت مــمــثــلــة “حــــــزب االتـ

ــقـــراطـــي األذربـــيـــجـــانـــي -  ــمـ الـــديـ
بيرليك”، سيمين صبري، أن “النظام 
التمييز  كرس  بأنه  أثبت  المركزي 
وقال  القوميات”.  ضد  والتهميش 
إدارة  “مــجــلــس  بــاســم  الــمــتــحــدث 
االنتقال اإليراني” شهريار آهي، إن 
في  المستقبلي  السياسي  “النظام 
حقوق  يتجاهل  أال  يجب  إيـــران 

القوميات اإليرانية”.

شــّدد أعضــاء مجلــس العمــوم البريطانــي، علــى ضــرورة حظــر تنظيــم 
“اإلخــوان” اإلرهابــي، لمــا يشــكله مــن خطــر واضــح علــى أمــن المملكــة 

المتحدة.

ودعا النائب في الحزب الوحدوي 
ــان  الــديــمــقــراطــي اإليـــرلـــنـــدي، إيـ
البرلمان،  في  جلسة  خال  بيزلي، 
الخطر  مــع  التعامل  ضـــرورة  إلــى 
الذي يشكله تنظيم اإلخوان، قائاً 
“يجب على الحكومة المضي قدًما 
الذين  اإلخــــوان،  حظر  حملة  فــي 
ــكــراهــيــة ويــهــاجــمــون  يــنــشــرون ال

المسيحيين داخل وخارج الباد”.
وأضاف: “وزير الخارجية السعودي 

وقال  الماضي،  األســبــوع  هنا  كــان 
ــاده حـــظـــرت هــذه  ــ لــلــنــواب إن بـ
معتقداتهم  تحول  ألنها  الجماعة 

إلى أداة إلثارة الكراهية”.
الــســعــودي  “الـــوزيـــر  قــائــاً  وأردف 
الــمــمــلــكــة  أبـــــدى دهــشــتــه مـــن أن 
إجــراءات  بعد  تتخذ  لم  المتحدة 

مماثلة لحظر جماعة اإلخوان”.
الــنــائــب جوليان  مــن جــهــتــه، ذكـــر 
مرة  ويثير  “يــؤكــد  هــذا  أن  لويس 

ــرى شــكــوكــي فـــي أن الــتــقــريــر  أخــ
الـــخـــاص حــــول أنــشــطــة جــمــاعــة 
ــوان فــي بــلــدنــا، الـــذي أجــري  ــ اإلخـ
بتكليف من ديفيد كاميرون عندما 
بعد.  يعلن  لم  للوزراء،  رئيًسا  كان 

لماذا؟”
ــــى أن جــمــاعــة اإلخــــوان  يــشــار إل
تواجه حظًرا شاماً على أنشطتها 
في عدد من الدول العربية، بعدما 
جرى تصنيفها كـ”جماعة إرهابية”.

ستوكهولم ـ العربية نت

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

مجلس القوى الديمقراطية في إيران خالل مؤتمرها الثالث في ستوكهولم

مجلس العموم البريطاني

بكين ـ أ ف ب

غالبيتهم  شخص   800 من  أكثر  وفــاة  عن  المستجّد  كورونا  فيروس  أسفر 
الكبرى في الصين، في حصيلة تجاوزت الحصيلة العالمية لوباء سارس، إال 
أن منظمة الصحة العالمية قالت إنها ترى في استقرار عدد اإلصابات اليومية 
في  ديسمبر  في  ظهر  الــذي  المستجّد  كورونا  فيروس  وتسبب  ســارا”.  “نبأ 
سوق في مدينة ووهان في وسط الصين، بـ89 وفاة إضافية في الساعات 
أكبر  وماكاو(، وهو  كونغ  بــدون هونغ  )أي  القارية  الصين  األخيرة في  الـــ24 
عدد وفيات خال يوم واحد جراء هذا الوباء، وفق ما أعلنت لجنة الصحة 
حصيلة  بلغت  صحي،  لحجر  الباد  من  قسم  يخضع  حين  وفــي  الوطنية. 
811 شخصا، باإلضافة إلى وفاة  القارية  الوفيات جراء المرض في الصين 
شخص في هونغ كونغ وآخر في الفلبين. وبذلك تكون الحصيلة قد تجاوزت 
حصيلة وفيات متازمة االلتهاب التنفسي الحاد )سارس( الذي أودى بحياة 
بلغ  القارية،  الصين  في  و2003.   2002 عامي  في  العالم  في  شخصًا   774
عدد اإلصابات المؤكدة األحد قرابة 37 ألفا ومئتين أي 2600 إصابة جديدة 

مقارنة بالحصيلة اليومية السابقة.

أكثر من 800 وفاة بفيروس كورونا

أديس أبابا ـ وكاالت

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عقد قمة إفريقية في القاهرة 
تبحث تشكيل قوة لمواجهة ومكافحة اإلرهاب في القارة السمراء.

أمام  كلمته  خــال  السيسي  وقــال 
أبابا،  أديــس  فــي  اإلفريقية  القمة 
ــه عــلــى اســتــعــداد  أمـــس األحــــد، إنـ
مع  القمة  هذه  ترتيبات  يبحث  أن 
تسلم  الــذي  إفريقيا  جنوب  رئيس 
موضًحا  اإلفريقي،  االتحاد  رئاسة 
أهمية القمة في وضع رؤية شاملة 
لمكافحة ظاهرة اإلرهاب وتحقيق 

السلم واألمن في إفريقيا.
لـــلـــتـــشـــاور  ــي  ــســ ــ ــي ــســ ــ ال  ودعــــــــــا 
المستفيض حول األبعاد التنظيمية 
والموضوعية للقمة اإلفريقية التي 

يمكن أن تستضيفها القاهرة، 
واقترح أن تكون القوة 

الــمــقــتــرحــة بــمــعــرفــة 
ــم  ــ ــل ــســ ــ ــــس ال ــلـ ــ ــجـ ــ مـ

ــن اإلفــريــقــي وهــيــئــة مكتب  واألمــ
ــدفــاع، عــلــى أن  ــل الــلــجــنــة الــفــنــيــة ل
تعرض على هيئة مكتب القمة في 
أقرب وقت. وشّدد الرئيس المصري 
باده  بذلتها  التي  الجهود  أن  على 
اإلفريقي  لاتحاد  رئاستها  خــال 
لن تكون نهاية المطاف، مؤكًدا أن 
لتعزيز  ا  مصر ستظل داعًما أساسيًّ
ــي.  وأكـــد  ــقـ ــريـ ــر الـــتـــعـــاون اإلفـ أطــ
الــســيــســي أن اســتــمــرار الــنــزاعــات 
اإلرهاب والتطرف  وزيادة مخاطر 
القارة،  أمام  التحديدات  أبرز  تعد 
التنمية  جهود  أن  إلــى  مشيًرا 
ــا لن  ــي ــق ــة فـــي إفــري ــشــامــل ال
للبنية  تحديث  دون  تتم 

التحتية.

السيسي يدعو لتشكيل قوة إفريقية لمكافحة اإلرهاب

بغداد ـ وكاالت

ــى واجـــهـــة  ــ ــرك الـــطـــابـــي إلـ ــتـــحـ ــاد الـ ــ عـ
االحتجاجات في العراق، حيث انطلقت 
أمس األحد تظاهرات طابية في العديد 

من المحافظات العراقية.
ــغــداد وذي قـــار والــديــوانــيــة  وشــهــدت ب
ــنــجــف مــســيــرات طــابــيــة  وكـــربـــاء وال
ــتـــي طــالــت  مـــنـــددة بـــأعـــمـــال الــعــنــف الـ

المحتجين خال األيام الماضية.
وفي البصرة رفض المتظاهرون تفتيش 
ـــ”قـــوات  ــا يـــعـــرف بـ خــيــمــهــم مـــن قــبــل مـ
ــك بــعــد اقــتــحــامــهــا فجر  ــ الــصــدمــة” وذل
المحتجون  هتف  النجف  وفــي  ــد.  األحـ
ضد مقتدى الصدر وحملوه دماء ضحايا 

ساحات التظاهرات في العراق.
وفي الناصرية، أعلن المعتصمون إضراًبا 
عــن الــعــمــل وأغــلــقــوا الــجــســور وطــالــبــوا 

بإقالة قائد الشرطة.
وأكد قائد شرطة ذي قار أن قوات األمن 

أجل  من  للقوة  وسيلة  أي  تستخدم  لن 
فتح جسر الزيتون أو تفريق التظاهرات.
الحبوبي،  ساحة  في  المحتجون  وكــان 
تكليف محمد  قار، جــّددوا رفضهم  بذي 
عاوي  توفيق  “محمد  هاتفين  عــاوي، 

مرفوض باسم السيستاني مرفوض”.
ــغــداد  ــط ب ــتــحــريــر وســ كـــانـــت ســـاحـــة ال
عدة  طابية  فعاليات  السبت،  شهدت، 
ــام الـــرافـــض  ــتـــصـ ــمـــرار االعـ ــتـ وســــط اسـ

محمد  السابق  االتصاالت  وزيــر  لتكليف 
ــًا  ــاوي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، ورفـــضـ ــ عــ
لانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون 
ــي الـــنـــجـــف وكــــربــــاء خـــــال األيـــــام  فــ
بأصحاب  يعرف  ما  أيدي  على  الماضية 
التيار  زعيم  )أنــصــار  الــزرقــاء”  “القبعات 

الصدري مقتدى الصدر(.
ــوزراء الــمــكــلــف، محمد  ــ وكـــان رئــيــس الـ

توفيق عّاوي، تعهد بالمحاسبة.

تظاهرة طالبية مناهضة للحكومة في كربالء، جنوب العاصمة بغداد )أ ف ب(

محتجــو الناصريــة.. إضــراب عــن العمل وقطع للجســور
العراق.. تظاهرات طالبية ودعوات للكشف عن المعتدين

عواصم ـ وكاالت

طريق  على  السوري  الجيش  يمضي 
الشمال،  في  لصالحه  المعارك  حسم 
بعد تقدم جديد ُوصف باالستراتيجي، 

في ريف حلب الجنوبي.
ــيـــش  ــجـ الـ وحــــــــــــدات  تـــمـــكـــنـــت  إذ 
ــلـــدة الــعــيــس  مـــن الــســيــطــرة عــلــى بـ
ــك تــكــون أهــُم  ــذل االســتــراتــيــجــيــة، وب
النقاط المؤدية للسيطرة الكاملة على 
الرابط  خمسة”،  “إف  الدولي  الطريق 

دمشق بحلب بيد القوات الحكومية.
 فيما لم يتبق سوى عدة مواقع على 
الطريق تحت  متًرا عن  كيلو   15 بعد 

سيطرة المسلحين.
الــســوري حوصرت  اإلعــام  وبحسب 
وحدات  التقاء  خال  من  العيس  تل 
الــســوري مــن ريــف حلب مع  الجيش 
ــدات الــجــيــش الــقــادمــة مــن ريــف  وحــ

إدلب الجنوبي.

3 محاور  البلدة من  القوات حاصرت 
مما أجبر المسلحين على االنسحاب.

السوري،  الجيش  وبهذا، تكون قوات 
قليلة،  أيــام  خــال  تقدم سريع  وفــي 
في  منطقة   42 مــن  أكــثــر  اســتــعــادت 

ريفي حلب الجنوبي والغربي.
إلــى ذلـــك، دخــل رتــل عسكري تركي 
ــيــات  جــديــد، مــكــون مــن دبـــابـــات وآل
إلى إدلب السورية،  عسكرية وذخائر 

ــر الــتــطــورات  أمــــس األحـــــد، فـــي آخــ
العسكرية بمعارك الشمال السوري.

العسكرية  الــتــعــزيــزات  ــادة  زيـ  ورغـــم 
ــســوري  ــتــركــيــة، واصــــل الــجــيــش ال ال
ــن نــقــاط  ــر عــــــدًدا مـ ــاصـ تـــقـــدمـــه، وحـ
حول  أنــقــرة  أقامتها  الــتــي  الــمــراقــبــة 
“منطقة خفض التصعيد” التي اتفقت 
عام  فــي  مــع موسكو وطــهــران  عليها 

.2017

الطريق الدولي “إم. 5” الرابط بين حلب ودمشق

إدلــب يدخــل محافظــة  جديــد  تركــي  عســكري  رتــل 
تقّدم “استراتيجي” للجيش السوري بمعارك الشمال

القدس المحتلة ـ رويترز

قــال الســفير األميركــي لــدى إســرائيل، ديفيــد فريدمان، أمــس األحد، إن 
اتخــاذ تــل أبيــب خطــوات أحادية لضــم أراض بالضفة الغربية ســيخاطر 

بخسارتها دعم الواليات المتحدة لتلك الخطط؛ بحسب “رويترز”.

 وكــــان رئــيــس الـــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
إن  السبت،  نتنياهو قد قال،  بنيامين 
ألراضي  رسم خرائط  بدأت  إسرائيل 
الضفة الغربية المحتلة التي سيجري 
ضــمــهــا وفـــًقـــا لــخــطــة الـــســـام الــتــي 
دونــالــد  األمــيــركــي  الــرئــيــس  اقترحها 

ترامب.
ــلـــى تـــويـــتـــر:  ــان عـ ــدمــ ــ ــري ــتــــب فــ  وكــ
ــة الــرئــيــس تــرامــب لــلــســام هي  ــ “رؤي
ــوات من  ــنـ ــاث سـ ــ ــن ث نـــتـــاج أكـــثـــر مـ

الرئيس  بين  الوثيقة  المشاورات 
نتنياهو  الــــــوزراء  ورئـــيـــس 

في  المسؤولين  وكــبــار 
البلدين”.

“عـــلـــى   وأضــــــــــــــاف: 

رســم  عملية  تستكمل  أن  إســرائــيــل 
إسرائيلية  لجنة  إطــار  فــي  الخرائط 
ــراء من  أمــيــركــيــة مــشــتــركــة.. أي إجــ
العملية  استكمال  قبل  واحــد  جانب 
مـــن خــــال الــلــجــنــة ســيــهــّدد الــخــطــة 
واالعتراف األميركي”.  وكانت تونس 
مقعدين  تشغان  اللتان  وإندونيسيا 
قد  األمـــن،  فــي مجلس  دائــمــيــن  غير 
األمــن  لمجلس  أولــيــة  صيغة  قــدمــتــا 
التي  السام  “يأسف بشدة ألن خطة 
قــدمــتــهــا فـــي 28 يــنــايــر الـــواليـــات 
الدولي  القانون  المتحدة تنتهك 
الــمــرجــعــيــة لحل  والــمــعــايــيــر 
دائم وعادل وكامل للنزاع 
اإلسرائيلي الفلسطيني”.

واشنطن: أي ضم ألراض فلسطينية سيعرض خطتنا للخطر
أبوظبي ـ سكاي نيوز

هــّدد وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي، نفتالــي بينيــت، أمس األحد، بشــنِّ عملية 
قاتلة ضد قادة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، مع استمرار إطالق 
الصواريــخ الفلســطينية علــى المســتوطنات اإلســرائيلية، علــى مــا أورد 

مراسل “سكاي نيوز” في القدس.

بينيت خال  تصريحات  وجــاءت   
ــنـــيـــة بـــالـــقـــرب مــن  مـــــشـــــاورات أمـ
المنطقة  قائد  بمشاركة  غزة  قطاع 
اإلسرائيلي  الجيش  في  الجنوبية 
ــان في  ــ ونــائــب رئــيــس هــيــئــة األركـ

الجيش.
 وقــــال بــيــنــيــت “لــقــد أنــهــيــت للتو 
غزة،  منطقة  في  أمنية  مــشــاورات 
وأقــول إن دولــة إسرائيل ال ترغب 

بــحــرب مــع حــركــة حــمــاس، لكن 
التزام بأمن مواطني  لدينا 

ــجــنــوب، الــتــصــرفــات  ال
غــيــر الــمــســؤولــة من 
تقربنا  حــمــاس  ــادة  قـ

من عملية قاتلة ضدهم”.
وتابع “نحن ال نعلن متى أو أين، لكن 
سبقها،  لما  مغايرة  ستكون  العملية 
هنالك  الــحــصــانــة،  يــمــلــك  ــد  أحـ وال 
خياران أمام حماس إما أن يختاروا 
أو  االقتصادية  والرفاهية  الحياة 
باهظ،  ثمن  ودفــع  اإلرهـــاب  اختيار 
تبعدهم  أو  تــقــربــهــم  قـــد  أعــمــالــهــم 
الوزراء  رئيس  وكان  لهم”.  والخيار 
نتانياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي، 
قد هّدد هو اآلخر قبل ساعات 
ضد  عسكرية  عملية  بشن 
ــزة، قـــائـــاً إنــهــا  قــطــاع غــ

ستكون “ساحقة”.

وزير الدفاع اإلسرائيلي يهّدد بـ “عملية قاتلة” في غزة

لبنان.. مقتل جنديين خالل 
مطاردة مطلوب أمني

بيروت ـ وكاالت

أكـــد مــصــدر عــســكــري مــقــتــل جنديين 
ثالثة  وإصــابــة  اللبناني،  الجيش  مــن 
آخــريــن، أمــس األحـــد، خــالل مطاردة 
مطلوب أمني في الهرمل شمال شرقي 
بها  قام  التي  المطاردة  وخالل  البالد. 
اللبناني حصل إطالق  الجيش  عناصر 
نار ما أدى إلى مقتل جنديين باإلضافة 
جنود.  ثــالثــة  وإصــابــة  المطلوب  إلــى 
ا  وفرضت وحدات عسكرية طوًقا أمنيًّ
مطلقي  لمالحثة  الهرمل  محيط  فــي 

النار وتوقيفهم.
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تحتـــل جامعة البحرين باعتبارها الجامعة الوطنية الوحيدة المرتبة الثانية والســـتين بحســـب مركز 
“Webo Metrics” لتصنيـــف الجامعـــات والمعاهـــد العليا بعام 2017م، بينما احتلـــت المرتبة الواحدة 
والســـتين وفق مركز”QS University Ranking” في ذات العام، وعلى مســـتوى العالم المرتبة الثانية 

واألربعين بعد المئتين بناء على تصنيف “Global Green Metrics” عام 2016م.
واقعًا، َشـــهَدت جامعة البحرين منذ تأسيســـها عام 1986م، نقالت نوعية في مختلف الُصُعد اإلدارية 
واألكاديميـــة، حيث هناك ما يخـــص الخدمات المقدمة للطلبة كالقبـــول اإللكتروني ونتائجه، وكذلك 
التقويـــم األكاديمـــي، وهنـــاك مـــا يتعلـــق باألكاديميين الذين ُيتـــاح لهم اســـتخدام نظـــام إدارة التعلم 
علـــى اإلنترنـــت “بالكبورد”، ونظـــام إدارة معلومات الطالـــب، وأيضًا نظام إدارة الحضـــور اإللكتروني 
بالتـــوازي مـــع نظام إدارة معلومـــات الطالب ومركز خدمـــة الطالب وإثراء متطلبـــات الجامعة، أما ما 
يرتبط بالموظفين فهناك التأمين الصحي وخدمات الدعم الفني ونظام إدارة المراسالت والحسابات 
البريدية األخرى، غير أّن مجمل ذلك – إذا ما انصّب الحديث عن زاوية الموارد البشرية - ال تتجاوز 
فيه نســـبة البحرينيين، والســـّيما األكاديميين الـ 65 % من أصل ما يزيد عن ألف وخمســـمئة موظف 

وموظفة!
تكاد تكون نسبة األكاديميين البحرينيين في )أدنى( مستوياتها في أقسام وكليات جامعتنا الوطنية 
إذا مـــا ُقوِرنـــْت بمـــا تزخر به بالدنـــا من كوادر تربويـــة وأكاديميـــة مؤهلة يســـتوجب أْن تتبوأ مواقع 

الصدارة في كل ِقطاعات الجامعة بال استثناء، وهذا ما ترجمته عمليًا نتائج لجنة التحقيق البرلمانية 
– التـــي تشـــكّلت فـــي 26 فبراير 2019م - بشـــأن عدم قيـــام الجهات المختصة ببحرنـــة الوظائف في 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص فـــي تقريرها الذي احتـــوى على ما ُيقارب الخمســـمئة صفحـــة، فضالً عن 
ســـبع وثالثين توصية؛ نالت منه جامعة البحرين نصيبها األوفر! ذلك أنه – ووفق القراءة المتحصلة 
الحاليـــة – ليـــس بكاٍف ما يســـعى إليه المعنيون بإدارة شـــؤون الجامعة بالتعاون مـــع ديوان الخدمة 
المدنيـــة لتأهيـــل وتوظيـــف حاملي الشـــهادات العليا من المواطنيـــن كأكاديميين فـــي الجامعة، بقدر 
سعيها الجّدي الستقطاب طلبات توظيف بحرينية جديدة اكّتظت بهم البالد ويتأملون خيرًا لخدمة 

وطنهم بتفان وإخالص، وإحاللهم بمواقع غير البحرينيين مّمن تعّج بهم كليات وأقسام الجامعة.
نافلة: «

فـــي تقريرهـــا األخيـــر، بينـــت لجنة التحقيـــق البرلمانية بشـــأن عدم قيـــام الجهات المختصـــة ببحرنة 
الوظائـــف فـــي القطاعين العـــام والخاص، وبعـــد زيارتها الميدانيـــة األخيرة لجامعـــة البحرين؛ وجود 
أكثـــر مـــن ثالثمئـــة أجنبي يشـــغلون وظائف في الجامعة بنســـبة تفـــوق 20 % من إجمالـــي الوظائف 
وسط )تأكيدات!( بوجود مساٍع لخفضها وإحالل البحرينيين مكانهم عبر خطط االبتعاث في برامج 

الدراسات العليا المختلفة.

لماذا تفضلون األجنبّي؟!
الجلســـة البرلمانية يـــوم الثالثاء الفائت ليســـت عادية كبقية الجلســـات 
التـــي يفرضهـــا النظـــام البرلمانـــّي، ألنهـــا المـــرة األولـــى التي المـــس فيها 
األعضـــاء همـــوم المواطـــن ومشـــاعره، لـــذا ليـــس مســـتغربا أن يصبـــح 

الموضوع المتداول حول البحرنة حديث المجالس والديوانيات. 
وفـــي مداخلته لوزير العمل حـــول عمليات التوظيف كان النائب صريحًا 
بكشـــفه الحقائق وكان شـــفافا عندما طالب الوزير بعدد من تم توظيفهم 
في معارض التوظيف األربعة التي أقامتها الوزارة، بيد أّن الوزير لألسف 
تجاهل الطلب، األمر الذي يدعو إلى القول إّنها ليســـت أكثر من معارض 
وهمية، أما المثير للدهشـــة ما أشـــار إليه النائب بأّن ســـوق العمل وظفت 

29 ألف أجنبّي ، فهل تم إنشاء سوق العمل لألجانب؟
أمـــا الصدمة األخرى مـــا أقدمت عليه وزارة األشـــغال والبلديات بتعيين 
266 من األجانب كخبراء ومهندســـين برواتب تناهز األربعة آالف دينار 
بوظائف بإمكان المواطنين البحرينيين شغلها، واألدهى أنه عندما يتقدم 
مواطنون للتوظيف يأتي الرد ال شواغر! وهناك ما يزيد على 112 أجنبيا 
تـــم توظيفهـــم برواتب تصـــل ألكثر من ألفـــي دينار إضافة إلى ســـكنهم! 
والتساؤل هنا أال يوجد مؤهلون من أبناء البحرين لملء هذه الوظائف؟ 
وأمام هذا الكم من التجاوزات واالســـتهانة بقدرات الكفاءات البحرينية 
وحقهـــم في التوظيف، فـــإّن المطالبة باســـتجواب الوزراء ومســـاءلتهم 
وحتى سحب الثقة منهم - كما صّرح أحد النواب - تبدو منطقية بل إنها 
أمـــر ال مفـــر منه إذا أردنا إصالح الخلل وإعادة الحق للمواطن، وأي وزير 

يرى أن األجنبّي أجدر من المواطن فعليه أن يتنحى عن منصبه.
إّن جميع المواطنين ومن هم في موقع المسؤولية أمام سؤال في غاية 
األهميـــة يتلخص في التالي: لماذا يدرس البحرينّي؟ إذا كانت الوظائف 
حكرا على األجانب ويبقى هو محروما منها؟ أال ينص الدستور على أّن 
الوظيفة حق أصيل للمواطن؟ “البحرينيون يستحقون كل خير”، جاءت  
مكاشفة أحد النواب مدوية بأّن ديوان الخدمة المدنية ال يضع األولوية 
للمواطـــن فـــي التوظيـــف وهـــذه - إن صحـــت - فإّنها كارثـــة حقيقية بل 
مدمرة وعواقبها وخيمة على المجتمع البحرينّي برمته وعلى مســـتقبل 

األجيال القادمة.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

“همسة” في أذن أردوغان
كان البـــد مـــن فتح الدفاتر “العتيقة” وتذكير رجـــب طيب أردوغان بأن ماضيه “ُمخٍز” 
وأنـــه ليـــس مـــن حقـــه أن يتحدث عـــن بعـــض القـــادة والمســـؤولين العـــرب بالطريقة 
“الســـوقية” التـــي تحـــدث بهـــا طالما أنـــه معـــروف أن بلده تركيـــا أول دولة إســـالمية 
اعترفت بإسرائيل )1949( وأنه هو نفسه زار “دولة العدو الصهيوني” في وقت مبكر، 
وأن العالقات بين هذه الدولة ودولته عالقات صداقة وتبادل مصالح وأيضًا عالقات 

تنسيق حتى في المجاالت األمنية والعسكرية.
إن المفتـــرض مـــادام أّن رجـــب طيـــب أردوغان أصبح مرشـــدًا عامًا للتنظيـــم العالمي 
لإلخوان المســـلمين، أن يغلق األبواب التركية المفتوحة على “دولة العدو الصهيوني” 
وأن يقطع عالقات بلده معها وأن يضع إمكانات تركيا على اعتبار أنها وريث “الخالفة 
العثمانيـــة” بيـــن أيـــدي “المجاهديـــن” الفلســـطينيين الذيـــن تمثلهـــم حركـــة المقاومـــة 
اإلسالمية )حماس( التي من المعروف أنها أبرمت “اتفاق هدنة طويلة” مع إسرائيل!

وبالطبـــع فإن األولى بخليفة اإلســـالم والمســـلمين أن “يزجي” القوافل إلى فلســـطين 
المحتلة وليس إلى ليبيا الدولة العربية التي هي ألهلها والتي ال يحق له وال لغيره أن 
يرسل إليها كل شذاذ اآلفاق هؤالء وقوافل المرتزقة والمأجورين الذين تم “شحنهم” 
مـــن تركيـــا المتاخمة لســـوريا “القطر العربي الســـوري” وهـــي بلد المجاهـــد األكبر عمر 
المختـــار والبلـــد الذي بقـــي حاضرًا وباســـتمرار لدعم حـــركات التحرر العربيـــة وأيضًا 

اإلسالمية. 
إنه ال يحق للرئيس التركي أن “يتطاول” على أي مسؤول عربي طالما أّن تركيا كانت 
أول دولة “إسالمية” اعترفت بدولة “العدو الصهيوني” التي باتت تحتل فلسطين كلها 
وتحتل الجوالن السوري أيضًا وطالما أن أبواب التواصل بينه وبين أسوأ المسؤولين 
اإلســـرائيليين مفتوحة علـــى مصاريعها، ويقينًا هنا أن هـــذه “مزايدات” رخيصة وأنه 

معروف أن الطرق كلها سالكة وآمنة بين أنقرة وبين الدولة اإلسرائيلية.
لقد كان على أردوغان أن يبقى رئيسًا لـ “تركيا” كما كان سابقًا ومثل كل الذين سبقوه 
منـــذ انهيـــار الدولـــة العثمانية وأنـــه لم يصبح مرشـــدًا عامًا للتنظيـــم العالمي لإلخوان 
المســـلمين ولم يعد يتصرف على أســـاس أنه “خليفة” إســـالمي، أما وأنه قد بادر إلى 
هذه االنتقالة الهائلة فإن عليه أن يغلق سفارة تركيا في “دولة العدو الصهيوني” وأن 
يكون تحشيده العسكري ليس في ليبيا، إنما على حدود فلسطين المحتلة... إن هذه 

مجرد همسة ِصْدٍق في أذن زعيم “االمبراطورية” التركية. “إيالف”.

صالح القالب

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

للتواصل: 17111483

دار الكرامة للرعاية االجتماعية... ضعف إعالمي
بالبيانـــات  إمـــداده  إلـــى  المواطـــن  مـــن األحيـــان يحتـــاج  الكثيـــر  فـــي 
والمعلومـــات الالزمـــة ليكون على بينة وفي الصـــورة وجزءا من النظام 
المتكامل، وعلى معرفة لصيقة بالمؤسسات الحكومية واألهلية، والدور 
الذي تقوم به في أي مجال كان ومعرفة السياسات والخطط والبرامج 
التـــي تنفذهـــا، وهـــذه مهمـــة “الجهة” التـــي يفترض أن تكـــون قريبة من 
المواطن والمقيم، وتوفر إليه المعلومات المطلوبة، عن طريق الحمالت 
اإلعالنية التي تجذب االنتباه، والتواجد المســـتمر والالفت في مختلف 
منصـــات اإلعـــالم بمـــا فيها وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، ألن من حق 
المواطـــن الحصـــول على المعلومـــات المتكاملة ومدى نجاح المؤسســـة 

في عملها ونتائج مشروعاتها.
قبل أيام تلقيت اتصاال من “دار الكرامة للرعاية االجتماعية”، بعد نشرنا 
مقاال بعنوان “تسول نساء من جنسيات عربية وحافة الخطيئة”، وطلبت 
مني المتصلة تزويدها بأية معلومات عن النســـوة وأماكن تســـولهن، كما 
أخبرتني بأن الدار تلقت فعال عدة شـــكاوى عن هذه الظاهرة في بعض 
المناطق، وأمانة لم أكن أعرف من قبل أي شيء عن “دار الكرامة للرعاية 

االجتماعيـــة” والـــدور الـــذي تقـــوم بـــه، ليس “جهـــال مني”، إنمـــا لتواضع 
آليـــة التواصـــل مـــع المواطنين مـــن قبل الدار نفســـها وعدم وجـــود آلية 
واستراتيجية محددة وواضحة لتعزيز التواصل مع المواطن والتعريف 
بأهداف الدار، ربما هناك جهود ونشاط لكن في تصوري ليس بالمستوى 
المطلـــوب الـــذي يـــوازي طبيعة عمـــل الـــدار وأهميتها، فهـــي كما عرفت 
عنها الحقا “دار رعاية المتسولين والمشردين، وهي مؤسسة اجتماعية 
حكوميـــة تتبـــع وزارة العمل والتنمية االجتماعيـــة وتعنى بتوفير أوجه 

الرعاية والخدمات المختلفة للمتسول والمتشرد ألول مرة”.
عندما دخلت على حســـاب الدار في “اإلنســـتغرام” وجدت 126 بوســـتا 
منشورا فقط، “في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الماضي”، 
مؤسسة حكومية مطالبة بمتابعة إجراءات مكافحة التسول والتنسيق 
مـــع الجهـــات المختصـــة، هل يعقـــل أن تكون المنشـــورات التـــي تعكس 
أنشـــطة الدار في أنجح منصة بوسائل التواصل االجتماعي “إنستغرام” 
بهـــذا الكم، ونتســـاءل أيضـــا.. هل هنـــاك محاضرات ومعـــارض تثقيفية 

وتوعوية تقوم بها الدار؟!.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“بحرنة” جامعة البحرين

فيروس كورونا هو حديث العالم، وكل يبكي على لياله وكل يفسر على هواه، فهناك من 
يقول إن ســـبب تفشـــي المرض هو وجبات الخفافيش التي يتناولها الصينيون، حيث إن 
الخفافيـــش تعد مأوى آلالف الفيروســـات، وهناك من يقول إن المســـألة بيولوجية معلنة 
على دولة الصين القوية التي وصل اقتصادها إلى درجة لم تعد تتقبلها الدولة األكبر في 
العالـــم وهـــي الواليات المتحدة األميركية، ويقول مروجو هذه النظرية إن هذا الفيروس 
تـــم تخليقـــه في معامل أجهزة االســـتخبارات بالجمع بين فيـــروس األيدز وفيروس آخر، 
وهناك المفســـرون العرب المســـلمون الذين يقولون إن هذا المرض انتقام من هللا بســـبب 

اضطهاد الصين مسلمي اآليغور.
واألغـــرب مـــن كل هذا أن هناك من يزعم أن الصين نفســـها التي قامت بتخليق الفيروس 
الجديـــد، وأن الخفافيش التي كانت تســـتخدم في هذه العملية هرب بعضها من المعامل 
القريبـــة مـــن مدينـــة ووهان التـــي تحولت إلى بـــؤرة للمرض بعد دخول هـــذه الخفافيش 

إليها!
وال شك أن عدم توفر معلومات واضحة عن أي شيء خطير يخلق بيئة مناسبة للشائعات 
والتكهنـــات، لكـــن رغم هذا تبقـــى مقولة ان هذا المرض جاء نتيجـــة حرب بيولوجية من 
هذا الطرف أو ذاك مدعاة للرعب ألنها تنبئ بأن الحرب القادمة حرب بيولوجية وليست 

حرب صواريخ وقنابل.

الحرب البيولوجية أمر مرعب ليس فقط ألطراف الصراع، لكن للعالم أجمع، ولعلنا نتذكر 
في هذا السياق طرود الجمرة الخبيثة التي كان يتم إرسالها في مظاريف والتي بدأت في 
عام ٢٠٠١، وظن كثيرون حينها أن تنظيم القاعدة هو المسؤول عن إرسال هذه الطرود 
القاتلة، ثم تبين أن مصدرها عالم أميركي كان يعمل في مجال الدفاع البيولوجي، وأهم 
ما في هذه القصة أن طرود الجمرة الخبيثة حينها قتلت خمسة أفراد من بينهم أربعة لم 

يكونوا مقصودين، وهذا هو وجه الخطر والرعب في الحرب البيولوجية. 
الحرب البيولوجية غير مكلفة ومع ذلك تستطيع قتل آالف، وتستطيع تدمير العالم كله، 
ألن الفيروس يبقى ملك أجهزة االســـتخبارات حتى يتم إطالقه وبعدها ال يعلم مداه إال 

هللا.
يجـــب أن تتوقف اإلنســـانية أمام المشـــاهد المؤثـــرة التي تأتي يوميا مـــن الصين القوية 
التي تستخدم كل قوتها من أجل حصار هذا الفيروس اللعين. لقد توقفت شخصيا أمام 
مشـــاهد ثالثـــة: رحيـــل الطبيب لي ويـــن ليانغ )34 عامـــا( طبيب العيون مكتشـــف كورونا 
المســـتجد والـــذي انتقـــل إليـــه الفيروس أثنـــاء عمله، والمشـــهد الثاني لزوجيـــن صينيين 
مســـنين أصيبـــا بالفيـــروس وظهرا وهما ممســـكين بيدي بعضهما في نظـــرة وداع أخيرة، 
المشهد الثالث ألم صينية تعمل ممرضة ضمن مستشفى لعالج مرضى فيروس “كورونا”، 

ُأجبرت على توديع ابنتها من بعيد من دون االقتراب منها، فليتعظ العالم المتمدين.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

حرب بيولوجية... أم وجبات خفافيش!

االثنين 10 فبراير 2020 - 16 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4136



يختتـــم ممثـــل المملكـــة الفريـــق األول 
اليـــوم-  الرفـــاع،  بنـــادي  القـــدم  لكـــرة 
اإلثنين، سلســـلة تدريباتـــه التحضيرية؛ 
اإلعداديـــة لمواجهـــة فريـــق القادســـية 
الكويتـــي، والتـــي ســـتقام يـــوم الثالثاء 
11 فبرايـــر الجـــاري عنـــد 6 مســـاء على 
اســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضية، ضمن 
منافســـات الجولـــة األولـــى للمجموعـــة 
اآلســـيوي  االتحـــاد  كأس  فـــي  الثالثـــة 
لكـــرة القـــدم.  وكان الفريـــق الســـماوي 
دّشـــن تدريباته للمسابقة اآلسيوية يوم 
الســـبت، كمـــا تـــدرب أمـــس علـــى ملعبه 
بالنـــادي، إذ تم فتـــح المجال خالل أول 

15 دقيقة لوسائل اإلعالم.
األخيـــر  مرانـــه  الرفـــاع  وســـيخوض   

مســـاء اليوم على اســـتاد مدينة خليفة 
الرياضية، كما سيتدرب فريق القادسية 
الكويتي عند 6 مساء )توقيت المباراة(.
ويســـعى الرفاع لتحقيق بداية إيجابية 
فـــي البطولـــة اآلســـيوية تحـــت قيـــادة 
المـــدرب علـــي عاشـــور. ويعقـــد صبـــاح 
اليـــوم االجتمـــاع الفنـــي بمقـــر االتحـــاد 

البحرينـــي لكـــرة القدم عنـــد 10 صباًحا، 
كمـــا يعقـــد عنـــد 6.45 مســـاء المؤتمـــر 
الصحافـــي الـــذي يســـبق المبـــاراة فـــي 
قاعـــة المؤتمرات باســـتاد مدينة خليفة 
الرياضيـــة.  ووصـــل الفريـــق الكويتـــي 
أمس، واستقر في فندق “جروف” بجزر 

أمواج، وباشر تدريباته للمباراة.

العبو الرفاع خالل التدريب

ــر الــصــحــافــي ــم ــؤت ــم ــفــنــي وال ــاع ال ــم ــت الـــيـــوم االج
الرفاع يختتم تحضيراته للقادسية الكويتي
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المكتب اإلعالمي

بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
مستشـــار  الشـــباب،  وشـــئون  الخيريـــة 
األمـــن الوطنـــي، رئيـــس المجلـــس األعلى 
الفخـــري  الرئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  لالتحـــاد 
القدرة وبالتنســـيق مع مركز الوفاء إلعادة 
التأهيل ألطفـــال التوحد واالتحاد الملكي 
للفروسية وســـباقات القدرة، نّظم االتحاد 
الملكي حصص تدريبية في ركوب الخيل 
والرســـم وإطعـــام الجيـــاد ضمـــن برنامـــج 
االتفاقيـــة الموقعـــة بيـــن االتحـــاد الملكي 
ومركـــز الوفـــاء إلعـــادة التأهيـــل ألطفـــال 
التوحـــد وذلك فـــي قرية البحريـــن للقدرة 

بحضور األطفال وأولياء األمور.
الفعاليـــة علـــى العديـــد مـــن    واشـــتملت 
األمور، مثل ركوب الخيل ألطفال التوحد 
إطعـــام  إلـــى  إضافـــة  والتلويـــن  والرســـم 

الجياد.
 وأعرب سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل 

خليفـــة رئيـــس االتحاد الملكي للفروســـية 
وسباقات القدرة عن تقديره للدعم الكبير 
الذي يقدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة للبرنامج، مشيًرا إلى أن سموه وّجه 
االتحـــاد بتقديم كامل الدعم لمركز الوفاء 
إلعـــادة التأهيل ألطفـــال التوحد من أجل 
المساهمة في تأهيل األطفال خصوًصا أن 
رياضـــة الخيـــل لها طابع مهم لـــدى أطفال 

التوحد وتساهم بعالج األطفال.
 وأوضح ســـمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفة أن الفعالية شـــهدت نجاح مميز 
فـــي ظـــل االهتمـــام الكبيـــر الـــذي يوليـــه 
االتحـــاد بالتعاون مع مركـــز الوفاء إلعادة 
التأهيـــل ألطفـــال التوحد، مشـــيًرا ســـموه 
إلـــى أن اإلقبـــال المميـــز مـــن المركـــز مـــع 
الفعالية سيساهم بتحقيق كامل األهداف 
المدرجة ضمن االتفاقية التي تم توقيعها 

مؤخًرا.
 وأشـــار ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا 
آل خليفـــة أن االتحـــاد الملكـــي يولـــي هذا 
المشـــروع الرياضي جـــل اهتمامه لتنفيذه 

مـــن خالل توفيـــر الجياد المناســـبة لعالج 
اإلمكانيـــات  وتســـهيل  التوحـــد  أطفـــال 
األســـر  لخدمـــة  المتعاونـــة  الجهـــات  مـــن 
المنتمية لهذه الفئة والتي هي بأشد العوز 
لتقديـــم الخدمـــات العالجيـــة علـــى أيادي 
متخصصيـــن ووفـــق برنامج يســـتند على 

نهج علمي. 
 وشـــهدت الفعالية حضور الدكتورة مريم 
عيســـى الشـــيراوي مديـــرة مركـــز الوفـــاء 
إلعـــادة التأهيل ألطفـــال التوحد أســـتاذة 
التربية الخاصة المشـــارك ومنسق برنامج 
اإلعاقـــة الذهنية بجامعـــة الخليج العربي 
التي أعربت عن سعادتها لتنظيم مشروع 
كيفيـــة التعامـــل مع أطفـــال التوحد وعقد 
ورش لالنتفـــاع واالطالع على األســـاليب 
التوحـــد  طفـــل  يحتاجهـــا  التـــي  العلميـــة 
ويكون هذا النشـــاط من النوع األول على 

مستوى مملكة البحرين.
 وقالت الدكتورة مريم عيسى الشيراوي: 
ســـمو  لتوجيهـــات  ممتنـــون  ا  جـــدًّ “نحـــن 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة واهتمام 

االتحـــاد الملكي وســـباقات القـــدرة في ما 
توليـــه مـــن اهتمام لهـــذا المشـــروع ونحن 
دائًما نثق بدعم ســـموه واالتحاد من أجل 
تخصيـــص العالج الفعـــال ألطفال التوحد 
كـــون هذا المشـــروع األول مـــن نوعه على 
مســـتوى مملكة البحرين الذي يساعد في 
تالحم األســـر وتوفير البيئـــة الصحية من 
أجـــل تقديم األســـاليب الفعالـــة في هدف 
دعم األطفـــال ذوي االحتياجات الصحية 
اإلعاقـــة  أطفـــال  وخصوًصـــا  الخاصـــة 
الذهنية. لذا نشكر سموه واالتحاد وجميع 
القائميـــن علـــى هـــذا المشـــروع فـــي ظـــل 
يســـتفيد  الـــذي  العالجـــات  نمـــط  تطويـــر 
منهـــا الطفل وأوليـــاء األمور وبـــأن مملكة 
البحريـــن تولـــي اهتماًما كبيًرا نحو األســـر 
البحرينية التي لديها من أطفال التوحد”. 

 هيا جمال تشرف على البرنامج

 وأشـــرفت الفارســـة المتميزة هيا جمال 
علـــى البرنامـــج، حيث تعتبـــر هيا جمال 
مـــن المدربـــات المتميـــزات، وقالـــت هيا 

مـــع  التوحـــد  أطفـــال  “تواصـــل  جمـــال: 
الحيوانـــات والخيـــول بشـــكل خاص هو 
نـــوع مـــن العالجـــات التـــي يوصـــي بهـــا 
األطبـــاء لألطفـــال ذوي اإلعاقة الذهنية 
حيث من خالل حاســـة اللمس المباشرة 
والحركة االنســـيابية على الخيل يساعد 
في تطور القوى الحســـية ويســـاهم في 
شـــفاءهم كمـــا ونحـــن حريصـــون علـــى 
تقديـــم الرعايـــة والتدريـــب اآلمـــن مـــن 
أجـــل جعـــل األطفـــال يشـــعرون باألمان 
واالستمتاع على ظهر الخيل كما شملت 
النشـــاطات أيًضا تلوين حـــدوات الخيل 
والرســـم بعـــد ركـــوب الخيـــل مـــن أجـــل 
تحفيـــز ذهن الطفل من خالل اســـتذكار 

تجربته على الخيل”.
 وعبـــرت أمانـــي محمد عمـــر فنية عالج 
عـــن  االختصاصيـــة  لألطفـــال  التوحـــد 
امتنانها لكل من ساهم في هذا المشروع 
وأكدت أهمية هذا النشـــاط: “أهمية هذه 
النوعيـــة من المشـــاريع ألطفـــال اإلعاقة 
الذهنيـــة هي بحر كبير ولها منافع كثيرة 

على ذهـــن الطفل وخصوصـــا مع الخيل 
فالدراسات أثبتت على قدرة الخيل في 
شـــفاء األطفـــال ذوي اإلعاقـــة الذهنيـــة 
فالحـــرارة المنبعثة من الخيـــل لها تأثير 
قـــوى على ارتخـــاء العضـــالت باإلضافة 
إلى الشـــعور الذي تبعثه شعيرات الخيل 
نفســـها ومـــا لهـــا من تأثيـــر فـــي التحفيز 
الحســـي أثنـــاء الجلـــوس عليـــه وتنتقل 
تموجـــات الخيـــل الناتجـــة مـــن تحركـــه 
لألمـــام والخلـــف أثنـــاء ســـيره إلـــى فهم 
الطفل، فتساعده على فهم كيفية حركة 
اإلنسان السليم رغم افتقاد الشعور بها”. 

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

ــداهلل ــب ــن ع ــم عــيــســى بـ ــ ــد ودعـ ــم ــن ح ــن نـــاصـــر بـ ــات مـ ــه ــي ــوج ــت ب

االتحاد الملكي يحتضن أطفال التوّحد في قرية البحرين الدولية للقدرة

حسن علي

أحمد مهدي
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من الفعالية

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو  أكـــد 
رئيـــس  الطائـــرة،  للكـــرة  البحرينـــي 
مجلس الشـــواطئ محمـــد الفردان عن 
انطالق موسم الكرة الطائرة الشاطئية 
فـــي النصـــف الثانـــي مـــن شـــهر مارس 

المقبل، وذلك بإقامة دوري الناشئين.
 وأضـــاف الفـــردان لــــ “البالد ســـبورت” 
أنـــه بعـــد النجـــاح الكبيـــر الـــذي حققـــه 
االتحـــاد الموســـم الماضـــي فـــي إقامة 
فـــإن  والناشـــئين،  للرجـــال  دوري  أول 
مســـابقتين  إطـــالق  يعتـــزم  المجلـــس 
علـــى أن يتـــم البـــدء بدوري الناشـــئين 
فور انتهاء مســـابقاتهم داخل الصاالت 
واالمتحانات، فيما من المؤمل أن يتم 

إطـــالق دوري الرجـــال مع بداية شـــهر 
إبريل.

 وأوضح الفردان أن انتهاء منافســـات 
الصـــاالت في وقـــت مبكر ربمـــا يخدم 
مجلـــس الشـــواطئ كثيـــًرا فـــي وضـــع 
روزنامتـــه بشـــكل جيـــد والعمـــل علـــى 
إقامة أكبر عـــدد من المباريات في كال 
الفئتين، مضيًفا )في الموســـم الماضي 
أقيمـــت المباريـــات بنظام الـــدوري من 
دور واحد لضيق الوقت.. في الموســـم 
الحالـــي نتطلـــع لتغييـــر النظـــام للعـــب 
أكبـــر عـــدد مـــن المباريـــات بمـــا يحقق 
ويطـــور  لالعبيـــن  الفنيـــة  االســـتفادة 

مستوياتهم(.

 وعلـــى صعيد متصـــل، أوضح الفردان 
أن إعـــداد المنتخـــب مـــن المرجـــح أن 
ينطلق بشـــهر رمضان المبـــارك أو بعده 
في ظل وجود متســـع كبير من الوقت 

يفصل المنتخب عن مشاركاته القادمة 
والتي تتمثل في البطولة العربية التي 
مـــن المقـــرر لهـــا أن تقـــام فـــي المغرب 
بشـــهر أغســـطس، باإلضافة إلى بطولة 
موعدهـــا  يحـــدد  لـــم  التـــي  الخليـــج 

ومكانها حتى اآلن.
الناشـــئين  منتخـــب  أن  وأضـــاف 
للشـــواطئ يســـعى ألن يتـــرك بصمتـــه 
في أول بطولة خليجية على مســـتوى 
الناشـــئين ســـتنطلق هذا العـــام، كما أن 
ذات المنتخـــب يأمـــل فـــي المحافظـــة 
علـــى اللقب العربـــي، متمّنًيـــا لمنتخب 
الرجـــال كذلـــك أن يوفـــق فـــي تحقيق 

أفضل النتائج والمستويات.

محمد الفردان

2020 ــي  ــ ف ــات  ــب ــخ ــت ــن ــم ــل ل ــان  ــتـ ــاركـ ــشـ ومـ ــن...  ــيـ ــئـ ــاشـ ــنـ الـ بـــــــدوري  ــدأ  ــبـ يـ

موســـم شواطـئ الطائـــرة ينطلــق بشهـــر مارس

من منافسات الكرة الطائرة الشاطئية

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

برعاية كريمة من قبل ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة، تنطلـــق اليـــوم )االثنيـــن( 
القعـــدان بمشـــاركة  مســـابقة تحـــدي 

هواة الهجن في مملكة البحرين.
 وحظيـــت مســـابقة تحـــدي القعـــدان 
التـــي تقـــام للمـــرة األولـــى بمشـــاركة 
جيـــدة بلغت نحو 50 مشـــارًكا أعلنوا 
عـــن رغبتهم في دخول هذا التحدي، 
المنظمـــة  اللجنـــة  قامـــت  حيـــث 
للمســـابقة بتوزيـــع المشـــاركين علـــى 
إلـــى  باإلضافـــة  مجموعـــات،  أربـــع 
التـــي  للمســـابقة  النهائيـــة  المرحلـــة 

تتواصل حتى الخميس القادم.

مســـابقة  القعـــدان  تحـــدي  وتعـــد   
جـــاءت  القعـــود  لطـــرح  مخصصـــة 
بتوجيهـــات كريمة من ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمـــد آل خليفة، حيث تأتي 
المســـابقة ترجمـــة لتوجيهـــات  هـــذه 
حضرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد 
المفدى حفظـــه هللا ورعاه، الحتضان 

ودعـــم الرياضات التراثية وتشـــجيع 
الشـــباب علـــى ممارســـتها، فضـــال عن 
دعم المالك وأصحاب اإلبل والشباب 
البحريني المهتم بالرياضات التراثية 

بشكل عام والهجن بشكل خاص.
حلبـــة  داخـــل  المتســـابق  وســـيكون   
فـــي  محـــددة  مســـاحة  ذات  مغلقـــة 
مواجهـــة القعـــود بغيـــة طرحـــه على 
األرض فـــي أســـرع زمن ممكـــن، علًما 
بأن الحد األعلى للوقت لطرح القعود 
هـــو دقيقة واحـــدة فقط، فيمـــا يفوز 
من يســـجل أســـرع زمـــن فـــي عملية 

طرح القعود.
القعـــدان  تحـــدي  مســـابقة  وتقـــام   
المـــوروث  رياضـــات  مـــن  بتنظيـــم 

الشعبي.

ــالـــد بـــن حمد ــخ خـ ــي ــش ال ــو  ــم ــت رعـــايـــة س ــح ت
50 مشارًكا في مسابقة “تحدي القعدان”



هزم فريق االتفاق نظيره توبلي بنتيجة )24/22( في المباراة التي جمعتهما أمس لحســاب الجولة السادســة من دوري الدرجة 
األولى لكرة اليد.

وكان الشوط األول قد انتهى بتقدم االتفاق )11/15(، وبذلك أصبح رصيد االتفاق 18 نقطة وتوبلي )8 نقاط(.

عـــودة لمجريـــات المبـــاراة، خطـــف 
التقـــدم  أفضليـــة  االتفـــاق  فريـــق 
أهـــداف   4 بفـــارق  األول  بالشـــوط 
)11/15( عطفـــًا علـــى األداء الـــذي 

ظهر عليه منذ البداية.
إذ بدت كتيبة المدرب عادل السباع 
بقـــوة عبـــر تألـــق الحـــارس جعفـــر 
عبـــاس والدفاع المحكـــم والهجوم 
واالرتـــداد  المنظـــم  فـــي  الفعـــال 
ذلـــك فيصـــل  فـــي  وبـــرز  الســـريع، 
محمـــد وأكبر المرزوق بشـــكل كبير 
في الخط الخلفي وإحراز األهداف 
االختـــراق.  فـــي  حميـــد  ومجيـــد 

للدفـــاع  إحكامـــه  ورغـــم  الفريـــق 
علـــى الخط الخلفـــي لتوبلي إال أنه 
عانى من العمق واســـتقبلت شباكه 
األهـــداف، وفي المقابـــل ورغم في 
تحقيق فارق األهداف ولكن أضاع 
كرات عدة بســـبب االستعجال في 
التصويـــب وخصوصًا فـــي الدقائق 
العشـــرة األخيرة والتي لو ُســـجلت 
لـــكان الفـــارق أكبـــر مـــن ذلـــك ممـــا 

انتهى عليه الشوط.
وفي المقابل توبلي، وضحت عليه 
المعانـــاة الهجومية بصـــورة كبيرة 
وضعـــف التغطيـــة الدفاعية وعدم 

توفيق حراسة مرماه، ليجد نفسه 
متخلفـــًا بفـــارق األهـــداف. ونجـــح 
تقليـــص  مـــن  األخيـــر  الربـــع  فـــي 
الفـــارق معتمدًا علـــى العقل المدبر 
لحســـين الغزال الـــذي كان يخترق 
للتســـجيل وأيضـــًا بتمويـــل العـــب 
الدائرة حســـين ميـــرزا والذي لعب 
دورًا فـــي إحـــراز األهـــداف، إال أن 
أعـــادت  ارتكبهـــا  التـــي  األخطـــاء 

الفارق مجدًدا.
ولـــم يتغير الحـــال الفني كثيرًا في 
الشـــوط الثانـــي عـــن ســـابقه، كون 
واصل االتفاق علـــى نفس المنوال 

ووســـع فـــارق األهداف مـــع توبلي 
فـــي النصـــف األول إلـــى 6 أهداف 
)14/20(. مدرب االتفاق زج بشكل 
تدريجـــي بعناصـــره الشـــابة ألخـــذ 
توبلـــي  نجـــح  وحينهـــا  فرصتهـــا 
وتســـجيل  العـــودة  تحقيـــق  فـــي 

األهـــداف مـــن جانب حســـين علي 
تحديـــًدا وتقليص الفـــارق لهدفين 
محمـــد  حارســـه  صحـــوة  بفضـــل 
عبـــاس )18/20( ثم هدف )21/22( 
مـــع آخـــر 5 دقائـــق إال ان االتفـــاق 
وبفضل حارسه جعفر عباس نجح 

فـــي حســـم األمـــور لصالحـــه رغـــم 
األخطاء التي وقعوا فيها.

االتحاد والبحرين

فـــي المبـــاراة الثانية، نجـــح االتحاد 
في تحقيـــق فوزه الرابع وهذه المرة 
 )27/30( البحريـــن  حســـاب  علـــى 
بعدما انتهى الشـــوط األول لصالحه 
أيضـــًا )17/19(، وبذلك أصبح رصيد 
االتحـــاد )14 نقطـــة( والبحرين الذي 

تلقى الخسارة الخامسة )8 نقاط(.

االتفــــــاق يهــــــــزم توبلــــــي بدوري اليـــــــد

لقاء االتفاق وتوبلي 

Sports@albiladpress.com19

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

تحــت رعايــة النائب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، أقيمت 
منافســات النســخة الثالثــة مــن بطولــة #أقوى_رجل_بحرينــي، التــي ينظمها 
المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة تحت شعار 

#خلك_وحش، في الساحة المقابلة لمجمع “االفنيوز

 وبهذه المناســـبة، أدلى ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة بالتصريح، 
باســـتمرار  “وجهنـــا  فيـــه:  قـــال  الـــذي 
إقامـــة هـــذه البطولة ضمـــن مبادراتنا 
الداعمـــة للشـــباب والرياضـــة بمملكـــة 
البحرين، حيث تشـــكل هـــذه البطولة 
فرصـــة حقيقيـــة لتعزيـــز مـــا وصلـــت 
إليـــه البحرين من مكانة متقدمة على 
كدولـــة  العالميـــة،  الرياضـــة  خارطـــة 
حاضنـــة لمختلـــف األلعـــاب الرياضية 

وداعمة للرياضيين الممارسين لها.
 واعتبر ســـموه أن بطولـــة أقوى رجل 
بحريني فرصة للشـــباب المشـــارك من 
أجل إبراز قدراته وإمكانياته في مثل 
هـــذا النوع من الرياضات، التي تعتمد 
علـــى القـــوة واللياقة البدنيـــة العالية، 
والتـــي تســـاهم فـــي صقـــل المهـــارات 
ورفع المستويات والجاهزية، ليكونوا 
قادريـــن على تمثيل الوطـــن في مثل 
المســـتويين  علـــى  البطـــوالت  هـــذه 

اإلقليمي والقاري والدولي”.
 وتابـــع ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
تكـــون  أن  وّجهنـــا  “لقـــد  خليفـــة:  آل 
هذه النســـخة مغايرة عن النســـختين 
إقامـــة  شـــهدت  حيـــث  الماضيتيـــن، 
منافسات الوزن الخفيف والمتوسط، 
تأهيليـــة  تصفيـــات  إقامـــة  وكذلـــك 
للمشـــاركين مـــن مملكـــة البحرين في 
الفائزيـــن  لتحديـــد  الثقيـــل،  الـــوزن 
هـــذه  فـــي  األولـــى  الثالثـــة  بالمراكـــز 
المرحلـــة، والذيـــن تأهلـــوا للمشـــاركة 
فـــي بطولة أقوى رجل خليجي للوزن 
الثقيل، والتي وّجهنا أن تقام في شهر 

إبريل من هذا العام”.
وأشاد سموه بالتفاعل المميز للجهات 
الحكوميـــة والشـــركات والمؤسســـات 
المســـاهمة فـــي دعـــم إقامة النســـخة 
#أقوى_رجـــل_ بطولـــة  مـــن  الثالثـــة 

لهـــذا  أن  ســـموه  مؤكـــًدا  بحرينـــي، 
الدعـــم دالالت واضحـــة علـــى حـــرص 
تلـــك الجهـــات فـــي تحقيـــق الشـــراكة 

الشـــباب  قطـــاع  لدعـــم  المجتمعيـــة 
والرياضـــة، بمـــا ينعكـــس إيجاًبـــا على 

تطوير وارتقاء هذا القطاع الحيوي.
 وختـــم ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
“نشـــكر  قائـــالً:  تصريحـــه  خليفـــة  آل 
جميـــع الجهات الحكومية والشـــركات 
اإلعـــالم  وســـائل  المســـاهمة وجميـــع 
المقروءة والمســـموعة والمرئية على 
دعمهـــا إلقامة هـــذا الحـــدث، مقدرين 
الجهـــود المتميزة التـــي بذلتها اللجنة 
المنظمة فـــي اإلعداد والتحضير لهذه 
البطولـــة، ومتمنيـــن التوفيق والنجاح 

لجميع المشاركين”.
 هذا، وشـــهد سموه منافسات النسخة 
#أقوى_رجـــل_ لبطولـــة  الثالثـــة 

بحريني، بحضور سمو الشيخ سلمان 
بـــن محمد آل خليفـــة رئيس المجلس 
البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة، ووزيـــر 
شؤون الشباب والرياضة أيمن فاروق 
المؤيـــد، وأمين عام اللجنـــة األولمبية 
النصـــف،  حســـن  محمـــد  البحرينيـــة 
ومعالي اللواء طبيب الشـــيخ ســـلمان 
بن عطية هللا آل خليفة قائد مستشفى 
الملك حمد الجامعي، ورئيس االتحاد 
البحرينـــي للجامعات د. الشـــيخ صقر 
بن ســـلمان آل خليفة، ورئيس االتحاد 
محمـــد  القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
علي قمبر، وعدد من المســـؤولين في 
قطـــاع الشـــباب والرياضـــة. وشـــهدت 
المنافســـات إقامـــة مســـابقات الـــوزن 
الخفيـــف والمتوســـط والثقيـــل، التي 
اشـــتملت على 4 مســـابقات، هي: رفع 
الجذع، مشـــية الفـــالح، رفع الســـيارة 
باإلضافـــة إلى مشـــية الســـقاي. حيث 
أشـــاد ســـموه بالمســـتوى الكبيـــر الذي 
قدمه المشاركون في هذه المنافسات، 
المســـتويات  تلـــك  أن  مؤكـــًدا ســـموه 
التـــي ظهـــر بهـــا المشـــاركون عكســـت 
التحضيـــرات الكبيـــرة والقويـــة التـــي 

استعدوا من خاللها لهذه المشاركة.
 كما وتـــّوج ســـموه الفائزيـــن بالمراكز 

الخفيـــف  الـــوزن  بمســـابقات  األولـــى 
ففـــي  الثقيـــل.  والـــوزن  والمتوســـط 
المتســـابق  أحـــرز  الخفيـــف  الـــوزن 
خالـــد عبـــده المركـــز األول، فيما أحرز 
المتســـابق شـــبر عبدهللا المركز الثاني 
بينما أحرز المتســـابق داوود الصيادي 
المركز الثالث. وفي الوزن المتوســـط، 
أحـــرز المتســـابق أحمد جاســـم المركز 
األول، فيمـــا أحرز المتســـابق عيســـى 
رشـــدان المركـــز الثانـــي بينمـــا أحـــرز 
المتســـابق أحمد محمد المركز الثالث. 
وفـــي الـــوزن الثقيل، أحرز المتســـابق 

حسين علي جمعة المركز األول، فيما 
أحرز المتســـابق ســـلمان سالم عبدهللا 
المركـــز الثانـــي بينما أحرز المتســـابق 

أحمد محمد الموسى المركز الثالث.
الرياضيـــة  البحريـــن  قنـــاة  وســـجلت 
بوكمـــال  مريـــم  اإلعالميـــة  برئاســـة 
تفاعـــالً مميًزا، من خالل نقلها للحدث 
على الهواء مباشـــرة عبـــر طاقم عمل 
لنقـــل  خـــاص  اســـتديو  مـــع  متكامـــل 
وقائع المنافســـات، إلـــى جانب إجراء 
اللقـــاءات المختلفـــة مـــع المشـــاركين 

والحضور.

وحرصت لجنة التجهيزات والفعاليات 
باللجنـــة المنظمة على تخصيص ركن 
للمطاعـــم والترفيه في موقع الحدث، 
والـــذي شـــهد تواجـــد عـــدد كبيـــر مـــن 
العائـــالت واألطفال، الذين اســـتمتعوا 
باألجـــواء التي خصصتهـــا اللجنة في 
هذا الموقع، والذي ســـاهم في إضفاء 

أجواء مميزة في الموقع.
وتميـــزت هـــذه النســـخة مـــن البطولة 
بتواجـــد البطل البحرينـــي في رياضة 
رفـــع األثقـــال العالمي ســـامي الحداد، 
للمنافســـات،  كمعلـــق  تواجـــد  الـــذي 

حيـــث كان لحضـــوره بالـــغ األثـــر فـــي 
منح أجـــواء إيجابية ومحفزة لجميع 
المشـــاركين في بـــذل قصارى جهدهم 

للوصول لخط النهاية.
وشهدت مســـابقة مشية الفالح ضمن 
منافســـات الوزن المفتوح لفتة جميلة 
من المتســـابق عبدهللا الموســـى الذي 
تســـابق مـــع شـــقيقه المتســـابق أحمد 
الموســـى، بعد قام المتســـابق عبدهللا 
الموســـى الـــذي لـــم يكمـــل المســـابقة، 
بتشـــجيع أخيـــه أحمد الموســـى حتى 

وصل إلى خط النهاية.

سموه: جهودنا مســتمرة في دعم الشــباب والرياضة البحرينية من خالل مبادراتنا المختلفة

خالد بن حمد يتّوج أبطال “أقوى رجل بحريني 3”

سمو الشيخ خالد بن حمد خالل تكريم األبطال

تختتـــم اليـــوم- اإلثنين، منافســـات 
الجولة الثانية عشر لدوري الدرجة 
الثانيـــة لكـــرة القـــدم بإقامـــة لقـــاء 
وحيد يجمـــع التضامن مع المالكية 
عنـــد 6 مســـاء علـــى ملعـــب مدينـــة 

حمد.
 يقـــود الفريقيـــن مدربـــان وطنيان: 
ســـيد محمـــد جـــواد فـــي التضامن 

وأحمد يعقوب في المالكية.

خاصـــة  المبـــاراة  وتعتبـــر 
كونهـــا تجمع صاحـــب المركز 

األول )المالكيـــة( الـــذي يملـــك 
27 نقطـــة مـــن 9 مباريـــات، إذ لـــم 

الفريـــق حتـــى  يخســـر أو يتعـــادل 
اآلن، باإلضافـــة إلى صاحب المركز 
األخيـــر )التضامن( الذي ال يملك أي 

نقطة بعد مرور 9 جوالت.
فـــوز  لتحقيـــق  المالكيـــة  ويهـــدف 

يقربـــه مـــن كســـب بطاقـــة 
الـــدوري  إلـــى  الصعـــود 
الممتـــاز، فيمـــا التضامـــن ما 
زال يبحـــث عـــن نقاطـــه األولى 

في الدوري.
وكانـــت نتائج الجولة أســـفرت عن 
فوز البديع على مدينة عيســـى )-1

0(، تعادل البحرين مع قاللي )1-1(، 
وفوز سترة على االتحاد )4-1(.

التضامن يالقي المالكية بدوري “الثانية”

االثنين 10 فبراير 2020 - 16 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4136

أحمد مهدي

يخـــوض ممثـــل المملكـــة فريـــق نـــادي 
المنامـــة عنـــد 5.40 مـــن مســـاء اليـــوم 
اإلمـــارات(،  بتوقيـــت  مســـاء   6.40(
فـــي المجموعـــة األولـــى  لقـــاءه األول 
لـــكأس االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم، 
حينمـــا يحل ضيًفا علـــى فريق الجيش 
الســـوري، على اســـتاد خالد بـــن محمد 
فـــي إمـــارة الشـــارقة بدولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة. وكان المنامة وصل 
تدريبيـــن  وخـــاض  الســـبت،  الشـــارقة 

كان آخرهمـــا الرســـمي مســـاء 
األحـــد علـــى ملعـــب المبـــاراة، 
تحت قيادة المدرب التونسي 

للفريق محمد المكشر.
 وتضم المجموعة ناديي العهد 

اللبنانـــي وهـــالل القـــدس الفلســـطيني 
اللذيـــن ســـيلتقيان اليـــوم فـــي بيروت. 
بدايـــة  لتســـجيل  المنامـــة  ويســـعى 
إيجابية في المسابقة اآلسيوية. وعقد 
يوم أمـــس االجتماع الفني التنســـيقي 

الذي يسبق المباراة، باإلضافة 
الصحافـــي.  المؤتمـــر  إلـــى 
التونســـي  المـــدرب  وحـــرص 
عقـــد  علـــى  المكشـــر  محمـــد 
الالعبيـــن؛  مـــع  فنيـــة  جلســـة 
بهدف اســـتعراض المنافـــس والتعرف 
علـــى نقـــاط القوة والضعـــف. إلى ذلك، 
احتفـــى الفريـــق مســـاء الســـبت بعيـــد 
ميـــالد الظهيـــر األيســـر ســـيد حســـين 

هاشم وسط أجواء أخوية.

ا” المنامة يالقي الجيش السوري “آسيويًّ
سبورت

علي مجيد
االتحاد يحقق 

فوزه الرابع على 
حساب البحرين



داركليب يواجه الكويت وعينه على اللقب أو الوصافة
ُيسدل الســـتار مســـاء اليوم اإلثنين على 
الخليجيـــة  األنديـــة  بطولـــة  منافســـات 
السابعة والثالثين للكرة الطائرة والمقامة 
في الكويت، وذلك بإقامة مباريات اليوم 
الختامـــي، حيث ســـيلعب “ممثل الوطن” 
نـــادي داركليـــب مـــع المســـتضيف نـــادي 
الكويـــت الكويتي عند الســـاعة الســـابعة 
مســـاًء، على أن تكون انطالقة المباريات 
بلقاء مهم بين الشـــرطة القطري والهالل 
السعودي عند الساعة الثالثة مساًء، ومن 
ثم لقاء العين اإلماراتي والسيب العماني 

عند الساعة الخامسة مساًء.
هذا، وستحظى هذه المباريات كما جرت 
العادة بنقل تلفزيوني مباشـــرة على قناة 

الكويت الرياضية.
ال شـــيء يعلـــو علـــى “الحســـابات” قبـــل 
لـ”خليجيـــة  األخيـــرة  الجولـــة  انطالقـــة 
أنديـــة الطائـــرة”، ألن الـــكل يريـــد معرفة 
حظـــوظ الفـــرق في التتويـــج أو الصعود 
للمنصـــة قبـــل خـــوض مباريـــات الجولـــة 

الختامية.
األبـــرز  المرشـــح  هـــو  القطـــري  الشـــرطة 
لتحقيق اللقب للمرة األولى في تاريخه، 
كونـــه فاز فـــي مبارياته األربـــع الماضية، 
وفـــي حال انتصر بهذه المباراة أو خســـر 
من الهالل الســـعودي بنتيجـــة 2-3، فإنه 
ســـيتوج باللقـــب، أمـــا إذا خســـر بنتيجة 
0-3 أو 1-3، فإن داركليب سيحصل على 

فرصة للتتويج شـــريطة أن يفوز 0-3 أو 
1-3 على الكويت الكويتي.

ا”، األمور كلها تصب في مصلحة  “منطقيًّ
الشـــرطة كونـــه الفريق األقـــوى واألجهز، 
كمـــا أن الهـــالل فقـــد نجمه أحمـــد بخيت 
بســـبب اإلصابـــة وهـــذا أّثـــر كثيـــًرا علـــى 
مستوى الفريق، وهذا ما بان بشكل جلي 

أمام الكويت الكويتي يوم أمس األول.
أمـــا الكويـــت الكويتي المســـتضيف، فهو 

يملـــك فرصة تحقيق الوصافة، شـــريطة 
الفـــوز بـــأي نتيجـــة علـــى داركليـــب فـــي 
المبـــاراة األخيـــرة، أمـــا إذا حصـــل عكس 
ذلـــك، وانتصـــر “العنيـــد” فإنه ســـيحصل 
علـــى الوصافة في حال انتصر الشـــرطة 

على الهالل.
الصعـــود  يملـــك فرصـــة  الهـــالل  أخيـــًرا، 
للمنصـــة بالمركز الثالـــث، وذلك في حال 
النقـــاط كاملـــًة، وخســـر  انتصـــر وحقـــق 

الكويت الكويتي.
أمـــا العيـــن والســـيب فإنهمـــا ال يملـــكان 
أي حظـــوظ فـــي الصعود للمنصـــة كونها 
يبحثان عن انتصارهما األول في الحدث 

الخليجي.
فريق داركليب للكرة الطائرة

مع تبقـــي يوم واحد على انطالق اليوم 
ســـتحتفل  الـــذي  الوطنـــي،  الرياضـــي 
 11 الثالثـــاء  البحريـــن  مملكـــة  بـــه 
فبرايـــر 2020، كثفـــت اللجنـــة المنظمة 
إكمـــال  أجـــل  مـــن  تحضيراتهـــا  العليـــا 
االســـتعدادات كافـــة إلقامـــة االحتفالية 
الرئيســـة بالقريـــة الرياضيـــة، التـــي تقع 
بمدينة عيسى الرياضية )منطقة استاد 

البحرين الوطني(.
وأكدت رئيسة لجنة اإلعداد والتحضير 
الرياضـــي  اليـــوم  لفعاليـــة  والتنظيـــم 
جهوزيـــة  المنصـــوري،  إيمـــا  الوطنـــي 
اللجـــان كافـــة إلقامة الفعالية الرئيســـة، 
البرامـــج  مـــن  التـــي ســـتتضمن حزمـــة 
والفقـــرات الرياضيـــة المتنوعـــة، التـــي 

تتناسب مع جميع الرغبات والميول.
اللجنـــة  أن  المنصـــوري  وأوضحـــت 

خريطـــة  أكملـــت  التنفيذيـــة 
توزيع مرافـــق القرية الرياضية، 

للمطاعـــم  ســـاحة  تضـــم  التـــي 
 11 مـــع  االتفـــاق  بعـــد 
مطعمـــا لتقديـــم خدمـــة 
لمرتـــادي  المأكـــوالت 

القريـــة، فيما تـــم االتفاق 
األكشـــاك  الســـتخدام  جهـــات   5 مـــع 
المنتشـــرة علـــى مـــدار القرية، وســـيتم 
تخصيص مساحة خاصة للترويج لعدد 
مـــن الخدمـــات والمنتجـــات للشـــركات 
المجـــال  فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة 

الرياضي.
يضـــم  القريـــة  مخطـــط  أن  وأشـــارت 
مواقـــف خاصة، ومواقـــف خاصة لكبار 
الشخصيات ومجلسا لكبار الشخصيات 
الشـــخصيات،  لكبـــار  خاصـــا  ومدخـــال 

ومواقـــف خاصـــة للمنظمين 
والجماهيـــر، وســـيكون هنـــاك 
للمأكـــوالت،  خـــاص  فنـــاء 
مصاحـــب،  ومعـــرض 
لســـباق  خـــاص  ومســـار 
جـــري األلـــوان وســـباق 
الهوائيـــة  الدراجـــات 
أللعـــاب  خـــاص  وفنـــاء 

األطفال.
ترقيـــم  تـــم  أنـــه  المنصـــوري  وأكـــدت   
لالتحـــادات  المخصصـــة  المســـاحات 
ســـتكون  الخريطـــة،إذ  فـــي  الرياضيـــة 
المنطقة رقـــم 1 لأللعاب القتالية، ورقم 
2 لرفـــع األثقال و”الكروس فيت”، ورقم 
لألطفـــال،   4 ورقـــم  القـــوى،  أللعـــاب   3
 6 ورقـــم   ،3x3 الســـلة  لكـــرة   5 ورقـــم 
للكـــرة الطائرة، ورقـــم 7 للمبارزة، ورقم 

8 للتنـــس األرضـــي والريشـــة الطائـــرة، 
ورقم 9 موقع خاص للشركات الصغيرة 
للرياضـــات   10 ورقـــم  والمتوســـطة، 
البارالمبيـــة لـــذوي العزيمـــة، ورقـــم 11 
لركوب الخيل، ورقم 12 و13 لرياضات 
الموروث الشـــعبي ورقم 14 خيمة كبار 

الشخصيات.
وأوضحت أن اللجنة المنظمة خصصت 
مساحة واسعة للعبة “تحدي الحواجز”، 
التـــي ســـتقام ألول مـــرة فـــي البحرين، 
وتـــم تخصيـــص موقـــع خاص للمســـرح 
التفاعلـــي، مؤكـــدة علـــى حـــرص جميع 

الترتيبـــات  إلنجـــاز  العاملـــة  اللجـــان 
فـــي  يســـهم  بمـــا  كافـــة  والتحضيـــرات 
إخـــراج الحـــدث بأفضل صـــورة، داعية 
جميع الجماهير والمواطنين والمقيمين 
إلى زيـــارة القرية لالســـتمتاع باألجواء 

الرائعة والفعاليات الرياضية المتميزة.

ضاحية السيف – اللجنة األولمبية

اللجنة المنظمة تكثف تحضيراتها النطالق اليوم الرياضي الوطني

خريطة القرية الرياضية

اليوم ختام 
“خليجية أندية 

الطائرة”

أحمد مهدي

سبورت

اســـتقر مدرب منتخب الشـــباب لكرة 
القدم، الوطني إسماعيل كرامي، على 
قائمة مكونة من 23 العًبا؛ للمشـــاركة 
ســـنة   20 تحـــت  العـــرب  كأس  فـــي 
التـــي ستســـتضيفها المملكـــة العربية 
الســـعودية خـــالل الفتـــرة 17 فبرايـــر 

الجاري وحتى 5 مارس المقبل.
 والالعبـــون فـــي القائمة هم: ســـلمان 
عادل، عبدهللا ســـالم، محمـــد أرحمه، 
الـــذوادي،  دعيـــج  مســـلم،  أحمـــد 
مصطفى الســـالم، سالم حسين، هاني 
طـــه، عبدالرحمـــن العبيدلـــي، صالـــح 
محمـــد  الزبيـــدي،  صالـــح  شمســـان، 
عبدالقيـــوم، مبـــارك محمـــد، إبراهيـــم 
شـــريدة، علـــي خليفـــة، ســـيد جـــواد 
حيـــدر، حســـن عيســـى، ســـيد مهـــدي 
شـــرف، حســـين عبدالكريـــم، عبدهللا 

وحســـين  الرميحـــي  عـــادل  النمـــر، 
العكري.

 إلـــى ذلـــك، عـــاود منتخـــب الشـــباب 
مســـاء األحـــد سلســـلة تدريباته على 
المالعـــب الخارجية التابعـــة لالتحاد 
اســـتعداًدا  القـــدم؛  لكـــرة  البحرينـــي 

للبطولة العربية.
مســـاء  خـــاض  أن  بعـــد  ذلـــك  يأتـــي 

ا أمـــام الفريق األول  الســـبت لقاًء وديًّ
للنادي األهلي.

وتضـــم مجموعـــة منتخـــب الشـــباب 
العربيـــة  البطولـــة  فـــي  )الثانيـــة( 
ومدغشـــقر  المغـــرب  منتخبـــات 

وجيبوتي.
فـــي  المجموعـــة  مباريـــات  وســـتقام 

مدينة الرياض.

من تدريبات منتخب الشباب

كرامي يستقر على تشكيلة كأس العرب تحت 20 سنة لكرة القدم

23 العًبا في قائمة منتخب الشباب

حقق براعم الزعيم نادي المنامة )أ( بطولة الدوري التمهيدي لدوري البراعم للعام الخامس على التوالي بقيادة المدرب البحريني سلمان حسين 
بعد أن تغلب الفريق على فريق النادي األهلي في المباراة الختامية التي جمعتهما على صالة اتحاد السلة يوم أمس. 

 وتمكـــن فريـــق المنامـــة )أ( مـــن تســـجيل 
51 نقطـــة مقابـــل 46 نقطـــة لفريق براعم 
النادي األهلي في مباراة شهدت منافسة 

شديدة بين الفريقين. 
الـــدوري  علـــى  الســـتار  أســـدل  وبذلـــك   
بتحقيـــق نـــادي المنامـــة )أ( المركـــز األول 
دون أي خســـارة فـــي البطولـــة، وفريـــق 
الثانـــي،  المركـــز  األهلـــي  النـــادي  براعـــم 
وفريق براعم المنامـــة )ب( المركز الثالث 
بعد فـــوزه أمس على فريق نـــادي الرفاع 
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وســـيطر براعـــم المنامـــة علـــى اللقاء من 

خـــالل تفوقهم الفنـــي الواضـــح والدفاع 
كل  فـــي  الفريـــق  لعبـــه  الـــذي  الضاغـــط 
الملعب مســـتعيًنا بامتالكه تشكيلة قوية 
من الالعبين بعد أن أشرك المدرب جميع 

العبيه الـ 12 في اللقاء. 
 مـــن جانبه، عبر الكابتن ســـلمان حســـين 
عن سعادته البالغة لتحقيق براعم الزعيم 
المركزيـــن األول والثالـــث فـــي الـــدوري، 
مثمًنا جهود زمالئه القائمين على تدريب 
الفريقيـــن، حيـــث أشـــاد بجهـــود كل مـــن 
المدربيـــن واإلداريين علـــي رجب، وعلي 
حســـن، وحســـن محمد جـــواد، وحســـين 

ناصـــر ومصطفى يوســـف، ومحمد احمد 
والذي ســـاهم عطاءهم جميعًا وتكاتفهم 

في تحقيق هذه النتائج. 
 ورفـــع الكابتـــن ســـلمان حســـين خالـــص 
التهاني والتبريـــكات إلى أعضاء مجلس 
إدارة نادي المنامة بقيادة زهير كازروني 
ورئيـــس جهـــاز كـــرة الســـلة نـــوح نجـــف، 
مشـــيًدا بالـــروح القتاليـــة التـــي ظهـــر بها 
العبـــون براعـــم الزعيـــم )أ- ب( والحفاظ 
على بطولة الدوري للســـنة الخامسة على 

التوالي. 
 وضـــم فريق المنامة الفائـــز بالدوري في 

المباراة الختامية كل من الالعبين، ســـيد 
علي، ســـيد محمـــد عابدي، علي شـــكيب، 

علي دادهللا، علي فردوســـي، علي ياســـر 
ربيعة، جاسم محمد، جاسم علي، حسين 

نادر، حســـين حميد، احمد حســـين، بشار 
عيسى أحمد.

ــن ــي ــس ح ــان  ــ ــم ــ ــل ــ س بــــقــــيــــادة  ــث  ــ ــالـ ــ ــثـ ــ والـ االول  الــــمــــركــــز  ــوا  ــ ــق ــ ــق ــ ح

براعم الزعيم.. أبطال دوري كرة السلة للمرة الخامسة
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محمد عون من الكويت

فريق المنامة ب

إيما المنصوري

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

شـــارك الحكـــم الدولي محمد الســـلم 
المراحـــل  منافســـات  إدارة  فـــي 
المتقدمـــة مـــن بطولـــة كأس االتحاد 
الكويتي لكرة السلة، وذلك من خالل 
وكاظمـــة  القادســـية  مبـــاراة  قيـــادة 
بالـــدور نصـــف النهائـــي مـــع الحكـــم 
الســـعودي حاتـــم الحازمـــي والحكم 

العماني عصام السيابي.
 وتأتي مشـــاركة الســـلم فـــي تحكيم 
منافســـات كأس الكويـــت بنـــاًء على 
طلـــب الموافقـــة الذي تلقـــاه االتحاد 
الكويتـــي  نظيـــره  مـــن  البحرينـــي 
لمشـــاركة الحكم الســـلم فـــي تحكيم 

المنافسات هناك.
وقـــال رئيس لجنة الحـــكام باالتحاد 
الحكـــم  إن مشـــاركة  ناجـــي  محمـــد 
إدارة مباريـــات  فـــي  الســـلم  محمـــد 
إطـــار  ضمـــن  تأتـــي  الكويـــت  كأس 

التعـــاون مـــع االتحـــاد الكويتـــي في 
مجـــال التحكيـــم، مضيًفـــا بـــأن هذه 
الطيبـــة  الســـمعة  تؤكـــد  الدعـــوة 
والمكانـــة المتميـــزة التـــي تتســـم بها 
البحرينيـــة،  التحكيميـــة  الكـــوادر 
خصوًصـــا عبـــر حصولهـــا علـــى الثقة 
المحليـــة  األصعـــدة  جميـــع  علـــى 

واإلقليمية والقارية والدولية. 
الســـلم  الحكـــم  أن  ناجـــي  وأوضـــح 
يعتبر من الحكام الدوليين المميزين 
الذي ســـبق أن شـــارك في العديد من 
البطوالت اإلقليمية واآلســـيوية كما 
أســـندت لـــه الكثيـــر مـــن المباريـــات 

ا. المهمة والنهائية محليًّ

السلم مع طاقم تحكيم نصف نهائي كأس الكويت

خــال لقــاء نصــف النهائــي بيــن القادســية وكاظمــة

السلم يشارك في تحكيم كأس الكويت لكرة السلة
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شاركت شركة “رينرز” الشرق األوسط، 
ــدة فـــي مــجــال أنظمة  ــرائـ الـ الــشــركــة 
البحرين  مــن  تتخذ  الــتــي  األلــمــنــيــوم، 
الشرق األوسط، في  لها بمنطقة  مقًرا 
مؤتمٍر رائٍد أقيم في المملكة األردنية 
واسع  حضور  وسط  أخيًرا،  الهاشمية 
ــدســيــن واالســـتـــشـــاريـــيـــن  ــمــهــن ــن ال مــ
الـــرائـــديـــن، الـــذيـــن اجــتــمــعــوا لــتــبــادل 
المبتكرة  للحلول  الممارسات  أفضل 

والمستدامة في مجال الهندسة.
 وأقيم مؤتمر البلقاء الهندسي الدولي 
المهندسين  نقابة  من  بتنظيم  الثاني 
الثالث حتى  من  الفترة  في  األردنية، 
الماضي،  ديسمبر  شهر  مــن  الخامس 
البحر  عشتار”  “كمبنسكي  فندق  في 
شــعــار  ــحـــت  تـ األردن  فــــي  ــيـــت  ــمـ الـ

“استدامة.. ريادة.. ابتكار”. 
ــرز” الـــشـــرق  ــ ــنـ ــ وتـــمـــثـــل مـــشـــاركـــة “ريـ
المؤتمر نقطة مهمة  األوسط في هذا 

لــلــشــركــة، الــتــي عــــززت مــن وجــودهــا 
فـــي الـــســـوق األردنـــيـــة عــبــر خــدمــات 
متكاملة تقدمها في مكتبها المسجل، 
وعبر فريق من الكوادر المحلية التي 
والتقنيين  المبيعات  موظفي  تشمل 
احتياجات  جميع  لتلبية  المحترفين؛ 

السوق.
ــمــر الــفــرصــة  ــمــؤت إلــــى ذلـــــك، أتـــــاح ال
والباحثين  واألكاديميين  للمهندسين 
في مختلف  المعرفة  وتبادل  لاللتقاء 

جوانب الهندسة.
ــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــــ “ريـــنـــرز”  وقــــال ال
“بالنسبة  خلف  علي  األوســط  الشرق 
لنا، تعتبر السوق األردنية في األغلب 
أنظمة  بتزويد  قمنا  إذ  للفلل،  ســوق 
لــعــدد من  الــجــودة  األلــومــنــيــوم عالية 
ذلك،  ومــع  الفخمة.  المنازل  أصحاب 
وفــي اآلونـــة األخــيــرة، شهدنا زيــادة 
مــلــحــوظــة فـــي الــمــشــاريــع الــتــجــاريــة 

كذلك”.

رفعت الجامعة الملكية للبنات، أسمى 
رئيسة  إلـــى  والــتــبــريــكــات  الــتــهــانــي 
ــى لــلــمــرأة صــاحــبــة  ــلـ الــمــجــلــس األعـ
بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي  السمو 
إبراهيم آل خليفة، وأعضاء مجلس 
أمناء المجلس، بمناسبة نجاح وتميز 
صاحبة  جائزة  من  السادسة  الــدورة 
بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي  السمو 
البحرينية،  ــمــرأة  ال لــتــقــدم  إبــراهــيــم 
واسعة  فعالة  مشاركة  شهدت  التي 
جدا من قبل مؤسسات القطاع العام 
ــخــاص فــي الــبــحــريــن، مــا يعكس  وال
المجلس  قبل  مــن  المثمرة  الــجــهــود 
البحرينية  المرأة  وتشجيع  دعم  في 
الــقــيــاديــة وخلق  الــمــنــاصــب  لــتــتــبــوأ 
في  البحرينية  للمرأة  الداعمة  البيئة 

سوق العمل.
وأشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة 
ســتــيــوارت،  ديــفــيــد  للبنات  الملكية 

على  يحث  الــذي  الجائزة  بمضمون 
تــحــقــيــق تـــقـــدم الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة 
واستدامة التوازن بين الجنسين، مع 
وتقدير  الفرص  تكافؤ  على  التأكيد 
قبل مؤسسات  المبذولة من  الجهود 

المجتمع في هذا المجال. 
المملكة أصبحت رائدة في  وأكد أن 
الـــمـــرأة، عــبــر المجلس  مــجــال تــقــدم 
ــه الـــدور  األعــلــى لــلــمــرأة الـــذي كـــان ل
ــمــرأة  األبـــــرز فـــي مــســيــرة تــمــكــيــن ال
ــاســة قــريــنــة عــاهــل  ــرئ الــبــحــريــنــيــة ب
الملكي األميرة  السمو  البالد صاحبة 
على  نوعية  نقلة  الذي شهد  سبيكة، 
التي  واإلنــجــازات  النجاحات  صعيد 
حققتها المرأة منذ انطالقة المجلس 

في العام 2001 وحتى اللحظة.
الــجــامــعــة  أن  ــح ســـتـــيـــوارت  ــ وأوضــ
روافـــد  أحـــد  كــونــهــا  للبنات  الملكية 
تمكين المرأة في البحرين والوحيدة 

ــــك فـــي مــجــال  الــمــتــخــصــصــة فـــي ذل
ورسالة  رؤيــة  تدعم  العالي،  التعليم 
المجلس األعلى للمرأة وكافة جهوده؛ 
لتمكين وتقدم المرأة البحرينية، عبر 
إعداد جيل من الفتيات الرائدات في 
المرأة  لتضع  العالي  التعليم  مجال 
كل  في  المتميزة  بصمتها  البحرينية 
المحافل، وتكون شريكة في مسيرة 

التنمية واإلنجاز في البحرين.

ديفيد ستيوارت

بالقطــاع المعرفــة  لتبــادل  فرصــة  أتــاح  المؤتمــر  بمناسبة نجاح وتميز الدورة السادسة لجائزة األميرة سبيكة
“رينرز” تشارك في “البلقاء الهندسي” باألردن “الملكية للبنات” تشيد بدور “األعلى للمرأة” بتقدم البحرينية

البحرين”  سنتر  “سيتي  يحتفي 
الوجهة األولى للتسوق والترفيه 
البحرين،  في  العصرية  والحياة 
مثالية  هـــدايـــا  عـــن  بــالــبــاحــثــيــن 
متسوقا   50 منح  عبر  ألحبائهم 
محظوظا، جوائز مميزة تتضمن 
ــن عـــــدد مــن  ــا مـــقـــدمـــة مــ ــ ــداي هــ
الــمــتــاجــر الـــمـــوجـــودة فـــي مــركــز 

التسوق.
ويــأتــي ذلـــك كــجــزء مــن فعالية 
حــب”،  بكل  “مقفلة  الــحــب  عيد 
6 حتى  ابــتــداًء من  تنطلق  التي 
“سيتي  سيشكل  إذ  فبراير،   14
األمثل  الوجهة  البحرين”  سنتر 
للتسوق واختيار الهدايا لألحبة، 

عالمية  عالمة   340 من  أكثر  مع 
كل  يناسب  ما  الختيار  حصرية 

األذواق.
وســتــحــتــضــن الــمــنــصــة الــخــاصــة 
بفعالية “مقفلة بكل حب”، خزانة 
ــاديــق  ــدة صــن ــ تـــحـــتـــوي عـــلـــى عـ
مقفلة بإحكام وفي داخلها هدايا 
الــزبــائــن  ينفق  وعــنــدمــا  مــمــيــزة. 
أي  في  أكثر  أو  دينار   30 بقيمة 
سنتر  “سيتي  متاجر  مــن  متجر 
الــفــور  عــلــى  يمكنهم  الــبــحــريــن” 
والحصول  فواتيرهم  استبدال 
عـــلـــى الـــمـــفـــتـــاح اإللـــكـــتـــرونـــي 
الصناديق  أقفال  فتح  ومحاولة 

والحصول على جوائز فورية.

“سيتي سنتر” يقدم تشكيلة من الهدايا المميزة

الشيخة هند متحدثا رئيسا في “القيادات النسائية”
دعيــت رئيســة االتحــاد العالمــي لصاحبــات األعمــال والمهــن البحرينيــة، 
الشــيخة هنــد بنــت ســلمان آل خليفة، أخيــرا إللقاء كلمة رئيســة في القمة 

العالمية العاشرة للقيادات النسائية.

وانــعــقــدت الــقــمــة الــدولــيــة الــعــاشــرة 
ــي فــنــدق  ــيـــادات الــنــســائــيــة فــ ــقـ ــلـ لـ

“موفنبيك” كراتشي، باكستان.
وشارك في هذا الحدث السنوي أكثر 
ــرأة قــيــاديــة مــن جميع  250 امــ مــن 

أنحاء العالم.
رئيسة  كلمة  هند  الشيخة  وألــقــت 
في القمة التي سبق انعقادها مأدبة 
الشخصيات،  كــبــار  بحضور  عــشــاء 
قــبــل مفاهيم  مــن  ــحــدث  ال نــظــم  إذ 
ــجــديــد تحت  ــم ال ــعــال ومـــقـــومـــات ال
باكستان  نساء  ريــادة  رئيسة  قيادة 
 ”WE-NET“ الـــتـــجـــاريـــة  لـــألعـــمـــال 
من  أكــثــر  بــحــضــور  حــيــدر،  ياسمين 

250 امرأة قيادية من حول العالم. 
وتركزت الكلمة التي ألقتها الشيخة 
تواجهها  التي  التحديات  على  هند 
أنحاء  النسائية في جميع  القيادات 
ــى الــتــقــدم الــذي  ــم، إضــافــة إلـ ــعــال ال
أحرزته البحرين في مجال المساواة 
العام  استقاللها  منذ  الجنسين  بين 

 .1971

سلمان”  بنت  هند  الشيخة  وقــالــت 
لقد كــان شــرًفــا لــي أن أتــحــدث عن 
البحرين  حققتها  الــتــي  اإلنــجــازات 
فــي تــعــزيــز حــقــوق الـــمـــرأة وتــعــزيــز 

الجنسين،  بــيــن  الـــمـــســـاواة  مــســألــة 
بدعم  أيضا  ُحظينا  كمملكة  ونحن 
قــيــادتــنــا الــرشــيــدة فــي تــوفــيــر بيئة 
المرأة  لكي تستطيع  المالئمة  العمل 

إلـــى جنب  جــنــًبــا  وتــنــجــز  تحقق  أن 
الرجال في تشكيل  أقرانها من  إلى 
جــًدا  ممتنة  وأنـــا  الـــبـــالد،  مستقبل 
بــدعــوتــكــم لــي لــحــضــور هـــذه القمة 

وفرصة  والــخــبــرات  األفــكــار  لتبادل 
تقدمها  التي  الــفــرص  على  للتعرف 
مملكة البحرين في سبيل المساواة 

بين الجنسين “.

الشيخة هند تلقي كلمتها بالقمة جانب من الحضور

القمة انعقدت 
في كراتشي 

الباكستانية

وغــيــره الملكيت  بــحــجــر  مــطــّعــمــة  تــصــامــيــم  تــحــتــوي 

“الزين للمجوهرات” تطلق مجموعة “الهالل”

أطــلــقــت مــجــوهــرات الــزيــن 
ــدة  ــ ــدي ــجــ ــ ــا ال ــهـ ــتـ ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
“الـــــهـــــالل” إشـــــــادة بــالــقــمــر  

أشكاله.
وتــحــتــوي الــمــجــمــوعــة من 
يــدوًيــا  مصنوعة  تصاميم 
تتضمن قطًعا مطعمة بحجر 
الــالزورد،  أوحجر  الملكيت، 
تتخللها  األبيض،  الحجر  أو 
األبيض،  األلماس  من  قطع 
من  خــيــاريــن  على  مرصعة 
الــذهــب األصــفــر أو الـــوردي 

من عيار 18 قيراطا.
بعناية  مــحــاط  وكـــل حــجــر 
ليتناسب  الذهب  من  بإطار 
الفريدة،  الحجر وقطعه  مع 
ــل قــطــعــة جــمــااًل  لـــتـــزداد كـ

وتفرًدا.
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“بابكو” لـــ  العائلي  الــيــوم  فــي  تــشــارك  “بــنــاغــاز” 
ــة ــي ــال ــع ــف ــال ــد جـــنـــاح الـــشـــركـــة ب ــق ــف ــت ــفـــط ي ــنـ وزيــــــر الـ

تحت رعاية وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، شــاركت 
“بناغــاز” فــي فعاليــات اليوم العائلي ألســبوع البيئــة والصحة والســامة، الذي 
نظمتــه شــركة نفــط البحريــن )بابكــو(، يــوم الســبت 11 ينايــر 2020، فــي حلبــة 
البحريــن الدوليــة، بحضــور الرئيس التنفيذي لشــركة “بناغاز” الشــيخ محمد بن 
خليفــة آل خليفــة، وعــدد مــن أعضاء اإلدارة التنفيذية في الشــركة، وعدد من 

المسؤولين في الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية.

 وأثناء تفقده لألجنحة المشاركة في 
إلى  بزيارة  النفط  وزيــر  قام  الفعالية، 
استقباله  فــي  كــان  إذ  الشركة،  جناح 
بن  محمد  الشيخ  التنفيذي  الرئيس 
خليفة والمدير العام للشؤون اإلدارية 
الــحــوســنــي، ومــديــر  والــمــالــيــة، محمد 
ــســالمــة والــبــيــئــة واألمـــن  الــصــحــة وال
استمع  إذ  الكوهجي،  أحمد  الصناعي 

ومشاريع  مــبــادرات  عن  موجز  لشرح 
الشركة تجاه األنظمة المعمول بها في 

مجال البيئة والصحة والسالمة.
النفط عن تقديره على  وأعــرب وزيــر 
االحتفال،  هــذا  فــي  “بــنــاغــاز”  مشاركة 
ــوثــيــق بين  الــــذي يــجــســد الــتــعــاون ال
ــادل  ــب ــنــفــطــيــة؛ بـــهـــدف ت الـــشـــركـــات ال
بأمور  المتعلقة  والمعلومات  الخبرات 

البيئة والصحة والسالمة.
وشــاركــت “بــنــاغــاز” فــي هــذه الفعالية 
ــوزارات  والـ الشركات  من  عــدد  بمعية 
الـــيـــوم  اشـــتـــمـــل  إذ  ــات،  ــســ ــؤســ ــمــ ــ وال
“نحن  شعار  تحت  أقيم  الــذي  العائلي 

نــهــتــم”، عــلــى الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات 
واألنشطة التي تتعلق بالبيئة والصحة 
والسالمة؛ بهدف غرس ثقافة السالمة 
يتعلق  ما  بكل  الوعي  وتعزيز  المهنية 
في  والسالمة  والصحة  البيئة  بأمور 

المجتمع.



تحتاج دبلوماسيتك اليوم باألخص في مجال 
عملك.

إنك شخص مثابر ومحب لعملك ومخلص له. 

احذر من الذين حولك؛ ألنهم سوف يحاولون 
إيقاعك. 

حاول تفادي اليوم أي مواجهات بينك وبين 
رئيسك.

إنك غيور على من تحب وتتميز بتحمل 
المسؤولية.

سوف تستعيد إصرارك على التطوير من عملك. 

لديك الكثير من األعمال التي تشغلك كثيرا. 

خطواتك في عملك ثابتة وتتطور من نفسك 
بشكل جيد. 

المقربون هم األشد خطرا في صنع المكائد. 

تقوم بعمل جيد في وظيفتك، حافظ على 
المثابرة.

تعاني من التشتت، حاول أخذ قسط من الراحة.
 

سوف تعصف بك بعض المشكالت العرضية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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فرحـــات  الجزائـــري  الزعيـــم 
عبـــاس يصـــدر بياًنـــا 
للشـــعب الجزائـــري، 
البيـــان  هـــذا  ويعـــد 
المرجعـــي  النـــص 
التحريـــر  لثـــورة 
والتـــي  الجزائريـــة، 
باســـتقالل  انتهـــت 

الجزائر.

تدخــل الفنانــة إلهام شــاهين الســجن 20 ســنة ضمن 
أحــداث فيلم “حظــر تجول” الذي يعيدها إلى الســينما 
بعد غياب 3 ســنوات منذ آخر أعمالها “يوم للستات”، إذ 
تقتل زوجها بســبب ظهوره في وضع غير مناســب مع 

ابنتها التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، والفيلم يشارك 
في بطولته أحمد مجدي وإســراء صبــري من تأليف وإخراج 

أمير رمســيس وتدور أحداثــه في إطار اجتماعــي وانطلق تصويــره منذ أيام 
قليلة.

تســتعد المطربة اللبنانية نــوال الزغبي إلحيــاء حفلين 
غنائييــن 28 و29 مايو المقبل في أحــد الفنادق الكبرى 
بهولندا، ومــن المتوقع أن تقدم نــوال خالله مجموعة 
كبيــرة مــن أغانيهــا الجديــدة والقديمــة منهــا “صبح 

صبح”،”كاراميل”. وكانت نوال قد أحيت عددا من حفالت 
العام الماضي هما األولى حفل غنائي بموســم الرياض في 

المملكة العربية الســعودية وحققت نجاحا كبيرا، وتفاعل معها الكثيرون من 
محبيها بالمملكة، وشاركها الغناء في هذا الحفل الفنان عبدالله الرويشد.

تتعاون المطربة شذى في أغنية جديدة تنتمي إلى طابع 
المقســوم من كلمات وألحان عزيز الشــافعي، وتوزيع 
تميــم. ولم تســتقر على اســمها حتــى اآلن، وتقدمها 
بشكل جديد عن أعمالها الســابقة، وتحمل العديد من 

المفاجآت، كما أكدت شذى في تصريحات صحافية.
وكانت آخر أغنيات شذى “المرأة المستقلة” التي جمعتها 

بــأوكا وأورتيجــا، والتي قالت عنها في تصريحات ســابقة إنها ســعيدة بهذه 
األغنية، وتلقت ردود فعل إيجابية فاقت توقعاتها.
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أكـــدت الفنانـــة هيفاء حســـين بثقة، 
إن زوجهـــا لـــن يســـتطيع أن يتـــزوج 
مـــن امـــرأة أخـــرى غيرهـــا، فـــي لقاء 
جديـــد معها، ليعلـــق المذيع “لن يجد 
أحلى منـــك”، فيتدخل الـــزوج معلقًا 
بمزاح “طبعًا، كما أنني ال أستطيع أن 
أتـــزوج مـــن جديد بينما ال يســـتطيع 
أصدقائـــي ذلـــك”.  وصرحـــت هيفاء 
في حديثها عبر “السوشيال ميديا”، 
أنهـــا لـــم تســـمح بعـــد بظهـــور توأمها 
بشـــكل صريح، مؤكدة أنها ال تخاف 
من الحســـد كما يظـــن البعض، ولكن 
األمر ما زال مبكرًا بالنسبة لهما على 

هذه الخطوة.

البحرينيـــة  النجمـــة  واســـتغلت 
لتهنـــئ  “االنســـتغرام”  عبـــر حســـابها 
بمناســـبة  ســـبت؛  شـــذى  مواطنتهـــا 
عقد قرانها، إذ ســـطرت فـــي تعليقها 
“مبروك حبيبتي شـــذى وهللا يوفقج 
ويســـعدج ويرزقج الذريـــة الصالحة 

يا رب العالمين”.
هيفـــاء  أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
تزوجـــت الفنـــان حبيـــب غلـــوم فـــي 
العـــام 2010، وأنجبت منه ألول مرة 
توأما في شـــهر نوفمبر الماضي، بعد 
نحـــو 9 أعـــوام من الـــزواج، مع العلم 
أنهـــا كانت متزوجة مـــن قبل ولديها 

ابن يدعى سعد في ريعان شبابه.

هيفاء حسين: زوجي ما يقدر يتزوج علّي

 1982
تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 2008
منتخب مصر لكرة القدم يحصد كأس األمم اإلفريقية السادسة والعشرين.

 2015
مقتل 3 شباب مسلمين من عائلة واحدة داخل منزلهم في كاروالينا.

 2016
كوريا الجنوبية تقرر وقف تشغيل مجمع كايسونغ الصناعي.

 
 2018

إسرائيل تشن هجوًما على أهداف عسكرية في سوريا.

انضمت الممثلة المصرية 
هدى المفتي ألسرة مسلسل 

“بالقوة”، الذي تخوض 
بطولته الممثلة المصرية 

شيماء سيف، المقرر عرضه 
في موسم رمضان المقبل.

بشــعار “دلمون حيث الكثافــة” وباقة متنوعة من األنشــطة

مهرجان “ربيع الثقافة” ينطلق 25 فبراير

مملكــة  فــي  الثقافــي  الحــراك  إثــراء  الثقافــة  ربيــع  يواصــل مهرجــان 
البحريــن للســنة الخامســة عشــرة علــى التوالــي، معــزًزا مكانتهــا كمركز 
لإلنتــاج الحضاري إقليمًيــا وعالمًيا، إذ يقدم لجمهوره في العام 2020م 
موســًما غنًيــا باألنشــطة التــي تالئم مختلــف فئات المجتمــع، وتخاطب 
كاًل من المواطنين والمقيمين والزوار بلغة عالمية، تتشــكل من الفنون 

والموسيقى والفكر وغيرها من عناصر االشتغال الثقافي. 

وأعلنـــت كل من هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار، مجلس التنميـــة االقتصادية، 
للثقافـــة  إبراهيـــم  الشـــيخ  مركـــز 
والبحوث، وبالتعاون مع البارح للفنون 
للفـــن  التشـــكيلية ومركـــز “الفونتيـــن” 
المعاصر عن فعاليات وبرامج مهرجان 
ربيـــع الثقافـــة فـــي نســـخته الخامســـة 
عشـــرة، فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الذي 
أقيـــم فـــي مســـرح البحريـــن الوطنـــي 

بالمنامة. 
وبهذه المناســـبة، صرحت الشيخة مي 
بنـــت محمـــد آل خليفة “عبـــر مهرجان 
ربيـــع الثقافة في كل عـــام نقول للعالم 
أجمـــع، أن الثقافـــة هي فعـــل المقاومة 
الـــذي نرتقي عبـــره بأوطاننـــا وبلداننا، 
وفي نســـخته الخامســـة عشـــرة يشهد 
مهرجـــان الربيـــع كثافـــة فـــي النشـــاط 
الخطـــاب  فـــي  وتنوًعـــا  الثقافـــي 
شـــعاًرا  بذلـــك  ليعكـــس  الحضـــاري؛ 
اخترنـــاه ليكـــون عنواًنـــا لـــكل برامجنا 
خالل العام 2020م، هو شـــعار )دلمون 

حيث الكثافة(”.
وأضافت “لشـــهرين متتاليين ســـيكون 
جمهـــور مملكة البحريـــن من مواطنين 
مـــع  موعـــد  علـــى  وزوار،  ومقيميـــن 
المتجـــددة  والبرامـــج  األنشـــطة 
والمتنوعة، ما بين األدب والموســـيقى 
والفـــن التشـــكيلي والمســـرح وغيرها”، 
الثقافـــة  ربيـــع  مهرجـــان  أن  مؤكـــدة 
يعـــد فرصـــة ســـنوية لتعزيز اللقـــاء ما 
الحضـــارات  و  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 

والشعوب كافة من حول العالم.
وينطلـــق المهرجان كعادته رســـمًيا كما 
فـــي كل عام يوم 25 فبرايـــر، بالتزامن 
مـــع يـــوم الســـياحة العربـــي، الـــذي تم 

اعتمـــاده حين كانـــت المنامـــة عاصمة 
الســـياحة العربيـــة لعـــام 2013م، وهو 
ذكـــرى  يصـــادف  الـــذي  التاريـــخ  ذات 

ميالد الرحالة العربي ابن بطوطة. 
وموســـم المهرجـــان لهـــذا العـــام يقـــدم 
مـــن  بـــدًءا  المعـــارض،  مـــن  العديـــد 
للفنـــون  الســـنوي  البحريـــن  معـــرض 
التشكيلية ومعرض “في أعماق العصر 
الجوراســـي”، الـــذي يســـتمر حتـــى 16 
مارس 2020. وفي متحف موقع قلعة 
البحريـــن، يقـــام المعـــرض الفنـــي “عبر 

مالبسنا” بين 2 و30 أبريل.
أمـــا ذاكـــرة المـــكان – عمارة بـــن مطر - 
فتقـــدم معرض “أين نجلـــس؟”، ما بين 
15 فبرايـــر و26 مـــارس، ويســـتضيف 
البـــارح للفنـــون التشـــكيلية معرضيـــن، 
األول هـــو معرض “تحيـــة إلى فرناندو 
بوتيـــرو” للفنـــان محمـــد المهـــدي، أمـــا 
المعـــرض الثانـــي فهـــو “ورق جـــدران” 
للفنانـــة زينة عاصي، ما بين 17 مارس 

9 أبريل. 
وفـــي ذات الســـياق، يســـتضيف مركـــز 
“الفونتيـــن” للفن المعاصر معرض “أعد 
التواصل” يوم 26 فبراير، ويســـتضيف 
“ســـتوديو 244” ما بين 15 و18 مارس 
العـــرض الفنـــي “مـــاذا لـــو أن راشـــد لم 

يكن!”، عبر سينوغرافيا وإخراج الفنان 
خالد الرويعي. 

معـــرض  ينطلـــق  مـــارس،   25 ويـــوم 
البحريـــن الدولـــي للكتاب في نســـخته 

التاسعة عشرة، 
الغنائيـــة  العـــروض  صعيـــد  وعلـــى 
والموســـيقية والمســـرحية، فيتضمـــن 
المهرجان باقة واســـعة ومتنوعة منها، 
إذ تنطلـــق يـــوم 25 فبرايـــر مـــع عرض 
“دموع حديد” لفرقة الرقص المسرحي 

الحديث ودار األوبرا المصرية. 
وأخيـــًرا يســـتضيف المســـرح يـــوم 28 
بالموســـيقى  يحتفـــي  حفـــاًل  مـــارس، 
بعنـــوان  األوركســـترالية  البحرينيـــة 
تحييهـــا  الجميـــل”،  الزمـــن  “ألحـــان 
الســـيمفوني  بلغاريـــا  أوركســـترا 
الموســـيقيين  مـــن  نخبـــة  بمصاحبـــة 
المايســـترو  بقيـــادة  البحرينييـــن، 

البحريني مبارك نجم 
والصالة الثقافية تســـتضيف عدًدا من 
العـــروض، إذ ســـيكون الجمهـــور بدايًة 
مـــع فرقـــة الرقـــص الســـيرالنكية يـــوم 
27 فبرايـــر، فيما تقـــدم الصالة عروًضا 
لمســـرح الدمى “الســـيد رجل واآلنســـة 
الصغيرة” من تقديم مجموعة المسرح 
البريطانية إنترتيمنت اليف يوم 4 و5 

و7 مارس. 
أمـــا يـــوم 13 مـــارس فتقـــدم الصالـــة 
الثقافيـــة بالتعـــاون مـــع ســـفارة ألمانيا 
لـــدى البحرين حفاًل موســـيقًيا لواحدة 

من أشهر الفرق، فرقة “بيانوتيمنت”. 
ومـــن ألمانيـــا إلـــى تركيـــا، يحـــل علـــى 
التركـــي  الفنـــان  الثقافيـــة  الصالـــة 
بارباروس بويوكاكان يوم 19 مارس. 

وتســـتضيف الصالـــة الثقافيـــة يوم 25 
و26 مـــارس، عرًضـــا راقًصـــا مســـرحًيا 
بعنـــوان “ريـــا وســـكينة”، وفـــي مركـــز 
الفنانـــة  تحيـــي  إبراهيـــم  الشـــيخ 
اليابانيـــة نايوكـــو كيكوتشـــي، يوم 26 
 30 فبرايـــر أمســـية موســـيقية ويـــوم 
مـــارس، يقـــدم المركـــز حفـــال بعنـــوان 
“من الدباســـي إلـــى درويش” يجمع كال 
مـــن الفنانة مريـــم تماري الفلســـطينية 
اليابانيـــة والفنـــان الفلســـطيني فـــادي 

ديب. 
الشـــيخ  مركـــز  يتقـــدم  وكعادتـــه 
إبراهيـــم للثقافـــة والبحـــوث، مقدمـــي 
المحاضـــرات األدبيـــة والفكريـــة أثناء 
مهرجـــان ربيـــع الثقافـــة، إضافـــة إلـــى 
النتـــاج  المهرجـــان  يســـتحضر  األدب، 
الشـــعري العربي عبر أمســـيات شعرية 

عدة وعروض سينمائية
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فعالية سوق السبت.. “ريفريش” لسوق المنامة

مع األجواء الباردة نســـبًيا، يحلو التســـوق 
والتنزه في قلب ســـوق المنامة، وعند باب 
البحريـــن تحديـــًدا هـــذه األيـــام، خصوصا 
مـــع إطـــاق فعاليـــة “ســـوق الســـبت”، التي 
ستســـتمر إلى 22 مـــارس المقبـــل، بتنظيم 
من هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعارض، 
التـــي أطلقت أخيـــًرا الفعاليـــة الجميلة كل 

يوم سبت، حتى الساعة الـ 7 مساء.
وتعتبـــر “ســـوق المنامـــة” اليوم مـــن أجمل 
األســـواق فـــي المنطقـــة، وهـــي مـــن أشـــهر 
وأقدم األســـواق، إذ تعود شهرتها الواسعة 
المنتجـــات  مـــن  العديـــد  توفيرهـــا  إلـــى 
والبضائـــع المتنوعـــة، التـــي تمتاز بســـعرها 
الزهيـــد وجودتهـــا الممتـــازة، وتضـــم عدًدا 
وفيًرا من متاجر األقمشة، العطور، الذهب، 
األجهزة بأنواعها والمطاعم الشعبية، وكل 
مـــا ينقـــص هـــذه الســـوق وجـــود مواقـــف 
)معقولة الســـعر( أو حتـــى مجانية في أيام 

اإلجازات أو الفعاليات.
وفي جولتنا هذا األسبوع، اكتشفنا اهتماًما 

كبيًرا عند الســـياح األجانـــب والخليجيين 
بشـــراء المابس التراثيـــة والعبايات، التي 
تشتهر البحرين بها منذ القدم؛ نظًرا إلقبال 
النســـاء الشديد عليها، باعتبارها من القطع 

التي ال يمكن االستغناء عنها.

وتوفـــر ســـوق المنامـــة للعبايـــات تشـــكيلة 
تصاميـــم  وأجمـــل  أفخـــم  مـــن  مميـــزة 
كافـــة،  األذواق  تناســـب  التـــي  العبـــاءات 
وتحتضن السوق أكبر عدد من الحرفيين؛ 
لعـــرض منتوجاتهـــم اليدوية، وتســـتضيف 

مشاركين جدد في منصات العرض بشكل 
دوري جميـــل، ويتمحـــور مفهـــوم الفعالية 
حول توفير سوق لبيع المنتجات الحرفية 
في ســـوق باب البحرين في فصل الشـــتاء 

من كل عام.

أسامة الماجد

بعد وضعها مولودها الثاني، عمدت النجمة جيسيكا سمبسون إلى  «
إجراء عملية شّد المعدة، لكن األمر لم يسر على ما يرام، إذ كشفت 

عن تدهور حالتها الصحية، بعد اكتشاف إصابتها بعدوى، ما استدعى 
دخولها المستشفى وبقائها هناك 9 أيام. 

وذكرت تقارير إعالمية، أن سمبسون استطاعت أن تخسر وزنها بعد  «
وضع مولودها الثاني، إذ وصل إلى 48 كيلوغرامًا، لكنها دخلت في 

معاناة؛ بسبب الترهل، فقررت حينها الخضوع للجراحة رغم تحذير 
الطبيب من خطورتها.

٢٣

tariq_albahhar

 طارق البحار

“ظما عطشان” للمخرج عادل شمس تحصد جائزة أوال الكبرى
ــي لـــــ “الــــــــدن الـــعـــمـــانـــيـــة” ــاعـ ــمـ ــجـ ــل الـ ــمـ ــعـ ــل مـــمـــثـــل.. وجـــــائـــــزة الـ ــ ــض ــ ــي أف ــ ــع ــ ــروي ــ ال

بعــد 8 أيــام مــن تصــدح صالــة البحريــن الثقافيــة باألنغــام الشــجية للمســرح، 
واحياء التراث الشعبي المسرحي، وإبراز معالمه األصيلة، اختتم مساء السبت 
الماضــي، مهرجــان أوال المســرحي الدولــي الثالــث عشــر “دورة الفنــان الراحــل 
محمــد عــواد”، وحصــدت مســرحية “ظمــا عطشــان” لمســرح “أوال”، مــن تأليــف 
اإلماراتــي إســماعيل عبدهللا، وإخراج عادل شــمس، جائــزة أوال الكبرى، وهي 

جائزة طارق عبدالرحمن المؤيد، مقدمة من عائلة المؤيد.

وحقق الفنـــان البحرينـــي القدير جمعان 
الرويعـــي جائـــزة أفضل ممثـــل دور أول، 
وتحمل اسم الفنانة أحام محمد، مقدمة 
من شركة “بتلكو” عن دوره في مسرحية 
“إلـــى ريـــا”، لمســـرح “أوال”، مـــن تأليـــف 
جمـــال الصقـــر وإخـــراج جمـــال الغيان. 
وذهبت جائزة التميز في الســـينوغرافيا 
إلى الفنان عبدهللا الدرزي، عن مسرحية 
“ظمـــا عطشـــان”، لمســـرح “أوال”، مقدمة 
من بنك البحرين والكويت، وتحمل اسم 

الفنان إبراهيم الغانم.
موســـى  اإلماراتـــي  الفنـــان  وخطـــف 
البقيشـــي جائزة أفضـــل ممثل دور ثاني، 
عـــن دور في مســـرحية “مـــوال حدادي”، 
والجائـــزة مقدمـــة مـــن مدرســـة “كانـــو”، 

وتحمل اسم الفنان خليفة العريفي.
أمـــا جائـــزة التميز فـــي العمـــل الجماعي 
فذهبـــت إلـــى مســـرحية “لقمـــة عيـــش”، 
مـــن تأليف جمال الصقـــر وإخراج محمد 
العمانيـــة”،  “الـــدن  لفرقـــة  الرواحـــي، 
والجائـــزة مقدمة مـــن “الحواج”، وتحمل 

اسم الفنان عبدهللا وليد.
وجـــاءت جائـــزة التميـــز ألفضـــل إخراج 
مـــن نصيـــب العمانـــي محمـــد الرواحـــي، 

عن مســـرحية “لقمة عيش”، وهي جائزة 
الفنـــان  اســـم  وتحمـــل  المؤيـــد،  ســـلوى 

الراحل سالم سلطان.
الكاتـــب  حصـــل  متوقعـــا،  كان  وكمـــا 
اإلماراتي إسماعيل عبدهللا، على جائزة 
التميـــز ألفضل تأليـــف، والجائزة مقدمة 
مـــن مســـرح “أوال”، وتحمل اســـم الفنان 
الراحـــل إبراهيـــم بحـــر، عـــن كتابـــه نص 

“ظما عطشان”.
“جائـــزة  الخاصـــة  التحكيـــم  وجائـــزة 
الفنـــان الراحـــل علي الغريـــر”، للتميز في 
الموســـيقى والديكـــور واألزيـــاء، ذهبـــت 
إلى مســـرحية “الموت األســـود” للمسرح 

الشعبي الكويتي. 

بيان لجنة التحكيم:

ألقى رئيـــس لجنة التحكيم الكاتب حمد 
الشـــهابي بيـــان لجنـــة التحكيـــم، وجـــاء 
كل  المهرجـــان  بتنظيـــم  التوصيـــة  فيـــه 
ســـنتين بـــدال مـــن كل ســـنة، إضافـــة إلى 
رفـــع عـــدد الجوائـــز من 8 إلـــى 12، ورفع 
ســـقفها المادي إن امكـــن، وعلى إمكانية 
دعوة نقاد مسرحيين أصحاب خبرة في 

الندوات التطبيقية.

تكريم “مسافات البالد”.. تصوير يوسف سلطان

عبدالله الدرزي من مسرح أوال يتسلم جائزة أفضل سينوغرافيا

جائزة الفنان الراحل علي الغرير.. مسرحية “الموت األسود” الكويت

المخرج عادل شمس يتسلم الجائزة الكبرى عن أفضل عرض.. مسرحية “ظما عطشان” جائزة العمل الجماعي وأفضل إخراج.. مسرحية “لقمة عيش” سلطنة عمان

جائزة أفضل ممثل دور أول للفنان جمعان الرويعي

صورة جماعية للمكرمين

تكريم عائلة الفنان الراحل محمد عواد

الفنان اإلماراتي موسى البقيشي يتسلم جائزة أفضل ممثل دور ثان

تكريم الفنان عبدالله وليد

تكريم “البالد”

قبل توزيع الجوائز وإعان الفرق الفائزة، ألقى رئيس مسرح أوال الفنان أنور 
أحمد، كلمة شكر فيها كل من ساهم في نجاح المهرجان، ثم كرم مسرح أوال 
جريدة “الباد”؛ لتغطيتها اليومية لفعاليات المهرجان، وتخصيص رسالة لنقل 
أحداثـــه وأنشـــطته إلى المهتمين كافة بالشـــأن المســـرحي، وتـــم تكريم الرعاة 
والداعميـــن للمهرجـــان، وأثناء الحفل عرض فيلـــم قصير بعنوان “ورحل عميد 
المسرح.. محمد عواد”، من إعداد محمد حميد السلمان، وإخراج أحمد الصايغ.
واســـتعرض الفيلم مســـيرة فارس من فرسان المســـرح العربي، ورائد المسرح 
البحريني، واهم من وضع لبنات جديدة في صرح التكوين الفني للمسرح، كما 

تم تكريم عائلته ومبدعي “أوال” عبدهللا وليد وعقيل سوار.
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رّد الرئيس األميركي دونالد ترامب على ســيل من الســخرية تعّرض له 
بســبب صورة نشــرت له الســبت، أثناء عودته للبيت األبيض قادًما من 

مدينة شارلوت.

 وظهــر وجــه ترامــب فــي الصورة 
برتقالــي اللــون، بشــكل غريــب، مع 
تطاير شــعره بسبب الرياح القوية، 
وســائل  علــى  الســخرية  لتنتشــر 
التواصــل االجتماعي حول “وجهه 

البرتقالي”.
 ورّد الرئيس األميركي على تعليق 
ســاخر على الصورة، قائالً: “المزيد 
بطبيعــة  الكاذبــة.  األخبــار  مــن 
الحــال، هــذه الصــورة تــم تعديلهــا 
باستخدام فوتوشوب”، في إشارة 
الواضــح  البرتقالــي  اللــون  إلــى 
النــاس  دفــع  والــذي  علــى وجهــه، 
لإلشــارة إلى أن الرئيس األميركي 

يستخدم مساحيق التجميل.
التغريــدة:  فــي  ترامــب  وأضــاف 

“الريــاح كانت قوية وشــعري يبدو 
شــيء  أي  يســتخدمون  جيــدا. 

للحط من قدري”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” 
قد أشارت إلى أن ترامب يستخدم 
مســتحضرات تجميــل ســائلة كــي 
ا يشــابه  يعطــي وجهه لوًنــا برتقاليًّ

لون تسمير البشرة.
البيــت  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
إن   غريشــام،  ســتيفاني  األبيــض 
الصــورة،  نشــر  الــذي  الشــخص 
ويدعــى وليام مون، ليــس مصوًرا 
ا للبيــت األبيــض، كما يدعي  رســميًّ

في التغريدة.
لتنتشــر  الصــورة  مــون  ونشــر 
بشــكل كبير على وســائل التواصل 

االجتماعــي، وينتشــر بعدها وســم 
“الوجه البرتقالي”، في إشارة للون 

وجه ترامب في الصورة.
األولــى  المــرة  هــي  هــذه  وليســت 
التــي يتم فيها االســتهزاء بترامب 
بسبب اللون البرتقالي، حيث اتهم 
للرئاســة  الديموقراطــي  المرشــح 
ترامــب مؤخــًرا  بلومبــرغ،  مايــكل 
بالكــذب “حــول كل شــيء: شــعره 

المزيف، والسمنة، ولون البشرة”.

عروض من حفل افتتاح مهرجان البندقية على قناة 
كاناريجيو )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الســماء”،  مــن  “صاعقــة  بســبب 
مــن  4 غوريــالت  أوغنــدا  فقــدت 
حســب  باالنقــراض،  مهــّدد  نــوع 

ترجيحات مسؤولين بيئيين.
نيــوز”،  “ســكاي  موقــع  وبحســب 
فــإن الغوريــالت التــي تنتمــي إلى 
فصيلــة “هيــروا” نفقــت في منتزه 
البلــد  فــي  الوطنــي،  “مغانينغــا” 

الواقع وسط إفريقيا.
القــردة؛  تكــون  أن  فــي  ويشــتبه 
قــد  إنــاث وذكــر صغيــر،   3 وهــي 
فبرايــر  مــن  الثالــث  فــي  نفقــت 
الجــاري، وجــرى ترجيــح فرضيــة 
البــرق بســبب اإلصابــات التــي تم 

رصدها على جثث الحيوانات.
فــي  البيئيــة  الســلطات  وتجــري   
بشــأن  مفصــالً  تحقيًقــا  أوغنــدا 
الواقعــة، فيمــا تــم إرســال عينات 
المرتقــب  ومــن  المختبــر،  إلــى 
فــي  النهائيــة  النتيجــة  تظهــر  أن 

غضون أسابيع قليلة.

“صاعقة” تقتل 4 غوريالت 
“ثمينة” في أوغندا

قضــت محكمــة فــي تركيــا، بســجن معجــب مهــووس بالممثلة التركيــة، جولســيوم علي، 
بعــد أن تقــّدم لهــا بطلــب زواج. وقدمت الممثلة، بطلة مسلســل “قيامة أرطغرل”، شــكوى 
للمحكمة ضد المعجب، بعد أن ظل يرسل لها الهدايا والورود، ويضعها أمام منزلها، حتى 
ترك لها خاتم زواج، وكتب لها في رســالة: “اجمعي أغراضك”، بحســب صحيفة “ميليت” 
التركية.  وقّررت المحكمة بعد شكوى الممثلة، سجن المعجب 3 أشهر.  وقالت جولسيوم 
علــي إن “المعجــب حــول حياتهــا إلــى جحيــم، بســبب مطاردتــه الدائمــة لها، وأنهــا كانت 
تعيــش فــي خوف وقلق دائمين بســببه”. من ناحيته، دافع المعجب المهووس عن نفســه 
وأفعالــه، قائــال إنــه لم يكن يريــد إيذاء الممثلة التركية، وإنمــا كان يعبر فقط عن إعجابه 
الشــديد بهــا، مؤكــًدا أنه “ليســت لديه نية ســيئة” تجاهها.  وعلى عكــس المتوقع، تعاطف 
مستخدمو التواصل االجتماعي مع المعجب، واعتبروا أنه بدالً من أن تكافئ جولسيوم 

علي شخًصا يجلب الهدايا والورود لها قامت بسجنه.

ممثلة تركية شهيرة تسجن معجًبا مهووًسا

جولسيوم علي

لم تمل ســيدة جزائرية على مدى 
15 عاًمــا مــن التقــدم إلــى “قرعــة 
الحــج” ألداء الركــن الخامــس في 

اإلسالم.
 ولكــن على مدى األعوام الطويلة 
لــم يحالفهــا الحــظ فــي أن تكــون 
ضمن المسافرين، ومؤّخًرا ظهرت 

علــى قناة محلية، تــذرف الدموع 
لهــا  يحقــق  هللا  أن  مــن  وترجــو 
أمنيتها في زيارة “البيت العتيق”.
فــي  الســعودي  الســفير   وتفاعــل 
الجزائــر عبدالعزيــز العميريني مع 
النــداء وقــّرر أن يمنحهــا تأشــيرة 

الحج.

السفير السعودي يحقق حلًما طال 15 عاًما لعجوز جزائرية

.. وهل بدأت أنت وظيفتك األولى بخبرة؟
   ســأل مديــر المــوارد البشــرية الشــاب المتقــدم بطلب توظيــف قائالً: يبدو أنــك لم تقرأ 
ن، لقد ذكرنا في اإلعالن أن من شروط التقدم لهذه الوظيفة توافر سنتين  اإلعالن بتمعُّ

من الخبرة وأنت حديث التخرج كما تقول:
   بعد لحظات من الصمت رفع الشاب رأسه وطالع المدير في عينه وقال: أنا ممتنٌّ لكم 
كثيــًرا ســيدي، وأقــّدر لكم هذه اللفتة الكريمة فبرغم عدم توافر الشــروط المطلوبة لدي 

قمتم بدعوتي لهذه المقابلة. فعالً أقّدر لكم هذا االهتمام. أّما...
   قاطعــه المديــر وبصــوت هــادئ: العفــو يــا ُبنــي، هذا شــيء قليــل نفعله مقابــل جهودك 
وإصــرارك وتعبــك فــي إكمال دراســتك الجامعية ودعــم عائلتك لك ولكــن وكما أخبرتك 

بأنه تنقصك الخبرة العملية.
   رد الشــاب وبــأدٍب جــّم وبصــوت واضــح ينم عن الثقة بالنفس: اســمحوا لي ســيدي أن 
أقول شيًئا عن موضوع الخبرة، لقد جعلتني أحس براحة نفسية وأنا أتحدث معك، بل 

إنك رّسخت الثقة بقدراتي.
   تفّضل يا بني أنا أستمع إليك ولكن أطلب منك مراعاة الوقت، فالوقت كما تعلم ثمين، 
وعقــارب الســاعة ال يمكننــا إيقافهــا أو التحكم فــي دورانها.. ورد الشــاب قائالً: نعم أعي 
ذلك تماًما سيدي، لذا يقول أحد علماء اإلدارة:.. لطالما أن من المستحيل تغيير الوقت، 

يتحّتم علينا تغيير نظرتنا له.. وتابع الشاب وبذات الثقة:
   بالنســبة للخبــرة اســمحوا لــي أن أتحّدث عن نجاحكم المهنــي ووصولكم إلى منصبكم 
الحالــي، بالتأكيــد ســيدي لــم تكــن الرحلــة ســهلة فقــد بذلتــم الكثيــر مــن الجهــد والعمــل 
الــدؤوب خــالل حياتكــم العملية، فأنتم وكما اآلخــرون، بدأتم من الصفر، أقصد التحقتم 
بالعمــل فــي وظيفتكــم األولــى، أي بعد تخرجكم مباشــرة كما هو الحال اآلن بالنســبة لي 
من دون أي خبرة، ولكن بجهدكم واجتهادكم وإرادتكم تمكنتم ليس فقط من اكتســاب 

الخبرة بل عملتم على تحديث هذه الخبرة باستمرار فوصلتم إلى المناصب العليا.
   أنــا أطمــح ســيدي فــي االســتفادة من تجربتكــم وخبرتكم لكي أتعامــل بمهنية مع هذه 
المرحلــة المهمــة، أي مــا بيــن الدراســة النظريــة وبيــن التطبيــق فــي حــال حصولــي على 

وظيفة إن شاء هللا.
   ما رأيك سيدي القارئ في موضوع الخبرة )كعائق( لتوظيف حديثي التخرج؟.

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

رجــال شــرطة البحريــن، أثنــاء أداء مهماتهــم، أمام أحد مراكز الشــرطة في 
الخمسينات من القرن الماضي.
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CLASSIC FUSION

ORLINSKI KING GOLD 

ALTERNATIVE PAVE

ترامب يواجه سيال من السخرية بعد نشر صورة “غريبة” له

دموع العجوز أثارت تعاطف الكثير من الجزائريين


