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الكويت - أجيليتي

عززت البحرين من قدرتها التنافسية لتحتل المرتبة الخامسة 
ا على المؤشـــر الفرعي “أساســـيات مزاولـــة األعمال” بعد  عالميًّ
أن صعـــدت 3 مراكز مقارنة بالعام 2019، فيما احتلت المملكة 
ـــا علـــى مؤشـــر أجيليتـــي لألســـواق الناشـــئة  المرتبـــة 15 عالميًّ

.2020
وتفّوقـــت دول الخليج العربي على معظم األســـواق الناشـــئة 
األخـــرى فـــي اإلصـــدار الحـــادي عشـــر مـــن مؤشـــر أجيليتـــي 
اللوجســـتي لألســـواق الناشـــئة، الذي يقيس القدرة التنافسية 
لهذه األسواق بناء على قوة الخدمات اللوجستية وأساسيات 

مزاولة األعمال.

البحرين الخامسة في “بيئة األعمال”

)13(

99.9 % ثقة األعمال بالبحرين بالربع الرابع

بلـــغ مؤشـــر ثقـــة األعمـــال فـــي 
للربـــع  نقطـــة   99.92 البحريـــن، 
الرابـــع مـــن العـــام 2019 وكذلك 
التوقعات للربـــع األول من العام 
توقعـــات  وانخفضـــت   ،2020
الربـــع األول مـــن العـــام الجـــاري 
بما يســـاوي 0.19 نقطـــة مقارنًة 

)13(بالربع السابق.

10121618

البحرين تحتفل باليوم الرياضيالمطار يشغل “Enterprise LTE”بريطانيا: “كورونا” تهديد خطيرالبنوك تستعد لما بعد “الليبور”سارقون ينتحلون صفة الشرطة
صرح المدير العام لمديرية شرطة  «

محافظة المحرق بأن شرطة 
المديرية تمكنت من القبض على 

3 أشخاص )18عاما، 19 عاما، 25 
عاما( مشتبه بقيامهم بسرقة 

باإلكراه “مبلغ مالي” من شخص 
وانتحال شخصية رجال الشرطة.

طلب مصرف البحرين المركزي  «
من البنوك في المملكة تقديم 

خطتها للتعامل مع االنتقال إلى 
نظام جديد الحتساب معدالت 
الفائدة القياسي لإلقراض بين 

البنوك، بعد وقف استخدام 
“الليبور” عالميا.

ضّخت الحكومة الصينية مزيدا  «
من مليارات الدوالرات لمواجهة 

فيروس كورونا، فيما ارتفعت 
حصيلة الوفيات لـ 908. وأعلنت 

بكين أمس أن فيروس كورونا 
المستجد حصد أرواح 908 

أشخاص في الصين القارية.

وقعت شركتا مطار البحرين  «
و “بتلكو” اتفاقية رئيسة 

أصبح بموجبها مطار البحرين 
الدولي أول ميناء جوي في 

الشرق األوسط يعتمد تقنية 
“Enterprise LTE” في حاالت 

الطوارئ.

تحتفل مملكة البحرين اليوم  «
بالنسخة الرابعة من اليوم الرياضي 

الوطني، الذي يقام تحت شعار 
“استعد، انطلق بجد”، بمشاركة 

واسعة من الجهات الرسمية واألهلية 
ومختلف القطاعات العامة والخاصة 

التي استعدت لالحتفال بهذا اليوم.

أشـــاد مجلس الوزراء بالنتائج المالية اإليجابية التي تم 
تحقيقها في العام 2019 مقارنًة بالعام 2018، والمتمثلة 
فـــي تقليص العجـــز المالي األولي، قبل احتســـاب فوائد 
الدين العام، بنســـبة 85 %، وتقليص العجز المالي الكلي 
بنســـبة 24 % بعد احتســـاب فوائد الدين العام، وارتفاع 

اإليرادات غير النفطية بنسبة 63 %، وانخفاض إجمالي 
المصروفـــات العامـــة في 2019 بمبلـــغ 128 مليون دينار 
عـــن المصروفـــات العامة في 2018. وتـــرأس ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الجلســـة االعتيادية األســـبوعية لمجلس الـــوزراء بقصر 

القضيبيـــة أمس. وأعرب المجلس عـــن الفخر واالعتزاز 
بالمنجزات التاريخية لجاللة الملك سياســـًيا واقتصادًيا 
واجتماعًيـــا وديموقراطًيـــا، التـــي تحققت عبر مشـــروع 
جاللتـــه الوطنـــي التحديثـــي والتطويـــري، الـــذي يمثـــل 
التصويـــت على ميثاق العمل الوطنـــي انطالقته األولى 

ولبنته األساس.

تقليص العجـز المالـي األولـي 85 % والكلي 24 %
مجلس الوزراء: فخورون بالمنجزات التاريخية لجاللة الملك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وديمقراطيا

سمو ولي العهد يترأس اجتماع مجلس الوزراء

 المنامة - بنا

)07 - 02(

لبلديـــة  العـــام  المديـــر  أفصحـــت 
المنطقـــة الشـــمالية لميـــاء الفضالة 
عن وجـــود قـــرار بقصـــر مناقصات 
البلديـــة المتعلقـــة بتقليـــم النخيـــل 

على البحرينيين.
جـــاء ذلـــك، فـــي مناقشـــة مجلـــس 
بلدي الشـــمالية مقترًحا يهدف إلى 
إعـــادة تنظيـــم مناقصـــات البلديـــة 

المتعلقـــة باألعمـــال الزراعيـــة على 
نســـبة  تحقـــق  التـــي  المؤسســـات 
محـــددة من البحرنـــة؛ بهدف إعادة 
أعمـــال  إلـــى  البحرينـــي  المـــزارع 
وزارة البلديـــات. وعّبـــرت الفضالـــة 
عـــن تأييدهـــا للمقتـــرح، الفتـــة إلى 
وجـــود مبـــادرة لتأهيـــل النخالوية 

البحرينيين.

قصر تقليم نخيل “الشمالية” على البحرينيين

)12(
)11(

)12()13(
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زينب العكري

المنامة - مباشر

كشف مجلس التنمية االقتصادية في 
البحريـــن عـــن جـــذب 134 شـــركة في 
العـــام الماضـــي، باســـتثمارات وصلت 

إلى 835 مليون دوالر.

البحرين تجذب 
استثمارات بـ835 

مليون دوالر

المنامة - المصرف المركزي

المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف  حـــّذر 
المســـتهلكين مـــن التعامل مع شـــركة 
 ”MessengerBank“ مســـمى  تحـــت 
وهـــي شـــركة غيـــر مرخصـــة، تدعـــي 
األصـــول  إلدارة  خدمـــات  تقديـــم 
والخدمـــات المصرفيـــة االســـتثمارية 

عبر منصة رقمية.

“المركزي” يحذر من
”MessengerBank“ سيدعلي المحافظة

البحريـــن  مجمـــع  شـــركة  حققـــت 
لألسواق الحرة، صافي أرباح قدرها 
النتائـــج  عـــن  دينـــاًرا   7,498,653
الماليـــة للعـــام 2019 بالمقارنـــة إلى 
أرباح العام الســـابق لـــه، التي كانت 
قـــد بلغـــت 7,469,566 دينـــارا، مـــا 

يشـــكل ارتفاًعـــا في األرباح بنســـبة 
.% 0.4

أرباح “األسواق الحرة”
المنامة - البحرين لألسواق الحرة

مليون دينار
7.5

)08(

نقل جثمان المتوفى... وتواصل مع مستشفى القطيف الستقبال المصابين

فريق طبي لتقييم حاالت مصابي “صفوى”

المنامة- وزارة الصحة

أعربـــت وزارة الصحـــة عـــن بالـــغ 
أســـفها للحـــادث المـــروري األليم 
الذي تعرضت لـــه عائلة بحرينية 
أمس بالمملكة العربية السعودية 
والذي أســـفر عن إصابة سيدتين 
ورجل، ووفاة سائق المركبة فور 

وقوع الحادث.
وتـــم نقل جثمـــان المتوفى أمس 

إلى البحرين. 
وتابعـــت وزارة الصحة عن كثب 
خبـــر وقـــوع الحـــادث، وأوصـــت 
بتقديم التســـهيالت واإلجراءات 
الالزمـــة كافـــة لتلقـــي المصابيـــن 
العـــالج الـــالزم ومتابعـــة حالتهم 
الصحية في مستشفى القطيف.

وقال نبيل العشـــيري وهو رئيس  
لجنـــة عـــالج إصابـــات الحوادث 

والحاالت الطارئة بالخارج وهي 
لجنة مشتركة بين وزارة الصحة 
اإلدارة  إن  الخارجيـــة  ووزارة 

كلفـــت  الصحـــة  بـــوزارة  العليـــا 
اللجنة فور تلقيهـــا خبر الحادث، 
متابعـــة حالة المصابيـــن وتوفير 
الرعاية الطبيـــة لهم، وتقديم كل 
بالتنســـيق  الممكنـــة  التســـهيالت 
والتعـــاون مـــع الجهـــات المعنيـــة 

والمتمثلة بوزارة الخارجية.
ولفـــت العشـــيري إلى أنهـــم على 
الجهـــات  مـــع  مســـتمر  اتصـــال 

المعنية والمستشفى. 
اللجنـــة  مـــن  فريـــق  وســـيقوم 
اســـتقبال  إجـــراءات  بترتيـــب 
المصابين عبر المنافذ وتحويلهم 
الطبـــي  الســـلمانية  لمجمـــع 
الســـتكمال عالجهم متى ما تقرر 
وضعهـــم  اســـتقرار  بعـــد  نقلهـــم 

الصحي.



بعـــد ذلـــك، نظـــر المجلـــس فـــي المذكرات 
المدرجـــة على جدول أعمالـــه، وذلك على 

النحو التالي:
أوالً: وافـــق مجلـــس الـــوزراء على تعديل 
قانـــون تنظيـــم الطيـــران المدنـــي، حيـــث 
يجيز التعديل الترخيص لممارسة أنشطة 
الجويـــة،  واألرصـــاد  المالحـــة  خدمـــات 
فنيـــة  تعريفـــات ومصطلحـــات  ويضيـــف 
المتعلقـــة  النصـــوص  ويعـــدل  جديـــدة، 
بحوادث الطائرات، وأمن الطيران والنقل 
الجـــوي الدولـــي والحجـــز التحفظي على 
الطائـــرات وغيرهـــا، وقـــّرر المجلس إحالة 
بعـــض أحـــكام  مشـــروع قانـــون بتعديـــل 
قانـــون تنظيـــم الطيـــران المدنـــي الصـــادر 
بالقانون رقم 14 لســـنة 2013 إلى السلطة 
التشـــريعية وفـــق اإلجراءات الدســـتورية 

والقانونية.
ثانًيا: وافق مجلس الوزراء على مشـــروع 
قـــرار بتحديـــد الضوابـــط واالشـــتراطات 
الخاصـــة بأماكـــن مزاولـــة نشـــاط خدمات 
تقديـــم األطعمـــة بالمركبـــات المتنقلة في 
المناطـــق ذات التصنيـــف الســـكني، ومنها 
ترك مســـافة ال تقل عن 20 متًرا من جميع 

االتجاهات عـــن المباني المجـــاورة، وترك 
مســـافة 50 متـــًرا عـــن أي تقاطـــع طرق أو 
دوار أو إشـــارة مـــرور ضوئيـــة، وتحديـــد 
فتـــرة مزاولة النشـــاط بيـــن 6 صباًحا إلى 
12 منتصـــف الليل، وأن تخـــرج المركبات 
من المنطقة الســـكنية وعـــدم ترك معدات 
أو أثـــاث فيهـــا بعـــد االنتهـــاء مـــن تقديـــم 
خدماتهـــا، وغيرهـــا مـــن الضوابـــط، وذلك 
فـــي ضوء التوصيـــة المرفوعة من اللجنة 
الوزارية للشـــؤون القانونية والتشـــريعية 
التـــي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء 

رئيس اللجنة المذكورة.
 3 علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  ثالًثـــا: 
مذكـــرات تفاهـــم وبرنامـــج تنفيـــذي بيـــن 
حكومـــة مملكـــة البحرين وحكومـــة دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة للتعـــاون في 
مجاالت العمـــل وتنمية الموارد البشـــرية، 
واإلعالم، والكهربـــاء والماء، وبين اللجنة 
الوطنيـــة بشـــأن حظر واســـتخدام وإنتاج 
وتخزين واســـتعمال األســـلحة الكيميائية 
وتدميـــر تلـــك األســـلحة بمملكـــة البحرين 
مع لجنة الســـلع والمـــواد الخاضعة لرقابة 
اإلمـــارات  بدولـــة  والتصديـــر  االســـتيراد 

ضـــوء  فـــي  وذلـــك  المتحـــدة،  العربيـــة 
المذكـــرة المرفوعة لهـــذا الغرض من وزير 

الخارجية.
رابًعا: وافق مجلس الوزراء على مشروع 
قرار بإصدار الئحة تنفيذية لقانون )نظام( 
المســـتحضرات البيطريـــة بـــدول مجلـــس 
التعـــاون الصـــادر بالقانـــون رقم 19 لســـنة 
2014، وتنظم الالئحة التنفيذية ترخيص 
المســـتحضرات  شـــركات  وتســـجيل 
البيطريـــة ومصانعهـــا، وذلـــك علـــى النحو 
الـــذي أوصت به اللجنة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشريعية والتي عرضها نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة 

المذكورة.
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  خامًســـا: 
مشـــروع قرار بإصدار الالئحـــة التنفيذية 
لقانـــون )نظـــام( مزاولـــة المهـــن البيطريـــة 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  لـــدول مجلـــس 
العربيـــة الصـــادر بالقانـــون رقم 17 لســـنة 
الطـــب  مهنـــة  الالئحـــة  وتنظـــم   ،2014
البيطـــري وتعريفهـــا واألعمـــال المســـاندة 
للمهنة، وشـــروط منح تراخيص المنشآت 
النحـــو  البيطريـــة الخاصـــة، وذلـــك علـــى 

الـــذي أوصت به اللجنة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشريعية والتي عرضها نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة 

المذكورة.
تنفيـــذ  الـــوزراء  مجلـــس  تابـــع  سادًســـا: 
األولويات والسياســـات والمبـــادرات التي 
نفذتها شـــؤون األشـــغال بوزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
مـــع  أو كجهـــة مســـاندة  رئيســـية  كجهـــة 
الجهـــات والوزارات الحكومية لتحقيق ما 
جـــاء في برنامج الحكومة 2019 – 2022 

من أولويات وسياسات ومبادرات لتأمين 
البيئة الداعمة للتنمية المســـتدامة، حيث 
اســـتعرض المجلس ضمن هذا السياق من 
خالل المذكرة المرفوعة من وزير األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ما 
تم تنفيـــذه من برامج ومشـــاريع لتحقيق 
واألولويـــات  االســـتراتيجية  األهـــداف 
والمبادرات التي حددها برنامج الحكومة 

وما سينفذ مستقبال.
ســـابًعا: تابـــع مجلـــس الوزراء مـــن خالل 
التقريـــر المقـــدم من وزيـــرة الصحة ما تم 
تنفيـــذه بشـــأن تشـــديد الرقابـــة وحمالت 
والمطاعـــم  المحـــالت  علـــى  التفتيـــش 
وصالونـــات الحالقة تنفيـــًذا لقرار مجلس 

الوزراء ذي الصلة.
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  ثامًنـــا: 
اقتـــراح برغبـــة بشـــأن صـــرف المكافـــآت 
لالعبيـــن  المتأخـــرة  والمســـتحقات 
والمدربين الوطنيين في األندية لتحققها 
بالفعـــل من خالل البرنامـــج الوطني الذي 

أطلقته وزارة شؤون الشباب والرياضة.
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  تاســـًعا: 
اقتراح برغبة لدعوة المصابين بالسرطان 

واألمـــراض المزمنـــة كفقـــر الـــدم المنجلي 
إلـــى حضـــور مباريات كـــرة القـــدم المهمة 

المقامة على أرض مملكة البحرين.
 وفـــي بنـــد التقاريـــر الوزاريـــة، فقـــد اطلع 
المجلـــس على تقرير من وزيـــر الخارجية 
بشـــأن نتائج اجتماع الـــدورة غير العادية 
علـــى  العربيـــة  الـــدول  جامعـــة  لمجلـــس 
المســـتوى الوزاري الذي عقـــد في القاهرة 
أخيرا، وتقرير من وزير األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني بخصوص 
زيارة وزيرة الدولـــة لألمن الغذائي بدولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة إلـــى مملكـــة 
الصحـــة  وزيـــرة  مـــن  وتقريـــر  البحريـــن، 
لألجهـــزة  الصحـــة  وزارة  توفيـــر  بشـــأن 
والمســـتلزمات الخاصة بمـــرض الفيروس 
التاجـــي الكورونـــا المســـتجد، وتقريريـــن 
من وزير شـــؤون الشباب والرياضة األول 
باليـــوم  الخاصـــة  الفعاليـــات  بخصـــوص 
الرياضي الوطني لمملكة البحرين، واآلخر 
بشأن نتائج المشاركة في مؤتمر لمناقشة 
مســـتقبل صناعـــة الرياضـــة العالمية الذي 
عقـــد فـــي الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 

أخيرا.

قرارات المجلس

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تدين التفجير 
اإلرهابي في الجزائر

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانــت 
ثكنة  استهدف  الذي  اإلرهابي،  التفجير 
الجزائرية  للجمهورية  الوطني  للجيش 
منطقة  فـــي  الــشــعــبــيــة  ــديــمــقــراطــيــة  ال
جندي،  مقتل  عــن  أســفــر  مــا  تيمياوين، 
ــمــواســاة  ــتــعــازي وال ــغ ال ــال مــعــربــة عـــن ب
الشقيق  الــجــزائــري  والشعب  للحكومة 

وألسرة وذوي الضحية.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة 
الــبــحــريــن مـــع الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة فـــي جــهــودهــا 

للقضاء على اإلرهاب.
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 المنامة - بنا

رأس ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمد آل خليفة الجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية أمس، وقد أدلى األمين العام 

لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

 رفـــع مجلـــس الوزراء خالـــص التهاني 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  والتبريـــكات 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة 
لميثـــاق العمـــل الوطنـــي، وإلـــى رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة وإلـــى 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
البحريـــن  مملكـــة  آل خليفـــة وشـــعب 
العزيز بهذه المناسبة الوطنية الخالدة 
فـــي التاريخ الوطنـــي الحديث لمملكة 

البحرين.
 وأعـــرب مجلـــس الـــوزراء عـــن الفخر 
واالعتزاز بالمنجزات التاريخية لجاللة 
ـــا  واقتصاديًّ ا  سياســـيًّ المفـــدى  الملـــك 
التـــي  ـــا  وديموقراطيًّ ـــا  واجتماعيًّ
تحققـــت عبر مشـــروع جاللته الوطني 
يمثـــل  الـــذي  والتطويـــري  التحديثـــي 
التصويـــت على ميثـــاق العمل الوطني 
انطالقتـــه األولـــى ولبنتـــه األساســـية، 
وبمـــا أحدثه جاللـــة الملك فـــي مملكة 
أمًنـــا  تاريخيـــة  نقلـــة  مـــن  البحريـــن 
واســـتقراًرا ونماًء وتطوًرا في مســـيرة 
التحديث التي شهدتها البحرين بدعم 
ومـــؤازرة مـــن صاحـــب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي 

ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء منذ أن 
تم تدشـــين ميثاق العمل الوطني الذي 
أجمـــع عليـــه شـــعب مملكـــة البحريـــن 
بنســـبة تصويت تاريخيـــة بلغت 98.4 
% تأييـــًدا للميثـــاق لتنطلـــق المســـيرة 

المباركة في النهضة والتطور.
 بعد ذلك، أشاد مجلس الوزراء باللقاء 
الملكـــي  الســـمو  الـــذي جمـــع صاحـــب 
رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
فـــي  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
مقـــر إقامة ســـمو رئيـــس الـــوزراء في 
جمهوريـــة ألمانيا االتحادية لالطمئنان 
علـــى صحـــة ســـموه بعـــد أن مـــن هللا 
على ســـموه بالشفاء، مشـــيًدا المجلس 
بما عكســـته هذه الزيارة وجسدته من 
قيـــم أصيلـــة ومعـــان ســـامية للمحبـــة 
والتقديـــر، ســـائال المجلـــس المولى عّز 
وجّل أن يحيط صاحب السمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء بحفظـــه وعنايته وأن 
يعـــود ســـموه إلـــى أرض الوطن ســـالًما 

معافى.
 بعدهـــا، أحـــاط صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء المجلس 
على لقاء ســـموه ببابا الفاتيكان قداسة 
البابا فرانســـيس وبمضمون المباحثات 

التي أجراها ســـموه مع رئيـــس الوزراء 
وكبـــار  كونتـــي  جوزيبـــي  اإليطالـــي 
حيـــث  األعمـــال،  ورجـــال  المســـئولين 
وصـــف مجلـــس الوزراء زيـــارة صاحب 
الســـمو الملكي ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
اإليطاليـــة  الجمهوريـــة  إلـــى  الـــوزراء 
بأنهـــا مهمة في جوهرهـــا، وناجحة في 
ا  مدلولهـــا، وموفقة في نتائجها سياســـيًّ
ا، مشـــيًدا المجلس  ـــا وتجاريًّ واقتصاديًّ
بانعكاســـات هـــذه الزيـــارة المثمرة على 
العالقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

 بعدها، أشـــاد مجلس الوزراء بالنتائج 
الماليـــة اإليجابيـــة التـــي تـــم تحقيقها 
بالعـــام  مقارنـــًة   2019 عـــام  خـــالل 
2018، والمتمثـــل فـــي تقليـــص العجز 
المالـــي األولـــي - قبل احتســـاب فوائد 
الديـــن العام - بنســـبة 85 %، وتقليص 
العجـــز المالي الكلي بنســـبة 24 % بعد 
احتســـاب فوائد الدين العـــام، وارتفاع 
اإليـــرادات غير النفطية بنســـبة 63 %، 
وانخفاض إجمالي المصروفات العامة 
فـــي 2019 بمبلـــغ 128 مليـــون دينـــار 
عـــن المصروفـــات العامـــة فـــي 2018. 
وأظهـــرت النتائـــج المالية أيًضـــا زيادة 
الصـــرف علـــى الدعـــم النقدي المباشـــر 
المقـــدم للمواطنين بنســـبة 7 % ليصل 
بذلك مجموع ما تم تقديمه للمواطنين 

كدعـــم نقـــدي مباشـــر إلـــى 435 مليون 
دينار، كما بينت المؤشـــرات نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة 2.1 
% مدفوًعـــا بنمو القطـــاع غير النفطي 

بنسبة 2.3 % مقارنة بعام 2018.
وأظهرت النتائج أن مملكة البحرين قد 
ا فـــي العام 2019  ا إيجابيًّ شـــهدت نمـــوًّ
بالتـــوازي مع تنفيـــذ مبـــادرات برنامج 
التوازن المالي ومبادرات تعزيز التنوع 
االقتصـــادي لمملكـــة البحرين في إطار 
رؤيتهـــا االقتصاديـــة 2030 مـــن خالل 
النمـــو فـــي القطاعـــات غيـــر النفطيـــة. 
وقد نوه مجلس الوزراء بالنتائج التي 

تحققـــت وجاءت متوازية مع الحرص 
التام على تنفيذ كافة مبادرات برنامج 
التوازن المالي بحســـب ما هو مخطط 
لهـــا، مـــع وضـــع المواطـــن فـــي المقـــام 
األول عنـــد تنفيذ المبـــادرات وااللتزام 
بـــأن ال تمـــس هـــذه الجهـــود مصالحـــه 
وال مســـكنه األول، مـــع مواصلة توفير 
الفـــرص النوعيـــة أمامه والتـــي تمكنه 
من تحقيق تطلعاته وأهدافه بما يعود 
عليـــه بالخيـــر والنماء وذلـــك بالتوازي 
مـــع النمو اإليجابـــي لالقتصاد الوطني 

الذي تواصل المملكة تحقيقه.

مجلس الوزراء: لقاء سمو رئيس الوزراء بولي العهد عكس قيًما أصيلة ومعاني سامية للمحبة والتقدير

“الميثاق” أحدث نقلة تاريخية أمًنا واستقراًرا في مسيرة التحديث

ياسر الناصر

تحديد الضوابط 
الخاصة بأماكن 

مزاولة نشاط 
خدمات تقديم 

األطعمة 
بالمركبات 

المتنقلة

3 مذكرات 
تفاهم مع 

اإلمارات للتعاون 
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أشـــاد ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة بالجهـــود الفاعلة 
التي تقوم بها السلطتان التنفيذية والتشريعية عبر 
عملهمـــا بـــروح الفريـــق الواحد الذي يضـــع مصلحة 
المواطن كأولوية والـــذي انعكس أثره على تحقيق 
العديـــد مـــن المنجـــزات للوطـــن علـــى المســـتويات 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  بمـــا يرفـــد  المختلفـــة 
الشـــاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
 وقال سموه إن النتائج األولية للسنة المالية 2019 
التي تم اإلعالن عنها أمس إيجابية ونشـــكر اللجنة 
الماليـــة للشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوازن 
المالي ووزارة المالية واالقتصاد الوطني والســـلطة 
التشـــريعية وكافـــة الجهـــات ذات العالقـــة علـــى ما 
قامـــوا به من جهود حثيثة مـــن أجل تحقيق الخير 
للبحريـــن وكافـــة أبنائهـــا، مؤكًدا ســـموه أن الطموح 
أكبـــر ولكنـــه ســـيتحقق عبر تنفيـــذ كافـــة المبادرات 
والخطـــط التنموية للمملكة بشـــكل تكاملي وبروح 
ا هو اســـتمرار  الفريـــق الواحد والتي من أهمها حاليًّ
العمـــل علـــى تنفيذ كافة مبـــادرات برنامـــج التوازن 
المالي بحســـب ما تم التخطيط لهـــا حتى الوصول 
إلـــى أهدافـــه بحلـــول عـــام 2022، مشـــيًرا ســـموه 
إلـــى أهميـــة مواصلة الجهـــود الحكوميـــة والنيابية 
لألهـــداف  الوصـــول  أجـــل  مـــن  مضاعـــف  بشـــكل 
المنشـــودة للمملكة، الفًتا سموه إلى أهمية استمرار 
العمـــل على رفـــع اإليـــرادات غير النفطيـــة وخفض 

المصروفـــات وذلـــك بالتـــوازي مـــع اســـتمرار الدعم 
المقـــدم للمواطنيـــن.  جـــاء ذلـــك، لـــدى لقاء ســـموه 
في مجلســـه بقصر القضيبية بحضـــور نائب رئيس 
مجلـــس الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك آل 
خليفـــة رئيس مجلـــس النواب فوزيـــة بنت عبدهللا 
زينـــل ورئيس مجلس الشـــورى علي الصالح ونائب 
العريـــض ونائـــب  الـــوزراء جـــواد  رئيـــس مجلـــس 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة ورئيس غرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
ســـمير ناس وعـــدًدا من الوزراء وعـــدًدا من أعضاء 
مجلســـي الشـــورى والنواب، حيث أعرب سموه عن 
الشكر والتقدير لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى 
والنـــواب على ما يقدمونه من جهود وطنية هدفها 
رفعـــة ونمـــاء الوطـــن وعلى مـــا يبدونه مـــن تعاون 

بنـــاء مـــع الســـلطة التنفيذيـــة والـــذي كان لـــه األثـــر 
فيمـــا يتحقق من منجزات ومشـــاريع تخدم الوطن 
والعمليـــة التنمويـــة فـــي مملكـــة البحريـــن.  وشـــّدد 
ســـموه على أهمية مواصلة تحقيق المنجزات التي 
تصـــب فـــي صالـــح المواطن فـــي المقـــام األول عبر 
مواصلة تحقيق النمو اإليجابي للمملكة بما يتماشى 
مـــع خلق المزيد من الفـــرص النوعية أمامه، ووضع 
مصلحتـــه كأولوية عند تنفيذ كافة المبادرات وذلك 
بالتواصل البناء ومواصلة التعاون اإليجابي القائم 
بيـــن الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية وتكثيفـــه 
خالل المرحلة المقبلة للتغلب على كافة التحديات 
التـــي قـــد تواجهها المملكة بشـــكل تكاملي، مشـــيًدا 
ســـموه بكافـــة الجهـــود المخلصـــة التـــي يقـــوم بهـــا 
كافة أعضاء فريق البحرين من الســـلطة التنفيذية 

والســـلطة التشـــريعية ومؤسســـات القطاع الخاص 
والقطـــاع األهلـــي والتـــي تـــم مـــن خاللها رفع اســـم 
المملكة عاليا بمنجزات مختلفة على كافة األصعدة 
ا، مؤكًدا  ـــا أو دوليًّ ا أو إقليميًّ ســـواء كان ذلـــك محليًّ
أن العمل الوطني هو عمل يشـــترك فيه الجميع من 
أجـــل رفعة ونمـــاء البحرين.  ونّوه ســـموه بالجهود 
التـــي قـــام بهـــا المجلـــس األعلـــى للصحـــة ووزارة 
الصحـــة والجهات المعنية بشـــأن الفيروس التاجي 
المســـتجد )الكورونا(، وما تـــم اتخاذه من إجراءات 
فورية احترازية ضمانا لصحة وســـالمة المواطنين 
والمســـتلزمات  األجهـــزة  توفيـــر  عبـــر  والمقيميـــن 
إلجـــراء التحاليـــل المخبريـــة للكشـــف عـــن اإلصابة 
والســـترات  البـــدل  اســـتيراد  وســـرعة  بالفيـــروس، 
الواقيـــة المســـتخدمة في حال اكتشـــاف أي إصابة 

بالمـــرض، إلـــى جانـــب العمل علـــى ربـــط مختبرات 
وزارة الصحـــة العامـــة مـــع مراكـــز الســـيطرة علـــى 
األمـــراض والوقايـــة مثـــل مركز مكافحـــة األمراض 

العالمية.
من جانبهم، أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
علـــى ما يوليه ســـموه من حـــرص لتحقيق تطلعات 
المواطنين، وخلق الفرص النوعية أمامه عبر تهيئة 
البيئـــة المناســـبة التي تمكنه مـــن الوصول ألهدافه 
بما يعود بالنماء على الوطن، مشيرين إلى االهتمام 
الـــذي يحرص ســـموه علـــى تعزيزه بين الســـلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية والذي ســـيصب فـــي نهاية 

المطاف في صالح نماء ورفعة الوطن والمواطن.
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رفع اإليرادات وخفض المصروفات مع استمرار الدعم للمواطنين
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تدشين منظومة عسكرية جديدة بالحرس الملكي
مستشـــار األمـــن الوطنـــي: تأديـــة المهمـــات بأعلـــى درجـــات الدقـــة والمهنيـــة

رعى مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكـــي اللواء الركن ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفـــة، صباح أمس، افتتاح 
إحدى المنشآت الجديدة وتدشين إحدى 
المنظومات العسكرية الحديثة )منظومة 
الراجمـــات والمدافـــع( بالحـــرس الملكـــي، 
الملكـــي  الحـــرس  قـــوة  قائـــد  بحضـــور 
الخاصة المقدم الركن ســـمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، والذي يأتي تزامنا مع 

االحتفـــاالت بالذكرى الثانية والخمســـين 
لتأسيس قوة دفاع البحرين. 

الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  ســـمو  وأزاح 
قائـــد الحرس الملكي الســـتار عن اللوحة 
التذكارية إيذاًنا بافتتـــاح المبنى الجديد 
وتدشـــين المنظومة العســـكرية الجديدة 
التـــي انضمت إلى الحرس الملكي، بعدها 
اســـتمع ســـموه إلى إيجاز عـــن المنظومة 
الجديـــدة ومـــا تحتوي عليه مـــن تقنيات 
حديثة ومتطورة. وأوضح سموه أن هذه 

المنظومة ســـتكون إضافة نوعية بجانب 
ما يمتلكه الحرس الملكي من المنظومات 
العســـكرية الحديثة والتقنيات المتقدمة 
والمعدات المتطورة، والتي تسهم بشكل 
دائم ومســـتمر في زيادة كفـــاءة العناصر 
البشـــرية ورفع المســـتوى االحترافي لها؛ 
لتأديـــة المهمات والواجبـــات كافة بأعلى 
درجـــات الدقـــة والمهنيـــة رفعًا لمســـتوى 
األداء والوصـــول بـــه إلـــى التميـــز، بهدف 
مواجهـــة مختلـــف التحديـــات. كما أشـــاد 

سمو مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكي بالمســـتوى المتميز الذي يظهر به 
منسوبو الحرس الملكي، معربًا عن شكره 
وتقديـــره لكافـــة الجهـــود المبذولـــة مـــن 
الضباط وضباط الصف واألفراد لالرتقاء 
بالجاهزيـــة القتاليـــة واإلداريـــة، متمنيـــا 
للجميـــع دوام التوفيق والتقدم والنجاح. 
حضر االفتتـــاح اللواء الركن حمد خليفة 
الملكـــي،  الحـــرس  نائـــب قائـــد  النعيمـــي 

وعدد من ضباط الحرس الملكي.

اســـتقبل رئيـــس الحـــرس الوطنـــي الفريق 
أول الركن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيســـى 
آل خليفة بمكتبه برئاســـة الحرس الوطني 
الدفـــاع  مستشـــاري  كبيـــر  أمـــس،  صبـــاح 
البريطانـــي للشـــرق األوســـط الفريق ســـير 
جـــون لوريمـــر والوفـــد المرافـــق، بحضـــور 
الملحق العســـكري البريطاني المقدم بحري 
Paul A Windsar.وأكد سمو رئيس الحرس 

الوطني متانة العالقات الثنائية بين مملكة 
البحريـــن والمملكة المتحـــدة، والتي تحمل 
عقـــوًدا طويلة مـــن الصداقة بيـــن البلدين، 
مشـــيًرا ســـموه إلـــى الجهـــود الكبيـــرة التي 
تبذلها وزارة الدفاع البريطانية في ترسيخ 
آفاق التعاون المشترك وبما يسهم في دعم 
و تعزيـــز أطـــر التنســـيق والتعـــاون القائـــم 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، كمـــا اســـتعرض 
الجانبان عدًدا من المواضيع ذات االهتمام 

المشـــترك خصوصا العســـكرية منها. وأشاد 
كبير مستشـــاري الدفاع البريطاني للشـــرق 
التاريخيـــة  العالقـــات  بعمـــق  األوســـط 
الوطيـــدة بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة 
المتحـــدة، وحـــرص بـــالده على االســـتمرار 

فـــي تكثيـــف الجهـــود لتعميقهـــا وتطويرها 
على المستويات والمحاور كافة، بما يحقق 
األمـــن اإلقليمـــي واالســـتراتيجي ويحافظ 
علـــى النمـــاء والتطـــور الـــذي وصلـــت إليـــه 

المملكة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يرعى افتتاح إحدى المنشآت الجديدة وتدشين إحدى المنظومات العسكرية الحديثة

الرفاع - قوة الدفاع

الصخير- الحرس الوطني

الرفاع - قوة الدفاع
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الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي 
القيـــادة العامة صبـــاح أمس، عضو 
مجلس الشـــورى نائب رئيس لجنة 
والقانونيـــة  التشـــريعية  الشـــؤون 
خميـــس الرميحـــي، وعضو مجلس 

الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  الشـــورى 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني 

عبدالعزيز العجمان.
 و تم اســـتعراض عالقـــات التعاون 
والتنسيق المشترك القائم بين قوة 
دفـــاع البحريـــن ومجلس الشـــورى 

وسبل تعزيزها.

احتفلت وحدات قوة دفاع البحرين، 
بالذكـــرى الثانيـــة والخمســـين علـــى 
تأسيس قوة دفاع البحرين، مشتملًة 

تلـــك االحتفـــاالت علـــى العديـــد من 
الفعاليـــات والبرامـــج، احتفـــاًء بهذه 

المناسبة الوطنية الغالية.

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
القيـــادة  فـــي  بـــن أحمـــد آل خليفـــة 
العامة صباح أمس، كبير مستشـــاري 
بالمملكـــة  األوســـط  للشـــرق  الدفـــاع 
المتحدة الفريق ســـير جـــون لوريمر، 
وذلك بحضور الفريق الركن ذياب بن 
صقـــر النعيمي رئيس هيئـــة األركان.

وأشاد القائد العام بعالقات الصداقة 
تربـــط  التـــي  والمتميـــزة  التاريخيـــة 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة المتحدة 
والتـــي لهـــا جـــذور تاريخيـــة متينـــة، 
منّوًهـــا بالتعـــاون القائم بيـــن البلدين 
الصديقين في شتى المجاالت ومنها 
ما يتعلق بتبـــادل الخبرات والتعاون 

في المجال العسكري.

تنسيق مشترك بين “الدفاع” و ”الشورى”

وحدات “الدفاع” تحتفل بالذكرى الـ52 على التأسيس

جذور تاريخية متينة مع بريطانيا
عقود طويلة من الصداقة مع بريطانيا

سمو ولي العهد مستقبال عددا من أفراد السلطتين التنفيذية والتشريعية

مناقشة سبل تطوير التعاون العسكري مع بريطانيا
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اســـتقبل مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد 
الحرس الملكي اللواء الركن ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة في قصر الصخير 
الدفـــاع  كبيـــر مستشـــاري  أمـــس،  صبـــاح 
للشرق األوســـط بالمملكة المتحدة الفريق 
ســـير جـــون لوريمـــر، بحضـــور  قائـــد قـــوة 
الحـــرس الملكـــي الخاصـــة المقـــدم الركـــن 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.  
وأشـــاد سمو مستشـــار األمن الوطني قائد 

الحـــرس الملكي بعمـــق العالقـــات الثنائية 
والتاريخيـــة التـــي تربـــط مملكـــة البحرين 
مـــع المملكـــة المتحـــدة الصديقـــة. وجـــرى 
بحث أوجه التعاون المشـــترك في المجال 
العســـكري بيـــن البلديـــن من خـــالل تبادل 
التماريـــن والتدريبـــات المشـــتركة وســـبل 
تطويرها في المســـتقبل، كما أشـــاد سموه 
بـــدور المملكـــة المتحـــدة علـــى المســـتوى 

سمو الشيخ ناصر بن حمد مستقبال الفريق سير جون لوريمرالدولي في حفظ األمن والسلم العالمي.
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»الشورى« يحصد المركز األول بجائزة سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم لتقدم المرأة

»الشورى«  يشيد بدعم سمو األميرة سبيكة لتقدم المرأة 

ونجاحها تمّيزها  أبرزت  وبرامج  مبادرات  ونفَّذنا  المجلس«  »أمانة  في  المرأة  دور  أدركنا  الشورى:  مجلس  رئيس 
تفضلــت صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنت إبراهيــم آل خليفة قرينة عاهــل البالد المفدى رئيســة المجلس 
األعلــى للمــرأة بتكريــم مجلــس الشــورى بالمركــز األول فــي جائــزة ســمّوها لتقــدم المرأة، وذلــك في فئة المؤسســات 
الرسمية، حيث جاء حصد المجلس لهذا المركز نظير تمّيزه في تطبيق العديد من المعايير والخطط والبرامج التي 

أثبتت تقدم المرأة العاملة في األمانة العامة للمجلس.
وحــرص مجلــس الشــورى طيلــة األعــوام الماضيــة علــى دعــم 
المبــادرات واألفــكار التــي تعــزز دور المــرأة، وتبــرز نجاحاتهــا 
التشــريعي  العمــل  فــي دعــم ومســاندة  المتعــددة  وإنجازاتهــا 
تنامــي نســب  انعكــس علــى  الــذي  األمــر  المجلــس، وهــو  فــي 
الوظائــف القياديــة للمــرأة باألمانــة العامــة للمجلــس، وبلغــت 

2019( نحو 35 فــي المئة. حتــى نهايــة العــام الماضي )
وأكــد معالــي الســيد علــي بــن صالــح الصالــح، رئيــس مجلــس 
البحرينيــة  المــرأة  دور  مبكــًرا  أدرك  المجلــس  أن  الشــورى، 
مــن  العديــد  تنفيــذ  إلــى  وعمــد  العامــة،  األمانــة  عمــل  فــي 
علــى  ونجاحهــا  تمّيزهــا  أظهــرت  التــي  والبرامــج  المبــادرات 
جميــع المســتويات، مثنًيــا علــى الدعــم المســتمر الــذي تحظــى 
لــدن، قرينــة عاهــل البــاد المفــدى  بــه المــرأة البحرينيــة مــن 
آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 

خليفــة، رئيســة المجلس األعلــى للمرأة.

وأشــار معالــي رئيــس مجلــس الشــورى إلــى أنَّ اإلنجــاز الــذي 
حققــه المجلس بحصد المركز األول في جائزة صاحبة الســمو 
الملكــي األميــرة ســبيكة بنت إبراهيــم آل خليفــة لتقدم المرأة 
البحرينية في دورتها السادســة، يشــّكل انطاقة جديدة لمنح 
المــرأة المزيــد مــن االهتمام والدعم الــذي يمّكنها من ممارســة 
دورهــا األساســي فــي دعــم التجربــة الديمقراطيــة، وذلك عبر 

مســاندته ودعمهــا المتميــز لعمل الســلطة التشــريعية.
وأشــار معالــي رئيــس مجلس الشــورى إلى أنَّ اســتمرار إقامة 
ُيســهم  البحرينيــة،  بالمــرأة  الخاصــة  والجوائــز  المســابقات 
الجهــات  تبذلهــا مختلــف  التــي  المســتمرة  الجهــود  إبــراز  فــي 
الرســمية لتعزيــز تقــدم المــرأة، مشــيًدا بالمســؤولية الوطنيــة 
التــي تدركهــا المــرأة البحرينيــة، وتجعلهــا ركيــزة للمضــي فــي 
تنفيــذ الخطــط واإلســتراتيجيات الراميــة لتعميــق دورهــا في 

عمليــات التقــدم والبنــاء بالمملكة.

يتقدم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وأصحاب السعادة أعضاء 
المجلــس، وســعادة المستشــار أســامة أحمــد العصفــور األمين العــام للمجلس وجميع منتســبي 
األمانــة العامــة، بخالــص الشــكر، وعظيم االمتنــان، ووافر التقديــر والثناء إلى صاحبة الســمو 
الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة قرينــة عاهــل البــالد المفدى رئيســة المجلس 
األعلــى للمــرأة، لتفضلهــا برعايــة حفل جائزة ســمّوها لتقدم المــرأة، وتكريمها مجلس الشــورى 

لحصــده المركــز األول فــي الجائــزة عــن فئــة المؤسســات الرســمية، متمنيــن لهــا دوام التوفيق 
والنجــاح فــي دعــم ومســاندة تقــدم المــرأة البحرينية، لتواصــل مســيرة إنجازاتهــا ونجاحاتها 
فــي جميع الميادين. ويبارك المجلس لســمو األميرة ســبيكة بنت إبراهيــم النجاح والتمّيز الذي 
حققته الدورة السادســة من جائزة ســمّوها لتقدم المرأة، والذي انعكس على عدد المشــاركات 

من مختلف مؤسسات الدولة المملكة والقطاع الخاص.

أمـين عـــام مـجـلـــس الشـــــــورى: 
سنواصل تنفيذ الخطط لترسيخ مبادئ »تكافؤ الفرص« بـ »أمانة الشورى«

أكــد ســعادة المستشــار أســامة أحمــد العصفــور، األميــن العــام لمجلــس 
الشــورى، مواصلــة تنفيــذ الخطــط والبرامــج الراميــة لترســيخ مبــادئ 
وقيــم تكافــؤ الفــرص، وتوفيــر مختلــف الســبل التــي تمّكــن موظفــات 
األمانــة العامــة للمجلــس مــن أداء دورهــن بكفــاءة عاليــة، وإنتاجيــة 
مســتمرة، معرًبــا عــن الفخــر واالعتــزاز بإحــراز المجلــس للمركــز األول 
فــي جائــزة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل 

خليفــة لتقــدم المــرأة البحرينية في دورتها السادســة. 
ونّوه أمين عام مجلس الشــورى إلى أن حصول مجلس الشــورى على 
هــذا المركــز، يأتــي ثمرة الدعــم الذي تحظى به األمانــة العامة من قبل 
معالــي الســيد علــي بن صالح الصالــح رئيس مجلس الشــورى، والجهد 
الشــورى،  بمجلــس  العامــة  األمانــة  موظفــو  بذلــه  الــذي  المتواصــل 
وخاصــة لجنــة تكافــؤ الفــرص بأمانــة المجلــس، مؤكًدا مواصلــة العمل 

بــكل عزيمــة وإصــرار، ووضــع المزيــد مــن الخطــط التــي ترّســخ دور 
ونموذًجــا  مثــااًل  يجعلهــا  وبمــا  للمجلــس،  العامــة  األمانــة  فــي  المــرأة 

للمــرأة القياديــة والناجحة.
وذكــر أن تنامــي أعــداد الجهــات المشــاركة فــي الجائــزة، مؤشــر علــى 
اإليمــان بثقافــة تكافــؤ الفرص، وأهميــة هذه الجائزة لدى المؤسســات 
وتوجههــا نحــو تبنــي منهجيــات إدمــاج احتياجات المرأة فــي التنمية.

أكــدت ســعادة األســتاذة دالل جاســم الزايــد، رئيــس لجنــة الشــؤون التشــريعية 
والقانونيــة بمجلــس الشــورى، أن لجنــة تكافــؤ الفــرص باألمانــة العامــة للمجلــس، 
اعتمدت منهًجا قويًما، وقدمت العديد من المبادرات الهادفة، وهو األمر الذي أهلها 
لحصد المركز األول بجائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 

خليفة لتقدم المرأة. 
وأشارت الزايد إلى أن حصد مجلس الشورى لهذه الجائزة يؤكد الدعم الذي يوليه 
معالــي رئيــس المجلس بالمــرأة البحرينية، كما إنه يعكس االهتمــام الكبير من لدن 
ســعادة األميــن العــام، والحــرص علــى وضــع خطــط وبرامــج متنوعــة تعــزز تكافؤ 

الفرص، وتبرز نجاحات وإنجازات موظفات أمانة المجلس.

قالت ســعادة األســتاذة هالة رمزي فايز، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس 
الشــورى، إن المجلــس حقــق نجاًحــا كبيــًرا علــى مــدى األعــوام الماضية، واســتطاع 
إبــراز تقــدم المرأة العاملــة في األمانة العامة للمجلس، وإســهاماتها في تطوير أداء 
المجلس، وتقديم الدعم والمساندة ألصحاب السعادة األعضاء، مشيدة باإلخاص 

والتفاني والجهود المثمرة التي تبذلها موظفات األمانة العامة.
وأكدت رمزي أن استحقاق المجلس للمركز األول في جائزة صاحبة السمو الملكي 
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة لتقــدم المرأة )فئة المؤسســات الرســمية(، 
يأتــي بعــد تنفيذ العديد من المبادرات، واتخاذ القــرارات التي تعزز دور الموظفات، 

وتدفعهن لتحقيق اإلنجازات والنجاحات في مختلف المجاالت.

الزايد: »تكافؤ الشورى« اعتمدت 

لها لحصد جائزة  منهًجا قويًما أهَّ

سمو األميرة سبيكة

رمزي: »الشورى« نجح في إبراز 

تقدم المرأة وإسهاماتها في 

تطوير أداء المجلس 

أكــدت ســعادة الدكتــورة فاطمــة عبدالجبــار الكوهجــي، نائــب رئيــس لجنة شــؤون 
المرأة والطفل بمجلس الشورى، أن المجلس أدرك الدور الحيوي والهام الذي تلعبه 
المرأة في دعم العمل التشــريعي، وهو ما أســهم في تقدم المرأة العاملة في األمانة 

العامة للمجلس، اعتماًدا على خطط وبرامج ومبادرات متعددة.
واعتبرت الدكتورة الكوهجي فوز مجلس الشورى بالمركز األول في جائزة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة )فئة المؤسسات 
الرســمية(، دافًعــا لبــذل المزيــد مــن العمــل والجهــود التــي ُتبــرز نجاحات المــرأة في 

المجلس، وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع منتسبي األمانة العامة للمجلس.

الكوهجي: »الشـــورى« أدرك دور 

المرأة في دعم ومساندة العمل 

التشريعي

رئــيـس وأعضــاء لـجـنــة تـكـافـــؤ الـفـــرص:
المشاركة في جائزة سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم مكسب لـ »أمانة الشورى« والفوز بها ثمرة تكاتف الجميع

الدكتورة فوزية يوسف الجيب 
األمين العام المساعد لشؤون العالقات واإلعالم 

والبحوث  -  رئيس لجنة تكافؤ الفرص

الوطنيــة  الجائــزة  هــذه  فــي  المشــاركة   
زت بها مملكة  والمبــادرة النوعية التــي تميَّ
البحرين، تعد في حد ذاتها مكســًبا لألمانة 
العامة والمرأة البحرينية العاملة بالمجلس، 
وبالشــكل الذي يعكس صحة المســار الذي 
تنتهجــه األمانــة العامــة للمجلــس لتمكيــن 
وتقــدم المــرأة البحرينيــة، حيــث إنَّ هــذا 
الفــوز أكبــر تقديــر لمجلــس الشــورى الــذي 
نفخــر بالعمــل فيــه، لتوافــر كافــة مقومات 
النجــاح والتمّيز، ودعم المرأة وتشــجيعها، 
ومنحهــا الفــرص المتكافئة مــع زمائها من 
الرجــال، فهــذه اإلنجــازات والنتائــج التــي 
تحققــت جــاءت نتيجــة اإليمــان المطلــق 
بــدور المــرأة في مجلس الشــورى، والدعم 
واالهتمام الكبيريــن اللذين يوليهما معالي 
رئيــس مجلــس الشــورى الســيد علــي بــن 
صالح الصالح، وسعادة أمين عام المجلس 
المستشار أسامه أحمد العصفور، مما خلق 
بيئــة عمــل صحيــة ومتكافئــة، اســتطاعت 
المرأة أن تثبت كفاءتها وقدرتها، وتحملها 
للمســئولية، والتزامهــا ووالءهــا الوظيفي، 

واســتطاعت بجدارة واســتحقاق أن تصل 
أمانــة  فــي  القياديــة  المراكــز  أعلــى  إلــى 

المجلس.
كريمة محمد العباسي 

مدير إدارة الموارد البشرية والمالية
نائب رئيس لجنة تكافؤ الفرص

  أثبتت المرأة البحرينية تقدمها ونجاحها 
فــي جميــع المياديــن، ونحــن فــي األمانــة 
معالــي  وبثقــة  الشــورى  لمجلــس  العامــة 
العــام  األميــن  وســعادة  المجلــس  رئيــس 
جميــع  فــي  والرعايــة  باالهتمــام  نحظــى 
واالســتراتيجيات  والخطــط  البرامــج 
والموازنــات، حيــث انعكــس هــذا االهتمام 
العامــة  األمانــة  فــي  المــرأة  تولــي  علــى 
خالهــا  اثبتــت  التــي  القياديــة  للمراكــز 
باعتبارهــا  الكاملــة  ومســؤوليتها  قدرتهــا 
شريًكا رئيسًيا في مسيرة التنمية الشاملة 

والمستدامة. 
عبير عبدالله العبيدلي 

مدير إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت
عضو لجنة تكافؤ الفرص 

متكافئــة  شــراكة  أهميــة تحقيــق  نؤكــد    
لبناء مجتمع تنافســي مســتدام، وفق قيم 

العدالــة وتكافــؤ الفــرص، وبمــا يعــزز دور 
المــرأة التنمــوي، ويحقــق تطلعاتها، ويذلل 
الصعوبــات والتحديــات التــي قــد تعترض 
طريقها، إضافة إلى تسخير أدوات وحلول 
التطــور التقنــي والــذكاء االصطناعي لهذا 

الهدف المهم.
يوسف يعقوب مرهون 

مدير إدارة العالقات واإلعالم 
عضو لجنة تكافؤ الفرص

الشــورى بجائــزة صاحبــة  فــوز مجلــس    
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة لتقدم المرأة )الدورة السادســة(، 
تأتــي تتويًجــا الهتمــام معالي الســيد علي 
بــن صالح الصالح رئيس مجلس الشــورى،  
وســعادة المستشار أســامة أحمد العصفور 
أعضــاء  وجهــود  للمجلــس،  العــام  األميــن 
اللجنــة وجميــع منتســبي األمانــة العامــة، 
لتفعيــل  الواحــد  الفريــق  بــروح  وعملهــا 
مبــدأ تكافــؤ الفــرص وإدمــاج احتياجــات 
المرأة ضمن سياســات وخطــط وموازنات 

المجلس وأمانته العامة.

أسامة خليل بوعلي 
مدير إدارة شؤون الرئاسة
عضو لجنة تكافؤ الفرص 

  رعايــة المــرأة واالهتمــام بهــا تعــد إحــدى 
الركائز األساسية في المشروع اإلصاحي 
لجالــة الملــك المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، 
المــرأة  اســتطاعت  المنطلــق  هــذا  ومــن 
وقــت  فــي  الكثيــر  تنجــز  أن  البحرينيــة 
كتولــي  األصعــدة،  مختلــف  فــي  قصيــر، 
الحقــوق  وممارســة  القياديــة،  المناصــب 
السياســية، والمشــاركة فــي صنــع القــرار. 
المركــز  علــى  الشــورى  مجلــس  وحصــول 
األول فــي جائــزة صاحبــة الســمو الملكــي 
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة 
لتقــدم المــرأة، جــاء نتيجــة إيمــان معالــي 
العــام،  األميــن  وســعادة  المجلــس  رئيــس 
تكافــؤ  لجنــة  وأعضــاء  رئيــس  وتكاتــف 
الفــرص، وعملهــم المســتمر بــروح الفريــق 

الواحد.
 عصام حسين الريس
مدير إدارة شؤون اللجان

عضو لجنة تكافؤ الفرص 

   نعــرب عن الفخــر واالعتزاز بتبوء المرأة 
البحرينيــة الكثيــر مــن المناصــب القياديــة 

فــي القطاعين العام والخاص، وغيرها من 
المواقــع القياديــة فــي المملكــة وخارجهــا، 

التي تعكس قدرة المرأة وكفاءتها.
 عبد الرحيم أحمد بوچيري 

مدير إدارة شؤون الجلسات - عضو لجنة تكافؤ 
الفرص 

   حصول مجلس الشورى على هذا المركز 
الــذي  الكبيــر  الدعــم  نتيجــة  جــاء  األول، 
تحظــى بــه األمانــة العامــة من قبــل معالي 
رئيــس  الصالــح  صالــح  بــن  علــي  الســيد 
مجلس الشورى، وسعادة المستشار أسامة 
للمجلــس،  العــام  األميــن  العصفــور  أحمــد 
وجهــود موظفــي األمانة العامــة، كما نؤكد 
أن دعــم المــرأة وتمكينها لم يعد خياًرا، بل 
أصبــح واجًبــا ينبغــي على أصحــاب القرار 
في شــتى المواقــع االهتمام به والعمل في 

إطاره.
 علي عبد الله العرادي 

مستشار قانوني - عضو لجنة تكافؤ الفرص 

   إنَّ هــذا االســتحقاق ونيــل المركــز األول 
فــي جائزة صاحبة الســمو الملكــي األميرة 
ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في دورتها 
السادسة، هو تتويج لعمل مجلس الشورى 

ودعمــه لتقدم المــرأة، و ثمرة عمل دؤوب، 
وجهود مســتمرة، وإيمان راسخ بأن المرأة 
البحرينيــة قــادرة علــى العطــاء والتقــدم، 
وتحقيق اإلنجازات والنجاحات في جميع 
المجــاالت، ومنهــا المجال التشــريعي الذي 
يعد أحد ركائز الديمقراطية التي تمتاز بها 

مملكة البحرين.
 نورة مجيد النجار

أخصائي جودة أول - عضو لجنة تكافؤ الفرص

    لجان تكافؤ الفرص هي الضمانة لتحقيق 
واالســتدامة  والتنافســية  العدالــة  مبــادئ 
بشــتى صورها، وإدمــاج احتياجات المرأة 

في مسار التنمية.
 أحمد فؤاد األنصاري  

مشرف تصحيح لغوي - عضو لجنة تكافؤ الفرص

   المــرأة البحرينيــة تمتلــك مســيرة حافلة 
مــن التمّيــز، ســواًء على المســتوى الوطني 
ونجاحاتهــا  والدولــي،  اإلقليمــي  أو 
وإنجازاتهــا تعــد ثمــرة عطائهــا وإخاصها، 
وتفانيهــا فــي العمــل بمختلــف المجــاالت، 
وجميعنا نشــهد إســهامات المرأة، وال سيما 
فــي العمــل التشــريعي، فهي جزء أساســي 

في نهضة البحرين.

أحمد األنصارينورة النجارعلي العراديعبدالرحيم بوجيريعصام الريسأسامة بوعلييوسف مرهونعبير العبيدليكريمة العباسيد. فوزية الجيب

تعد األمانة العامة لمجلس الشورى من أوائل 
لجنة  بتشكيل  بادرت  التي  الرسمية  الجهات 
وذلك  البحرين،  مملكة  في  الفرص  لتكافؤ 
2011م  لسنة   )22( رقم  اإلداري  القرار  بموجب 
رئيس  الصالح  صالح  بن  علي  السيد  لمعالي 
إدماج  إلى  اللجنة  تهدف  بحيث  المجلس، 
احتياجات المرأة في عمل المجلس، والعمل 
الموظفين،  بين  الفرص  تكافؤ  تحقيق  على 
به  تضطلع  الذي  الدور  بأهمية  إيماًنا  وذلك 

هذه اللجنة في تعزيز دور المرأة البحرينية.
العامة  باألمانة  الفرص  تكافؤ  لجنة  وتسعى 

معالي  من  بتوجيهات  الشورى  لمجلس 
ومتابعة من سعادة  الشورى  رئيس مجلس 
األمين  العصفور  أحمد  أسامة  المستشار 
المساعي  دعم  إلى  الشورى  لمجلس  العام 
إلدماج  الوطني  النموذج  لتنفيذ  الوطنية 
والذي  التنمية،  مسار  في  المرأة  احتياجات 
المرأة  ومنح  الفرص  تكافؤ  تعزيز  إلى  يهدف 
التنمية  عملية  في  الرجل  جانب  إلى  دورها 
للتأكيد  وذلك  البحرين،  بمملكة  الشاملة 
وتكافؤ  المواطنين  بين  المساواة  مبدأ  على 
الدستور  إطار  والرجل في  المرأة  بين  الفرص 

الفهم  هذا  وتعزيز  البحرينية،  والتشريعات 
لمجلس  العامة  باألمانة  الموظفين  لدى 

الشورى.
أحمد  أسامة  المستشار  سعادة  وأعرب 
الفخر  عن  مناسبة  من  أكثر  في  العصفور، 
البحرينية  المرأة  به  تحظى  بما  واالعتزاز 
عاهل  لدن  من  واهتمام  ومساندة  دعم  من 
وصاحبة  ورعاه،  الله  حفظه  المفدى  البالد 
إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي  السمو 
رئيسة  المفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  آل 
الدعم  أن هذا  للمرأة، مؤكًدا  األعلى  المجلس 

المكتسبات  من  العديد  حقق  والمساندة 
مناصب  بلوغ  من  ومّكنها  البحرينية،  للمرأة 

ومستويات عالية في شتى المجاالت.
رئيس  معالي  واهتمام  توجيهات  أن  وأكد 
لجنة  وتشكيل  بتنظيم  الشورى  مجلس 
في  أسهمت  العامة،  باألمانة  الفرص  تكافؤ 
والنجاحات  اإلنجازات  من  مزيد  نحو  الدفع 
التي حققتها اللجنة، ومن أبرزها إحراز المركز 
األول في جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة 
المرأة  لتقدم  خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة 

البحرينية )الدورة السادسة(

مجلس الشورى... جهود متواصلة وعطاء مستمر لتحقيق تقدم المرأة في أمانة المجلس



اســـتقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مّي 
بنت محمد آل خليفة في مكتبها أمس، ســـفير دولة الكويت 
لـــدى مملكـــة البحريـــن الشـــيخ ثامـــر جابـــر األحمـــد الصباح. 
وجاء هذا اللقاء بمناســـبة تعيينه الجديد واســـتالمه مهامه 

الدبلوماسية سفيًرا لدولة الكويت لدى المملكة. 
وقّدم الشـــيخ ثامر الصباح للشـــيخة مي درًعا يحمل إحدى 
مآثر صاحب الســـمو األمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفـــة )طيـــب هللا ثـــراه( والتـــي تعكس عمـــق العالقات 
األســـرية والتاريخيـــة التـــي تجمـــع البلديـــن الشـــقيقين، كما 
شـــكرها علـــى جهودهـــا في دعـــم مشـــاريع التبـــادل الثقافي 
والحضاري بين مملكة البحرين والكويت.  وشـــكرت رئيسة 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخ ثامر جابـــر األحمد 
الصبـــاح علـــى زيارته، كما تمّنت لـــه كل التوفيق في مهماته 
الجديـــدة، مشـــددة علـــى متانـــة أواصـــر األخـــوة مـــع دولـــة 

الكويت الشـــقيقة وامتدادها لســـنوات طويلة، وعلى أهمّية 
تعزيـــز العالقـــات الثقافية لدورها في االرتقـــاء بالمجتمعات 

واألوطان.
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حديقة ومشروعات للبنى التحتية بمدينة خليفة
ـــي ـــات األهال ـــة الحتياج ـــات تلبي ـــة الخدم ـــة متكامل ـــا لمنطق ـــة لتحويله خط

تنفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  تواصـــل 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
مجلـــس  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون 
النواب تنفيذ حزمة من المشـــروعات 
الخدمـــي؛  الطابـــع  ذات  التطويريـــة 
من أجل تحســـين الخدمـــات المقدمة 
المشـــروعات  إطـــار  فـــي  للمواطنيـــن 
البلديـــة المشـــتركة بمختلـــف مناطـــق 
مملكة البحرين بما يسهم في تحقيق 
أهـــداف المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
بقيـــادة عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقام وزير األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف 
وعضـــو مجلس النـــواب ممثل الدائرة 
الثامنـــة بالمحافظـــة الجنوبية النائب 
محمـــد البوعينيـــن ورئيـــس مجلـــس 
بلـــدي الجنوبية بـــدر التميمـــي بزيارة 
إلـــى مدينـــة خليفـــة - منطقـــة عســـكر 
احتياجـــات  لتفقـــد  950؛  مجمـــع 
المنطقـــة مـــن المشـــروعات الخدميـــة 

ومنهـــا إنشـــاء حديقة لتكون متنفســـا 
لألهالي إلى جانب مشـــروعات البنية 
الصـــرف  مشـــروعات  مـــن  التحتيـــة 

الصحي وصيانة الطرق.
وأشـــار الوزيـــر إلى أن الـــوزارة تهدف 
من خالل هذه المشـــروعات الخدمية 
منطقـــة  خليفـــة  مدينـــة  جعـــل  إلـــى 
متكاملة الخدمات؛ تلبيًة الحتياجات 

األهالي.
مـــن  عـــدًدا  هنـــاك  إن  خلـــف  وقـــال 
مختلـــف  فـــي  المقبلـــة  المشـــروعات 
محافظات المملكة سيتم العمل عليها 
خـــالل المرحلـــة المقبلة بالتعـــاون مع 
مجلـــس النـــواب؛ تنفيـــًذا لتوجيهـــات 
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
بالخيـــر  يعـــود  بمـــا  الـــوزراء  مجلـــس 

والنماء على الوطن والمواطن.
حضـــر الزيـــارة وكيل الوزارة لشـــؤون 
البلديـــات الشـــيخ محمد بـــن أحمد آل 
خليفـــة ومديـــر عـــام بلديـــة المنطقـــة 
الجنوبية عاصـــم عبداللطيف والقائم 
بأعمـــال الوكيـــل المســـاعد للخدمـــات 
المناعـــي  راويـــة  المشـــتركة  البلديـــة 

وعدد من مسؤولي الوزارة.

وزير األشغال والنائب محمد البوعينين والبلدي بدر التميمي في زيارة إلى مدينة خليفة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

اســـتقبل رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا بمكتبـــه وفـــًدا مـــن 
شـــركة البحرين للحديد )فوالذ(، وشـــركة 
 ،”SJM“ الكهروميكانيكيـــة  الهندســـة 
يتقدمهـــم المديـــر اإلداري لشـــركة فـــوالذ 

جعفر مجيد وعدد من المسؤولين.
وفي بداية اللقاء، رحب ميرزا بالحضور، 
المبـــادرات  مـــن  عـــدد  مناقشـــة  وتـــم 
والمشـــاريع المتعلقـــة بالطاقـــة المتجددة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الطاقـــة  وكفـــاءة 
المتاحـــة  المشـــتركة  التعـــاون  وفـــرص 
المحليـــة  للشـــركات  المجـــال  هـــذا  فـــي 
والعالمية، خصوًصا المشـــاريع التجريبية 
الشمســـية  الطاقـــة  توليـــد  لمحطـــات 

ومشـــاريع تدقيـــق كفـــاءة الطاقـــة. وفي 
هذا الصدد، أشـــاد ميرزا باهتمام الشـــركة 
ورغبتهـــم لالســـتثمار فـــي مجـــال تعزيـــز 
قطـــاع الطاقة المتجـــددة وكفاءة الطاقة 
وتحقيـــق األهـــداف الوطنية المنشـــودة، 
وقـــال “إننا فـــي هيئة الطاقة المســـتدامة 
نرحب بتأســـيس عالقات تعاون مشـــترك 

فـــي  والعالميـــة  المحليـــة  الشـــركات  مـــع 
أثنـــى  جانبهـــم،  ومـــن  المجـــاالت”.  هـــذه 
المســـؤولون من الشـــركتين على الجهود 
المثمـــرة التـــي يقوم بها رئيس ومنتســـبو 
هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة لتحقيق قفزة 
الطاقـــة  اســـتدامة  مجـــال  فـــي  نوعيـــة 

النظيفة في البحرين.

”SJM“ رئيس هيئة الطاقة المستدامة مستقبال وفًدا من شركتي “فوالذ” و

رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار مستقبلة السفير الكويتي

“فــوالذ” و ”SJM”: نرغــب باالســتثمار فــي الطاقــة النظيفــة
ميرزا: تأسيس العالقات مع الشركات محل ترحيب

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

مــّي بنــت محمد تؤكــد متانة أواصــر األخوة مــع الكويت
العالقات الثقافية ترتقي بالمجتمعات واألوطان

خطوات جادة لبلورة مشروعات لتطوير العيون الطبيعية
سمو محافظ الجنوبية يطلع على المبادرات األمنية والخدمية بالرفاع الغربي

قـــام محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة 
بزيـــارة تفقدية لمنطقة الرفـــاع الغربي، 
ضمن سلســـلة زيـــارات ســـموه لالطالع 
والخدميـــة،  األمنيـــة  المبـــادرات  علـــى 
وذلك بحضور مدير عام بلدية المنطقة 
الجنوبيـــة عاصـــم عبداللطيـــف ورئيس 
مركـــز شـــرطة الرفـــاع المقـــدم الشـــيخ 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة وعضـــو  ســـلمان 
المجلس البلدي عبدهللا أحمد بوبشيت 
وعـــدد من كبـــار المســـؤولين والضباط. 
وفـــي الزيـــارة، اطلـــع ســـموه على ســـير 
التطويريـــة  المبـــادرات  فـــي  العمـــل 
لمشـــروعات العيون الطبيعيـــة بالرفاع، 
كمشروع تطوير عين وحديقة أم غويفة 
ومشروع تطوير عين ومتنزه الحنينية، 
مؤكـــًدا ســـموه األهميـــة التاريخية لهذه 
العيـــون الطبيعيـــة لدى أهالـــي المنطقة 

كونهـــا  واألجـــداد،  اآلبـــاء  تاريـــخ  منـــذ 
تعـــد مـــن أبـــرز المكتســـبات التاريخيـــة 

والطبيعية.
 وأكـــد ســـموه أن الـــدور الـــذي تتخـــذه 
التنســـيق  فـــي  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
مـــع  المتبـــادل  والتعـــاون  المشـــترك 
الجهـــات ذات الصلـــة، يأخـــذ فـــي عيـــن 

االعتبـــار خطـــوات جـــادة وثابتـــة نحـــو 
متابعـــة المراحل التي تصـــب في بلورة 
مشـــروعات تطويـــر العيـــون الطبيعيـــة 
الحضاريـــة  بصورتهـــا  والتاريخيـــة 

والجمالية.
 وعلـــى مســـتوى المبـــادرات األمنية في 
المحافـــظ، خـــالل  تابـــع ســـمو  الرفـــاع، 

زيارتـــه التفقديـــة، مراحـــل ســـير العمل 
لمبادرة “ســـالمة دربك” التي تعّزز الدور 
ســـتوفر  والتـــي  والمجتمعـــي،  األمنـــي 
أحـــدث أنمـــاط الســـالمة عبـــر خطـــوط 
المشـــاة لمرتادي األســـواق والمـــارة في 
أبـــرز الطـــرق الحيويـــة بالرفـــاع، مؤكًدا 
ســـموه أن المبادرات األمنية تســـهم في 

تعزيز الوعي األمني والمجتمعي.
 مـــن جهتهـــم، أكـــد الحضـــور مـــن كبـــار 
الرائـــد  الـــدور  والضبـــاط،  المســـؤولين 
الـــذي يقوم بـــه محافظ الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بن علـــي آل خليفة، في 
المتابعـــة الميدانيـــة للمبـــادرات األمنية 
والخدميـــة في منطقة الرفاع ومختلف 
واإليعـــاز  المحافظـــة،  ومناطـــق  مـــدن 
للجهات المتعاونة في العمل على حزمة 
المشـــروعات التطويريـــة التـــي تعكـــس 
الصـــورة التنمويـــة فـــي مختلـــف أرجاء 

المحافظة.

سمو محافظ الجنوبية في زيارة تفقدية لمنطقة الرفاع الغربي

المنامة - وزارة الداخلية
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الرفاع - بلدية الجنوبية

ضمـــن مشـــاريعها التجميليـــة للشـــوارع 
مختلـــف  فـــي  والمثلثـــات  والـــدوارات 
شوارع الجنوبية، انتهت بلدية المنطقة 
الجنوبيـــة مـــن أعمـــال زراعـــة وتجميل 
شـــارع المحرق على امتداد طولي يبلغ 
2500 متـــر، إذ قامـــت بزراعـــة أكثر من 
10 آالف زهـــرة مـــن أنـــواع مختلفة من 
الزهـــور بعـــدة ألوان، فأضفى المشـــروع 

على الشارع مظهًرا مميًزا ومتجدًدا.

وشـــملت أعمال التجميل زراعة أشـــجار 
األكاســـيا ذات اللـــون األصفـــر، فيمـــا تم 

االهتمام بمسطحات العشب الطبيعي.
يشـــار إلـــى أن بلدية المنطقـــة الجنوبية 
تقـــوم دورًيا بأعمـــال صيانة المزروعات 
في هذا الشـــارع، إذ يتم تقليم وتنظيف 
وري المزروعـــات كمـــا هـــو الحـــال فـــي 
جميع الشـــوارع الرئيسة في المحافظة 

الجنوبية إلظهارها بأجمل صورة.

تجميل شارع المحرق بأكثر من 10 آالف زهرة االستزراع السمكي واإلنتاج الزراعي يحققان األمن الغذائي
محافظ الشمالية: استقطاب مشروعات تعكس الواجهة الحضارية للمملكة

أشـــاد محافظ الشـــمالية علـــي العصفور 
بالجهـــود التـــي يبذلهـــا القائمـــون علـــى 
مشـــروع الـــدار “أكـــوا” فـــي التكامل بين 
االســـتزراع الســـمكي واإلنتـــاج الزراعي 
األمـــر الـــذي يســـهم فـــي تحقيـــق األمن 
فـــي  حققـــه  الـــذي  والنجـــاح  الغذائـــي، 
البلطـــي  ســـمك  توفيـــر  فـــي  المشـــروع 
ذات  العضويـــة  الزراعيـــة  والمنتجـــات 
الجـــودة العالية التـــي تنافس المنتجات 
المســـتوردة من حيث الجودة واألسعار، 
مشيًدا بحرص ودعم قرينة عاهل البالد 
رئيســـة المجلس األعلى للمـــرأة صاحبة 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
إبراهيـــم آل خليفـــة فـــي رعايـــة وتنمية 

كذلـــك  مثّمًنـــا  الحيـــوي،  القطـــاع  هـــذا 
مـــا يحظـــى بـــه المســـتفيدون مـــن مركز 
الحاضنـــات الزراعية وســـوق المزارعين 

في هورة عالي.
المحافـــظ  زيـــارة  خـــالل  ذلـــك،  جـــاء   

لمشروع الدار أكوا في مركز الحاضنات 
الزراعيـــة وســـوق المزارعين فـــي هورة 
عالـــي، حيث أشـــاد بدور مركـــز البحرين 
الجهـــة  الناشـــئة  الصناعـــات  لتنميـــة 
المشـــرفة علـــى تنظيم العمل فـــي مركز 

الحاضنات الزراعية وســـوق المزارعين، 
والمؤسســـات  الشـــركات  دور  مؤكـــًدا 
واألفـــراد في تطوير األبحاث في مجال 
والزراعـــي،  الســـمكي  اإلنتـــاج  تنويـــع 
وتحقيـــق التكامـــل بيـــن المزارعيـــن في 
ذلـــك  وربـــط  الغذائيـــة  الســـلة  تكويـــن 
بصناعـــة الغـــذاء، داعًيـــا إلى اســـتقطاب 
مثـــل هـــذه المشـــروعات التـــي تعكـــس 
متمنيـــًا  للمملكـــة،  الحضاريـــة  الواجهـــة 
التوفيـــق  المشـــروع  علـــى  للقائميـــن 
والنجاح. جدير بالذكر أن مشـــروع الدار 
أكـــوا يعكف علـــى إنتاج وتربية أســـماك 
البلطـــي باإلضافة إلى زراعـــة أنواع من 
بـــدون  العضويـــة  الزراعيـــة  المنتجـــات 
تربـــة باســـتخدام ميـــاه تربية األســـماك، 

وتوفيرها للسوق المحلي.

محافظ الشمالية يزور مشروع الدار أكوا

المنامة - وزارة الداخلية

“الميثاق”... مبادرة من ملك صنع التاريخ
Û  ان الناظر في التاريخ سيجد ان هناك نخبة من القادة المشهورين والمعروفين

بأنهــم صنعــوا هــذا التاريــخ، ونحن فــي هذا الوطــن العزيز شــعب محظوظ بأن 
لدينــا أحــد هــؤالء النخبــة مــن القــادة العظمــاء، أال وهو ســيدي حضــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، 
وخير مثال على ذلك مبادرته بطرح ميثاق العمل الوطني لالســتفتاء الشــعبي، 
فميثــاق العمــل الوطنــي هــي رؤيــة ملكيــة وحــدث تاريخــي غيــر مســبوق جاء 
بمبــادرة شــجاعة مــن قائد ملهــم، له رؤية ثاقبة ودائمًا يســبق األحــداث، وبهذه 
المناسبة يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه 
والــى صاحــب الســمو الملكي االمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة رئيس الوزراء 
الموقــر حفظــه هللا ورعــاه، والــى صاحب الســمو الملكي االمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة ولــي العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
حفظــه هللا ورعــاه، وإلــى شــعب مملكة البحرين الوفي بمناســبة حلــول الذكرى 

التاريخية لميثاق العمل الوطني في 14 فبراير من كل عام.
Û  وتأتــي هــذه المناســبة العزيــزة علــى قلــب كل مواطن في ظل كل مــا قد تحقق

للمملكــة مــن تقــدم وازدهار وانجازات مشــرفة على االصعدة كافة منذ تدشــين 
ميثــاق العمــل الوطنــي فــي ظــل العهــد الزاهــر لصاحب الجاللــة الملــك، الميثاق 
شــّكل نقلــة نوعيــة نقلــت مملكــة البحريــن الــى مصــاف الــدول الديمقراطيــة 
المتقدمــة ومرحلة جديدة من التقــدم واالزدهار والرفاهية للمجتمع البحريني، 
حتــى أصبحت البحريــن موضع التقدير واالحترام واإلعجاب من قبل المجتمع 
المحلــي واالقليمــي والدولي، بفضــل الرؤية الثاقبة والمتابعــة الحثيثة لحضرة 
صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى حفظــه هللا لتعزيــز مكانــة البحريــن بيــن دول 
العالــم وفــي المحافــل الدوليــة على كافــة المســتويات السياســية واالقتصادية 

واالجتماعية.
Û  وتعتبــر هــذه المناســبة فرصــة لتقييــم كل ما تم تنفيــذه في الســابق ومضاعفة

الجهــود فــي المســتقبل لتحقيــق المزيد من التقــدم والرقي واالزدهــار للمواطن 
والوطن، وعند الحديث عن قطاع الطاقة المســتدامة فيمكننا القول بأن جاللة 
الملك المفدى مرة أخرى قد غّير مجرى االحداث في البحرين عندما أمر جاللته 
بإنشــاء هيئــة الطاقة المســتدامة وهي أول هيئة منفصلــة تتبع مجلس الوزراء 
الموقــر وتختــص بالطاقــة المتجــددة ورفــع كفاءة الطاقــة، وهذا األمر الســامي 
بإنشــاء الهيئــة هــو بمثابــة دليــل علــى ان القيــادة فــي مملكــة البحريــن جعلــت 
موضوع الطاقة المستدامة ضمن األولويات في برامج عمل الحكومة الموقرة، 
وهذا التوجه يتماشي مع القفزة التي تحدث اليوم في معظم الدول المتقدمة 
فــي التركيز على االســتفادة من الطاقة النظيفــة والمحافظة على البيئة، وكثير 
من هذه الدول تضفي على الطاقة المتجددة اســم طاقة المســتقبل، ولكن هذا 
اليعنــي ان نســتغني عــن الطاقة االحفورية وخاصة أننا فــي دول الخليج حبانا 
هللا بوفــرة فــي الطاقــة االحفورية وهــي النفط والغاز، وانمــا تعني التوجه نحو 
تنويــع مصــادر الطاقــة بحيــث يكون لدينــا خليط من مصــادر الطاقة لنســتطيع 
أن نفــي بالتزاماتنــا الدوليــة واالقليميــة والمحلية بتوفير طاقــة نظيفة وتقليل 

االنبعاثات الغازية للمحافظة على البيئة ألجيالنا القادمة. 
Û  إن مناســبة ذكــرى ميثــاق العمــل الوطنــي هــي فرصــة لتجديــد العهــد والــوالء

وااللتــزام للقيــادة لمواصلــة مســيرة اإلصــالح ومشــاركة الجميع فــي بناء وطن 
ديمقراطــي متقــدم فــي جميــع المجــاالت واإلســهام في توفيــر الحيــاة الكريمة 
لكافة المواطنين، واتمنى من هللا العلي القدير أن يحفظ قيادتنا من كل مكروه 
وأن تعــود هذه المناســبة على مملكــة البحرين وقيادتها وشــعبها الكريم بالخير 

واليمن والبركات، وكل عام وانتم بخير.

عبدالحسين ميرزا



الحكومة اإللكترونية شريك في مسابقة خالد بن حمد لالبتكار
ــات ــوم ــل ــع ــم ــع “بـــولـــيـــتـــكـــنـــك” لـــدعـــم قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا ال ــ ــاون م ــ ــع ــ ــرة ت ــ ــذك ــ م

والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  وقعـــت 
كليـــة  مـــع  تعـــاون  مذكـــرة  اإللكترونيـــة 
البحريـــن التقنيـــة )بوليتكنـــك البحريـــن(، 
تدعـــم من خالل شـــراكتها االســـتراتيجية 
لتنظيم مسابقة خالد بن حمد لالبتكار في 
الـــذكاء االصطناعي، والتي ســـتقام للمرة 

الثالثة على التوالي خالل أبريل المقبل.
وقد أكـــدت هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونية أن هذه الشراكة االستراتيجية 
بيـــن الهيئة وبوليتكنك البحرين تتماشـــى 
 ،2030 للمملكـــة  االقتصاديـــة  والرؤيـــة 
 ،2019-2022 الحكوميـــة  العمـــل  وخطـــة 
فضاًل عن أهمية هذه الشراكة في تمكينها 
مـــن القيـــام بدورهـــا فـــي مجال تحســـين 

كفـــاءة الطلبة والطالبات، وصقل قدراتهم 
الحلـــول  إيجـــاد  علـــى   تســـاعدهم  التـــي 
المبتكـــرة لمختلف التحديـــات التقنية بما 
يســـهم فـــي خفـــض النفقـــات الحكوميـــة، 

وفي تحويل هذه التحديات إلى فرص.
كما بينت الهيئة أن هذه الشـــراكة تنسجم 
وبشـــكل تـــام مـــع اســـتراتيجيتها القائمـــة 
علـــى دعـــم قطـــاع تكنولوجيـــا المعلومات 
واالتصاالت في المملكة، وذلك عبر تطوير 
أحـــدث وســـائل التكنولوجيـــا والتقنيـــات 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  إلدارة  الناشـــئة 
واالتصـــاالت، ونشـــر المعلومـــات الدقيقة 
والموثوقة والتي تســـاهم فـــي دعم إدارة 
المعرفة، كما تســـاهم في تشجيع االبتكار 

التشـــاركي لـــكل من التقنيات، بما يســـاهم 
في سرعة التحول اإللكتروني للخدمات.

وقـــال  محمـــد القائـــد: إن تزايـــد اندمـــاج 
يضـــع  الحديثـــة،  الحيـــاة  فـــي  التقنيـــات 
الحكوميـــة  القطاعـــات  علـــى  المســـؤولية 
والخاصـــة للنظـــر فـــي الطـــرق التـــي تؤثر 
بهـــا هذه التقنيـــات على التنميـــة بمختلف 
قطاعاتهـــا بما فيها التعليم، لذلك كان البد 
مـــن إيـــالء الـــذكاء االصطناعـــي، بصفتـــه 
تقنية ناشئة، أهمية كبيرة نظًرا لما يرتبط 
به من قدرات استراتيجية جمة ستجتاح 

مختلف القطاعات مستقباًل.
وأكـــد أهميـــة التعـــاون القائـــم بيـــن الهيئة 
مبـــادرة  كونهـــا  البحريـــن  وبوليتكنـــك 

كفيلـــة بإلهام المواهب البحرينية الشـــابة، 
وباألخـــص طلبة تقنية المعلومات، لعرض 
ابتكاراتهم التكنولوجية وتقديم أفكارهم 
التـــي ترتقـــي بمســـتوى العمـــل الحكومي 
وتســـاهم في تقليل تحدياتـــه، عبر إيجاد 

الحلول المبنية علـــى الذكاء االصطناعي، 
لالضطـــالع  الهيئـــة  حـــرص  إلـــى  مشـــيًرا 
بدورهـــا المجتمعي فيمـــا يتعلق بالتوجيه 
المالئمـــة  التكنولوجيـــات  أحـــدث  لتبنـــي 

آلليات العمل التنفيذية بمملكة البحرين.
 مـــن جانبـــه، أكد نائـــب الرئيـــس التنفيذي 
فـــي  والمعلومـــات  المـــوارد  لشـــؤون 
بوليتكنـــك البحريـــن رئيس اللجنـــة العليا 
لمسابقة خالد بن حمد لالبتكار في الذكاء 
االصطناعي الشـــيخ علي بـــن عبدالرحمن 
آل خليفـــة أهميـــة هـــذا الشـــراكة، وقـــال: 
يســـرنا توقيـــع مذكـــرة التعـــاون مـــع هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية كشريك 
استراتيجي، حيث إن مشاركتهم في هذه 

المســـابقة تعتبر محورية، كونها ستســـعى 
لتطبيـــق المخرجات المطورة والفائزة في 
مســـابقة ســـموه على أرض الواقـــع، وذلك 
بالتنســـيق مع الجهـــات الحكومية المعنية 
لضمـــان االســـتفادة القصوى، عـــالوًة على 
منح المشاركين فرًصا لتطبيق أفكارهم أو 
اختراعاتهـــم في القطـــاع الحكومي، األمر 
الذي سيحفز المشاركين للتنافس وتقديم 
أفضل مـــا لديهم مـــن أفـــكار واختراعات. 
ولقـــد اســـتضفنا فـــي بوليتكنـــك البحرين 
الماضيـــن  العاميـــن  فـــي  المســـابقة  هـــذه 
بنجاح كبير، ونتطلع إلى مشـــاهدة المزيد 
من األفـــكار واإلبداع من المشـــاركين هذا 

العام”.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

أشـــادت رئيســـة مجلس النـــواب فوزية 
العالقـــات  بعمـــق  زينـــل  عبـــدهللا  بنـــت 
التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين 
والمملكة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة، 
وتكامـــل  تعـــاون  مـــن  بـــه  تتميـــز  ومـــا 
وتنســـيق فـــي مختلـــف المجـــاالت، وما 
تعـــود  وإنجـــازات  نتائـــج  مـــن  حققتـــه 
بالخيـــر والنفـــع على البلدين والشـــعبين 

الشقيقين.

وقالـــت لدى لقائها أمـــس رئيس الوزراء 
األردني عمر الرزاز على هامش المؤتمر 
تطـــور  إن  الطـــارئ  العربـــي  البرلمانـــي 
العالقات البحرينية األردنية جاء بفضل 
لعاهـــل  الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وأخيـــه ملك المملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة جاللة الملك 

عبدهللا الثاني بن الحسين.

زينل تشيد بعمق العالقات البحرينية األردنية

البحرين حريصة على توثيق عالقاتها بالمؤسسات الدولية
ـــة ـــكان المغربي ـــرة اإلس ـــع وزي ـــكانية م ـــج اإلس ـــم البرام ـــتعرض أه ـــد يس ـــن أحم ـــداهلل ب عب

عقد وكيـــل وزارة اإلســـكان رئيس وفد 
بالمنتـــدى  المشـــارك  البحريـــن  مملكـــة 
الحضـــري العالمي العاشـــر فـــي أبوظبي 
الشيخ عبد هللا بن أحمد آل خليفة على 
هامـــش أعمال المنتدى - لقـــاء عمل مع 
وزيـــرة إعداد التـــراب الوطني والتعمير 
واإلســـكان بالمملكـــة المغربية الشـــقيقة 

نزهة بو شارب.
وزيـــر  وكيـــل  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــالل   
اإلســـكان بالعالقـــة الوثيقة بيـــن مملكة 
البحريـــن ومملكـــة المغرب، والمســـاعي 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  المشـــتركة 
المستدامة، السيما الهدف الحادي عشر 
المتعلـــق ببنـــاء مـــدن ومجتمعـــات آمنة 

ومستقرة. 
 وقـــال الشـــيخ عبـــد هللا بـــن أحمـــد إن 
حكومة مملكـــة البحرين تحـــرص دائًما 

بالمؤسســـات  عالقاتهـــا  توثيـــق  علـــى 
واإلقليميـــة،  الدوليـــة  والمنظمـــات 
واالســـتفادة مـــن خبراتهـــا فـــي تطويـــر 
وتعزيـــز األداء الحكومـــي فـــي مختلف 
المجـــاالت، وتنفيـــذ األجنـــدات الدولية 

المشتركة. 
 واستعرض الوكيل مع الوزيرة المغربية 

الحاليـــة،  اإلســـكانية  البرامـــج  أبـــرز 
وأهـــم إنجـــازات الخدمـــات اإلســـكانية 
بمملكـــة البحرين خالل العشـــر ســـنوات 
الماضيـــة، مؤكـــًدا حـــرص الـــوزارة على 
إطـــالع المؤسســـات الدولية المشـــاركة 
حكومـــة  تبذلـــه  مـــا  علـــى  بالمنتـــدى 
البحريـــن مـــن جهود وإجـــراءات لتنفيذ 

األهـــداف األمميـــة وال ســـيما األهـــداف 
الحيويـــة. موضًحا أن البحرين شـــرعت 
في إنجاز مدن شـــاملة آمنة ومستدامة 
تخدم آالفًا مـــن المواطنين، وتقع ضمن 
مشـــروعات حضرية تســـهم في تحقيق 
الرفاه للمواطنين وتحافظ على الموارد 

لألجيال القادمة. 
اإلســـكان  وزارة  وكيـــل  ناقـــش  كمـــا   
السياسات اإلســـكانية بمملكة البحرين، 
وفـــي ذات الوقت اســـتمع ألهم البرامج 
التـــي تقدمهـــا مملكـــة المغرب الشـــقيقة 
فـــي مجال التنميـــة الحضريـــة، وتناول 
شـــأن  فـــي  التحديـــات  أهـــم  الجانبـــان 
التنمية الحضرية، وذلك في إطار تبادل 
الخبرات واآلراء، ما يعكس االســـتفادة 
واســـتثمار تلـــك التجـــارب فيمـــا يحقق 

تطور ونماء التجربة البحرينية.

المنامة - وزارة اإلسكان
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كشــفت وزارة المالية واالقتصاد الوطني عن النتائج اإليجابية التي تم تحقيقها في العام 2019، فبحســب المؤشــرات فإن النتائج 
األولية للســنة المالية 2019 تشــير إلى تقليص العجز المالي األولي بنســبة 85 % قبل احتســاب فوائد الدين العام، وتقليص العجز 
المالي الكلي بنســبة 24 % بعد احتســاب فوائد الدين العام. كما تشــير النتائج األولية إلى ارتفاع اإليرادات غير النفطية بنســبة 63 

%، وانخفاض إجمالي المصروفات العامة بمبلغ 128 مليون دينار بحريني.

وأكدت الوزارة أن ما تم تحقيقه من نتائج 
إيجابية جاء بفضل التعاون المســـتمر مع 
جميع الجهات ذات العالقة وحرصها على 
مصلحة الوطـــن والمواطن، وبينت أن ما 
تـــم تحقيقـــه مـــن نتائج تـــم بالتـــوازي مع 

تنفيـــذ مبـــادرات برنامـــج التـــوازن المالي 
وضمـــن مؤشـــرات األداء للبرنامـــج، دون 
المســـاس بمصلحة المواطن، وال بمسكنه 
الدعـــم  علـــى  الصـــرف  زاد  األول، حيـــث 
النقدي المباشـــر المقدم للمواطنين بنسبة 

7 % بمبلـــغ إجمالي يصل إلى 435 مليون 
دينار بحريني. كمـــا تمت هذه النتائج مع 
حـــرص وزارة الماليـــة واالقتصاد الوطني 
على دفع كامل االلتزامات الحكومية في 

وقتها لمؤسسات القطاع الخاص.

الماليـــة  البيانـــات  بـــأن  الـــوزارة  وأفـــادت 
األولية للعـــام 2019 أظهرت أن االقتصاد 
البحريني واصل نموه اإليجابي في العام 
2019، حيـــث تشـــير التوقعـــات إلـــى نمو 
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنســـبة 
2.1 % مدفوعـــا بنمو القطاع غير النفطي 
 .2018 بالعـــام  مقارنـــة   %  2.3 بنســـبة 
وشـــددت الـــوزارة علـــى حرصهـــا على أن 
يتـــوازى نمو االقتصـــاد الوطني مع توفير 
مزيد من الفرص النوعية أمام المواطنين 

التي تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم وتعود 
عليهـــم بالنمـــاء والخيـــر، مشـــيرًة الوزارة 
إلـــى أن العمـــل متواصل لخلـــق الوظائف 
للمواطنين وجعـــل المواطن الخيار األول 

لسوق العمل.
ونوهت وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
بأنـــه من المتوقع في المرحلـــة المقبلة أن 
تكون التحديات أكبـــر لتحقيق التطلعات 
الماليـــة المنشـــودة، ولكن بالعمـــل بوتيرة 
أكبـــر وبجهود مضاعفة مـــع كافة الجهات 

ذات العالقـــة وبروح الفريـــق الواحد فإنه 
ســـيتم التغلب علـــى كل التحديـــات التي 
مـــن المتوقـــع أن تواجه األهـــداف المالية 
لتحقيقهـــا خـــالل  الـــوزارة  التـــي تســـعى 
العامين المقبليـــن، موضحًة حرصها على 
تنفيـــذ كافـــة مبـــادرات برنامـــج التـــوازن 
المالـــي مـــع الجهـــات ذات العالقـــة والتي 
بيـــن  التـــوازن  لنقطـــة  للوصـــول  تهـــدف 
الحكوميـــة  وااليـــرادات  المصروفـــات 

بحلول العام 2022.

المنامة - بنا

وزير المالية:  تقليص العجز المالي األولي بنسبة 85 % قبل احتساب فوائد الدين العام
ديــنــار مــلــيــون   128 ــغ  ــل ــمــب ب الـــعـــامـــة  ــات  ــروفـ ــصـ ــمـ الـ إجـــمـــالـــي  انـــخـــفـــاض 
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أكــد وزيــر المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفة 
أن مــا تحقــق للبحرين من أهداف ومنجزات تنموية تأتي ترجمًة للتطلعات 
والرؤى الملكية السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة ، منوهــًا بالجهــود المخلصــة التــي يقــوم بهــا كافة أعضــاء فريق 
البحريــن الواحــد الذين وضعوا نصب أعينهم مصالــح الوطن والمواطنين 
كأولويــة وعملــوا مــن أجــل ذلــك وهــو األمــر الذي جعلنــا نحقــق العديد من 

اإلنجازات على كافة األصعدة.

ونوه باالهتمام الذي توليه الحكومة 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة 
بـــن  الملكـــي األميـــر خليفـــة  الســـمو 
وبالحـــرص   ، خليفـــة  آل  ســـلمان 
والمتابعـــة المســـتمرة من  ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة لكافة المبادرات والخطط 
التنمويـــة، مشـــيرًا الـــى أن لـــكل هذه 
الجهود الفضل فيما يتحقق للمملكة 
من نتائج مالية واقتصادية إيجابية 
تصاعدية حالل العامين الماضيين.

لـــدى لقائـــه بحضـــور وزيـــر  وأشـــار، 
شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنواب 
اللجنـــة  أعضـــاء  البوعينيـــن،  غانـــم 
بمجلســـي  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
اللجنـــة  أن  الـــى  والنـــواب  الشـــورى 
الماليـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة 
المالـــي  والتـــوازن  واالقتصاديـــة 
برئاســـة نائب رئيس مجلس الوزراء 

الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
كافـــة  مـــع  وبالتعـــاون  اســـتطاعت 
الجهـــات ذات العالقـــة مـــن تحقيـــق 
نتائـــج إيجابيـــة خـــالل العـــام 2019 
المالـــي  العجـــز  تقليـــص  تـــم  حيـــث 
األولي بنســـبة 85 % قبل احتســـاب 
فوائـــد الدين العـــام، والعجـــز المالي 
الكلـــي بنســـبة 24 % بعـــد احتســـاب 

فوائد الدين العام. 
وارتفعـــت اإليـــرادات غيـــر النفطيـــة 
إجمالـــي  وانخفـــض   ،% 63 بنســـبة 
 128 بمبلـــغ  العامـــة  المصروفـــات 
مليون دينـــار بحريني. كما تم زيادة 
الصرف على الدعم النقدي المباشـــر 
المقدم للمواطنين بنسبة 7 % بمبلغ 
اجمالـــي يصل إلى 435 مليون دينار 

بحريني. 
كمـــا بينـــت المؤشـــرات بـــأن مملكـــة 
البحريـــن شـــهدت نمـــو إيجابـــي في 
تنفيـــذ  مـــع  بالتـــوازي   2019 العـــام 
مبـــادرات برنامـــج التـــوازن المالـــي، 

مدعوًما بالنمـــو اإليجابي للقطاعات 
غيـــر النفطيـــة والتي جـــاءت نتيجًة 
لمبـــادرات تعزيز التنـــوع االقتصادي 
للمملكـــة فـــي إطـــار رؤيـــة البحريـــن 
تشـــير  حيـــث   .2030 االقتصاديـــة 
نمـــو  إلـــى   2019 للعـــام  التوقعـــات 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي الحقيقي 
بنســـبة 2.1 % مدفوعًا بنمو القطاع 
غيـــر النفطـــي بنســـبة 2.3 % مقارنة 

بعام 2018.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  ولفـــت 
الوطنـــي إلـــى الـــدور الحيـــوي الـــذي 
قامـــت بـــه الســـلطة التشـــريعية في 
تحقيق هذه النتائج وذلك من خالل 
بيـــن  المســـتمر  اإليجابـــي  التعـــاون 
الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية، 
مؤكدًا أن تحقيق األهداف التنموية 
الشـــاملة للمملكـــة تتطلـــب اســـتمرار 
تعزيز هذا التعاون للتغلب على كافة 
التحديـــات التـــي قـــد تواجهنا خالل 
أن  إلـــى  مشـــيرًا  المقبلـــة.  المرحلـــة 
بالعمـــل الدائم بـــروح الفريق الواحد 
وتشـــريعية  تنفيذيـــة  كســـلطتين 
التطلعـــات  تحقيـــق  مـــن  ســـنتمكن 

والخير الكثير للبحرين وأهلها.
اإليجابيـــة  النتائـــج  إن  وقـــال 
المتحققـــة تمت بالتـــوازي مع تنفيذ 
المالـــي  التـــوازن  برنامـــج  مبـــادرات 
وضمـــن مؤشـــرات األداء للبرنامـــج، 
دون المساس بمصلحة المواطن، وال 

بمســـكنه األول، مؤكًدا بأن المواطن 
هو األولوية الذي يتم الحرص دومًا 
المختلفـــة  المبـــادرات  تنفيـــذ  عنـــد 
بالنمـــاء  عليـــه  أثرهـــا  ينعكـــس  ان 

واالزدهار. 
النتائـــج  هـــذه  أن  إلـــى  أشـــار  كمـــا 
تطبيـــق  مـــع  تحققـــت  اإليجابيـــة 
إعفاءات القيمة المضافة على السلع 
األساسية وقطاعي الصحة والتعليم 
وإلغـــاء رســـوم 400 خدمة حكومية 
بمـــا يراعـــي احتياجـــات المواطنيـــن 
ويدعـــم االقتصـــاد الوطني ويّســـهل 
إجـــراءات المســـتثمرين. كمـــا تمـــت 
هذه النتائج مع حرص وزارة المالية 
واالقتصـــاد الوطني علـــى دفع كامل 
االلتزامـــات الحكوميـــة فـــي وقتهـــا 

لمؤسسات القطاع الخاص.
الماليـــة  اللجنـــة  ألعضـــاء  وأكـــد 
الشـــورى  بمجلســـي  واالقتصاديـــة 
والنـــواب أنـــه وبدعمهـــم المتواصـــل 
سيســـتمر العمل على مواصلة تنفيذ 
كافة مبادرات برنامج التوازن المالي 
بحســـب مـــا هـــو مخطـــط لهـــا حتى 
بلوغ نقطة التوازن بين المصروفات 
واإليـــرادات الحكوميـــة بحلول عام 
2022. مؤكـــدًا أن الـــوزارة ستســـتمر 
في طـــرح المبـــادرات الجديدة التي 
اإليجابـــي  االقتصـــادي  النمـــو  تعـــزز 
للمملكـــة حتـــى الوصـــول لألهـــداف 

التنموية المنشودة.
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أكـــد  وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة أن 
الـــدور الحيـــوي الذي تقـــوم بـــه الصحافة 
الوطنيـــة كجزء فاعل مـــن فريق البحرين 
يسهم بشكل محوري في تحقيق تطلعات 
منصـــة  مـــن  تمثلـــه  مـــا  عبـــر  المواطنيـــن 
جامعـــة للجهـــات الحكوميـــة والمواطنين 
والمجتمع، حيث يأتي هذا التكامل كجزء 
مـــن الجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة لفريـــق 
البحريـــن، وهو ما ســـيتم االســـتمرار عليه 
بمـــا يعـــزز مـــن تحقيـــق أهـــداف المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة  عاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
جاء ذلـــك لدى لقائه أمس رؤســـاء تحرير 
الصحف المحلية وذلك إلطالعهم على ما 
تـــم تحقيقه مـــن نتائج ماليـــة واقتصادية 
أوليـــة إيجابيـــة فـــي العـــام 2019 مقارنـــة 
بالعـــام 2018، حيـــث أشـــار إلـــى أن روح 
العمـــل فـــي الفريق الواحد في الســـلطتين 

مـــع  بالتعـــاون  والتشـــريعية  والتنفيذيـــة 
مصلحـــة  ووضـــع  العالقـــة  ذات  الجهـــات 
الوطـــن والمواطـــن نصـــب األعيـــن هـــو ما 
أســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي مواصلـــة النمـــو 
اإليجابـــي لالقتصـــاد الوطني مـــع تحقيق 

أهداف برنامج التوازن المالي.
األوليـــة  الماليـــة  النتائـــج  أن  وأضـــاف 
اإليجابية التي تم تحقيقها في العام 2019 
مقارنـــًة بالعام 2018 جـــاءت بالتوازي مع 
حـــرص وزارة المالية واالقتصـــاد الوطني 
علـــى دفـــع كامـــل االلتزامـــات الحكوميـــة 
فـــي وقتهـــا لمؤسســـات القطـــاع الخـــاص، 
وإنشـــاء صنـــدوق الســـيولة بالتعـــاون مع 
حيـــث  العالقـــة،  ذات  والجهـــات  البنـــوك 

كانت لهذه المبـــادرات دور في تعزيز بيئة 
ريادة األعمال في المملكة واستمرار خلق 
الفرص النوعية الواعدة أمام المواطنين.

ولفـــت إلى أن ما تم تحقيقه يؤكد الجهود 
المضاعفة التي تقوم بهـــا اللجنة الوزارية 
للشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن 
المالـــي بالتعـــاون مـــع كافـــة الجهـــات ذات 
تنفيـــذ  علـــى  الـــوزارة  وحـــرص  العالقـــة، 
كافة مبادراتها بحســـب ما هو مخطط لها 
مـــع وضـــع المواطن في المقـــام األول عند 
تنفيـــذ المبـــادرات وااللتـــزام بـــأن ال تمس 
هذه الجهـــود مصالحه وال مســـكنه األول، 
مع مواصلة توفيـــر الفرص النوعية أمامه 
بالتـــوازي مـــع النمـــو اإليجابـــي لالقتصـــاد 

الوطني. وأشار إلى أن المؤشرات بينت أن 
مملكة البحرين شـــهدت نمـــًوا إيجابًيا في 
العام 2019 مقارنًة بالعام 2018 وبالتوازي 
مـــع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي 
للوصـــول  لهـــا  هـــو مخطـــط  مـــا  بحســـب 
المصروفـــات  بيـــن  التـــوازن  نقطـــة  إلـــى 
واإليـــرادات الحكومية بحلول عام 2022، 
مدعوًمـــا بالنمـــو اإليجابـــي للقطاعات غير 
النفطيـــة والتي جـــاءت نتيجـــًة لمبادرات 
تعزيز التنوع االقتصادي للمملكة في إطار 
رؤيتهـــا االقتصاديـــة 2030، حيـــث تشـــير 
التوقعـــات للعـــام 2019 إلـــى نمـــو الناتـــج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي بنســـبة 2.1 % 
مدفوعـــًا بنمو القطاع غير النفطي بنســـبة 

2.3 % مقارنة بالعام 2018.
وأوضـــح  أن العجـــز المالـــي األولي تقلص 
بنســـبة 85 % قبل احتســـاب فوائد الدين 
العـــام، والعجز المالي الكلي تقلص بنســـبة 
24 % بعـــد احتســـاب فوائـــد الديـــن العام 
وذلـــك حســـب مؤشـــرات النتائـــج األولية 
للســـنة المالية 2019، مشـــيًرا إلـــى ارتفاع 
اإليـــرادات غيـــر النفطيـــة بنســـبة 63 %، 
وانخفـــاض إجمالـــي المصروفـــات العامـــة 
بمبلغ 128 مليون دينار، مع زيادة الصرف 
المقـــدم  المباشـــر  النقـــدي  الدعـــم  علـــى 

بمبلـــغ إجمالـــي   % 7 بنســـبة  للمواطنيـــن 
يصل إلى 435 مليون دينار.

وأكـــد وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني أن 
النتائـــج اإليجابيـــة تشـــكل دافًعـــا وحافًزا 
علـــى  عزمهـــا  لتجديـــد  للـــوزارة  مســـتمًرا 
مواجهة مختلـــف التحديات التي تتطلب 
مـــن  مزيـــٍد  لتحقيـــق  الجهـــود  مضاعفـــة 
التكامـــل في الخطط التنموية القادمة بما 
يواصل رفد المسيرة الوطنية ويسهم في 
تحقيـــق المزيد مـــن النجاحـــات المتوالية 

ويصب في صالح الوطن والمواطنين.
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وزير المالية يلتقي رؤساء تحرير الصحف المحلية

مــطــلــًعــا رؤســــاء تــحــريــر الــصــحــف عــلــى الــنــتــائــج الــمــالــيــة األولـــيـــة لــلــعــام 2019

للمجلسين واالقـــتـــصـــاديـــة  ــة  ــي ــال ــم ال الــلــجــنــة  أعـــضـــاء  يــلــتــقــي  ــة  ــي ــال ــم ال وزيــــر 

وزير المالية:  دور حيوي للصحافة الوطنية كجزء من فريق البحرين

المنجزات التنموية ترجمة للتطلعات والرؤى الملكية السامية

العجز المالي 
الكلي تقلص 

بنسبة 24 %

البحرين شهدت نمًوا 
إيجابًيا في العام 2019 

مقارنة بالعام 2018

زيادة الصرف على الدعم 
النقدي المباشر المقدم 

للمواطنين بنسبة 7 %
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الماليـــة واالقتصـــاد  أكـــد وزيـــر 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  الوطنـــي 
خليفة آل خليفة مواصلة تعزيز 
االقتصـــادي  التعـــاون  عالقـــات 
الجمهوريـــة  مـــع  والمالـــي 
والســـعي  الصديقـــة،  الفرنســـية 
إلـــى تطويرها نحـــو أفق أرحب؛ 
بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى البلدين 

الصديقين. 
ســـفير  لقائـــه  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
الجمهورية الفرنسية لدى مملكة 
البحرين جيروم كوشارد، حيث 
رّحب الوزير بالســـفير الفرنسي، 

معربـــًا عن اعتـــزازه بما تشـــهده 
عالقـــات الشـــراكة االقتصاديـــة 
المتميزة التي تجمع بين مملكة 
البحرين والجمهورية الفرنسية، 
والتـــي تعكس مـــا وصلـــت إليه 
مـــن تعـــاون مثمـــر فـــي القطـــاع 

االقتصادي واالستثماري.
وُبِحَثـــت ســـبل تعزيـــز التعـــاون 
واالســـتثماري  االقتصـــادي 
الصديقيـــن، كمـــا  البلديـــن  بيـــن 
اسُتعرض عددًا من الموضوعات 
والتطورات الجارية على صعيد 

االقتصاد العالمي.

مواصلة تعزيز عالقات التعاون 
االقتصادي والمالي مع فرنسا

فحص الممرضات بـ 10 دنانير كل 3 سنوات
ـــاص ـــاع الخ ـــن بالقط ـــص الموظفي ـــع فح ـــاوى م ـــي.. ويتس ـــه إلزام تطبيق

انتقــدت ممرضــات عبــر “البالد” فرض رســوم علــى القطاعات الطبية والتمريضية بشــكل عام، الســيما العاملين 
في مجمع السلمانية الطبي. وأبلغت قطاعات تمريضية “البالد” أنه تم فرض رسوم فحص طبي عليهم بعشرة 

دنانير عن كل فرد، كل 3 سنوات.

وأفـــادوا أنـــه مـــن غيـــر المســـتغرب أن 
يفـــرض الفحـــص الطبي علـــى العاملين 
فـــي القطـــاع، لكـــن مـــن المســـتغرب أن 
الفحـــص،  هـــذا  علـــى  رســـوًما  يفـــرض 
مشـــيرين إلى أن الفحص الذي يجرونه 
هـــو طبـــق األصل مـــن فحص اســـتقدام 
الخادمات والعمال، ويجرى في المراكز 
الصحية. وبّينوا أن هذه الرسوم جاءت 
بعـــد فرض رســـوم علـــى تجديد رخصة 
المهنـــة التـــي فرضتهـــا الهيئـــة الوطنية 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 

)نهرا( وتخلفت الوزارة عن دفعها.
مـــا  مســـؤولية  القطاعـــات  وحملـــت   
يتعّرضون له من اســـتنزاف مادي جراء 
بعـــض اإلجـــراءات التنفيذيـــة المتعلقة 
بدفـــع رســـوم تجديـــد رخـــص مزاولـــة 
ا ورســـوم الفحـــص الطبي  المهنة ســـنويًّ
التـــي تطبقها هيئة المهن الصحية )نهرا( 
إلـــى الـــوزارة. ولفتـــوا إلـــى أن الرســـوم 
التي تفرضهـــا )نهرا( هذا العـــام لتجديد 
رخصـــة المهنـــة كبيرة، وصلـــت إلى حد 
400 دينـــار، وذلك تحت مســـمى تأخير 

الرســـوم، والوزارة ال تقّدم وال تأّخر في 
هـــذا الموضوع وتركتنـــا ندفع من جيبنا 
الخـــاص، رغـــم أننـــا نعمـــل فـــي القطاع 

العام تحت مظلة وزارة الصحة.
لضغـــوط  نتعـــّرض  “نحـــن  وقالـــوا:   
مثـــل  تنفيـــذ  جـــراء  شـــديدة  إجرائيـــة 
أن  إلـــى  مشـــيرين  اإلجـــراءات،  هـــذه 
ا 40 ديناًرا  ثمـــن تجديد الرخصة ســـنويًّ
إال أن هـــذا العـــام فوجئـــوا بأن األســـعار 
قفـــزت بشـــكل هســـتيري تحـــت ذريعـــة 
ال  الـــوزارة  أن  وبّينـــوا  المتأخـــرات.  

تقـــوم بدورها فـــي دفع تجديـــد رخصة 
مزاولـــة المهـــن الصحيـــة للعاملين لديها 
فـــي القطـــاع الطبـــي، وتلـــزم موظفـــي 
القطاعـــات الطبيـــة والتمريضيـــة بدفـــع 

ا. ثمن تجديد الرخص سنويًّ
 ولفتوا أن الوزارة ترفع العصا والصوت 
فـــي وجه كل فرد من القطـــاع الطبي ال 
يقـــوم بتجديـــد الرخصـــة، وتتملص عن 
دورها في دفع هـــذه األثمان الموظفين 

العاملين بالقطاع الطبي.
 وبينوا أن )نهرا( تقوم بفرض إجراءات 
صارمـــة صادمـــة لـــكل فـــرد يتخلف عن 
دفع رخصـــة التجديد حتى ليوم واحد، 
فيمـــا ال تقوم هـــي بإرجـــاع المبالغ التي 

تأخذها من دون وجه حق.
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“الصحة” تتابع حاالت المصابين بحادث “صفوى”
فريـــق طبـــي يصـــل الســـعودية لتقييـــم إمكانيـــة عودتهـــم للعـــاج بالبحريـــن

أعربت وزارة الصحة عن بالغ أسفها للحادث المروري األليم الذي تعرضت له 
عائلة بحرينية يوم أمس بالمملكة العربية السعودية والذي أسفر عن إصابة 
ســيدتين ورجل، ووفاة ســائق المركبة فور وقوع الحادث. وتقدمت الوزارة 
بخالــص التعــازي والمواســاة ألهالــي المتوفــى والمصابيــن، ســائلة أن يتقبل 
الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ومتمنيًة الشفاء العاجل 

لجميع المصابين.

عـــن  الصحـــة  وزارة  تابعـــت  وقـــد 
كثـــب خبر وقـــوع الحـــادث، وأوصت 
واإلجـــراءات  التســـهيالت  بتقديـــم 
الالزمة كافة لتلقـــي المصابين العالج 
الـــالزم ومتابعة حالتهـــم الصحية في 
مستشـــفى القطيـــف، والـــذي نقلـــوا له 

بعد الحادث األليم.
وقال نبيل العشيري وهو رئيس  لجنه 
عـــالج إصابـــات الحـــوادث والحـــاالت 
الطارئة بالخارج وهي لجنه مشـــتركه 

بين وزارة الصحـــة ووزارة الخارجية 
الصحـــة  بـــوزارة  العليـــا  اإلدارة  بـــأن 
خبـــر  تلقيهـــا  فـــور  اللجنـــة  كلفـــت 
المصابيـــن  حالـــة  بمتابعـــة  الحـــادث، 
وتوفير الرعايـــة الطبية لهم ، وتقديم 
كافـــة التســـهيالت الممكنة بالتنســـيق 
المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  والتعـــاون 

والمتمثلة بوزارة الخارجية.
علـــى  أنهـــم  إلـــى  العشـــيري  ولفـــت 
اتصـــال مســـتمر مـــع الجهـــات المعنية 

العربيـــة  بالمملكـــة  والمستشـــفى 
الســـعودية الـــذي نقـــل لـــه المصابيـــن 
جميـــع  ان  مؤكـــدًا  العـــالج  لتلقـــى 
المصابيـــن يتلقـــون العـــالج والرعايـــة 

الالزمة.

بإرســـال  قامـــت  اللجنـــة  أن  يذكـــر 
فريـــق طبي مـــن وزارة الصحة مجمع 
الســـلمانية الطبـــي والذي غادر مســـاء 
أمس متوجها إلى الشقيقة السعودية 
لمعاينـــة المرضـــى والمصابين وتقييم 
وضعهم الصحي واستكمال إجراءات 
إن  الوطـــن  ألرض  للعـــالج  عودتهـــم 

سمحت حالتهم الصحية بذلك.
ومـــن جانـــب آخـــر، تـــم نقـــل جثمـــان 
مملكـــة  إلـــى  أمـــس  يـــوم  المتوفـــى 
البحرين. وســـيقوم فريق مـــن اللجنة 
بترتيب إجراءات استقبال المصابين 
لمجمـــع  وتحويلهـــم  المنافـــذ  عبـــر 
الســـلمانية الطبي الســـتكمال عالجهم 
متـــى مـــا تقـــرر نقلهـــم بعـــد اســـتقرار 

وضعهم الصحي.

نبيل العشيري
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المحرق تنضم إلى نظام تواصل
بـــن هنـــدي: إضافـــة جديـــدة لخدمـــات المحافظـــة تجـــاه األهالـــي والمقيميـــن

أكـــد محافـــظ المحـــرق ســـلمان بـــن هنـــدي المناعـــي أن 
المحافظـــة وســـعيا منها للوصـــول والتواصل مـــع األهالي 
انطالقا من دورها األمني والخدمي في مختلف المجاالت 
وعبر جميع المنصات المباشـــرة وغير المباشرة سواء عبر 
زيارات المجالـــس األهلية والجوالت الميدانية والمجلس 
األســـبوعي للمحافظة الذي يجمـــع األهالي والمقيمين من 
مختلـــف مدن وقـــرى المحافظة، فإنها تهـــدف الى تقديم 
أرقـــى الخدمـــات عبر تلـــك المنصات إضافة إلـــى التعاون 

البناء والملموس مع كل الجهات العامة والخاصة.
جـــاء ذلك خالل التصريح الـــذي أدلى به محافظ المحرق 
بمناسبة اإلعالن عن االنضمام للنظام الوطني للمقترحات 
والشـــكاوى “تواصـــل”، في إطـــار جهودها لتوفيـــر قنوات 
المعلومـــات  هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون  المتنوعـــة  التواصـــل 
والحكومـــة اإللكترونيـــة، مؤكـــدا بـــأن المحافظـــة تهيـــب 
باألهالـــي وخاصـــة الشـــباب بتقديـــم المقترحـــات وإبداء 
المالحظـــات التـــي مـــن شـــأنها تطويـــر العمـــل والخدمات 
المقدمة، مشـــيرا إلى أن المجـــال بات أرحب للتواصل مع 

عبـــر  أو   Bahrain.bh الوطنيـــة  البوابـــة  عبـــر  الجميـــع 
عـــن وســـائل  تطبيـــق تواصـــل لألجهـــزة الذكيـــة، فضـــالً 
االتصـــال التقليديـــة. ونـــوه بـــن هنـــدي إلـــى أن الراغبيـــن 
بتقديـــم الشـــكاوى أو الطلبـــات مثـــل التوظيـــف واإلبالغ 
عـــن تجمعـــات ميـــاه األمطـــار أو التقاطعـــات المرورية أو 
المشـــاريع بمختلف أنواعهـــا التي تقدمهـــا الدولة وغيرها 
مـــن المقترحـــات التـــي تصب فـــي صالـــح المجتمع أصبح 
أكثر ســـهولة ويســـر عبر “تواصل”. وأشـــار إلـــى أن حرص 

المحافظـــة على الرقي بخدماتها يأتـــي ضمن التوجيهات 
الســـديدة لولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة والتـــي تؤكد دائمًا على انتهاج 
وتبني سياسة الباب المفتوح مع المواطنين، والعمل على 
ســـرعة حل كافة القضايا والمالحظـــات الواردة باإلضافة 
الـــى دراســـة المقترحـــات والعمـــل علـــى تنفيـــذ المناســـب 
منها في زمن قياســـي، وبذلك يأتـــي االنضمام لـ “تواصل” 
فـــي إطـــار الحـــرص على تعزيـــز مبـــدأ الشـــفافية وتفعيل 
ثقافـــة التفاعل المباشـــر مـــع المحافظة، ويكمـــل منظومة 
العمـــل المتطـــورة بما يتناســـب مـــع التطـــور التكنولوجي 

واالستخدام المتسارع لوسائل التواصل اإللكترونية.
Bahrain. وتتوفـــر خدمة تواصـــل عبر البوابـــة الوطنيـــة
bh أو عبـــر تطبيق تواصل الـــذي يمكن تحميله من خالل 
متجـــر الحكومـــة اإللكترونيـــة. Bahrain.bh/apps ومـــا 
يجدر ذكره بأن “تواصل” يعمل على مدار الساعة للتعامل 
مـــع أي مقترحـــات أو استفســـارات أو شـــكاوى ذات صلـــة 

بالجهات الحكومية المنضمة إليه.

المحرق - محافظة المحرق
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استقبل محافظ محافظة العاصمة 
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
المغربيـــة  المملكـــة  خليفـــة، ســـفير 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الشـــقيقة 
مصطفـــى بنخيي، بمناســـبة تعيينه 

سفيًرا جديًدا لبالده.
وأثناء اللقاء، أشاد المحافظ بعمق 
ومتانـــة العالقـــات المتميـــزة التـــي 
تربط البلدين والشعبين الشقيقين، 
فـــي  البلديـــن  قيادتـــي  مثمنـــا دور 

تعزيز التعاون المشـــترك ومواصلة 
مســـيرة التقـــدم والنمـــاء بما يخدم 
عـــن  معرًبـــا  المشـــتركة،  المصالـــح 
تمنياتـــه للســـفير المغربـــي الجديد 

بالتوفيق والنجاح.
ومـــن جهتـــه، أشـــاد ســـفير المملكة 
التاريخيـــة  بالعالقـــات  المغربيـــة 
الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين 
والمملكة المغربية، وما تشـــهده من 

تقدم وازدهار.

محافظ العاصمة يشيد بعمق العالقات مع المغرب
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العـــام  األمـــن  رئيـــس  اســـتقبل 
الفريـــق طـــارق الحســـن، أمـــس 
للشـــرق  الدفـــاع  مستشـــاري 
المتحـــدة  بالمملكـــة  األوســـط 
لوريمـــر  جـــون  الســـير  الفريـــق 
نائـــب  بحضـــور  وذلـــك  كبيـــر، 
اللـــواء  العـــام  األمـــن  رئيـــس 

عبدهللا الزايد.
العـــام  األمـــن  رئيـــس  ورحـــب 
بزيـــارة كبير مستشـــاري الدفاع 
بالمملكـــة  األوســـط  للشـــرق 
بعمـــق  مشـــيدا  المتحـــدة، 

العالقـــات التاريخية والمتميزة 
بين مملكـــة البحريـــن والمملكة 
علـــى  وحرصهمـــا  المتحـــدة 
والتنســـيق  التعـــاون  مواصلـــة 
األمنـــي والعمـــل المســـتمر على 
فتـــح آفـــاق جديـــدة مـــن العمل 

المشترك.
وتم خـــالل اللقـــاء، اســـتعراض 
القائمـــة  الثنائيـــة  العالقـــات 
بيـــن البلديـــن، وبحث عـــدد من 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 

المشترك.

مواصلة التنسيق األمني مع بريطانيا
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اســـتقبل رئيـــس الجمـــارك الشـــيخ 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة أمـــس، 
مايكل ويلي المدير اإلداري لشركة 

.BASF Plastic
ســـبل  بحـــث  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
التعاون بيـــن الجانبين، والخدمات 
الجمركية المقدمة للشركة لتصدير 
أي  بإزالـــة  والكفيلـــة  منتجاتهـــا، 
عقبـــات، بما يحقق أهـــداف برنامج 
عمـــل الحكومة فـــي تعزيز وتطوير 
لتشـــجيع  االســـتثمارية  البيئـــة 
وريـــادة  واالبتـــكار  االســـتثمار 

األعمـــال. كما تم بحـــث المتطلبات 
للحصـــول  المؤهلـــة  والشـــروط 
علـــى شـــهادة المشـــغل االقتصـــادي 
المعتمـــد، والتـــي تتضمـــن االلتـــزام 
بالحـــد األعلى من شـــروط ومعايير 
واألنظمـــة  باإلجـــراءات  تتعلـــق 
الشـــركات  مـــن  كونهـــا  الجمركيـــة، 

الكبيرة للتصدير واالستيراد.
اإلدارة  عـــام  مديـــر  اللقـــاء  حضـــر 
والخدمـــات  للتخليـــص  العامـــة 
مســـئولي  مـــن  وعـــدد  الجمركيـــة 

الشركة.

“الجمارك” و“BASF Plastic”: بحث 
متطلبات “المشغل االقتصادي المعتمد”

مذكرة تفاهم بين في “الداخلية” و“البوليتكنك”
ـــب ـــة والتدري ـــوث العلمي ـــة والبح ـــادل المعرف ـــال تب ـــاون بمج ـــر التع تطوي

وّقعــت المــوارد البشــرية بــوزارة الداخليــة وكليــة البحريــن التقنيــة )بوليتكنــك 
البحريــن( مذكــرة تفاهــم، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، تماشــًيا مع دور 
البحوث العلمية والتدريبات العملية والتطوير الشامل في مجاالت العمل كافة.

وتتضمـــن مذكـــرة التفاهم، التـــي وقعها 
أمين الوكيل المســـاعد للموارد البشرية 
العميد عادل عبدهللا والرئيس التنفيذي 
لبوليتكنـــك البحرين جيف زابودســـكي، 
بحضـــور عدد مـــن كبار المســـؤولين من 
الجانبين، التنسيق وتبادل الزيارات في 
إطار تطويـــر التعاون فـــي مجال تبادل 
المعرفـــة والخبـــرة واألفكار والمشـــاريع 
البحثية والمبـــادرات المجتمعية، وعقد 
المؤتمرات والفعاليات المشـــتركة وغير 
ذلك من المجاالت التي من شأنها تعزيز 

العالقة المتبادلة بين الطرفين.

وأكد الوكيل المســـاعد للموارد البشـــرية 
أن توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم، يأتـــي فـــي 
علـــى  الداخليـــة  وزارة  حـــرص  ســـياق 
تعزيز التعاون األكاديمي مع المؤسسات 
مشـــاريع  وتنفيـــذ  العريقـــة،  العلميـــة 
مشـــتركة في مجال البحوث األكاديمية 
والتدريب، مشـــيًدا بالدور الذي تضطلع 
بـــه “بوليتكنك” البحريـــن، بوصفها منبًرا 
تعليمًيـــا وأكاديمًيـــا، ذائـــع الصيـــت، عبر 
المخرجـــات التعليميـــة التـــي نراها على 
أرض الواقـــع، ومـــا تتميـــز به مـــن مهارة 
وابتكار وإبداع، حتى أثبتت نفســـها في 

مختلـــف القطاعـــات، وفي فتـــرة زمنية 
بسيطة.

مـــن جهتـــه، أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لــــ 
“بوليتكنـــك” البحرين، أهمية الشـــراكات 
االستراتيجية ودورها في دعم وتطوير 
المناهج الدراســـية، وفتح آفاق جديدة 
فـــرص  توفيـــر  عبـــر  للطلبـــة  وواســـعة 

تدريبية بأيدي الخبراء والمتخصصين، 
إضافـــة إلـــى دعـــم اإلبـــداع والتشـــجيع 
على االبتكار والبحث العلمي، واإلسهام 
اإليجابي والفعال فـــي القضايا البحثية 
المتعلقـــة بمختلـــف القطاعـــات، وتبادل 
الخبـــرات والتجارب وتحقيـــق التكامل 

العلمي للطرفين.

المنامة - وزارة الداخلية

علوي الموسوي
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الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  أكـــد 
والدفاع واألمـــن الوطني بمجلس النواب 
محمد السيســـي البوعينيـــن أهمية اللقاء 
وزيـــر  مـــع  اللجنـــة  أعضـــاء  جمـــع  الـــذي 
الداخلية الفريق أول الركن الشـــيخ راشد 
بن عبـــدهللا آل خليفة، حيث تم التباحث 
بشأن مختلف الموضوعات والقضايا التي 
تصـــب في خدمـــة الوطـــن والمواطن، بما 
يعزز التواصل بين الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذية.وثمـــن السيســـي عاليـــا جهود 
وزيـــر الداخليـــة وجميع منتســـبي الوزارة 
فـــي حفظ األمـــن والنظـــام العـــام وتأكيد 
احترام سيادة القانون والسهر على راحة 
المواطنيـــن بالمملكـــة. ونـــوه بمـــا تتبنـــاه 

الـــوزارة مـــن برامـــج ومبـــادرات أســـهمت 
فـــي تحقيـــق مبـــدأ الشـــراكة المجتمعية، 
الوطنيـــة،  الهويـــة  مفهـــوم  وترســـيخ 
وعلـــى رأســـها الخطـــة الوطنيـــة لتعزيـــز 
االنتماء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة 
“بحريننا”. وأشـــار إلى استراتيجية وزارة 
الداخليـــة برفـــع كفـــاءة وجاهزيـــة جميع 
العاملـــة  واألجهـــزة  واألفـــراد  الضبـــاط 
بالوزارة بمـــا يتوافق مع المعايير العالمية 
وكذلك بما يراعى مبادئ حقوق اإلنسان، 
تكريســـا للنهـــج اإلصالحـــي الذي تعيشـــه 
مملكـــة البحرين في ظل القيادة الحكيمة 
لعاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

السيسي: “الداخلية” ترفع كفاءة منتسبيها وفق المعايير العالمية

“^” توثق معاناة مواطن: شقة غير صحية.. ومعاناة نفسية.. وهو صابر محتسب

مـــن  مواطـــن  عبدالحســـن  عبدالحميـــد 
صابـــر  لكنـــه  مبتلـــى  المعاميـــر،  ُســـكنى 
محتســـب، يعطي يومًيا لإلنســـانية نكهة 
وأصالتـــه  ببحرينيتـــه  متمســـك  النبـــل، 
وأخالقـــه رغـــم أن مـــا يعانيـــه يكفيه بأن 
ينثر قصته المأســـاوية بلغة حادة شرسة 

تجرح شعور المتلقي.
مـــا ســـنعرضه اليـــوم ســـيطل عليكـــم من 
شاشـــة الواقع بدال من شاشـــات الهواتف، 
وتعرفون أن الواقع أســـتاذ ال يكذب، فقد 
ســـجل صاحب قصتنا اليوم رقًما قياسًيا 

في الصبر، وهو مّسلم إلرادة هللا.
أبنـــاء،  لثالثـــة  أب  هـــو  عبدالحميـــد 
مـــن  وهـــو  عامـــا،   )18( ســـلمان  أكبرهـــم 
ويعانـــي  الخاصـــة،  االحتياجـــات  ذوي 
صعوبـــة فـــي التركيز وضعفا فـــي اإلدراك 
والذاكـــرة وتخلفا شـــديدا، ولديه اعتالل 
شـــديد في قدراتـــه اللغوية وال يســـتطيع 
استعمال كلمة واحدة، ويعالج عن مرض 
الصرع، وإعاقة ذهنية دائمة، ويســـتخدم 
حفاظات لعدم تحكمه في قدرات التبول 

والخروج” كما تقول وزارة الصحة.
حســـن )12( عاما، أبرار )8( أعوام يعانيان 
حدتهـــا  اشـــتدت  تنفســـية؛  أزمـــة  مـــن 
بســـبب الظروف المعيشـــية الصعبة التي 
يعيشـــوها في شـــقتهم الواقعـــة في قرية 
المعامير بمنزل جدهم، والتي تصنف بأنه 

سكن غير مالئم وغير صحي.
عبدالحميـــد وهو يميـــط اللثام عن الواقع 
يبدأ بســـرد قصته، قائـــال: “تقدمت لوزارة 

اإلســـكان بطلـــب االنتفاع بوحدة ســـكنية 
فـــي تاريـــخ 7 أبريـــل 2002، ومضى على 
طلب اإلسكاني لحد اليوم نحو 18 سنة.

االقتصاديـــة  األوضـــاع  بســـبب  وتابـــع: 
الصعبـــة وحالـــة ابني الكبير ســـلمان التي 
تســـتنزف الكثيـــر من األموال في ســـبيل 
تعليمه أبسط أبجديات الحياة، قررت أن 

أعيش في شقة صغيرة في منزل والدي، 
وهـــي شـــقة عبـــارة عـــن مطبـــخ وصالـــة 
صغيـــرة وحمـــام وغرفة ومخـــزن، تعيش 
جميع األســـرة )5 أفراد( في غرفة واحدة 
وننام في غرفة واحدة. وأضاف: “وضعنا 
في غرفة المعيشة الصغيرة نظام السرير 
فوق السرير لتستطيع المساحة الصغيرة 
استيعابنا جميعنا، ونحن على هذه الحالة 

منذ 2006 حتى اليوم”.
وبيـــن أن العائلـــة تعيـــش ظروفـــا صعبـــة 
بســـبب حالة االبن ســـلمان، فهو ما يمكنه 
يقـــوم  لذلـــك  االســـتيعاب  أو  اإلدراك 
يواجهـــه،  شـــيء  كل  وتكســـير  بتمزيـــق 
الكراسي واألثاث، التلفزيون والقط البث 
)الرسيفر(، وهو يحتاج رعاية خاصة، فهو 
ال يســـتطيع األكل وال دخـــول الحمام، وال 
التبديـــل، ونصحنـــا األطباء/  األخصائيون 
الذيـــن قابلناهـــم فـــي البحريـــن وخـــارج 
البحريـــن، بـــأن نفتـــح لـــه مســـاحة ليفرغ 
طاقتـــه فيهـــا باللعب واللهـــو، لكبح جماح 
طاقتـــه الواســـعة التـــي يســـتخدمها فـــي 
تكسير األشياء وتقشير الجدران وتقطيع 

وتمزيق وتكسير األثاث.
)أبـــرار  اآلخريـــن  أبنيـــه  أن  إلـــى  ولفـــت 
وحســـن( سوية، ولكنهما يعانيان بصعوبة 
فـــي التنفس؛ بســـبب الظروف المعيشـــية 
الصعبة في الشـــقة، حيث ال يوجد بها أي 
تهويـــة وضيقـــة ويعانيان مـــع األب واألم 
مـــن صعوبة التعامـــل مع شـــقيقهم األكبر 
سلمان، مشيًرا إلى أن عالج االبنين كذلك 

يستنزف الكثير من األموال.
وزعـــت  اإلســـكان  وزارة  إن  وأوضـــح: 

الوحـــدات اإلســـكانية فـــي مدينـــة شـــرق 
إســـكانية  وحـــدات  وخصصـــت  ســـترة، 
تقديـــم  تاريـــخ  علـــى  متقدمـــة  لطلبـــات 
طلبـــي اإلســـكاني، وأنـــا ال أتحـــدث عـــن 
سياســـات التوزيـــع لـــدى الـــوزارة، لكنـــي 
أناشـــد ولـــي العهـــد النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء بـــأن ينصفنـــي لظروفي 
الصعبة وقبلها ألني مستحق وفًقا لتاريخ 

االستحقاق.
وأفـــاد: تلقينـــا خيبـــة أمـــل نحـــن كعائلـــة 
عندما لـــم تقم وزارة اإلســـكان بالتواصل 
معنـــا مع بقية اإلخـــوة الذين تم التواصل 
معهم وإفادتهـــم بأن تم تخصيص وحدة 

سكنية لهم في مدينة شرق سترة.
تســـمح  ال  “ظروفـــي  مسترســـال:  وقـــال 
لـــي الصبر أكثـــر وأنا لم أتحـــدث قبل عن 
اســـتحقاقي رغم الظروف التي أعيشـــها، 

لكنـــي اليـــوم أرفع صوتـــي عالًيـــا للجميع 
بـــأن ينصفني والنظر فـــي أمري، أنا اليوم 
مســـتحق ووضع عائلتي ال يســـمح لنا أن 
نعيـــش فـــي هذه الشـــقة أكثـــر، أطلب من 
الوزارة أن تخصص لي وحدة سكنية في 

القريب العاجل؛ ألني أعاني ومستحق”.
أيـــام  أربعـــة  انشـــغلت  “الهنـــد  وأشـــار: 
بمحـــاوالت إلنقـــاذ طفل وقع فـــي بئر في 
واليـــة تاميـــل نـــادو، مـــاذا عني وأســـرتي 
نحـــن واقعيـــن فـــي البئـــر منـــذ 2006 وال 
فـــي  الطبيعـــي  مـــن حقـــي  أكثـــر  أطلـــب 
تخصيص وحدة سكنية لي وأسرتي، فأنا 
أستحقها حالًيا وفًقا لسنة الطلب، ناهيك 

عن الوضع الذي أعيشه.
“البـــالد” زارت منـــزل المواطـــن، ووثقـــت 
بالصـــور والفيديـــو الحالـــة التي يعيشـــها، 
فهي صعبة والشـــقة ضيقة جًدا ومدخلها 

األول مـــع فتـــح البـــاب الرئيســـي )مطبخ( 
وبعدهـــا  حمـــام،  يوجـــد  المطبـــخ  وفـــي 
يمكنـــك أن تدخـــل لمنطقـــة صغيـــرة جًدا 
عبـــارة عن ممـــر يســـميها )عبدالحميـــد( بـ 

)صالة( وغرفة معيشة ومخزن.
أن  واألقـــدار  الظـــروف  شـــاءت  وأخيـــًرا 
تضـــع المواطـــن عبدالحميـــد عبدالحســـن 
فـــي دائـــرة مغلقـــة يصعب عليـــه الخروج 
اإلســـكان  وزارة  تضـــع  لـــم  مـــا  إذا  منهـــا 
الحلول الناجعة السريعة لحالته، وتجري 
لـــه رافعـــة ترفعه ممـــا يعانيه مع أســـرته، 
حيـــث إنـــه ال يعاني من ظروف معيشـــية 
وســـكنية صعبة على مستوى الشقة التي 
يســـكن فيها فحســـب، وإنما لكونه يرعى 
ثالثـــة مـــن أبنائه، واحـــًدا منهـــم من ذوي 
االحتياجات الخاصـــة، واالثنين اآلخرين 

يعانون أزمة تنفس حادة.

عبدالحميد عبدالحسن

18 سنة واقع 
في البئر.. وسيارة 

“اإلسكان” لم تلتقطني

“اإلسكان” خصصت 
منازل لجيرانه وطلبه 

أقدم منهم
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لماذا تستفزون المواطن؟
Û  ال يــزال بعــض المســؤولين علــى ديدنهــم الغريــب، مدليــن بتصريحات ال

تسمن وال تغني من جوع، وال تعبر عن حقيقة الواقع اليومي للناس.
Û  باســتثناء أنهــا، وأعنــي التصريحــات، ال تحقــق إال نتيجــة واحــدة، هــي

استفزاز المواطن، وزيادة وتيرة االحتقان لديه، وكأن ما لديه من هموم 
ومشاق حياة، ليست بكافية.

Û  آخرهــا، تصريح وزير العمل والشــؤون االجتماعيــة جميل حميدان، وهو
رجــل أحترمــه وأقدره، إذ قال بالحــرف إن “مدخول 336 ديناًرا هو كاف 
ألســرة قوامهــا 6 أفــراد”، فهل يعقــل ذلك؟ وكيف؟ حتى أكــون من يفعل 

ذلك.
Û  ،والنــاس الشــارع،  عــن  بعدهــم  هــي  لدينــا  المســؤولين  بعــض  مشــكلة 

والمواطن البسيط، ال ينظرون لحاله إال عبر األوراق وشاشات الحاسوب، 
وتحليالت الموظفين، ومزاجياتهم، وهذا بربي لخطأ جسيم.

Û  كل مســؤول عليــه أن يتذكــر أن المناصــب ال تــدوم، وأنــه ســيتقاعد فــي
يــوم مــا، أو ســيحال من وظيفتــه، حينها لن يجد إال األثــر الذي تركه في 
الناس، حين كان صاحب منصب وصالحيات وشخطة قلم تحدد مصير 

هذا وذاك.
Û  ،ر، يجــب أال ُيحمل أكثر مما هو فيه المواطــن البحرينــي الصابــر والمتصبِّ

وسنســتمر، الكتــاب والصحافييــن، في الدفــاع عن حقــوق المواطن، كما 
هو حال كثير من الخيرين في هذا البلد، الذين ال يرتضون الخطأ بحقه، 

وإن كان بحجم “اإلنش”.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عبدالحميـــد عبدالحســـن أب لطفـــل مـــن ذوي احتياجـــات خاصـــة وآخريـــن يمـــران بــــ “أزمـــة” تنفســـية حـــادة

علوي الموسوي

إطالق الموجز التنفيذي لتقرير حالة المدن العربية 2020
المتحدة واألمـــم  ــات”  ــ “دراس بين  مثمرة  شــراكــة  أحــمــد:  بــن  عــبــداهلل 

للـــدول  اإلقليمـــي  المكتـــب  أطلـــق 
األمـــم  لبرنامـــج  التابـــع  العربيـــة 
البشـــرية  للمســـتوطنات  المتحـــدة 
للدراســـات  البحريـــن  ومركـــز 
االســـتراتيجية والدوليـــة والطاقـــة 
)دراســـات( وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائـــي أمـــس، الموجـــز التنفيـــذي 
العربيـــة  المـــدن  حالـــة  “لتقريـــر 
الحضريـــة  التنميـــة  تمويـــل   :2020
المســـتدامة فـــي المنطقـــة العربيـــة” 
فـــي إطار المنتدى الحضري العالمي 
مدينـــة  تســـتضيفه  الـــذي  العاشـــر 
العربيـــة  أبـــو ظبـــي فـــي اإلمـــارات 
المتحدة.ويوضـــح التقريـــر مـــن خالل 
المتعمـــق  الملموســـة والتحليـــل  األدلـــة 

أولويـــة األدوات الماليـــة المبتكـــرة دون 
الوطنيـــة واســـتثمارات البنيـــة التحتية 
الحضريـــة الهامـــة للمســـاعدة في إقامة 
مســـتقرات حضريـــة شـــاملة ومزدهـــرة 

وقـــادرة على الصمـــود. ويدعـــو التقرير 
إلـــى تبني نهج شـــامل لتخطيـــط البنية 
التحتيـــة الحضريـــة وتوفيرهـــا، مرتبط 
بمؤسســـات فعالة ومـــوارد مالية كافية، 

لتحفيز التغيرات االجتماعية اإليجابية 
في المدن العربية. 

ويولـــي التقرير أهمية لـــأدوات المالية 
المبتكـــرة دون الوطنيـــة، واســـتثمارات 
البنيـــة التحتيـــة الحضريـــة، للمســـاعدة 
فـــي إقامـــة مســـتقرات حضرية شـــاملة 

ومزدهرة وقادرة على الصمود.
وقـــال رئيس مجلـــس أمناء “دراســـات” 
الشـــيخ عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة إن 
إطـــالق الموجز التنفيـــذي للتقرير يؤكد 
الشـــراكة المثمـــرة والمتنامية بين مركز 
المتحـــدة  األمـــم  ومنظمـــة  “دراســـات” 
المســـتوطنات  برنامجـــي  والســـيما 
اإلنمائـــي،  المتحـــدة  واألمـــم  البشـــرية، 
لإلســـهام فـــي تحقيـــق أهـــداف التنمية 

المستدامة 2030.

أبوظبي - بنا

الحواج: البحرين بيئة خصبة للبحث العلمي
ــوراه ــة الدكتـ ــة” لطلبـ ــر “األهليـ ــاتهم بمؤتمـ ــتعرضون دراسـ ــون يسـ باحثـ

أكد الرئيس المؤسس للجامعة األهلية 
رئيس مجلس األمناء عبدهللا الحواج 
أن مملكة البحرين بيئة خصبة للبحث 
العلمـــي في مختلف المجـــاالت مع ما 
تتمتع به جامعاتها من دعم ومساندة 
حكوميـــة من أجـــل االرتقاء بمســـيرة 
البحـــث العلمي والظفر بحلول وأفكار 
مختلـــف  تعالـــج  نوعهـــا  مـــن  فريـــدة 
المشـــكالت والتحديـــات االقتصاديـــة 
واإلداريـــة محليـــا أو عالميا.جـــاء ذلك 
مؤتمـــر  لفعاليـــات  االفتتاحيـــة  كلمتـــه 
طلبـــة الدكتـــوراه العلمي الســـنوي الحادي 
عشـــر صباح أمـــس االثنين والـــذي نظمته 
الجامعـــة األهليـــة بالتعـــاون مـــع جامعـــة 
علمـــاء  بمشـــاركة  البريطانيـــة،  برونيـــل 
وأكاديمييـــن من كل مـــن الجامعة األهلية 
وجامعة برونيـــل البريطانية، لمدة يومين 

متتاليين بقاعة أوال في فندق الخليج.
المنتســـبين  الباحثيـــن  الحـــواج  وحـــث 
لبرنامج الدكتوراه الذي تقدمه الجامعتان 
والتحديـــات  المشـــكالت  تعقـــب  إلـــى 
اإلقليمية والعالمية الحديثة والتعاون من 

أجل حلها.

النســـاء  مـــن  العديـــد  باســـتفادة  ونـــوه 
برنامـــج  مـــن  والخليجيـــات  البحرينيـــات 
الدكتوراه المشـــترك بين الجامعتين حيث 
حقق لهن فرصة استكمال الدراسات العليا 

دون التخلي عن مسؤولياتهن األخرى.
وحـــث رئيـــس الجامعـــة األهليـــة منصـــور 

العالـــي الباحثيـــن علـــى االهتمـــام بثالثـــة 
مجـــاالت ذات أهميـــة لمملكة البحرين في 
رؤيتها االقتصادية 2030، التي اهتمت بها 
على نحـــو خاص االســـتراتيجية الوطنية 
للبحـــث العلمـــي لمجلـــس التعليـــم العالي، 
والمصرفيـــة،  الماليـــة  الخدمـــات  وهـــي 
وتكنولوجيـــا  الصحيـــة،  والخدمـــات 

المعلومات واالتصاالت.
وأكدت رئيسة برنامج الدكتوراه المنتدبة 
الدكتـــورة شـــيرلي  برونيـــل  مـــن جامعـــة 
الدكتـــوراه  طلبـــة  أن  علـــى  شـــفنجلوال 
البحرينييـــن والخليجييـــن أثبتـــوا كفـــاءة 
الـــذي  للبرنامـــج  دراســـتهم  فـــي  علميـــة 
حقـــق قصـــة نجـــاح عظيمـــة، حيـــث بـــدأ 
منـــذ 13 عامـــا وخـــرج عشـــرات الباحثين 
مـــن البحريـــن ودول المنطقـــة، جلهـــم من 
أصحـــاب المواقـــع المرموقـــة والمهمة في 

العديد من المؤسسات والشركات.

جانب من فعاليات المؤتمر

المنامة - الجامعة األهلية



حكمت المحكمة الدســتورية في طعن موظف ســابق بوزارة الداخلية، والمدان بقضية جنائية في واقعة تلقي 
رشوة والتزوير في محررات رسمية، إذ كان يطالب المحكمة بإلزام وزارة الداخلية وصندوق التقاعد العسكري 
ر باعتبــاره الولي الطبيعي لهم، بعدما تــم إنهاء خدماته، حتى  بصــرف معــاش تقاعــدي لــه وألبنائه األربعة الُقصَّ
يتمكــن هــو وأســرته مــن العيش الكريم؛ وذلك بعدم قبول طعنه، نظرا لثبوت تــرك المدعي للدعوى أمام محكمة 
االســتئناف بطلب تقدم به وكيله الذي طلب التنازل عن طلباته الموضوعية وكذلك شــطب الدعوى، حيث كان 
قــد طعــن علــى نص مادة بقانون تنظيم معاشــات ومكافــآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفــاع البحرين واألمن 

العام مدعيا أنها تتعارض ومبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين في القطاعين العام والخاص.

وأشـــارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه بتاريخ 
للمحكمـــة  العامـــة  األمانـــة  إلـــى  2019، ورد  مايـــو   20
الدســـتورية ملف الدعوى، بعد أن قضت فيها المحكمة 
االســـتئنافية العليـــا المدنيـــة الثالثـــة بحكمهـــا الصـــادر 
بتاريـــخ 30 أبريـــل 2019، بوقف نظر الدعـــوى، وإحالة 
األوراق إلى المحكمة الدستورية، للفصل في دستورية 
نص المادة )43( فقرة )1( بند )ب( من المرســـوم بقانون 
رقم )11( لســـنة 1979، بإصدار قانون تنظيم معاشـــات 
ومكافـــآت التقاعد لضبـــاط وأفراد قوة دفـــاع البحرين 

واألمن العام.
وقدم وكيل المستأنف في الدعوى الموضوعية مذكرة 
طلـــب فـــي ختامها الحكم بعدم دســـتورية نـــص المادة 
ســـالفة البيان، وقدم ممثل جهاز قضايـــا الدولة مذكرة 

طلب فيها رفض الدعوى.
وقالـــت المحكمـــة إن وقائـــع الدعـــوى تتحصـــل في أن 
المدعـــي - بالدعـــوى الموضوعية - عن نفســـه وبصفته 
الولـــي الطبيعـــي علـــى أوالده األربعـــة القصـــر قـــد أقام 
الدعـــوى أمـــام المحكمـــة الكبـــرى المدنيـــة، مختصمـــا 
المدعـــى عليهمـــا وزارة الداخليـــة وصنـــدوق التقاعـــد 
العســـكري، طالبا الحكم: بإلـــزام المدعى عليهما بصرف 
راتبـــه التقاعدي من تاريخ إنهـــاء خدماته لدى المدعى 
28/4/2014، حتـــى  بتاريـــخ  الحاصـــل  األولـــى  عليهـــا 
يتمكـــن هو وأســـرته من العيش الكريـــم كما ألمثاله من 
أبنـــاء وزارة الداخلية، مع إلزامهما المصروفات ومقابل 

أتعاب المحاماة.
الكبـــرى  المحكمـــة  أصـــدرت   31/12/2018 وبجلســـة 
المدنيـــة حكمهـــا برفـــض الدعـــوى، وألزمـــت المدعـــي 
بالمصاريـــف، لكنـــه لم يرتضي ذلـــك الحكم فطعن عليه 
أمـــام محكمة االســـتئناف العليا المدنية مـــرددا طلباته 
الســـابقة، وبجلســـة 30/4/2019، وعمـــا بنـــص المـــادة 

)18( فقـــرة )ب( مـــن المرســـوم بقانـــون رقم )27( لســـنة 
2002، بإنشـــاء المحكمة الدســـتورية، أصدرت محكمة 
االســـتئناف العليا حكمها بقبول االستئناف شكا وقبل 
الفصـــل فـــي الموضـــوع بوقـــف نظـــر الدعـــوى وبإحالة 
األوراق إلـــى المحكمة الدســـتورية للفصل و دســـتورية 
نص المادة )43( فقرة )1( بند )ب( من المرســـوم بقانون 
رقم )11( لســـنة 1979، بإصدار قانون تنظيم معاشـــات 
ومكافـــآت التقاعد لضبـــاط وأفراد قوة دفـــاع البحرين 

واألمن العام.
وجاء بأســـباب حكم محكمة االستئناف أن المستأنف 
قضي بإدانته بحكم نهائي وبات عن جريمتي الرشـــوة 
والتزوير بمحرر رسمي، وكان نص المادة سالفة البيان 
يتعـــارض مـــع مبـــادئ العدالـــة والتضامـــن االجتماعي 
والشـــرعية والمســـاواة والحـــق في العمـــل المنصوص 
عليهـــا فـــي المـــواد: )4(، )5/ج(، )13(، )18(، )20(، )31(، 
)119( من الدســـتور، تأسيســـا على حرمان المســـتأنف 
من معاشـــه التقاعدي أو المكافأة عن ســـنوات خدمته 
الســـابقة، وباعتبـــار أن المعـــاش التقاعـــدي يقـــوم فـــي 
أساســـه على اقتطاع جزء من أجر العامل أو الموظف 
أو الفرد ذخرا لقادم أيامه وصرفه له عند الشـــيخوخة 
أو المـــرض أو البطالـــة، فضـــا عن أن ذلـــك النص يهدر 
مبـــدأ المســـاواة المنصوص عليـــه في المـــادة )18( من 
الدســـتور بيـــن الضبـــاط وأفـــراد قـــوة دفـــاع البحريـــن 
واألمن العام وغيرهم من العاملين والموظفين ســـواء 
الخاضعيـــن ألحـــكام قانـــون العمـــل أو قانـــون الخدمة 

المدنية.
وحيث إن محكمة االستئناف العليا المدنية طلبت في 
حكمها الفصل في دســـتورية نص المادة )43( فقرة )1( 
بنـــد )ب( مـــن المرســـوم بقانـــون رقم )11( لســـنة 1979، 
بإصـــدار قانـــون تنظيـــم معاشـــات ومكافـــآت التقاعـــد 

لضباط وأفـــراد قوة دفاع البحرين واألمن العام، إال أن 
صحتها هو نص المادة )50( فقرة )1( بند )ب( بمقتضى 
المرســـوم بقانون رقم )20( لســـنة 1991، بتعديل بعض 

أحكام القانون سالف الذكر.
وأضافـــت أنه لمـــا كان قضاء هذه المحكمة قد اســـتقر 
علـــى أن المصلحة الشـــخصية المباشـــرة - وهي شـــرط 
لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يقوم ثمة ارتباط 
بينهـــا وبيـــن المصلحة القائمـــة والدعـــوى الموضوعية، 
وذلك بأن يكون الحكم في المســـألة الدســـتورية ذا أثر 

في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.
وتابعـــت: إن الدعـــوى الماثلـــة قـــد اتصلـــت بالمحكمـــة 
الدســـتورية بطريـــق اإلحالـــة القضائيـــة للفصـــل مـــدى 

دســـتورية المـــادة )50( فقرة )1( بند )ب( ســـالفة البيان، 
والثابـــت مـــن األوراق أن وكيـــل المســـتأنف )المدعـــي( 
محكمـــة  أمـــام   ،11/6/2019 بتاريـــخ  بطلـــب  تقـــدم 
الموضـــوع - بســـند وكالة يجيز له التنـــازل عن الدعوى 
- مقـــررا التنـــازل عـــن طلباتـــه الموضوعيـــة كمـــا طلب 
شـــطب االستئناف، وعليه قررت ذات المحكمة تحديد 
جلســـة لنظـــر االســـتئناف، وبجلســـة 4/7/2019، طلـــب 
وكيل المستأنف إثبات ترك الخصومة، ولم يمانع ممثل 
المســـتأنف ضدهما في ذلـــك، وبالفعل حكمت المحكمة 
بإثبـــات ترك المســـتأنف الســـتئنافه وألزمت المســـتأنف 

بالمصروفات.
الدســـتورية  المحكمـــة  أمـــام   ،23/10/2019 وبجلســـة 

لـــم يحضـــر المدعـــي أو وكيله، وحضر ممثـــل عن جهاز 
قضايـــا الدولـــة وأفـــاد بـــأن المدعي قد تـــرك الخصومة 
أمـــام محكمـــة الموضوع، وحيـــث أنه لمـــا كان ما تقدم 
وكان الثابـــت للمحكمـــة أنـــه ليـــس ثمة موضـــوع يمكن 
إنـــزال القضـــاء الصـــادر في الدعـــوى الدســـتورية عليه 
بصدور الحكم من محكمة االستئناف العليا بإثبات ترك 
المدعـــي للدعـــوى الموضوعيـــة، وهو أمر وثيـــق الصلة 
بالمصلحـــة وهـــي شـــرط لقبـــول الدعـــوى الدســـتورية، 
األمر الذي تنتفي معه المصلحة الشـــخصية والمباشرة 
للمدعي في الدعوى الماثلة ويتعين الحكم بعدم قبول 
الدعوى، فلهذه األســـباب حكمـــت المحكمة بعدم قبول 

الدعوى.

موظف مدان يطعن في “دستورية” عدم صرف معاشه التقاعدي
ــر وتـــــرك الــقــضــيــة ـ ــصَّ ــُقـ ــة الـ ــ ــع ــ ــه األرب ــائـ ــنـ ــالـــب بــحــيــاة كــريــمــة لـــه وألبـ طـ

موظف فصل من 
عمله لثبوت تلقيه 

الرشوة وتزوير 
المستندات

- "اإلدارية" رفضت 
دعواه فاستأنف 

الحكم

طالب قضائيا 
بصرف معاشه 

التقاعدي ليعيش 
حياة كريمة

طعن بعدم دستورية 
نص المادة (٤٣) 

بقانون التقاعد

طعن بعدم دستورية 
نص المادة (٤٣) 

بقانون التقاعد

 إنفوجرافیک: 
محمد خلیل

إعـــــداد: 
عباس إبراهیم

بعد وقف االستئناف تقدم للمحكمة بطلب 
ترك الخصومة أثناء نظر الدستورية للطعن

ممثل الدولة طلب 
رفض الطعن لتنازل

المدعي عن استئنافه

 ٢٩ يناير ٢٠٢٠ قضت "الدستورية" 
بعدم قبول طعنه لزوال المصلحة

         الشخصية المباشرة

تنمية التعاون القضائي والقانوني مع مصر
الكراهية على  التحريض  ومكافحة  الوسطية  قيم  تعزيز  أجل  من  الجهود  توحيد 

التقى سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام الجودر، مع وزير 
العدل بجمهورية مصر العربية المستشار عمر مروان ، وذلك بمقر وزارة العدل بالقاهرة.

عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  وجـــرى خـــال 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 
المشـــترك، واســـتعراض ســـبل تعزيز 
وتنمية التعـــاون القضائي والقانوني 
بيـــن البلديـــن بمـــا يلبـــي الطموحات 
ودعـــم  البلديـــن،  بيـــن  المشـــتركة 
القضائيـــة  آليـــات تنفيـــذ االتفاقـــات 
الموقعة بينهمـــا، والتي تتضمن عدة 
المجرميـــن  تســـليم  منهـــا  مجـــاالت 
ونقـــل المحكوم عليهم وتبادل تنفيذ 
األحكام، والتي تعد من ثمار التعاون 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القضائـــي 

وجمهورية مصر العربية.

وأكد الجـــودر عمـــق ومتانة عاقات 
الشـــراكة الوطيـــدة التـــي تجمع بين 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين التي 
تســـتند إلى مبادئ األخـــوة والترابط 
والتضامن الوثيق، وأهمية فتح آفاق 
جديـــدة لتعزيـــز التعاون والتنســـيق 
والمنفعـــة  الخيـــر  فيـــه  لمـــا  بينهمـــا 
التحديـــات  ومواجهـــة  المشـــتركة، 
القائمـــة، مشـــيرا إلـــى حـــرص مملكة 
البحرين على دعم التعاون القضائي 
مـــع جمهورية مصـــر العربية في ظل 

االتفاقيات الموقعة بين البلدين.
المشـــهود  بالـــدور  الســـفير  واشـــاد 

لألشقاء في جمهورية مصر العربية، 
لصـــرح  التأسيســـية  وبصماتهـــم 
القضاء فـــي مملكة البحرين، مؤكدا 
أهميـــة العمـــل والتفاهـــم المشـــترك، 
وتوحيـــد الجهـــود مـــن أجـــل تعزيز 
قيم الوســـطية والتعايـــش والمبادئ 
الســـمحة، ونبـــذ التطـــرف ومكافحة 
التحريـــض علـــى الكراهيـــة والعنف 

واإلرهاب.
ومـــن جانبه، أشـــاد مـــروان، بأواصر 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  عاقـــات 
العربيـــة ومملكـــة  جمهوريـــة مصـــر 
البحريـــن، مؤكدا حـــرص مصر على 

تطويـــر تلـــك العاقات فـــي مختلف 
المجـــال  فـــي  والســـيما  المجـــاالت 
القضائـــي، مثمنا المواقـــف األخوية 

واإليجابيـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي 
دعم مسيرة االستقرار والتنمية في 

جمهورية مصر العربية.
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صرح مديـــر عام مديرية شـــرطة 
شـــرطة  أن  المحـــرق،  محافظـــة 
المديريـــة ، تمكنـــت مـــن القبـــض 
على ثاثة أشـــخاص )18عامًا، 19 
عامـــًا، 25 عامـــًا( مشـــتبه بقيامهم 
بســـرقة باإلكـــراه “مبلـــغ مالي” من 
شـــخص وانتحال شخصية رجال 

الشرطة.
وأوضح أنه فـــور تلقي الباغ، تم 
مباشـــرة أعمال البحـــث والتحري 
والتي أســـفرت عـــن تحديد هوية 
المشـــتبه بهـــم والقبـــض عليهـــم ، 

خال 48 ساعة من تلقي الباغ.
وأشـــار مدير عام مديرية شـــرطة 
محافظـــة المحـــرق، إلى أنـــه جار 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
الازمة ، تمهيدًا إلحالة المقبوض 

عليهم إلى النيابة العامة.

القبض على 3  
سارقين انتحلوا 

صفة رجال شرطة

السجن سنة و3 سنوات لمدمنين اعتدوا على الشرطة
أيـــدت محكمة االســـتئناف العليـــا الجنائية 
األولـــى إدانـــة 3 متهميـــن بتعاطـــي المـــواد 
مـــن  اثنيـــن  علـــى  واالعتـــداء  المخـــدرة 
أفـــراد شـــركة إدارة مكافحـــة المخـــدرات، 
وبمعاقبـــة اثنيـــن منهـــم بالســـجن لمـــدة 3 
ســـنوات وبحبس الثالث لمدة ســـنة واحدة 
وبتغريمـــه مبلـــغ 1000 دينـــار، فيمـــا قضت 
أيضـــا وبإجمـــاع اآلراء أنـــه بشـــأن الغرامة 
بضـــرب  المدانيـــن  علـــى  بهـــا  المحكـــوم 
الشرطيين بتعديل عقوبة الغرامة المقضي 
بها على المســـتأنفين األول والثاني بجعلها 
مبلغ 3000 دينار بدال من 1000 دينار نظرا 
لمجافـــاة حكـــم أول درجـــة للحـــد األدنـــى 

للغرامة.
وتتحصـــل تفاصيـــل الواقعـــة فيمـــا تحرى 
عنـــه عريـــف بـــإدارة مكافحـــة المخـــدرات، 

والـــذي توصـــل من خالهـــا إلـــى أن المتهم 
المخـــدرة  المـــواد  ويحـــرز  يحـــوز  الثالـــث 
بقصـــد التعاطي، وعليه تم اســـتصدار إذن 
مـــن النيابة العامـــة للقبض عليـــه وتفتيش 
بقيـــادة  الضبـــط  فريـــق  فتوجـــه  مســـكنه، 
شـــرطي أول -المجني عليه األول- بالقرب 
مـــن مســـكنه فـــي منطقـــة مدينـــة عيســـى، 
حيث شـــوهد نازال من سيارته فتم القبض 
عليـــه وعثر لديه على قطعـــة داكنة، والتي 
ثبت معمليا بأنها مادة الحشيش المخدرة.

وبســـؤاله عمـــا هـــو منســـوب إليـــه اعتـــرف 
مـــن  شـــرائها  أن  علـــى  اعتـــاد  بأنـــه  وقـــرر 
المتهـــم األول، وقـــرر باســـتعداده لمعاونـــة 
رجال الشـــرطة للقبض على األخير، والذي 
بالتحري عن هويته تبين أنه فعا من ذوي 
األســـبقيات بهـــذا المجال، وبعـــد الحصول 

على األذن الازم توجه أفراد الشـــرطة إلى 
مواقف إحدى الجامعـــات المعروفة، حيث 
شـــوهد المتهم األول، والـــذي الحظ وجود 

أفرد الشرطة فحاول الهرب.
وأضافـــت المحكمة أن المجني عليه األول 
لحـــق بالمتهـــم األول حتـــى تعثـــر األخيـــر 
وســـقط على األرض، فأمســـك به الشرطي 
مـــن الخلـــف، لكـــن المتهم األول قـــام بعّض 
ســـاعد يده اليمنى بواسطة أســـنانه بالقوة 
وضربـــه بواســـطة يديـــه على يـــده اليمنى 
واليســـرى ورقبتـــه وخلـــف أذنـــه اليســـرى 
وقـــدم رجله اليمنى عدة مرات، مما أحدث 

اليمنـــي  والقـــدم  بســـاعديه  تكدمـــات  بـــه 
وخلفية األذن، وبتفتيشه بعد القبض عليه 
عثر بحوزته على 3 قطع داكنة ثبت معمليا 

أنها لمادة الحشيش المخدرة.
واعتـــرف المتهـــم األول بمـــا هـــو منســـوب 
إليه وأفصح عن اعتياده شـــراء المخدرات 
مـــن المتهم الثاني، وأبدى اســـتعداده لعمل 
كميـــن للقبـــض عليـــه، خصوصا وأنـــه تبين 
فعـــا أســـبقيات المتهـــم الثانـــي هـــو اآلخر 
بهـــذا المجال، فتوجـــه المجني عليه الثاني 
لمـــكان بالقـــرب من مســـكن المتهـــم الثاني 
بمنطقـــة مدينـــة حمـــد، والذي الحـــظ أيضا 
وجـــود الشـــرطة في المنطقـــة والذ بالفرار، 
لكـــن المجني عليه الثاني اســـتطاع اللحاق 

به بعدما تعثر في حفرة.
وبالرغـــم مـــن إعـــام المجني عليـــه للمتهم 

بهويتـــه ومأموريتـــه إال أنه عاجله بالضرب 
بواســـطة يـــده علـــى عينـــة اليمنـــى وكتفه 
األيمـــن من الخلف، ممـــا أحدث به تكدمات 
تحـــت  ونزيـــف  بجســـده  مناطـــق  بعـــدة 
ملتحمـــة العين اليمنى، وبعـــد القبض عليه 
مـــن قبـــل باقـــي أفـــراد الشـــرطة عثـــر على 
قطعـــة حشـــيش كانت فـــي جيـــب بنطاله، 
وبتفتيش مســـكنه عثر علـــى 4 قطع أخرى 

من نفس المادة المخدرة.
هذا وقد ثبت للمحكمة أن المتهمين الثاثة 

في غضون العام 2019، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمان األول والثاني:

1 - اعتديـــا علـــى ســـامة جســـم اثنين من 
الشـــرطيان  العـــام وهمـــا  األمـــن  منتســـبي 
المجنـــي عليهمـــا وأحدثـــا بهمـــا اإلصابـــات 
ذلـــك  وكان  الطبـــي،  بالتقريـــر  الموصوفـــة 

أثناء وبســـبب تأديتهما ألعمال وظيفتهما، 
ولـــم يؤدي فعـــل االعتداء إلـــى مرضهما أو 
الشـــخصية  أعمالهمـــا  أداء  عـــن  عجزهمـــا 
لمـــدة تزيـــد على 20 يومـــا، وذلك بأن عض 
المتهـــم األول المجني عليه األول ســـاعده 
األيمـــن وضربـــه بواســـطة يده علـــى أنحاء 
متفرقة من جسمه، فيما لكم المتهم الثاني 
المجني عليه الثاني بواســـطة يده ولحقت 

به اإلصابات في عينه وكتفه من الخلف.
ثانيـــا: حازا وأحـــرزا بقصـــد التعاطي مادة 
الحشيش المخدرة لكليهما والمؤثر العقلي 
الميتامفيتاميـــن والكلونازيبـــام للثاني في 
غير األحوال المصرح بها قانونا بها قانونا.

ثانيـــا: المتهـــم الثالـــث: حـــاز وأحـــرز بقصد 
التعاطي مادة الحشـــيش المخدرة في غير 

األحوال المصرح بها قانونا.

قبول استئناف 
النيابة لتعديل 

الغرامات
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محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم
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ــات تــخــصــصــيــة ــ ــؤهـ ــ ــم مـ ــهـ ــحـ ــنـ تـــدريـــبـــهـــم ومـ

قصر تقليم نخيل الشمالية على البحرينيين

أفصحـــت مدير عـــام بلديـــة المنطقة 
الشـــمالية لميـــاء الفضالة عـــن وجود 
البلديـــة  مناقصـــات  بقصـــر  قـــرار 
علـــى  النخيـــل  بتقليـــم  المتعلقـــة 

البحرينيين.
جـــاء ذلـــك، خـــال مناقشـــة مجلـــس 
بلـــدي الشـــمالية مقترًحا يهـــدف إلى 
البلديـــة  مناقصـــات  تنظيـــم  إعـــادة 
علـــى  الزراعيـــة  باألعمـــال  المتعلقـــة 
نســـبة  تحقـــق  التـــي  المؤسســـات 
محـــددة مـــن البحرنـــة، وذلـــك بهدف 
إعـــادة المزارع البحرينـــي إلى أعمال 

وزارة البلديات.
تأييدهـــا  عـــن  الفضالـــة  وعّبـــرت   
للمقتـــرح، والفتة إلى وجـــود مبادرة 

لتأهيل النخاوية البحرينيين، وذلك 
مـــن خـــال إخضاعهـــم إلـــى دورات 
كيفيـــة  فـــي  متخصصـــة  تدريبيـــة 
فيهـــا  يحصـــل  بالنخيـــل،  االهتمـــام 
المتدربـــون علـــى مؤهـــل معتمـــد في 

هذا المجال.
 من جهته، ذكر مقدم المقترح البلدي 
عبـــدهللا القبيســـي أن المقتـــرح يأتي 
نظًرا لتعرض الكثيـــر من المزروعات 
وانخفـــاض  التلـــف،  إلـــى  والنخيـــل 
المزروعـــات  فـــي  العنايـــة  مســـتوى 
لعدم إدراك ومعرفة العامل األجنبي، 
أثبـــت  البحرينـــي  أن  إلـــى  إضافـــة 

كفاءته في هذا المجال.
 مـــن جانب آخـــر، زّف رئيس مجلس 

الكوهجـــي  أحمـــد  الشـــمالية  بلـــدي 
بشـــرى تثبيـــت 9 منســـقين لألعضاء 
بالمجلس البلدي، على أن يتم تثبيت 
عددهـــم  والبالـــغ  المنســـقين  باقـــي 

القليلـــة  الفتـــرة  خـــال  أشـــخاص   3
المقبلـــة. يأتـــي ذلـــك بعـــد مطالبـــات 
حثيثة للمجلس بعدم توفر منسقين 

لألعضاء البالغ عددهم 12 عضًوا.

منصة الرئاسة

ممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي الشمالية حسين العالي

”ugly“ ..حاويات الجمعيات
ــا ــه ــم ــي ــظ ــن ــد ضـــــــــــرورة ت ــ ــؤكـ ــ ــة يـ ــ ــي ــ ــال ــ ــم ــ ــش ــ ــدي ال ــ ــلـ ــ بـ

قالـــت مديـــر عـــام بلديـــة المنطقـــة 
الشمالية لمياء الفضالة، إن حاويات 
الخيريـــة  والمؤسســـات  الجمعيـــات 
ليـــس من اختصـــاص البلديـــة وإنما 

يتبع وزارة التنمية االجتماعية.
إلـــى  تحتـــاج  العمليـــة  أن  وبّينـــت   
إصـــدار تصريح خـــاص لتوفير مثل 
هذه الحاويات، كما تتطّلب تنســـيًقا 
وتعاوًنا مســـبًقا مـــع وزارة الداخلية 
)قسم المرور( وذلك لترتيب المواقع 
المراد وضع الحاويات فيها، والتأكد 
الرؤيـــا  الزوايـــا  حجبهـــا  عـــدم  مـــن 
والممـــرات  والطرقـــات  للشـــوارع 
العامـــة، وعدم تعطيل مصالح أفراد 

المجتمع.
ها على سؤال بلدي  جاء ذلك، في ردِّ
مقدم مـــن البلدي عبدهللا القبيســـي 
حول إجـــراءات البلدية بشـــأن هذه 

الحاويـــات، وذلـــك خـــال اجتمـــاع 
مجلس بلدي الشمالية.

 وبّينـــت الفضالـــة أنه جـــرى االتفاق 
أن  علـــى  والـــوزارة  البلديـــة  بيـــن 
يقتصـــر وضع هـــذه الحاويـــات عند 

مقار الجمعيات.

ودعـــت األعضاء إلى إبـــاغ البلدية 
عـــن أي حاويـــات مخالفـــة يتطلـــب 

إزالتها.
أحمـــد  المجلـــس  رئيـــس  ورأى 
التنميـــة  وزارة  أن  الكوهجـــي 
االجتماعية وإن كانت جهة مختصة 

بمنح التراخيص، إال أنها غير معنّية 
بإشغال الطرق.

وذكـــر أن أحـــد زمائـــه األجانب لما 
رأى هذه الحاويات علق على الوضع 

.”it is ugly“ بالقول
العالـــي  حســـين  البلـــدي  ورفـــض   
إزالـــة أي حاويات تابعـــة للجمعيات 
لـــم  مـــا  دائرتـــه  فـــي  والمؤسســـات 
تتسبب في حجب رؤية أو خطورة.

وبين محامي البلدية صادق الزيمور 
عـــدم وجـــود خاف على كـــون هذه 
الحاويـــات تمثـــل إشـــغاالً للطريـــق، 
وأن قانـــون النظافـــة لـــم يعالج هذه 

الحالة.
وقـــّرر المجلـــس عقـــد اجتمـــاع مـــع 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
للتوافـــق علـــى  التنفيـــذي  والجهـــاز 

اتخاذ ما يلزم بشأنها.

جانب من الجلسة

ال غياب
ســـّجـــل اجــتــمــاع مــجــلــس بــلــدي 
الشمالية الحادي عشر من الدور 
الرابع  التشريعي  للفصل  الثاني 

حضور جميع األعضاء.

تغطية سيدعلي المحافظة

الثالثاء 11 فبراير 2020 - 17 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4137

وافـــق مجلـــس بلـــدي الشـــمالية على 
ومواقـــف  حديقـــة  بإنشـــاء  مقتـــرح 
ســـيارات على أحـــد العقارات بمنطقة 
سلماباد. وأشار مقدم المقترح البلدي 
فيصل شـــبيب إلى أن العقار المقترح 
لحكومـــة  ملـــك  المشـــروع  إلقامـــة 

البحرين، حيث تبلغ مســـاحته 2314 
متـــًرا مربًعـــا. إلى ذلك، مـــّرر المجلس 
تعنـــى  مؤسســـة  بإنشـــاء  مقترًحـــا 
بتقديم المساعدات المالية للمتعثرين 
في ســـداد الديـــون القضائية والعامة 

بالمحافظة الشمالية.

ا لتوعية شركة النظافةحديقة و“باركات” في سلماباد 50 ألف دينار سنويًّ
الفضالـــة: البلديـــة ال تســـتلم المبالـــغ نقـــًدا والخطـــة تعـــرض علـــى المجلـــس

المنطقـــة  لبلديـــة  العـــام  المديـــر  بّينـــت 
الميزانيـــة  أن  الفضالـــة  لميـــاء  الشـــمالية 
السنوية المخصصة للتوعية االجتماعية، 
والتي تخصصها شـــركة النظافة تصل إلى 
ها  نحـــو 50 ألـــف دينـــار. وأشـــارت فـــي ردِّ
علـــى ســـؤال بلدي قدمـــه العضـــو عبدهللا 
القبيسي إلى أن صرف هذه الميزانية يتم 
وفق خطة التوعية المتوافق عليها ما بين 

شركة النظافة والجهاز التنفيذي.
 ولفتت إلى أن الخطة يتم عرضها بشـــكل 
ســـنوي على أعضاء المجلس، ورفع تقرير 

بالمنجزات نهاية كل عام.
 مـــن جهتـــه، عّبر البلدي عبدهللا القبيســـي 
خـــال اجتمـــاع المجلـــس االعتيـــادي عن 
اســـتيائه مـــن عـــدم إطـــاع المجلس على 

الحمـــات التوعوية التي تنفذها الشـــركة، 
خطـــة  وتنفيـــذ  اقتـــراح  فـــي  وإشـــراكه 
البلـــدي شـــبر الوداعـــي  التوعيـــة.  ودعـــا 

إلى تشـــكيل لجنة مشـــتركة للتنسيق بين 
المجلـــس البلـــدي والبلدية لمتابعـــة تنفيذ 
هذه لحمات. وأكدت البلدية زينة جاسم 

أن البلديـــة تعرض خطتها بشـــكل ســـنوي 
على اللجنة المالية والقانونية.

الميزانيـــة  هـــذه  أن  الفضالـــة  وأوضحـــت 
الشـــمالية  المحافظتيـــن  بيـــن  تتـــوّزع 
التـــي  الحمـــات  والجنوبيـــة، وأن جميـــع 
نفذتهـــا البلديـــة حملـــت شـــعار المجلـــس 
البلـــدي. ولفتت إلـــى أن البلدية ال تســـتلم 
هذه المبالغ نقًدا من شركة النظافة، حيث 
تقـــوم الشـــركة بتنفيذ هـــذه الميزانية عبر 
التعاقد مع شركة أخرى متخصصة بتنفيذ 

هذه الحمات.
 وأشارت إلى أنه ال يوجد إقصاء للمجلس 
مـــن هذه الحمات، وأن البلدية والمجلس 
ومـــن  وواقـــع،  حقيقـــة  وهـــي  جناحـــان 

يتحّسس من ذلك فهو شأنه.

الميزانية توّزع بين الشمالية والجنوبية

حاويـات القمامـة تحـت األرض
ــيـــريـــة الـــخـ دمــــســــتــــان  لـــجـــمـــعـــيـــة  أرض 

مـــّرر مجلس بلدي الشـــمالية مقترًحا 
لرئيـــس المجلـــس أحمـــد الكوهجـــي 
بتفعيل فكرة حاويات النظافة تحت 

األرض.
وذكـــر الكوهجـــي أن المقترح يهدف 
البيئـــي،  بالوضـــع  االرتقـــاء  إلـــى 
واالهتمـــام بصحـــة اإلنســـان والبيئة، 

علـــى األخـــص فـــي ظـــل مـــا تشـــهده 
فضـــاً  عمرانـــي،  نمـــو  مـــن  المملكـــة 
عـــن االهتمـــام بالواجهـــة الحضريـــة 

للمناطق وقرى المحافظة الشمالية.
علـــى  المجلـــس  وافـــق  ذلـــك،  إلـــى 
تخصيص أرض إلنشـــاء مقر لجمعية 

دمستان الخيرية.

وذكرت مقدمة المقترح البلدية زينة 
جاســـم أن جمعية دمســـتان الخيرية 
تفتقـــر إلـــى مقـــر يحتضنهـــا، حيـــث 
متـــًرا   1889 بمســـاحة  أرض  تتوّفـــر 
مربًعـــا ملـــك لحكومـــة البحريـــن في 
موقع مناسب وبمساحة مناسبة لهذا 

أمين سر المجلسالغرض.

الشـــمالية  بلـــدي  مجلـــس  وافـــق 
على مقتـــرح البلدي شـــبر الوداعي 
بتوفيـــر مواقـــف ســـيارات لمرتادي 
مركز جابر الصبـــاح الصحي الكائن 
في باربار. جـــاء ذلك أثناء اجتماع 
مجلـــس بلدي الشـــمالية االعتيادي، 
الذي أشار فيه الوداعي إلى خدمة 
المركـــز لنحـــو 48 مجمعا يضم أكثر 

من 50 ألف نسمة.

وبيـــن الوداعـــي أن “المقتـــرح يعبر 
عن مطلب اجتماعي واسع لمرتادي 
المجمـــع وشـــارع النخيل، خصوصا 
العامليـــن فـــي المركـــز، إذ يتســـبب 
عدم توافر المواقف الكافية للمركز 
فـــي خلـــق االزدحامـــات المروريـــة 
علـــى الشـــارع، ويزيد مـــن مخاوف 
تعرض مرتادي المركز إلى حوادث 

سير أثناء عبورهم الشارع”.

“جابر الصحي” بال مواقف

بّين وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف أن 
اللجنـــة الوزارية وافقت على شـــمول 
“المطلقـــة واألرملـــة البحرينيـــة بغض 
النظـــر عـــن جنســـية الـــزوج واألبنـــاء 
التي تســـكن وحيدة أو بمعية األبناء 
في مـــكان مســـتأجر”، ضمن مصطلح 
األســـرة البحرينية التي يســـري عليها 

قرار تخفيض الرسوم البلدية.

الوزيـــر  اســـتجابة  بعـــد  ذلـــك  يأتـــي   
لطلب المجلس البلدي الشـــمالي برفع 
استفســـار لهيئـــة التشـــريع واإلفتـــاء 
القانونـــي بتفســـير مصطلـــح األســـرة 
البحرينية ونطاقها في القرار الوزاري 

لتخفيض الرسوم البلدية.
مـــن جهتـــه، أوصـــى المجلـــس الجهاز 
اللجنـــة  قـــرار  بتطبيـــق  التنفيـــذي 

الوزارية.

خفض الرسوم عن األرامل والمطلقات
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المنامة - بنا

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,660.01 
بارتفـــاع وقـــدره 1.43 نقطـــة عن معدل اإلقفال الســـابق 
وذلك عائد الرتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع 
االســـتثمار وقطـــاع الخدمات، كما أقفل مؤشـــر البحرين 
اإلســـامي عنـــد مســـتوى 759.40 بارتفاع وقـــدره 1.96 

نقطة عن معدل أقفاله السابق.
 وقـــد بلغت كــــمية األسهــــم المتداولة لهذا اليـــوم مليونا 
و948 ألفـــا و205 أســـهم بقيمة إجمالية قدرهـــا 447 ألفا 

و793 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خال 60 صفقة.
 كما بلغ عدد الســـندات ووحدات الصناديق االستثمارية 
العقاريـــة المتداولـــة لهـــذا اليـــوم 79 ألـــف ســـند ووحـــدة 
بقيمة إجماليـــة قدرها 10 آالف و620 دينارا بحرينيا تم 
تنفيذهـــا مـــن خال صفقتين، أي ما نســـبته 2.32 % من 

القيمة اإلجمالية لألوراق المالية المتداولة.
 وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع 
البنـــوك التجاريـــة حيث بلغت قيمة أســـهمه المتداولة ما 
نســـبته 47.88 % مـــن القيمة اإلجمالية لـــألوراق المالية 

المتداولة.

نشــاط المستثمرين تركز على أســهم قطاع البنوك التجارية
مؤشرا البحرين العام واإلسالمي يقفالن على ارتفاع

المنامة - المصرف المركزي

حــّذر مصــرف البحريــن المركــزي، المســتهلكين مــن التعامــل مــع جهــات غير مرخصــة من قبــل المصرف والتــي تقدم 
خدمــات مصرفيــة رقميــة خــال الترويــج لهــا عبــر المواقــع اإللكترونيــة. ويأتي هــذا التحذيــر نتيجة لما يتــم تداوله 
وترويجه على المواقع اإللكترونية من خال شركة تحت مسمى “MessengerBank” وهي شركة غير مرخصة من 
قبــل مصــرف البحرين المركــزي والتي تدعي بتقديم خدمات إلدارة األصول والخدمات المصرفية االســتثمارية عبر 

منصة رقمية.

ترويـــج  نشـــاط  أن  المصـــرف  ونـــّوه    
فـــي  للمقيميـــن  الماليـــة  الخدمـــات 
البحرين يندرج ضمن الخدمات المالية 
قانـــون  بموجـــب  للرقابـــة  الخاضعـــة 
مصرف البحرين المركزي والمؤسسات 
علـــى  وحرًصـــا   ،2006 لســـنة  الماليـــة 
توعيـــة المســـتهلكين وتحذيرهـــم مـــن 
مثـــل تلـــك األعمال واألنشـــطة، يشـــّدد 

المصـــرف على ضـــرورة توخـــي أقصى 
درجـــات الحيطـــة والحذر مـــن الوقوع 
فـــي مخاطـــر االســـتثمار أو المســـاهمة 
أو التعامـــل أو التـــداول بـــأي مبالـــغ في 
أي من أنشـــطة وأعمـــال األوراق المالية 
أو العمـــات األجنبيـــة مـــع أي شـــخص 
أو أشـــخاص أو مؤسســـات أو شـــركات 
أو مواقـــع إلكترونيـــة بمـــا فيها وســـائل 

التواصـــل االجتماعـــي، دون التأكد من 
حصولهـــم على التراخيـــص الازمة من 
المصرف المركزي لمزاولة تلك األعمال 

واألنشطة.
بإمكانكـــم  واالطمئنـــان  وللتأكيـــد 
االطاع على سجل المؤسسات المالية 
المرخصـــة عبر موقع مصـــرف البحرين 

.)www.cbb.gov.bh( المركزي

المركــزي المصــرف  قبــل  مــن  مرخصــة  غيــر  شــركة 
”MessengerBank“ تحذير من التعامل مع

البنوك البحرينية تبدأ االستعداد لما بعد “الليبور”
ــهر ــة الشـ ــا بنهايـ ــليم خطتهـ ــارف تسـ ــن المصـ ــب مـ ــزي” يطلـ “المركـ

طلــب مصــرف البحرين المركزي، الجهة المنظمــة للقطاع المالي والمصرفي 
فــي المملكــة، مــن البنــوك في الباد تقديــم خطتها للتعامل مــع االنتقال إلى 
نظــام جديــد الحتســاب معــدالت الفائــدة القياســي لإلقــراض بيــن البنــوك، 

ا. وذلك بعد وقف استخدام “الليبور” عالميًّ

ويلعـــب ســـعر “الليبور” أهميـــة كبيرة 
للبنوك المحلية والعالمية، في تسعير 
ســـواء  القـــروض  لمختلـــف  الفائـــدة 
الشـــركات  تمويـــات  أو  العقاريـــة 
مـــن  وغيرهـــا  االئتمـــان  وبطاقـــات 

األصول والتعامات المالية.
ونّبـــه المصـــرف المركـــزي، مســـئولي 
البنـــوك المرخـــص لهـــا فـــي المملكـــة، 
أن عمليـــة التحـــول بين آلية تســـعير 
معدالت الفائدة بين البنوك قد يترتب 
عليهـــا تبعـــات قانونيـــة وتكنولوجية 

ومحاسبية تنظيمية. 
ومـــن المقـــّرر يتـــم مـــع نهايـــة 2021 
استبدال سعر الفائدة بين البنوك في 
لندن “LIBOR”، بسعر معدل التمويل 
 ،)SOFR( لليلـــة الواحـــدة  المضمـــون 
وهـــو مقياس واســـع لتكلفة اقتراض 
النقد لليلة الواحـــدة، بضمان األوراق 

المالية التابعة لوزارة الخزانة، والذي 
بـــدأ مجلـــس االحتياطـــي الفيدرالـــي 
 ،2018 أبريـــل  فـــي نيويـــورك نشـــره 
كجزء من الجهود المبذولة الستبدال 
أســـعار  ألي  االســـتبدال  أو  الليبـــور، 

ا. فائدة قياسية معترف بها دوليًّ
 وُطِلـــب مـــن البنـــوك المعنيـــة تقديم 
المتوقعـــة  تصـــور بخصـــوص اآلثـــار 
لعملية التحول هذه في آلية تســـعير 
الفائـــدة لإلقـــراض بيـــن البنـــوك إلـــى 
جانـــب تقديم ملخص لخطة التعامل 
إزاء أي مخاطـــر قد تظهر نتيجة هذا 

التحول. 
 وأكـــد المصـــرف المركـــزي أن الخطة 
يجـــب أن تتضمـــن وصًفـــا للعمليـــات 
أو  إجـــراءات  أي  أو  ـــا  زمنيًّ وجـــدوالً 
حلـــول قانونيـــة للتعامل مـــع التحول 
مـــن “الليبـــور” إلـــى المعيـــار الجديـــد 

بيـــن  الفائـــدة  معـــدالت  الحتســـاب 
البنوك.

 وينـــوي مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
البحريـــن  جمعيـــة  مـــع  التعـــاون 
البنـــوك  تمثـــل  والتـــي  للمصـــارف، 
فـــي  العاملـــة  الماليـــة  والمؤسســـات 
المملكـــة، مـــن أجـــل بحـــث ودراســـة 
عملية التحول من الليبور واكتشـــاف 

الحلول.
للبنـــوك  المركـــزي،  المصـــرف  وأكـــد   
المعنيـــة، أنـــه ينبغـــي تقديـــم تقريـــر 

بشـــأن عمليـــة االنتقـــال مـــن “الليبور” 
أو “ســـوفر” أو أيـــة آليـــة أخرى يجري 
التعامل بهـــا لتحديد معدالت الفائدة 
بيـــن البنـــوك، بموعـــد ينتهـــي في 27 

فبراير الجاري.
 وتأتي هذه التحركات، وسط دعوى 
أطلقهـــا مصرفيـــون في وقت ســـابق 
باعتماد آلية محلية للتســـعير لتشكل 
فرصـــة للبحريـــن ليكـــون لهـــا معيـــار 
خـــاص لفائدة اإلقـــراض بيـــن البنوك 

يتم تبنيه على مستوى واسع.

تشكل ارتفاعا  بنسبة 0.4 %.. ونمو المبيعات اإلجمالية 3.3 %

أرباح “البحرين لألسواق الحرة” 2019

أعلنــت شــركة مجمــع البحريــن لألســواق الحــرة )DUTYF( فــي إجتمــاع 
لمجلــس إدارتهــا مســاء أمــس  10 فبرايــر 2020 عــن النتائــج الماليــة لعــام 

2019 المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

وأفاد رئيس مجلس اإلدارة، فاروق 
المؤيد، بأن الشـــركة قـــد حققت في 
2019 صافـــي  الربـــع األخيـــر للعـــام 
دينـــارا   1,182,108 قدرهـــا  أربـــاح 
وذلـــك مقارنة مع أرباح الربع األخير 
بلغـــت  قـــد  والتـــي  الســـابق  للعـــام 
779,572 دينارا، مما يشكل ارتفاعا 
فـــي األربـــاح قـــدره 402,536 دينارا 
أي بنســـبة 51.6 %. ويعـــود ســـبب 
اإلرتفـــاع فـــي صافـــي الربـــح للربـــع 
األخيـــر الرتفـــاع األرباح التشـــغيلية 
بنســـبة %11.6، حيث بلغت األرباح 
دينـــارا   1,703,454 التشـــغيلية 
مقارنـــة مـــع 1,526,896 دينـــارا في 
الســـابق،  العـــام  مـــن  األخيـــر  الربـــع 
المبيعـــات  ارتفـــاع  إلـــى  باإلضافـــة 
اإلجمالية في الفتـــرة. وبلغ مجموع 
 9,873,219 اإلجماليـــة  المبيعـــات 
دينارا مقارنة مـــع الربع األخير للعام 
 9,297,460 بلـــغ  والـــذي  الســـابق 
دينـــارًا ، وذلـــك بارتفـــاع قـــدره 6.2 
%. أما بالنســـبة إليرادات اإلستثمار 
فقد ســـجلت الشركة خســـائر بقيمة 
520,876 دينـــارا فـــي الربـــع األخير  
2019 وذلـــك بســـبب االنخفاض في 
قيمـــة االســـتثمارات، وعلـــى الرغـــم 
من هذا االنخفـــاض إال أنه بالمقارنة 
مـــع نفس الفتـــرة من العـــام الماضي 
فقد تحســـن اإلنخفـــاض مما يعطي 
زيادة إيجابية بنســـبة 30.3 % للربع 

األخير  2019. 
وبلغـــت ربحيـــة الســـهم الواحـــد في 

الربـــع األخير 8.31 فلســـًا مقارنة مع 
5.48 فلســـًا في نفس الربع من العام 

السابق.
كمـــا بلـــغ مجمـــوع الدخـــل الشـــامل 
مـــع  مقارنـــة  دينـــارا   1,555,544
824,980 دينـــارًا فـــي الربـــع األخير 
مـــن العام الســـابق، أي بإرتفاع قدره 

. % 88.6
كما بَين المؤيـــد النتائج المالية لعام 
ديســـمبر   31 فـــي  المنتهيـــة   2019
2019، حيث حققت الشـــركة صافي 
دينـــارا   7,498,653 قدرهـــا  أربـــاح 
بالمقارنـــة إلـــى أربـــاح العام الســـابق 
والتـــي كانت قد بلغـــت 7,469,566 
فـــي  ارتفاعـــًا  يشـــكل  ممـــا  دينـــارا 
األربـــاح بنســـبة 0.4 %. كما ارتفعت 
المبيعـــات اإلجماليـــة بنســـبة 3.3 % 
إلـــى  بالمقارنـــة   37,605,146 لتبلـــغ 
المبيعـــات اإلجماليـــة للعـــام الســـابق 
والتـــي كانت قد بلغت 36,402,364 

دينارا.

5.2 % ارتفاع األرباح التشغيلية 

التشـــغيلية  األربـــاح  بلغـــت  كمـــا 
مـــع  مقارنـــة  دينـــارا   6,416,039
6,099,755 دينارا في العام السابق، 
وذلـــك بارتفـــاع قـــدره 5.2 %. أمـــا 
أربـــاح االســـتثمار للعـــام 2019 فقـــد 
بلغـــت 1,082,464 دينـــارا بالمقارنة 
الفتـــرة  لنفـــس  االســـتثمار  بأربـــاح 
مـــن العام الســـابق، والتـــي كانت قد 

بلغـــت 1,369,811 دينـــارا مما يمثل 
انخفاضـــا ألرباح االســـتثمار بنســـبة 
21 % وذلـــك بســـبب االنخفاض في 
قيمـــة االســـتثمارات باإلضافـــة إلـــى 
انخفاض األرباح النقدية المســـتلمة 

في هذا العام.
وبلـــغ العائـــد األساســـي لـــكل ســـهم 
52.71 فلســـًا بالمقارنـــة إلـــى العائـــد 
األساسي لكل سهم في العام السابق 

والذي قد بلغ 52.50 فلسًا.
كمـــا بلـــغ مجمـــوع الدخـــل الشـــامل 
مـــع  مقارنـــة  دينـــارا   8,909,139
7,869,074 دينارا في العام السابق، 

أي بارتفاع قدره 13.2 % .
المســـاهمين  حقـــوق  وبلغـــت 
إلـــى  مقارنـــة  دينـــارا   52,918,181
حقـــوق المســـاهمين للعـــام الســـابق 
والتـــي كانت قد بلغت 51,247,515 
دينارا، أي بارتفاع قدره 3.3 %. كما 
بلـــغ مجموع األصـــول 61,987,257 
دينارا مقارنة إلـــى مجموع األصول 
للعام الســـابق والتي كانت قد بلغت 
بارتفـــاع  أي  دينـــارا،   59,128,446

قدره 4.8 %.

توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 %

وبنـــاء على هـــذه النتائج قـــرر مجلس 
الجمعيـــة  إلـــى  توصيـــة  رفـــع  اإلدارة 
علـــى  نقديـــة  أربـــاح  لتوزيـــع  العامـــة 
المساهمين بنسبة 50 % )أي 50 فلًسا 

لكل سهم(.
المنتـــدب  العضـــو  بَيـــن  ومـــن جهتـــه، 
للشـــركة عبدهللا بوهندي، أن مشـــروع 
برنامـــج تطويـــر مبنى المطـــار الجديد 
قد وصل إلى نسب إنجاز كبيرة، حيث 
إن الفريـــق التنفيـــذي للمشـــروع يعمل 
بجـــد لضمـــان افتتاح األســـواق الحرة 
تماشـــيا مع خطة افتتـــاح المطار. كما 
“إننـــا على ثقة تامة مـــن تقديم أفضل 
تجربة تســـوق على مستوى العالم في 
مبنـــى المطـــار الجديد والـــذي يعد من 
أكبر المشـــاريع التي يتـــم تنفيذها في 
البحرين، نحن سعداء بأن نكون جزءا 
مـــن هـــذا المشـــروع، كمـــا أننـــا مـــا زلنا 
ملتزميـــن بمواصلـــة البحث عن فرص 
أخرى تتماشـــى مع رؤيتنا لتمكننا من 
مواصلة نمونا ونجاحنا في الســـنوات 

المقبلة”.

المنامة - البحرين لألسواق الحرة

عبدالله بوهنديفاروق المؤيد

المنامة - بورصة البحرين

“البورصة” ستدرج 58 
إصدارا ألذونات خزينة

ذكرت بورصة البحرين إنه سيتم إدراج 
58 اصدارا ألذونات الخزينة الحكومية 
الــتــأجــيــر  ــوك  ــكـ لـــصـ إصـــــــــــدارات  و10 
األجــل  قــصــيــرة  الحكومية  اإلســامــيــة 
خـــال 2020.وتـــبـــلـــغ الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة 
الحكومية  الخزينة  أذونــات  إلصــدارات 
القيمة  تــبــلــغ  فــيــمــا  ديـــنـــار  مــلــيــار   4.01
التأجير  الصكوك  إلصــدارات  اإلجمالية 
األجــل  قــصــيــرة  الحكومية  اإلســامــيــة 

260 مليون دينار.

الثالثاء 11 فبراير 2020 - 17 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4137

أسهم الخزينة
عمليات أسهم الخزينة، يقصد بها إعادة شراء الشركة المساهمة ألسهمها. 
وهنـــاك عـــدة أســـباب للجـــوء الشـــركة لشـــراء أســـهم الخزينـــة، مـــن بينها 
تخفيض رأســـمال الشـــركة بمقدار تلك األســـهم، توزيع األرباح في شـــكل 
أسهم مجانية عبر استخدام أسهم الخزينة المتوافرة لديها، زيادة ربحية 
الســـهم من خال تخفيض عدد األســـهم وبالتالي زيادة ربحية الســـهم ما 
يجعل ســـعر الســـهم جاذبا، إثراء حقوق المســـاهمين بطريق زيادة األرباح 
لتوزيع األرباح على عدد أقل من األســـهم، زيادة الطلب على األســـهم في 
البورصـــة عند انخفاض أســـعار األســـهم ألســـباب غيـــر مرتبطة بالشـــركة، 
مراجعة عروض الشـــراء لبعض أســـهم الشـــركة عن طريـــق تخفيض عدد 
األســـهم الحـــرة المتداولة وبالتالي ارتفاع ســـعرها وضبـــط حقوق الملكية 

للحد من سيطرة بعض المساهمين.
وبالرجوع لقانون الشركات البحريني نجد المادة )119(، تنص على “يجوز 
تداول األســـهم والشـــهادات المؤقتة، كما يجوز للشركة أن تشتري أسهمها 
وذلك في حاالت ووفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة...”. 
وبهذا يتضح الحق القانوني للشركات في شراء أسهمها “أسهم الخزينة”.

ومن الناحية القانونية، ال يجوز اســـتفادة أســـهم الخزينة من أي توزيعات 
نقدية خال تملك الشركة لها.

ويجوز للشـــركة شـــراء أســـهمها، عبر عدة طرق، من أهمها ســـوق البحرين 
لـــألوراق المالية “البورصة”، أو الشـــراء من خارج البورصة بإتمام اتفاقات 
أو عمليـــات خاصـــة مع المســـاهمين. كذلـــك االتفاق مع جميع المســـاهمين 
للشراء بسعر ثابت لمن يستجيب من المساهمين، أو بنسبة متساوية عن 
طريـــق عمل مزايـــدة محدودة أو غيـــره. وهناك قوانين تحدد نســـبة هذه 

األسهم بما ال يتجاوز 10 % من رأسمال الشركة. 
ومـــن أســـباب شـــراء أســـهم الخزينـــة، تخفيض رأس مـــال الشـــركة وهذا 
يتطلـــب موافقـــة الجمعيـــة العامة غير العاديـــة، أو إعادة بيع األســـهم في 
السوق، وهذا يدر أمواال كثيرة للشركة يمكن االستفادة منها في عملياتها 
المســـتقبلية ويقلل االقتراض الخارجي. أو اســـتخدام هذه األســـهم ضمن 
سياســـة التحفيـــز وتمليكهـــا لمســـاهمين معينيـــن أو إعـــادة توزيعهـــا على 
المساهمين كأسهم مجانية أو بسعر منخفض كنوع من أنواع األرباح على 
المســـاهمين، أو ألغـــراض تجاريـــة اســـتثمارية أخرى. وهذا الشـــراء، جائز 

ومفيد للشركات. 

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

المنامة - المصرف المركزي

 ISIN( 1795 أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي أنــه تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم
BH000TZ13MP7(، مــن أذونــات الخزانــة الحكوميــة األســبوعية التي يصدرها 

مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين.

وتبلـــغ قيمـــة هـــذا اإلصـــدار 70 مليـــون 
دينـــار لفتـــرة اســـتحقاق 91 يوًمـــا، تبدأ 
فــــي 12 فبرايـــر2020 وتنتهـــي فـــي 13 
مايـــو 2020، وبلـــغ معـــدل ســـعر الفائدة 
هـــذه األذونـــات 2.50 %، مقارنة بســـعر 
الســـابق  لإلصـــدار   %  2.56 الفائـــدة 

بتاريخ 5 فبراير 2020.

وبلـــغ معـــدل ســـعر الخصـــم 99.373 % 
وتـــم قبـــول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 
99.363 %، علًمـــا أنـــه قد تمـــت تغطية 

اإلصدار بنسبة 183 %.
وبلـــغ الرصيـــد القائـــم ألذونـــات الخزانة 
مع هذا اإلصدار مـــا قيمته 2.110 مليار 

دينار.

ألذونات خزانة أسبوعية
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بلــغ مؤشــر ثقــة األعمــال فــي البحريــن، 99.92 نقطــة للربع الرابع مــن العام 
انخفضــت  وقــد  العــام 2020،  مــن  األول  للربــع  التوقعــات  2019 وكذلــك 
توقعات الربع األول من العام الجاري بما يساوي 0.19 نقطة مقارنًة بالربع 
الســابق، الــذي ســجل انخفاضــا ربــع ســنويا بنســبة 0.19 % مقارنــًة بخــط 

األساس )الربع األول 2017(.

 وأظهر مؤشـــر التوقعات ألداء األعمال 
فـــي الربـــع األول 2020، انخفاضا 27.2 
نقطـــة مقارنة بتوقعـــات الربع الرابع من 
العام 2019 بمقدار 3 نقاط، وبلغ مؤشـــر 
الوضـــع للربع الرابـــع 2019، 12.5 نقطة، 
مرتفعـــا عـــن نظيـــره فـــي الربـــع الثالـــث 
مـــن العـــام 2019 بــــ 1.9 نقطـــة، مؤدًيـــا 
إلـــى انخفـــاض فـــي ثقـــة أداء األعمـــال 
فـــي البحرين في الربـــع األول من العام 
الجـــاري إلـــى 19.7 نقطة، أي مـــا يعادل 
انخفاًضـــا وقـــدره 0.5 نقطـــة عـــن الربع 

السابق الذي سجل 20.2 نقطة.

 ووفًقـــا لتقريـــر نتائج مســـح اآلراء في 
البيئـــة التجاريـــة الربع ســـنوية المتعلق 
األعمـــال  بيئـــة  فـــي  الثقـــة  بمؤشـــرات 
التجاريـــة بالمملكـــة الصـــادر عـــن هيئـــة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
فـــي ينايـــر الماضي، أبـــدت 41.3 % من 
المؤسســـات تفاؤلهـــا بشـــأن أدائهـــا فـــي 
الربـــع األول مـــن العـــام الجـــاري، فيمـــا 
توقع 44.6 % من المؤسســـات استقرار 
أداء أعمالهـــا. وأفـــاد 14.1 % منهـــا عن 
عـــدم تفاؤلهـــم ألداء أعمالهـــم، ولوحظ 
انخفاضـــا قـــدره 0.5 نقطة للمؤسســـات 

التي تتوقع عمليات متفائلة للربع األول 
2020، كمـــا لوحـــظ ارتفاع المؤسســـات 
التـــي تتوقع أداًء غير مـــرض قدره 2.5 

نقطة للربع األول من العام الجاري.
واســـتناًدا للتقريـــر، أظهـــرت مـــا يقارب 
مـــن 28.9 % مـــن المؤسســـات رضاهـــا 
عـــن األداء الحقيقـــي لشـــركاتها خـــال 
الربـــع الرابـــع 2019، وفـــي المقابل، فقد 
أبـــدت 16.4 % عدم رضاهـــا عن األداء 
التجـــاري، في حيـــن عبرت 54.7 % عن 

اســـتقرار حالـــة أداء أعمالهـــا التجاريـــة 
خال الربع الرابع.

عـــدد  اســـتقرار  التقريـــر  وأوضـــح 
المؤسسات المتفائلة للوضع االقتصادي 
فـــي البحريـــن للربـــع الرابـــع مـــن العـــام 
مقارنـــة   ،%  28.9 بنســـبة  الماضـــي، 
انخفـــض  بينمـــا   ،2019 الثالـــث  بالربـــع 
عدد المؤسســـات التي شـــهدت عمليات 
غيـــر مواتية بمقدار 1.9 نقطة. وكشـــف 
المســـح أن عدد المؤسسات زاد في ظل 

وجـــود حـــاالت أداء األعمـــال المتفائلـــة 
فـــي الربع الرابـــع 2019 مقارنـــة بالفترة 

نفسها من العام 2018.
* “الكبرى” تشهد أعلى مستوى للثقة

)أكثـــر  الكبيـــرة   وســـجلت المؤسســـات 
مـــن 101 موظـــف( أعلى مســـتوى للثقة 
في أداء األعمـــال عند 16.3 نقطة للربع 
الرابـــع 2019، بمعـــدل أعلى بــــ4.6 نقطة 
عـــن الربـــع الســـابق الـــذي ســـجل 11.7 

نقطة.

وســـجلت المؤسســـات متناهيـــة الصغر 
)5-1 موظفيـــن( ثانـــي أعلـــى مؤشـــرات 
البحريـــن  فـــي  األعمـــال  أداء  لثقـــة 
للربـــع الرابـــع من العـــام الماضـــي، حيث 
ســـجلت 14.9 نقطـــة، تليها المؤسســـات 
المتوســـطة )100-51 موظفـــي( بــــ13.8 
الصغيـــرة  المؤسســـات  نقطـــة، وأخيـــرا 
)50-6 موظف( مســـجلة 8.5 نقطة للربع 

الرابع 2019.
وبلـــغ أعلـــى مؤشـــر ثقـــة ألداء األعمـــال 
للربـــع الرابع من 2019 عنـــد 19.2 نقطة 
لألنشطة العقارية، وأدنى مؤشر للسكن 
والغذاء وأنشطة الخدمات عند – 28.6 

نقطة.
األعمـــال  أداء  لمؤشـــر  بالنســـبة  أمـــا 
حســـب نوع االســـتثمارات فقد ســـجلت 
المؤسســـات التي لديها استثمارات في 
الخـــارج ارتفاًعـــا في ثقـــة األعمال للربع 

الرابع 2019 عند 27.1 نقطة.

99.9 % ثقة األعمال بالبحرين بالربع الرابع 2019
ــرات ــؤشـ ــمـ ــر” تــشــهــد ثـــانـــي أعـــلـــى الـ ــغـ ــصـ ــات “مـــتـــنـــاهـــيـــة الـ ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ

المنامة - الذكاء االصطناعي

أقيـــم أخيـــًرا حفل توزيـــع جوائز “CIO 100” في نســـخته الثانية عشـــر 
علـــى التوالـــي، المقام في فندق “ريكســـوس جميرا” بمدينـــة دبي، الذي 
أشـــرفت علـــى تنظيمـــه المؤسســـة الدوليـــة المعروفـــة “CNME” أخبـــار 
الكمبيوتر الشـــرق األوســـط. وُكرم أثناء الحفل نخبة من أفضل مديري 
تقنيـــة المعلومـــات في الشـــرق األوســـط، وكان التكريم مـــن قبل الرعاة 
والمحكميـــن. وفـــاز من البحرين، رئيـــس مجموعة الـــذكاء االصطناعي 
وخبيـــر التحول الرقمي جاســـم حاجي، وللمرة الثامنة خال الســـنوات 
الماضيـــة؛ تقديـــًرا لجهـــوده و إبداعاته وإســـهاماته المثاليـــة في تطوير 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي المنطقـــة، إضافة إلـــى دعمه وتشـــجيعه فيما 

يتعلق بتطوير هذا المجال، ويعتبر ما حققه إنجاًزا كبيًرا للبحرين.

”CIO 100 تكريم حاجي في حفل “جوائز
المنامة - بنا

قــال وزير النفط الشــيخ محمد بــن خليفة آل خليفة إن 
مملكــة البحريــن ملتزمــة بدعــم خفــض إضافــي إلنتــاج 
النفــط قــدره 600 ألــف برميــل يوميا أوصت بــه اللجنة 
الفنية المشــتركة لتحالف أوبك+ في اجتماع األســبوع 

الماضي.

النفـــط  وزيـــر  وأوضـــح 
بالتعديـــل  التوصيـــة  أن 
فـــي  المقتـــرح  الطوعـــي 
التصـــدي  هدفهـــا  اإلنتـــاج 

لهبـــوط متوقع فـــي الطلب 
خصوصـــا  النفـــط،  علـــى 
فيـــروس  تفشـــي  بســـبب 

كورونا في الصين.

وزير النفط: البحرين ملتزمة بدعم خفض إضافي إلنتاج النفط
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المنامة - مباشرالمنامة - المناقصات والمزايدات

فتح مجلس المناقصات والمزايدات، أمس، مظاريف 16 عطاء 
لعدد ست مناقصات مطروحة من ثاث جهات متصرفة.

وتضمـــن جـــدول أعمـــال اللجنـــة فتـــح أربـــع مناقصـــات لهيئـــة 
البحرين للســـياحة والمعارض، المناقصة األولى بشـــأن التعاقد 
مـــع مكتب تمثيلي في الســـعودية، وتم اســـتام عطاءين لهذه 
المناقصـــة. أمـــا المناقصـــة الثانيـــة فكانـــت للتعاقد مـــع مكتب 
تمثيلـــي في دولة الكويت، وتم اســـتام عطاءين لها، في حين 
تـــم اســـتام أربعـــة عطـــاءات للمناقصـــة الثالثة بشـــأن التعاقد 
مـــع مكاتـــب تمثيلية في الهنـــد. وأما المناقصـــة الرابعة فكانت 
للتعاقـــد مع المكاتـــب التمثيلية في المملكة المتحـــدة وايرلندا 

الشمالية، وقد تم استام أربعة عطاءات.
كمـــا تـــم فتـــح مناقصة لشـــركة تطويـــر للبترول بشـــأن اتفاقية 
شـــراء طويلة األمـــد مدتها 5 ســـنوات لتوفيـــر وتزويد معدات 

لوفكن، وتم استام عطاء واحد لهذه المناقصة.
وأخيـــًرا، قامـــت لجنـــة الفتـــح بفتح ثاثـــة عطـــاءات لمناقصة 
شركة مطار البحرين، بشأن تقديم الدعم للبنية التحتية لشبكة 

االتصال والتواصل باأللياف )فايبر( بمطار البحرين الدولي.
حضر عملية فتح العطاءات عدد من ممثلي الجهات المتصرفة 
والشـــركات المشاركة في العطاءات. يذكر أن جميع العطاءات 
المقدمـــة للمناقصـــات تخضع للتقييـــم الفني والمالي، وســـتتم 
الترسية على العطاء األفضل شروطًا واألقل سعًرا وفًقا ألعلى 
معايير اإلنصاف والتنافســـية التـــي يتبناها مجلس المناقصات 

والمزايدات.

كشـــف مجلس التنميـــة االقتصادية 
فـــي البحرين عن جذب 134 شـــركة 
باســـتثمارات  الماضـــي،  العـــام  فـــي 
وصلت إلى 835 مليون دوالر. ووفًقا 
لبيان صحافي، فقد اســـتطاعت تلك 
الشـــركات مـــن خـــال االســـتثمارات 
المذكـــورة جذب ما يزيـــد عن 6000 
الثاثـــة  األعـــوام  خـــال  وظيفـــة 
االســـتثمارات  وتوّزعـــت  الُمقبلـــة. 
الماليـــة،  الخدمـــات  مجـــاالت  فـــي 
تكنولوجيـــا المعلومـــات، تكنولوجيا 
الخدمـــات  الصناعـــة،  االتصـــاالت، 
الســـياحة،  العقـــارات،  اللوجســـتية، 
التعليـــم، والرعايـــة الصحيـــة.  ُيذكر 
أن جنســـيات هـــذه الشـــركات كانـــت 
من باد متنوعة وأهمهم السعودية، 

اإلمـــارات، الكويـــت، فرنســـا، الهنـــد، 
اليابـــان، المملكـــة المتحـــدة، وهونج 

كونج.
التنفيـــذي لمجلـــس  الرئيـــس  وقـــال 

التنميـــة االقتصاديـــة فـــي البحرين، 
عـــام  دخولنـــا  “مـــع  حميـــدان  خالـــد 
2020، نتطلـــع إلـــى المزيـــد من النمو 
فـــي قطاعاتنـــا غيـــر النفطيـــة فيمـــا 
التنويـــع  مســـار  المملكـــة  تواصـــل 

االقتصادي”.
الماليـــة  وزارة  لتقديـــرات  ووفًقـــا   
واالقتصـــاد الوطنـــي، فمـــن المنتظر 
ارتفـــاع الناتـــج اإلجمالـــي الحقيقـــي 
البحرينـــي بنســـبة 2.1 % فـــي العام 
الماضـــي، بســـبب تســـجيل النمو في 
قطاعـــات غيـــر نفطيـــة مـــن أبرزهـــم 
الصناعـــة، الخدمـــات الماليـــة، النقل، 
واالتصاالت بنسبة تبلغ نحو 2.3 %. 
وأشـــارت الـــوزارة أيًضا لوجـــود نمو 

في القطاع النفطي بنسبة 1.4 %.

ــع لــلــتــقــيــيــم الــفــنــي والــمــالــي ــض ــخ الُمقبلــةجــمــيــعــهــا ت الثالثــة  األعــوام  خــالل  وظيفــة   6000 خلــق 
البحرين تجذب استثمارات بـ835 مليون دوالرفتح 16عطاًء بـ 6 مناقصات لـ 3 جهات متصرفة

البحرين تِحل الخامسة في “بيئة مزاولة األعمال”
ــاشــئــة ــن ال األســـــــواق  ــر  مـــؤشـ فـــي  ــا  ــيًّ ــم ــال ع ــة 15  ــب ــرت ــم ــال ب جـــــاءت 

ــا علــى مؤشــر أجيليتــي لألســواق الناشــئة 2020، فيمــا عــززت المملكــة مــن قدرتهــا  احتلــت البحريــن المرتبــة 15 عالميًّ
ا على المؤشر الفرعي “أساسيات مزاولة األعمال” بعد أن صعدت ثالثة مراكز  التنافسية لتحتل المرتبة الخامسة عالميًّ
مقارنــة بالعــام 2019.  وقــد تفّوقــت دول الخليــج العربــي علــى معظم األســواق الناشــئة األخــرى في اإلصــدار الحادي 
عشــر من مؤشــر أجيليتي اللوجســتي لألســواق الناشــئة، والذي يقيس القدرة التنافســية لهذه األســواق بناء على قوة 

الخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة األعمال.

المواتيـــة  الظـــروف  وســـاهمت   
القـــوة  لمزاولـــة األعمـــال ونقـــاط 
الرئيســـية في منـــح دول الخليج 
صـــدارة  فـــي  متقدمـــة  مراكـــز 
تصنيـــف المؤشـــر بعـــد الســـوقين 
المركـــز)1(  الصيـــن  العماقيـــن: 
والهنـــد المركـــز )2( وإلـــى جانـــب 

دول جنوب شرق آسيا.
مراكـــز  الخليـــج  دول  واحتلـــت   
متقدمـــة فـــي التصنيـــف، حيـــث 
المركـــز)3(،  اإلمـــارات  حصـــدت 

والسعودية )6(، وقطر)7(، وُعمان 
)14(، والبحريـــن )15(، والكويـــت 
شـــرق  جنـــوب  دول  ومـــن   .)19(
آســـيا؛ احتلت إندونيســـيا المركز 
 ،)9( وتايانـــد   ،)5( وماليزيـــا   ،)4(
وفيتنام )11( بسبب أدائها القوي.

 وقال الرئيس التنفيذي ألجيليتي 
العالميـــة  اللوجســـتية  للخدمـــات 
المتكاملـــة فـــي الشـــرق األوســـط 
وأفريقيـــا، إليـــاس منعم “تســـتمر 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 

فـــي تنويـــع اقتصاداتهـــا وإحـــراز 
تقدم مّطرد في تبســـيط القوانين 
وتطويـــر  التنظيميـــة  واألطـــر 
فالمنطقـــة  الرقميـــة.  قدراتهـــا 
ككل تواصـــل النمو، مع اســـتمرار 
النظـــرة الواعـــدة لمســـتقبلها مـــع 
بدايـــة العقـــد الجديـــد”.  وأظهـــر 
اســـتبيان أجيليتي الســـنوي الذي 
مهنيـــي  مـــن   780 فيـــه  شـــارك 
قطاع ساســـل اإلمـــداد، أن هناك 
حالـــة مـــن التشـــاؤم العـــام حـــول 

االقتصـــاد العالمـــي حيـــث اعتبـــر 
64 % مـــن المشـــاركين أن الركود 
بينمـــا  “مرّجـــح”؛  أمـــر  العالمـــي 
 %  12 االحتمـــال  هـــذا  اســـتبعد 
فقط من المشاركين في الدراسة. 
إلـــى  وتســـتند هـــذه االعتقـــادات 
الضغوطات الســـلبية على أحجام 
التجـــارة العالميـــة، وآفـــاق النمـــو 
غيـــر المؤكدة، واســـتمرار الحرب 
التجاريـــة بين الواليـــات المتحدة 

األميركية والصين.
 50 بتصنيـــف  المؤشـــر،  ويقـــوم   
دولـــة وفًقـــا للعوامـــل التـــي تعزز 
لمـــزودي  بالنســـبة  جاذبيتهـــا 
ووكاء  اللوجســـتية  الخدمـــات 
وشـــركات  الشـــحن  وخطـــوط 

وجـــاءت  والموزعيـــن.  الطيـــران 
المراكز العشـــر األولى على النحو 
التالي بحســـب الترتيـــب: الصين، 
الهنـــد، اإلمارات العربية المتحدة، 
إندونيســـيا، ماليزيـــا، الســـعودية، 

قطر، المكسيك، تاياند، وتركيا.
 وتأتي الصين والهند وإندونيسيا 
فـــي المراكـــز األولـــى مـــن حيـــث 
الخدمـــات اللوجســـتية المحليـــة؛ 
والهنـــد  الصيـــن  حصـــدت  فيمـــا 
فـــي  المراكـــز  أولـــى  والمكســـيك 
الدوليـــة؛  اللوجســـتية  الخدمـــات 
مـــن حيـــث  المراكـــز  أفضـــل  أمـــا 
األعمـــال  مزاولـــة  أساســـيات 
اإلمـــارات  مـــن نصيـــب  فجـــاءت 

وماليزيا والسعودية.

الكويت - أجيليتي

خالد حميدان

حاجي أثناء حفل توزيع الجوائز الشيخ محمد بن خليفة

زينب العكري



قيد رقم: ١٤-١٠٨٨٤٦

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل التجاري

 )CR2020-ٕاعالن رقم )١٨٧٦٤
تسجيل اسم تجاري

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه ٔاي 

اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر : حيدر بن حسين بن علي زكري 

االسم التجاري الحالي : مطاعم وكفتيريا جبل علي

االســـــم التجـــاري الجديد : جبل علي لتجارة العامة

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

C
C ً

٥ ١٧,٩٩٥*

تعلــن المحكمــة الكبــرى الدائــرة الثانيــة- المدنية بــأن المدعــي: محمد علي 
احمــد عباس-عبــاس علــي احمد عبــاس - حليمة علي احمــد عباس - مريم 
علــي احمــد عباس -ســكينة علــي احمد عباس وكيلــة المدعين: عباس علي 
احمــد عبــاس قــد أقامــوا هــذه الدعوى ضــد المدعي عليــة: جهاز المســاحة 
والتســجيل العقــاري طالبيــن فيهــا اثبــات ملكيتهــم للعقــار الكائــن في قرية 

كرزكان منزل ١٠٥٤-طريق ٢٦٣١ مجمع ١٠٢٥.
 لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب المدعين أن يتقدم لهذه المحكمة 
بطلب مشــفوع بأوجه إعتراضه، وقد حددت المحكمة جلســة 13/2/2020 

لنظر الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS3002186334 :رقم الدعوى: 02/2020/00590/2  -  رقم الكتاب

التاريخ:3-2-2020
المحكمة الكبرى المدنية الثانية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠( لسنة ٢٠٢٠ 

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيدة ســامية احمــد عبــدهللا ناشــر المالكة لـ ورشــة النمــط الداخلي 
للتجــارة )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٩١٧٩٦، طالبتــا  
تحويل المؤسسة الفردية بكافة فروعها إلى شركة ذات مسئولية محدودة 
برأسمال وقدره ٥٠٠٠، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم.

١. سامية احمد عبدهللا ناشر
٢. خالد احمد مسعد الكهالي

JOSEPH VAKAPPADAM AUGUSTIN .٣
وتعديل االسم التجاري ليصبح ورشة النمط الداخلي للنجارة ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديه أي اعتراض قانوني التقــدم إلى اإلدارة المذكورة خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان.

القيد : ٩١٧٩٦

 تاريخ: ٩/٢/٢٠٢٠

 تاريخ: ٢٠٢٠/7/1

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد/ محمــد عــادل علي حســن المدنــي باعتبــاره المصفــي القانوني 
لشــركة كارداج لألثــاث ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة 
بموجــب القيــد رقــم 88193-1 طالبــا ٕاشــهار انتهــاء اعمــال تصفيــة الشــركة 
تصفيــة اختياريــة وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقــا الحكام قانون 

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

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 

ٕاليها الســيد/ خالد الشــفيع محمد دودي، باعتباره المصفي القانوني لشــركة 

االبنــوس للتجارة العامة ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محدودة 

بموجــب القيــد رقــم 128061-1 طالبا ٕاشــهار انتهــاء اعمال تصفية الشــركة 

تصفيــة اختياريــة وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقــا الحكام قانون 

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

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد/ SANU KURUVILLA، باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة 
ريلوســينت كو نســلتنتس ذ.م.م، المسجلة كشــركة ذات مسؤولية محدودة 
بموجب القيد رقم ٩٤١٤٩ طالبا ٕاشهار انتهاء اعمال تصفية الشركة تصفية 
اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم)21( لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

إعالن رقم )CR2019-15٦437( لسنة ٢٠٢٠
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة كارداج لألثاث ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة االبنوس للتجارة العامة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

إعالن رقم )٨٤٣٢( لسنة ٢٠٢٠
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة ريلوسينت كو نسلتنتس ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2020-20316( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا جهاد بخيت عبدهللا محمد بدو بتحويل المحل التجاري التالي: 
إلى عبدالمنعم  بخيت عبدهللا محمد بدو

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

رقم القيد

٥٢٧٥٣-٣

٥٢٧٥٣-١٠

االسم التجاري
مركز المعجزة التجاري

اسواق المعجزة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -22708( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب تغيير اســم تجاري، فعلى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 135266-1

اسم التاجر: فاضل عباس عيسى يوسف يعقوب
االسم التجاري الحالي: زبيدي للمشويات

االسم التجاري المطلوب: فيش كورنر للمشويات

 تاريخ: ٩/٢/٢٠٢٠

قيد رقم: 1-98671

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2020-ٕاعالن رقم )٢٠٤٦٦
تسجيل اسم تجاري

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه ٔاي 
اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : وليد مختار مختار احمد عطا محمد خان 

االسم التجاري الحالي : بروج الجرناس لتشييد المباني
االســـــم التجـــاري : بو خالد للغاز

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

بشأن تغيير اسم 
شركة نيو دالم للديكور الداخلية شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســادة شــركة نيــو دالــم للديكــور الداخليــة شــركة تضامــن بحرينيــة 

المسجلة بموجب القيد رقم ١٣٤٣٤٥، طالبين تغيير االسم التجاري

 من نيو دالم للديكور الداخلية شركة تضامن بحرينية

الى نيو دالم لمكاتب الرئيسية شركة تضامن بحرينية

فعلــى كل مــن لديه أي اعتراض قانوني التقــدم إلى اإلدارة المذكورة خال 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان.

القيد : 134345

 تاريخ: ٢٠٢٠/9/2

)CR2020-إعالن رقم )٢١٩٦٥
تنازل أوبيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه: الشيخة حصة خالد محمد ال خليفة 
بطلــب تحويــل المحــل التجــاري التالــي: إلى الســيد/ الشــيخ 

خليفة بن عبدهللا بن محمد آل خليفة 
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلــى اإلدارة 
خال خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

23331-4

23331-٥

23331-١٠

23331-١٦

23331-١٧

االسم التجاري

سميح للمعجنات

اولمبيك لقطع غيار السيارات

خدمات شبنا للسيارات

سميح للمعجنات

سميح للمعجنات

 تاريخ: ٢٠٢٠/2/٦

يعلن مكتب بحرين اكسبرس لأليدي العاملة والمسجلة لدى وزارة الصناعة 
والتجارة والســياحة في مملكة البحرين تحت القيد تجاري رقم 54037-4 
 EA13R119/والمرخــص لــدى هيئة تنظيم ســوق العمل تحت الرقــم  ٢٠١٩
إغــاق الكمتــب نهائيا منذ تاريــخ 3/1/2020 عليه يتقدم المكتب الى جميع 
المراجعين والمتعاملين المكتب بالتأكيد من عدم وجود اي استحقاقات او 

التزامات على المكتب خال فترة زمينة اقصاها ٩٠ يوما
نرجوا مراجعة السيد/ عبدهللا المرباطي

رقم االتصال 33755757 

إعالن إغالق وإلغاء ترخيص مكتب 
بحرين اكسبرس لأليدي العاملة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠( لسنة ٢٠٢٠ 

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية 
لتصبح شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا عبدالــودود عبدالحنــان عبدالرزاق احمد صاحب مصنــع دايموند الين 
لأللمنيــوم )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم 86464، طالب 
فــرع ١ مــن المؤسســة الفرديــة لتصبح شــركة ذات مســئولية محــدودة بين 

كل من:
١. عبدالودود عبدالحنان عبدالرزاق احمد
ABUL BASHAT ABDUR RASHID .٢

MOHAMMED MOIZUDDIN.٣
SHAHZADA MOHURRAM.٤

SAYEEDA BEGUM.٥

القيد : 86464-1

 تاريخ: ٢/٢٠٢٠/10

 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
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

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
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“مدينة الصالح” تتحول إلى ســجون ســرية يحيط بها الموت

فظائع تعذيب وحشية.. “باستيل” الحوثي في تعز

سلطت منظمة حقوقية دولية، الضوء على فظائع التعذيب التي تمارسها ميليشيات الحوثي االنقالبية في “مدينة الصالح” التي حولها الحوثيون إلى سجون 
سرية، يسكنها الرعب، ويحيط بها الموت، وترتكب فيها أبشع الجرائم واالنتهاكات التي تطال آالف المدنيين من أبناء محافظة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن.

للحقـــوق  ســـام  منظمـــة  وشـــبهت 
والحريات بجنيف، في تقرير أصدرته، 
أمـــس االثنين، بشـــاعة ســـجن الصالح 
بســـجن تدمـــر في ســـوريا والباســـتيل 
في فرنســـا، مشـــيرة إلى أن الســـجناء 
يتعرضـــون أللـــوان مـــن التعذيب مثل 
التجويع والمنع من النظافة والحرمان 

من التهوية والشمس.
وقـــال التقرير إن المدينـــة المكونة من 
860 وحـــدة ســـكنية موزعـــة علـــى 83 
مبنـــى، حولـــت الميليشـــيات الحوثيـــة 
قرابة 20 عمارة منها إلى سجون سرية، 
مقســـمة علـــى ٥ أقســـام رئيســـة، وهي 
سجن األمن القومي، والسجن الوقائي 
وســـجن األمنيين، وسجن العسكريين، 
إضافة إلى أقسام داخلية لها مسميات 
مختلفـــة كســـجن “الدواعش” وســـجن 
“الجنائيـــات”،  وســـجن  “االســـتقبال” 
ســـجن “المجاهدين” وسجون “عدن” و 

“أبو حرب” و “المشايخ”.
العشـــرات  خـــال  مـــن  أنـــه  وأضـــاف 
مـــن المقابـــات مـــع الضحايـــا وذويهم 
الحوثييـــن  مـــن  مقربيـــن  وشـــهادات 
الجماعـــة،  حكومـــة  فـــي  ومســـؤولين 
نتيجـــة  إلـــى  “ســـام”  وصلـــت منظمـــة 
مفادهـــا “أن ســـجن الصالـــح واحد من 
أخطـــر الســـجون الخاصـــة فـــي اليمـــن 
الـــذي تمـــارس فيـــه انتهـــاكات بشـــعة 
بحق المحتجزيـــن، فالرعب الذي يعبر 
منـــه  عنهـــم  المفـــرج  المعتقلـــون  عنـــه 
ليـــس لـــه وصف، وبحســـب الشـــهادات 
فإن الخروج من هذا المعتقل يشـــعرك 

بحياة جديدة”.
مـــن  عـــدد  شـــهادات  التقريـــر  وســـرد 
تـــم  الذيـــن  والضحايـــا  المختطفيـــن 
ســـجن  فـــي  وتعذيبهـــم  إخفاؤهـــم 
الصالـــح، وحســـب التقريـــر فإن “أســـوأ 
مـــا أنتجه العقل البشـــري مـــن عمليات 

التعذيب والمعاملة غير اإلنسانية بحق 
المعتقليـــن حدثـــت فـــي ســـجن مدينة 
الصالـــح، وكميـــة الرعـــب الـــذي يعتري 
المعتقليـــن المفـــرج عنهـــم مـــن مجـــرد 
ذكر هذا الســـجن شـــاهدها الفريق في 
وجوههـــم، وقرأتها “ســـام” فـــي كلمات 
بأيديهـــم  الضحايـــا  ســـطرها  وأحـــرف 

وتسجيات صوتية بأصواتهم”.
وأشـــار التقريـــر إلـــى األغـــراض التـــي 
االختطافـــات  عمليـــات  وراء  كانـــت 
فـــي  واإلخفـــاء  واالعتقـــال  الواســـعة 
ســـجن الصالـــح بتعـــز، وهـــي “اعتقـــال 
المدنييـــن لمبادلتهـــم بأســـرى الجماعة 
المدنييـــن  اعتقـــال  أو  المحتجزيـــن، 
وتعذيبهم بغـــرض التجنيد، أو اعتقال 
المدنيين بغرض االبتزاز المالي، إضافة 
الخصـــوم  واختطـــاف  اعتقـــال  إلـــى 
السياسيين ومن يثيرون قلق الجماعة 
فـــي مناطق ســـيطرتها”. وأورد التقرير 
أســـماء القيـــادات الحوثية المســـؤولة 

عـــن الســـجن، واختصـــاص كل قيادي، 
واالنتهـــاكات  الجرائـــم  إلـــى  مشـــيرًا 
المنســـوبة لكل مـــن قادة الميليشـــيات 
القائمـــة علـــى إدارة الســـجن وتعذيـــب 
بحرياتهـــم.  والمتاجـــرة  المختطفيـــن 
ونقلت المنظمة في تقريرها شـــهادات 
عن التعذيب الذي يتعرض له السجناء 
الحوثـــي،  جماعـــة  عناصـــر  يـــد  علـــى 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا وثقت شـــهادات 27 
مـــن ضحايا ســـجن الصالح والشـــهود، 
إضافـــة إلى 3 وســـطاء محايدين ممن 

تمكنوا من زيارة السجن.

تفكيك 7 ألغام بحرية حوثية 

قرب المياه الدولية

التابعـــة  الهندســـية  الفـــرق  فككـــت 
للجيش اليمني، ٧ ألغام بحرية زرعتها 
ميليشيا الحوثي االنقابية، في البحر 
األحمر غرب جزيرة “ســـانا” بالقرب من 
المياه الدوليـــة،  بعد أيام على مقتل ٣ 

صيادين مصريين وجرح آخرين جراء 
انفجار لغم حوثي.

فـــي  لأللغـــام  اليمنـــي  المرصـــد  وأفـــاد 
صفحته الرســـمية على موقع “تويتر”، 
أمـــس االثنيـــن، بأن الفـــرق الهندســـية 
التابعـــة للقـــوات الحكوميـــة فككـــت ٧ 
ألغام بحرية للحوثيين، موضحا أنه تم 
العثـــور على هذه األلغـــام قرب جزيرة 
“سانا” الواقعة في البحر األحمر، قبالة 
مديريـــة ميـــدي فـــي محافظـــة حجـــة 

شمال غربي اليمن.
مقتـــل ٣  مـــن  أيـــام  بعـــد  ذلـــك  يأتـــي 
صيادين مصريين وجرح آخرين جراء 
انفجـــار لغـــم بحري بقارب صيـــد كانوا 

على متنه.
وتحدثـــت تقاريـــر عـــن تزويـــد إيـــران 
للميليشـــيا الحوثية في اليمن بمعدات 
عســـكرية تشـــمل عشـــرات اآلالف مـــن 
األلغـــام والصواريـــخ البحريـــة، إضافة 

لقوارب يتم توجيهها عن بعد.

جنيف ـ وكاالت

منظمة دولية تشّبه معتقالت الحوثي بسجنّي تدمر والباستيل

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

والدفـــاع  األمـــن  لجنـــة  عضـــو  أكـــد 
النيابيـــة فـــي العراق، علـــي الغانمي، 
أمس االثنين، بدء انســـحاب القوات 
األميركية مـــن قواعد موجودة فيها 

على األراضي العراقية.
وقال الغانمي في تصريح صحافي، 
إن الواليـــات المتحـــدة، بـــدأت تغادر 
العـــراق، وبـــدأت قواتها باالنســـحاب 

فعليا من 15 قاعدة عسكرية.
ولفـــت إلـــى أن األميركييـــن انحصـــر 
وجودهـــم في قاعدتيـــن، األولى في 
أربيـــل والثانيـــة هـــي قاعـــدة عيـــن 
األســـد في األنبار. وأضـــاف الغانمي 

أن الواليات المتحدة تتمسك بالبقاء 
في القاعدتيـــن )أربيل واألنبار(، لكن 
الضغـــط الشـــعبي والبرلمانـــي يصـــر 
علـــى انســـحاب قواتهـــا مـــن جميـــع 

القواعد.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت 
الشـــهر الماضـــي أنهـــا “لـــن تتراجـــع” 
عـــن قرارهـــا بشـــأن إخـــراج القـــوات 
األجنبيـــة من الباد، بعد األزمة التي 
تصاعدت بين بغداد وواشنطن على 
خلفيـــة مقتـــل قائـــد فيلـــق القـــدس 
فـــي الحرس الثوري اإليراني قاســـم 

سليماني.

بدء انسحاب القوات األميركية من 15 قاعدة في العراق

الجزائر ـ أ ف ب

طلبت نيابة مجلس االستئناف العسكرية، أمس االثنين، عقوبة السجن 20 سنة، 
على سعيد بوتفليقة، بحق شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين. 

مســـؤولين  بالســـجن  الطلـــب  وشـــمل 
فـــي االســـتخبارات، إضافة إلـــى لويزة 
حنون، رئيســـة حـــزب العمـــال، بتهمتي 
“المســـاس بســـلطة الجيـــش والمؤامرة 
ضـــد ســـلطة الدولة” بحســـب محامين. 
المتهميـــن  محاكمـــة  األحـــد،  وبـــدأت، 
األربعـــة المســـجونين منـــذ مايـــو، بعـــد 
قبـــول االســـتئناف في أحكام بالســـجن 
 25 فـــي  بحقهـــم  صـــدرت  عامـــا   15
العســـكرية  بالمحكمـــة   2019 ســـبتمبر 
بالبليـــدة جنـــوب العاصمـــة الجزائريـــة. 
وبـــدأت المحاكمـــة فـــي يومهـــا الثانـــي 

صبـــاح االثنيـــن، فـــي جلســـة مغلقة 
تـــم تخصيصهـــا لمرافعـــة النيابة، 
فـــاروق  المحامـــي  صـــرح  كمـــا 
قســـنطيني لوكالة “فرنس برس”. 

قســـنطيني  ويدافـــع 

عـــن الفريـــق المتقاعـــد محمـــد مديـــن، 
الذي اشـــتهر بالجنرال توفيق، الرئيس 
واألمـــن،  االســـتعام  لدائـــرة  الســـابق 
وهـــي التســـمية التي كانـــت تطلق على 
االستخبارات بين 1990 و2015. ونظرا 
للصاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 
25 سنة من قيادته للجهاز، كان البعض 
يرى أنه حّول االســـتخبارات إلى “دولة 
داخـــل الدولـــة”. وصبـــاح االثنين طلب 
لويـــزة  العمـــال  حـــزب  رئيســـة  دفـــاع 
حنـــون، البراءة، بحســـب أحد محاميها 
التســـعة بوجمعـــة غشـــير. والـــى جانب 
الجنـــرال توفيـــق ولويزة حنون، 
مُثـــل المتهم الرئيســـي ســـعيد 
بوتفليقة )62 ســـنة( مستشـــار 
الســـابق عبدالعزيز  الرئيـــس 

بوتفليقة منذ 1999.

طلب السجن 20 عاما لشقيق بوتفليقة.. وآخرين

عواصم ـ وكاالت

ضّخـــت الحكومـــة الصينيـــة مزيـــدا مـــن 
مليـــارات الـــدوالرات لمواجهـــة فيـــروس 
كورونـــا، فيمـــا ارتفعت حصيلـــة الوفيات 
لــــ 908. وأعلنـــت بكيـــن أمـــس االثنين أّن 
فيـــروس كورونـــا المســـتجّد حصد أرواح 
908 أشـــخاص في الصيـــن القارية، بينما 
تخّطى عـــدد المصابيـــن بالوبـــاء 40 ألف 
شـــخص بعدما ســـّجلت أكثر مـــن 3 آالف 

إصابة جديدة.
 وخـــارج الصيـــن القاريـــة ســـّجلت حتـــى 
بالفيـــروس،  فقـــط  وفـــاة  حالتـــي  أمـــس 
إحداهمـــا فـــي هونـــغ كونغ واألخـــرى في 
الفلبيـــن. وأعلنت بريطانيا، أمس االثنين، 
أن فيروس كورونا الجديد يشّكل تهديًدا 
خطيـــًرا ووشـــيًكا علـــى الصحـــة العامـــة، 
فـــي خطوة من شـــأنها أن تمنح الحكومة 
انتشـــار  لمكافحـــة  إضافيـــة  صاحيـــات 
الصحـــة  وزارة  وأضافـــت  الفيـــروس.  

إن “حـــدوث أو انتقـــال عـــدوى فيـــروس 
كورونـــا الجديـــد يشـــكل تهديـــًدا خطـــًرا 
ووشـــيًكا للصحة العامـــة”. وقالت الوزارة 
القواعـــد  فـــي  الموضحـــة  “اإلجـــراءات 
التنظيمية تعتبر وســـائل فعالة في إبطاء 
أو منع انتقال الفيروس”. وتقول بريطانيا 
إنهـــا رصـــدت حتى اآلن 4 حـــاالت إصابة 
بالفيـــروس، وتقـــوم بوضـــع البريطانييـــن 

العائدين من ووهـــان في الحجر الصحي 
لمدة 14 يوًما.

 وأصبحـــت حصيلة الوفيات الناجمة عن 
الوبـــاء أكبر بكثير مـــن تلك التي حصدها 
وبـــاء ســـارس. إلى ذلـــك، أعلنـــت منظمة 
ا في  ا أمميًّ الصحـــة العالمية أن فريًقا طبيًّ
طريقـــه إلـــى الصيـــن للوقوف على ســـبل 

مكافحة الفيروس.

مسافرون يرتدون كمامات ويتغطون بأكياس بالستيكية في شانغهاي

حصيلــة الضحايــا ترتفع في الصيــن.. 908 وفيــات و40 ألف إصابة
بريطانيا تحّذر: كورونا تهديد خطير و “وشيك”

عواصم ـ وكاالت

أمـــس  الســـوري  النظـــام  قـــوات  قصفـــت 
االثنيـــن بالمدفعية موقعا عســـكريا تركيا 
فـــي مطـــار تفتنـــاز العســـكري ومحيطـــه 
بمحافظـــة إدلـــب بشـــمال غـــرب ســـوريا، 
مـــا أدى لمقتـــل 5 جنـــود أتـــراك وجـــرح 5 
آخريـــن، حســـب مـــا أكدتـــه وزارة الدفاع 
الســـوري  المرصـــد  وتحـــدث  التركيـــة. 
لحقوق اإلنسان عن “مقتل 6 جنود أتراك 
بهجـــوم  متفاوتـــة”  بجـــروح   7 وإصابـــة 
النظـــام على النقطـــة العســـكرية التركية، 
كمـــا أكد مقتـــل 4 مـــن الفصائـــل الموالية 

لتركيا خال القصف.
كما قال مسؤولون أتراك لوكالة “رويترز” 
إن القوات التركية ردت بعد الهجوم على 
تفتناز. وكان المرصد السوري قد أكد في 
وقـــت ســـابق أن الجيش التركي يســـتعد 
لشـــن عملية عسكرية واســـعة ضد قوات 
النظـــام بعد نشـــر آالف الجنـــود واآلليات 

فـــي ريفـــي إدلـــب وحلـــب خـــال األيـــام 
الماضيـــة. وهددت أنقرة أخيرا بالرد على 
أي تهديـــدات تطـــال نقاطهـــا العســـكرية 
في ســـوريا. وفي ســـياق متصـــل، ُقتل 9 
مدنييـــن علـــى األقـــل في غارات روســـية 
اســـتهدفت قرية في شمال غرب سوريا، 
في وقت تواصل قـــوات النظام عملياتها 

العســـكرية فـــي المنطقة. وتأتـــي الغارات 
غـــداة مقتـــل 20 مدنًيـــا فـــي قصف جوي 
شـــنته طائرات لروســـيا وللنظام السوري 
مســـتهدفًة مناطق تســـيطر عليهـــا “هيئة 
ســـابًقا(  النصـــرة  )جبهـــة  الشـــام”  تحريـــر 
وفصائـــل أخـــرى فـــي محافظتـــي إدلـــب 

وحلب المحاذيتين.

مقاتلون سوريون مدعومون من األتراك في جنوب مدينة إدلب )أ ف ب(

مصــرع 9 مدنييــن بغــارة جويــة روســية بريــف حلــب
مقتل جنود أتراك بقصف للنظام بإدلب.. وأنقرة ترد

برلين ـ أ ف ب

قــررت أنيغريــت كرامــب - كارنبــاور التــي اختارتهــا أنجيــال ميــركل لخالفتهــا 
كمستشــارة العــدول عــن الترشــح لهــذا المنصب فــي 2021، كما ســتتخلى عن 
رئاســة حزب االتحاد الديموقراطي المســيحي األلماني المحافظ، في أجواء 

أزمة سياسية مفتوحة بسبب تحالف مع اليمين القومي في تورنغن. 

االتحـــاد  لقيـــادة  اجتمـــاع  وخـــال 
بـــررت  المســـيحي،  الديموقراطـــي 
كرامـــب - كارنبـــاور قرارهـــا بمحاولـــة 
قســـم من الحزب التحالـــف مع الحركة 
اليمينيـــة القوميـــة “البديـــل مـــن أجـــل 
ألمانيـــا”. وذكر مصـــدر قريب من حزب 
ميـــركل المحافظ أن كرامب - كارنباور 
االتحـــاد  مـــن  “قســـما  بـــأن  صرحـــت 
الديموقراطي المسيحي يقيم عاقات 

غيـــر واضحة مـــع )حـــزب( البديل 
مـــن أجـــل ألمانيـــا” وكذلك مع 
لينكـــه(  )دي  “اليســـار”  حـــزب 
المتطـــرف، مؤكـــدة  اليســـاري 

أنهـــا ترفـــض أي تحالف 
أو  الحـــزب  هـــذا  مـــع 

ذاك. وأوضحـــت الســـيدة التـــي تلقـــب 
باألحـــرف الثـــاث األولى من اســـمها “آ 
كا كا” أنـــه “ليـــس لديها هدف الترشـــح 
للمستشارية األلمانية”. وبما أن الترشح 
للمستشـــارية مرتبـــط برئاســـة الحزب، 
قررت كرامـــب - كارنبـــاور التخلي عن 
هذا المنصب أيضا في األشهر المقبلة. 
وقال المصدر نفســـه إنها “ستنظم هذا 
الصيف عملية اختيار مرشـــح لمنصب 
فـــي  لميـــركل  خلفـــا  المستشـــارية” 
 .2021 نهايـــة  أقصـــاه  موعـــد 
وأضـــاف أنها “ســـتواصل إعداد 
الحـــزب مـــن أجـــل مواجهة 
والتخلي عن  المســـتقبل 

الرئاسة بعد ذلك”.

خليفة ميركل تتخلى عن الترشح لمنصب المستشارية
أديس أبابا ـ وكاالت

لليــوم الثانــي علــى التوالي اســتمرت، أمــس االثنين، أعمــال القمة اإلفريقية الســنوية، 
التي انطلقت في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، وسيطرت الدعوات إلى حل سياسي 
فــي ليبيــا ووقف التدخــالت الخارجية فيها على أعمال اليــوم األول من القمة، وكذلك 

ملف مكافحة التطرف. 

وقال إســـماعيل الشـــرقي، مفوض الســـلم 
واألمـــن في االتحـــاد اإلفريقـــي، إن القادة 
األفارقة قرروا إرسال بعثة لتقييم الوضع 
في ليبيـــا ومدى احترام األفرقاء الليبيين 
وقـــف إطـــاق النار. وشـــدد الشـــرقي على 
ضـــرورة تنفيذ مخرجات “قمة برلين”. كما 
كشـــف عن رصد مقاتلين قادمين من ليبيا 
فـــي الســـاحل اإلفريقـــي ومنطقـــة بحيرة 
القـــادة  الشـــرقي علـــى أن  تشـــاد. وشـــدد 
األفارقـــة يرفضـــون التدخـــات الخارجية 

وقفهـــا.  علـــى  ويعملـــون  ليبيـــا  فـــي 
تحـــدث  الســـودان،  وبخصـــوص 

واألمـــن  الســـلم  مفـــوض 
اإلفريقـــي عـــن “تقـــدم في 

المرحلة االنتقالية”. 

وقـــال إن قـــادة االتحاد اإلفريقـــي أجمعوا 
على ضرورة رفع اســـم السودان من قائمة 

الدول الراعية لإلرهاب.
وأضـــاف الشـــرقي أن االتحـــاد قلـــق أيًضـــا 
من الوضـــع االقتصادي وســـيواصل دعمه 
للسودان ومواكبة المرحلة االنتقالية و”لن 

يسمح بأي انفات”، حسب تعبيره.
وتتواصـــل فـــي أديس أبابـــا أعمـــال اليوم 
الثانـــي مـــن قمـــة االتحـــاد اإلفريقـــي التي 
يشـــارك فيهـــا عدد كبير من رؤســـاء الدول 
إلـــى  إضافـــة  األعضـــاء  والحكومـــات 
رؤســـاء وزراء فلســـطين وكندا 
العـــام  واألميـــن  والنرويـــج 
لألمم المتحدة واألمين العام 

لجامعة الدول العربية.

القمة اإلفريقية.. اتفاق على إرسال بعثة تقييم إلى ليبيا

غارات إسرائيلية على غزة 
بعد قذيفة صاروخية

القدس المحتلة ـ وكاالت

هاجمت  قواته  أن  اإلسرائيلي  الجيش  أعلن 
فــي وقـــت مبكر مــن االثــنــيــن مــواقــع لحركة 
حــمــاس فــي غـــزة، بــعــد إطـــالق قــذيــفــة على 
إســـرائـــيـــل. وجــــاء نـــص بــيــان الــجــيــش كما 
من  عــدد  على  حربية  مقاتالت  “أغـــارت  يلي 
حماس  لمنظمة  التابعة  اإلرهابية  األهــداف 
جــنــوب قــطــاع غــــزة”، مــوضــحــا أن بــيــن هــذه 
وبـــنـــى تحتية  تـــدريـــبـــات  “مــجــمــع  الـــمـــواقـــع 
“جاءت  الغارات  أن هذه  عسكرية”. وأوضح 
ردا عــلــى إطـــالق الــقــذيــفــة الــصــاروخــيــة من 
قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء األحد”، ما 
أدى إلى إطــالق صفارات االنــذارات ولجوء 

اآلالف إلى المالجئ في المنطقة.
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ليسوا وحدهم شركاء تفاهمات “أستانا” حول سوريا 
في حلقة الشـــكوك المتبادلة والتموضع على حســـاب 
اآلخـــر إقليميًا عبر البوابة الســـورية، بـــل إن الالِعبّين 
الثالثـــي  مـــع  يتداخـــالن  واإلســـرائيلي  األميركـــي 
الروســـي – اإليرانـــي – التركـــي ميدانيـــًا وفـــي إطـــار 

التنافس االستراتيجي اإلقليمي.
حيوّيـــًا  مـــازال  األســـد  بشـــار  الســـوري  الرئيـــس 
للديبلوماســـية الروسية ألنه مفتاح شرعنة تواجدها 
في سوريا عسكريًا واستراتيجيًا على أساس أن هذا 
التواجـــد أتـــى بدعوة مـــن الحكومة الســـورية عكس 
الغـــزو واالحتالل األميركي للعراق – من وجهة النظر 
الروسية. قد يكون الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
فخـــورًا بإنجازاتـــه في ســـوريا انطالقًا من اســـتعادة 
الهيبة الروســـية التي كان الغـــرب قد حاول اقتالعها 
عبـــر البوابة الليبيـــة وانتهاًء بالتموضع اســـتراتيجيًا 
علـــى البحر األبيض المتوســـط في قواعد عســـكرية 

شبه دائمة لعقود.
لكـــن فالديميـــر بوتيـــن ليس فـــي منتهـــى االطمئنان 
ألن ســـوريا مازالـــت مشـــروع تـــوّرط فـــي مســـتنقع 
أو فـــي مواجهـــات واســـتنزاف، وهـــو ال يثـــق بالنوايا 
اإليرانـــي  بشـــريكيه  وال  األميركيـــة  واالدعـــاءات 
والتركـــي في الميدان الســـوري، عالقته مـــع الرئيس 

التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان لم تكن يومـــًا منبثقة 
مـــن ارتيـــاٍح لـــه بـــل رافقتهـــا دومـــًا الشـــكوك بغاياته 
ونزاهته وطموحاته واالضطراب من شخصيته، فما 
يجمع الرجالن من قاســـٍم مشترك يفّرقهما، إذ إن كل 
واحـــد منهما مصـــاٌب بالغـــرور والغطرســـة وال يطيق 

اآلخر في عمقه.
ما حدث هذا األسبوع من اشتباكات روسية – تركية 
فـــي ســـوريا كان متوقعًا وهو خطيـــر، واألخطر لربما 
آٍت ألن مشروعي بوتين وأردوغان يتضاربان جذريًا 
إقليميـــًا فيمـــا يتعاونـــان ســـوريًا، فأردوغـــان يتبنـــى 
عمليـــًا إدارة طموحـــات جماعة “اإلخوان المســـلمين” 
ويدفـــع بهـــا بـــأي ثمٍن كي تشـــق له طريقـــه إلى مجد 
قيـــادة الُســـّنة، أمـــا بوتين فإنـــه يعتبر هـــذه الجماعة 
أردوغـــان  يســـتخدمها  التـــي  القتـــال  أدوات  وكل 
طاقـــة  الروســـية.  للطموحـــات  وتدميريـــة  إرهابيـــة 
بوتين على تحّمل مشـــاريع القيادة اإلســـالمية تّتسع 
مـــع الجمهورية اإلســـالمية اإليرانية أكثر من هضمها 
المشـــاريع التركيـــة بالرغـــم مـــن أن كليهمـــا شـــريك 

ميداني في سوريا.
فإيـــران حليف اســـتراتيجي لروســـيا تكـــّرس أذرعها 
للقتال بجانب روســـيا دعمًا للنظام في دمشـــق، لكنها 
 junior تبقى بحســـب التفكير الروسي شريكًا صغيرًا

يســـّبب لها مشـــاكل كبيرة. عالقة روســـيا بإســـرائيل، 
مثـــالً، متطـــّورة بالـــذات فـــي ســـوريا، بمـــا ال يناســـب 
إيران، وهناك عالقة شـــخصية بين الرئيس الروســـي 
فالديمير بوتين ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتانياهـــو الذي نجح بأن يبدو مدّلـــالً ليس فقط لدى 
الرئيس األميركي دونالد ترامب بل أيضًا لدى بوتين 
وأردوغان معًا، حســـب مزاعمه. فقـــد صّرح نتانياهو 
هذا األسبوع ساخرًا بأن أردوغان يسّميه “هتلر” لكن 

التجارة بين إسرائيل وتركيا “منتعشة”. 
وفـــي ِخضـــّم المعركـــة بيـــن تركيا من جهـــة والمحور 
الذي يضم النظام وإيران وروســـيا، قصفت إسرائيل 
مواقع سورية – إيرانية بقرب دمشق في أول غارات 
لها منذ اغتيال قائد “فيلق القدس” قاســـم ســـليماني 
فـــي مؤشـــر علـــى عزمها قطـــع الطريق على ترســـيخ 
التموضـــع اإليرانـــي فـــي ســـوريا. إزاء هـــذا المشـــهد 
المتداخـــل والمعّقـــد، يطـــّل العمـــالق األميركـــي حينًا 
بصـــورة مباشـــرة ويلِقي بِظاللـــه حينًا على مشـــاريع 
اآلخرين وهو اليوم يزهو بثوٍب جديد يرتديه دونالد 
ترامب في أعقاب إنهاء جهود عزله واثقًا أن الوالية 
الثانيـــة في جيبه وأن عواصم العالم في صدد إعادة 
رســـم سياساتها على أساس بقائه في البيت األبيض 

لخمس سنوات مقبلة. “إيالف”.

المصلحة العليا للسودان
مـــازال الســـودان يعانـــي مـــن تركة النظـــام الســـابق الســـلبية والتي تتمثـــل أكبر 
تحدياتهـــا في رفع الســـودان عن قائمـــة الدول الداعمة لإلرهـــاب، حيث صنفت 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة الخرطـــوم كدولة داعمـــة لإلرهاب منـــذ أكثر من 
عقدين إثر إيواء نظام البشير العديد من الرموز اإلرهابية التي كان أهمها زعيم 
القاعـــدة أســـامة بـــن الدن، ما فرض علـــى الخرطوم العديد مـــن التحديات التي 
أعاقت بشـــكل مباشـــر عمليـــات التنمية والتطويـــر التي يقودها رئيـــس الوزراء 
الســـوداني عبـــدهللا حمـــدوك، فوجـــود الســـودان إلـــى اليـــوم على قائمـــة الدول 
الداعمة لإلرهاب يشـــل قدرة الســـودان على االنخراط في عالقات مباشـــرة مع 

المجتمع الدولي.
رفع اســـم الســـودان من هـــذه القائمة يعتبـــر اليوم علـــى رأس أولويات المجلس 
السيادي السوداني، ومن حق السودان أن يفعل كل ما يراه صحيحًا ويتسق مع 
مصلحته القومية في سبيل رفع اسم السودان عن هذه القائمة، ذلك ضمن سبل 
إعـــادة تدويـــر عجلة التنميـــة االقتصاديـــة والتنموية، وما لقـــاء رئيس المجلس 
الســـيادي عبدالفتـــاح البرهان األســـبوع الماضـــي مع رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو في العاصمة األوغندية إال حق مشـــروع وخطوة مهمة لبلوغ 
ذلك المأرب. على الرغم من أن الجميع مدرك للوضع الســـوداني اليوم والدوافع 
الوطنيـــة التـــي دفعت البرهان للقاء نتنياهـــو إال أن الصحافة الصفراء لم تدخر 
جهدًا في الهجوم والتشكيك في انتماء السودان لمحيطه العربي، متجاهلة أن 
العديـــد مـــن الدول العربية على عالقة بشـــكل أو بآخر مع إســـرائيل، وأن دوافع 
لقـــاء البرهـــان اليوم مع نتنياهو المرتب له من قبل الواليات المتحدة األميركية  
األهمية الوطنية لتلك الدول. لســـت هنا اليوم بصدد التصفيق للقاء البرهان مع 
نتنياهو، لكنني بالتأكيد ضد الحملة الشعواء التي شنت ضد السودان وقياداته، 
فالتشـــكيك والطعـــن في انتماء ووطنية قادة الســـودان أمـــر ال يقبله أي عربي، 
وإذا ما فرضنا جدالً أن كيل التهم للسودان اليوم كان من باب القومية العربية، 
أعتقد أن الســـودان دولة عربية وإخراجها من مســـتنقع البشـــير واجب على كل 

عربي كما هو واجب على كل عربي الدفاع عن القضية الفلسطينية.

بدور عدنان

المرأة في مجال العلوم
للمرأة في جميع العصور واألمم مســـاهمات عظيمة في مختلف العلوم، وقد 
حققـــت فـــي ذلك الكثير مـــن اإلنجازات فـــي مختلف المجـــاالت الِعلمية التي 
ساهمت في تقدم المجتمع وتطوره، فقد تعلمت المرأة وثابرت واجتازت كل 
العوائق السياســـية واالجتماعية واالقتصاديـــة بهمة واعية وعزيمة مقتدرة، 
ونالت بذلك كل تقدير من مجتمعها واحترام قيادات بلدانها، والتاريخ ُيسطر 
بمـــداٍد من ذهب كل مشـــاركات وإنجازات المـــرأة ِعبر العصور المختلفة حتى 
يومنـــا هـــذا، فليـــس هنـــاك أي مجال ِعلمـــي لم تكـــن المرأة مشـــاركة فيه، في 
العلوم اإلنســـانية والطبية والطبيعية والفلســـفية وغيرها، واســـتحقت بذلك 

العديد من الجوائز والشهادات الِعلمية وصوال لجوائز نوبل.
لم تحصد المرأة مكانتها الِعلمية والمجتمعية في بالدها من فراغ، بل نتيجة 
جهدهـــا المثابر في التحصيل الِعلمي النظري والتقني وحزمها في تحقيق ما 
تصبـــو إليه من أحالم تخدمهـــا وتخدم مجتمعها وأفـــراده في كل المجاالت، 
هذا التحصيل الذي فتح لها األبواب كاملة لتتقلد الكثير من الوظائف وتتبوأ 
المراكـــز المتقدمـــة وصـــوال لمقعـــد الـــوزارة والقضـــاء وغيرهـــا مـــن المناصب 
المتقدمـــة، ولالحتفاء بهذا الدور المجيـــد للمرأة قررت الجمعية العامة لألمم 
المتحـــدة فـــي 2015م تخصيص يوم 11 فبراير يوًما عالمًيا للمرأة في مجال 

العلوم.
االحتفاء بهذا اليوم يكون بحث الدول على االســـتفادة من كل مواهب أبناء 
المجتمع من الجنســـين وبالتســـاوي اعتمـــاًدا على التميز واإلبـــداع، ولتحقيق 
هذا الهدف اإلنمائي بادرت صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة قرينـــة عاهـــل البـــالد رئيســـة المجلس األعلـــى للمـــرأة بتخصيص 
عـــام 2019م لالحتفـــاء بالمرأة البحرينيـــة في مجال “التعليـــم العالي وعلوم 
المســـتقبل” وتزامـــن ذلك مع الذكـــرى المئوية للتعليم النظامـــي في البحرين، 
وكان يهـــدف إلى بيـــان واقع المـــرأة البحرينية في مجاالت علوم المســـتقبل 

وتقدمها في مختلف العلوم.
لقـــد حظيـــت المرأة البحرينية باهتمام كبير من القيادة السياســـية والمجلس 
األعلـــى للمرأة الذي دشـــن الكثير مـــن المبادرات الوطنية في تعزيز مشـــاركة 
المـــرأة فـــي كل التخصصـــات والعلـــوم وتذليـــل العقبـــات والتحديـــات التـــي 
تواجهها وتحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف المؤسسات والقطاعات 
الوظيفيـــة والمدنيـــة، وهذا ُيجســـد أهداف الدولـــة والمجلس األعلـــى للمرأة 
وجميـــع الجمعيات النســـائية ومنظماتها ويتوافق مع مبادئ حقوق اإلنســـان 
والمواثيـــق والعهـــود الدولية والعربيـــة واإلقليمية المتعلقـــة بالمرأة وتحقيق 
أهداف التنمية المســـتدامة 2030م. فكل تحية وتقدير للمرأة المثابرة لتأخذ 

دورها المجتمعي والوطني بكل عزيمة واقتدار.

عبدعلي الغسرة

د. راغدة درغام

ركاكة الشراكة الروسية  التركية  اإليرانية في سوريا بأبعادها اإلقليمية )1(

فـــي اتصـــال ألحد القـــراء المحترمين ســـألني متحيرًا: 
أخبرنـــي كيف لي أن أتعامل مع هذا المدير المتعجرف 
الـــذي يحتاج إلى دراســـة “كاتلوك” شـــخصيته الغريبة 
دراسة متأنية لتفهم ما يحب وما يكره وكيف ومتى؟ 
فمثـــال من عاداته التي تكشـــُف لك حقيقـــة هذا الرجل 
أنه ال يبدأ بالسالم علينا نحن الموظفين أبدًا، عليك أن 
ُتبادره بالســـالم سواء كان جالسا أم ماشيًا، وإال عليك 
تحمـــل عاقبة ذلـــك، وقال ســـاخرًا )خبرك لـــزوم الهيبة 
المصطنعة(، كما أن مفردات “الســـنع” مثل “لو سمحت” 
و”شـــكرا جزيال” ليســـت في قاموســـه بتاتا، بالمختصر 

هو “قليل سنع”.
نعانـــي مشـــكلة حقيقية مع بعـــض المســـؤولين الذين 

يعيشون في فقاعة الهيبة الكارتونية عندما يحصلون 
على المنصب، وهـــم بعيدون للغاية عن جوهر الموقع 
الذي يشـــغلونه، في الحقيقـــة هم بعيدون لدرجة أنهم 
باتوا يتقمصون شـــخصيات وهمية صاغتها مخيلتهم 
ومختلفـــة تمامـــا عـــن شـــخصيتهم الحقيقيـــة خـــارج 
أوقات العمل. مســـؤولون غارقون فـــي البروتوكوالت 
المكتبيـــة، وعزلوا أنفســـهم عـــن المراجعيـــن، بل حتى 
عـــن موظفيهـــم وهـــذا مـــا أكدتُه لـــي إحـــدى األخوات 
عندما قالت إن مديرة الدائرة التي تعمل بها ال ُيسمح 
ألحـــد أن يقابلهـــا أو حتـــى االقتـــراب مـــن مكتبهـــا أو 
طلب المجيء للســـالم والتحية، وفي حال أمٍر طارٍئ 
مـــا، يطلب منـــك طاقم مكتبها كتابة رســـالة مختصرة 

تشرح فيها ما تريد واالنصراف إلى أن يتم الرد عليك 
عن طريق الهاتف. 

ُيذكرنـــي هـــذا بما حدث فـــي إحدى الـــدول الخليجية 
الشـــقيقة مؤخرًا عندما جاءت أوامر عليا بخلع أبواب 
مكاتـــب المـــدراء جميعهـــم، وإجبارهـــم علـــى مقابلـــة 
المراجعين بشـــكل مباشر والتوقف عن االختباء خلف 
أبـــواب المكاتـــب المخمليـــة المصنوعـــة مـــن الخشـــب 

العاج الثمين.
مـــع  بتعجـــرف  يتعامـــل  مســـؤول  لـــكل  النهايـــة  فـــي 
الموظفيـــن وال يقابـــل المراجعيـــن وال يعـــرف أصـــول 
التعامـــل معهـــم، نقـــول لـــه بلهجتنـــا الجميلـــة: “ تعلـــم 

السنع”.

Abbasnas82
@gmail.com

عباس ناصر

ثقافة “السنع”

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

للتواصل: 17111483

ترقية ومكافأة “الكسالى والتنابله” وتطفيش الموظف المخلص
هنـــاك بعض الموظفين في مختلف الجهـــات الحكومية والخاصة يحملون فكرا 
رائعا وفرضوا وجودهم في أقســـامهم بكل كفاءة ومسؤولية، وارتفعوا بطبيعة 
العمـــل إلى مســـتويات أفضل، وعملهم ناجح مئة بالمئـــة بحيث يرضي الجميع، 
ومع ذلك تستغرب عدم حصولهم على “تقدير وترقية”، وهذا األمر حقيقة يبعث 
على الحيرة ومثير للتســـاؤل، بعضهم مســـتعد ألن يقف على قدم واحدة طوال 
الـــدوام لينجـــز ويعمـــل بذمة وضميـــر وخبرة غنية ومســـؤولية دائمـــة وبصورة 
واعية ســـليمة، ودائما تكون محصلته إيجابيـــة، ورغم ذلك يواجه حربا ضارية 
من نوع خاص تتعلق بعدم ترقيته وتحفيزه ومكافأته على جهوده، وهذا األمر 
من غرائب األمور التي تحدث في بعض جهات العمل “الرسمية واألهلية”، وفي 
المقابل ترفع التوصيات بمنتهى الشـــجاعة لترقية ومكافأة “الكســـالى والتنابله” 
الذين يتهربون من العمل والمســـؤولية والذين يعتبرون ساعات الدوام ساعات 

عذاب واستنزاف.
ربمـــا هنـــاك لوائـــح وقوانيـــن، لكـــن ال يمكـــن تـــرك الموظـــف النشـــيط وخداعـــه 

واالســـتهتار بضمـــان حقوقـــه والحيلولـــة دون حصولـــه علـــى حافـــز أو ترقيـــة، 
وإقحامه في دوامة التعقيدات اإلدارية وخطوة إلى األمام، وعشـــر إلى الوراء، 
ألنـــه فقـــط ال يعرف اللف والـــدوران ويطيع األوامر، ومن أشـــد مظاهر تطفيش 
الموظـــف المخلـــص في عمله إهمال تقاريره الســـنوية وعـــدم االعتراف بخبرته 
الفنيـــة وكفاءتـــه وتوقيف ترقيتـــه، وااللتفات إلى غيره ممن هم دون مســـتواه 
وخبرته، بالتأكيد ليس تعميما، وهناك مسؤولون أصحاب ذمة وصوتهم واضح، 
لكـــن توجد حـــاالت وضع الشـــمع األحمـــر عليها ومازالـــت معطلة يعلوهـــا الغبار 

ومطلوب منها أن تزحف حتى تحصل على الترقية والحافز.
األمـــر ال يتعلق بعيـــوب التخطيط، بقدر ما هو تجاهل حقوق الموظف المخلص 
شـــكال وموضوعا، فالمسألة ليست صفقات فيها ربح وخسارة، إنما جهود “ناس 
تشـــتغل” بمختلـــف الظـــروف خدمـــة للوطـــن وتحقيقا للمنفعـــة الكاملـــة للدولة، 
وهؤالء يســـتحقون التقدير والقـــرارات المنصفة، بدل نســـيانهم وتعليقهم على 

مقاصل االنتظار والمذلة والمهانة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أكـــد وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضة 
أيمـــن المؤيـــد أهميـــة اليـــوم الرياضـــي 
لمملكة البحرين؛ باعتباره جزءا أصيال 
مـــن الفعاليات الرياضية، التي تســـاهم 
في جعل الرياضة أسلوب حياة يومي، 
ونشـــر الوعي بأهمية الرياضة ودورها 

في حياة اإلنسان وصحته. 
وقـــال المؤيد “يحظى اليـــوم الرياضي 
باهتمـــام مباشـــر من قبـــل ممثل جاللة 
وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك 
الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، الذي دائمـــا ما يحرص على 
تقديـــم المبـــادرات الرائـــدة التي تجعل 
لجميـــع  أســـلوب حيـــاة  الرياضـــة  مـــن 
أبنـــاء البحريـــن والمقيميـــن على أرض 
المملكة، وســـط المتابعة المستمرة من 
المجلـــس  لرئيـــس  النائـــب األول  قبـــل 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، وحرص سموه على 
إقامـــة الفعاليـــات الرياضية فـــي اليوم 

الرياضي الوطني”. 
وبيـــن المؤيـــد “يوم البحريـــن الرياضي 
يســـاهم فـــي تعزيـــز مفهـــوم الرياضـــة 
الرياضـــة  ممارســـة  وحـــق  للجميـــع 
لجميـــع الفئـــات العمرية، ويســـاهم في 
قـــادر  رياضـــي  صحـــي  مجتمـــع  بنـــاء 
علـــى مواصلـــة عملية التنميـــة والبناء، 
كمـــا أن اليـــوم الرياضـــي يســـعى إلـــى 
ترســـيخ الوعي العام بأهميـــة الرياضة 
ودورها في بناء اإلنســـان بدنًيا وذهنًيا 
وتشـــجيع أفـــراد المجتمـــع كافـــة علـــى 

ممارسة األنشطة بشكل منتظم”.

المؤيد: ترسيخ أهمية ممارسة الرياضة

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

تحتفل مملكة البحرين اليوم الثالثاء 11 فبراير 2020 بالنســخة الرابعة من اليوم 
الرياضي الوطني الذي يقام تحت شــعار “اســتعد، انطلق بجد”، بمشــاركة واســعة 
من الجهات الرسمية واألهلية ومختلف القطاعات العامة والخاصة التي استعدت 

لالحتفال بهذا اليوم عبر سلسلة من البرامج والفعاليات الرياضية المتنوعة.

واســـتجابة لقرار رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
يـــوم  نصـــف  بتخصيـــص  خليفـــة  آل 
فـــي  الرياضـــي  النشـــاط  لمزاولـــة  عمـــل 
جميـــع الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة 
احتفـــاالً باليـــوم الرياضـــي الوطني، فإن 
معظـــم الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة 
ومؤسســـات وشـــركات القطـــاع الخاص 
والمدارس الحكومية والخاصة واألندية 
واالتحـــادات والمراكـــز الشـــبابية تعتزم 
إطالق سلســـلة من البرامـــج والفعاليات 

واألنشطة الرياضية المتنوعة للموظفين 
الصبـــاح  مـــن  والمقيميـــن  والمواطنيـــن 
حتى المساء لتحقيق ما يهدف إليه هذا 
ا ويعّزز  ا واجتماعيًّ ا وصحيًّ اليوم رياضيًّ
مفهوم الرياضـــة للجميع ويحقق الوعي 
بأهمية الرياضة ودورها في حياة الفرد 

والمجتمع.
وأعـــّدت اللجنـــة المنظمـــة العليـــا لليـــوم 
الوطني الرياضي وبإشـــراف من اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة باقـــة متميـــزة من 
البرامـــج فـــي القريـــة الرياضيـــة بمدينة 

عيسى الرياضية )منطقة استاد البحرين 
الوطنـــي( التـــي تعتبـــر المـــكان الرئيـــس 

لليوم الرياضي.
مـــن  ابتـــداء  أبوابهـــا  القريـــة  وســـتفتح 
الســـاعة 10 صباًحـــا، إذ ســـيبدأ البرنامج 
لعبـــة  بمســـابقة  صباًحـــا   10 الســـاعة 
تحدي الحواجز للمؤسســـات الحكومية 
والخاصـــة، فيما ســـتكون اللعبـــة متاحة 
لعامة المواطنين والمقيمين من الساعة 

2 ظهًرا لغاية 8 مساء.
 The Monster( ”لعبـــة “تحدي الحواجـــز
واحـــدة  وهـــي   )Inflatable Obstacle
مـــن األلعـــاب الشـــيقة التـــي تجمـــع بيـــن 
الرياضـــة، التحـــدي واإلثـــارة والتســـلية 
فـــي الوقت ذاتـــه، وهي عبـــارة عن أكثر 
مـــن 40 حاجـــًزا بطـــول 300 متـــر يجب 
أن يتخطاهـــا المشـــارك في أســـرع فترة 

زمنيـــة ما بين 15 و20 دقيقة ليتم حرق 
مـــا يعـــادل 160 ســـعرة حراريـــة وتقـــام 

ألول مرة في مملكة البحرين.
مـــع  علـــى موعـــد  الجماهيـــر  وســـتكون 
ســـباق جري األلوان لمسافة كيلو و200 
متـــر الـــذي ينتظـــره الجميـــع، إذ ســـيبدأ 
التســـجيل للســـباق مـــن الســـاعة 2 لغاية 
الســـباق  ســـينطلق  فيمـــا  مســـاء،   3:45
مســـار  ســـيقام  كمـــا  مســـاء،   4 الســـاعة 
لممارســـة الدراجات الهوائية من الساعة 
3 لغايـــة 3:45 والدعوة مفتوحة للجميع 

للمشاركة.
أمـــا فعاليات المســـرح فســـتبدأ الســـاعة 
4:30 عصـــرا لغايـــة 7 مســـاء، وسيشـــهد 
المسرح مجموعة من الفقرات المتنوعة 
“اآليكيـــدو”  عـــرض  مثـــل  والمســـلية 
للكبـــار،  “اآليكيـــدو”  وعـــرض  لألطفـــال، 

واســـتعراض مهارات كـــرة القدم، وفقرة 
“ZUMBA SPORT DANCE”، وعـــرض 
التغذيـــة،  عـــن  ومحاضـــرة  الكاراتيـــه، 
مـــن  عـــرض كمـــال األجســـام، والعديـــد 

الفقرات الرياضية األخرى. 
حافلـــة  الرياضيـــة  القريـــة  وســـتكون 
بالعديد من األنشطة الرياضية المتفرقة 
االتحـــادات  بإشـــراف  ســـتقام  التـــي 
الوطنيـــة مثـــل رياضـــة ركـــوب الخيـــل، 
كـــرة الســـلة 3X3، ألعاب القـــوى، األلعاب 
القتالية )الجودو، الكاراتيه، التايكوندو(، 
الكريكيـــت، رفـــع األثقـــال، كـــرة القـــدم، 
الكـــرة  البحريـــة،  الرياضـــات  الجمبـــاز، 
الطائـــرة، المالكمة، المصارعـــة، المبارزة، 
الدراجات الهوائية، التنس األرضي، كرة 
الطاولـــة، رياضـــات المـــوروث الشـــعبي، 
الريشـــة الطائرة، رياضـــات ذوي العزيمة 

مـــن  والعديـــد  البارالمبيـــة(  )الرياضـــات 
الرياضات األخرى.

 وســـتضم القريـــة العديـــد مـــن المرافـــق 
مثـــل ســـاحة المطاعـــم التـــي تضـــم 11 
المأكـــوالت  خدمـــة  لتقديـــم  مطعًمـــا 
لمرتـــادي القريـــة، فيما تـــم االتفاق مع 5 
جهـــات الســـتخدام األكشـــاك المنتشـــرة 
علـــى مدار القرية، كما ســـيتم تخصيص 
مـــن  لعـــدد  للترويـــج  خاصـــة  مســـاحة 
الخدمات والمنتجات للشركات الصغيرة 

والمتوسطة في المجال الرياضي.
جميـــع  الرياضيـــة  القريـــة  وتســـتقبل 
لالســـتمتاع  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
بمختلف األنشطة الرياضية والترفيهية 
التي تناســـب الكبار والصغار، إذ سيكون 
الدخـــول مجانا للجماهير من الســـاعة 3 

لغاية 8 مساء والدعوة عامة للجميع.

ــة وفـــعـــالـــيـــات رائــعــة ــط ــش ــأن ــر ب ــي ــاه ــم ــج الـــقـــريـــة الـــريـــاضـــيـــة تــســتــقــبــل ال

البحرين تحتفل باليوم الرياضي الوطني اليوم

الللجنة االعالميةاللجنة االعالمية

أشـــاد عضـــو مجلـــس النـــواب رئيس 
لجنـــة الشـــباب والرياضـــة بالمجلس 
عبدهللا الدوســـري باليـــوم الرياضي 
البحرينـــي وهـــو حدث وطنـــي كبير 
بفـــارغ  المواطنيـــن  جميـــع  ينتظـــره 
الصبر وتشـــترك فيه جميـــع الجهات 
يـــوم  وأنـــه  والخاصـــة،  الحكوميـــة 
تقتصـــر  وال  البحريـــن  لـــكل  عيـــد 
المشـــاركة علـــى الجهـــات الرياضيـــة 
المجلـــس  فـــي  الممثلـــة  الثـــالث 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ووزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة واللجنة 
األولمبيـــة، وإنما يمتد ليشـــمل جميع 
الحكوميـــة  والجهـــات  الـــوزارات 
وشركات القطاع الخاص والمدارس 
أي  تخلـــو  تـــكاد  وال  والجامعـــات، 
منطقـــة فـــي مملكة البحريـــن من أي 
نشـــاط رياضي ســـواء كان ترويحًيا 

أو تنافسًيا.
مؤكدا أن اليـــوم الرياضي البحريني 
أضحـــى اليـــوم مهرجانـــا وطنيا لكل 
بـــروح  يبعـــث  إقامتـــه  وأن  العائلـــة 
اإليجابية في جميـــع فئات المجتمع 
مـــن أجـــل مجتمـــع صحي خـــال من 

األمـــراض ولمـــا له مـــن دور مهم في 
الصحة النفســـية والجسدية لألفراد 
مـــن جميـــع األمراض كما أنه يشـــجع 
على تنمية الرياضة ويجعلها الخيار 
األول تماشيا مع الرؤية التي وضعها 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 

خليفة.
مشـــيدا بالـــدور الكبيـــر الـــذي تقـــوم 
نصـــف  بتخصيـــص  الحكومـــة  بـــه 
الرياضـــي  اليـــوم  فـــي  عمـــل  يـــوم 
البحريني ومشـــاركة جميع الوزارات 
العـــام  بالقطاعيـــن  والمؤسســـات 
والـــذي  اليـــوم  هـــذا  فـــي  والخـــاص 
يســـهم وبال شك في ســـبيل االرتقاء 
بالرياضـــة مثمنـــا الدور الكبيـــر الذي 
تلعبه اللجنة المنظمة لليوم الرياضي 
اإلعـــالن  فـــي  ونجاحهـــا  البحرينـــي 

والترويج لهذه الفعالية الوطنية.

البارالمبيـــة  اللجنـــة  ستشـــارك 
البحرينية في الفعالية السنوية التي 
تنظمهـــا اللجنة األولمبيـــة البحرينية 
بعنـــوان يوم البحريـــن الرياضي يوم 
فـــي  فبرايـــر   11 الموافـــق  الثالثـــاء 
مدينـــة عيســـى الرياضية، وســـتمتد 
من الساعة 8 صباًحا ولغاية 8 مساًء.

وأعـــرب رئيـــس اللجنـــة البارالمبيـــة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  البحرينيـــة 
دعيـــج آل خليفـــة عن شـــكره للجنة 
لدعوتهـــم  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
فـــي  للمشـــاركة  البارالمبيـــة  اللجنـــة 
هـــذه الفعاليـــة المهمـــة إذ تعـــد مـــن 
اهم الفعاليـــات الرياضية في مملكة 

البحرين.
وأكـــد رئيـــس اللجنة مـــدى االهتمام 
والحـــرص الكبيـــر الذي يوليه ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 

المجلـــس  لرئيـــس  األول  والنائـــب 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفة في 
دعم المبـــادرات الهادفـــة التي تحفز 
فئـــات المجتمع كافة وتنشـــر الوعي 
بأهميـــة النشـــاط الرياضي خصوصا 
رياضـــات ذوي العزيمـــة إلـــى جانـــب 

تأثيرها على الصحة العامة لإلنسان.
مـــن جانب آخر، أشـــاد األميـــن العام 
للجنـــة البارالمبيـــة علـــي الماجـــد بما 
يحظـــى به هذا اليوم من اهتمام من 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة وما يحمله مـــن أهداف تعزز 
الوعي بأهمية الرياضة وتأثيرها في 
تحســـين الصحـــة النفســـية والبدنية 
وجعلها أسلوب حياة لدى المواطن.

الماجـــد  علـــي  دعـــا  الختـــام،  وفـــي 
مســـابقات  فـــي  للمشـــاركة  الجميـــع 
جناح اللجنة بـ 8 ألعاب لذوي العزيمة 
الكرســـي  علـــى  الســـلة  كـــرة  وهـــي 
المتحرك، وكـــرة القدم )للصم(، وكرة 
الطائرة )جلوس(، وتحدي )الكراسي 
المتحركـــة(، والمبـــارزة، والتجديف، 

ورفع االثقال، والبوتشيا.

البارالمبية تشارك في يوم البحرين الرياضيالدوسري: حدث وطني لجميع أفراد المجتمع

حث المواطنين والمقيمين على المشاركة الفاعلة باليوم الرياضي

ناصر بن حمد: فرصة لتعظيم قيم الرياضة ونشر الوعي

اتحاد البليارد يدعو للمشاركة بأنشطة اليوم الرياضي

تحتفــل مملكــة البحريــن الثالثاء الموافق 11 فبراير الجاري باليوم الرياضي الوطني للبحرين عبر إقامة وزارات المملكة ومؤسســاتها والقطاع 
الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي العديد من الفعاليات الرياضية التي تســهم في جعل البحرين ســاحة كبيرة لكل عاشــق ومحب ومتحمس 

لممارسة الرياضة. 

ويحظى اليوم الرياضي لمملكة البحرين 
باهتمـــام بالغ ومتابعة مســـتمرة من قبل 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيريـــة 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة، إذ يحـــرص ســـموه على حث 
جميـــع أبنـــاء البحريـــن والمقيميـــن علـــى 
أرضها المباركة بممارسة الرياضة وجعل 

الرياضة أسلوب حياة يومي. 
وبهذه المناســـبة، قال ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة “إن اليـــوم الرياضي 
الوطنـــي مناســـبة رياضية مهمـــة تقيمها 
مملكـــة البحرين بصورة ســـنوية وتهدف 
إلـــى إعـــالء شـــأن الرياضيـــة البحرينية؛ 
باعتبارهـــا تمثـــل قيمـــة مهمـــة مـــن قيـــم 
التعـــارف والتالقـــي بين الجميـــع إضافة 
إلـــى كونهـــا تحمـــل فوائـــد صحيـــة علـــى 
جميـــع أبناء البحرين عـــالوة على توعية 

المواطنيـــن والمقيميـــن بأهمية ممارســـة 
الرياضية اليومية وجعلها أسلوب حياة”. 
وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
ا بـــأن تتحول  خليفـــة “نحـــن ســـعداء جدًّ
البحريـــن في اليوم الرياضـــي إلى ملعب 
كبير وساحة رياضية تستقبل جميع أبناء 
البحرين والمقيمين على أرضها لممارسة 
الرياضـــة  أن  علـــى  والتأكيـــد  الرياضـــة 
ليســـت فقط لالعبين والمحترفين وإنما 
البحريـــن  أبنـــاء  مـــن حقـــوق  هـــي حـــق 
وحثهم على ممارســـتها بصورة مستمرة 
حيث يســـتقطب اليوم الرياضي اهتماًما 
ـــا واســـًعا بالنظر إلـــى أنه يجمع  جماهيريًّ
كافـــة الفئـــات العمرية لممارســـة مختلف 
األنشـــطة الرياضيـــة منذ الصبـــاح وحتى 

المساء”. 
حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وتابـــع 
اليـــوم  وأهـــداف  نتائـــج  “إن  خليفـــة  آل 
الرياضي بدأت تظهر بشـــكل واضح على 

المجتمـــع البحرينـــي عمومـــا عبـــر إطالق 
العديـــد مـــن الجهـــات مبـــادرات رياضية 
الجميـــع  وتشـــجيع  العـــام  خـــالل  بـــارزة 
على ممارســـة الرياضية بصورة منتظمة 
إضافة إلى زيادة حجم المنشـــآت العامة 
التي تســـتقبل ممارســـي الرياضة بشـــتى 
أنواعهـــا عـــالوة علـــى الوعـــي الكبير من 
الفئـــات  البحريـــن بمختلـــف  أبنـــاء  قبـــل 
وممارســـتها  الرياضـــة  بأهميـــة  العمريـــة 
بصـــورة منتظمـــة وعـــدم اقتصارها على 

يوم واحد أو أيام محددة”. 
وحـــث ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفـــة جميـــع القطاعـــات فـــي المملكـــة 
بإقامـــة العديد مـــن الفعاليـــات الرياضية 
ســـموه  وقـــال  الرياضـــي،  اليـــوم  فـــي 
“مـــن المهـــم أن تقيـــم جميـــع القطاعـــات 
الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع 
المدنـــي فعاليـــات رياضية مســـتمرة في 
اليوم الرياضي إضافة إلى تقديم األفكار 

اإلبداعية الخارجة عـــن النظام التقليدي 
في اليـــوم الرياضـــي األمر الذي يســـاهم 
فـــي تحفيـــز المواطنيـــن والمقيمين على 
ممارســـة الرياضة إضافة إلى المشـــاركة 
تتضمـــن  التـــي  الوطنيـــة  الفعاليـــة  فـــي 
العديد من الفعاليات الرياضية والبرامج 
المتميـــزة التـــي تســـهم في ترســـيخ قيم 
ورســـالته  وأهدافـــه  الرياضـــي  اليـــوم 

النبيلة”.

ُيشارك االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس اليوم الثالثاء في فعاليات اليوم الرياضي لمملكة البحرين؛ تماشًيا 
مع تطلعات ورؤية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 

للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والرامية لتحديد هذا اليوم كيوم رياضي في مملكة البحرين.

وأكـــد أميـــن الســـر إحســـان حاجي أن 
يوم البحرين الرياضي أصبح مناســـبة 
جميـــع  اهتمـــام  تســـتقطب  رياضيـــة 
أطيـــاف الشـــعب، ونحـــن فـــي اتحـــاد 
المشـــاركة  علـــى  حريصـــون  البليـــارد 
الفاعلـــة في هـــذا الحدث، كمـــا أن هذا 
اليـــوم الرياضـــي فـــي اليـــوم الوطنـــي 
الجوانـــب  علـــى  فوائـــده  تقتصـــر  ال 

الرياضيـــة والصحيـــة والنفســـية وإنما 
إن  إذ  االجتماعيـــة،  للجوانـــب  تمتـــد 
مشاركة جميع منتســـبي وأسرة اللعبة 
يقـــوي الروابـــط األخويـــة فيمـــا بينهم 
ويعـــّزز العالقات الوطيدة بين مختلف 
أبنائهـــا وهـــي أبـــرز قيمـــة تنـــادي بهـــا 

الرياضة.
البليـــارد  أســـرة  الســـر  أميـــن  ووّجـــه 

والســـنوكر في مملكة البحرين وكذلك 
الرياضييـــن مـــن الجنســـين وبمختلف 
فـــي  واالســـتمتاع  للحضـــور  األعمـــار، 
صالـــة رونيـــرز بقاللـــي مـــن الســـاعة 9 
صباًحا حتى التاســـعة ليالً، إذ ستكون 
متاحـــة  والســـنوكر  البليـــارد  طـــاوالت 
للعـــب مجانا مـــع وجود أفضـــل العبي 

البحرين.

اللجنة اإلعالمية

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

ختام الجولة 
السادسة

تــخــتــتــم الـــيـــوم مــنــافــســات الــجــولــة 
األولى  الدرجة  دوري  من  السادسة 
يلتقي  مباراتين،  بإقامة  اليد  لكرة 
نــقــاط(  فـــي األولــــــى ســمــاهــيــج )4 
الساعة  عند  نــقــاط(   6( والــتــضــامــن 
 11( بـــاربـــار  مـــبـــاراة  وتعقبها   5.30
نقطة( والدير )8 نقاط( في الساعة 

7 على صالة اتحاد بأم الحصم.
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سمو الشيخ ناصر بن حمد
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رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

اللجنة االعالمية

قال رئيس رياضات الموروث الشعبي 
بكامل  يعملون  إنهم  القعود  خليفة 
جاللة  ممثل  رؤيــة  لتحقيق  طاقتهم 
الــمــلــك لــأعــمــال الــخــيــريــة وشـــؤون 
ــن الــوطــنــي  ــ الــشــبــاب مــســتــشــار األمـ
ــى لــلــشــبــاب  ــلـ رئـــيـــس الــمــجــلــس األعـ
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
الوطني  الــتــراث  إلحــيــاء  خليفة،  آل 
في  خصوصا  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
كبيًرا  نشاًطا  تشهد  التي  الفترة  هذه 

لرياضات الموروث الشعبي.
وأكد القعود أن العمل إلحياء التراث 
لجزء  بالغة  أهمية  يشّكل  البحريني 
في  يسهم  الوطنية  الهوية  من  مهم 
تــعــزيــز قــيــم الــــوالء واالنــتــمــاء لهذا 
بالتوجيهات  منّوًها  الغالي،  الــوطــن 
السديدة لسمو الشيخ ناصر بن حمد 
لرئيس  األول  ــائــب  ــن وال خليفة  آل 

والرياضة  للشباب  األعــلــى  المجلس 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
إذ يقوم سموهما بعمل كبير لترجمة 
رؤية جاللة الملك الذي يولي اهتماًما 
الشعبي  الــمــوروث  لــريــاضــات  كــبــيــًرا 
اإلنــســان  هــويــة  ســبــيــل تشكيل  فــي 
مفاهيم  زرع  خـــالل  مــن  الــبــحــريــنــي 

بها  التي عرف  الرياضات  وقيم هذه 
المجتمع البحريني قديًما.

إلــــى أن ريـــاضـــات  الـــقـــعـــود  وأشــــــار 
ــشــعــبــي تــعــيــش فــتــرة  ــوروث ال ــ ــمـ ــ الـ
ــرة مــــن خـــــالل الـــعـــديـــد مــن  ــ ــزدهـ ــ مـ
الــفــعــالــيــات والــمــســابــقــات الــتــي تقام 
ا، مشيًرا إلى أن هذه المسابقات  حاليًّ
ــرغــبــة  ــدى ال ــ ــد مـ ــؤكـ والـــفـــعـــالـــيـــات تـ
باالرتقاء  الرياضية  للقيادة  الصادقة 
مملكة  وجــعــل  التراثية  بــالــريــاضــات 
الــبــحــريــن عــالمــة مــضــيــئــة فـــي هــذا 

المجال. 
وأوضح القعود أن رياضات الموروث 
الــشــعــبــي ســـوف تـــشـــارك فـــي الــيــوم 
الرياضي البحريني بالصقور والهجن 
والسلوقي العربي والترويج لمسابقة 
تحدي الموروث تماشًيا مع توجيهات 

القيادة الرياضية.

كعادتــه الســنوية، يشــارك نــادي البحرين للتنس فــي يوم البحرين الرياضي بالعديد من الفعاليات واألنشــطة التي تشــمل مختلف 
الفئات العمرية؛ استجابة لقرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة، بتخصيص نصف يوم عمل لمزاولة النشاط الرياضي احتفاال باليوم الوطني للرياضة.

ادارة  مجلس  أعــرب  المناسبة  وبــهــذه 
نـــــادي الــبــحــريــن لــلــتــنــس بــرئــاســة 

ــن ســعــادتــهــم  خــمــيــس الــمــقــلــة عـ
بــهــذه الــمــبــادرة الــرائــعــة، والتي 
الرياضة  ثقافة  نشر  إلى  تهدف 

بين الجميع لتكون أسلوب حياة 
ــرس  ــن وغـ ــوطـ ــب الـ وتـــأكـــيـــد حـ
مفاهيم الرياضة وتعزيز الصحة 

العامة في المجتمع، وفي إطار 
وتوافق  المشترك  التعاون 
البحرين  ــادي  ن بين  الـــرؤى 
رويــال  ومستشفى  للتنس 
البحرين، إذ تم االتفاق بين 

إدارة نادي البحرين للتنس وإدارة مستشفى رويال 
ومتعددة  مشتركة  فعاليات  تنظيم  على  البحرين 
أمام  الفرصة  اليوم تشمل األطفال والكبار؛ إلتاحة 

البحرين  يـــوم  فــي  للمشاركة  الجميع 
الرياضي.

من  اعتبارا  الفعاليات  هذه  وتبدأ 
بإقامة  الــيــوم  ظهر   11 الساعة 
ــة تـــدريـــبـــيـــة وتــثــقــيــفــيــة  ــ ورشــ
لـــــأطـــــفـــــال يـــــشـــــرف عــلــيــهــا 
مــتــخــصــصــيــن، وفــــي الــســاعــة 
فــي  ــيــن  ــاشــئ ــن ال يــــشــــارك   4:30
ثم  التنس،  في  تدريبية  برامج 
تقام  مساء   6 الساعة  فــي 
التنس  زوجــي  فــي  بطولة 
ــارك فـــيـــهـــا مــوظــفــي  ــ ــشـ ــ يـ
البحرين  رويــال  مستشفى 
مع أعضاء نادي البحرين للتنس، وتستمر على مدى 

ساعتين، ويعقبها حفل شاي.

 خليفة القعود 

البحرينــي الرياضــي  اليــوم  فــي  تشــارك  المــوروث 

المقلة: غرس مفاهيم الرياضةالقعود: نعمل بكامل طاقتنا لتحقيق رؤية ناصر بن حمد

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

تنفيــًذا لتوجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، وحرص االتحاد علــى إقامة يوم 
البحرين الرياضي، يشــارك االتحاد البحريني للســيارات بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية، في تنظيم فعالية “األوتوكروس”، 
الذي سيقام في مواقف رقم 4 و5 بمواقف السيارات الخارجية لحلبة البحرين الدولية، وسباق للكارتنغ بحلبة البحرين الدولية 

للكارتنغ.

إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  وأكــــــد 
االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــلــســيــارات 
ــن عــيــســى  ــ ــدهللا بـ ــ ــب الـــشـــيـــخ عــ
فــخــور  ــاد  ــحـ االتـ أن  خــلــيــفــة  آل 
الوطنية  الفعالية  هــذه  بــإقــامــة 

يكون  وأن  للجميع،  المفتوحة 
وسيبذل  فيها،  أساسًيا  شريًكا 
االتحاد قصارى جهده؛ من أجل 
تطلعات  تحقيق  في  المساهمة 
ــيــة الــبــحــريــنــيــة  ــمــب الــلــجــنــة األول

اليوم  إقامة هذا  وتوجهاتها من 
الرياضي.

وأوضح رئيس االتحاد البحريني 
للسيارات أنهم فخورون بالوجود 
في هذا الحدث الرياضي المهم، 

مفهوم  ترسيخ  إلى  يهدف  الذي 
وجعلها  الــمــجــتــمــعــيــة  الــريــاضــة 
أسلوب حياة، ما يسهم في تعزيز 
المجتمع  فـــي  الــعــامــة  الــصــحــة 
ــبــحــريــنــي  ــن ال ــواطــ ــمــ ــ وبــــنــــاء ال
وأن  وبــدنــًيــا،  وعقلًيا  اجتماعًيا 
ــاد يــهــدف مـــن مــشــاركــتــه  ــحـ االتـ
لـــتـــعـــريـــف الـــشـــبـــاب والـــنـــاشـــئـــة 
برياضة السيارات كهدف أساس، 
إذ ســتــقــام فــعــالــيــات “الــكــارتــنــغ” 

ــع حــلــبــة الــبــحــريــن  بــالــتــعــاون مـ
ــدًءا مــن الــســاعــة 10  ــ الــدولــيــة، ب
صباًحا وحتى 3 مساًء، وسيكون 
للجميع  مفتوح  الــمــشــاركــة  ــاب  ب
مختلف  ومــــن  الـــراغـــبـــيـــن،  مـــن 
األعمار وبالمجان من األعمار 13 
فعالية  وستقام  فــوق،  فما  سنة 
الساعة  من  بدًءا  “األوتوكروس” 

3 عصًرا وحتى 8 مساء.

“اتحاد السيارات” يشارك بفعالتي “الكارتنغ” و “األوتوكروس”
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عبدالله بن عيسى 

الثالثاء  البحرين  مملكة  تحتفل 
الوطني  باليوم   2020 فبراير   11
الـــذي أصــبــح مناسبة  الــريــاضــي، 
جميع  فيها  تقيم  سنوية  وطنية 
الحكومية  والــهــيــئــات  ــوزارات  ــ الـ
والخاصة فعاليات رياضية بهدف 
األنشطة  ممارسة  على  التشجيع 
المجال  يفسح  ما  وهــو  البدنية، 
ــح الــمــجــتــمــع  ــرائـ ــام جــمــيــع شـ ــ أمـ
للمشاركة بتلك الفعاليات دون أن 
تقتصر المشاركة على الرياضيين 
فقط، إذ نجد مشاركة واسعة من 
والمعلمين  والمهندسين  األطباء 
وجميع  والصحفيين  والمحامين 
المواطنين والمقيمين، ولكن ماذا 
يمارسون  هل  الدين؟  علماء  عن 
اليوم  هذا  وفي  عموما  الرياضة 
الدينية  هيبتهم  أن  أم  تحديدا؟ 
ــة  مــزاول مــن  يمنعهم  ــم  ــارهـ ووقـ

الرياضة؟
ــيــــس بـــعـــثـــة مــمــلــكــة  ــ ــيـــخ رئ الـــشـ
ــج وإمــــــام  ــحــ ــ ــن فــــي ال ــريـ ــحـ ــبـ الـ
عدنان  الفاتح  مسجد  وخطيب 
المواظبين  مــن  أنــه  أكــد  القطان 
ويحث  الــريــاضــة،  ممارسة  على 
أبناءه دوًما على مزاولة مختلف 
ــديــن  ال الــبــدنــيــة؛ ألن  األنــشــطــة 
ــريــاضــة  ــا يــشــجــع عــلــى ال ــ ــاًس أســ
الـــعـــديـــد من  فـــي  مـــا ورد  وهــــو 
تعالى:  القرآنية منه قوله  اآليات 
من  استطعتم  مــا  لــهــم  ــدوا  ــ )وأعـ
ترهبون  الخيل  ــاط  رب ومــن  قــوة 
به عدو هللا وعدوكم(، والحديث 
القوي  )المؤمن  الشريف  النبوي 
المؤمن  مــن  هللا  إال  وأحـــب  خير 
الــضــعــيــف( والــحــديــث الــشــريــف 
)علموا أوالدكم الرماية والسباحة 

وركوب الخيل(.
ــارس ريــاضــة  ــنــي أمــ ــاف “إن وأضــ
المشي في دوحة عراد، وهي من 
الرياضات المحببة لدي، فالرياضة 
واللياقة،  الصحة  أجل  من  مهمة 
وســأحــرص عــلــى الــمــشــاركــة في 
اليوم الرياضي بحال سمحت لي 

ظروفي بذلك”.

قائاًل  طفولته  القطان  واستذكر 
“لقد كنت أمــارس كرة القدم في 
وأنــا من مشجعي  الشعبي  الحي 
نادي المحرق بحكم انتمائي إلى 
ــمــحــرق، وكــنــت أتــابــع الــالعــب  ال
السابق سلمان شريدة عندما كان 
الوطني..  المنتخب  صفوف  في 
ــعـــون الـــمـــحـــرق  ــي يـــشـــجـ ــ ــائ ــ ــن ــ أب
ويــتــابــعــون الـــدوريـــات الــكــرويــة 
ــا أشــجــعــهــم على  ــ األوروبـــيـــة وأن

ممارسة الرياضة”.
ــال عــضــو مجلس  مـــن جــانــبــه، قـ
الشورى الشيخ عادل المعاودة إن 
الرياضة قوة للبدن ولها دور كبير 
النفسية  الــضــغــوط  تخفيف  فــي 
والوقاية من األمراض، مشيًرا إلى 
أنه يمارس رياضة المشي، وسبق 
ــه مــمــارســة ريــاضــة كـــرة الــقــدم  ل
واإلســـكـــواش والــتــنــس األرضـــي، 
مضيًفا “لعبت بنادي البحرين كرة 
القدم حتى فئة الناشئين، وأثناء 
أمارس  كنت  ببريطانيا  الدراسة 
اإلســـكـــواش والــريــشــة الــطــائــرة 
والتنس األرضي وكانت األخيرة 

هي المحببة إلي كثيًرا”.
ــاودة الـــمـــبـــاراة  ــعـ ــمـ ــتـــذكـــر الـ واسـ
الكروية التي أقيمت بين النواب 
ــبــلــدي في  وأعـــضـــاء الــمــجــلــس ال
 2006 - 2002 انتخابات مجلس 
حيث قال إنه كان صاحب هدف 
ــعــادل فـــي مــرمــى الــبــلــديــيــن،  ــت ال
مــشــيــًرا إلـــى أنـــه طــلــب حــيــنــذاك 
الــوزراء  إقامة مــبــاراة أخــرى مع 
تعبيره،  بحسب  “خــافــوا”  لكنهم 

حال  في  قائًما  مــازال  والتحدي 
بين  كروية  مــبــاراة  إقامة  أرادوا 

السلطة التشريعية والتنفيذية.
ــاودة أســـفـــه لــعــدم  ــعـ ــمـ ــدى الـ ــ ــ وأب
اليوم  في  المشاركة  على  قدرته 
خارج  وجــوده  بسبب  الرياضي؛ 

البالد.
مــن جــهــتــه، أكـــد رئــيــس محكمة 
ــنـــاف الــعــلــيــا الــشــرعــيــة  ــئـ ــتـ االسـ
الــجــعــفــريــة الــشــيــخ نــاصــر أحمد 
الرياضة  أهمية  العصفور  خلف 
النفسية والجسدية  على الصحة 
ــي ظــل  ــا فــ ــوًصـ ــصـ لـــإنـــســـان، خـ
ــذي يعيشه  الـ الــخــمــول والــكــســل 
مــعــظــم الـــنـــاس بــســبــب وســائــل 
المواصالت  واستخدام  الترفيه 
والــجــلــوس لــفــتــرات طــويــلــة، ما 
ــى اإلصـــابـــة بــاألمــراض  ــؤدي إلـ ــ ي

مثل السكري والضغط والقلب.
وأوضــــح الــعــصــفــور أنـــه يــمــارس 
ــمــدة 20  ريـــاضـــة الــمــشــي لــيــلــيــا ل
المماشي  أحــد  فــي  دقيقة   30  -
بــمــنــطــقــة بــــــوري، وعـــنـــدمـــا كــان 
صغيًرا فإنه كان يلعب كرة القدم 
ــعــب وهــو  ــل حــتــى تـــوقـــف عـــن ال
أوضح  كما  عاًما،   15 الـــ  في سن 

القدم  بــكــرة  أبــنــاءه مــولــعــون  أن 
أو  المشاهدة  يمنعهم من  ال  وهو 

الممارسة.
اليوم  أنه سيحي  العصفور  وذكر 
الــريــاضــي بــمــفــرده أو مــع أفـــراد 
األسرة من خالل ممارسة رياضة 

المشي كالمعتاد.
الشيخ  فضيلة  قــال  جــانــبــه،  مــن 
صــالح الــجــودر إنــه ريــاضــي منذ 
الصغر ومواظب على زيارة نادي 
بفعالياته  والــمــشــاركــة  الــمــحــرق 
مزاولة  ضـــرورة  مــؤكــًدا  ولجانه، 
ــه مــن  ــ ــركـــي لـــمـــا ل ــحـ ــاط الـ ــشـ ــنـ الـ
امتثاال  العقل  الجسم  فوائد على 
السليم  “العقل  الشهيرة  بالمقولة 
الــســلــيــم”، خصوًصا  الــجــســم  فــي 
ممارسة  على  يحثنا  اإلســالم  أن 
الرياضة لترويض النفس والعقل.
وأضــــاف “الــريــاضــة جـــزء أصيل 
مـــن ثــقــافــة الــشــعــب الــبــحــريــنــي، 
وعـــنـــدمـــا تـــــزور أحــــد الــمــمــاشــي 
الــدولــة  خصصتها  الــتــي  الــعــامــة 
للمواطنين، فإنك تجد الكثير من 
المشي  رياضة  يمارسون  الناس 

والجري..”.
وقال الجودر إنه سيحتفل باليوم 

المتقاعدين  زمالئه  مع  الرياضي 
من وزارة التربية والتعليم بمركز 

مصادر التعلم بمنطقة المحرق.
ــه يــحــرص  ــ ــــجــــودر أن ــح ال ــ وأوضــ
ا على المشي 6 آالف خطوة  يوميًّ
بــمــا يـــعـــادل 4 كــيــلــومــتــرات في 
اليوم، ويمارس المشي غالًبا في 
خصوًصا  الــتــجــاريــة،  المجمعات 
الطقس  وخــالل  الصيف،  بفصل 
الرياضة  يــمــارس  فــإنــه  المعتدل 

في المماشي العامة.
وأكـــــد أنــــه مـــن مــشــجــعــي نـــادي 
ــمــحــرق ويــتــابــع مــبــاريــاتــه من  ال
أنــه  كــمــا  تــحــيــز،  أو  تعصب  دون 
ــع الـــمـــبـــاريـــات الـــقـــويـــة في  ــاب ــت ي
ــيـــة خصوصا  األوروبـ الـــدوريـــات 
أنه  كما  وبرشلونة،  مدريد  ريــال 
اإلنجليزي  ليفربول  نــادي  يشجع 
محمد  المصري  الــالعــب  ويــحــب 
صالح والذي اصبح قدوة لجميع 

الرياضيين.
القدم  كرة  يمارس  كان  إذا  وعما 
ا أجاب “كبرت على )الكورة(  حاليًّ
أشاهد  لك  ذكــرت  مثلما  ولكنني 
ــــدوريــــات،  ــع ال ــابـ الــمــبــاريــات وأتـ
الرياضية  األنــديــة  دعـــوة  وألــبــي 

ــادات  ــ لــتــقــديــم الــنــصــائــح واإلرشــ
لالعبين الناشئة والكبار، وأشارك 
تقام؛  التي  الــفــرح  مسيرات  فــي 
الوطني  منتخبنا  فــوز  بمناسبة 
أفـــراد  مــع  ولــقــد خــرجــت  األول، 
المنتخب  بــفــوز  أســرتــي احــتــفــااًل 

بكأس خليجي 24..”.
ــال الـــشـــيـــخ مــجــيــد  ــ وبـــــــــدوره، قـ
العصفور الدين اإلسالمي يشجع 
الصحة  أجــل  الــريــاضــة مــن  على 
ا؛  المشي يوميًّ وهو حريص على 
الــريــاضــات بحسب  ــهــا أيــســر  ألن
تــعــبــيــره، مــشــيــًدا بــإقــامــة الــيــوم 
النشاط  على  للتشجيع  الرياضي 
األمراض  على  والتغلب  الحركي 
وليس  االكــتــئــاب  مــثــل  النفسية 
والعضوية  الجسدية  ــراض  األمــ

فقط.
وقـــال الــعــصــفــور إنـــه كـــان يلعب 
وكان  المعامير  بنادي  القدم  كرة 
وهو  الجناح  بمركز  مميًزا  العًبا 
القدم  كرة  مباريات  يتابع  مــازال 
مع أبنائه، وأشار إلى أنه سيحيي 
ــي عــبــر ريــاضــة  ــاضـ ــريـ الـــيـــوم الـ

المشي مثلما يفعل كل يوم.

كيف سيحتفل علماء الدين باليوم الرياضي؟
ــت “قـــــــول” بـــمـــرمـــى الــبــلــديــيــن و”الـــــــــــوزراء خـــافـــوا” ــل ــج الــــمــــعــــاودة: س

حسن علي

الشيخ صالح الجودر الشيخ ناصر العصفور الشيخ مجيد العصفور الشيخ عدنان القطان عادل المعاودة

الجودر: أشجع 
ليفربول وأحب 
مشاهدة ريال 

مدريد وبرشلونة

مجيد العصفور: 
كنت العب جناح 

مميًزا في 
المعامير

ناصر العصفور: 
أمشي ليليا في 

بوري وأبنائي 
مولعون بكرة القدم

القطان: أمشي 
بدوحة عراد وأشجع 
المحرق وكنت أحب 

سلمان شريدة 



يخوض ممثل المملكة فريق الرفاع 
الكويتي  القادسية  فريق  أمام  لقاء 
الثالثاء  اليوم  مساء  من   6 الساعة 
على استاد مدينة خليفة الرياضية، 
ــى  ــ ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة األول
االتــحــاد  لــكــأس  الثالثة  للمجموعة 

اآلسيوي لكرة القدم.
ناديا  المجموعة يلتقي  وضمن ذات 

ظفار العماني والجزيرة األردني.
فإنها  الــرفــاع،  مباراة  إلــى  وبالعودة 
تدشين مشوار السماوي في البطولة 
 ،)2020( الــحــالــي  لــلــعــام  اآلســيــويــة 
إلى  الرفاعي  الفريق  يسعى  وفيها 
والمنافسة  إيجابية  بــدايــة  تحقيق 
األدوار  ــــى  إل مــؤهــلــة  بــطــاقــة  عــلــى 

اإلقصائية.

ــاع  ــ ــ ــرف ــ ــ واخــــتــــتــــم الــــفــــريــــقــــان )ال
والـــقـــادســـيـــة( ســلــســلــة تــدريــبــاتــهــمــا 
الرسمي  المران  بخوضهما  للمباراة 

أمس على ملعب المباراة.
الــمــبــاراة طــاقــم تحكيمي  وســيــديــر 
اليابان مكون من حكم الساحة  من 
مواطناه  ويعاونه   ،araki yusuke
takagi taku�و karakami satoshii
mi، وسيكون السعودي محمد حمد 
sanjay ku�  مقيما للحكام، والهندي

mar مراقبا للمباراة.
الفني  االجتماع  أمس،  وعقد صباح 
البحريني  االتحاد  مقر  في  للمباراة 
ــدم، وحـــضـــره مـــن جــانــب  ــقـ ــكــرة الـ ل
الكعبي،  أحمد  الفريق  مدير  الرفاع 
ــنــي زهـــيـــر فـــريـــدون  ــف ــل ال ــمــحــل وال

والمنسق اإلعالمي مازن أنور.
باللونين  الــرفــاع  يلعب  أن  وتــقــرر 
ــقــادســيــة  ــيــــض، وال ــ الـــســـمـــاوي واألب

باللون األصفر.
كما عقد في الفترة المسائية المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي، وحـــضـــره مـــن جــانــب 
عاشور  علي  الفريق  مــدرب  الــرفــاع 

وقائد الفريق كميل األسود.

الرفاع يستضيف القادسية الكويتي

فريق الرفاع

سلبيا  المنامة  نــادي  فريق  المملكة  ممثل  تعادل 
السوري، في  نادي الجيش  أهــداف مع فريق  بال 
التي أقيمت بين الطرفين، مساء أمس،  المباراة 
في  الشارقة  بإمارة  محمد  بن  خالد  استاد  على 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ــمــنــامــة، بـــدأ الــمــدرب  ــاراة ال ــبـ وبـــالـــعـــودة إلـــى مـ
التونسي لممثل المملكة المباراة بتشكيلة مكونة 
من الحارس رضا بهرام، والالعبين: محمد عادل، 
أحمد  هــاشــم،  حسين  سيد  نبيل،  أحــمــد  بــرونــو، 
ومهدي  فيتور  مارسيو،  موسى،  عيسى  موسى، 

عبداللطيف، وفي الهجوم شادي الحموي.
ــشــبــاك؛ لتنتهي  ــم يــفــلــح الــفــريــقــان فــي هــز ال ولـ

المباراة سلبية.
جهاد  عيسى  الالعبين  المنامة  مـــدرب  ــرك  وأشـ
ــثــانــي مـــن زمــن  ــب فـــي الـــشـــوط ال وعــيــســى غــال
على  عبداللطيف  ومهدي  فيتور  مكان  المباراة، 

التوالي.

تايلند  مـــن  تــحــكــيــمــي  طــاقــم  الـــمـــبـــاراة  أدار 
 ،”sivakorn pu�udom“ الحكم  مــن  مــكــون 
 tanteو  nakarit rawut“ مــواطــنــاه  وعــاونــه 
pechisri” mon� الرابع  الحكم   ،”chiuchiuen
من   ”tun hila“ الــحــكــام  مقيم   ،”gkolachiai

من   ”arifov alim“ المباراة  ومراقب  ميانمار، 
أوزبكستان.

في  الثانية  الجولة  لقاء  المنامة  وسيخوض 
المجموعة أمام العهد اللبناني يوم 24 فبراير 

الجاري على استاد مدينة خليفة الرياضية.

من لقاء المنامة والجيش السوري

بالجولــة األولــى لــكأس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم
المنامة يتعادل سلًبا مع الجيش السوري

المكتب اإلعالمي

استطاع الفارس الشيخ حسن بن راشد آل خليفة تحقيق نتيجة تاريخية 
منصة  على  لصعوده  الــحــواجــز  قفز  سباقات  مجال  فــي  البحرين  لمملكة 
 5 آي  فاينال كاب خالل بطولة سي اس  يونغ هــورس  التتويج في بطولة 

ضمن مسابقات كأس حاكم الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
استضافت  التي  البطولة  لقب  تحقيق  من  النعيمي  جمال  علي  واستطاع 
األولــى.  المراكز  على  بقوة  تنافسوا  الذين  العالم،  فرسان  نخبة  من  العديد 
آر ايفن  المناسبة على صهوة جواده اتش بي  وتسابق الشيخ حسن خالل 
فلو، ليضيف إنجازا جديدا باسم المملكة؛ كونه أول بحريني يصعد لمنصة 

تتويج هذه البطولة منذ انطالقها.
كما وشارك في المناسبة من مملكة البحرين الفارس خالد هالل الخاطري، 
وأحمد  الحواجز،  قفز  بطوالت  في  البحرين  مستوى  على  األول  المصنف 

الجهرمي وكالهما حققا نتائج إيجابية خالل البطولة.
“هذا  بن راشد  الشيخ حسن  المشاركة، قال  تعليقه على هذه  وفي معرض 
يهتف  بحريني  رؤية جمهور  المميز  من  كان  لقد  لواقع.  تحقق  بمثابة حلم 
لنا في البطولة. لقد انتظرت لفترة طويلة لرؤية أحصنتنا تتطور. استطعنا 
اليوم تحقيق نتيجة طيبة بالصعود على منصة التتويج في بطولة خاصة 
نمثل  أن  لتطوير جــوادي، واآلن نستطيع  بجد  لقد عملت  الصغيرة.  للجياد 
مملكة البحرين خير تمثيل”. وأضاف “نتمنى أن نفوز بميداليات تحت اسم 

هذا  تحقيق  في  مهم  دور  وأحمد  خالد  لزميلي  كــان  لقد  البحرين.  مملكة 
اإلنجاز”.

وتقدم الشيخ حسن بالشكر لرئيس االتحاد الملكي للفروسية والقدرة سمو 
الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة، ورئيس لجنة قفز الحواجز الشيخ خالد 

بن محمد آل خليفة باالتحاد على دعمهما المستمر.

لقطة للفارس حسن بن راشد

نتيجــة تاريخيــة للبحريــن فــي ســباقات قفــز الحواجز
حسن بن راشد يصعد منصة التتويج بالشارقة
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الفارس المالح يحصد المركز الثاني في بطولة بريطانيا
أشـــاد بالداعميـــن والمدربيـــن وأكـــد ســـعيه لتقديـــم أفضـــل المســـتويات

حقــق الفــارس البحريني كميــل المالح المركز الثاني فــي بطولة لو اند ليديز 
سينينور نيوكموز المقامة تحت مظلة االتحاد البريطاني لقفز الحواجز.

وقــــدم الـــمـــالح عـــروضـــا مــمــيــزة في 
قرابة  مشاركة  شهدت  التي  البطولة 

70 فارًسا من مختلف الجنسيات.
ــة فــي  ــويـ ــقـ ــرت الـــمـــنـــافـــســـة الـ ــ ــه وظــ
ــع كــمــيــل كــل ثقله  الــبــطــولــة، إذ وضـ
وتشريف  اإليجابية  النتائج  لتحقيق 
من  تعتبر  التي  البطولة  في  المملكة 
أقوى البطوالت في بريطانيا، وتمكن 
من تحقيق المركز الثاني بكل جدارة 

واستحقاق.
للفارس  األولــى  المشاركة  هذه  وتعد 
كــمــيــل الـــمـــالح فـــي الـــعـــام الــجــديــد 
يـــقـــارب  لـــمـــا  ــف  ــوقـ ــتـ الـ بـــعـــد   2020
الــشــهــريــن، إذ يــواصــل اســتــعــداداتــه 

القادمة  الــدولــيــة  الــبــطــوالت  لخوض 
خير  المملكة  لتمثيل  المشاركات  من 

تمثيل. 
بحصوله  سعادته  عن  كميل  وأعــرب 
ــثــانــي فـــي الــبــطــولــة،  ــمــركــز ال عــلــى ال
قوية  كانت  المنافسة  أن  إلى  مشيًرا 

وصعبة بين المشاركين كافة.
ــّدم الــمــالح شــكــره وتــقــديــره إلــى  وقــ
للفروسية  الــمــلــكــي  االتـــحـــاد  رئــيــس 
وسباقات القدرة سمو الشيخ عيسى 
ــن عـــبـــدهللا آل خــلــيــفــة عــلــى دعــم  بـ
سموه المتواصل وعلى تسهيل جميع 
األمور المتعلقة بمشاركاته الخارجية، 
والمتابعة  الدعم  هذا  أن  إلى  مشيًرا 

عالية  معنوية  دفعة  الفارس  يعطي 
قبل المشاركة الخارجية.

وأشــــــاد كــمــيــل الـــمـــالح بــالــداعــمــيــن 
عدنان  سيد  والمدربين  له  الرئيسين 
 AA“ الــعــلــوي وعــلــي عيسى وشــركــة 

Equestrian Services” على دعمهم 
الفترة  طوال  له  والتدريبي  المعنوي 
الماضية، مؤكًدا أن سيسعى لمواصلة 
والخروج  المستويات  أفضل  تقديم 

بالنتائج اإليجابية.

لقطة للفارس كميل المالح

اللجنة اإلعالمية

فــوزا  المالكية  فــريــق  حــقــق 
ــى الـــتـــوالـــي في  ــرا عــل ــاشـ عـ
على  الثانية،  الدرجة  دوري 
حساب التضامن بـ 5 أهداف 
التي  الــمــبــاراة  فــي  رد،  دون 
جــمــعــت الـــطـــرفـــيـــن، مــســاء 
أمــــس، عــلــى مــلــعــب مــديــنــة 
منافسات  حمد، ضمن ختام 

الجولة 12 للمسابقة.
ووصل رصيد نادي المالكية 
 10 مـــــن  نـــقـــطـــة   30 إلـــــــى 
أي  يخسر  ــم  ل إذ  مــبــاريــات، 
ــواره حتى  ــشــ نــقــطــة فـــي مــ
اآلن، فيما بقي التضامن بال 
نقاط حتى اآلن رغم خوضه 

10 مباريات أيضا.
المالكية  ــداف  ــ أهـ ــاءت  ــ وجـ
عـــلـــى الـــنـــحـــو اآلتـــــــي: ســيــد 

الدقيقة  فــي  عــدنــان  هــاشــم 
الدقيقة  فــي  إيكو   ،)45+2(
عــدنــان  هـــاشـــم  ســيــد   ،)46(
 )71( يـــوســـف  أحـــمـــد   ،)64(

وإسراء عامر )84(.
أحمد  الحكم  الــمــبــاراة  أدار 
جالل  سيد  وعــاونــه  خليل، 
ــفـــوظ وأحــــمــــد ســيــف،  ــحـ مـ
ــم الـــــرابـــــع حــســيــن  ــكــ ــحــ ــ وال

البحار.
اآلتي:  إلى  الترتيب  ويشير 
الــبــحــريــن   ،30 الـــمـــالـــكـــيـــة 
 ،19 قــاللــي   ،20 الــبــديــع   ،22
عيسى  مــديــنــة   ،17 ســتــرة 
 ،5 ــفــاق  االت  ،9 االتــحــاد   ،16
والتضامن في المركز األخير 

بال نقاط.

المالكية يتخطى التضامن بخماسية
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سبورت

سبورت

أحمد مهدي

اليوم في افتتاح 
مشواره بكأس 

االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم

هكذا وظف وزير العمل قريبه الالعب حميدان!
تفاعال مع مقالة األستاذ أحمد البحر القيمة 
التي نشــرت في “البالد” قبل يومين تحت 
عنــوان “وهــل بــدأت أنت وظيفتــك األولى 
بخبرة؟”، التي تناولت سردا جميال لجدلية 
الخبــرة أم الشــهادة في معاييــر التوظيف. 
وإثــراًء للنقــاش، أحببــت أن أضيــف التالي 

في هذا اليوم الرياضي الميمون: 
وتأتــي الرياضــة لتنســف القاعــدة العامــة 
وتعطــي  برمتهــا،  التوظيــف  مجــال  فــي 
األولويــة المطلقــة للموهبــة علــى حســاب 

الشهادة والخبرة!
فــال يحتــاج الرياضــي إلــى شــهادة حتــى 
خبــرة  إلــى  وال  القــوم،  نخبــة  إلــى  يصــل 
إلــى واســطة  ليصبــح ســفيرا للوطــن، وال 
ليمثل البحرين في أعلى المستويات؛ ذلك 
أن اختيــاره يأتــي بنــاء علــى معاييــر فنية 

بحتة. 
وأذكــر هنــا موقفــا لوزيــر العمــل والشــؤون 
االجتماعية الفاضل الســيد جميل حميدان 
عندمــا كتــب علــى صورة نشــرها بحســابه 

على االنســتغرام تجمعه مع العب منتخبنا 
الوطنــي مهــدي حميــدان، حيث علــق “ابن 
العائلــة البــار مهــدي حميدان شــرف عائلته 
والبحرين هو وزمالؤه”. بينما نشر الالعب 
نفــس الصورة وعلق عليها ”تشــرفت بلقاء 

العم وزير العمل والتنمية االجتماعية”. 
تبــوأ  الــذي  حميــدان  الوزيــر  أن  ويتضــح 
منصبه بفضل خبراته وشهاداته في مجال 
عملــه يحــاول أن يوظف الالعب في تعبير 
لطيــف عن العائلة التــي أنجبت العبا حقق 

إنجازا نوعيا أسعد البحرين بأكملها.
إلــى هــذه الدرجــة يعظــم دور الرياضييــن 
التــي  بمواهبهــم  قوميــة  ثــروة  بوصفهــم 
تبعث الطاقة اإليجابية في نفوس الجميع 
ابتداء من جاللة الملك المفدى وصوال إلى 
أبســط بحرينــي رغــم عــدم انعــكاس هــذه 
اإلنجازات الرياضية الملموسة على حياتنا 

اليومية!
غريــب  نــوع  وجــود  ينفــي  ال  ذلــك  لكــن 
مــن التــوازن، فلــو ســألنا أنفســنا عــن تأثير 

القــرارات التــي يصدرهــا الوزيــر حميــدان 
علــى حياتنا الوظيفية، وبين تأثير أهداف 
الالعــب حميــدان الحاســمة مــع المنتخــب 
علينــا، ســنجد أن األهــداف ال تقــل أهميــة 
عــن القــرارات بل وتتفــوق عليها في بعض 

األحيان!
فبفضــل هــدف فــي كأس الخليــج حصلنــا 
علــى إجــازة رســمية بقــرار ملكــي تاريخي 
بعدمــا حلقــت البحريــن فــي يــوم التتويج 

فرحا لم تعرفه سابقا.. فهل تتذكرون؟!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم



multaqa@albiladpress.com 21

احتفـــل نـــادي “توستماســـترز” الســـيف، باليـــوم العالمـــي لمكافحة 
الســـرطان، وبشـــراكة مجتمعيـــة مـــع مستشـــفى الهـــال، وجمعية 
البحريـــن لمكافحة الســـرطان، الســـبت الماضي، بحضور مؤســـس 
نـــادي “التوستماســـتر” المتميـــز محســـن الهباش، ورئيـــس األندية 
العربية للقطاع 20 “التوستماســـتر” المتميز منى العقاب، وبتواجد 
أكثـــر مـــن 50 مهتمـــا، وقدم الحفـــل “التوستماســـتر” ســـيد محمد 
مصطفى.وتميـــز الحفـــل بعـــرض محاضـــرة توعوية عـــن أمراض 
البحريـــن لمكافحـــة  العلوانـــي، مـــن جمعيـــة  الســـرطان لحســـين 
الســـرطان، ومـــن ثـــم كلمـــة لنبيل تمام الذي تشـــافى مـــن المرض، 
وبّيـــن فيهـــا أهمية دور المجتمـــع في تمكين المريـــض من التغلب 
النفســـي علـــى المـــرض، وآخر الفقرات مـــع “التوستماســـتر” لعضو 

نادي السيف حسين جهاد.

“السيف توستماسترز” يحتفل بـ “مكافحة السرطان”

األوســط الشــرق  مســتوى  علــى  الطــوارئ  حــاالت  فــي 

”Enterprise LTE“ المطار أول ميناء جوي يشغل

حضر وزير المواصالت واالتصاالت رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين كمال بن أحمد، ورئيس مجلس إدارة شركة بتلكو الشيخ عبد هللا 
بن خليفة آل خليفة، حفل توقيع اتفاقية تقنية رئيســة بين شــركة “مطار البحرين” و شــركة “بتلكو”، ليصبح بموجبها مطار البحرين الدولي أول 

ميناء جوي في الشرق األوسط يعتمد تقنية “Enterprise LTE” في حاالت الطوارئ.

وصمـــم النظـــام المتطـــور؛ لتوفيـــر 
مزايـــا اتصـــال قـــوي وفـــوري، ومن 
الســـفر  تجربـــة  تعزيـــز  ذلـــك  شـــأن 
العمليـــات  كفـــاءة  مســـتوى  ورفـــع 
مـــن  لـــكل  الجديـــدة  المنشـــأة  فـــي 
المســـافرين وشـــركاء المطار، فضًا 
عن تلبيـــة الطلب المتزايد األحجام 

الكبيرة للبيانات.
ووقع على االتفاقية كل من الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة مطـــار البحريـــن 
محمد البنفاح، ومدير عام القطاع 
التجاري بشـــركة بتلكو عبد الرحمن 
منيـــر، وعـــدد مـــن المســـؤولين في 

“مطار البحرين” و “ بتلكو”.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد البنفاح أن 
هـــذه الشـــراكة مع “بتلكـــو” لتركيب 
هـــذا النظـــام المتطـــور لاتصـــاالت 
الجديـــد،  المســـافرين  مبنـــى  فـــي 
تمثـــل خطـــوة جديدة في مســـيرة 
أهـــداف  تحقيـــق  نحـــو  المملكـــة 
التحـــّول الرقمـــي، هـــذا إلـــى جانب 
تحقيق هدف شركة مطار البحرين 
المتمثـــل فـــي تزويـــد شـــركائها في 
المطـــار بأحـــدث الحلـــول الموثوقة 
التصـــاالت المهـــام الحرجـــة، مؤكًدا 
أن مزايا النظام الاســـلكي الخاص 
الجديد واالتصال المعزز، والتغطية 
المحّســـنة فـــي جميـــع أنحـــاء مطار 

علـــى  الدولـــي ستســـاعد  البحريـــن 
االرتقاء بمســـتوى الكفاءة، وتعزيز 
األمـــن والســـامة وتلبيـــة توقعـــات 
الشـــركاء المتزايـــدة، فيمـــا يتعلـــق 
بتوفير بيئة تشـــغيلية أكثر ساسة 

داخل المطار.

الجديـــد   ”eLTE“ نظـــام  وســـيعمل 
الذي توفـــره “بتلكو” على تحســـين 
خدمـــات إدارة الطـــوارئ وعمليات 
شـــركة “مطـــار البحرين” فـــي مبنى 
المســـافرين الجديـــد والمطار ككل، 
مع توفير العديد مـــن المزايا، مثل: 

خدمـــات “اتصـــال الميـــل األخيـــر”، 
والنشر الســـريع لكاميرات المراقبة 
في حاالت الطـــوارئ، والقدرة على 
إرســـال مقاطـــع الصـــوت والفيديـــو 
عاليـــة الدقة عبر األجهزة المحمولة 

الذكية.

توقيع اتفاقية التقنية

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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“الســالم” يمــّول “فلــل سرايــا الريــم 3”
وقع مصرف الســالم - البحرين، مذكرة تفاهم مع شــركة السرايا العقارية؛ 
لتقديــم عــرض تمويل عقــاري حصري للعمالء الراغبين في شــراء فلل في 

مشروع سرايا الريم 3 الجديد.

إذ يمكن لجميع العماء االســـتفادة 
من برنامج التمويل العقاري الخاص 
بالمصـــرف، بما في ذلك المواطنون 
البحرينيـــون المنتفعون من برنامج 

مزايا للسكن االجتماعي.
 3 الريـــم  ســـرايا  مشـــروع  ويقـــع 
المناظـــر  ذات  ســـار  ضاحيـــة  فـــي 
الطبيعيـــة الخابـــة، ويتألف من 26 
فيـــا فاخـــرة، ذات تصاميـــم أنيقة 
مســـتوحاة من نمـــط الحياة الراقي 

وجاهزة للسكن.
غـــرف  و4   3 مـــن  الفلـــل  وتتكـــون 
نـــوم، كمـــا تتميـــز بأحـــدث وســـائل 
الراحة إلى جانب الحدائق الخاصة 

وخدمات األمن على مدار الساعة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال 
المصرف أنور مراد “مما ال شك فيه 
أن تأمين الســـكن الائق للمواطنين 
يأتي علـــى رأس أولويـــات حكومة 
البحرين، ومن هذا المنطلق، يسرنا 
طرح برنامج داري للتمويل العقاري 
لعمـــاء المصرف، خصوًصا العماء 
المؤهلـــون لبرنامـــج مزايـــا للســـكن 
االنتقـــال  يمكنهـــم  إذ  االجتماعـــي، 
إلى منزل أحامهم بسرعة وسهولة 
مقابـــل دفعات مقدمة تبدأ من 500 
دينار، ويتمتع هذا البرنامج بالعديد 
من المزايا التنافســـية، بما في ذلك 

ســـرعة إنهاء اإلجراءات واألقساط 
الميسرة؛ ليصبح بذلك خياًرا جذاًبا 
لألســـر الراغبة في امتاك مســـاكن 
عالية الجودة بأسعار معقولة، وهو 
مـــا تشـــتهر شـــركة ســـرايا العقارية 

بتقديمه لعمائها.
ويأتـــي هـــذا العـــرض بالتزامـــن مع 
الحملـــة الترويجيـــة التـــي أطلقهـــا 
مصـــرف الســـام - البحريـــن أخيًرا، 
التـــي تتيـــح للعماء فرصـــة مميزة 
أثـــاث منزلـــي عنـــد  للفـــوز بتكلفـــة 

علـــى  الحصـــول  بطلـــب  التقـــدم 
التمويل العقاري”.

ومـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس مجلس 
إدارة شركة السرايا العقارية سعود 

كانو “تلتزم شـــركة ســـرايا العقارية 
تحقيـــق  فـــي  األســـر  بمســـاعدة 
أحامهم في امتاك مسكن خاص، 
عبـــر توفير مســـاكن فاخرة بأســـعار 

معقولـــة، ومـــن هنـــا يأتي مشـــروع 
ســـرايا الريـــم 3 ليجســـد القيم التي 
لطالما تبنتها شركتنا والمتمثلة في 

الجودة والجمال واإلتقان”.

المصرف وقع 
مذكرة تفاهم مع 

الشركة العقارية

توقيع مذكرة التفاهم

“العلوم التطبيقية” تنظم فعاليات “يوم التهيئة”
ــــي ــان ــ ــث ــ ــن وبــــــــــدء الــــفــــصــــل الــــــــدراســــــــي ال ــ ــدي ــ ــج ــ ــت ــ ــس ــ ــم ــ ــة ال ــبـ ــلـ ــطـ ــلـ لـ

التطبيقيـــة  العلـــوم  جامعـــة  نظمـــت 
للطلبـــة  التهيئـــة  يـــوم  فعاليـــات 
رئيـــس  رعايـــة  تحـــت  المســـتجدين، 
الجامعـــة غســـان عـــواد، بمناســـبة بدء 
الفصل الدراسي الثاني للعام األكاديمي 
2019 - 2020، بحضور رئيس الجامعة 
ونواب الرئيـــس، والعمداء، ونخبة من 

أعضاء اإلدارة العليا.
ويهـــدف يـــوم التهيئـــة الذي يقـــام في 
بدايـــة كل فصـــل دراســـي، إلـــى تهيئـــة 
الطلبة المســـتجدين نفســـًيا وأكاديمًيا، 
المتوافـــرة  بالخدمـــات  وتعريفهـــم 
تهـــم  التـــي  واإلرشـــادات  واللوائـــح 

الطالب.
بالطلبـــة  الجامعـــة  رئيـــس  ورحـــب 
إلـــى  الطلبـــة  دعـــا  كمـــا  والحضـــور، 
بـــذل قصـــارى جهدهـــم للوصـــول إلـــى 

الجامعـــة  أن  علـــى  مؤكـــًدا  أهدافهـــم، 
تبـــذل قصـــارى جهدهـــا، وتضـــع جميع 
إمكاناتهـــا وطاقاتهـــا من أجـــل الطالب 

أواًل وأخيًرا.
ودعاهم لاستفادة من هذه اإلمكانات 
والفـــرص التـــي توفرهـــا الجامعـــة لهم 
وضمـــان  أفضـــل،  مســـتقبل  لتحقيـــق 
بمـــا  تعليـــم  أفضـــل  علـــى  حصولهـــم 
مهاراتهـــم،  تنميـــة  علـــى  يســـاعدهم 
ويساعدهم بالحصول على فرص عمل 

متميزة بعد تخرجهم.
وشـــهدت فعاليـــات يوم التهيئـــة زيارة 
رئيس الجامعة واإلدارة العليا لطاوالت 
األنديـــة الطابيـــة، التـــي أقيمـــت على 

هامش فعاليات يوم التهيئة.
إدارة  نظمـــت  آخـــر،  صعيـــٍد  وعلـــى 
الشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة فعاليـــات 

اليـــوم التعريفي للموظفيـــن الجدد، إذ 
شـــهد اللقاء ترحيًبا بالموظفين الجدد 
وإنجازاتهـــا  بالجامعـــة،  والتعريـــف 
باعتبارهـــا إحـــدى الجامعـــات الرائـــدة 
فـــي البحريـــن عبـــر مـــا تقدمـــه للطلبة 
مـــن تعليم متميـــز مبني علـــى الجودة 
فـــي  العصـــر  مســـتجدات  ومواكبـــة 
مختلـــف التخصصـــات التـــي تطرحها، 
اإلدارات ورؤســـاء  قـــدم مديـــرو  كمـــا 
األقســـام اإلداريـــة عرًضـــا تعريفًيا عن 
إداراتهم ومجاالت اختصاصها لتعريف 

الموظفين بنظام العمل بالجامعة.
أهميـــة  علـــى  الجامعـــة  رئيـــس  وأكـــد 
التركيـــز علـــى متطلبـــات الجـــودة فـــي 
كل مـــا تقدمـــه الجامعـــة، مشـــيًرا إلـــى 
أن البحرين تعتبر دولة صغيرة نســـبًيا 

لكنها تتبع نظاًما تعليمًيا متميًزا.

وبموجب التفاقية، ستوفر “بتلكو” اتصاًل  «
عالي السرعة يتيح استخدام خدمات الصوت 

والبيانات واإلنترنت الالسلكي )Wi-Fi( في 
المطار، ويشمل دعما متكامال يضمن توافر 

الخدمة بجودة فائقة لجميع المستأجرين 
والمسافرين. ومن جانبه، قال مدير عام القطاع 

التجاري بشركة بتلكو عبد الرحمن منير “يسرنا 
العمل مع شركة “مطار البحرين” لتزويد مبنى 

المسافرين الجديد بتقنية “eLTE”، وهو ما 
يمثل إنجازًا آخر غير مسبوق للمملكة على 

صعيد المنطقة بأكملها، ونحن ملتزمون أن 
نصبح أحد أهم األطراف المشاركة في رفع 

مستوى الخدمات في مطار البحرين الدولي، 
ويسرنا أيًضا تعزيز تجربة السفر داخل المطار 

من خالل توفير اتصال عالي السرعة للصوت 
والبيانات، إذ تتبلور إستراتيجية “بتلكو” حول 

تلبية متطلبات قطاع األعمال والعمالء في 
البحرين”.

 “بتلكو” توفر اتصاًل عالي السرعة



سوف تنتقل إلى بيت جديد وتحصل على فرص.

تعد سنة األموال والمشاريع والتجارة والنجاح 
لك.

ثق بنفسك ألن التمرد ليس في صالحك.

التزم بالمواعيد في وقتها وال تتسرع أكثر.

اليوم مناسب جًدا للخروج في نزهة عائلية.

أكثر من القراءة واالطالع فهو يفيدك كثيًرا.

نظرتك إلى العمل تتغير جذرًيا بعد خوض 
المعترك.

تشعر بالكثير من الغيرة لنجاح زمالئك في 
العمل.

تستاء بسبب تأخير أو مماطلة والتباس.

تكون على موعد مع لقاء أو مصالحة.

تجد الحلول الناجعة لألزمات المهنية التي تمر 
فيها.

تجد طريًقا يقودك إلى تغيير جذري وجيد.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

11 فبراير

 1934
اإلمـــام يحيـــى حميد 
الديـــن يوقـــع اتفاًقـــا 
فـــي  بريطانيـــا  مـــع 
 40 لمـــدة  صنعـــاء 
فيـــه  يعتـــرف  عاًمـــا، 
بسلطة بريطانيا على 
اليمـــن مقابل  جنوب 
باســـتقالل  االعتراف 

شمال اليمن.

يعرض نادي البحرين للســينما يوم غد األربعاء، ضمن برنامجه 
األسبوعي، الفيلم اإلسباني “األلم والمجد”.

ويســرد الفيلم سلســلة من األحداث المتكــررة التي عاصرها 
المخرج ســالفادور مايّو، أثناء تراجع حالتــه الصحية. وعايش 

بعض مــن تلك األحداث بنفســه، والبعض اآلخــر يتذكرها من 
بعيــد؛ حــب أول، حب ثانــي، والدته، الفنــاء، أحــد الممثلين الذين 

عمل معهم، فترة الســتينات، الثمانينات، الحاضر، الخواء، الخواء الذي ال يمكن قياس 
حجمه؛ نظًرا لعدم استطاعته القيام بصنع األفالم بعد اآلن.

تنتظــر النجمــة منــى زكــي عــرض فيلمهــا الجديد 
“الصنــدوق األســود”، في الســينمات خــالل الفترة 
المقبلــة، إذ لم تحــدد الجهة المنتجة موعــًدا نهائًيا 
لعرضــه حتى اآلن. وتــدور أحداث الفيلــم حول تورط 

منى عبر األحــداث، إذ تتعرض للخطــف من “هجام” 
ويجســده محمــد فراج، و”ســارق” ويجســده مصطفى 

خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر؛ بســبب حملها الذي يعد 
اللغز الرئيس في الفيلم.

يســتعد الفنان محمد الشــرنوبي وخطيبته راندا رياض، 
إلقامــة حفــل زفافهمــا بعــد مــرور عــدة أشــهر على 
خطبتهمــا، في حفل عائلي اقتصــر على حضور األهل 
واألصدقاء. وقالــت راندا “إن حفل الزفاف الخاص بهما 

سوف يكون قريًبا جًدا في الجونة”.
وأشارت إلى أنها تســتعد له اآلن، وتقوم بالتحضيرات التي 

تســبق الزفاف، إذ ظهرت أخيًرا في لبنان مع “االستايلســت” اللبناني خليل 
الزين؛ من أجل اختيار فستان الحفل.
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أشـــعلت الفنانة لميـــاء طارق بأحدث ظهور لها، إذ شـــوهدت وهي تحتد على 
متابعاتهـــا، أثنـــاء حديثها في مقطع فيديو نشـــرته عبر بعض حســـاباتها على 

منصات التواصل االجتماعي.
ويبـــدو أن لميـــاء اســـتاءت مـــن انتقـــاد البعض لها؛ بســـبب عـــدم حديثها عن 
جنســـيتها المصريـــة، إذ قالـــت “أنا مصرية مـــش من مصر.. ألنـــي مولودة هنا 
ومتربيـــة هنا وعايشـــة هنا، ركـــزي معايا، اصحيلي، انا مـــش جاية هنا جديد” 
بحســـب “ليالينـــا”. وأكملـــت الفنانة المصريـــة المقيمة في الكويـــت قولها “في 
ناس بتبقى جاية هنا جديد، دول بيبقوا جداد على البلد، إنما أنا بنت الكويت 
وأتشـــرف أنـــي اكـــون بنت الكويـــت وأحط الكويـــت تاج على راســـي، ما انكر 
أصلـــي، عمـــري ما نكرت أصلي، ولكن ما أنكر البلد اللي أنا عشـــت فيها وأكلت 

فيها واتربيت فيها واتزوجت فيها وترعرعت فيها”.

لمياء طارق تحتد على متابعاتها بسبب أصولها

 1953
االتحاد السوفيتي يقرر قطع عالقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

 1990
 اإلفراج عن زعيم المؤتمر الوطني اإلفريقي نيلسون مانديال.

 1873
اإلعالن عن الجمهورية اإلسبانية األولى التي استمرت حتى 1874.

1752
 افتتاح مستشفى بنسيلفانيا، وهو أول مستشفى في الواليات المتحدة.

 2016
العلماء من مرصد “ليغو” يعلنون عن الرصد األول المباشر ألمواج الجاذبية.

تواصل الفنانة دنيا 
عبدالعزيز تصوير دورها 

في مسلسل “البرنس”، 
للمخرج محمد سامي، 
وبطولة الفنان محمد 

رمضان، المقرر عرضه في 
رمضان المقبل.

الــفــيــاض والــتــدفــق  الــفــنــيــة  الــمــتــعــة  ذروة  حــقــقــت 

“بيت البنك” مشروع لبنى األمين المقبل

ثقافتهــا وإدراكهــا العميــق للفــن، جعلها تنفرد بإطالق المشــاريع الفنيــة المتميزة، التي تحقق ذروة المتعــة الفنية والتدفق 
الفيــاض. الفنانــة لبنــى األميــن لهــا عالمهــا الســحري الذي ســيظل محلقا فــي عالم من القيــم واالتجاهــات المعاصرة، وهي 

تعطي شكال وحقيقة جديدة لعالم الرؤى.

لبنى األمين واالنفراد بالمشاريع المتميزة
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ويأتـــي آخـــر مشـــروع جميل لهـــا “بيت 
مـــن  الرابـــع  المشـــروع  وهـــو  البنـــك”، 
سلســـلة المشـــاريع التـــي أطلقتهـــا فـــي 
الســـنوات الماضية، ابتداء من مشروع 
“نزل 88” العام 2013، مشروع “العمارة 
1466” العام 2014، ومشـــروع “البيت” 
العـــام 2018.  مشـــروع “بيـــت البنـــك”، 
هو المكان الـــذي تعود ملكيته إلى بنك 
“ســـتاندرد تشـــارتر”، الـــذي دخـــل إلـــى 
البحريـــن تحت اســـم “البنك الشـــرقي” 
وضعـــت  فاألميـــن  عـــام،   100 قبـــل 
عبـــر  المعـــرض  لهـــذا  طريـــق  خريطـــة 
ورشـــة بدأت في نفس البيـــت، بالفترة 
مـــن 2 – 14 فبرايـــر الجـــاري، علـــى أن 
يفتتح المعرض يوم السبت 15 فبراير، 
والخريطـــة عبارة عن محـــاور للفنانين 
المشـــاركين وعددهـــم 25 فنانـــا، ومـــن 
المحـــاور: تأثيـــر البنـــك علـــى مجتمعنا 
ومســـاهمته فـــي تشـــكيل الوعـــي، هل 
اإلنســـانية  العالقـــات  أشـــكال  تغيـــرت 
بعـــد دخـــول المؤسســـات الماليـــة؟، مـــا 
البديـــل لفكـــرة البنـــك في المســـتقبل؟، 
هل المقتنيات الفكرية واإلنســـانية أقل 

أهمية من المقتنيات المادية؟ 
و”بيـــت البنـــك” تحول إلـــى خلية نحل، 
فـــكل فنان يبـــذل قصارى جهـــده لصنع 
المعـــرض،   “ “ثيمـــة  لــــ  المالئـــم  العمـــل 
واألعمـــال تنوعت بيـــن النحت وأعمال 
األميـــن  وتقدمـــت  ورســـم،  تركيبيـــة 
بالشكر إلى مدير البنك عبدهللا بوخوة 
تصرفهـــم  تحـــت  البيـــت  وضـــع  علـــى 

للورشة والمعرض. 

 الفنانون المشاركون
 في الورشة والمعرض

 لبنـــى األميـــن، أصغـــر إســـماعيل، نبيلة 
الخير، وهاب تقي، فائقة الحســـن، نادر 

العباسي، جعفر العريبي، زهير السعيد، 
علـــي ميـــرزا، أحمـــد أمـــام، حـــازم طـــه، 
عباس يوســـف، فيصل ســـمرة، محسن 
غريب، محســـن المبارك، جيهان صالح، 
عادل العباسي، مريم النعيمي، على فال 
مرزي، على أوغلو، وفاء الغتم، أســـماء 
مـــراد، حنان آل خليفـــة، محمد المبارك، 
البوعينيـــن  محمـــد  الصيرفـــي،  نـــور 

ومتابعة إنتاج موسى الحايكي. 
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الفنان خالد الشيخ: أصبحت ال أسمع موسيقى أو غناء

استثنائية،  بشخصية  الشيخ  خالد  البحريني  الفنان  يتمتع 
أبعد  إلى  هو إنسان غير متوقع، ودود في حديثه، وصريح 
الحدود، ولعل من يتابع لقاءاته يلمس ذلك ويدرك جيًدا أنه 
مدار  على  تشكلت  قناعات  على  مبنية  وآراؤه  تلقائي  فنان 
سنوات، وتجلى ذلك لكل من توافد على القاعة المستديرة 
ــًرا، ليتابع  ــيـ فـــي مــركــز الــشــيــخ جــابــر األحـــمـــد الــثــقــافــي أخـ
دفتر  “على هوامش  االثنين  استضافته تحت مظلة حديث 
الكويت” في حوار أدارته شروق مظفر، وسلط الشيخ الضوء 
الكويت  بين  واإلنــســانــي  الفني  مــشــواره  مــن  محطات  على 

والبحرين.
من  حالًيا  يستهويه  ما  حــول  ســؤال  على  رًدا  خالد  ويقول 
أال يخضع  بــضــرورة  قــنــاعــة  عــلــى  “أنـــا  وأغــنــيــات  موسيقى 

اإلنسان للفنان، لذلك أصبحت ال أسمع موسيقى أو غناء إال 
فيما ندر، وإذا شعرت بالحاجة إلى ذلك، مثل المريض عندما 

يشعر باأللم يذهب إلى الصيدلية بحًثا عن دواء”.
هللا  خلق  منذ  والسائد  “الــواقــع  ذاتــه  السياق  في  ويستطرد 
االنتقاد،  دائــرة  في  يكون  ما  دائــًمــا  الجديد  والجيل  الكون 
ويتهم بالضحالة، بينما الجيل القديم هو األصيل، اليوم أشعر 
أن الضحالة لم تعد مرتبطة بجيل قديم أو جديد، لكن أزعم 
ضحالتنا”.  هي  شيء  أكثر  عنه  يعبر  ما  الغنائي  المجال  أن 
ويتوقف الفنان البحريني عند تجربة التوزيع الموسيقي في 
ذلك  “في  فيقول  الجارية  بالفترة  مقارنة  الثمانينات  حقبة 
تنحصر  كانت  الموسيقي  التوزيع  عن  معلوماتنا  كل  الوقت 
والعود  جملة  القانون  يعزف  ثم  جملة،  يعزف  الناي  أن  في 

أخرى وهكذا، وأذكر أن سمحة الخولي )رحمها هللا( كانت ترى 
أننا شوهنا فكرة التوزيع الموسيقي، بينما تبدل الوضع اليوم، 
وأصبحنا في عصر التنظيم”.  ويرد خالد على عالقته بالشعر، 
السيما اللغة العربية بشفافية، إذ كشف أنه أخطأ كثيًرا في 
حق اللغة العربية ألنه كان مأخوًذا بالموسيقى، وقال “ارتكبت 
أتعامل معها  العربية، وأحياًنا كنت  اللغة  أخطاء فادحة في 
خالد  ويصف  بالموسيقى”.  مأخوًذا  كنت  ألنني  كبير،  بجهل 
الفترة التي عاشها بالكويت في السبعينات بإحدى المراحل 
ثقافًيا وسياسًيا  الفترة حراًكا طالبًيا  تلك  الذهبية، “شهدت 
وحراًكا نقابًيا مميًزا، فكانت الكويت ومازالت تنبض بالحياة، 
لمن ال  بالسياسة والثقافة، كان ينظر  األجواء كانت مشبعة 

يقرأ بأنه أمّي”.

طارق البحار

أطلقت النجمة “نيكي ميناج” أغنيتها الجديدة “Yikes”، على “يوتيوب”  «
والتطبيقات الموسيقية العالمية.

وبدأت األغنية بتحقيق رواج كبير بين الجمهور على منصات اإلنترنت. «

يذكر أن” ميناج” شكلت أخيًرا صدمة كبيرة لمتابعيها، بعد أن كتبت  «
منشورًا غامًضا على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل 

االجتماعي، ثم حذفته بسرعة.

٢٣

tariq_albahhar

“األوسكار”: فينيكس أفضل ممثل و “باراسايت” الكوري الجنوبي أفضل فيلم
ــتــظــاهــرة ــرب فـــي ال ــع ــل ــى الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء وال جـــائـــزة ل ــل ــاص لــلــنــجــمــة يــســرا ع ــ ظــهــور خ

أعلنت جوائز أكاديمية فنون وعلوم الســينما األميركية “األوســكار”، في النســخة الثانية والتسعين من الحدث السينمائي األبرز، الذي يشكل 
ذروة موســم المكافــآت، بحضــور أبــرز نجوم الســينما والتليفزيون في “هوليــوود” والعالم. ولم يحقق فيلم المخرجة الســورية وعد الخطيب 

“من أجل سما”، جائزة أفضل فيلم تسجيلي، الذي اقتنصه فيلم )أميركان فاكتوري(.

وشاركت النجمة يسرا كعضو تحكيمي 
على  وظــهــرت  األولـــى،  للمرة  للمسابقة 
فرعوني  بفستان  الــحــمــراء  الــســجــادة 
جميل من اللون األبيض والذهبي، ومن 
مفاجآت الحفل الظهور المفاجئ للنجم 
“ايمينيم” وغناءه على المسرح “لوز يور 

سيلف”.
بجائزة  فينيكس  يواكين  النجم  وفــاز 
 ،”Joker“ بفيلم  دوره  عن  ممثل  أفضل 
للمهرج  األصلية  القصة  مــن  المقتبس 
شخصيات  أشهر  تعد  التي  فليك،  آرثــر 
الجوكر  ويعيش   ،”Dc Comic“ عــالــم 
لكثير  الذي يتعرض  في مدينة جوثام، 

والظروف  الصعبة  الضغوطات  من 
للتحول  تضطره  التي  القهرية 

إلى شخصية الجوكر. 
في  العرض  له  سبق  والفيلم 
عدد من المهرجانات العالمية، 

فينسيا،  مــهــرجــان  مــنــهــا 
وتورونتو، ونيويورك، 

وهــــــــــامــــــــــبــــــــــورج 
وزيورخ.

ــم الــفــيــلــم  ــضـ ويـ
ــاًل  ــ ــائ عــــــــــدًدا هــ
مـــــــــــــــن أهــــــــــم 
نجوم  وأشــهــر 
“هــــولــــيــــوود”، 
أبــــــــــرزهــــــــــم: 
يـــــــواكـــــــيـــــــن 
فـــيـــنـــيـــكـــس، 
روبــــــــيــــــــرت 
نـــيـــرو  دي 
ي  ز ا ز و
بـــــــيـــــــتـــــــز 
ومــــــــــارك 

مــــارون 
بيل  و

كامب وبراين كالين وغيرهم.
ودخل فيلم “باراسايت” للمخرج الكوري 
أن  بعد  الــتــاريــخ،  جــون  يونغ  الجنوبي 
أجنبية  بلغة  نــاطــق  فيلم  أول  أصــبــح 
يــفــوز بــجــائــزة “أوســـكـــار” ألفــضــل فيلم 
“1917” لسام  متفوقا على األوفــر حظا 
الجنوبي  الكوري  الفيلم  وفــاز  منديس، 
وهي  دولــي،  فيلم  أفضل  بجائزة  أيضا 
فيلم  “أفــضــل  لفئة  الــجــديــدة  التسمية 

أجنبي”.
النجم  فاز  مستحق،  جديد  إنجاز  وفي 
كأفضل  ــار”،  ــكـ “أوسـ بــجــائــزة  بيت  بـــراد 
في  دوره  عــن  ثــانــوي  دور  فــي  مــمــثــل 
فيلم “وانــس ابون ايه تايم إن 
أول  يعتبر  ــــذي  ال هـــولـــيـــوود”، 
تمثيلية  فــئــة  فــي  “أوســـكـــار” 
يفوز بها، البالغ من العمر 56 
ــه أن  عــامــا، الـــذي ســبــق ل
رشــح 3 مــرات وأهــدى 

الفوز ألوالده.
وفازت النجمة رينيه 
ــلـــويـــغـــر بــجــائــزة  زيـ
عن  ممثلة”  “أفــضــل 
ــي فــيــلــم  ــ دورهـــــــــا فـ

“جودي”.
وفـــــــازت الــمــمــثــلــة 
ــورا  ــ األمـــيـــركـــيـــة ل
ــائـــزة  ديــــــــرن بـــجـ
أفضل  “أوسكار” 
ــي  ــة فـ ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ مـ
ــوي  ــ ــان ــ ث دور 
ــن دورهـــــــا  ــ عــ
ــلـــم  ــيـ فــــــــي فـ
ــدج  ــ ــ ــاريـ ــ ــ “مـ

ستوري”.
وحـــــــقـــــــق 
ــزء  ــ ــجــ ــ ــ ال

الــرابــع مــن “تـــوي ســتــوري” بـــ “أوســكــار” 
ثالث منذ انطالقها قبل 25 عاما.

ــنـــتـــائـــج لــجــوائــز  ــلـــي أهـــــم الـ وفـــيـــمـــا يـ
“األوسكار” 2020: 

*أفضل ممثل: يواكين فينيكس 
*أفضل ممثلة:” رينيه زيلويغر 

*أفضل ممثل مساعد: براد بيت 
*جائزة أفضل ممثلة مساعدة لورا ديرن 
“تايكا  مقتبس:  سيناريو  أفضل  *جائزة 

”Jojo Rabbit“ وتيتي” عن فيلم
دوران  جاكلين  أزيـــاء:  تصميم  *أفضل 

عن فيلم “نساء صغيرات”
Ameri� فيلم  وثــائــقــي:  فيلم  “*أفــضــل 
الرئيس  إنتاج  can Factory”، وهو من 
األميركي السابق باراك أوباما، وزوجته 

ميشيل، بالتعاون مع “نتفليكس”

متحركة:  رســـوم  فيلم  أفــضــل  *جــائــزة 
“توي ستوري 4”

*جـــائـــزة أفــضــل فــيــلــم رســــوم متحركة 
”Hair Love“ :قصير

 Ford v“ أفضل تحرير صــوت:  *جــائــزة 
 ”Ferrari

* جــائــزة أوســكــار ألفضل مــزج صوتي: 
”1917“

 Once“ إنتاجي:  تصميم  أفضل  *جائزة 
”Upon a Time in Hollywood
*جائزة أفضل تصوير: “1917”

 ”Ford v Ferrari“ :جائزة أفضل مونتاج*

*أفضل مؤثرات بصرية: “1917”
bomb� “*أفضل مكياج وتصفيف شعر: 

 ”shell
 The“ :أفـــضـــل فــيــلــم روائــــــي قــصــيــر*

 ”Neighbors window
ــائـــزة أفــضــل مــوســيــقــى تــصــويــريــة:  *جـ

“الجوكر”
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بيل غيتس يقتني يخًتا فاخًرا بـ 644 مليون دوالر
اقتنــى المليارديــر األميركــي بيــل غيتــس، أحــد أغنــى رجال 
العالم، أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين، مقابل 

ا. مبلغ ضخم جدًّ
وأصبــح مؤســس شــركة مايكروســوفت أول شــخص يقتني 
اليخت الفاخر الجديد في العالم، والذي يضم حوض سباحة 
للطائــرات، ومنتجــع صحــي، وصالــة  دون حــواف، ومهبــط 

رياضية.
 ووفًقــا لصحيفــة “غارديان”، أنفــق غيتس 644 مليون دوالر، 

للحصول على اليخت الذي يبلغ طوله 112 متًرا.
وعرض اليخت االســتثنائي للمرة األولى في معرض موناكو 
“ســينوت”  شــركة  قدمتــه  عندمــا  الماضــي،  العــام  لليخــوت 

الهولندية.
ويحتــوي القــارب علــى 5 طوابــق ومســاحة الســتيعاب 14 
ضيًفــا و31 مــن أفراد الطاقم، في ميزة أخرى صديقة للبيئة، 
تتيــح األوعيــة الناريــة التــي تعمــل بالوقــود الهالمــي اإلبقاء 
إلــى حــرق  الحاجــة  الخــارج، دون  فــي  المــكان  علــى دفء 

الخشب أو الفحم.
لكــن الميــزة األكثــر حداثة مدسوســة أســفل الطوابق – وهي 
ــا، يتــم تبريدهمــا بدرجــة 253- مئوية،  خزانــان بســعة 28 طنًّ
ومملوءان بالهيدروجين الســائل، الذي يولد الطاقة لمحركي 

اليخــت.  مــن غيــر المرجــح أن ينطلــق اليخــت الجديــد إلــى 
البحار قبل عام 2024، لكن عندما يحدث ذلك، ســيتمكن من 
السفر من لندن إلى نيويورك، من دون أن يحتاج إلى التزود 
ا  بالوقــود. غيتــس، البالــغ من العمــر 64 عاًما، والمصنــف حاليًّ
بالمركز الثاني بين قائمة أغنى رجال العالم، تبلغ ثروته 118 
مليــار دوالر، يهــوى الســفر فــي اإلجازات على متــن اليخوت، 

ا به في السابق. لكنه لم يمتلك يخًتا خاصًّ
وعادة ما كان يستأجر غيتس يخوًتا لالستخدام الخاص،  «

فقد كان في الماضي يمضي عطلة قبالة ساحل 
سردينيا على متن يخت بقيمة 330 مليون دوالر.

تفســير  إلــى  الفلــك  علمــاء  توّصــل 
الظاهــرة الغريبــة التــي وقعــت فــي 
اكتشــاف  تــم  حيــن   ،2014 عــام 
موجــات صوتيــة قادمــة مــن خــارج 

الفضاء.
لمــا نشــرته صحيفــة “ديلــي  ووفًقــا 
ميــل”، كانــت تلــك الظاهــرة محيــرة 
مــن  العديــد  وأثــارت  لســنوات 
وجــود  إمكانيــة  حــول  التســاؤالت 
تلــك  ترســل  فضائيــة  كائنــات 

اإلشارات لألرض.
 وأوضح العلماء أن تلك الموجات  «

الصوتية ناتجة عن انفجار قوي 
على بعد 500 مليون سنة 

ضوئية. واستبعد العلماء إمكانية 
وجود أجسام أخرى وكائنات 
تعيش في الفضاء الخارجي، 

خاصة مع تكرار هذه االنفجارات 
وفي كل مرة تصل إلى األرض 

الرسائل ذاتها.

علماء يتوّصلون 
لتفسير أصوات 
تأتي من الفضاء

أعلنــت مراكــز األرصــاد الجوية أن الحوض الشــرقي تأّثر بالمنخفــض الجوي “كريم” 
مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وتساقط لألمطار والثلوج.

ففــي لبنــان هطلــت الثلــوج علــى المرتفعــات الجبليــة مــع أمطــار غزيرة فــي مناطق 
مختلفة. حيث وصلت درجات الحرارة هناك إلى ما دون الصفر. كما توقعت الهيئة 
العامــة لألرصــاد فــي الســعودية تأثيــر كتلٍة هوائية باردة إلى شــديدِة البــرودة، على 
معظــم مناطــق المملكــة. وتســاقط الثلــوج علــى مرتفعــات تبــوك.  وتتأثــر األراضــي 
الفلســطينية بكتلــة هوائيــة أكثــر برودة، تتســبب في انخفاض درجــات الحرارة إلى 
أقــل مــن معدلهــا الســنوي العام بحــدود 9 درجات مئويــة وفق األرصــاد الجوية. كما 

تواصل درجات الحرارة انخفاضها في معظم المحافظات األردنية.

أوضــح الباحثون، في دراســة جديــدة، أن اإلجهاد الحاد يســتنزف الخاليا الجذعية 
المجددة للصباغ بشكل مستمر.

وبينت الدراسة كيفية تأثير الضغط واإلرهاق والتوتر على الجسم.
وأظهــرت دراســة نشــرتها مجلــة “ســاينس ديلــي”، أن عالقــة فعليــة بيــن اإلرهــاق 
غ الشــعر يمكن الوصول  وتغيرات لون الشــعر، وما ســاعدهم على ذلك أن نظام تصبُّ
إليــه وتتبعــه.  وأكــد العلمــاء أن الخاليــا الجذعية تعمل كمســتودع للخاليــا المنتجة 
للصبــاغ، وعندمــا يتجــدد الشــعر، تتحول بعض الخاليــا الجذعية إلــى خاليا منتجة 
للصبــاغ لتلــون الشــعر، ووجــدوا أن إفــرازات األعصــاب الوديــة تــؤدي إلــى تنشــيط 

الخاليا الجذعية بشكل مفرط، ما يؤدي الستنفاد خزان الصبغ قبل األوان.

عاصفة قطبية تضرب منطقة الشرق األوسط

دراسة تبين تأثير التوتر على الشيب المبكر

ُألغيت مئات الرحالت الجوية وُأوقفت حركة 
القطارات وُقطع التيار الكهربائي عن عدد كبير من 

المنازل؛ بسبب العاصفة كيارا التي واصلت أمس 
اإلثنين مسارها المدّمر، في غرب أوروبا وتسببت 

بجرح عدة أشخاص في ألمانيا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

هاجمــت أســود فــي محميــة فــي 
مــن  تبلــغ  شــابة  إفريقيــا  جنــوب 
العمر 21 عاًما كانت تعمل وتعيش 
فيها، حتى الموت، وفق ما أعلنت 
الشــرطة الســبت.وتعرضت الشــابة 
ســوانز فــان وايك لهجــوم “أثناء أداء 
واجباتهــا” فــي المحمية فــي مقاطعة 
ليمبوبو في أقصى شمال البالد، وفق 

ما أوضحت الشرطة.
وعثــرت الشــرطة وخدمــات الطوارئ 
علــى الشــابة مصابة بجــروح خطيرة 

خارج قفص أحد األسود.

فــي  العليــا  اإلداريــة  المحكمــة  حكمــت 
مصــر بفصــل مــدرس بإحــدى مــدارس 
ــا  جماعيًّ ا  جنســيًّ تحــرش  اإلســكندرية 
بالســادس  كامليــن  فصليــن  بتلميــذات 
االبتدائي، 120 تلميذة، بوضع يده على 

أماكن حساسة من أجسادهن. 
 وأكــد مصــدر بــإدارة الجمــرك التعليمية 
في اإلســكندرية وفًقا لجريدة “المصري 
جــرت  وأن  ســبق  المــدرس  أن  اليــوم”، 
ا، وما زال يقضي عقوبة  محاكمته جنائيًّ
الســجن حتــى اآلن، وأن الواقعــة تعــود 
2014 تقريًبــا. أي أن الحكــم  إلــى عــام 
الجديــد الصادر بحقه يعني حرمانه من 

العودة إلى مهنة التدريس.

وكشفت المحكمة اإلدارية العليا في  «
حكمها، أن “حرمة تلميذات المدارس 

في محراب العلم المقدس من 
النظام العام والتحرش بهن عدوان 

على المجتمع كله”.

أثناء عملها.. أسود 
تهاجم فتاة حتى الموت

فصل مدرس
ا   تحّرش جماعيًّ

بـ120 تلميذة
واقعــة مثيــرة للدهشــة والســخرية ضّجت بها مواقــع التواصل في مصر طيلة الســاعات 

القليلة الماضية، حيث تداول المغردون صورة لحمار داخل قطار بالصعيد.
 وطالــب المغــردون بالتحقيــق فــي الواقعــة، متهميــن هيئة الســكك الحديديــة بالتخاذل 

واإلهمال وضعف الرقابة مما قد يعرض حياة الركاب للخطر.
ا حول تفاصيل الواقعة  ومن جانبها، رّدت هيئة الســكك الحديدية وأصدرت بياًنا رســميًّ
حيث قالت إن أحد الركاب اصطحب حماًرا بقطار ركاب رقم 748 نجع حمادي – األقصر، 
السبت. وقالت الهيئة إنه بالتحقيق في األمر تبّين ركوب الراكب للقطار ومعه الحمار من 

محطة أبنود بأسيوط وهي عبارة عن رصيف فقط.

صورة حمار في قطار مصري تثير غضًبا

عارضة األزياء الفرنسية كالرا بيري تحضر حفل توزيع جوائز أوسكار 
فانيتي فير لعام 2020 في بيفرلي هيلز )أ ف ب(

وأكدت هيئة السكة الحديد أن المواطن تشاجر مع كمسارية القطار في المحطة التالية بسبب 
الحمار، وتم إخطار شرطة النقل والمواصالت باألمر، وتم تحرير محضر بالواقعة، مشيرة إلى أن 

الراكب مازال محجوزًا للعرض على النيابة والتحقيق معه.

طالبــت امرأة تركية اســتعادة كليتها 
التي تبرعت بها العام 2009 لزوجها، 
متهمــة إيــاه بالخــداع والتخلي عنها؛ 
ليهجرهــا مــن أجــل العيش مــع امرأة 
أردوغــان  مافيــش  أخــرى. وظهــرت 
البرامــج  أحــد  فــي  التركيــة  االمــرأة 

التلفزيونيــة للحديــث عــن الواقعــة، لتطالب عبر البرنامــج برغبتها باســتعادة كليتها 
مــن زوجهــا الهــارب. وقالــت “لقــد منحته إحــدى كليتي، ألننا سنتشــارك فــي الحياة، 
لقــد نســي أن إخوتــه ووالــده رفضوا التبرع لــه، ولم يقف بجانبه أحــد إاّل أنا”. لتقوم 
مقدمــة البرنامــج باالتصــال بزوج مافيش، الــذي تحدث عن عالقتــه الغرامية قائال: 
إن زوجته “ما كان يجب أن تتبرع له بالكلية آنذاك”. وبحسب وسائل إعالم تركية، 
فإن مافيش وزوجها كانا قد عقدا قرانهما العام 2006، وبعد مرور 3 سنوات قامت 
الزوجــة بالتبــرع بكليتهــا لزوجهــا. إال أن الزوج هرب من زوجتــه مع امرأة أخرى في 

أبريل من العام الماضي، تاركا زوجته وابنه البالغ من العمر 11 عاما.

تركية هجرها زوجها فطالبت باستعادة كليتها منه

يخت بيل غيتس الجديد يعمل بالهيدروجين
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17 جمادى اآلخرة 1441

شرطة البحرين .. والء وتضحية
العقيد خليفـة أحمـد المجــرن 

بدأ مسيرتــــه الوظيفية في شرطة البحرين 
بتاريخ 2 ابريل 1947م.

تخرج من مدرسة تدريب الضباط بالبحرين برتبة تلميذ عسكري.

خالل خدمته في شرطة البحرين عمل في: 
إدارة المرور والترخيص 

أشرف على قوة مطار البحرين
عين مسئواًل في مركز شرطة المحرق 

ومسئوال عن قسم المالية بالقيادة العامة للشرطة. 

في عام 1956 نقل إلى إدارة التحقيقات الجنائية، ومديرًا لرئاسة 
قوة الشرطة برتبة رائد. 

    

تدرج في الرتب العسكرية حتى حصل على رتبة عقيد.

خالل مسيرته الوظيفية نال على عدة أوسمة وأنواط.

توفي في 20 يوليو 1971م.

سوانز فان وايك مع أحد األسود 


