
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
20 صفحة - 210 فلوس

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
JMD (2) 1441 1818 جمادى اآلخرة
February 2020 1212 فبراير

Year: 12السنة
No: 4138العدد
WEDاألربعاء

تحويل مبالغ الدعم على حسابات المواطنين غًدا
مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جميل  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيـــر  أعــلــن 
حميدان أن كل اإلجراءات اإلدارية والفنية لتنفيذ 
القرار قد اتخذت، عبر نظام معلومات اعتمد على 
تكامل البيانات مع األنظمة اإللكترونية المشتركة 
في  الممثلة  المعنية  الجهات  جميع  مع  بالتعاون 
وزارة المالية واالقتصاد الوطني ووزارة اإلسكان 

وهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.
المستحقة  الــمــبــالــغ  صــــرف  إن  حــمــيــدان  وقــــال 
للمواطنين سيتم غدا؛ نظًرا ألن تاريخ 15 فبراير 

وبالتالي  رسمية،  إجـــازة  وهــو  يــوم سبت  يــوافــق 
يتم تقديم موعد الصرف، كما هو معمول به في 
حـــال اســتــحــقــاق مــوعــد الــصــرف فــي يـــوم إجـــازة 
التي سيتم صرفها  المبالغ  أن  إلى  رسمية، مشيًرا 
المستحقين،  المواطنين  حسابات  على  ستحول 

دون  والمعتادة  المتبعة  واألنظمة  المعايير  وفــق 
االجتماعي،  الــضــمــان  فــي  والمتمثلة  تغيير،  أي 
اإلعاقة،  مخصص  الــغــاء(،  )عــاوة  المالي  الدعم 
عاوة السكن )بدل اإليجار(. وأوضح حميدان أن 
التعويض عن رفع الدعم عن اللحوم سوف يصرف 
للمستحقين اعتباًرا من 15 أبريل المقبل، مع باقي 
مبالغ برامج الدعم األخرى المستحقة للمواطنين، 

)05(بواقع دفعة كل 3 شهور.

0509121816

تجهيزات لعيد الحبالقارئ العربي ال يريد المنفعةمناوشات سورية تركية بإدلبالمعراج رئيسا تنفيذيا لـ “إلى”ضبط 179 مخالفة تتعلق بالصيد
أهاب قائد خفر السواحل اللواء  «

ركن بحري عالء سيادي بمرتادي 
البحر كافة ضرورة التقيد باألنظمة 

والقوانين وتجنب أي مخالفة تمس 
بالسالمة البحرية، منوها إلى أنه في 

2019 تم ضبط 179 مخالفة واتخاذ 
اإلجراءات القانونية حيالها.

عّين بنك “إلى” البحرين، بنك  «
التجزئة التابع لبنك ABC، أمس، 
محمد المعراج رئيسا تنفيذيا له. 

وتشّكل انطالقه بنك “إلى” في 
شهر نوفمبر 2019 الخطوة األولى 

لبنك ABC في مجال صيرفة 
التجزئة الرقمية في البحرين.

تبادل الجيش السوري والقوات  «
التركية إطالق النار قرب مواقع 
مراقبة تركية بمحافظة إدلب، 

بينما هدد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بأن دمشق 

ستدفع ثمنا “غاليا جدا” إذا شنت 
أي هجوم ضد قواته.

قال صاحب الدار الثقافية للنشر  «
بالقاهرة فتحي نصار، في لقاء 

أجرته “البالد” معه في معرض 
القاهرة الدولي للكتاب، إن الجيل 

الجديد ال يطلبون من الكتب 
ما هم بحاجة إليه بقدر رغبتهم 

بالترفيه والمتعة.

رصد “البالد سبورت” المشاركة  «
الواسعة من محال رياضية مختلفة 

تقّدم أنشطتها وتعرف ببرامجها 
وخدماتها وتقدم تسهيالتها بمناسبة 

اليوم الرياضي الوطني. وقدمت إحدى 
الشركات اإلعالمية المساندة عروضا على 

بيع الورود؛ استعدادا لعيد الحب.

استقبل عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
أمــس في قصر  آل خليفة  بن عيسى  حمد 
البلديات  الصافرية، وزير األشغال وشؤون 
حيث  خلف،  عصام  العمراني  والتخطيط 
استراتيجية  مــن  جــوانــب  بــعــرض  تــشــرف 
للمبادرة  تــنــفــيــًذا  الــوطــنــي  الــغــذائــي  ــن  األمـ
في  جالته  أعلنها  التي  السامية  الملكية 
حفل افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل 
ــشــورى  ال لمجلسي  الــخــامــس  الــتــشــريــعــي 
والنواب بوضع مشروع استراتيجي لإلنتاج 

الوطني للغذاء.
ووّجه صاحب الجالة إلى اعتماد المشاريع 
وشـــؤون  ــغـــال  األشـ وزارة  مـــن  الــمــرفــوعــة 
والتوجيه  العمراني،  والتخطيط  البلديات 
وتأسيس  المطلوبة،  األراضـــي  بتخصيص 
المشروعات  من  نــوع  لكل  حكومية  شركة 
)الزراعية والسمكية(. كما وّجه جالته إلى 
طرح جزء من منطقة رأس حيان لاستثمار 

في مجال االستزراع السمكي.

شركة حكومية للمشروعات الزراعية والسمكية
جاللــة الملــك يوجــه لطرح جــزء مــن “رأس حيان” لالســتثمار

جاللة الملك مستقبال وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - بنا
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ــي ــ ــاض ــ ــري ــ ــة فـــــي الـــــيـــــوم ال ــ ــي ــ ــن ــ أجــــــــــواء وط

البحريــن تتكلــم رياضـــة

وطنية  أجـــواء  البحرين،  مملكة  عاشت 
رياضية بامتياز، الثاثاء؛ احتفاال بالنسخة 
الثالثة من يوم البحرين الرياضي الوطني 

تحت شعار “بحريني رياضي”.
المغلقة  والـــصـــاالت  الــمــاعــب  وامـــتـــأت 
ــات الــشــعــبــيــة بــمــخــتــلــف فــئــات  ــاحـ ــسـ والـ
ــتــي شـــاركـــت وســـط أجـــواء  الــمــجــتــمــع ال

رياضية مميزة.
الرياضة  بلغة  البحريني  الشعب  وتحدث 
بممارستها مختلف األنشطة الرياضية عبر 
نظمتها  فعاليات  في  المتنوعة،  األلــعــاب 
والهيئات  ــــوزارات  وال الرياضية  الهيئات 
الــحــكــومــيــة وشـــركـــات الــقــطــاع الــخــاص؛ 
صاحب  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  لــقــرار  استجابة 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
الــدوام  ساعات  نصف  بتخصيص  خليفة 

الرسمي لممارسة الرياضة.

الــبــرامــج  مــن  سلسلة  المملكة  وشــهــدت 
واألنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة 

منذ الصباح واستمرت حتى المساء.
مناسبة  فرصة  الرياضي  الــيــوم  ويعتبر   
الــمــجــتــمــع صــغــاًرا  فــئــات  لجميع  ومــهــمــة 
ــعــزيــمــة  ال ذوي  إلـــــى  ــة  ــافــ إضــ وكـــــبـــــاًرا، 
ــمــشــاركــة فــــي األنــشــطــة  ــل ــمــــرضــــى؛ ل ــ وال

الــريــاضــيــة وســط أجـــواء رائــعــة جسدت 
مشهًدا وطنًيا رياضًيا.

واليوم الرياضي احتفال ومهرجان متعدد 
لمختلف  مــفــتــوح  والــفــعــالــيــات  األنــشــطــة 
الــفــئــات والــجــنــســيــات، ويــهــدف لتشجيع 
الــجــمــيــع عــلــى تــبــنــي نــمــط حــيــاة مثالي 

وصحي.

فعالية ديوان سمو رئيس الوزراء

اعتبر رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران، اتهامات 
مجسم  بتخريب  للصيادين  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزيــر 
الغوص”،  “متنزه  وسط  في  غمرها  تم  التي   ،”747 “بوينج  طائرة 
صيادي  لتحميل  محاولة  وأنها  الصحة”،  من  لها  أســاس  “ال  بأنها 

الروبيان أعباء إضافية بعد توقفهم عن مزاولة الصيد.

“الصيادين” ترفض االتهامات 
بإتالف “طائرة الغوص”

)09(
)17 - 14(

صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفة، مرسوم ملكي رقم )4( لسنة 2020 بتعيين وزاري، جاء فيه:

المادة األولى
ُيعين سعادة الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الزياني وزيًرا للخارجية.

المادة الثانية

ــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء  عــلــى رئـ
به  وُيعمل  الــمــرســوم،  هــذا  تنفيذ 
تــاريــخ صــــدوره، وينشر في  مــن 

الجريدة الرسمية.

مـرســوم ملـكــي بتعيـيــن 
الزيانــي وزيــرا للخـارجــيــة

المنامة - بنا

صدر عن عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر 
بتعيين   2020 لسنة   )9( رقــم  ملكي 

مستشار لجالة الملك، جاء فيه:
المادة األولى

يعين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 

آل خــلــيــفــة مــســتــشــاًرا لــنــا لــلــشــؤون 
الدبلوماسية.
المادة الثانية

على وزير الديوان الملكي تنفيذ أمرنا 
صــدوره،  تاريخ  من  به  ويعمل  هــذا، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

خالد بن أحمد مستشارا لجاللة 
الملك للشؤون الدبلوماسية

المنامة - بنا

أكــــدر مــصــدر طــبــي مـــســـؤول بمجمع 
الطالبة  أن  “الباد”  لـ  الطبي  السلمانية 
ــدة مــــن الـــصـــيـــن،  ــ ــائ ــ ــع ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة ال
النتائج  أتت  العزل،  بقسم  والمحجورة 
ــروس  ــيـ ــا مــــن فـ ــوهــ ــ ــل بـــســـامـــتـــهـــا وخــ
تصريح  فــي  المصدر  وقــال  الــكــورونــا. 
مجموعة  ضمن  من  الطالبة  “إن  خاص 
الــطــلــبــة الــعــائــديــن مــن الــصــيــن، وتــقــرر 
لمدة  ومتابعتها  عليها  الكشف  إجـــراء 
المتبعة  اإلجــــــراءات  وهـــي  يــومــا،   14
عالميا، التي أوصت بها منظمة الصحة 
الفحص  إجــراء  “تم  العالمية”. وأضــاف 
الصحة  مختبر  بواسطة  الطالبة  على 
العامة، وكانت النتيجة ولله الحمد أنها 
وذكر  الكورونا”.  بفيروس  مصابة  غير 
المصدر أن وزيرة الصحة فائقة الصالح 
تتابع عمل الفريق بـ “السلمانية” بصورة 
مــســتــمــرة؛ لــلــتــأكــد مــن صــحــة وســامــة 
ومن  متابعتهم  تتم  الذين  البحرينيين 

أي تطورات محتملة للمرض.

طالبة الصين المعزولة 
غير مصابة بكورونا

 علي الفردان

مجسم طائرة بوينج 747

صرف عالوة اللحوم 
اعتباًرا من 15 أبريل

أحمد مهدي

بدور المالكي



ناصر بن حمد يشيد باألعمال اإلنسانية للنقيب يعقوب يوسف
لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  أعــرب 
مستشار  الشباب  وشــؤون  الخيرية 
األمـــــن الـــوطـــنـــي رئـــيـــس الــمــجــلــس 
األعـــلـــى لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن 
ــبــارز الـــذي قــام به  تــقــديــره لــلــدور ال
المواطن النقيب يعقوب يوسف من 
اإلنسانية  ألعماله  الداخلية  وزارة 
الــتــي قـــام بــهــا فــي “بــيــرو” وتقديم 
الصورة المشرقة للعهد الزاهر لعاهل 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد 
يعتبر  ــذي  الـ خليفة  آل  عيسى  بــن 
الملهم األول للمواطنين في األعمال 
مـــبـــادرات جاللته  عــبــر  ــيــة  اإلنــســان
الــمــجــال، مشيًرا  الــدائــمــة فــي هـــذا 
اإلنسانية  األعــمــال  أن  إلـــى  ســمــوه 
درس  يوسف  يعقوب  بها  قــام  التي 

يقدمها  ما  دائًما  التي  الــدروس  من 
جاللة الملك.

ــال سمو  ــب ــق جــــاء ذلــــك خــــالل اســت
بــن حــمــد آل خليفة،  نــاصــر  الــشــيــخ 
يوسف،  يعقوب  النقيب  الــمــواطــن 
الـــذي قــام بعمل إنــســانــي فــريــد من 
لطالب من  زيارته  نوعه وتمثل في 
عبر  فيديو  مقطع  له  انتشر  “بــيــرو” 
حينما  االجتماعي  التواصل  وسائل 
أحد  جالًسا في وســط  الطالب  كــان 
الـــشـــوارع فــي “بــيــرو” ومــعــه كتابه 
إلحــدى  تمهيًدا  بالمدرسة؛  الــخــاص 
حينها  وكان  الدراسية،  االمتحانات 
ــًســا تــحــت اإلنـــــارة نـــظـــًرا لــعــدم  جــال
وجود الكهرباء في منزله والمنطقة.

وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد 
الـــذي  ــارز  ــبـ الـ ــدور  ــ الـ أن  آل خــلــيــفــة 
لعبه يــعــقــوب يــوســف فــي األعــمــال 

ــه إيــجــابــيــات عــديــدة  اإلنــســانــيــة لـ
البحريني  المواطن  حــرص  تعكس 
ــال  ــ ــم ــي األعــ ــ ــة فـ ــمـ ــاهـ ــسـ ــمـ عـــلـــى الـ
العالم،  أنــحــاء  شتى  فــي  اإلنسانية 
مشيًرا سموه إلى أن العمل اإلنساني 
البحريني  الــمــواطــن  ــه  ب قـــام  الـــذي 
يــعــقــوب يــوســف مــثــال يــحــتــذى به 
في القيم اإلنسانية، وقدم سموه له 

تقديره على هذه المبادرات.
لــشــرح مفصل عن  واســتــمــع ســمــوه 
الرحلة التي قام بها يعقوب يوسف، 
إذ ســاهــمــت أعــمــالــه اإلنــســانــيــة في 
أجهزة  وتــقــديــم  الطفل  مــنــزل  بــنــاء 
للحالة  نــظــًرا  “بــيــرو”؛  فــي  للمدارس 
ــتـــي تــعــيــشــهــا  ــة الـ ــصــعــب ــة ال ــاديـ ــمـ الـ
االحــتــفــاالت  إلــى  إضــافــة  المنطقة، 
المحافظة  بها  قامت  التي  العديدة 
الوطنية  باألعياد  االحتفال  ومنها 

جاللة  صــور  ورفــع  البحرين  لمملكة 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  وسمو  الملك 

آل خليفة في المحافظة.
الشيخ  سمو  تسلم  الــلــقــاء،  وأثــنــاء 
نــاصــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة قـــالدة 
مفاتيح المدينة التي قدمتها رئاسة 
البيرو، ووسام قالدة الشرف، إضافة 
إلــى قــالدة خاصة مــهــداة إلــى سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
يعقوب  أعــــرب  الــمــنــاســبــة،  وبـــهـــذه 

يوسف عن بالغ شكره وتقديره إلى 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الــــذي يقدمه  الــكــبــيــر  الـــدعـــم  عــلــى 
الكثيرة  اإلنسانية  واألعــمــال  سموه 
من  العديد  بتحقيق  ساهمت  التي 
بالمواقف  مشيًدا  لــألســر،  ــداف  األهـ

طوال  سموه  بها  قام  التي  العديدة 
ــد أن هــذه  ــ الــفــتــرة الــمــاضــيــة، وأكـ
ــه لتقديم  ل نــبــراًســا  األعــمــال كــانــت 
المملكة  خــارج  اإلنسانية  الخدمات 
وساهمت في الترويج إعالمًيا وفي 

جانب األعمال الخيرية.

المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل المواطن النقيب يعقوب يوسف 

مساعدته لطفل 
“بيرو” مثال 

يحتذى في القيم 
اإلنسانية

المنامة - بنا

جاللة الملك ورئيس 
الوزراء يتلقيان شکر 

الرئيس الترکي

الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقی 
ــن عــیــســی آل خلیفة  ب الــمــلــك حــمــد 
ــيـــس الـــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو  ورئـ
ال  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
من  جوابیتين  شکر  برقیتي  خليفة، 
رئــیــس الــجــمــهــوریــة الــتــرکــیــة رجــب 
علی  ا  ردًّ وذلــــك  اردوغـــــــان،  طــیــب 
تعازي جاللته وسموه له في ضحایا 

زلزال شرق ترکیا.
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المنامة - بنا

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة أمس في قصر 
الصافرية، وزير األشغال وشؤون البلديات 
حيث  خلف،  عصام  العمراني  والتخطيط 
استراتيجية  مــن  جــوانــب  بعرض  تشرف 
للمبادرة  تنفيًذا  الوطني  الغذائي  األمــن 
في  جاللته  أعلنها  التي  السامية  الملكية 
حفل افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل 
الــشــورى  لمجلسي  الــخــامــس  التشريعي 
والـــنـــواب بــوضــع مـــشـــروع اســتــراتــيــجــي 
ليشمل تخصيص  للغذاء  الوطني  لإلنتاج 
مـــواقـــع مـــتـــعـــددة لـــالســـتـــزراع الــســمــكــي 
القدرات  تطوير  بهدف  النباتي  واإلنــتــاج 
الغذائية  الصناعات  مجال  فــي  الوطنية 
ورفع نسبة اإلنتاج المحلي، والحفاظ على 
جزًءا  ليكونوا  المهن  تلك  أصحاب  خبرة 

ا في إنجاح تلك المشروعات.   مهمًّ
إلى  الجاللة  وّجــه صاحب  اللقاء،  وخــالل 
وزارة  من  المرفوعة  المشروعات  اعتماد 
والتخطيط  البلديات  ــؤون  وشـ األشــغــال 
األراضي  بتخصيص  والتوجيه  العمراني، 

لكل  حكومية  شركة  وتأسيس  المطلوبة، 
نوع من المشروعات )الزراعية والسمكية(. 
ــــى طــــرح جــــزء من  كــمــا وّجــــه جــاللــتــه إل
مجال  في  لالستثمار  حيان  رأس  منطقة 
وزير  جاللته  وشكر  السمكي.   االستزراع 
والتخطيط  البلديات  ــؤون  وشـ األشــغــال 
على  بــالــوزارة  العاملين  وجميع  العمراني 
جهودهم القيمة لخدمة المواطنين الكرام، 
أن  أهمية  على  مؤكًدا جاللته حفظه هللا 
التي  المشروعات  من  المزارعين  يستفيد 
للعاملين  تقديره  جاللته  مبدًيا  ستنفذ، 
السمكية  والـــثـــروة  الـــزراعـــة  مــجــال  فـــي 

بجاللته  ارتبطوا  الذين  السمكي  واإلنتاج 
حرصه  الملك  جاللة  مــؤكــًدا  وبالبحرين، 
ا،  شخصيًّ جــمــيــًعــا  معهم  ــتــواصــل  ال عــلــى 
آبائهم  من  سبقهم  لمن  تقديره  عن  معرًبا 
لخدمة  بإخالص  عملوا  الذين  وأجدادهم 

وطنهم في هذا المجال، معرًبا جاللته عن 
بذلك  كلفوا  الــذيــن  المسئولين  بــأن  ثقته 
المرجّوة لكل  بإذن هللا األهــداف  سيلبون 
مــا فــيــه خــيــر الــمــواطــنــيــن الـــكـــرام وذوي 
األشغال  وزير  وأوضح  المحدود.   الدخل 

العمراني  والتخطيط  البلديات  وشـــؤون 
السامي  المقام  على  عرضت  الـــوزارة  أن 
ــيــب  مـــشـــروع الــتــوســع فـــي تــبــنــي األســال
بدون  الزراعة  )تقنية  المتطورة  الزراعية 
تـــربـــة( واالســــتــــزراع الــســمــكــي. ويــهــدف 
المشروع إلى دعم فئة الشباب البحريني 
الــزراعــي  اإلنــتــاج  مــجــال  فــي  العمل  على 
والسمكي وتبني التقنيات المبتكرة لإلنتاج 
التركيز بشكل أساسي على  المستدام مع 
األساليب  على  ومتدرب  واعــد  جيل  بناء 
والسمكي،  الزراعي  اإلنتاج  في  الحديثة 
األمن  توفير  الوطني في  الحس  وتعميق 

إن جاللة  األشغال  وزيــر  وقــال  الغذائي.  
الملك وّجه أن يساهم في اإلشــراف على 
هذه المشروعات ذوو الدخل المحدود من 
ويتألف  األســمــاك.  وصيد  الزراعية  المهن 
6 مـــواقـــع مـــوزعـــة على  ــمـــشـــروع مـــن  الـ
لالستزراع  مواقع  و3  األربــع،  المحافظات 
أن  إلى  الوزير  وأشار  وبحًرا.  ا  برًّ السمكي 
في  سيسهم  تربة  بــدون  الزراعة  مشروع 
الــخــضــروات  مــن  المحلي  ــتــاج  اإلن ــادة  ــ زي
نــســبــة  ــل  ســتــشــّك فــيــمــا   ،%  20 بــنــســبــة 
المساهمة في االكتفاء الذاتي من األسماك 

ما نسبته 62 %.

جاللــة الملــك يوجه لطــرح جزء مــن “رأس حيان” لالســتثمار في مجال االســتزراع الســمكي

تأسيس شرکة حکومية للمشروعات الزراعية والسمکية

اعتماد المشروعات 
المرفوعة من “البلديات” 

والتوجيه بتخصيص 
األراضي المطلوبة

ذوو الدخل المحدود من 
المزارعين والصيادين 

سيساهمون في 
اإلشراف على المشروعات

المنامة - بنا

الکويت - بنا

الشيخ  الــكــويــت ســمــو  ــة  دولـ أمــيــر  تسلم 
صباح األحمد الجابر الصباح أوراق اعتماد 
الــمــالــكــي ســفــيــًرا لمملكة  الــســفــيــر صـــالح 
البحرين لدى دولة الكويت. ونقل المالكي 
تــحــيــات عــاهــل الـــبـــالد صــاحــب الــجــاللــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  الـــــوزراء صــاحــب 
العهد  خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب 
الملكي  السمو  صــاحــب  ــوزراء  ــ ال مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى أمير 
دولة الكويت، وتمنياتهم لحكومة وشعب 
دولـــة الــكــويــت دوام الــتــقــدم واالزدهــــار. 
األخوية  العالقات  عمق  السفير  أكــد  كما 

مملكة  تربط  التي  والوثيقة  التاريخية 
والتي  الشقيقة،  الكويت  ودولــة  البحرين 
المحبة  لعالقات  متميًزا  نموذًجا  تشكل 
مملكة  منوًها بحرص  الراسخة،  واألخــوة 
البحرين الدائم على تعزيز هذه العالقات 
ــــى مــســتــويــات أرحـــب  واالرتــــقــــاء بــهــا إل
البلدين  وتــطــلــعــات  مــصــالــح  يــحــقــق  بــمــا 
الشيخ  سمو  وكلف  الشقيقين.  والشعبين 
صباح األحمد الجابر الصباح السفير بنقل 
الــبــالد وســمــو رئيس  عــاهــل  ــى  إل تحياته 
القائد  نائب  العهد  ولــي  وسمو  الــــوزراء، 
مجلس  لــرئــيــس  األول  ــائــب  ــن ال األعـــلـــى 
الوزراء، متمنًيا سموه للسفير كل التوفيق 

والنجاح في مهام عمله الجديد.

سمو أمير الکويت يتسلم أوراق اعتماد المالکي

لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  استقبل 
مستشار  الشباب  وشـــؤون  الخيرية 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
ناصر  الشيخ  والرياضة سمو  للشباب 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، ســفــيــر دولـــة 
الشيخ  البحرين  مملكة  لدى  الكويت 
ثــامــر جــابــر األحــمــد الــصــبــاح، وذلــك 
في  لــبــالده  ســفــيــًرا  تعيينه  بمناسبة 

المملكة.
ورّحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة بالسفير الكويتي لدى المملكة، 
التوفيق والنجاح في أداء  له  متمّنًيا 
البحرين  بمملكة  الدبلوماسية  مهامه 
األمر الذي يساهم في تعزيز الروابط 
ــيــن الــبــلــديــن  األخـــويـــة الــمــشــتــركــة ب
والــعــمــل عــلــى فــتــح مــجــاالت أرحــب 
بصورة  وتقويتها  العالقات  لتوطيد 
مستمرة بما يعود بالنفع على البلدين 

والشعبين الشقيقين.
ثامر جابر  الشيخ  أعــرب  جانبه،   من 
وتقديره  شكره  عــن  الصباح  األحــمــد 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ــن حــرص  ــبــديــه ســـمـــوه مـ ــا ي عــلــى مـ
واهتمام لتعزيز العالقات بين البلدين 
في  تقويتها  على  والعمل  والشعبين 
الجانب  فيها  بما  المجاالت  مختلف 

الشبابي والرياضي.

 وخــــالل الــلــقــاء بــحــث ســمــو الشيخ 
السفير  مع  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
الكويتي سبل تعزيز التعاون المشترك 
بين البلدين في كافة المجاالت خاصة 
فـــي الــجــانــب الـــريـــاضـــي والــشــبــابــي 
الزيارات بين منتسبي هذين  وتبادل 
بــمــا يــســاهــم فــي تطوير  الــقــطــاعــيــن 
كال  في  والشبابية  الرياضية  الحركة 

البلدين.

تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانب الرياضي والشبابي

فتح مجاالت أرحب لتوطيد العالقات مع الکويت

المنامة - بنا

ــالد  ــبـ ــل الـ ــاهــ تـــلـــقـــی عــ
الملك  الجاللة  صاحب 
ــن عــیــســی آل  ــ حـــمـــد ب
ــیــفــة بـــرقـــیـــة شــكــر  خــل
ــیــس  جـــوابـــیـــة مــــن رئ
وزراء المملكة المتحدة 
ــون،  ــسـ ــونـ بــــوریــــس جـ
برقیة  علی  ا  ردًّ وذلــك 
له  بعثها  الــتــي  جاللته 
بــمــنــاســبــة فــــوز حــزب 
الــــمــــحــــافــــظــــیــــن فـــي 
البرلمانیة  االنتخابات 
ــتـــي  ــة الـ ــیــ ــ ــان ــطــ ــریــ ــ ــب ــ ال

أجریت مٶخًرا.

جاللة الملك 
يتلقى شکر 
رئيس وزراء 

بريطانيا



أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة 
الوزارية للمشـــاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ 
خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، مواصلـــة العمل وفق 
النهـــج المرتكـــز علـــى تهيئـــة وتوفير البنـــى التحتية 
التي تكفل تمتع المواطنين ببيئة آمنة وحياة صحية 
وتشجعهم في الوقت نفسه على ممارسة الرياضات 

المختلفة بوصفها أسلوب حياة. 
وقال لدى افتتاحه ممشـــى ســـاحل البسيتين تزامًنا 
مع احتفـــال المملكة باليوم الرياضـــي الوطني: “يعد 
اليـــوم الرياضـــي فرصـــة ســـانحة للتذكيـــر بأهميـــة 
الرياضـــة والصحة وانعكاســـهما اإليجابي على حياة 
األفـــراد والمجتمـــع، الســـيما وأن هذيـــن القطاعيـــن 
يحظيـــان بدعـــم قيادة عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، واهتمام الحكومة 
برئاســـة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، ومســـاندة ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة”.
وأضـــاف “أن قـــرار مجلس الوزراء بجعـــل هذا اليوم 
نصـــف يوم عمل إلفســـاح المجال أمـــام العاملين في 
الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للمشاركة 
في الفعاليات المختلفة بمناسبة يكّرس دور الرياضة 
كثقافـــة مجتمعية أصيلة، ويعكـــس التزام الحكومة 
باالســـتمرار فـــي تقديم مختلف الخدمـــات والبرامج 
الهادفة إلى االرتقاء بصحة اإلنســـان على نحو يعّزز 
أركان مسيرة التنمية الشاملة التي تتمتع بها المملكة 
في ظـــل العهد الزاهـــر لجاللة الملك المفـــدى”. وكان 
الشـــيخ خالـــد بن عبد هللا آل خليفة، ووســـط أجواء 
رياضيـــة وصحيـــة، قـــد تفضـــل صباح أمـــس برعاية 
وافتتاح ممشـــى ســـاحل البســـيتين، أحد المشـــاريع 
االســـتراتيجية لـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
األشـــغال  وزيـــر  بحضـــور  العمرانـــي،  والتخطيـــط 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، 
ووزيـــر شـــؤون الكهرباء والماء وائـــل المبارك، وعدد 
مـــن المســـؤولين من الـــوزارات والجهـــات الحكومية 
ذات العالقـــة، ورؤســـاء وأعضاء المجالـــس البلدية، 

وجمع من أهالي المحرق والمدعوين.
 وأعـــرب الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة عن 
تقديره لممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة، على اهتمام ســـموه المباشر بتطوير 
القطاعين الشـــبابي والرياضي، وما تمخض عن ذلك 
من تحقيق المملكة خالل عام الذهب وما ســـيتحقق 
بـــإذن هللا في األعـــوام المقبلة من إنجازات شـــبابية 
ورياضيـــة ملموســـة، مشـــيًدا معاليـــه كذلـــك بمتابعة 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
والرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفـــة، للرؤى والتوجهات 
االســـتراتيجية الراميـــة لالرتقـــاء بهذيـــن القطاعين 

الحيويين.
 وأوضـــح لـــدى افتتاحـــه ممشـــى ســـاحل البســـيتين 
حرص اللجنة الوزارية على متابعة تنفيذ التوجيهات 
الملكية السامية التي تفضل بها جاللته خالل افتتاح 
دور االنعقـــاد الثاني من الفصل التشـــريعي الخامس 
لمجلســـي الشـــورى والنواب بشـــأن تكثيف المشاريع 
األجـــواء،  وتبريـــد  المناخيـــة  للظـــروف  المحســـنة 
كالواجهات والمســـطحات المائيـــة، وتنويع وتكثيف 

المساحات الزراعية.
أثنـــى علـــى جهـــود وزارة األشـــغال وشـــؤون   كمـــا 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني التي بذلتهـــا لتنفيذ 
ممشـــى ساحل البســـيتين، لكونه المشروع األول من 
نوعه من المشـــاريع االســـتراتيجية لتنمية السواحل 
المتجـــددة  الطاقـــة  علـــى  يعمـــل  والـــذي  البحريـــة 
النظيفـــة، ويشـــتمل على حوالي 80 جهاًزا لممارســـة 
التمارين الرياضية واألنشطة البدنية، ويضم العديد 

من المرافق الخدمية والترفيهية.
 ويمتد ممشى ساحل البسيتين البالغة تكلفة إنشائه 
مليوني دينار تقريًبا، على مساحة طولها 2 كيلومتر، 
ومـــن المقـــرر أن يتضمـــن المشـــروع ســـاحة عامـــة، 
ومســـطحات خضراء، واســـتراحات عائلية، ومرافق 
ومطاعـــم وخدمات، ومواقف للســـيارات تســـع ألكثر 
من 400 ســـيارة، وتم تجهيـــز طريق خاص للوصول 
إلى الممشـــى مكون من مســـار واحد فـــي كل اتجاه، 
وسيســـهم المشـــروع عند اكتمال تشـــغيله في تعزيز 
الســـياحة الداخليـــة، وتوفيـــر متنفس جديـــد للعائلة 
البحرينيـــة.  من جانبه، قال وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني إن اســـتكمال العمل 
في مشـــروع ممشـــى ساحل البســـيتين يأتي ترجمة 
لتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الوزراء 
الموقـــر حفظـــه هللا، إذ حرصـــت الوزارة علـــى تنفيذ 
المشـــروع حســـب خطة العمل الموضوعة بالتنسيق 
مـــع مجلـــس بلدي المحـــرق، وقامت ضمـــن معطيات 
المخطـــط الهيكلـــي االســـتراتيجي بتخصيـــص عدد 
مـــن المواقع في مملكـــة البحرين بصورة عامة، وفي 

محافظة المحرق بصورة خاصة، كسواحل عامة.
  كما أعرب الوزير خلف – باألصالة عن نفسه ونيابة 
عـــن جميـــع منتســـبي الـــوزارة – عن شـــكره وتقديره 
لنائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، على مـــا تحظى به 
مشـــاريع وبرامج الوزارة من دعمـــه، ومتابعة اللجنة 
الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة والبنيـــة التحتية لهذا 
المشروع وغيرها من المشـــاريع لتسهيل اإلجراءات 
وتذليـــل الصعوبـــات بالتنســـيق مع مختلـــف الجهات 

ذات العالقة.
 وكشـــف أن الـــوزارة، وإلـــى جانـــب افتتاح مماشـــي 
البســـيتين والمعاميـــر وقاللـــي وســـماهيج بمناســـبة 

اليـــوم الرياضي الوطني هذا اليـــوم ضمن حزمة من 
المشـــاريع الخدمية الموجهـــة للمواطنين والمقيمين 
والراميـــة إلـــى خلـــق متنفـــس اجتماعـــي وترفيهـــي 
للجميـــع، فإنها ســـتنفذ مســـتقبالً ممشـــى فـــي الزنج 

وآخر في مدينة زايد.

الشيخ خالد بن عبد الله يفتتح ممشى ساحل البسيتين

المنامة - بنا

“األشغال” تنفذ مستقبال 
ممشى في الزنج وآخر 

في مدينة زايد
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المنامة - وزارة الداخلية

ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  شـــارك 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفة فـــي فعاليات يـــوم البحرين 
وحضـــور  بمشـــاركة  الرياضـــي 
منتسبي المحافظة بمدينة خليفة. 
وأشـــاد ســـمو محافـــظ المحافظـــة 
الفعاليـــة  هـــذه  بإقامـــة  الجنوبيـــة 
الرياضيـــة التـــي تتزامـــن مـــع يـــوم 
البحريـــن الرياضـــي، الـــذي يحظى 
مختلـــف  مـــن  واســـعة  بمشـــاركة 

القطاعـــات كدعـــم لـــدور الرياضـــة 
والمشاركة هذا بالعديد من البرامج 
تعـــزز  التـــي  الهادفـــة  والفعاليـــات 
الشـــراكة المجتمعيـــة بيـــن مختلف 

الجهات بالمملكة.
واشـــتملت الفعاليـــة علـــى رياضـــة 
الفعاليـــات  إلـــى  إضافـــة  المشـــي، 
المصاحبـــة التـــي تعـــزز مـــن الـــدور 
الرياضـــي والمشـــاركة المجتمعيـــة 

والرياضية.

سمو محافظ الجنوبية يشارك 
في فعاليات اليوم الرياضي

خالد بن عبد اهلل يفتتح ممشى ساحل البسيتين بمليوني دينار
توفيـــر البنـــى التحتيـــة الكفيلـــة بتمتـــع المواطنيـــن ببيئـــة آمنـــة وحيـــاة صحية
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البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت 
المملكـــة  ســـفير  خليفـــة،  آل  محمـــد 
لـــدى  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
الســـمو  صاحـــب  البحريـــن  مملكـــة 
الملكـــي األمير ســـلطان بـــن أحمد بن 
عبدالعزيز آل ســـعود بمناسبة تعيينه 
ســـفيًرا جديًدا في البـــاد، وذلك في 

مكتبها أمس.
ورحبـــت الشـــيخة بصاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلطان بـــن أحمد بن 
لـــه  متمنيـــًة  ســـعود،  آل  عبدالعزيـــز 

التوفيـــق فـــي مهامـــه الجديـــدة، كما 
الثقافيـــة  العاقـــات  بعمـــق  أشـــادت 
والتاريخيـــة واألخوّيـــة التـــي تجمـــع 
البلدين الشقيقين والحرص المتبادل 

على تطوير آفاق التعاون المشترك.
 وأشـــارت الشـــيخة مـــي إلـــى الـــدور 
الكبيـــر الذي تقوم به المملكة العربية 
السعودية الشـــقيقة في دعم الحراك 
الثقافـــي البحرينـــي عبر المشـــاركات 
مختلـــف  فـــي  المتنوعـــة  الثقافيـــة 
المواســـم الثقافّيـــة التـــي تحتفي بها 

مملكة البحرين.

اســـتقبلت األمين العام للمجلس األعلى 
للمـــرأة هالـــة األنصـــاري ســـفير المملكـــة 
المتحـــدة لـــدى مملكـــة البحريـــن رودي 
درامونـــد،، وذلك بمقـــر المجلس األعلى 
للمـــرأة في الرفـــاع.  جرى خـــال اللقاء 
خالـــه  اطلـــع  خـــاص  عـــرض  تقديـــم 
السفير على التقدم الذي أحرزته المرأة 
البحرينيـــة وطبيعـــة الجهـــود الوطنيـــة 
ورفـــع  تقدمهـــا  الســـتدامة  المبذولـــة 

إسهاماتها في التنمية الوطنية.
وأوجـــه  مجـــاالت  الطرفـــان  وبحـــث   
تعزيز التعاون بيـــن البلدين على صعيد 

تبـــادل الخبـــرات النوعيـــة واالســـتفادة 
فـــي مجـــال  المشـــتركة  التجـــارب  مـــن 
دعـــم نهوض وتقدم المـــرأة، حيث أبدى 
الســـفير البريطانـــي اهتمامـــه بموضوع 
يـــوم المـــرأة البحرينيـــة الـــذي يحتفـــي 
هـــذا العـــام بالمـــرأة فـــي مجـــال العمـــل 
المناســـبة  تحملـــه  ومـــا  الدبلوماســـي 
علـــى  لاطـــاع  مناســـبة  فرصـــة  مـــن 
والسياســـات  اإليجابيـــة  الممارســـات 
الداعمة النخراط المرأة في هذا المسار 
وبمـــا يحقـــق التنوع المطلـــوب لارتقاء 

بواقع العمل الدبلوماسي.

اجتمـــع ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى روســـيا 
االتحادية أحمد الساعاتي مع ممثل الرئيس 
الروســـي إلـــى الشـــرق األوســـط نائـــب وزيـــر 
الخارجيـــة ميخائيل بوغدانـــوف بمكتبه في 

وزارة الخارجية الروسية.
وخال االجتماع، أشـــاد الســـاعاتي بعاقات 
الصداقـــة والتعـــاون المتميـــزة التـــي تربـــط 
ومـــا  االتحاديـــة  البحريـــن وروســـيا  مملكـــة 
تشـــهده من تطور ونماء على األصعدة كافة، 
مؤكـــًدا حـــرص مملكـــة البحرين علـــى تعزيز 
هذه العاقات واالرتقاء بها نحو مســـتويات 
أوســـع بما يلبـــي المصالح الُمشـــتَركة للبلدين 

والشعبين الصديقين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب بوغدانوف عـــن اعتزازه 
مملكـــة  بيـــن  الوثيقـــة  الثنائيـــة  بالعاقـــات 
مســـتعرًضا  االتحاديـــة،  وروســـيا  البحريـــن 
أوجـــه تطويـــر عاقـــات التعـــاون والتنســـيق 
علـــى  والخيـــر  بالنفـــع  يعـــود  بمـــا  المشـــترك 
البلديـــن الصديقين، متمنًيـــا لمملكة البحرين 
دوام الرقـــي والرخـــاء. وتم خـــال االجتماع 
استعراض األوضاع السياســـية في المنطقة 
والترتيبـــات المتعلقـــة بالجولـــة القادمـــة من 
المشـــاورات السياســـية بين البلديـــن المزمع 

عقدها في المنامة هذا العام.

الساعاتي: االرتقاء بالعالقات مع روسيا لمستويات أوسعالسفير البريطاني يطلع على جهود البحرين في تقدم المرأةتطوير التعاون الثقافي مع السعودية
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والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
بديـــوان  بمكتبـــه  النعيمـــي،  ماجـــد 
ســـفير  عيســـى،  بمدينـــة  الـــوزارة 
لـــدى  الشـــعبية  الصيـــن  جمهوريـــة 
المملكـــة أنـــور حبيـــب هللا. وتم في 
اللقـــاء بحـــث األمـــور ذات االهتمام 

المشـــترك، والتي تهـــدف إلى تعزيز 
التعـــاون بيـــن البلديـــن علـــى صعيد 

التعليم والتعليم العالي.
حضـــر اللقاء وكيل الوزارة لشـــؤون 
المـــوارد والخدمـــات محمـــد مبـــارك 

جمعة وعدد من أعضاء السفارة.

تعزيز التعاون التعليمي مع الصين

المنامة - وزارة الخارجية

عبـــدهللا  الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  أكـــد 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  نجـــاح  الدوســـري، 
مكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص وجهودهـــا 
المتميزة والفعالة في دعم المجتمع الدولي 
للتصدي لهذه الظاهرة التي تشـــّكل جريمة 
إنســـانية البـــد مـــن تســـليط الضـــوء عليها 
بشكل أكبر مهما تنوعت أشكالها ومبرراتها.  
جـــاء ذلـــك، لـــدى اســـتقبال الدوســـري، في 
مكتبـــه بالديوان العـــام لـــوزارة الخارجية، 
وفـــد مـــن مملكـــة هولنـــدا برئاســـة المقـــرر 
الهولنـــدي الخـــاص المعنـــي بملـــف االتجار 
باألشـــخاص والعنف الجنسي ضد األطفال 
هيرمان بوالر، والذي يقوم بزيارة رســـمية 
لمملكـــة البحريـــن، وبحضور ســـفير مملكة 
هولنـــدا المقيم فـــي دولة الكويـــت فرانس 
بوتايـــت.  وأكـــد موقـــف المملكـــة الثابـــت 
باألشـــخاص  االتجـــار  لظاهـــرة  والرافـــض 

وكافة صور أشـــكال االســـتغال اإلنســـاني 
دور  مســـتعرًضا  األصعـــدة،  كافـــة  علـــى 
المملكـــة ومســـاعيها المتواصلـــة في تعزيز 
وحمايـــة حقوق اإلنســـان، حيـــث حافظت 
للمـــرة الثانيـــة علـــى التوالي علـــى مكانتها 
المتقدمـــة فـــي مجـــال مكافحـــة االتجـــار 
باألشـــخاص بحصولها علـــى تصنيف الفئة 
األولـــى Tier 1، ضمن الـــدول األكثر نجاًحا 
فـــي هـــذا المجـــال بناًء علـــى تقريـــر وزارة 
األميركيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات  خارجيـــة 
منطقـــة  فـــي  دولـــة  أول  بذلـــك  فكانـــت 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا تحقـــق 

هـــذا اإلنجـــاز، عـــاوًة علـــى عقـــد المنتـــدى 
الحكومـــي لمكافحـــة االتجار باألشـــخاص 
في الشـــرق األوســـط في مملكـــة البحرين، 
حيث أكد المنتدى أن المملكة مثال متقدم 
لدولة صغيرة قامت بخطوات عظيمة في 
مجـــال محاربـــة االتجـــار باألشـــخاص بكل 
الوســـائل القانونية بما فيها نظام الماحقة 
القانونيـــة وإلغاء نظـــام العمالـــة األجنبية.  
البحريـــن  مملكـــة  أن  الدوســـري  وأوضـــح 
أحـــرزت تقدًمـــا كبيـــًرا فـــي مجـــال إصدار 
وتفعيـــل القوانيـــن والسياســـات المناهضة 

لاتجار باألشخاص.

الجريمـــة لمرتكبـــي  مشـــّددة  عقوبـــات  الدوســـري: 
البحرين نجحت في مكافحة االتجار باألشخاص

تصـــّدر وســـم “ســـعد الذابـــح” قائمـــة أبرز 
الوســـوم المتداولة علـــى مواقع التواصل 
االجتماعـــي، وذلـــك بالتزامـــن مـــع دخول 

منخفض سعد الذابح الجوي المنطقة.
 وانقسم رواد مواقع التواصل االجتماعي 
بيـــن متلهـــف للطالـــع، وبيـــن محبـــط مـــن 
كونه جاء دون مســـتوى التوقعات، وبين 
مـــن يرغـــب فـــي الـــدفء ويدعـــوه لعدم 
المجـــيء.  أحدهـــم علق “ما شـــفنا ســـعد 
خ”، وثنى  الذابح، ما شـــفنه إال سعد الشاَّ
عليه آخر قائاً “سعد الذابح طلع خرطي، 

مقرقع البيبان أقوى أحس”.
فيما عبر بعض الرواد عن شـــوقهم للطالع 
بالقـــول: “وينـــك يا ســـعد”، و”ســـعد قاعد 
يتغلـــى علينا”، وأمـــا آخر فعبر عن غبطته 
لبعـــض المناطـــق التـــي شـــهدت تســـاقًطا 
للثلـــوج قائـــاً: “ســـعد الذابـــح مـــو راضي 

علينا، ما طاح الثلج صوبنا”.
وربط أحـــد المعلقين حدث الطالع بعبارة 
“بســـنا يحسين” الشـــهيرة التي قيلت في 
المسلســـل الكويتـــي )درب الزلـــق(، وذلك 

بقوله: “بســـنا برد يا سعد، وين حسين بن 
عاقـــول يجي ياخـــذ أخوه ســـعد”. ووفًقا 
لألرصـــاد الجويـــة فـــإن أجـــواء المملكـــة 
ا خال األيام  ستكون باردة وغائمة جزئيًّ
القادمـــة، مـــع تصاعـــد األتربـــة فـــي بعض 
المناطـــق، وأن الريـــاح ســـتكون شـــمالية 
تصـــل أحياًنـــا إلـــى 25 و30 عقـــدة. ومـــن 
المتوقع حسب تقديرات األرصاد الجوية 
أن تتـــراوح درجـــة حـــرارة يـــوم األربعاء 

العظمى والصغرى بين 15 و9 درجات.

حكاية الطالع

ويقال في طالع سعد الذابح “سعد ذبح ال 
باب انفتح وال كلب نبح”.

أحـــد  الذابـــح  ســـعد  نجـــم  طالـــع  ويعـــد 
منهـــا  تتكـــون  التـــي  األربـــع  الســـعودات 

خمســـينية الشـــتاء، وهـــي: ســـعد الذابح، 
ســـعد أبلع، ســـعد الســـعود، ســـعد الخبايا، 

حيث تبلغ مدة كل منها 12.5 يوم.
وفيمـــا يـــروى عـــن ســـبب تســـمية ســـعد 
الذابـــح بهذا االســـم فـــإن الحكايـــة تقول 
إن شـــابًّا يدعـــى “ســـعد”، قّرر الســـفر  في 
يـــوم دافئ من شـــهر فبراير، ولم يســـتمع 
لنصائـــح والده بضرورة أن يحمل معه ما 

يضمن له الدفء من فراء وحطب.
وتقـــول الروايـــة إن ســـعًدا تفاجـــأ بنصف 
الطريـــق بتغير الجـــو الذي أصبح شـــديد 
البرد، مصحوبا باألمطار والثلوج الغزيرة، 
ولم يكن أمام ســـعد مـــن حل إال أن يذبح 
ناقتـــه ليتدفـــأ بوبرهـــا، ومـــن هنـــا جاءت 
تســـمية أيام “ســـعد الذابـــح” والتي تتميز 

بشدة بردها.

تصدر الوســوم ورواد التواصل االجتماعي يتندرون باسمه
“سعد الذابح” يقتحم أجواء المملكة برياح “عاتية”

البحرين تستضيف ورشة مؤشر مشاركة المرأة الخليجية
ــس الــــتــــوازن بــيــن الــجــنــســيــن ــي ــق ــنـــي ي إعــــــداد تــقــريــر وطـ

تســتضيف مملكــة البحريــن علــى مــدى يومــي األربعــاء والخميس بمقــر المجلس األعلــى للمرأة ورشــة العمــل اإلقليمية حول 
“مشــروع بنــاء وتصميــم مؤشــر مشــاركة المــرأة الخليجية في التنميــة” بتنظيم من المركــز اإلحصائي لدول مجلــس التعاون 

لدول الخليج العربية بالتعاون مع المجلس وهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية بمملكة البحرين.

ويستعرض ممثلو دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية في الورشـــة واقع 
مشـــاركة المـــرأة الخليجية فـــي التنمية 
وأفضل الممارســـات في رصـــد وقياس 
إلـــى جانـــب  المـــرأة  مؤشـــرات تمكيـــن 
المشـــاركة فـــي طاولة مســـتديرة حول 
منهجية بناء وتصميم مؤشـــر مشـــاركة 
المـــرأة الخليجية في التنمية عبر تناول 
منهجيـــة البنـــاء والتصميـــم، والمحـــاور 
والمجاالت التي يشـــتمل عليها المؤشـــر 
الخليجـــي، والمؤشـــرات الفرعيـــة التي 

يتضمنهـــا كل محور، إضافـــة إلى آليات 
الحساب ومصادر البيانات.

وتهدف الورشة الى التعرف على الجهود 
المبذولـــة مـــن الـــدول األعضـــاء لرصـــد 
مؤشـــرات مشاركة المرأة الخليجية في 
التنميـــة ورفـــع ترتيب هذه المؤشـــرات 

على المستوى الدولي، ورصد مؤشرات 
وأهـــداف وغايـــات التنمية المســـتدامة 
2030 المتعلقـــة بتمكين المرأة في دول 
المجلس، والتنســـيق والتعاون للوصول 
إلى إستراتيجية موحدة لبناء وتصميم 
الخليجيـــة  المـــرأة  مشـــاركة  مؤشـــر 
القائمـــة  علـــى  واالتفـــاق  التنميـــة  فـــي 
األساسية من المؤشـــرات الفرعية التي 
ســـتتضمن احتساب المؤشـــر الخليجي، 
ونقـــل تجربـــة مملكـــة البحريـــن للـــدول 
الخليجية؛ كونها بيت خبرة في شـــؤون 

الوطنـــي  المرصـــد  واعتمادهـــا  المـــرأة 
لقياس مؤشـــر ات تقـــدم المرأة و إعداد 
بيـــن  التـــوازن  يقيـــس  وطنـــي  تقريـــر 
الجنســـين تم اعتماده مـــن قبل مجلس 

الوزراء.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األربعاء 12 فبراير 2020 - 18 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4138

سيدعلي المحافظة



تحويل مبالغ الدعم على حسابات المواطنين غًدا
تنفيـــًذا لقـــرار مجلـــس الـــوزراء الصـــادر في 
بتوحيـــد  األول،  أمـــس  المنعقـــدة  الجلســـة 
موعـــد صـــرف 5 برامـــج دعـــم مقدمـــة مـــن 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة ووزارة 
اإلســـكان، بحيـــث يتم فـــي المرحلـــة األولى 
صرف الدعم دفعـــة واحدة في تاريخ واحد 
وهو 15 من كل شـــهر بدًءا من فبراير 2020 
بإشـــراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
يستثنى من ذلك بأمر صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
عـــاوة تحســـين  الـــوزراء  لرئيـــس مجلـــس 
المعيشـــة للمتقاعديـــن بحيـــث يتـــم صرفهـــا 
فـــي موعدهـــا الحالـــي، أعلـــن وزيـــر العمـــل 
والتنمية االجتماعية جميل حميدان، أن كل 

اإلجـــراءات اإلداريـــة والفنيـــة لتنفيـــذ القرار 
قد اتخذت، من خال نظام معلومات اعتمد 
على تكامل البيانات مع األنظمة اإللكترونية 
المشتركة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  فـــي  الممثلـــة 
الوطني ووزارة اإلســـكان وهيئة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية. 
وقـــال حميدان إن صرف المبالغ المســـتحقة 
للمواطنيـــن ســـيتم غدا، نظـــًرا ألن تاريخ 15 
فبراير يوافق يوم سبت وهو إجازة رسمية، 
وبالتالـــي يتم تقديم موعـــد الصرف، كما هو 
معمول به في حال استحقاق موعد الصرف 
في يوم إجازة رسمية، مشيًرا إلى أن المبالغ 
التي ســـيتم صرفها ســـتحول على حسابات 

المعاييـــر  وفـــق  المســـتحقين،  المواطنيـــن 
واألنظمة المتبعـــة والمعتادة دون أي تغيير، 
والمتمثلـــة في الضمـــان االجتماعـــي، الدعم 
المالـــي )عـــاوة الغـــاء(، مخصـــص اإلعاقة، 

عاوة السكن )بدل اإليجار(.
وأوضـــح حميـــدان أن التعويـــض عـــن رفـــع 
الدعم عن اللحوم سوف يصرف للمستحقين 
اعتباًرا مـــن 15 أبريل المقبل، مع باقي مبالغ 
برامج الدعم األخرى المستحقة للمواطنين، 
بواقـــع دفعة كل 3 شـــهور، حيـــث إن الدفعة 
الســـابقة قـــد تـــم صرفها في األســـبوع األول 
من ينايـــر 2020 عن الشـــهور ينايـــر وفبراير 

ومارس 2020.
وأكـــد حميـــدان أن توحيـــد موعـــد الصـــرف 

سوف يسهم في تعظيم استفادة المواطنين 
من مبالغ كافة برامج الدعم في وقت واحد 
ليمكنهـــم مـــن االســـتفادة منه دفعـــة واحدة 
إلنهـــاء التزاماتهـــم ومتطلبات أفراد األســـرة 

موضًحـــا  المواطـــن،  لـــدى  محـــدد  بتاريـــخ 
أن المواطـــن هـــو األســـاس لكافـــة العمليـــات 
الحكوميـــة ومـــن المهم أن ينعكـــس أثر هذه 
العمليات على استفادته المباشرة من الدعم 

بشكل أكبر.
وأضـــاف فـــي الوقـــت ذاته أن تقديـــم الدعم 
المباشـــر للمواطنيـــن المســـتحقين متواصل 
لكل المســـجلين على قوائم المستفيدين من 
برامج الدعـــم المختلفة، مؤكـــًدا أن المعايير 
الخاصـــة باســـتحقاق الدعم وقاعـــدة بيانات 
هـــي  الدعـــم  مـــن  المســـتفيدين  المواطنيـــن 

نفسها ولن يطرأ عليها أي تغيير.
 وأوضـــح أنـــه ســـيتم إتاحـــة الفرصـــة أمـــام 
المواطنين المستحقين للدعم باالطاع على 
تفاصيـــل مبالغ الدعم وعمليـــات صرفها عبر 
الخدمـــات اإللكترونيـــة بـــكل يســـر وســـهولة 

bah�  من خـــال بوابة الحكومة اإللكترونية
rain.bh، أو عبـــر االتصـــال بمركـــز االتصـــال 
أو   ،80008001 استفســـارات  ألي  الوطنـــي 
مراجعـــة المراكز االجتماعيـــة التابعة لوزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة الموزعة على 
محافظـــات المملكة، وهـــي: مركز عبدهللا بن 
يوســـف فخـــرو االجتماعي )مدينة عيســـى(، 
مركـــز الرفاع االجتماعي، مركـــز مدينة حمد 
االجتماعـــي، مركـــز جـــد حفـــص االجتماعي، 
مركـــز المحرق االجتماعي، مركز ابن خلدون 
االجتماعـــي، مركـــز ســـترة االجتماعي، مركز 
عـــاوة  وبخصـــوص  االجتماعـــي،  المنامـــة 
بـــدل الســـكن يمكـــن مراجعـــة مركـــز خدمـــة 
العمـــاء فـــي مقـــر وزارة اإلســـكان بالمنطقة 

الدبلوماسية.

جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

local@albiladpress.com05

عاقبت المحكمـــة الكبرى الجنائية الرابعة متهم 
وصديقتـــه األجنبيـــة بالســـجن لمدة 3 ســـنوات، 
وأمـــرت بتغريـــم كل منهمـــا مبلـــغ 3000 دينـــار 
وبمصادرة المضبوطات، مع األمر بإبعاد المتهمة 
الثانيـــة نهائيـــا عـــن البـــاد؛ وذلـــك إثـــر القبـــض 
عليهمـــا بواقعـــة بيـــع وتعاطي المـــواد المخدرة.

وتتمثـــل التفاصيـــل فيمـــا ورد مـــن معلومـــات 
لمـــازم أول بإدارة مكافحة المخدرات، وأكدتها 
تحرياته السرية، تضمنت حيازة وإحراز المتهم 
األول للمؤثـــرات العقلية بقصد البيع والتعاطي، 
وتعاونـــه فـــي ذلـــك المتهمة الثانـــي، فكلف أحد 
مصادره الســـرية لشراء بعض منها، والذي اتفق 

مع المذكور على شراء ما قيمته 100 دينار.

وبعد االنتهاء من عملية االســـتام والتسلم بين 
المصـــدر الســـري والمتهـــم وبمراقبـــة مـــن رجال 
األمـــن الذيـــن زودوه بالمبلـــغ بعـــد تصويـــره، تم 
القبض على المتهم األول عقب تسليمه كيسين 
يحتويان على مادة كريســـتالية ثبت الحقا أنها 

مادة الميتامفيتامين المؤثرة عقليا.
وبســـؤاله عن مصدر المـــواد المضبوطة قرر أنه 
يتحصـــل عليها مـــن المتهمة الثانيـــة الموجودة 
فـــي أحد المقاهي القريبة، التي تم إلقاء القبض 
عليهـــا باالســـتعانة بالشـــرطة النســـائية، وكانت 
بحوزتهـــا علبـــة بهـــا مجموعـــة أكيـــاس تحتوي 
على ذات المؤثر العقلي ومبالغ مالية يعتقد أنها 

حصيلة بيع للمواد المخدرة.

3 سنوات لشاب وصديقته بتهمة البيع والتعاطي ضبط 179 مخالفة تتعلق بالصيد

أهـــاب قائـــد خفر الســـواحل اللـــواء ركن بحـــري عاء 
سيادي، بمرتادي البحر كافة، ضرورة التقيد باألنظمة 
بالســـامة  تمـــس  مخالفـــة  أي  وتجنـــب  والقوانيـــن 
البحرية، مشدًدا على أن المخالفات التي يتم ارتكابها 
ليـــا، وفـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة، تعـــرض ســـامة 
المخالفيـــن  مرتكبيهـــا للخطـــر، ويعـــرض األشـــخاص 
االلتـــزام  الـــذي يتطلـــب  األمـــر  القانونيـــة،  للمســـاءلة 

بتعليمـــات الدوريات البحرية وعدم تجاوز مقتضيات 
األمن والســـامة. ودعـــا قائد خفر الســـواحل، مرتادي 
البحـــر إلى تجنب اإلبحار ليًا في المناطق المحظورة 
وفي منطقة الحظر البحري وعدم ارتكاب المخالفات 

التي تؤثر على المخزون السمكي والثروة البحرية.
وأشـــار إلى أن دوريـــات خفر الســـواحل، تقوم باتخاذ 
مخالفـــات  تجـــاه  الازمـــة،  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
الصيد واســـتخدام األدوات غيـــر المرخصة، بالتعاون 
والتنســـيق مـــع الجهـــات المختصـــة للمحافظـــة علـــى 

الثـــروة البحريـــة، منوهـــا إلـــى أنه في العـــام 2019 تم 
ضبـــط 179 مخالفـــة، واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 
حيالها.وأضـــاف أن قيـــادة خفـــر الســـواحل، ملتزمـــة 
بـــأداء واجباتها ومهامهـــا األمنية، إضافة إلى تســـيير 
الدوريـــات البحريـــة علـــى مـــدار الســـاعة، فـــي إطـــار 
أداء المهـــام والواجبـــات المنوطـــة بهـــا للحفـــاظ على 
أمن وســـامة مرتادي البحر وتقديم الدعم واإلســـناد 
للجهـــات ذات العاقـــة بشـــأن حماية الثـــروة البحرية 

والبيئة.
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الحظ شـــرطي مدنـــي برتبـــة رئيس عرفـــاء أن قائد 
الســـيارة التـــي خلفـــه يضـــيء لـــه مصابيـــح الخطـــر 
ويضغـــط علـــى البـــوق بشـــكل مســـتمر، فاعتقـــد أنه 
فـــي حالـــة طـــوارئ، فســـمح له بالمـــرور بحســـن نية، 
إال أنه شـــاهد المذكور يقود ســـيارته بطريقة تســـبب 
الخطـــر للمـــارة ويدخل ما بين الســـيارات بتجاوزات 
خاطئة كادت تتســـبب بحادث مروري لســـيدة، فقرر 
ماحقتـــه وتوقيفه، لكنه تفاجأ به يدخل إلى منطقة 
عالي وكانت الســـاعة حينها تقترب من 11:30 مساء 

بتاريخ 4 ديسمبر 2019.
فقرر الشـــرطي متابعته إلى أن تمكن من اســـتيقاف 
ســـيارة الــــ “البيـــك آب” التـــي يقودها ذلك الشـــخص، 
وتبيـــن لـــه أنـــه بحالة غيـــر طبيعيـــة، خصوصـــا وأنه 
عندمـــا طلـــب منه التوقـــف على جانـــب الطريق عند 
توقفـــه بجانب اإلشـــارة الضوئية ألقى الســـائق على 
الدورية المدنية ســـيجارته التـــي كان يدخنها حينها 

ويرفض التوقف لهم ليتأكدوا من بياناته.
وتحـــرك المتهم مـــن الموقع ما أثار اســـتغراب رئيس 
العرفـــاء حســـبما أدلـــى بإفادتـــه لـــدى التحقيـــق معه 
فـــي النيابة العامـــة، ولحق به لحيـــن وصوله بالقرب 
مـــن إحـــدى الدوريات فـــي المنطقـــة ووقـــف بجانبه 
مـــرة ثانيـــة، وتحدث معـــه، وأبلغه بضـــرورة التوقف 
تفاديـــا التخـــاذ اإلجـــراءات القانونية بحقـــه، فركب 
األخيـــر علـــى الرصيـــف ونزل مـــن ســـيارته، وعندما 
طلبوا منه تســـليمهم إثبـــات هويته رفض، ما دعاهم 
إلـــى االستفســـار مـــن غرفـــة العمليـــات الرئيســـة عن 
بيانـــات مالـــك المركبـــة المذكـــورة. وحينهـــا حـــاول 
المتهم تحريك الســـيارة والهرب، فمنعه من ذلك بأن 
أخبـــره أنـــه ال ينبغي له التحرك بهـــذه الطريقة، فنزل 
مـــرة أخرى ووقف بالقـــرب منها، وغافلهم مرة أخرى 
أثناء التأكد من بياناتها وطلب دورية مرور له حيث 
تفاجأ الشـــرطة الثاثة الذين اســـتوقفوه بالموقوف 
يهـــرب ركضا على األقـــدام إلى داخـــل منطقة عالي، 
فلحـــق به رئيـــس العرفـــاء لمســـافة قرابـــة 300 متر 
حتـــى تمكن اإلمســـاك. وحصل تشـــابك بينهما دفعه 

على إثره المتهم بقوة، ما أدى لسقوط الشرطي على 
جـــدار وتعرضه إلصابة في يده، لكنه نهض وأمســـك 
به بـــأن حضنه مـــن الخلف، فلم يتوقـــف المتهم عند 
ذلـــك، بل تفاجأ به يقوم بعضـــه في يده، حتى تمكن 
هـــو وزميله النائـــب عريف من الســـيطرة عليه، فيما 
أحضر الشرطي الثالث سيارة الدورية، إال أن المتهم 
رفـــض االنصيـــاع ألوامرهـــم بالركـــوب لداخلهـــا مـــا 
دعاهم الســـتدعاء دورية مســـاندة من مركز شـــرطة 
الرفاع الغربي، ورفـــض بداية الركوب ورضخ بعدها 
ألمرهم. وبالتحقيق مع المتهم األربعيني العاطل عن 
العمل بمعرفة النيابة العامة قرر أنه في يوم الواقعة 
وعند الســـاعة 6:00 مســـاء توجه إلى البحر بمنطقة 
سند؛ وتناول برفقة أصدقائه عدد 6 علب من البيرة، 
وأثنـــاء عودتـــه وعنـــد وصولـــه بالقـــرب مـــن منطقة 
عالي، كانت خلفه سيارة تشير له باإلضاءة، فتوقف 
علـــى جانـــب الطريـــق، وعندمـــا شـــاهد 3 أشـــخاص 
ينزلـــون منهـــا وقادميـــن نحوه وهـــم يركضون خاف 
منهم ونزل من الســـيارة وركـــض هربا منهم، إال أنهم 
لحقـــوا به وأمســـكه أحدهم ووضع يـــده على رقبته، 
وقـــال له إنه من أفراد الشـــرطة، فمـــا كان منه إال أن 
بـــدأ بالصراخ طالبـــا النجدة، فقام الثانـــي بوضع يده 
علـــى فمـــه لمنعه من الصراخ وضغـــط عليه بقوه مما 
أدى النقطـــاع النفـــس منـــه فقام بعضه فـــي يده لكي 
يبعدهـــا عنه، مدعيا أنهـــم اعتدوا عليه بالضرب على 
أماكن متفرقة من جســـمه وأثنـــاء ذلك الحظ وجود 
جهاز الاسلكي فاطمأن قليا، حيث إنه تعرض قبل 
4 ســـنوات لموقـــف مشـــابه مـــع شـــرطة مدنيين ولم 

يصدقهم إال حينما حضرت له دورية شرطة.
وأضـــاف أنهـــم عندما طلبـــوا منه الركـــوب معهم في 
ســـيارته رفض ألنه ليـــس متأكدا من كونهم شـــرطة 
وطلب منهم إحضار دورية رسمية، وبالفعل حضرت 

دورية وركب معهم.
وأشار إلى أنه بعد عرضه على نيابة المرور تم إخاء 
ســـبيله بضمان مالي وقـــدره 600 دينار، لكن وألنه ال 
يملـــك ذلـــك المبلـــغ تم إيداعـــه في توقيـــف الحوض 
المبلـــغ،  دفـــع   2019 ديســـمبر   8 وبتاريـــخ  الجـــاف، 

وحينها تفاجأ بوجود هذه القضية ضده.

ــون ــان ــق ــال ــد ب ــي ــق ــت ــل يـــؤكـــد ضــــــرورة ال ــواحـ ــر الـــسـ ــف قـــائـــد خ

سكران يقود سيارته بشكل خطير ويعّض يد شرطي

نواب: إلعداد دراسات جديدة عن متوسط ذوي الدخل المحدود
دعــا جمــع من أعضــاء مجلس النواب إلعــداد دراســات اقتصادية حديثة 
ومســتمرة تحــّدد مســتوى دخــل المواطــن وخــط الفقــر تحديــًدا، وتحــدد 
المعاييــر الخاصــة بذوي الدخل المحدود، واآلليات الالزمة لها، موضحين 
أن استنساخ تقارير البنك الدولي أمر مرفوض وال يعبر عن معاناة الناس.

وقـــال النائب محمـــود البحراني لــــ “الباد” 
بـــأن الحـــد األدنـــى للمتطلبـــات األساســـية 
ألسره قوامها ستة أفراد، ال يمكن حصرها 
بمدخول )336( ديناًرا كما صرح وزير العمل 
حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة  والشـــئون 
والذي اعتمـــد على دارســـات قديمة للبنك 
الدولـــي ترجـــع إلـــى العـــام 2010، ال تعـــي 
بالرســـوم  الغارقـــة  المرحلـــة  مســـتجدات 

ورفـــع  المعيشـــي،  والغـــاء  والضرائـــب 
)باكجـــات( الدعـــم. وأضـــاف “لدينا تضخم 
تصريحـــات  حســـب  يصـــل  كبيـــر  ســـنوي 
وزيـــر الماليـــة إلـــى 30 %، وهـــو تضخـــم 
ينعكـــس علـــى يوميـــات النـــاس وتكاليـــف 
الحياة وعلى ارتفاع األســـعار، ولقد رصدنا 
تصاعد فجوة المســـتوى المعيشـــي ما بين 
الطبقـــات الدنيا والعليـــا، وانكماش الطبقة 

المتوســـطة، وتزايـــد منســـوب الفقـــر وهو 
أمـــر خطير، على الدولة أن تنظر له بشـــكل 
جـــدي”.  ودعـــا البحرانـــي الوزيـــر حميدان 
للعمـــل وللتوقف عـــن التصريحات )اللي ما 
تـــأكل عيش(”. بـــدوره، قـــال النائب محمد 
العباســـي بـــأن هنالـــك قناعة خاطئـــة لدى 
بعـــض الـــوزراء والمســـئولين بـــأن الخروج 
ببعـــض األرقام الصادمة إنجاز له ولوزارته 

وهو أمر يخالف الحقيقة، إذا لم يكن يصب 
في الصالح العام، ويعكس العمل الحقيقي 
يعيشـــه  الـــذي  الســـلبي  الواقـــع  لتغييـــر 

المواطـــن.  وأردف “ال يمكن االعتداد على 
المعايير الدولية في تقييم وضع المواطن، 
ومدخول 336 ديناًرا هو أقل من مســـتوى 
خـــط الفقـــر بنـــاء علـــى ظـــروف المعيشـــة 
تكـــون  أن  يجـــب  نراهـــا،  التـــي  والغـــاء 
وأن  أجنبيـــة،  وليـــس  الدراســـات وطنيـــة 
تعبـــر عن الناس بشـــكل حقيقـــي”.  ويؤكد 
النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي بـــأن التحديـــث 
يجـــب أن ال يطول الدراســـات االقتصادية 
فقط، وإنما قيادات وزارة العمل والشـــئون 
االجتماعيـــة نفســـها، والعمـــل الجـــاد علـــى 
إحـــال قيـــادات جديدة، تكـــون قريبة من 
المواطـــن ومن همومـــه واحتياجاته، مبيًنا 
أن “منصـــة االســـتجواب جاهـــزة”. وأشـــار 

النفيعـــي إلـــى أن تحديـــد مســـتوى الدخل 
الكريـــم للمواطـــن، يجـــب أن يقـــوم علـــى 
رؤيـــة حكومية حديثة ومســـتمرة تديرها 
مـــن  تســـتورد  أن  ال  الوطنيـــة،  الكفـــاءات 
البنك الدولي وغيره وفًقا لسياســـة )كوبي 
بيســـت(، مـــع أهميـــة عملهـــا وفـــق خارطة 
زمنية وواضحة، تحّدد للحكومة وللنواب 
أولويات المرحلة النافعة للناس، خصوًصا 

ذوي الدخل المحدود.
وقـــال “تصريـــح حميـــدان أحـــدث احتقاًنا 
النـــاس  واســـتفز  الشـــارع،  فـــي  كبيـــًرا 
وال  الحقيقـــة  يخالـــف  ألنـــه  وأغضبهـــم، 

يقربها”.

البحراني: تصريح 
حميدان “ما يأكل 

عيش”

محمود البحراني

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة الداخلية

عباس إبراهيم

رفضـــت محكمة االســـتئناف العليـــا الجنائية 
األولـــى اســـتئنافي مدانيـــن بقضيـــة تزويـــر 
اإلدارة  فـــي  موظـــف  أحدهمـــا  مســـتندات، 
العامـــة للمـــرور واآلخـــر مخلـــص معامـــات، 
وأيـــدت معاقبـــة كل منهمـــا بالســـجن لمـــدة 
3 ســـنوات ومصـــادرة المحـــرر المـــزور؛ نظرا 
لثبـــوت تزويرهمـــا تقرير حـــادث مروري كان 
تعـــرض لـــه شـــقيق المخّلـــص - تمـــت تبرئته 
مـــن قبـــل محكمـــة أول درجـــة لعـــدم ثبـــوت 
ارتكابه للواقعة - إذ تعمد المستأنفان إضافة 
تلفيات لم تكن موجودة في الســـيارة بسبب 
الحادث، واســـتطاع مخلـــص المعامات بيع 
الســـيارة بعـــد إصـــاح التلفيـــات علـــى نفقـــة 

شركة التأمين.

تأييد سجن موظف 
ومخّلص زورا تقرير 

حادث مروري

قـــال المحامي محمد الكوهجي إن المحكمة 
الصغـــرى الجنائيـــة الخامســـة قضـــت ببراءة 
موكلـــه - مخلـــص معامات - مما نســـب إليه 
مـــن اتهـــام باســـتغال وظيفتـــه فـــي إصدار 
تأشـــيرات لـ 19 فتاة عربية استفاد منها أحد 
الفنـــادق، بدعوى أنه يحصل على تســـهيات 
مـــن ذلك الفنـــدق بالدخـــول إليه وتنـــاول ما 

يشاء فيه.

براءة متهم من 
استصدار 19 تأشيرة 

لفتيات عربيات
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79 تقريــًرا جاهــًزا القتراحــات برغبــة في مكتــب المجلس

نواب: مقترحات االستعجال ليست مستعجلة

بصفـــة  برغبـــة  المقتـــرح  أثـــار 
اســـترجاع  بشـــأن  االســـتعجال 
وتثبيـــت حجـــر األســـاس لســـاحل 
دمســـتان بلبلة بين النواب لتمريره 
بصفـــة االســـتعجال أو إحالتـــه إلى 

اللجنة.
أن  المجلـــس  رئيســـة  وأوضحـــت   
هناك 79 تقريًرا جاهًزا لالقتراحات 
برغبة فـــي مكتب المجلـــس، وهذا 
العـــدد غير القليل دليل على حرص 

النواب واهتمامه بالمواضيع.
 مـــن جهتـــه، أوضح النائـــب محمد 

عيسى أن االقتراح ليس فيه صفة 
استعجال يجب أن يمر على اللجنة 

المختصة ثم عرضه على المجلس.
 وقال إن هناك من االقتراحات غير 

المهمة التـــي أحيلت للحكومة وتم 
الموافقـــة عليهـــا دون أن نقرأ عنها 
شـــيًئا، متســـائالً هل موضوع حجر 
األســـاس يحمل صفة االستعجال؟ 
وهـــل هـــو عمـــل نيابـــي صحيح أن 
أو  لحديقـــة  أســـاس  حجـــر  نقـــّدم 

غيرها في المجلس.
فـــي  قمبـــر  عمـــار  النائـــب  وقـــال   
مداخلتـــه نحن نجامل عنـــد إدراج 
المقترحات بصفة االســـتعجال وال 
أحـــد يرفضهـــا، ومن حـــق أي نائب 

إحالتها إلى اللجنة المختصة.

فوزية زينل

فاضل السواد اثناء مداخلته

سلمان: مجالس إدارة التأمينات غير مهنّية
2016 فـــــــــي  بـــــــــــدأ  الـــــفـــــعـــــلـــــي  اإلفـــــــــــــــــاس 

النـــواب  لمجلـــس  األول  النائـــب  أكـــد 
وزيـــر  تطمينـــات  أن  ســـلمان  عبدالنبـــي 
مماثلـــة  تطمينـــات  ســـبقتها  الماليـــة 
لمجالس اإلدارة السابقة لهيئة التأمينات 
االجتماعيـــة، وقـــال “لـــن أكتفي بالـــرد... 
نحتـــاج إلى تحرك عملـــي ووضع الحلول 
أن  وتابـــع  فيهـــا”.  والتشـــارك  العمليـــة 
لـــم  مجالـــس اإلدارة الحاليـــة والســـابقة 
تقـــدم الحلـــول، ألنهـــا ال تمتلـــك المهنيـــة 
الصناديـــق،  إلدارة  الواضحـــة  والرؤيـــة 
موضًحا ليـــس المهم أن تكون التعيينات 
سياســـية بل المهـــم أن تكـــون التعيينات 
مسؤولة وحرفية وعلى قدر من المهنية. 
االكتـــواري  الخبيـــر  تقريـــر  إن  قـــال 
لصناديق التأمين في البحرين أشـــار إلى 
إجـــراءات معروفـــة لزيادة االشـــتراكات 
فـــي الصناديق، وأشـــار إلى تحمل خزينة 
الدولـــة الفـــرق فـــي اشـــتراكات الـــوزراء 
والمـــدة المحســـوبة عنهـــا للحـــد األقصى 

للمعاش التقاعدي لهم. 
 وتســـاءل النائـــب كيـــف يكـــون تعييـــن 

خطـــوات  أولـــى  هـــي  اكتـــواري  خبيـــر 
وقف العجـــز، وما هي نتائـــج اجتماعات 
اللجنة المشـــتركة بين السلطة التنفيذية 
والتشريعية في الفصل التشريعي الرابع، 
ولمـــاذا توقفت هـــذه اللجنة علـــى الرغم 

من ضرورة الموضوع؟. 
وأردف أن نتائـــج تقريـــر لجنـــة التحقيق 
البرلمانيـــة التـــي وافقت عليـــه الحكومة 
منـــذ 2004 لـــم يتـــم تنفيـــذ توصياتها إال 
علـــى   %  3 المقـــدرة  الســـنوية  الزيـــادة 

رواتـــب التقاعدي، متســـائالً عـــن توحيد 
المزايا بيـــن صندوقي التقاعدي الذي تم 

الموافقة عليها من 2008. 
 وتابع لم تباشر الهيئة حزمة اإلصالحات 
الـــواردة بتقريـــر الخبيـــر االكتـــواري فـــي 
2018 الـــذي أوصـــى بحزمـــة إصالحـــات 
وليســـت ترقيعات على نظـــام التأمينات 
االجتماعيـــة. أرجـــو وأن ال تمـــس مزايـــا 
المتقاعديـــن، فالوضع المعيشـــي متهالك 
وال نحتـــاج إلى هزات اجتماعية ال طاقة 

لنـــا بهـــا فـــي ضـــل األوضـــاع االقتصادية 
القائمـــة والقادمـــة. مبيًنا اتســـاع الفجوة 
بيـــن أعداد المتقاعدين التي تفوق أعداد 
المشتركين.  مؤكًدا أنه من األجدى زيادة 
المشـــتركين فـــي صنـــدوق التقاعـــد مـــن 
البحرينييـــن إضافة إلى ضـــرورة إدخال 
األجانـــب فـــي صنـــدوق التقاعـــد، خاصة 
وأن هيكلة ســـوق العمل مختلة لمصلحة 
األجانب الذي تصل أعدادهم إلى النصف 
مليون في ســـوق العمـــل مقابل 100 ألف 

بحريني في أفضل األحوال.
أن  يوّضـــح  التقريـــر  إن  ســـلمان  وقـــال   
منـــذ  اإليـــرادات  تتجـــاوز  المصروفـــات 
سنوات وإن العجز متواصل منذ سنوات 
وهـــو مســـتمر دون محـــاوالت إصالحات 
حقيقة. وأوضـــح أن اإلفالس الفعلي بدأ 
مـــن 2016 على الرغم مـــن تقرير الخبير 
االكتـــواري الـــذي قـــّدم فـــي 2004 توقـــع 
بـــدء إلفالس فـــي 2028 وإن موجودات 
تســـتنزف  ســـوف  التأمينـــات  صنـــدوق 

بحلول العام 2024.

عبد النبي سلمان 

أكد وزيـــر المواصالت واالتصاالت كمال 
أحمد أن مشـــاريع تطوير الشوارع خالل 
10 ســـنوات األخيـــرة كلفت مليـــار دينار 
فـــي حيـــن أن االزدحـــام المـــروري التـــي 

تشهده الشوارع لم يقل.
مؤكًدا أن تمويل مشروع شبكة البحرين 
للمتـــرو كبيـــر ليس باإلمـــكان تمويله في 
مشـــروع واحد، مبيًنا أن المرحلة األولى 
كيلومتـــًرا   30 علـــى  ســـتمتد  للمشـــروع 

بخطين و20 محطة معلقة.
 وأشـــار الوزير إلـــى أن الدراســـة األولية 
للمشـــروع تحتـــاج إلـــى تعييـــن تحالـــف 
استشـــاري مـــن شـــركة فنيـــة وقانونيـــة 
وماليـــة وهـــذا ما تم فـــي فبرايـــر2019، 
وتم استالم العطاءات في يونيو 2019، 
وتـــم االنتهـــاء مـــن تقييمهـــا فـــي ينايـــر 
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وتابع ســـنبدأ في مارس المقبل المرحلة 
الثانية من االطالع على النموذج المالي 
والخطـــة الثانيـــة لتحديـــد المواصفـــات، 
مؤكًدا أن المشـــروع ســـيكون بمشـــاركة 

القطاع الخاص.
وأوضـــح الوزيـــر أن المحطـــات المعلقـــة 
لمشـــروع المتـــرو ســـتكون فـــي منتصف 

حـــرم الشـــارع أو جانبه وســـتحتاج إلى 
18 شهًرا لتأهيل المطورين.

وأكـــد أن هـــذه المراحـــل مرتبطـــة بقرار 
إلـــى  باالنتقـــال  تلتـــزم  بـــان  الحكومـــة 
مرحلة طرح المناقصة وااللتزام السنوي 
لتمويل المشروع التي تحتاج إلى تكلفة 
بيـــن 500 إلـــى 600 مليـــون دينـــار فـــي 
مرحلتـــه األولية عبر طـــرح في مناقصة 
عالمية. في حين أن االســـتمالكات التي 
يحتاجها المشـــروع ال تتعـــدى 4 ماليين 

ونصف.
بالمشـــروع  ملتزمـــون  نحـــن  وتابـــع 
والمرحلة القادمة تحتاج أخذ القرار من 
الجهات المعنيـــة لطرح المناقصة تأهيل 
المطوريـــن وطـــرح المناقصـــة الرئيســـة. 
مبيًنـــا أن مرحلـــة التنفيـــذ تعتمـــد علـــى 
المطورين في مرحلة تقديم العطاءات.

وزير المواصالت واالتصاالت

600 مليون دينار تكلفة المرحلة األولى من مترو البحرين

مليار دينار لتطوير الشوارع في 10 سنوات

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
أن الحكومـــة صارمـــة فـــي موقفهـــا فـــي 
اتخـــاذ كل التدابيـــر فـــي كل المواضيـــع 
ا علـــى النائـــب  ذات الشـــبهات.   وقـــال ردًّ
محمـــود البحراني “ال تدّخل في تلفيقات 
مـــا لها داٍع” متبًعا إذا كان هناك أي شـــبهة 
فمسؤولية الحكومة أن تحاسب وتحيل 
الوزيـــر  ودعـــا  القضـــاء.  إلـــى  المواضيـــع 
النائـــب محمـــود البحراني لتقديـــم األدلة 

التخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوصها.
المصروفـــات  أن  الماليـــة  وزيـــر  وبّيـــن   
اإلدارية تم تشـــكيل 6 فرق عمل لبرنامج 
التـــوازن المالـــي منهـــا فريـــق لإليجـــارات 
المباني الحكومية برئاســـة وزير التجارة 
جميـــع  يراجـــع  والســـياحة  والصناعـــة 

اإليجارات لجميع للمباني الحكومية. 

لوضـــع  العمـــل  أن  إلـــى  الوزيـــر  ولفـــت   
ضوابـــط لعقـــود اإليجـــار الجديـــدة التـــي 
تدخـــل فيهـــا الجهـــات الحكوميـــة للتأكد 
مـــن أنها تتماشـــى مع هـــذه الضوابط في 
تنفيـــذ سياســـة ترشـــيد اإلنفـــاق، فضـــالً 
عـــن مراجعة عقـــود اإليجـــار القائمة لكي 
اإلنفـــاق ومســـتوى  كفـــاءة  مـــع  تتـــواءم 

الخدمـــة المقدمـــة.  أشـــار أن عقـــد مبنى 
االجتماعيـــة  التأمينـــات  لهيئـــة  الحالـــي 
ضمـــن العقـــود التـــي تتـــم مراجعتهـــا في 
الهيئـــة  طمـــوح  أن  مبيًنـــا  الفتـــرة.  هـــذه 
وعلى المدى المتوسط والبعيد هو إنشاء 
مبنى جديد يلبـــي احتياجات المراجعين 

بالمستوى المطلوب.
وذكر الوزير بخصوص مستوى في مراكز 
الخدمـــات الحكوميـــة تـــم إنشـــاء جائزة 
بخصـــوص لهـــذا األمر وضعـــت الحكومة 
الحكوميـــة  للخدمـــات  معاييـــر واضحـــة 
تراجعهـــا بشـــكل دوري تم إعطـــاء جوائز 
تحفيزية في دورتيـــن للمراكز المتقدمة. 
موضًحـــا أن الحكومـــة تركز بشـــكل كبير 
لتحســـين جـــودة الخدمـــات فـــي جميـــع 
المراكـــز الحكومية مـــن ناحية اإليجارات 

تتم مراجعة جميع العقود.

وزير المالية واالقتصاد الوطني

ــه ــت ــع ــراج ــنـــات “جـــــــاٍر م ــيـ ــأمـ ــى “الـــتـ ــن ــب عـــقـــد م

الحكومة صارمة في مواجهة أي شبهات

 تغطية: ليلى مال اهلل

وافق مجلس النواب على استكمال 
مناقشة 150 مادة من مواد مشروع 
البحـــري،  القانـــون  بإصـــدار  قانـــون 
المرافـــق للمرســـوم رقم )29( لســـنة 

2018م في الجلسة المقبلة.
 وواصل المجلس في جلسته أمس 
تمريـــر مواد المشـــروع حتـــى المادة 
248 مـــن مشـــروع القانـــون يتضمن 
التـــي  والقواعـــد  األحـــكام  تطويـــر 
البحـــري الحالـــي،  القانـــون  أرســـاها 
وقانـــون تســـجيل الســـفن، وتحديد 
شـــروط الســـالمة، وأحكاًمـــا أخـــرى 
ذات  الـــدول  تبنتهـــا  مســـتحدثة 
تبًعـــا  م،  المتقـــدِّ المالحـــي  النشـــاط 

المنظمـــة  وتوصيـــات  التفاقيـــات 
البحريـــة الدولية )IMO( والمنظمات 
والتـــي  العالقـــة،  ذات  الدوليـــة 
تتماشى مع السياسة العامة لمملكة 

البحرين.

ترحيل مواد القانون البحري للجلسة المقبلة
إحالـــة  علـــى  النـــواب  مجلـــس  وافـــق 
االقتـــراح برغبة بصفة االســـتعجال إلى 
اللجنـــة المختصـــة. ومـــن جهتـــه، قـــال 
النائـــب أحمد الدمســـتاني حجر أســـاس 
 2011 فـــي  وضـــع  دمســـتان  ســـاحل 
بحضور وزير ســـابق وممثلـــي المجلس 
تنفيـــًذا  شـــخص،   600 وأمـــام  البلـــدي 
لتوجيهات ســـمو رئيس الوزراء بإنشاء 
ســـاحل وممشـــى بيـــن قريتي دمســـتان 

وكرزكان.
وتابـــع إن هـــذه الحجر تـــم إزالته بدون 
علـــم أحـــد، موضًحا أن المقتـــرح المقدم 
لالستيضاح عن مصير المشروع مسائالً 
هل تقبل الحكومة أن تشـــهر وتعلن عن 

مشروع ثم يوقف بدون علم أحد.
من جهته، دافع النائب محمد السيســـي 
عـــن طـــرح مختلـــف الموضوعـــات فـــي 
المجلـــس وقـــال إن الدســـتور شـــرع لنـــا 

مناقشة جميع الموضوعات.

حجر أساس ساحل دمستان اختفى دون علم أحد
انتقـــد النائـــب محمـــود البحرانـــي اســـتمرار 
سياســـة الحكومة لتأجيـــر فنادق ومجمعات 
ومبـــاٍن كمقـــار عمل وإنفاق مالييـــن الدنانير 
لهـــذا الغـــرض بينمـــا الدولة تمتلـــك األراضي 
ويمكنهـــا البناء عليهـــا واالحتفـــاظ بالمباني 
كأصول ســـيادية. وقال “ال يمكن االســـتمرار 
المقـــار  اســـتئجار  فـــي  المالييـــن  هـــدر  فـــي 
الحكوميـــة بينمـــا برنامـــج التـــوازن المالـــي 
والتقشـــف يصعب حيـــاة المواطنين بفرض 
رســـوم وضرائب.” وأردف مـــن غير المقبول 
أن ينخـــر العجز صناديق التقاعد وتســـتأجر 
هيئة التأميـــن االجتماعي 7 أدوار مبنى في 
فندق 5 نجوم”. ولفت لوجود شبهة تنفيع لما 
أســـماهم “هوامير وأصحاب نفوذ” من وراء 
عقـــود اإليجـــار للمقـــار الحكوميـــة، موضًحا 

“لو جمعنا تكلفة إيجـــار المبنى لحين انتهاء 
العقـــد فإنهـــا ســـتتجاوز 4 مالييـــن دينار في 
10 ســـنوات، وهذا المبلغ كاٍف إلنشـــاء مبنى 
متكامـــل على البحـــر، فما الغـــرض الحقيقي 

من استمرار سياسة االستئجار”.

البحراني: شبهة تنفيع من عقود تأجير مباٍن
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3 معتذرين

اعتـــذر عـــن حضـــور جلســـة اجتمـــاع 
مجلس النواب العادية الثامنة عشـــرة 
من دور االنعقاد السنوي العادي الثاني 
كل  الخامــــس  التـشريعــــي  للفصـــل 
مـــن النواب ســـيد فالح هاشـــم وكلثم 

الحايكي ومعصومة عبدالرحيم.

أحمد الدمستانيحمد الكوهجي محمود البحراني



opinions@albiladpress.com07
األربعاء 12 فبراير 2020 - 18 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4138

األجـــواء جميلة هـــذه األيام بمنظر الغيـــوم التي تنذر 
باألمطـــار من حيـــٍن آلخر والســـماء الهادئة والمشـــعة 
بضـــوء خفيـــف تجعلنـــا ننتظـــر األمطـــار التـــي تشـــبه 
انتظار جودو في المســـرحية الفرنسية الشهيرة التي 
ترمـــز إلـــى اآلتـــي وال يأتـــي، ففـــي كل مـــرة ننتظر أن 
تتحـــول األمطار إلى رعـــود، لكن الســـماء تماطل في 
إشـــعارنا بأن الشـــتاء حّل مثلما هو جار في الشـــتوية 
التي تعيش الثلوج والصقيع وأخبار التزلج، ما يعطي 
للعام الجديد نكهة، ومع انتظار اآلتي وال يأتي! لكن ال 
يمنع ذلك االستمتاع بكمية البرد هذه األيام والشعور 
بالتغييـــر لنمنح أنفســـنا نكهـــة من طعم الشـــتاء الذي 
يغســـل بعـــض مشـــاعر التجمد التـــي حبســـتها حرارة 

الصيف الطويل وفواتير الكهرباء المرتفعة.
الشـــتاء وقد أوشـــك على بدء العد العكسي وما فتئ 
يبخـــل علينا ببعـــض األمطار وبعض الغيـــوم التي من 
شـــأنها أن تعيـــد لنـــا الشـــعور بنكهـــة الشـــتاء وتمنحنا 
بعضـــًا مـــن طعـــم الســـعادة والرومانســـية، خصوصـــا 

حين تســـيل المياه على زجاج نوافذ السيارات ونحن 
نقودهـــا، أنا شـــخصيًا أحـــس بطعم المتعة والســـعادة 
إذ أظـــّل أتجول بالســـيارة مســـتمتعًا بهـــذه الومضات 
الشـــتوية الجميلة بعيدًا عن صخب الحياة والسياسة 
والضغـــوط اليوميـــة، وزحمة الحيـــاة التي جعلت كل 
األشـــياء حولنـــا تتحـــول إلـــى أخبـــار وشـــائعات نكـــد 
تبثهـــا جيوش الذباب اإللكتروني! فقـــد دأبنا في هذا 
المجتمـــع الصغيـــر الحالـــم، علـــى أن اإلفطار سياســـة 
والغـــداء أخبـــار والعشـــاء شـــائعات، فقد تـــم تذويب 
التواصـــل  وســـائل  حقـــول  فـــي  وغمســـها  مشـــاعرنا 
االحتقاني! وهذه آفة المجتمعات الخارجة من أفران 

السياسة طرية.
ليتنـــا اليوم نلتفت بعض الشـــيء لســـر الحياة ورقتها 
ورؤيـــة مـــا فيهـــا مـــن جمـــال وخيـــر ومحبة وشـــعور 
بالحـــب تجـــاه اآلخريـــن ورغبـــة فـــي زرع كل مـــا هو 
طيـــب وجميـــل مـــن حولنـــا، ونجعـــل الحيـــاة ســـهلة 
وبســـيطة وغيـــر معقـــدة، الطقـــس بغيومـــه وشمســـه 

الدافئة فرصة لانطـــاق بحيوية والتمتع بفتح رئتنا 
لتنفـــس هذا الطقس الشـــتوي الجميـــل بمنظر األزهار 
واألشـــجار التـــي تمـــأ الشـــوارع والتـــي أجـــزم بـــأن 
كثيرين ال يعيرونها انتباهًا، بل هناك ربما من ال يراها 
علـــى اإلطاق ألنه مشـــغوٌل بتجاوز اآلخر أو بســـباق 
مـــع الســـائق اآلخـــر الذي يريد أن يســـرق منـــه أولوية 
المرور، هكذا نحن متورطون بأسبقية العبور بدالً من 

ماحظة تفتح أزهار الطريق.
هنـــاك الكثيـــر من األشـــياء التي بوســـعها أن تســـعدنا 
فقـــط لـــو نتوقـــف ونتأملهـــا بدالً مـــن الركض الســـريع 
وراء كل شـــيء يلمع حولنا، فليســـت الحياة هي تلك 
المشاكل الضاغطة هنا وهناك وليست هي تلك األمور 
التافهـــة التـــي تحد من ســـعادتنا مع العلـــم بأنها أمور 
عابـــرة لـــو فكرنا بهـــا إيجابيًا بدالً مـــن تركها تحاصرنا 

طوال الوقت، وتدخلنا في سباق من يكسب أوالً!
تنويرة: حين ُتْعرض عليك سلعة مجانية تحسس  «

جيبك.

الشعوبيون الجدد... قصة تدمير سوريا )5(
كما فعل أجداده – المقبورون - واســـتغلوا الدين اإلســـامي تحت مسمى الخافة 
الملعونـــة، إلعاء شـــأن عرقهم القوقـــازي الذليل واحتال باد العرب المســـلمين، 
وســـرقة خيراتهـــا وثرواتهـــا لبناء بلدهـــم الحالي، حيـــث منعوا التعليـــم واالبتكار 
والتطور وغرســـوا الجهل طوال أكثر من خمســـمئة عام، جاعلين العرب المسلمين 
فقـــراء ضعفـــاء ال حول وال قوة وال ســـاح لهم، ليواجهوا بـــه االحتال البريطاني 

والفرنسي واإليطالي، بعد االحتال الطغرلي وسقوط الخافة المقبورة.
عندمـــا أغوى الشـــيطان ســـلطان المثليين المنافـــق الطغرلي بأنه ســـيجعل العرب 
المســـلمين عبيـــدا له، وسيســـلمون بادهـــم وخيراتهم لينعـــم بها أبناء شـــعبه، بدأ 
بالغرور واإلعجاب بنفسه، وسط تشجيع ودعم وتزيين ألعماله من قبل الشيطان، 
ومن قبل أيضا خونة األمة العربية تاميذ )حســـن البنا( وخدم وعبيد الشـــعوبيين 
)اإلخـــوان المســـلمين(، وبدعم أيضا من سياســـة 96 القطرية التـــي انتهجت فكرة 
ملـــوك الطوائف باألندلس باالســـتعانة بالفرنجة )الصفوييـــن والطغرليين( للقضاء 
علـــى أبنـــاء جلدتهـــم )البلـــدان العربيـــة(، وقـــد تحالـــف هـــؤالء الثاثة )الشـــيطان 
واإلخـــوان وسياســـة 96 القطريـــة( وبـــدأوا بالتطبيـــل والتهليل والتكبيـــر “للزعيم 
اإلســـامي البطل الشـــجاع حامي المســـلمين وســـلطانهم ناشـــر الفضيلة والشرف 
والحيـــاء اإلســـامي”، وبدأت اآللـــة اإلعاميـــة القطرية واإلخوانية بتســـويق كل 
أفعالـــه وكلماته وخروجـــه ودخوله واجتماعاته ونظراته، على أنها أفعال وكلمات 
مقدســـة ال يجـــوز أبدا نقدهـــا أو حتى التشـــكيك بها، وامتأت المنابـــر والمنصات 
القطريـــة واإلخوانيـــة والطغرليـــة بـــكل ما يقـــوم به ســـلطان المثليين مـــن أقوال 
وأفعال، وبتصديق وإعجاب وتصفيق وتكبير من قبل بعض سفهاء العرب فاقدي 
الهويـــة والشـــرف والكبريـــاء العربي. وقد زين لهم إبليس بـــأن هذا الزعيم هو من 
ســـينقذ العرب المسلمين ويعيد لهم عزتهم وتاريخهم وينقذهم من الديكتاتورية 
العربيـــة، وأنه زعيم أوحد ســـتجتمع حوله كل شـــرائح المســـلمين، مقابل حمات 
إعاميـــة قطرية إخوانية أخرى تخون العـــرب وقادتهم ورموزهم وتاريخهم، من 
أجـــل إضعـــاف الهويـــة العربية اإلســـامية لدى اإلنســـان العربي المســـلم، وتطبيل 
وغـــرس الهويـــة الطغرلية القذرة الملعونـــة لدى عقل وقلب هذا اإلنســـان العربي. 
وعندما نجحت أولى بوادر مؤامرة القرن المسماة بالربيع العربي، والتي خططت 
لهـــا إدارة أوبامـــا والصفويـــون والطغرليـــون وسياســـة 96 القطريـــة واإلخـــوان 
المســـلمون - علـــى كل مـــن خطط لهـــا لعنـــة هللا والمائكة والمســـلمين - وضربت 
تونـــس كأول محطـــة، كانـــت ســـوريا العروبة بمرمـــى هؤالء المخططيـــن، وكانت 
أيضـــا أولى خطوات الشـــيطان في تحقيق ســـيناريو تدمير ســـوريا مـــن قبل هذا 
الســـلطان وتطبيل سياســـة 96 القطرية واإلخوان المســـلمين بقتل أبناء وأطفال 
ونساء سوريا العربية وسط عباراته الحقيرة والقذرة: “سندعم الشعب السوري... 
شعبنا وشعب سوريا واحد، لن نسمح ألحد بالمساس بأي إنسان سوري”، أما كيف 

حدثت مأساة سوريا على يد هذا الطغرلي الملعون فللقصة بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

الناس.. الشتاء

لم ُيخلق اإلنسان كاما، لذلك يؤكد القرآن الكريم 
- في أكثر من موضع - أن لدينا نحن البشر نوازع 
الخير والشـــر معا، وأن الخَيار يقع علينا في تبني 
أحد الطريقين أو تغليب أحدهما على اآلخر! غير 
أن بعضنا يصرون بشـــكل ال ِحيـــدة عنه، وال زيغ، 
أو انحـــراف بأن يكونوا مســـاطر! أي أنهم يتبنون 
قياســـات  ضمـــن  يتحركـــون  المســـطرة!  عقليـــة 

مضبوطة، بالسنتيمتر والمليمتر!
ليـــس األمـــر مقصـــوًرا علـــى مـــا هـــو دينـــي فـــي 
حياتهـــم فقط؛ أي ما له عاقة بالعبادة؛ من صاة 
وصوم... إلخ، فوساوسهم حول أدائها ال تنقضي، 
نظرا ألسباب شتى، لعل عقلية المسطرة إحداها، 
ومحاوالتهـــم المســـتميتة فـــي العـــّد والحســـاب، 
والتأكـــد من عدم الســـهو، أو الغفلة، أو النســـيان! 
تراهـــم فـــي شـــغل شـــاغل، وهـــّم مقيـــم، يقيمون 

الدنيا وال يقعدونها، إذا تبّين لهم خلل أو نقص.
هـــؤالء حياتهم قائمـــة على هاجـــس المثالية في 

كل شـــيء؛ مـــن أقصاه إلى أدناه! مـــن الصعب أن 
تتعايـــش معهـــم؛ فهـــم ال يكتفـــون بأنفســـهم، بـــل 
يتجهـــون لآلخريـــن الذين يختلفـــون عنهم بكثير 
مـــن النقد واإلزعـــاج! يجـــدون أنفســـهم دقيقين، 
منضبطيـــن، فـــي كل شـــيء؛ فيمـــا يلبســـون، أو 
يقتنـــون، أو يمتلكـــون، وفي تربيـــة أبنائهم، وفي 
عاقاتهـــم، والتعامـــل مع من حولهـــم، من زماء، 
وأصدقـــاء، وغيرهـــم. وما لم تكن من شـــاكلتهم، 
واضطررت للتعامل معهم؛ فإنك ســـتعاني الكثير 

جدا؛ لترضيهم، أو تحاول تسيير األمور معهم.
ال أدري لماذا يصر بعضهم على )عقلية المسطرة(، 
في حياته: محاســـب في كل شيء! مهندس لكل 
شـــيء! مصحـــح لـــكل هفـــوة! شـــرطي أو ضابط، 
علـــى الـــدوام! يضع القواعد لكل شـــيء! )يمشـــي 
علـــى عجيـــن مـــا يلخبطـــه!( كمـــا يقـــول إخواننـــا 
المصريـــون، ويظنـــون أن ذلـــك النجـــاح بعينه، أو 
تقّفي طرِقه والســـير عليهـــا! هذا هو العذاب بحد 

ـــدا علـــى األرض! وعجًبا لهؤالء؛ كيف  ذاته، ُمجسَّ
يســـعون خلف شقائهم بأنفســـهم، ويجرون خلف 
ســـراب، ليـــس من طبيعـــة خلقهم – كما أســـلفنا – 
كمـــا أنهم ليســـوا مطالبين بتحميل أنفســـهم ما ال 

طاقة لها على تحمله.
ال يعني ذلك بالطبع، السير على البركات، وتغييب 
الدقـــة واالنضبـــاط، بقـــدر مـــا يعنـــي التعاطي مع 
النفس بشيء من األريحية، والمرونة، وكثير من 
التســـامح والرحمة؛ حين يزيـــغ القلم، أو تنحرف 
المســـطرة قليـــا! فالنجاحـــات الكبيـــرة متخمـــة 
باألخطـــاء، كما أن المثالية نفســـها ال تعني انعدام 
األخطـــاء، بقدر ما تعنـــي الطريقة الصحيحة في 
التعامل مع هذه األخطاء – إن ُوجدت – بواقعية 
الشـــخص  )مثاليـــة(، ومـــن  الحلـــول  مـــن  تجعـــل 
)مثالًيا( حقيقيا، ال حالة مرضية مهووســـة بشبح 

غير موجود أصا، نسميه: )المثالية(.

د. زهرة حرم 

عقلية المسطرة... ُمتِعبة!

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

للتواصل: 17111483

دمج المجالس البلدية الخيار األمثل للمحافظة على المال العام
قال رؤساء المجالس البلدية للزميلة أخبار الخليج 
“إن المجالـــس تعانـــي من أزمة مالية حادة بســـبب 
ضعف المبالغ المخصصة، ما تســـبب في تراجع كل 
المشـــاريع والخدمـــات التي تقدمهـــا المجالس في 
المحافظات”، وهذه القضية أشـــبه بالشخص الذي 
عينه في الجنة وعينه الثانية في النار، وســـبق أن 
توقعنـــا منـــذ فتـــرة انكمـــاش الميزانية وتأثر ســـير 
خطط المجالس البلدية، وشخصيا كتبت في العام 
2015 عن ضرورة “دمج المجالس البلدية” لخفض 
اإلنفاق وأن البحرين ليســـت بحاجة إلى هذا العدد 
مـــن المجالـــس البلدية التـــي تكلف خزينـــة الدولة 
الكثيـــر دون فائدة تذكر، ولـــو قمنا بتحليل طبيعة 
عمل المجالس البلدية وما أنجزته خال السنوات 

البلـــدي  العمـــل  أن  الكتشـــفنا  الماضيـــة،  الطويلـــة 
يســـير بصـــورة طبيعية كمـــا في الســـابق على أيام 
“البلديـــة”... فـــي البحرين يفتـــرض أن يكون هناك 
مجلـــس واحد يقوم بتلبيـــة االحتياجات المطلوبة 

للمواطنين ويتم اختيار عناصره وفقا للجدارة.
الوضـــع بحاجـــة إلـــى عملية تقييـــم، وطالمـــا هناك 
أزمـــة ماليـــة وتراجـــع فـــي المشـــاريع، فهـــذا يعني 
أن خيـــار الدمج هـــو األمثل للمحافظـــة على المال 
العـــام وتخفيـــف أعباء المدفوعـــات والتخلص من 
المشروعات العفوية غير المتناسقة التي نشاهدها 
فـــي بعـــض المناطـــق، والتـــي تســـببت بشـــكل أو 
بآخـــر فـــي المشـــاكل االقتصادية، ولـــن تأتي زيادة 
اإلنتـــاج إال بتطبيق قـــرار الدمج وتركيـــز الطاقات 

علـــى جانب واحد بدل الدخـــول في دوامة ضعف 
الميزانيـــة وشـــح المـــوارد واالبتعاد عـــن المصلحة 

األساسية.
لقد قامت الحكومة من أجل ترشيد اإلنفاق بدمج 
عـــدد مـــن الجهـــات، وهي خطـــط يتـــم تعديلها بما 
يتناســـب مـــع الظـــروف والقضاء على كل أســـباب 
اإلســـراف، فـــكل دينـــار تنفقـــه الدولة يحتـــاج إلى 
عديـــد من مراحـــل المحاســـبة والمراجعـــة قبل أن 
يصـــرف، ونتمنـــى أن تقوم الحكومـــة بوضع خطة 
لدراســـة دمـــج المجالـــس البلديـــة لخفـــض اإلنفاق 
وزيـــادة اإلنتاجيـــة، ألن الجهـــات المتشـــابهة فـــي 
العمـــل “كالمجالـــس البلديـــة” تترتـــب عليهـــا زيادة 

إنفاق.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

دفاتر إيران القديمة
يقولـــون فـــي األمثـــال )التاجـــر لما يفلـــس يدور فـــي دفاتـــره القديمـــة(، وهو ما 
ينطبـــق على حـــال إيران اآلن، خصوصا بعد أن تلقت ضربة موجعة بمقتل قائد 
فيلـــق القدس بالحرس الثوري اإليراني ومـــا تبعه من رد خائب جلب مزيدا من 
االســـتهزاء بإيران مـــا أفقدها توازنها وجعلها تتورط فـــي فضيحة أكبر بالكذب 
على شـــعبها فيما يتعلق بحادثة إســـقاط الطائرة األوكرانيـــة التي راح ضحيتها 
176 راكًبـــا، حيث نفت طهران في البداية إصابة الطائرة بصاروخ ثم بعد ثاثة 
أيام اعترفت بإســـقاطها واعتبرته خطأ بشـــريا، وأعلن الحرس الثوري اإليراني 
مســـؤوليته عـــن الحادث، زاعًما أن الصـــاروخ انفجر قرب الطائـــرة وأنها حرفت 

مسارها للعودة وهو ما نفته السلطات األوكرانية باألدلة والخرائط.
حـــادث الطائرة األوكرانيـــة وضع الحكم في إيران مجدًدا بمواجهة مع الشـــعب 
الـــذي اندفـــع للشـــوارع للتعبير عـــن رفضه هذا الكـــذب في حـــادث مفجع يمس 
حياة العشرات من اإليرانيين ويكشف ثغرات في المؤسسة العسكرية اإليرانية 

وعدم قدرتها على التمييز بين الطائرة والصاروخ.
ثـــم تلقـــت إيـــران ضربـــة أخـــرى، حيث كشـــف معهـــد الدفـــاع عـــن الديمقراطية 
األميركـــي مؤخـــرا تكبـــد ميليشـــيات إيـــران وحـــزب هللا خســـائر فادحـــة فـــي 
عناصرها جراء المواجهات المسلحة مع الفصائل السورية المعارضة في سوريا 
مؤخرًا، متوقعا التقرير ارتفاع هذه الخســـائر بســـبب تمســـك الفصائل المسلحة 
والمتشددة بأراضيها، وشنها هجمات مضادة أوقعت عشرات القتلى والجرحى 
فـــي صفـــوف قوات النظـــام الســـوري وحلفائه، بينهـــم قادة عســـكريون بارزون، 

مستعرضا العديد من هذه األسماء ما يثبت دقة وموضوعية التقرير.
أرادت إيران التغطية على هذه األحداث وتحويل األنظار عن هذا الضعف الذي 
تعانـــي منـــه والضربـــات التي تتلقاهـــا من هنا وهنـــاك، فقام النظـــام بالبحث في 
دفاتـــره القديمة في إعان واضح عن إفاســـه وأوحى إلى تلفزيونه ببث صور 
قـــال إنها لحطام الطائرة األميركية المســـيرة التي أســـقطتها طهـــران في يونيو 
الماضـــي، مـــن طـــراز “MQ-4”، مصحوبة بتصريحـــات لقائد القـــوة الجوفضائية 
التابعـــة للحـــرس الثوري، أمير حاجي زادة، أكد فيها أن إيران قادرة على إبطال 
مفعول هذا الطراز من الطائرات من بعد آالف الكيلومترات، مطالبا بشطب هذه 

الطائرة غالية الثمن ألنها لم تعد ذات فعالية فيما يتعلق بإيران!.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي
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السيف - هيئة تنظيم االتصاالت

االتصـــاالت  تنظيـــم  هيئـــة  حصلـــت 
 ISO: 9001: بالبحريـــن علـــى شـــهادة
 ،Bureau Veritas 2015 مـــن شـــركة
ـــا في مجال  وهي شـــركة رائدة عالميًّ
خدمات الفحـــص والتفتيش وإصدار 

الشهادات.
 ISO 9001: 2015  وتحـــّدد شـــهادة 
الجـــودة،  إدارة  نظـــام  متطلبـــات 
حيـــث ُتمنـــح للجهـــات القـــادرة علـــى 
توفيـــر المنتجـــات والخدمـــات التـــي 
تلبـــي متطلبات العمـــاء والمتطلبات 
القانونيـــة والتنظيميـــة المعمـــول بهـــا 
بشـــكل مســـتمر. وتســـعى إلـــى تعزيز 
تطبيـــق  خـــال  مـــن  العمـــاء  رضـــا 
نظـــام إدارة الجودة بشـــكل فعال، بما 
فـــي ذلـــك عمليـــات تحســـين النظـــام 
وضمـــان المطابقـــة لمتطلبات العماء 

والمتطلبات القانونية والتنظيمية.

“االتصاالت” 
 ISO تنال شهادة

9001:2015

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن البنــك والمجموعــة العقاريــة

“بيتك” يمّول التملك في “برج كادي” بالجفير

وّقع بيـــت التمويل الكويتـــي – البحرين 
“بيتـــك”، مذكـــرة تفاهـــم مـــع مجموعـــة 
كادي، واحدة من أبرز الشركات المحلية 
للتطوير العقاري، لتقديم البنك تمويات 
باالســـتثمار  الراغبيـــن  للزبائـــن  خاصـــة 
والســـكن فـــي مشـــروع بـــرج كادي، أحد 
الفاخـــرة  العقـــاري  التطويـــر  مشـــاريع 
المخصصة للتملك الحر بمنطقة الجفير.
االتفاقيـــة،  توقيـــع  مراســـم  وشـــهدت   
حضـــور كل مـــن مديـــر تنفيـــذي ورئيس 
فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة  المجموعـــة 
عـــام  المعرفـــي، ومديـــر  “بيتـــك”، خالـــد 
بمجموعـــة كادي، صالـــح الفضالة، وعدد 
مـــن المســـؤولين، في مقر بيـــت التمويل 

الكويتي - البحرين.
 وقـــال المعرفـــي “إننا نثّمن شـــراكتنا مع 
ضمـــن  يأتـــي  والـــذي  كادي،  مجموعـــة 
المشـــاريع  نمـــو  لدعـــم  مســـاعينا  إطـــار 
العقاريـــة فـــي البحريـــن، باإلضافـــة إلـــى 
تســـهيل عمليـــة امتاك وحدات ســـكنية 
فاخـــرة لجميع الراغبين باالســـتثمار بها. 
وإننـــا نتطلـــع ُقدًمـــا إلى عقـــد المزيد من 
الشـــراكات المثمـــرة فـــي المســـتقبل، مع 
عـــدد من أبرز المطوريـــن العقاريين على 

الصعيد المحلي”.
 ومن جانبه، قال صالح الفضالة “نود أن 

نشـــكر بيت التمويل الكويتي – البحرين 
خدمـــات  لتقديـــم  معنـــا  تعاونـــه  علـــى 
الراغبيـــن  لجميـــع  عقاريـــة  تمويليـــة 
باالستفادة من الفرص العقارية المذهلة 
المتوفـــرة في برج كادي، الـــذي ُيعد رمز 
الراقيـــة،  العصريـــة  والحيـــاة  الفخامـــة 
الحيـــاة  ســـهولة  ضمـــان  فـــي  وُيســـاهم 

لقاطنيه”. 
 وأضـــاف الفضالة “تبلغ قيمة االســـتثمار 
فـــي البـــرج 62.4 مليـــون دوالر، حيـــث 
يحتوي علـــى 39 طابًقا، مع تخصيص 6 

منهـــا لمواقف الســـيارات، كما يضم 359 
شقة سكنية ذات مساحات مختلفة بين 
شقق استوديو وشقق بغرف نوم فردية 
وثنائيـــة وثاثية، إضافة إلـــى أنها توفر 
4 شـــقق فاخرة )sky-villas( بمســـاحات 
واســـعة فـــي القســـم العلـــوي للمبنى. من 
المتوقع أن يكتمل المشروع في ديسمبر 

.”2021
 عملـــت إدارة تطوير األعمال في “بيتك” 
مطـــور  إســـامي  تمويـــل  إنشـــاء  علـــى 
لتمكيـــن العمـــاء مـــن امتـــاك وحـــدات 

سكنية جديدة في برج كادي. اآلن وبعد 
أن أصبـــح الحـــل متاًحـــا، يرحـــب البنـــك 
ومجموعة كادي بالراغبين في الحصول 
على تمويل من المشترين والمستثمرين.  
ويضم البرج مجموعة من أرقى المرافق 
والتجهيزات منها: برك سباحة، وقاعات 
متعددة األغراض، مركـــز للياقة البدنية، 
وملعب مصغر للجولف، ملعب سكواش، 
مقهى ومطعم، عاوة على مركز للرعاية 
لألطفـــال،  ألعـــاب  ومنطقـــة  اليوميـــة، 

وسينما مصغرة، وسبا وغيرها.

المنامة - بيتك

توقيع مذكرة التفاهم

سنغافورة - رويترز

النفط ينتعش وسط 
تعاف لألسواق

أمس،   %  1 نحو  النفط  أسعار  ارتفعت 
ــداء بــمــوجــة صـــعـــود فـــي أســــواق  ــ ــت اقــ
األسهم. وبحلول الساعة 0730 بتوقيت 
 53 مرتفعا  بــرنــت  خــام  كــان  جرينتش، 
 53.80 إلــى   %  1 نحو  يــعــادل  بما  سنتا 
خــال  صــعــد  أن  بــعــد  لــلــبــرمــيــل،  دوالر 

الجلسة إلى 54.16 دوالر.
تكساس  غــرب  األميركي  الخام  وتقدم 
الوسيط 46 سنتا أو نحو 1 % مسجا 

50.18 دوالر للبرميل.
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الشيخ: رئاسة ناس لـ“الغرف الخليجية” إنجاز للبحرين
شـــركة  ومالـــك  األعمـــال،  رجـــل  قـــال 
“مونتريال للسيارات”، إبراهيم الشيخ، 
إن “تولي رئيس غرفة تجارة وصناعة 
البحرين، ســـمير نـــاس، لرئاســـة اتحاد 
غـــرف دول مجلس التعـــاون الخليجي 
في دورته الجديدة الواحد والعشرين، 
يعـــد إنجـــاًزا جديـــًدا للبحريـــن، ويؤكد 
مـــا تتمّتـــع بـــه المملكـــة من كفـــاءات”، 
مؤكـــًدا أن “تلـــك الكفـــاءات هـــي مـــن 

تقـــود اقتصـــاد البحريـــن نحـــو النهضة 
و التميـــز، وهـــو األمر الـــذي يبعث على 
الفخر واالعتزاز بجهـــود وكفاءة أبناء 

البحرين”.
 وبارك الشـــيخ “انتقال رئاســـة االتحاد 
مـــن اتحـــاد غـــرف التجـــارة والصناعة 
تجـــارة  غرفـــة  إلـــى  اإلمـــارات  بدولـــة 

وصناعة البحرين””.
 وشـــّدد علـــى أن “جهـــود نـــاس قـــادرة 

علـــى التعامـــل مع مقتضيـــات المرحلة 
الراهنة والمســـتقبلية والتي تستوجب 
مـــن اتحاد الغـــرف الخليجية مضاعفة 
الجهـــود للدفـــع بمســـيرة االتحـــاد منذ 
انطاقتهـــا قبل نحو 40 عاًما”، مشـــيًرا 
إلى أن “رئاســـة نـــاس لاتحاد ســـتعّزز 
مـــن عمليـــة االنســـجام بيـــن األعضـــاء 
وتحقـــق اآلمال المعقـــودة على الغرف 

إبراهيم الشيخالخليجية ”.

المنامة - مونتريال للسيارات

مراحل البحث عن وظيفة
 أقام مكتب النائب ممدوح الصالح عضو الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة، 
يـــوم الخميـــس 30 ينايـــر 2020، المحاضـــرة اإلرشـــادية للباحثين عن عمل 
باســـتضافة مســـؤولين بقســـم التوظيف والتدريب بوزارة العمل والشئون 
االجتماعيـــة )أ.محمد الصفـــار/ أ. احمد الخلوفـــي(، وحضرها مجموعة من 
وجهاء الدائرة ومجموعة من الباحثين عن عمل حيث تتطرق المحاضران 
إلـــى مراحل الحصـــول عن وظيفة بدًءا بالتســـجيل فـــي البرنامج الوطني 
ومـــن ثـــم الدخول إلى مظلـــة التأمين ضـــد التعطل، إذ يســـتلم العاطل عن 
العمل مبلغ 150 ديناًرا للدبلوم وما دون، و200 دينار للبكالريوس وما فوق، 
ولمدة 9 أشـــهر تتخللها متابعة والحضور الشخصي للوزارة للحصول على 
وظيفـــة مناســـبة. وأما عن برامج التدريب فيتـــم تمويلها من قبل “تمكين” 

وعددها 500 برنامج تدريبي متنوع بمهارة واحترافية.
 وأكـــد المحاضـــران أنـــه لم تعـــد الشـــهادة األكاديمية تكفـــي للحصول على 
وظيفة، حيث أغلب أصحاب األعمال يطلبون المهارات األساســـية )إجادة 

اللغة اإلنجليزية + التطبيقات الحاسوبية(. 
 وتقيـــم الـــوزارة عـــدة ورش ومعـــارض للباحثيـــن عـــن عمل بشـــكل دوري. 
وعن المســـتجدات في الوزارة سيشهد شـــهر مارس المقبل إطاق برنامج 
الترشـــح للوظيفة علـــى األون الين عن طريق منصـــات الهواتف المحمولة 
اإللكترونيـــة، وســـتعرض الوظائـــف والرواتـــب وأوقـــات العمـــل مـــن قبـــل 
الشـــركات والمؤسســـات على الباحثين مباشرة وعليهم تتبع تلك الوظائف 
والترشـــح لها حســـب معايير التســـجيل بالبرنامج الوطني للتوظيف. ومن 
ثـــم بـــدأت المداخـــات مـــن قبـــل الحضور، حيـــث أكد أحـــد العاطليـــن بأنه 
يبحـــث عن الوظيفة من عشـــر ســـنوات ولم يحصل عليهـــا إلى اآلن بالرغم 
مـــن مراجعـــة الوزارة باســـتمرار علًما بأنـــه خريج جامعة البحرين هندســـة 
إلكترونية. طلب المســـؤولون من الباحث مراجعة قســـم التوظيف لمعرفة 
القصـــور واصفيـــن برامج إعادة التأهيـــل أحد المفاتيح الممكن االســـتفادة 

منها حسب بنك الشواغر الحالي ليتناسب مع العاطل.
 المداخلـــة الثانيـــة فكانت لباحث آخـــر، قائاً “عندما تعـــرض علينا الوزارة 
وظائف، يقوم أصحاب األعمال بتعقيد المقابات ومن ثم إسقاطنا”، حيث 
ا بعـــدة ورش بخصوص المقابلة  جاء رد المســـؤول أن الوزارة تقوم ســـنويًّ
الشـــخصية لمـــا لها من دور مهم في التوظيـــف وكيفية التكيف مع ضغوط 
المقابـــات علـــى الرغم مـــن مطابقة جميـــع مواصفات الباحث عـــن العمل. 
اقترح أحد المشـــاركين بأن تكون المقابات بين أصحاب العمل والباحثين 

بصالة ديوان الوزارة لكي ال يتحمل الباحث عناء الذهاب واإلياب.
 الخاصة، أن الحصول على وظيفة ليس باألمر السهل في ظل المتغيرات 
االقتصادية التي طرأت على أسواق العمل المتعلقة بالعرض والطلب ولكن 
برامـــج التدريب أصبحت مفتوحـــة وممولة ماديا ومتنوعـــة لتعزيز مهارة 
الباحـــث عـــن عمـــل، وهي من يصنـــع الفارق اليـــوم. والمطلـــوب في الوقت 
الراهن كســـب ما يمكن كســـبه من المهارات الجديدة من البرامج التدريبية 
والبحرينـــي متمكـــن اليـــوم وهـــو الرقـــم الصعـــب الـــذي ال يمكـــن تجـــاوزه، 
وقصص الكفاح ونجاح البحريني ال حصر لها عندما تتاح الفرص للباحثين 

للحصول على الوظيفة.
إن مثـــل تلـــك اللقـــاءات والمحاضـــرات التـــي تجمـــع المســـئولين والنـــواب 
والباحثين عن عمل، من المتوقع أن توتي ثمارها، وليكتمل المشهد نتمنى 
تواجـــد مســـؤولي ديوان الخدمـــة مناصفة بمســـؤولي وزارة العمل، إذ تعد 
هـــذه اللقاءات بمثابة دليل استرشـــادي يذيب جمـــود التعطل ويفتح آفاقًا 

وآماالً جديدة للعاطلين للحصول على وظيفة الئقة.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

المحرق - طيران الخليج

 15 الخليـــج”  “طيـــران  أضافـــت 
كيلوغراًما مجانًيـــا من معدات رياضة 
الغـــوص على قائمة المعـــدات الخاصة 
بالـــوزن اإلضافـــي؛ وهـــو مـــا يتجـــاوز 
المعاييـــر المعمول بهـــا للوزن اإلضافي 
لـــدى الناقـــات األخـــرى، بالتزامـــن مع 
 11 فـــي  البحرينـــي  الرياضـــي  اليـــوم 

فبراير.
وتأتي هذه اإلضافـــة بناء على الطلب 
المتزايـــد للغواصيـــن المســـافرين لعدد 
مـــن الوجهـــات الشـــاطئية على شـــبكة 
“طيـــران الخليـــج” المتنامية، إذ تســـّير 
الناقلـــة رحاتهـــا المباشـــرة إلـــى عـــدد 
مـــن الوجهـــات الواقعـــة علـــى البحـــر، 
مثل: جـــزر المالديف، وشـــرم الشـــيخ، 
والـــدار  ومســـقط،  واإلســـكندرية، 
البيضاء، وأثينا، والرنكا – جميعها من 
مركـــز الناقلـــة الرئيســـي فـــي البحرين 
الصالحـــة  بمواقعهـــا  أيًضـــا  المعروفـــة 

للغـــوص مثـــل )دايـــف بحريـــن(؛ موقع 
الغوص األكبر الذي تم تدشينه أخيًرا.

وعبر هذه السياسة الجديدة، سيتمكن 
الغواصون من الســـفر بـ 15 كيلوغراًما 
تضاف إلى الوزن المسموح به للتذكرة 

التي يحجزونها.
وفـــي العـــام الماضـــي، قامـــت “طيران 
اإلضافـــي  الـــوزن  بزيـــادة  الخليـــج” 
بمعـــدات  المســـافرين  للرياضييـــن 
الغولـــف أو الدراجـــات الهوائية مجاًنا؛ 

للترويج ألسلوب حياة صحي.
بتعزيـــز  الخليـــج”  “طيـــران  وقامـــت 
للطلبـــة،  اإلضافـــي  الـــوزن  سياســـة 
بإضافـــة قطعـــة تبلـــغ مـــن الـــوزن 23 
كيلوغراًمـــا لجميع طلبة الجامعات في 
والدراســـات  الجامعيـــة  التخصصـــات 
العليـــا الحامليـــن للبطاقـــات الجامعية 
حيـــن ســـفرهم مـــن وجهـــة إلـــى أخرى 

على شبكة وجهات الناقلة.

معدات الغوص ضمن “الوزن اإلضافي” المجاني “المركزي” يناقش مكافحة الجرائم المالية
ــبــحــريــن ــال ــت” ب ــفـ ــويـ ــخــدمــي “سـ ــمــســت أثـــنـــاء ورشـــــة عــمــل ل

المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  عقـــد 
وبالتعاون مع شـــركة “ســـويفت” ورشـــة 
عمـــل لمســـتخدمي نظـــام ســـويفت في 
البحرين بتاريخ 10 فبراير 2020، وذلك 
حول االمتثال لمكافحة الجرائم المالية. 
وحضـــر ورشـــة العمـــل التـــي اســـتمرت 
نصـــف يـــوم أكثـــر مـــن 120 مندوًبـــا عن 

المؤسسات المالية في المملكة.
 وركزت ورشة العمل على فعالية برامج 
االمتثال للمؤسســـات المالية، والتي من 
المتوقـــع أن تواكـــب متطلبات العقوبات 
ومكافحـــة غســـيل األمـــوال ومتطلبات 
“اعـــرف عميلـــك” )KYC(، حيـــث يؤمـــن 
بتطبيـــق  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
الماليـــة  الجرائـــم  لمكافحـــة  االمتثـــال 

بنجاح، وذلك من خال الجهود المنسقة 
لمجموعة مستخدمي سويفت من أجل 

حماية القطاع المالي في المملكة.
للخدمـــات  التنفيـــذي  المديـــر  وحـــث   
اإلدارية في المصـــرف المركزي ورئيس 
فـــي  ســـويفت  مســـتخدمي  مجموعـــة 
البحرين، يوســـف الفاضل،  المشـــاركين 
على االســـتفادة من الخدمات والحلول 
المبتكـــرة المقدمـــة من ســـويفت، وذلك 
للتغلـــب علـــى المخاوف مـــن التهديدات 
المتزايـــدة للجرائم الماليـــة اإللكترونية، 
وبالتالي تعزيز ســـمعة البحرين وقدرتها 
التنافســـية فـــي صناعـــة أنظمـــة الدفـــع 

العالمية.
بعـــرض  ســـويفت  شـــركة  وقامـــت   

التـــي  الحلـــول  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
طورتهـــا مـــن أجـــل الكشـــف الفعـــال عن 
العقوبـــات وتســـجيل تفاصيـــل “اعـــرف 

األمـــوال  غســـيل  ومكافحـــة  عميلـــك” 
ومنـــع االحتيـــال علـــى مســـتوى األفراد 

والمجموعات على مستوى العالم.

جانب من ورشة العمل

المنامة - المصرف المركزي

كشــفت شــركة “زين” البحرين، عن هيكلة رئيســة في إدارة الشــركة، إذ استحدثت مســمى الرئيس التنفيذي بداًل 
من المدير العام المعمول به سابًقا.

وعينـــت “زيـــن”، وهـــي ثاني شـــركة 
لهـــا فـــي  محمـــول يتـــم الترخيـــص 
المملكـــة، التي كســـرت االحتكار في 

السوق، رئيًسا تنفيذًيا جديًدا.
وســـيحل دنكن هـــوارد فـــي منصب 
خلًفـــا  للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للمديـــر العـــام الســـابق محمـــد زيـــن 
الـــذي ســـيتولى منصـــب  العابديـــن، 
العضو المنتدب للشـــركة، الذي شغل 
أعلى منصب تنفيذي في “زين” منذ 
العـــام 2008 خلًفـــا للكويتـــي أحمـــد 
الشـــطي، بعـــد أن تولى مســـؤوليات 
 4 مـــن  أكثـــر  مـــدى  علـــى  متعـــددة 
أعوام قبل تســـلمه دفة الشركة، من 

بينها إدارة شـــؤون مبيعات التجزئة 
ومبيعات الشـــركات والمبيعات غير 
المباشـــرة، إضافـــة إلى شـــؤون دعم 

المبيعات والشؤون اللوجستية. 
وشـــغل الرئيـــس التنفيـــذي الجديد، 
هـــوارد، منصـــب الرئيـــس التجـــاري 
للمجموعـــة منـــذ 2014، وقبلهـــا في 

إدارة عمليات المجموعة.
ويحمل هاوارد شـــهادة الماجســـتير 
الجامعـــة  مـــن  األعمـــال  إدارة  فـــي 
المتحـــدة،  بالمملكـــة  المفتوحـــة 
وحصـــل علـــى درجـــة البكالوريوس 
)مع مرتبة الشرف( في تحليل النظم 

من جامعة غرب إنجلترا.
وستســـري هـــذه التغيـــرات اعتبـــاًرا 
مـــن تاريخ 9 فبراير 2020، بحســـب 

إفصاح في بورصة البحرين.

بــــاإلدارة أســاســيــة  هيكلة  ــن  ع كشفت  الــشــركــة 
“زين البحرين” تعين رئيسا تنفيذيا جديدا

 علي الفردان

دنكن هوارد
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اعتبــر رئيــس جمعيــة الصيادين المحترفين جاســم الجيران، اتهامات وزير الصناعة والتجارة والســياحة، 
للصيادين بتخريب مجســم طائرة “بوينج 747”، التي تم غمرها في وســط “منتزه الغوص”، أن “ال أســاس 

لها من الصحة”، وأنها محاولة لتحميل صيادي الروبيان أعباء إضافية بعد توقفهم عن مزاولة الصيد. 

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وكان 
والســـياحة زايـــد الزياني، قد وجه 
أصابـــع االتهام إلى صيادي روبيان 
غير مرخصين بالتسبب في عملية 
تخريب في “ســـاحل الغـــوص”، ما 
دفـــع النائب خالد بوعنـــق لتوجيه 
عدد من األسئلة للوزير بخصوص 
تـــم  بموجبهـــا  التـــي  اإلحداثيـــات 
اختيـــار موقـــع الطائـــرة، وعن تأثر 
الطائرة بعد إغراقها، وما إذا كانت 
ال تـــزال في نفـــس الموقع الذي تم 
إنزالهـــا فيه، وأســـباب تحركها من 
موقعها إذا ما تحركت، مع التكلفة 

اإلجمالية لعملية إغراق الطائرة.
وأبلـــغ الجيران “البالد” أن أكثر من 
200 بانـــوش بحســـب التقديرات، 
)فـــرض(  موانـــئ   3 مـــن  تنطلـــق 
رئيسة في البحرين تحت إشراف 
ومراقبة وموافقة خفر الســـواحل، 
وأن هـــذه البوانيـــش متوقفة منذ 
العـــام ونصف العام، في ظل منعها 
مـــن صيـــد الروبيـــان، وأن أيـــا من 
هـــذه البوانيـــش لـــم يتحـــرك مـــن 
موقعـــه، فكيـــف للوزيـــر أن يتهمها 
بالتسبب بتخريب جسم الطائرة؟ 
موقـــع  اختيـــار  الجيـــران  وانتقـــد 
الطائـــرة والعمـــق الـــذي تـــم دفنها 
عليه، الذي هو في حدود 20 مترا، 
وهو عمق غير مناسب، إذ لم تتبق 
مســـافة مقبولـــة مـــا بيـــن مجســـم 
الطائرة وسطح المياه، ما يعرضها 

لالنجراف واالرتطام. 
وأشـــار الجيران إلى أنه كان حريا 
بالوزارة أن تقوم بوضع إرشـــادات 
واضحـــة ومرئيـــة، خصوصـــا فـــي 
الليـــل للمنطقـــة التـــي تقـــع بالقرب 
مـــن مصائد األســـماك، التـــي باتت 

محدودة بعد تقســـيم الحدود بين 
البحرين وقطر. 

وشـــدد على أنه كان ينبغي اختيار 
موقـــع أكثـــر مالءمـــة مـــن الموقع 

الحالي.
ورأى الجيـــران أن اختيار الطائرة 
لتكون بيئة للغوص غير مناســـب، 
مـــن حيـــث قـــوة هيكلهـــا لتحمـــل 

التيـــارات القريبـــة مـــن االنجراف، 
أن  يتـــداول  حديثـــا  أن  موضًحـــا 
جســـم الطائـــرة تأثر بعـــد أيام من 
إغراقهـــا في الميـــاه إلقامة “منتزه 
الغوص”، واســـتدرك بالقـــول “ربما 
لو استخدموا جسم باخرة قديمة 
تكـــون مصنوعة من الفوالذ لكانت 
ســـتتحمل بشـــكل أفضـــل وتـــدوم 

لسنوات”. 
وأعلـــن منتـــزه الغوص، أخيـــًرا، أن 
ســـفن صيـــد روبيان غيـــر مرخصة 
للصيـــد دخلـــت الحـــدود المحميـــة 
لموقع المنتزه، ما تســـبب في تلف 
بعض المجســـمات تحـــت الماء، إذ 
كانت الســـفن المعنيـــة، التي تعمل 
الســـلطات على تحديدها، انتهكت 
بوضوح القرار الوزاري رقم )205( 
لســـنة 2018 بشـــأن حظـــر الصيـــد 
الجـــر  شـــباك  بواســـطة  البحـــري، 
القاعية )الكراف(، وإشعار البحارة 
الموانـــئ  شـــؤون  عـــن  الصـــادر 
 )177/2019( البحريـــة  والمالحـــة 
بتاريخ 8 يوليو 2019، الذي ينص 
اســـتبعاد  أن هنـــاك منطقـــة  علـــى 
حـــول  بحـــري  ميـــل   2 بمســـافة 

المنتزه. 

مجسم طائرة بوينج 747

“الصيادين” ترفض االتهامات بشأن طائرة متنزه الغوص
مناسبة غير  اإلرشادية  واللوحات  وعمقه  الموقع  “التجارة”:  على  بشباكها  رمت  الجمعية 

المنامة - بنك “إلى”

عّيـــن بنك “إلـــى” البحرين، بنـــك التجزئة 
التابع لبنـــك ABC، أمس، محمد المعراج 
ـــا له. تشـــّكل انطالقه بنك  رئيًســـا تنفيذيًّ
“إلـــى” فـــي شـــهر نوفمبـــر 2019 الخطوة 
األولـــى لبنـــك ABC فـــي مجـــال صيرفة 
التجزئـــة الرقميـــة فـــي البحريـــن، والتي 
تتمّثـــل بنمـــوذج عمـــل رقمـــي يعمل عبر 
الهواتف المحمولـــة فقط، ويتبع خارطة 
طريـــق تبـــدأ مـــن البحريـــن انتقـــاالً إلـــى 
دول أخرى في منطقة الشـــرق األوســـط 

وشمال أفريقيا.
 خـــالل عملـــه علـــى “مشـــروع بنـــك إلى” 
منـــذ بدايته وصـــواًل إلى تدشـــينه، جلب 
خبـــرات  التجربـــة  هـــذه  إلـــى  المعـــراج 
محليـــة ودولية موّســـعة فـــي الخدمات 
المصرفيـــة، واالســـتثمارات، والتحّوالت 
الرقميـــة. وقبـــل تعيينـــه، عمـــل كرئيـــس 
لعمليـــات بنـــك “إلى”. وفي الســـابق، أّدى 
ا فـــي العديـــد من  المعـــراج دوًرا أساســـيًّ
المبـــادرات علـــى مســـتوى مجموعة بنك 

ABC، بمـــا في ذلك تأســـيس فرع البنك 
في مركـــز دبي المالـــي العالمي، وتطوير 
فرعه في ســـنغافورة، وإطالق المحفظة 
وأجهـــزة   ،”B-wallet“ الرقميـــة  الماليـــة 
نقـــاط البيـــع لشـــركة الخدمـــات الماليـــة 
العربيـــة “AFS” التابعـــة لبنـــك ABC في 

مجال الدفع الرقمي. 
 وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بنك ABC، صائل الوعري “تجّســـد رحلة 
محمـــد فـــي بنـــك ABC التزامنـــا بتعزيز 

النمـــو من داخل المجموعـــة. وإّنني على 
ثقـــة بأّنـــه ســـينجح فـــي قيـــادة الفريـــق 
نحـــو  “إلـــى”  لبنـــك  والحيـــوي  الشـــاب 
فتـــح آفـــاٍق جديـــدة، وتعزيـــز الخدمات 

المصرفية الذكية في البحرين”.
 مـــن جهتـــه، قـــال المعـــراج “أنـــا ممتـــّن 
ا لثقـــة بنـــك ABC لـــي خـــالل عملي  جـــدًّ
في الســـنوات الخمـــس الســـابقة. وإّنني 
ا بهذه العالمـــة التجارية التي  فخـــور جدًّ
نشأت في البحرين والفريق االستثنائي 

الـــذي عملنا على تشـــكيله حتى اآلن. ما 
زال بنـــك “إلـــى” يعمـــل علـــى الكثيـــر من 
األشـــياء المذهلة الذي يخطط لتقديمها 
 ،ABC هـــذا العـــام”.  قبـــل االنضمام إلـــى
عمـــل المعـــراج مســـاعًدا أوالً مع مصرف 
شـــركاء بيريال وينبيرغ االستثماري في 
نيويـــورك، ويحمـــل شـــهادة بكالوريوس 
مـــن  والمحاســـبة  الماليـــة  العلـــوم  فـــي 
كليـــة وارتـــون إلدارة األعمـــال بجامعـــة 

بنسلفانيا في الواليات المتحدة.

محمد المعراج رئيسا تنفيذيا لبنك “إلى”
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محمد المعراج

علي الفردان

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، أن التحقيق جاٍر للكشف عن مالبسات الحادثة باستخدام رادار مفصل، واالطالع على  «
بيانات التتبع للتعرف على السفن، مضيًفا أن النتائج األولية للتحقيق الذي أُجري حتى اآلن من قبل فريق مختص من 

المحققين البحرينيين، تشير إلى أن سبب الضرر يعود إلى حدوث تصادم بين شباك الجر الثقيلة ومجسم الطائرة. 

يذكر أن “منتزه الغوص” افتتح في سبتمبر 2019 شمال مياه البحرين؛ ليكون مقصًدا سياحًيا لرياضة الغوص، إذ يقام على  «
مراحل بمساحة 100,000 متر، وتمثلت المرحلة بغمر طائرة “بوينج 747” في قاع البحر، وتثبيتها في وسط المنتزه.

التحقيق جاٍر بمالبسات الحادث

جاسم الجيرانخالد بوعنق

خالد بوعنق يوجه 
عدًدا من األسئلة 

للوزير الزياني

الجيران: أكثر 
من 200 بانوش 

تنطلق تحت مراقبة 
خفر السواحل

المسافة بين 
الطائرة وسطح 

المياه غير مناسبة

“الخليج الدولي” يفتتح مركز عملياته بالُخبر
ــه الــتــوســعــيــة ــت ــي ــج ــي ــرات ــت ــي اس ــة مــهــمــة فـ ــل ــرح ــم ــا ل ــج ــوي ــت ت

افتتـــح بنك الخليج الدولـــي، مركز عملياته الجديد 
فـــي مدينـــة الخبـــر، تحـــت رعايـــة أميـــر المنطقـــة 
الشـــرقية بالسعودية صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـعود بـــن نايف بـــن عبدالعزيـــز، بحضـــور محافظ 
مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، ومحافظ 
مؤسســـة النقـــد العربي الســـعودي أحمـــد الخليفي، 
الحكومييـــن  المســـؤولين  مـــن  نخبـــة  إلـــى جانـــب 
ورجـــال المال واألعمـــال والمصرفيين من البحرين 

والسعودية. 
ويشـــكل افتتـــاح مركـــز العمليـــات الجديـــد تتويًجا 
لمرحلـــة مهمـــة في االســـتراتيجية التوســـعية لبنك 
الخليج الدولـــي، بعد التحويل الناجح لفروع البنك 
إلـــى مصـــرف تجـــاري ســـعودي محلـــي باســـم “بنك 
الخليـــج الدولـــي – الســـعودية” فـــي العـــام 2019، 

واتخاذ المنطقة الشرقية مقرًا رئيسًا له.

ويتســـم المشـــروع بتصميـــم عصـــري على مســـاحة 
33,316 متـــر مربـــع، ويتكـــّون المركز مـــن 5 طوابق 
بمســـاحات شاســـعة، مدعومًة ببيئة تقنية ذكية مع 

وجود خطط للتوسع والتطوير. 
وأشـــاد أمير المنطقة الشرقية بما شاهده في مركز 

عمليات بنـــك الخليج الدولي، من تطبيق أحدث ما 
توصلـــت إليـــه التكنولوجيـــا المتطورة، بمـــا يواكب 
أهـــداف رؤيـــة المملكـــة 2030، مؤكـــدا علـــى أهمية 
تطويـــر حلـــول مصرفية جديدة باســـتخدام أحدث 

التقنيات من أجل تحسين جودة الخدمات.

الحضور في حفل االفتتاح

المنامة - بنك الخليج الدولي

عسكر - ألبا

أعلنت شـــركة  )ألبـــا(، اإلثنين 10 فبراير 
2020، عـــن اســـتكمال أكثـــر مـــن 140 
ضمـــن  التدريبـــي  برنامجهـــم  موظًفـــا 

خطتها التدريبية الشاملة .
وتماشـــًيا مع هذه الخطة التدريبية، تم 
تحديـــد الموظفيـــن المؤهليـــن للترقـــي 
الداخلـــي بالشـــركة، وفًقـــا لنظام قياس 
وبرنامـــج   ،)Skill Matrix( المهـــارات 
إلـــى  إضافـــة  والتطويـــر،  التدريـــب 
مبادراتهـــم أثنـــاء العمل واســـتعدادهم 
للنمو والتطـــور. وهنأ الرئيس التنفيذي 
باإلنابة للشركة،علي البقالي الموظفين 

بمناسبة استكمالهم للبرامج التدريبية، 
وقـــال “يعتبـــر الموظفـــون هـــم الثـــروة 
الحقيقيـــة للشـــركة، وجزًءا رئيًســـا من 
نجاحها، وفي الوقت الذي تواصل فيه 
“ألبا” نموهـــا كأكبر مصهر لأللمنيوم في 
العالـــم باســـتثناء الصيـــن، فإننـــا نؤمـــن 
بضرورة تطور موظفينا إلى المســـتوى 
الذي يتماشـــى مع تطلعات وطموحات 
الشـــركة، ونســـعى عبـــر هـــذه الخطـــة، 
التي تتماشـــى مـــع الرؤيـــة االقتصادية 
للبحريـــن 2030، إلـــى تعزيـــز البحرنـــة 

على جميع المستويات في الشركة”.

“ألبا”: اكتمال تدريب أكثر من 140 موظفا
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تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 

ٕاليها موبيليا كالســيك ذ.م.م، والمســجلة بموجب القيد رقم ٤٠٩٣٦ طالبين 

ٕاشــهار انتهاء اعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل 

التجــاري وذلــك وفقــا الحــكام قانــون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم)21( لسنة 2001.

￼ ￼ وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
ٕادارة￼التسجيل
إعالن￼لسنة￼٢٠٢٠م

بشٔان￼ٕاشهار￼انتهاء￼ٔاعمال￼تصفية
ذات￼مسؤولية￼محدودة

 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

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
اعالن￼بحل￼وتصفية

شركة￼سوبر￼أساد￼إنتيريورز￼ش.ش.و

اعالن￼بحل￼وتصفيةشركة￼
شركة￼هالل￼المعيشة￼ش.ش.و￼لمالكها￼احمد￼محمد￼وديع￼حسن￼زيكري

سجل￼تجاري￼رقم￼1-110180

بناء على قرار المالك لشــركة ســوبر أســاد إنتيريورز ش.ش.و المســجلة بموجب القيد 
رقــم ١٢٨٦٥٨، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيدة/ SADAF ZAMAN بهــذا 
يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 
335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، وذلك 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 36188704 )973+(
asadsadaf222@gmail.com

بناء على قرار المالك لشركة هالل المعيشة ش.ش.و لمالكها احمد محمد وديع حسن 
زيكري المسجلة على قيد رقم 110180-1، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/ 
عمــاد ماهــر ماجــد الصعوب  اســمهان مفلــح فالح التميمي  وعبــدهللا ماهر ماجد عايد 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

)+973( ٣٩١٨٨٩٥٥
emad.als3ob@gmail.com

)+973( 39398955
info@alwaiely.com

)+973( 39499968
abdullah@alwaiely.com

القيد￼:￼١٢٨٦٥٨

￼تاريخ:￼٢/٢٠٢٠/10

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼-￼ادارة￼التسجيل
إعالن￼رقم￼)9999(￼لسنة￼٢٠٢٠￼
بشأن￼تحويل￼فرع￼مؤسسة￼فردية￼
إلى￼شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼-￼ادارة￼التسجيل
إعالن￼رقم￼)١٩٦٩٤(￼لسنة￼٢٠٢٠￼
بشأن￼تحويل￼مؤسسة￼فردية￼
إلى￼شركة￼الشخص￼الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السيدة/ نجالء عبد العزيز المالك لـ مؤسسة االناقة واالبداع التجارية 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم ٩١٨٨٩، طالــب الفرع )٣( 
للمؤسســة الفرديــة باســم تجــاري مركــز الجفيــر للتجميــل إلــى شــركة ذات 
مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره ٥٫٠٠٠، لتصبــح مملوكــة مــن الســادة 

التالية اسمائهم:
١. نجالء عبدالغني قحطان خالد العمري

٢. سعيد علي سيف الشمسي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد/ علــي محمــد غالــب العديني المالك لـــ النخبة األولى للتســويق 
رقــم  القيــد  بموجــب  والمســجلة  فرديــة(  )مؤسســة  التجــاري  والترويــج 
١٠٣٩٥٣، يطلب تحويل المؤسســة المذكورة إلى شــركة الشــخص الواحد، 
برأســمال وقــدره ١٦٠٠٠ دينــار لتصبــح مملوكة من الســيد عبدهللا موســى 

احمد ابو عابد.
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد￼:￼91889

￼تاريخ:￼٢٠٢٠/21/1

القيد￼:￼١٠٣٩٥٣

￼تاريخ:￼١١/٢/٢٠٢٠

)CR2020-إعالن￼رقم￼)٩٦٦٧
تنازل￼أو￼بيع￼-￼عن￼المحل￼التجاري

تقــدم إلينــا المعلن ادناه ورثــة المرحومة: زمرم علي يوســف القالف بطلب 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي: إلــى الســيد/ بلقيس صالح محســن صالح 

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

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم￼القيد

١-٤١٢٧٢

٤-٤١٢٧٢١

االسم￼التجاري
ازياء ثمانية وتسعين

السبطين للخياطة النسائية

￼تاريخ:￼٢٠٢٠/2/٦

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

بشأن￼تغيير￼االسم￼التجاري￼لمؤسسة￼مطعم￼الوردة￼البيضاء

إعالن￼هام

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

الــوردة البيضــاء  إليهــا الســادة مالــك المؤسســة الفرديــة المســماه مطعــم 

المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٣٤٩٦٩، طالبيــن تغيير االســم التجاري من 

مطعم الوردة البيضاء  الى االسباط المتحدة للتجارة العامة

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تعلــن أســواق بــاب البحرين رقم الســجل التجاري 20453/1 لمالكها ســلوى محمد 
يوســف علــي بالرفــاع الشــرقي للموردين انها اعتبــارًا من تاريخ نشــر هذا االعالن 
11/02/2020، أن اســواق بــاب البحريــن التتحمــل أي مســئولية لمطالبات باســمها 
لشــراء المنتجــات مــن مورديــن بــدون اذن مالكــة أو وكيل المحل وال تســتقبل أي 

بضائع بجميع أنواعها بأسم االسواق بسبب إغالقها.
المســتندات  جميــع  وإرفــاق  الماليــة  بطلباتهــم  التقــدم  المورديــن  جميــع  وعلــى 
التــي تثبــت بــأن أســواق بــاب البحريــن قامن بالشــراء منها ولــم تســدد قيمة تلك 

المشتريات وذلك في عضون ١٥ يوم من تاريخ نشر هذا االعالن.
ويمكنكم االتصال بالسيد عادل البلوشي على هاتف رقم  39933439

أو أرســال المطالبات على العنوان التالي: مبنى ٩٩ب شــارع جرادة رقم ٧ مجمع 
٩١١ الرفاع الشرقي.

ولن تتحمل اسواق باب البحرين اي مسئولية مالية بعد هذا االعالن.

القيد￼:￼١٣٤٩٦٩

￼تاريخ:￼١١/٢/٢٠٢٠

)CR2020-إعالن￼رقم￼)٢٢٧٥٨
تنازل￼-￼عن￼المحل￼التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه:  حميدة عبدهللا ناصر حمدان بطلب تحويل المحل 

التجاري التالي الى محمد اسماعيل جاسم اسماعيل 

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

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم￼القيد

٢-٣٧٣٤٤

االسم￼التجاري
االصابع الماهرة للمقاوالت

￼تاريخ:￼٢٠٢٠/2/٩

قيد￼رقم:￼٢٦-١٥٥٩

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
ٕادارة￼التسجيل

￼)CR2020-ٕاعالن￼رقم￼)٢٢٥٥٠
تسجيل￼اسم￼تجاري

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادنــاه: فيصــل صالــح عيســى الخور بطلب اســم 

تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانوني التقدم ٕالــى اإلدارة خالل 

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

اســـــــم التاجـــــــــــر :  فيصل صالح عيسى الخور 

االسم التجاري الحالي : سو جووس

االســـــم التجـــاري الجديد : ستاندباي للعصائر والقهوة

￼تاريخ:￼١٠/٢/٢٠٢٠ األربعاء 12 فبراير 2020 - 18 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 104138
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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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مناوشات ســورية تركية بإدلب.. والمعارضة تسقط مروحية للنظام

نظام األسد يسيطر على طريق إستراتيجي.. وأردوغان يهدد

بعد عمليات كر وفر دامت أسابيع، استمات فيها النظام السوري مدعوما بالروس، أمس الثالثاء، وسيطر أخيرا على كامل الطريق الدولي حلب - 
دمشق، في حين أسقطت فصائل المعارضة السورية مروحية للنظام في أجواء ريف إدلب الشمالي الشرقي، مما أدى لمقتل طاقمها. في غضون 
ذلك، تبادل الجيش الســوري والقوات التركية، إطالق النار قرب مواقع مراقبة تركية في محافظة إدلب شــمال غربي ســوريا، بينما هدد الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان بأن دمشق ستدفع ثمنا “غاليا جدا” إذا شنت أي هجوم جديد ضد قواته.

الـــســـوري لحقوق  الــمــرصــد  فــقــد أكـــد 
ــرة قـــــــوات الـــنـــظـــام  ــطـ ــيـ ــان سـ ــ ــسـ ــ اإلنـ
والمسلحين الموالين لها على اتستراد 
اإلستراتيجي  الدولي  حلب   – دمشق 
العام  منذ  األولــى  للمرة  كامل،  بشكل 
السيطرة  استكمال  بعد  وذلــك   ،2012
ــن الـــرابـــعـــة  ــ ــدي ــراشــ ــ عـــلـــى مــنــطــقــة ال

بضواحي مدينة حلب.
وجاءت عملية السيطرة على اتستراد 
بدأتها  عسكرية  عملية  بعد   ”M5“ ـــ  ال
النظام بدعم روســي كامل في  قــوات 
خاللها  تمكنت  يناير،  شهر  من   24 الـــ 
منطقة   160 نحو  على  السيطرة  مــن 
في كل من إدلب وحلب، وبسطت في 
ذلك الوقت سيطرتها على 57 منطقة 
والــغــربــي،  الجنوبي  حلب  ريــفــي  فــي 
امتدت من خان طومان، ومستودعات 
خان طومان والخالدية، ورجم وتلول 
حــزمــر وخــربــة خـــرص وتـــل الــزيــتــون 
والـــراشـــديـــن ومـــواقـــع ونــقــاط وقــرى 
أخرى في المنطقة، إلى أن استطاعت 
ــيـــوم بــســط كـــامـــل ســيــطــرتــهــا على  الـ
ــريـــق. فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــالــت  الـــطـ
مــصــادر مــيــدانــيــة وشــهــود عــيــان، إن 
التركي  للجيش  جديدا  عسكريا  رتــال 
دخل من معبر كفرلوسين باتجاه عمق 
محافظة إدلب، ويضم الرتل ما يقرب 
من 60 آلية )10 دبابات، 8 ناقالت جند، 

28 مدرعة، 10 شاحنات، 3 جرافات(.
وفي سياق متصل، قال مسؤول تركي 
لـ “رويترز” إن الجيش السوري “أطلق 
في  تركية  مراقبة  مــواقــع  قــرب  الــنــار 

شمال سوريا، مما استدعى الرد”.
المعارضة  لمقاتلي  يمكن  أنه  وأضــاف 
الــســوريــيــن، الــمــدعــومــيــن مــن أنــقــرة، 
استعادة السيطرة على األراضي التي 

الماضية  القليلة  األيــام  في  خسروها 
فـــي مــحــيــط مــديــنــة ســـراقـــب شــرقــي 
هجوما  بـــدأوا  أن  بعد  إدلـــب،  مدينة 
الــدفــاع  شــامــال هــنــاك. وذكـــرت وزارة 
الــتــركــيــة أن الــجــيــش الــســوري “غـــادر 
بلدة النيرب” بمنطقة إدلب، كما أفادت 

بإسقاط هليكوبتر سورية.
ــثــالثــاء، إن  ــان، أمـــس ال ــ وقـــال أردوغــ

الحكومة السورية ستدفع “ثمنا باهظا 
التركية  القوات  على  لهجومها  للغاية” 
في إدلب، حيث قتل 13 جنديا تركيا 
التركي  الرئيس  ــام. وأضــاف  أي خــالل 
ــالزمــة  فـــي كــلــمــة: “بــعــثــنــا بـــالـــردود ال
مستوى.  أعلى  على  السوري  للجانب 
إدلب.  في  خاصة  يستحقون  ما  نالوا 
ــذا لــيــس كــافــيــا وســيــســتــمــر”،  لــكــن هــ

ــاء  ــعـ ــوم األربـ ــيـ ــه ســيــعــلــن الـ ــ ــر أن ــ وذكـ
خــطــة مــفــصــلــة لــكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
الوزارة  وأفادت  إدلب.  في  التطورات 
ُأسقطت  هليكوبتر سورية  بأن طائرة 
لمقاتلي  هجوم  بــدء  مع  المنطقة  في 
المعارضة المدعومين من أنقرة. وفي 
وقت سابق الثالثاء، سقطت مروحية 
محور  عــلــى  الــســوري  للجيش  تــابــعــة 
ــــب، حسبما ذكــرت  إدل بــريــف  الــنــيــرب 
المصادر  وأضــافــت  ميدانية.  مــصــادر 
أن  إلــى  تشير  األولــيــة  المعلومات  أن 
ــاروخ  عــبــر صـ تــمــت  اإلســـقـــاط  عملية 
بعد وقت  الحادث  موجه. ويأتي هذا 
تحدث  للكرملين  تعليق  مــن  قصير 
فيه عــن ضـــرورة وقــف كــل الهجمات 
عــلــى الـــقـــوات الـــســـوريـــة والــروســيــة 
االتفاق  وتنفيذ  إدلـــب،  محافظة  فــي 
وجاء  سوريا.  بشأن  التركي  الروسي 
تعليق الكرملين بعدما سيطر الجيش 
على طريق سريع في شمال  السوري 
العام  منذ  األولـــى  للمرة  الــبــالد  غــرب 
2012، ومع انتهاء محادثات بين تركيا 
اشتباكات  وقــف  إلــى  تهدف  وروســيــا 

أودت بحياة 13 جنديا تركيا.

عواصم ـ وكاالت

مقاتلون سوريون يتجمعون حول بقايا هليكوبتر محترقة بعد إسقاطها قرب إدلب )أ ف ب(

الخرطوم ـ رويترز

ــر اإلعــــالم الــســودانــي  ــ أعــلــن وزي
ــح أمـــس  ــ ــال فـــيـــصـــل مـــحـــمـــد صــ
اتفقت  الــحــكــومــة  أن  الــثــالثــاء 
إقليم  فــي  التمرد  “جــمــاعــات  مــع 
ــور” خــالل مــحــادثــات سالم  دارفــ
المطلوبين  مثول  على  جوبا  في 

أمام المحكمة الجنائية الدولية.
الـــســـودانـــي  الـــرئـــيـــس  أن  يـــذكـــر 
لدى  البشير مطلوب  السابق عمر 
لكن  الدولية،  الجنائية  المحكمة 
الــوزيــر لــم يــذكــره بــاالســم خالل 

حديثه مع “رويترز”.
ــح عــضــو مجلس  ــ أوضـ بـــــــدوره، 
الــســيــادة الــســودانــي والــمــفــاوض 
ــد حــســن  ــمــ ــحــ ــي  مــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
الـــتـــعـــايـــشـــي أنـــهـــم اتـــفـــقـــوا مــع 
جماعات متمردة في دارفور على 
المحكمة  من  المطلوبين  تسليم 
الجنائية الدولية لمواجهة العدالة 

في الهاي.
والبشير الذي أطاحت به انتفاضة 
عــارمــة الــعــام الــمــاضــي، مطلوب 
ــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  مــــن قـــبـــل ال

جــرائــم  ارتــكــاب  بتهمة  الــدولــيــة 
ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية 

المرتبطة بنزاع دارفور.
وانــدلــع الــصــراع فــي دارفـــور في 
ــمــردون  مــت ثــــار  أن  ــعــد  ب  2003
على  ــعــرب  ال مــن  لــيــســوا  أغلبهم 
ــهــمــت  حــكــومــة الـــخـــرطـــوم. واُت
تم  وميليشيا  الــحــكــومــة  قـــوات 
حــشــدهــا لــقــمــع الــتــمــرد بــارتــكــاب 

أعمال وحشية واسعة النطاق.
ــه فـــي أبــريــل  ومـــنـــذ اإلطـــاحـــة بـ
سجن  في  البشير  ظل  الماضي، 
الخرطوم  السودانية  بالعاصمة 
بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين.

حكومة السودان نحو تسليم البشير للجنائية

عواصم ـ وكاالت

ــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود  ــرئ جــــدد ال
عــبــاس أمـــس الــثــالثــاء خـــالل جلسة 
لخطة  رفــضــه  الــدولــي  األمـــن  لمجلس 
الــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرامــب 

للسالم في الشرق األوسط.
ــال عــبــاس:  ــي مــســتــهــل كــلــمــتــه، قــ وفــ
للمطالبة  الفلسطينيين  بــاســم  “جــئــت 
بسالم عادل”. وأكد عباس أن “الخطة 
األمــيــركــيــة تــخــالــف مـــبـــادرة الــســالم 
الفلسطيني”،  الشعب  ومطالب  العربية 
ــخــطــة األمــيــركــيــة  رافـــضـــا اعـــتـــمـــاد ال

مرجعية ألي مفاوضات مستقبلية.
وأضاف عباس: “نتمسك بحل الدولتين 
عــاصــمــة  ــقـــدس  ــالـ وبـ  1967 وحــــــدود 
لفلسطين”، معتبرا أن الخطة األميركية 

“تؤسس لنظام فصل عنصري”.
“تــحــقــيــق  إن  ــاس  ــبـ عـ ــال  ــ ــ وق

ــيـــن الــشــعــبــيــن  الــــســــالم بـ
واإلسرائيلي  الفلسطيني 

واشنطن  اتــهــم  أنــه  إال  ممكنا”،  ــازال  مـ
“بالتفرد في وضع الخطة دون اللجوء 

إلى الحوار المشترك”.
وتابع: “ترامب قال لي إنه ملتزم بحل 
قرار  منقدا   ،”1967 وبحدود  الدولتين 
المساعدات  بقطع  األميركية  اإلدارة 
ذلك،  إلــى  القدس.  إلــى  السفارة  ونقل 
أمس  لــلــرأي  استطالع  نتائج  أظــهــرت 
الفلسطيني  الشعب  ثلثي  أن  الثالثاء 
العودة  أو  المسلح  للعمل  اللجوء  يؤيد 
على  ردا  الــمــســلــحــة  ــتــفــاضــة  االن إلـــى 
الرئيس  عنها  أعلن  التي  القرن  صفقة 
الفلسطيني  المركز  وقــال  األمــيــركــي.  
للبحوث السياسية والمسيحية إنه ”تم 
إجراء المقابالت وجهًا لوجه مع عينة 
بلغ  البالغين  األشخاص  من  عشوائية 
في  وذلـــك  شخصا   1270 عــددهــا 
127 موقعًا سكنيا، وكانت نسبة 

الخطأ +/3- %“.

عباس يجدد رفضه لخطة ترامب للسالم

بيروت ـ وكاالت

أعــلــن الــصــلــيــب األحــمــر الــلــبــنــانــي أمــس 
الثالثاء نقل 26 جريحا إلى مستشفيات 
بين  مواجهات  إثر  بيروت  العاصمة  في 

محتجين وعناصر الجيش.
 175 أنــه تــم إســعــاف  الهيئة  وأوضــحــت 
الثقة  منح  ضد  يحتجون  كانوا  آخرين 
البرلمان  قـــرب  ديــــاب،  حــســان  لحكومة 

اللبناني، وسط بيروت.
إلى  بــتــعــزيــزات  اللبناني  الجيش  ودفـــع 
محيط البرلمان، حيث تعقد جلسة نيابية 
عامة تمهيدا لمنح حكومة حسان دياب 

الثقة.
الغاز بشكل  قنابل  األمن  وأطلقت قوات 
لتفريق  ــمــان  ــرل ــب ال مــحــيــط  فـــي  مــكــثــف 
اإلصــابــات  مــن  عــدد  ووقــع  المتظاهرين، 
ــّراء تــدافــع بــيــن مــتــظــاهــريــن والــقــوى  جــ
البالط  زقاق  نقطة  اللبنانية عند  األمنية 

المؤدية إلى البرلمان.

الصباح  منذ  المحتجين  آالف  ويتجمع 
ــام مــداخــل الــبــرلــمــان مــن عــدة  الــبــاكــر أمـ
ــنــواب  جــهــات فـــي مــســعــى لــمــحــاصــرة ال

ومنعهم من دخول الجلسة.
ويــقــول الــمــحــتــجــون إن الــمــواجــهــة مع 
يسمحوا  لــم  وإنــهــم  “حــتــمــيــة”،  السلطة 
البرلمان،  إلــى  بالوصول  والكتل  للنواب 
انتفاضتهم  أن  واضحة  رسالة  وإليصال 
على  يـــومـــا   118 ــرور  ــ مـ ــعــد  ب مــســتــمــرة 

إلى  بــيــروت  وســط  وتــحــّول  انطالقتها. 
عمدت  حيث  بالجدران،  معزولة  منطقة 
الـــقـــوى األمـــنـــيـــة إلــــى تــثــبــيــت جــــدران 
المفارق  على  جديدة  إسمنتية  وحواجز 
في  البرلمان  إلــى  المؤدية  والتقاطعات 

مشهد أشبه بـ “الكماشة األمنية”.
اإلجــــراءات  هــذه  المتظاهرون  ووصـــف 
السلطة  مــن  مــوصــوفــة  “ســيــاســات  بأنها 

لتحويل بيروت إلى سجن كبير”.

متظاهرون لبنانيون يهتفون بشعارات أثناء االشتباكات مع قوات األمن وسط بيروت )أ ف ب(

إغالق طرق وإجراءات مشــددة للحؤول دون محاصرة النواب
لبنان.. جرح عشرات المحتجين في “مواجهات البرلمان”

عواصم ـ أ ف ب

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا 
ــثــالثــاء عــتــبــة األلــف  الــمــســتــجــد أمـــس ال
الصين،  فــي  العظمى  غالبيتهم  شخص 
في حين تحدثت منظمة الصحة العالمية 

عن “تهديد خطير جدا” للعالم.
وُأعلن عن أول وفاة جراء المرض الذي 
ظهر أواًل في ديسمبر في مدينة ووهان 

الصينية، في 11 يناير.
ــاء أرواح  ــوب ــرور شــهــر، حــصــد ال وبــعــد مـ
)من  الــقــاريــة  الصين  فــي  شخًصا   1016
وفق حصيلة  ومــاكــاو(،  كونغ  هونغ  دون 

رسمية ُنشرت أمس الثالثاء.
وتحدثت السلطات الصحية الصينية عن 
 24 الـ  الساعات  108 وفيات جديدة في 
األخيرة، في أكبر حصيلة وفيات يومية 
عدد  تــجــاوز  بينما  الــيــوم،  حتى  مسجلة 

اإلصابات المؤكدة الـ 42 ألًفا.
وفي المقابل، وكما حصل مرات عدة في 

اإلصابات  عــدد  تراجع  األخير،  األسبوع 
باليوم  مقارنة   )2478( اليومية  الجديدة 

السابق.
العالمية  الــصــحــة  مــنــظــمــة  مــديــر  وأكــــد 
أثناء  غيبريسوس  أدهــانــوم  تــيــدروس 
مؤتمر يجمع 400 عالم الثالثاء واألربعاء 
في جنيف، أن “وجود 99 % من الحاالت 
كبيرة  طــوارئ  حالة  ستبقي  الصين  في 
لهذا البلد، لكن ذلك يشكل تهديًدا خطيًرا 

جًدا لسائر دول العالم”.
ــذي  ــاع، الـ ــمـ ــتـ ولـــــدى افـــتـــتـــاح هــــذا االجـ
ــاء،  ــوب ال مــكــافــحــة  ــل  وســائ سيستعرض 
إظهار  إلــى  الــدول  كل  غيبريسوس  دعــا 
“الــتــضــامــن” عــبــر تــشــارك الــبــيــانــات التي 
في  الــصــحــة  وزراء  وســيــعــقــد  تــمــلــكــهــا. 
غــًدا  اجتماًعا طــارًئــا  ــي  ــ األوروب االتــحــاد 
تدابير  لمناقشة  بروكسل؛  في  الخميس 

منسقة ضد الوباء.

الرئيس الصيني يرتدي قناعا واقيا وهو يقيس درجة حرارة جسمه في بكين )أ ف ب(

أكثــر من ألف حالة وفاة حصيلة الفيروس المســتجد في الصين
الصحة العالمية تحذر: “كورونا” تهديد خطير جدا

دبي - قناة العربية

األميركي،  الخارجية  وزيــر  اتهم 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، إيــــــــران، أمـــس 
راعية  دولـــة  أكــبــر  بأنها  الــثــالثــاء، 
لـــإرهـــاب، وطـــالـــب بــجــهــد دولـــي 
ــار صـــواريـــخ  ــبـ ــتـ ــن اخـ ــمــنــعــهــا مــ ل

باليستية.
“تــويــتــر”:  على  بومبيو  وغـــرد 

ــة  “يـــجـــب مــنــع أكـــبـــر دولـ
ــاب من  ــإرهــ ــ راعـــيـــة ل
ــار صـــــواريـــــخ  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ

باليستية”.
وفي تعليق على تجربة 

إيـــــــران الـــفـــاشـــلـــة إلطــــالق 
ــمـــر صـــنـــاعـــي، األحــــــــد، كــتــب  قـ

ــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي أن  ــر ال ــ وزيـ
إطالق  عمليات  تستخدم  “إيـــران 
الــقــمــر الــصــنــاعــي لــتــعــزيــز قــدرتــهــا 

الباليستية”.
ــدد بــومــبــيــو عــلــى أن “تــعــزيــز  وشــ

القدرة الصاروخية اإليرانية يهدد 
االستقرار اإلقليمي”.

وكانت فرنسا قد انتقدت، االثنين، 
في  باليستي  ــاروخ  صـ اســتــخــدام 
عملية اإلطالق، مؤكدة أن طهران 
انتهكت بهذه التجربة قرار مجلس 

األمن الدولي ذي الصلة.
الصادر   2231 القرار  ويدعو 
الدولي  األمــن  عن مجلس 
إيــران إلــى “عــدم القيام 
ــاط يــتــصــل  ــ ــشـ ــ بـــــــأي نـ
يتم  باليستية  بصواريخ 
تصنيعها لحمل شحنات نووية، 
بما فيها عمليات إطالق تستخدم 
ــخ  ــواريـ ــصـ فــيــهــا تــكــنــولــوجــيــا الـ

الباليستية”.
وفشلت طهران، األحد، في وضع 
الــقــمــر الــصــنــاعــي فــي مــــداره، في 

تكرار إلخفاقات مماثلة.

بومبيو يطالب بمنع إيران من اختبار صواريخ باليستية
بغداد ـ وكاالت

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، 
ــثــالثــاء، حــّل  مــقــتــدى الــصــدر، أمـــس ال
ــه مــتــهــمــة بــقــتــل  ــ مــجــمــوعــة تـــابـــعـــة ل
ــفــرقــة الــمــســمــاة  مــتــظــاهــريــن، وهـــي ال

“أصحاب القبعات الزرق”.
أرضى  “ال  “تويتر”:  الصدر على  وكتب 
في  بعنوانه  )الــصــدري(  التيار  بتواجد 
من  وصــار  انــدمــج  إذا  إال  المظاهرات 
األمنية  القوات  “أدعــو  وتابع:  الــثــوار”. 
لحماية “الثوار السلميين” من أي جهة 
ينتمون  ممن  كانوا  ولو  عليهم  تعتدي 

لي ظلما وزورا”.
وشّن “أصحاب القبعات الزرق” هجمات 
والنجف  بغداد  في  المتظاهرين  على 
وغيرها. من جانب آخر، قال مسؤولون 

كبار ودبلوماسيون، أمس الثالثاء، 
إن حــلــف شـــمـــال األطــلــســي 

“الناتو” يبحث زيادة مهمة 
الــتــدريــب الــتــي يــقــوم بها 

ــعــراق، وذلـــك مــن أجــل تخفيف  فــي ال
ــذي تــقــوده  ــ ــتــحــالــف الـ ــن ال ــعـــبء عـ الـ
الواليات المتحدة ضد تنظيم “داعش”.
بمهمتين  والــتــحــالــف  الــحــلــف  ويــقــوم 
غــيــر قــتــالــيــتــيــن “لــلــتــدريــب وتــقــديــم 
االســـتـــشـــارات”؛ بــهــدف تــطــويــر قــوات 
علقتا  المهمتين  لكن  العراقية،  األمــن 
بــســبــب مـــخـــاوف تــتــعــلــق بــاالســتــقــرار 
اإلقليمي، بعد أن قتلت ضربة أميركية 
الــقــدس  بــطــائــرة مــســيــرة، قــائــد فيلق 
فــي الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي، قاسم 
من  الثالث  يــوم  بــغــداد  فــي  سليماني، 

يناير الماضي.
وقـــــــال ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ لــلــصــحــفــيــيــن: 
حلف  يفعله  أن  يمكن  مــا  “ســنــنــاقــش 
الحلف  أن  مضيفا  األطلسي”،  شمال 
التدريب  أوال الستئناف  سيسعى 
بــمــبــاركــة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 

حسبما نقلت “رويترز”.

زعيم التيار الصدري يعلن حل “القبعات الزرق”

مصر.. مقتل 17 إرهابيا 
في حملة أمنية بالعريش

القاهرة ـ وكاالت

أمنية  حملة  فــي  ــا  ــيًّ إرهــاب  17 قــتــل 
على  المصرية  األمــن  قــوات  نفذتها 
بمدينة  الــزهــور  بحي  المساكن  أحــد 

العريش شمالي سيناء.
ــرت مــصــادر أمــنــيــة أن أجــهــزة  وذكــ
ــن تــحــديــد مــكــان  ــن تــمــّكــنــت مـ ــ األمـ
اختباء خلية إرهابية  بأحد المنازل 
حي  خــلــف  الــصــحــراويــة  بالمنطقة 

الزهور بدائرة قسم ثالث العريش.

تعد موجة النزوح التي تشهدها محافظة إدلب السورية منذ بداية ديسمبر، حيث فر نحو 700 ألف شخص من  «
التصعيد العسكري لقوات النظام، األسوأ منذ بدء النزاع في سوريا قبل نحو 9 سنوات، وفق ما أعلنت االمم 

المتحدة أمس الثالثاء.

وقال المتحدث اإلقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة ديفيد سوانسون لوكالة  «
فرانس برس “خالل عشرة أسابيع فقط، ومنذ األول من ديسمبر، نزح نحو 690 ألف شخص من منازلهم في 

إدلب والمناطق المحاذية لها”.

وحذرت منظمات إنسانية دولية من “كارثة إنسانية” جراء موجة النزوح الضخمة. «

ووفق األمم المتحدة، فإن النزاع السوري تسبب بأكبر أزمة لجوء في العالم منذ الحرب العالمية الثانية مع فرار  «
5,5 مليون شخص من البالد ونزوح أكثر من 6,6 مليون داخله.

أسوأ موجة نزوح منذ بدء النزاع في سوريا
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اللجنة اإلعالمية

واصلت رياضة قفـــز الحواجز البحرينية 
سلســـلة انتصاراتهـــا وحضورهـــا المتميـــز 
في مختلـــف البطـــوالت الرياضية، حيث 
هـــال  البحرينـــي خالـــد  الفـــارس  تمكـــن 
الخاطـــري مـــن تحقيـــق المركـــز الخامس 
فـــي بطولة حاكـــم الشـــارقة الدولية لقفز 
الحواجـــز مـــن فئـــة النجمتيـــن والخمس 
نجـــوم والتـــي شـــارك فيها 82 فارًســـا من 
بينهـــم فرســـان مصنفـــون ضمن العشـــرة 

األول على المستوى العالمي.
 وكان الفـــارس الخاطـــري قـــد تمّكـــن من 
أيـــام  فـــي  نظيفتيـــن  جولتيـــن  تحقيـــق 
البطولـــة، األمر الذي ســـاهم فـــي تحقيقه 
للمركـــز الثامـــن ضمـــن تصنيـــف ترتيـــب 
إلـــى  المؤهـــل  العربـــي  الـــدوري  فرســـان 
كأس العالـــم بعد المشـــاركة فـــي بطولتي 
الشـــراع الدولية فئة األربـــع نجوم والتي 
حقق فيهـــا مراكز متقدمـــة باإلضافة إلى 

التصنيـــف ضمـــن أفضـــل 10 فرســـان في 
شوط الجائزة الكبرى.

الفـــارس  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه   
الخاطـــري عن شـــكره وتقديره إلى ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة للدعم 
الكبير الذي يقدمه ســـموه للفرسان أثناء 
مشـــاركاتهم الخارجية مثنًيا على اهتمام 
آل  عبـــدهللا  بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة رئيس االتحاد الملكي للفروســـية 

وســـباقات القـــدرة بتطويـــر رياضـــة قفـــز 
األجـــواء  وتهيئـــة  البحرينيـــة  الحواجـــز 
المثاليـــة لتحقيقها للعديـــد من اإلنجازات 

على مختلف األصعدة.
 وأثنـــى الخاطـــري علـــى اهتمـــام صاحب 
المعالي المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن 
أحمـــد آل خليفـــة القائد العـــام لقوة دفاع 
ومتابعتـــه  المملكـــة  بفرســـان  البحريـــن 
المستمرة لهم في مشاركاتهم الخارجية.

لقطة للفارس خالد الخاطري

82 فارًسا يشاركون في بطولة حاكم الشارقة لقفز الحواجز
الفارس الخاطري يحقق المركز الخامس

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

تستمر منافسات مسابقة تحدي القعدان 
التـــي تقام برعاية كريمـــة من قبل النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، وذلك فـــي قرية البحرين الدولية 
لســـباقات القـــدرة، حيث أنهت المســـابقة 
مشـــاركين  بتأهـــل  األولـــى  مجموعتهـــا 

اثنين.
 واســـتطاع المتســـابق محمـــد حمـــد عناد 
تجـــاوز المجموعة األولـــى بنجاح بعد أن 
طرح القعود في زمن بلغ 22 ثانية كأسرع 
زمن مســـجل في المجموعة األولى، فيما 
تمكن المتسابق نصيب محمد نصيب من 
طـــرح القعـــود خـــال زمن وصـــل إلى 45 
ثانية، فيما لم ينجح البقية في محاوالت 

طرح القعود.
ا   وشـــهدت المنافســـات حضوًرا جماهيريًّ

كبيـــًرا من قبل الشـــباب البحريني المهتم 
عـــام  وجـــه  علـــى  التراثيـــة  بالرياضـــات 
ورياضـــات اإلبـــل المختلفـــة علـــى وجـــه 
الخصوص، وذلك لمتابعة المســـابقة التي 
شـــهدت إثـــارة كبيـــرة خـــال محـــاوالت 
المتســـابقين طـــرح القعـــود، كمـــا تواجـــد 
المـــوروث  رياضـــات  أعضـــاء  مـــن  عـــدد 
الشعبي التي تقوم بتنظيم هذه المسابقة 

يتقدمهم خليفة بن عبدهللا القعود رئيس 
رياضات الموروث الشعبي.

وتتمثـــل مســـابقة تحـــدي القعـــدان فـــي 
تحـــدي طـــرح القعود داخل حلبـــة دائرية 
تتجـــاوز  ال  زمنيـــة  فتـــرة  خـــال  مغلقـــة 
الدقيقة الواحدة، وذلك باستخدام الذيل 
فقـــط، وهـــي مســـابقة تراثية تقـــام للمرة 

األولى.

 جانب من المنافسات

“تحدي القعدان” مســتمرة وســط حضــور جماهيري كبير
عناد ونصيب يتجاوزان المجموعة األولى
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المكتب اإلعالمي

لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  اســـتقبل 
الخيرية وشـــئون الشـــباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، مستشـــار جالـــة الملـــك لشـــؤون 
الجمعيـــة  رئيـــس  والرياضـــة  الشـــباب 
البحرينيـــة للـــرواد الرياضييـــن صالـــح بن 
عيســـى بـــن هنـــدي المناعـــي الـــذي قـــّدم 

لسموه أعضاء الجمعية.
 وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة عـــن خالـــص التهانـــي والتبريكات 
إلـــى الجمعيـــة بمناســـبة مباركـــة حضـــرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهل الباد المفدى حفظه هللا 
ورعاه لتأسيس الجمعية، حيث أكد سموه 
أن هـــذه المباركة ســـتكون حافًزا للجمعية 
ومثـــاالً  لهـــا  الموكلـــة  األهـــداف  لتحقيـــق 
الرياضيـــة  الحركـــة  لتقويـــة  بـــه  يحتـــذى 

البحرينية من القدامى.

 وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن الجمعيـــة البحرينية للرواد البحرينيين 
تضم أصحاب الخبرة الطويلة في المجال 
الرياضـــي ســـواء كاعبيـــن أو إداريين أو 
إعامييـــن، مشـــيًرا ســـموه إلـــى أن هـــذه 
الخبـــرة البـــد أن تنعكـــس علـــى األجيـــال 
القادمـــة ونقلهـــا بالصـــورة المرتكـــزة على 
أساس سليم خصوًصا أن أعضاء الجمعية 
لهـــم باع طويل في المجال الرياضي وهم 
قـــادرون علـــى نقل هـــذه األمانـــة لألجيال 
القادمـــة ومواصلة النهضـــة الرياضية في 

العهـــد الزاهـــر لحضـــرة صاحـــب الجالـــة 
الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.

  وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة أن الجمعية البد وأن تحقق العديد 
من األهداف الرياضية في شتى المجاالت 
وتأهيـــل  واالستشـــارية  التدريبيـــة  منهـــا 
الكـــوادر الوطنيـــة فـــي المجـــال الرياضي 
إضافة إلى المســـاهمة بتحقيق اإلنجازات 
الرياضيـــة خصوًصا أن هـــذه الخبرات لها 
مـــردود إيجابـــي على الرياضـــة من خال 
نقل تجاربها بطرق متعددة، مشيًرا سموه 

إلـــى أن الجمعيـــة ســـيكون لهـــا دور فـــي 
تشجيع ودعم الدراســـات العلمية لتطوير 
الحركـــة الرياضية في مملكة البحرين في 
ظـــل البـــاع الطويل الـــذي يمتلكـــه أعضاء 

الجمعية.
 وخال اللقاء، اســـتمع ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة لشـــرح موجـــز مـــن 
صالـــح بـــن عيســـى بـــن هنـــدي حـــول دور 
اللجنـــة في تنميـــة الحركـــة الرياضية في 
المملكة، كما أشـــاد بالدعـــم الكبير واعتزاز 
الجمعية بمباركة حضـــرة صاحب الجالة 

الملـــك المفدى حفظه هللا ورعاه الرياضي 
األول فـــي المملكـــة الغاليـــة للجيـــل األول 
مـــن الرياضييـــن، حيث إن رعايـــة جالته 
للحركتيـــن الرياضيـــة والشـــبابية أثمـــرت 
عـــن وصـــول الرياضة البحرينيـــة لتحقيق 

أفضل النتائج العالمية.
 وأشـــاد صالـــح بـــن هنـــدي بالـــدور الكبيـــر 
واالهتمام البارز الذي يقدمه ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة للجمعية وحرص 
ســـموه علـــى تقديـــم كافـــة أشـــكال الدعم 
دور  علـــى  باإليجـــاب  ســـينعكس  والـــذي 

الجمعية تجاه الرياضيين خاصة القدامى 
منهم.

الجمعيـــة ســـتكون  بـــن هنـــدي إن  وقـــال 
ا  جامعـــة للرياضييـــن باعتبارهـــا كياًنا مهمًّ
بالرياضـــة  االرتقـــاء  بمواصلـــة  سيســـاهم 
البحرينيـــة في ظـــل الجهود البـــارزة التي 
يبذلهـــا ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة للرياضيين، مشيًرا إلى أن الجمعية 
أخذت علـــى عاتقها مســـئولية كبيرة نحو 
الشـــباب وســـتكون بـــإذن هللا قـــادرة على 

مواصلة النهضة الرياضية.

بهــم لالهتمــام  يدفعنــا  للقدامــى  الملــك  جاللــة  ودعــم  عطــاء  هنــدي:  بــن  صالــح 

ناصر بن حمد يستقبل رئيس وأعضاء الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين

سبورت

خسر ممثل المملكة فريق الرفاع لقاءه األول في كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، أمام القادسية الكويتي بهدفين مقابل واحد، في المباراة 
التي جمعت الطرفين، أمس، على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن منافسات الجولة األولى للمجموعة الثالثة في المسابقة.

وسجل هدفي القادسية الاعبان سلطان 
العنزي في الدقيقة )٢٥(، وسيف الحشان 
مـــن ركلـــة جـــزاء )٧١(، وســـجل البديـــل 
الرفاعـــي محمـــد مرهون الهـــدف الوحيد 

للسماوي )٨٠(.
وفـــي لقـــاء ثـــان ضمـــن ذات المجموعـــة، 
فـــاز ظفار العماني علـــى الجزيرة األردني 

بهدف دون رد.
وســـيخوض الرفاع لقاءه المقبل يوم ٢٥ 
فبرايـــر الجـــاري حينمـــا يحـــل ضيفا على 
فريـــق الجزيـــرة األردنـــي، ضمـــن الجولة 

الثانية للمجموعة الثالثة.
بـــدأ  وبالعـــودة إلـــى لقـــاء األمـــس، فقـــد 
علـــي  الرفـــاع  لفريـــق  الوطنـــي  المـــدرب 
عاشـــور، المبـــاراة بتشـــكيلة مكونـــة مـــن 

الحـــارس عبدالكريم فـــردان، والاعبين: 
جـــي جـــي، حمـــد شمســـان، ســـيد رضـــا 
عيســـى، ســـعود العســـم، حبيـــب هـــارون، 
كميـــل  فـــواز،  عدنـــان  عبداألميـــر،  أيمـــن 

األسود، مهدي عبدالجبار وصالح طاهر.
وشـــهدت المبـــاراة إضاعـــة ركلـــة جـــزاء 
للرفاع من قبل الاعب كميل األســـود في 

الدقيقة )٥٢(.

من اللقاء

في تدشــين مشــواره بكأس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم

الرفاع يخسر من القادسية الكويتي

األربعاء 12 فبراير 2020 - 18 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4138

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تنطلـــق الجولـــة الرابعـــة والختاميـــة مـــن 
بطولة التحمل للكارتنج 24 ســـاعة نهاية 
هـــذا األســـبوع، وتحديدا يومـــي الجمعة 
والسبت الموافق 14 و 15 فبراير الجاري، 
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  مـــن  بتنظيـــم 
للكارتنـــج. وتبدأ المنافســـات بالتأهيات، 
يـــوم الجمعـــة فـــي تمـــام 10:30 صباحـــًا، 
بينما ســـينطلق ســـباق التحمل فـــي تمام 
الســـاعة 12:30 مســـاء، ولمدة 24 ســـاعة 
أي حتى 12:30 مساء يوم السبت، بعدها 
تتويج الفائزين بالســـباق. ومـــن المتوقع 
أن تشـــهد الجولـــة إثـــارة وتحديـــا كبيرا، 
في ظـــل المشـــاركة الكبيرة للفـــرق، التي 
تبلغ 15 فريقا، وستشارك الفرق بسيارات 
كارتنج “سودي كارت آر تي 8 - 390 سي 
ســـي” التابعة لحلبة للكارتنج، وســـينطلق 
الســـباق علـــى حلبـــة “CIK” البالـــغ طولهـــا 

1414 مترا، الذي يشمل 14 لفة.
ويشـــارك حتى اآلن 15 فريقا في ســـباق 
الكارتنـــج للتحمـــل 24 ســـاعة، إذ تشـــارك 

الفرق ضمن 3 فئات، هم: فئة المحترفين، 
فئة الفرق الوطنية وفئة الشركات.

وأبرز الفرق المشـــاركة من البحرين، هم: 
3 فرق من “بابكو”، “بابكو سديم” و”بابكو 
فيولنـــغ”،  ســـمارت  و”بابكـــو  انجنيرنـــغ” 
فريـــق “ريســـنغ بحرين جونيـــورز”، فريق 
من “منامـــة درفت”، فريق “قو بحرين”، 4 
فرق من شـــركة “خدمات مطار البحرين”، 
ومن الســـعودية فريق “ريد الين ريســـنغ” 
الدوليـــة”  البحريـــن  “حلبـــة  لــــ  وفريقـــان 

وفريقان لـ “النادي اإلعامي”.
وبالتأكيد، ستشـــهد حلبـــة الكارتنج إثارة 
متواصلـــة لمـــدة 24 ســـاعة متواصلة من 

التحـــدي والتنافس؛ لخطـــف لقب الجولة 
الختامية، ويتصدر البطولة حتى الجولة 
الثالثة فريق “بابكو انجنيرنغ” برصيد 60 
نقطـــة، وفريـــق “قـــو بحريـــن” برصيد 45 
نقطة، وثالثا “ريســـنغ بحرين” برصيد 34 
نقطة، ضمن الفئات العامة للبطولة، وفئة 
المحترفين يتصدرهـــا فريق “قو بحرين” 
الوطنيـــة  فئـــة  أمـــا  نقطـــة،   60 برصيـــد 
يتصدرهـــا فريق “بابكو انجنيرنغ” برصيد 
60 نقطة، وفئة الشركات يتصدرها فريق 

“بابكو موتورسبورت” برصيد 60 نقطة.
وسيكون دخول الجماهير مجانا؛ لمتابعة 

إثارة سباق التحمل للكارتنج 24 ساعة.

جانب من المنافسات

15 فريقا تتنافس في ختام بطولة “الكارتنج”

أحمد مهدي  |  تصوير رسول الحجيري

انتصار باربار 
والتضامن

حقق فريقا باربار والتضامن نتيجتي 
الـــفـــوز فـــي خــتــام الــجــولــة الــســادســة 
بصعوبة  تمكن  بــاربــار  الــيــد.  دور  مــن 
كان  بعدما   )27/30( الدير  اجتياز  من 
 .)11/16( األول  بــالــشــوط  مــتــأخــرا 
 )34/28( سماهيج  تخطى  والتضامن 
بـــالـــشـــوط األول  ــر  ــيـ ــعــد تـــقـــدم األخـ ب
)15/17(. بذلك أصبح رصيد باربار 14 
 7 والتضامن  نــقــاط،   9 والــديــر  نقطة 

نقاط وسماهيج 5 نقاط.



الرياضـــي  اليـــوم  يصاحبـــه  مـــا  مـــع 
وواســـع  مفتـــوح  بـــاب  مـــن  الوطنـــي 
لممارســـة مختلف األلعاب والنشاطات 
رفـــع  لعبـــة  ســـجلت  فقـــد  الرياضيـــة، 
األثقال حضورها الالفت على مستوى 
األطفـــال الذيـــن عشـــقوا التحـــدي في 
يوم كان ملؤه أجواء الفرح والمغامرة.
 وبحســـب المشـــرفين علـــى زاوية رفع 
األثقال، فإن أعداًدا كبيرة من األطفال 
قامـــوا بكســـر حاجـــز الخـــوف وأعلنوا 
الجـــادة  بتجربتهـــم  التحـــدي  شـــعار 
والقويـــة في رفع األثقال، والتي وصل 
أوزانها للفئـــة الصغيرة حوالي 7 كجم، 
فيمـــا ســـجلت األوزان الخاصـــة بفئـــة 
الشـــباب حوالـــي 55 كجم، وهـــو األمر 
الـــذي القـــى إقباالً واســـًعا من الشـــباب 
أيًضا وسط أجواء من التحدي والقوة.

وســـجل “البالد ســـبورت” حـــاالت رفع 
ولفئـــة  الصغيـــرة  لـــأوزان  ناجحـــة 

األطفـــال  مـــن  كبيـــر  لعـــدد  الشـــباب 
الذيـــن تهافتـــوا على الزاويـــة الخاصة 
بلعبـــة رفـــع األثقـــال، حاملين شـــعار ال 

للمستحيل.
 ورفـــع األثقال رياضـــة أولمبية يعتمد 
رباعوهـــا علـــى القـــوة والحركـــة، وبها 

المنظمـــة  وضعتهـــا  مختلفـــة  فئـــات 
فـــي  )مقرهـــا  األثقـــال  لرفـــع  الدوليـــة 
بودابســـت( عـــام 1905، إذ تم تقســـيم 
الرجال والســـيدات إلى فئات متعددة 
وصلـــت إلى 7 في الرجـــال ومثلها في 

السيدات.

األطفال يتحّدون رفع األثقال

تواصلت األجـــواء االحتفالية بإحراز 
منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة القدم 
للقب كأس الخليـــج العربي “خليجي 
24” للمـــرة األولى في تاريخه، والذي 
سجل في 8 ديسمبر الماضي بعد فوز 
“األحمـــر” علـــى المنتخـــب الســـعودي 

بهدف دون رد.
هـــذه االحتفاالت امتـــدت وتواصلت 
اليـــوم  فـــي  مظاهرهـــا  وظهـــرت 
القريـــة  فـــي  وبالتحديـــد  الرياضـــي، 
الرياضيـــة بمدينـــة عيســـى الرياضية 
التي شـــهدت تواجـــد الـــكأس الغالية 
اللجنـــة  أقامتـــه  خـــاص  ركـــن  فـــي 
األولمبيـــة اللتقاط الصـــور التذكارية 

مع الكأس التاريخي.
وصاحب هذا الركن تواجد الجهازين 
الفنـــي واإلداري للمنتخـــب األول، إذ 
عمـــدت جماهيـــر كبيرة علـــى التقاط 
الصور التذكارية مـــع مدرب منتخبنا 
هيليـــو  البرتغالـــي  األول،  الوطنـــي 

ســـوزا، والـــذي صنـــع التاريـــخ للكـــرة 
البحرينيـــة بإحرازه اللقـــب الخليجي 
للمـــرة األولى. ويتمتع المدرب ســـوزا 
بشعبية جارفة في الوسط البحريني 
بعد إحرازه لقبيـــن مع منتخبنا األول 
في فترة قصيرة )غرب آســـيا وكأس 

الخليج العربي(.

وســـوزا العب دولي برتغالي ســـابق. 
ولـــد في العـــام 1969. وفي مشـــواره 
التدريبـــي قبـــل قدومه إلـــى “األحمر” 
ســـبق لســـوزا أن قـــاد بـــالده البرتغال 
إلى الفوز بلقب بطولة أوروبا للشباب 
بطولـــة  أول  وهـــي   ،2018 العـــام 

أوروبية للفريق على اإلطالق.

أجواء االحتفاء بخليجي 24

مـــع الرواج الكبير للمركبات المتنقلة الخاصة ببيع األطعمة الســـريعة والمختلفة، 
شهدت القرية الرياضية الخاصة باليوم الرياضي الوطني تواجًدا الفًتا لعدد من 
المركبـــات التابعة لمطاعم مختلفة.  وشـــهدت المنطقـــة الخاصة بتقديم األطعمة 
إقبـــاالً كبيـــًرا، خاصة مـــن قبل فئة الشـــباب، على المركبات المتنقلـــة التي قدمت 
أشهى وألذ أنواع األطعام المختلفة.  وتعتبر المركبات المتنقلة الخاصة بتحضير 
وتقديـــم الوجبـــات من األنشـــطة التي القـــت رواًجا كبيًرا على مســـتوى الســـوق 
ـــا، خصوًصـــا مـــع قدرتها في جذب عدد كبيـــر من الزبائـــن؛ لتقديمها الطعام  محليًّ
بشـــكل مختلـــف ومغايـــر عـــن المطاعم التقليدية ســـواء فـــي طريقـــة التقديم أو 
اإلعـــداد، أو األماكـــن المخصصة لـــأكل، والتي امتزجت بأجـــواء اليوم الرياضي 
يوم أمس في القرية الرياضية.  وبحســـب وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة، 
فإن هذا النشاط )تحضير وتقديم الوجبات من عربات ذات المحركات( ال يتطلب 
ا، ولكن يجب تسجيل المركبات لدى إدارة المرور بعد الحصول على  محالً تجاريًّ

سجل تجاري مع التراخيص الالزمة قبل البدء في مزاولة النشاط.

نوه المـــدرب الوطنـــي والمحاضر 
األكاديميـــة  ومديـــر  اآلســـيوي 
نبيـــل طـــه  البحرينيـــة  األولمبيـــة 

باألهمية التي تكتسيها الرياضة.
وقـــال طـــه “إن الرياضـــة تســـاهم 
فـــي القضاء على األمراض والحد 

منها”.
المكتســـبات  إلـــى  طـــه  وأشـــار 
الرياضـــي  للنشـــاط  المتعـــددة 
والبدني ودوره فـــي تعزيز صحة 
علـــى  مشـــددا  والمجتمـــع،  الفـــرد 
أهمية ممارسة الرياضة. وأكد أن 
اليوم الرياضي الوطني هو فرصة 
المجتمـــع  فئـــات  لجميـــع  مثاليـــة 
يجـــب اســـتثمارها وممارســـة أي 

نوع من الرياضة.
وذكـــر أن هـــذه الفعاليات تســـاهم 
فـــي تبنـــي نمـــط الحيـــاة المثالـــي 

الرياضـــة  جعـــل  عبـــر  والصحـــي، 
أسلوب حياة للجميع.

ويعتبر طه من الكفاءات اإلدارية 
والفنية على المســـتوى الرياضي، 
وهو حاصـــل على الدكتـــوراه في 

مجال علم النفس اإليجابي.

دور الرياضة في القضاء على األمراضمركبات األطعمة في اليوم الرياضي
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الجماهير حرصت على التقاط الصور التذكارية مع مدرب منتخبنا وكأس الخليج العربي

مشاركة قوية لألطفال في رفع األثقال

نبيل طه

الرياضـــي مـــن  اليـــوم  مـــع مـــا يحملـــه 
أهـــداف رياضية وصحيـــة واجتماعية 
وغيرهـــا، وعـــالوة علـــى دوره في دمج 
فئات المجتمع كافة لممارســـة األنشطة 
الرياضيـــة المختلفـــة، ســـجلت النســـاء 
فعاليـــات  فـــي  “الشـــجاع”  حضورهـــن 

اليوم الرياضي.
رياضـــات  بلجنـــة  الخـــاص  والركـــن 
للجنـــة  التابـــع  الشـــعبي  المـــوروث 
األولمبيـــة البحرينية، شـــهد إقباال كبيرا 
من فئة السيدات على طيور “الشاهين” 
المختلفـــة، التـــي تواجـــدت مـــع مربيها 
اللتقاط الصور التذكارية وســـط أجواء 

بهيجة.
وبحسب أحد المربين، فإن هذه الطيور 
تتـــراوح  أيضـــا  والجارحـــة  الجميلـــة 
أعمارها بين ســـنة إلى ســـنتين، وتميل 
هـــذه الطيـــور إلى حب الطيران بشـــكل 
كبير، األمر الذي يجعلها ترف بجناحيها 

كثيرا. ويعرف الشـــاهين أيضا بـ “الصقر 
الجوال”.

وشـــهد ركن رياضات الموروث الشعبي 
الجمـــال،  مربـــي  مـــن  كثيـــف  تواجـــد 
إضافة إلى رياضـــات الموروث البحري 

كاستخراج المحار.

النساء يكسرن حاجز الخوف

من التصوير في ركن رياضات الموروث الشعبي

خالد بن حمد يشارك في فعاليات اليوم الرياضي
ــي ــوم ــي ــن ال ــيـ ــروتـ ــر جـــمـــود الـ ــس ــك ــوه: فـــرصـــة حــقــيــقــيــة ل ــمـ سـ

شــارك النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بفعاليات #يوم_البحرين_ 
الرياضي، التي أقيمت يوم الثالثاء الموافق 11 فبراير، وذلك بالقرية الرياضية في 

الساحة الخلفية الستاد البحرين الوطني بمدينة عيسى الرياضية.

وقـــد حضـــر الفعاليـــات رئيـــس المجلس 
البحريني لألعاب القتالية ســـمو الشـــيخ 
آل خليفـــة، ووزيـــر  بـــن محمـــد  ســـلمان 
شـــؤون الشـــباب والرياضة أيمن المؤيد، 
ورئيـــس الجمارك الشـــيخ أحمد بن حمد 
آل خليفـــة وأميـــن عام اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة محمـــد النصـــف، وعـــدد مـــن 
والقطـــاع  الدولـــة  بـــوزارات  المســـئولين 

الرياضي بمملكة البحرين.

 تشجيعا لممارسة الرياضة

وبهذه المناســـبة، أدلى سمو الشيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفة بهذا التصريح، قائال: 
“ســـعداء بالمشـــاركة في فعاليات #يوم_
يحظـــى  والـــذي  الرياضـــي،  البحريـــن_ 
بدعـــم مـــن ممثل جاللـــة الملـــك لأعمال 
الخيرية وشؤون الشباب، مستشار األمن 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة؛ مـــن أجل تشـــجيع الجميـــع على 
ممارســـة الرياضـــة في اليـــوم المخصص 

لليوم الوطني الرياضي”.

 نمط حياة صحي

أن  فيـــه،  الشـــك  “وممـــا  ســـموه:  وتابـــع 

تخصيص يوم وطني رياضي في مملكة 
البحريـــن، هـــو بحد ذاته فرصـــة حقيقية 
لكسر حاجز روتين العمل اليومي، كما أنه 
بداية لجميع الراغبين بممارسة الرياضة، 
واعتبرها نمط حياة صحي، يســـاهم في 
التقليل مـــن اإلصابة باألمـــراض المزمنة 
للرياضـــة  الممارســـين  األفـــراد  ويمنـــح 
الجســـم الســـليم واللياقـــة البدنيـــة، التي 
تســـاعدهم علـــى مواصلـــة العطـــاء فـــي 
لبنـــاء حاضـــر  ســـبيل مواصلـــة الجهـــود 

ومستقبل هذا الوطن العزيز”.

 سعداء بالمشاركة الواسعة

وأعـــرب ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة عن ســـعادته بالمشـــاركة الواسعة 
الـــذي حظي بـــه اليوم الرياضـــي الوطني 
مـــن قبـــل مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي 
واألفراد من مواطنـــي ومقيمي المملكة، 
مؤكدا ســـموه أن هذه المشـــاركة في هذا 
اليـــوم، يؤكد أهميته في التشـــجيع على 
ممارســـة الرياضة، مقدرا ســـموه الجهود 
الكبيـــرة التـــي بذلتهـــا اللجنـــة المنظمـــة 
المثالييـــن  والتحضيـــر  اإلعـــداد  فـــي 
إلقامـــة فعاليات اليـــوم الرياضي بالقرية 
الرياضيـــة؛ مـــن أجل إبـــراز هـــذا الحدث 

بصورة مميزة.

 شارة بدء سباق األلوان

وقـــد أطلـــق ســـموه شـــارة بـــدء لســـباق 

األلـــوان، والـــذي خصـــص لثـــالث فئـــات، 
لفئـــة  والثانـــي  لـ#ذوي_العزيمـــة،  األول 
الصغار والناشـــئة والثالث للعموم، وذلك 
إيذانـــا ببـــدء فعاليات #يـــوم_ البحرين_
حيـــث  الرياضيـــة،  بالقريـــة  الرياضـــي 
حظـــي هذا الســـباق بمشـــاركة كبيرة من 
المواطنييـــن والمقمييـــن كبـــاراو صغارا، 
والذين استمتعوا باألجواء المميزة التي 

شهدها هذا السباق.

 خالد بن حمد يتجّول بالقرية

بعدهـــا، تجـــّول ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمد آل خليفـــة بالقرية الرياضية، حيث 
اطلع ســـموه على الفعاليات التي شهدتها 
هـــذه القريـــة. وخالل ذلك، شـــهد ســـموه 
والتقـــى ســـموه  كمـــا  الحواجـــز،  تحـــدي 
رؤســـاء وأعضـــاء االتحـــادات الرياضيـــة 
فـــي مختلـــف  المشـــاركين  والرياضييـــن 

فعاليات هذا اليوم الوطني الرياضي.

سمو الشيخ خالد بن حمد يتجول في القرية الرياضية

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

 اليوم الرياضي..
 و“كسر الجمود”!

سنشــعر  الرياضــي،  اليــوم  عــن  نتحــدث  عندنــا 
بوضوح كم يحظى هذا اليوم برعاية خاصة من 
أعلــى الســلطات فــي الدولــة؛ تعبيــرا عــن الوعي 
الرياضي في مملكة البحرين العاشقة للرياضة.

علــى  حكــرا  ليســت  تعلمــون،  كمــا  والرياضــة 
ذلــك  بــل تتعــدى  التســلية،  التنافــس، وال علــى 
بكثيــر، وقــد تصبــح فــي بعــض األحيــان وصفــة 
طبيــة لعــالج المشــاكل الصحية والنفســية التي 

يعانيها اإلنسان في حياته.
هــذا  فــي  المتخصصــة  الدراســات  أثبتــت  وقــد 
المجــال، ما يحــض على كراهية الســلوك البدني 
الخامــل الــذي تنشــطه الرياضــة بوصفهــا مضادا 
حيويا فعاال لمقاومة األرق واالكتئاب والبدانة!

وباألمــس، شــاهدنا كــم كانــت الســعادة غامــرة 
وجــوه المســؤولين بــوزارات وهيئات وشــركات 
المملكة، وهم يمارســون الرياضة بنشــاط وهمة، 

فرحين مستبشرين بيوم “كسر الجمود*”.
والحقيقــة “كســر الجمــود” الــذي يحدثــه اليــوم 
الرياضــي فــي جســد الدولــة يجــدد اآلمــال فــي 
أن تكــون الرياضــة “أســلوب حيــاة” تنتهجــه أي 
“وزارة مترهلــة”، وأي “مواطن كســول”، علَّ ذلك 
يضاعف من “الدورة اإلنتاجية”، وبالتالي يصبح 

وطننا الحبيب أكثر قوة وتناميا.

* كسر الجمود مصلح أطلقه الزميل راشد  «
الغائب على طاولة دائرية في مبنى الصحيفة 

قبل سنوات عدة نلجأ إليها ألخذ “بريك” من 
العمل؛ لتصبح االستراحة جلسة للعصف 

الذهني والنقاشات بشأن العمل!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

سمو الشيخ خالد بن حمد يعطي إشارة البداية

أحمد مهدي

سبورتسبورت سبورت

سبورت



ديوان سمو رئيس الوزراء يشارك في اليوم الرياضي

شـــارك ديوان رئيس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، فـــي الفعاليـــات الرياضية 
الوطنـــي  الرياضـــي  باليـــوم  احتفـــاًء 
لمملكـــة البحرين، الـــذي انطلق صباح 
أمس، بمجمـــع “األفينوز” التجاري في 

المنامة.
وحرص الديوان على استدامة تنظيم 
هذه الفاعلية ســـنوًيا، بما ينســـجم مع 
الرعايـــة الكريمة والدعـــم الالمحدود 
لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
ســـموه  وحـــرص  الرياضـــي،  للقطـــاع 
على تعزيز مفهـــوم الثقافة الرياضية، 
إيمانا من ســـموه باألثر اإليجابي الذي 
ســـتخلقه الرياضة بين أفراد المجتمع 
لمـــا تمثله مـــن قيم نبيلة، ومـــا لها من 
فوائـــد صحيـــة تنعكـــس علـــى حيـــاة 

المواطنين.
وتضمنـــت الفعاليات التي شـــارك فيها 
أنشـــطة رياضيـــة  الديـــوان،  منتســـبو 
متنوعة منها ممارســـة رياضة المشي، 
الرياضيـــة  المســـابقات  عـــن  فضـــال 
فعاليـــات  التـــي صاحبـــت  والثقافيـــة 

اليوم الرياضي؛ لحث الموظفين على 
البدنيـــة  الممارســـات  تلـــك  أن تكـــون 
السليمة سلوًكا يومًيا في حياتهم، بما 

ينعكس باإليجاب عليهم مستقباًل.
وأكـــد منتســـبو ديوان صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس الـــوزراء، أن مـــا يوليه 
ســـموه من اهتمام كبير بدعم الحركة 
الرياضيـــة في مملكـــة البحرين، يؤكد 
حرص سموه على االرتقاء بالقطاعات 
الرياضية، رافعين لسموه أسمى آيات 
الشكر والعرفان على دعمه المتواصل 
للرياضـــة البحرينية، إيماًنا من ســـموه 

بدورهـــا اإليجابـــي علـــى المجتمع في 
مختلف المجاالت.

وأشاروا إلى أن دعم الحركة الرياضية 
ضمـــن  يأتـــي  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  أولويـــات 
برئاســـة صاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء، فـــي ضـــوء ســـعي المملكـــة 
إلحـــراز مكانـــة متقدمـــة فـــي مختلف 
المنافســـات الرياضيـــة، وإدراًكا منهـــا 
ألهميـــة الرياضة، ودورها في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة وأثرها في 

تعزيز السالم المجتمعي.

فعالية ديوان سمو رئيس الوزراء

بنا
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المحرق - باس

نظمـــت خدمات مطـــار البحرين )باس( 
تزامنـــا مـــع احتفـــاالت المملكـــة باليوم 
الرياضـــي، واكثـــون للمشـــي في دوحة 
عـــراد أمس الثالثـــاء، انطالقـــا من مقر 
الشـــركة بالقـــرب مـــن مطـــار البحريـــن 
الدولي، وصوال إلى ممشى دوحة عراد 
بمشـــاركة كبيرة مـــن اإلدارة التنفيذية 

وموظفي الشركة.
أول  مديـــر  أكـــدت  المناســـبة،  وبهـــذه 
الثروة البشرية هناء عبدالواحد أهمية 
اليوم الرياضي لشـــركة بـــاس؛ باعتباره 
جزءا رئيســـا من فعاليات الشركة التي 
تســـاهم في تعزيز أسلوب حياة صحي 
وزيادة الوعي بأهمية الرياضة ودورها 
في حيـــاة الموظـــف وعطائـــه. وأكدت 
هناء أن يوم البحرين الرياضي يساهم 
فـــي تعزيـــز مفهـــوم الرياضـــة للجميـــع، 

كما يســـاهم في بناء بيئة عمل صحية 
قادرة علـــى زيادة اإلنتاج والتنمية في 
الشـــركة.  تأتـــي هـــذه الفعاليـــة ضمـــن 
الفعاليـــات  لدعـــم  الشـــركة  توجهـــات 
الوطنيـــة التي تحظى باهتمام مباشـــر 

مـــن قبـــل ممثل جاللـــة الملـــك لألعمال 
الشـــباب مستشـــار  الخيريـــة وشـــؤون 
األمن الوطني رئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة.

“باس” تنظم واكثون للمشي في دوحة عراد

فعالية األمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين

فعالية وزارة المالية واالقتصاد الوطنيفعالية وزارة الخارجية

فعالية وزارة المواصالت واالتصاالت

فعالية ديوان الخدمة المدنية

فعالية القضاء والعدل والنيابة العامة وهيئة التشريع

فعالية وزارة التربية والتعليم

فعالية وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

فعالية رئاسة الحرس الوطني

فعالية وزارة العمل والتنمية االجتماعية



فعالية هيئة التخطيط والتطوير العمراني 

فعالية شركة زين البحرين

فعالية سفارة البحرين في أميركا

فعالية معهد البحرين للتنمية السياسية

فعالية هيئة تنظيم سوق العمل

فعالية جامعة البحرين

فعالية محافظة المحرق

فعالية اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

فعالية  هيئة الطاقة المستدامة

فعالية هيئة الكهرباء والماء

فعالية كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(

فعالية شؤون البلديات

فعالية وزارة اإلسكان

فعالية الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

فعالية الشورى والنواب

فعالية هيئة البحرين للثقافة

فعالية بلدية الجنوبية

فعالية مجلس المناقصات والمزايدات

سبورت
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وســط الحضــور الالفــت والنشــط لمحــال رياضيــة مختلفــة تقّدم أنشــطتها 
وتعــرف ببرامجهــا، فقــد رصــد “البالد ســبورت” المشــاركة الواســعة من قبل 
هــذه الجهــات فــي التعريــف بخدماتهــا وتقديــم تســهيالتها بمناســبة اليــوم 

الرياضي الوطني.

ومن جملة هـــذه الجهات، هي إحدى 
الشـــركات اإلعالمية المســـاندة التي 
قدمـــت عـــروض تخفيضات شـــملت 
محـــالت متعددة بينهـــا محالت لبيع 
الـــورود. وفي معـــرض إجابتهم على 
استفســـار “البـــالد ســـبورت” العفـــوي 
واألخـــوي وســـط األجـــواء الرياضية 
االســـتفادة  مـــدى  حـــول  الرائعـــة 
الـــورود،  تخفيضـــات  خدمـــات  مـــن 
أوضحت ممثالت الشركة أنها فرصة 
الســـتعداد المشـــاركين لعيـــد الحـــب 

الذي يصادف 14 فبراير من كل عام!
بعيـــد  النـــاس  مـــن  كثيـــر  ويحتفـــل 
الحـــب أو عيـــد العشـــاق كمـــا يطلـــق 
عليـــه البعـــض فـــي 14 فبرايـــر، وهو 
إلـــى  نســـبة  “فالنتيـــن”  باإلنجليزيـــة 
نفـــس  لهمـــا  األشـــخاص  مـــن  اثنيـــن 
االســـم، فيمـــا ذكـــر البعـــض أن هـــذه 
الحـــب  بمفهـــوم  مرتبطـــة  المناســـبة 
هـــذا  النـــاس  ويحيـــي  الرومانســـي. 
العيـــد بإرســـال بطاقـــات المعايدة أو 

الزهور!

تجهيزات لعيد الحب
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القـــدم  لكـــرة  الفريـــق األول  أكـــد مـــدرب 
بالنادي األهلي، الوطني عيسى السعدون، 
أن اليـــوم الرياضـــي يعـــد حدثـــا رياضيـــا 
وطنيـــا بامتياز. وأشـــار الســـعدون إلى أن 
االحتفاء باليوم الرياضي مناســـبة خاصة 
للرياضييـــن؛ كونها تأتـــي على غير العادة، 
وتتيح لباقي فئات المجتمع االشتراك في 
مختلـــف الرياضات التي تكـــون مقتصرة 

على منتسبيها في األوقات االعتيادية.
وأوضـــح الســـعدون أن اليـــوم الرياضـــي 
لـــه أهداف رياضية وصحيـــة واجتماعية 
تعـــزز مفهـــوم الرياضـــة للجمـــي، وتحقق 
الوعـــي للمجتمع بأهمية الرياضة ودورها 
فـــي الوقايـــة مـــن األمـــراض. وأشـــار إلى 
أن األجـــواء االحتفاليـــة الواســـعة التـــي 
شـــهدتها مختلف الجهـــات، جاءت لتؤكد 
نجـــاح اليـــوم الرياضـــي الوطنـــي، الـــذي 

يحقـــق مكتســـبات عديـــدة من عـــام إلى 
فرصـــة  الرياضـــي  “اليـــوم  وقـــال  آخـــر. 
لالحتفـــاء  بأســـره  البحرينـــي  للمجتمـــع 
وســـط أجواء رياضية تنافســـية ومرحة، 
وإنه مناسبة مهمة للرياضيين؛ الستذكار 
المنجـــزات المتعددة للرياضـــة البحرينية 
فـــي ظل ما تحظـــى به من دعـــم ورعاية 

كريمتين”.

السعدون: حدث رياضي وطني
سلمان بن إبراهيم: مناسبة وطنية 

ترّسخ الرياضة كأسلوب حياة
أكــد األميــن العــام للمجلس األعلى للشــباب والرياضة الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيم آل خليفة أن اليوم الرياضي بات يمثل مناســبة وطنية رياضية 
بامتيــاز تعكــس حــرص القيــادة الرشــيدة فــي المملكــة علــى أن تكــون 
الرياضــة أســلوب حياة يســهم في تعزيــز الجوانب الصحيــة للمجتمع من 
خالل إقامة النشاطات الرياضية التي تستقطب أبناء الوطن والمقيمين 
علــى أرض البحريــن مــن مختلــف األعمــار، بهــدف التشــجيع والترويــج 

ألسلوب الحياة الصحي في المجتمع المحلي.

 وأشار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفـــة أن قرار الحكومة الرشـــيدة 
باحتساب نصف يوم عمل لمنتسبي 
األجهـــزة الحكومية في هـــذا اليوم 
يســـهم في توســـيع قاعـــدة تحقيق 
أهـــداف اليـــوم الرياضـــي من خالل 

ترســـيخ غاياته النبيلة باســـتقطاب 
المواطنيـــن  وتشـــجيع  الطاقـــات، 
والمقيميـــن على التحلي باإليجابية 
من خالل ممارسة النشاط الرياضي 
وما ينطوي عليه من إبراز المهارات 
المجـــاالت  كافـــة  فـــي  اإلبداعيـــة 

والحيوية  والتثقيفيـــة  المجتمعيـــة 
لدعم مسيرة التفوق والنهضة التي 
تشهدها المملكة في شتى الجوانب 

االقتصادية والعمرانية والسياحية، 
باإلضافة إلى التطور الرياضي على 

وجه التحديد.
 وأشـــاد الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة بالتفاعـــل اإليجابي الذي 
أبدتـــه مختلف الـــوزارات واألجهزة 
األهليـــة  والقطاعـــات  الحكوميـــة 
فـــي ســـبيل إنجـــاح فعاليـــات اليوم 
الرياضـــي، مؤكًدا أن نجاح فعاليات 
العـــام الحالي يتـــّوج تكامل الجهود 
المبذولـــة من كافـــة الجهات المعنية 
مـــن  الواســـعة  المشـــاركة  ويترجـــم 
هـــذا  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

العرس الرياضي الكبير.

سلمان بن إبراهيم 

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

عيسى السعدون

عروض خاصة لتجهيزات عيد الحب

أحمد مهدي



multaqa@albiladpress.com 17

نظمت شـــركة البحرين للتســـهيالت 
التجاريـــة، فـــي إطـــار يـــوم البحرين 
الرياضي، أمس، عدًدا من الفعاليات 

الرياضية لموظفي الشركة.
الرياضيـــة  الفعاليـــات  واشـــتملت 
المتنوعـــة لموظفيها كافة، بداية من 
رياضة المشـــي صباًحـــا، بالقرب من 
المبنـــى الرئيـــس في مدينة عيســـى، 
ومـــن ثـــم تواصلـــت الفعاليـــات عبـــر 
لموظفـــات  رياضيـــة  حصـــة  إقامـــة 
الشـــركة وأيًضـــا جولـــة بالدراجـــات 

الهوائية.
شـــركة  رئيـــس  أكـــد  جانبـــه،  ومـــن 
فاضـــل  البحريـــن،  تســـهيالت 

علـــى  الشـــركة  حـــرص  الماحـــوزي، 
تشـــجيع موظفيها لممارسة الرياضة 
بشـــكل متواصل واعتبارها كأسلوب 
حيـــاة وثقافـــة ينبغـــي العمـــل علـــى 
الصحـــة  علـــى  للمحافظـــة  نشـــرها 
والسالمة. وأشـــاد فاضل بالمشاركة 
الفاعلة في هـــذا اليوم الرياضي من 
قبل موظفي الشـــركة في الفعاليات 
كافـــة، التـــي أقيمت في إطـــار اليوم 
المملكـــة، مـــا ينمـــي  الرياضـــي فـــي 
الوعي بأهمية ممارسة الرياضة في 
أجـــواء جميلـــة وعفويـــة، منوًها في 
ذات الســـياق بالمبـــادرات الحكومية 

البناءة في إطار تشجيع الرياضة.

“التسهيالت” تشجع موظفيها 
لممارسة الرياضة

نجيبي: “ليوان” إضافة نوعية للتســوق ويكتمل نهاية 2020

“السيف” يحتفل رياضيا باستضافة نجوم المنتخب

شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال   
عقـــارات الســـيف، عيســـى نجيبـــي، إن 
الشـــركة تولي اهتماًما كبيًرا للفعاليات 
الســـنوية التـــي ينظمها مجمع الســـيف 
وتســـعى إلـــى التطويـــر كل عـــام ، كمـــا 
يتـــم كذلك وضع اســـتراتيجية قصيرة 

وطويلة المدى للمشاريع المقبلة. 
 وتزامًنـــا مع احتفـــاالت البحرين بيوم 
البحريـــن الرياضي بنســـخته الســـنوية 
الرابعـــة تحـــت شـــعار “اســـتعد، انطلق 
بجد”، اســـتضاف مجمع السيف، أمس، 
نجوم منتخب البحريـــن الوطني لكرة 
القدم ومجموعة من أطفال المؤسسة 
الخيرية الملكيـــة لالحتفال معهم بهذا 
اليـــوم، وذلـــك تنفيًذا للقـــرار الخليجي 
باعتمـــاد يـــوم رياضـــي يـــوم الثالثـــاء 
في األســـبوع الثانـــي من شـــهر فبراير 
مـــن كل عـــام فـــي كافـــة دول مجلـــس 
التعاون، وتســـتمر فعاليـــات كرة القدم 
فـــي المجمـــع على مـــدى 5 أيـــام خالل 
فـــي  الجـــاري  فبرايـــر   11-15 الفتـــرة 

الجناح الغربي.
العـــام  نهايـــة  أن  نجيبـــي  وأوضـــح 
الجاري ستشـــهد إنجاز مشـــروع ليوان 
فـــي الهملـــة بالمنطقة الشـــمالية والذي 
للتســـوق  نوعيـــة  إضافـــة  ســـيكون 

ويعطـــي مفهوًمـــا جديـــًدا للمجمعـــات 
التجارية.

لعقـــارات  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال   
الســـيف، أحمد يوســـف “هـــذه الفعالية 
تترجـــم حرصنـــا علـــى أهميـــة توثيـــق 
الشـــراكة المؤسســـية-المجتمعية فـــي 
دعـــم الكـــوادر الوطنية، وتنظـــم إدارة 
المجمـــع أربـــع فعاليات أساســـية خالل 
العـــام ، كمـــا تنظـــم من ثالث إلـــى أربع 
فعاليـــات مختلفة أخرى بالشـــراكة مع 

وزارات وشركات”.
البحريـــن  “يـــوم  يوســـف  وأضـــاف 

الرياضي هذه السنة يمتاز بخصوصية 
مـــع فوز منتخبنـــا الوطني لكـــرة القدم 
بـــكأس )خليجـــي 24(، لذلـــك حرصنـــا 
على استضافة نجوم منتخبنا الوطني 
مجمـــع  وزوار  المواطنيـــن  لمشـــاركة 
الســـيف هذا اإلنجـــاز التاريخي، والذي 
تحقق بفضل توجيهات ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة ممثل جاللة 
وشـــئون  الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك 
الوطنـــي،  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب، 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة. كمـــا وحرصنـــا علـــى دعوة 

الملكيـــة  الخيريـــة  المؤسســـة  أطفـــال 
منـــا  إيماًنـــا  البهجـــة  هـــذه  ليشـــاركونا 
ودعـــم  المجتمعيـــة  الشـــراكة  بأهميـــة 

المؤسسات الخيرية الوطنية”. 
االحتفـــال  المجمـــع  مشـــاركة  وحـــول 
بيـــوم البحرين الرياضي، قال يوســـف 
“تعكـــس مشـــاركتنا الفاعلـــة لالحتفال 
بهذه المناســـبة مدى التزامنا على دعم 
المبادرات الوطنيـــة الرامية إلى تنمية 
الثقافة الصحية وتعزيز الوعي بأهمية 
الرياضـــة فـــي حيـــاة اإلنســـان واتبـــاع 

أسلوب حياة صحي”.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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160”MODernart - مجمع دلمونيا” يستضيف “الفن الحديث“

استضافت شركة مجمع دلمونيا للتطوير، 
مؤخـــًرا، فعاليـــة حصريـــة بعنـــوان “الفـــن 
الحديـــث – MODernart”، حضـــر خاللهـــا 
عـــدد مـــن الفنانيـــن الموهوبين لمشـــاركة 
إبداعاتهم بالرســـم على واجهات المتاجر 
بالمجمـــع لتكـــون بمثابـــة لوحـــات فنيـــة. 
واتســـاع  العاليـــة  األســـقف  وســـاهمت 
مساحة الجدران بالمجمع بتوفير محيط 
مثالـــي للفنانيـــن لعـــرض مواهبهـــم علـــى 
الحضـــور، وقـــد أضفـــى ذلـــك المزيـــد من 
التألـــق للفعاليـــة الهادفة لالحتفـــاء بالفن 
الحديث. وقـــال الرئيس التنفيذي لمجمع 
دلمونيا الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة 
“تتطلـــع شـــركة مجمـــع دلمونيـــا للتطويـــر 
لتحقيـــق أهدافهـــا المتمثلـــة فـــي تحقيق 

مـــع  والتواصـــل  المجتمعيـــة،  الشـــراكة 
المجتمع البحريني. وأردنا أن نســـتضيف 
فعالية مميزة جديدة وبنمط غير مسبوق 
على مســـتوى البحرين، إلى جانب رغبتنا 
بجمـــع الفنانيـــن البحرينيين تحت ســـقف 
واحـــد”. وأضاف “لقد ارتأينـــا أهمية منح 
فرصـــة  الموهوبيـــن  المحلييـــن  الفنانيـــن 

باســـتخدام  وذلـــك  إبداعاتهـــم،  إلبـــراز 
فـــي مجمـــع دلمونيـــا  المتاجـــر  واجهـــات 
كلوحـــات عرض إلبـــراز مواهبهـــم الفنية. 
ا أن نشـــاهد أفكارهم  وكان مـــن الرائع حقًّ
وهـــي تنبض بالحياة، عبـــر إتاحة المجال 
لهـــم إلطالق العنـــان لخيالهم، ليســـتلهموا 
تحفهـــم الفنيـــة مـــن ألـــوان البحـــر األزرق 

شـــركة  شـــعار  فـــي  المتمثلـــة  الســـماوي، 
دلمونيا”.  اشـــتملت الفعالية تنظيم جولة 
منتســـبي  برفقـــة  المجتمـــع  أرجـــاء  فـــي 
شـــركة مجمـــع دلمونيـــا، وإقامـــة عروض 
مباشـــر  رســـم  وفقـــرة  حيـــة  موســـيقية 
لفنانيـــن محليين، فضالً عـــن توافر صالة 
لكبـــار الشـــخصيات لتعزيـــز التواصل بين 

رجـــال األعمـــال وعامـــة المدعويـــن. ومن 
جانبهـــا، قالـــت نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
لمجمـــع دلمونيا، ريبيكا أرنولـــد “أردنا من 
خـــالل فعاليـــة “MODernart” أن نخلـــق 
حدًثـــا فريـــًدا مـــن نوعه، يشـــمل المجتمع 
وُيشـــجع على الحوار اإلبداعي. ونحرص 
فـــي مجمـــع دلمونيا لتنشـــيط التفاعل مع 

الجمهـــور علـــى مـــدار العـــام باســـتضافة 
التعليميـــة  والبرامـــج  العمـــل  ورش 
ومختلف الفعاليات لهم. وشكلت الفعالية 
الحالية منصة مميـــزة للفنانين المحليين 
لعرض إبداعاتهـــم والترويج ألعمالهم بما 
يحّفـــز اهتمام المجتمـــع المحلي بمختلف 

الفنون”.

قـــام بنك البركـــة اإلســـالمي، بالتزامن مع 
أســـبوع اإلبداع البحريني ودعم البحرين 
في ســـعيها لوضع المملكة على الخريطة 
العالميـــة الفنيـــة، بتنظيـــم معـــرض فنـــي 
لمجموعة من الموظفيـــن الموهوبين في 
بنك البركـــة ومجموعة البركة المصرفية، 
ضمـــن جهوده لتشـــجيع المواهـــب الفنية 
فـــي  الفنيـــة  الســـاحة  وتعزيـــز  المحليـــة 

المملكة.
يعتبـــر  الـــذي  الفنـــي،  المعـــرض  وأقيـــم 
المبـــادرة األولى مـــن نوعها لبنـــك البركة، 
فـــي مقـــره الرئيـــس الكائـــن فـــي منطقـــة 
خليـــج البحرين، بتاريـــخ 28 يناير 2020 
على مدى يوميـــن، بحضور عدد من كبار 
الفنانين البحرينييـــن إلى جانب عدد من 
المديريـــن التنفيذييـــن والموظفيـــن فـــي 

المجموعة وبنك البركة.
وقـــال عضـــو مجلـــس اإلدارة والرئيـــس 
التنفيـــذي لمجموعـــة البركـــة المصرفيـــة 
عدنـــان يوســـف “إنـــه لمصدر فخـــر لنا أن 

الفنانيـــن  هـــؤالء  أعمـــال  بعـــرض  نقـــوم 
المبدعيـــن، وأن يكـــون لنـــا دور في تعزيز 
الحـــوار الفنـــي في مملكـــة البحريـــن عبر 
إقامـــة هـــذا المعـــرض، الـــذي نهـــدف منه 
تســـليط الضـــوء علـــى التـــراث البحريني 
األصيـــل، والحـــرف التقليديـــة والصناعة 

الفنـــون  حتـــى  الشـــعبية،  والثقافـــة 
عبـــر  الحديثـــة  المعماريـــة  والهندســـة 

تشجيع الموظفين الموهوبين”.
وأفـــاد أنه ســـيتم اختيار بعـــض اللوحات 
الســـتخدامها في صنـــع تقاويم مجموعة 

البركة وبطاقات المعايدة.

أعلنـــت “كريـــدي مكـــس” عـــن إطـــالق 
أحدث حمالتهـــا تحت عنوان “# خلها_
علينا”، إذ تمنـــح عمالءها الفرصة ليتم 
دفع قيمة اســـتخداماتهم اليومية فوًرا 

من قبل “كريدي مكس”. 
فـــي  “كريـــدي مكـــس”  كمـــا ســـتواصل 
تقديـــم حملتها الكبـــرى، ومنح الفرصة 
لحاملي بطاقاتها دخول الســـحب على 
 ES الجائـــزة الكبرى، ســـيارتين “لكزس
اســـتخدام  لـــكل   2020 موديـــل   ”350
تراكمي بمبلغ 50 دينار في 2020، التي 
بـــدأت بتاريـــخ 1 يناير 2020 وتســـتمر 

لغاية 31 ديسمبر 2020. 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “كريدي 
مكس” يوسف ميرزا “تأتي حملة 2020 
من منطلق رؤيتنـــا الهادفة إلى مكافأة 
عمالئنـــا، إذ نحرص أن تكـــون المكافأة 
مفاجـــأة وفوريـــة وفـــي نفـــس الوقـــت 
مجـــال  فـــي  المســـتجدات  آخـــر  نلبـــي 
التكنولوجيـــا؛ لتقديـــم أفضـــل الحلـــول 

والعروض المناســـبة، ونتطلـــع إلى عام 
يزخـــر بالعديد مـــن الجوائز والمفاجآت 
الســـارة، إذ ســـتكافئ “كريـــدي مكـــس” 
بطاقـــات  اســـتخدامهم  عنـــد  عمالئهـــا 
نقـــاط  أجهـــزة  علـــى  مكـــس”  “كريـــدي 
البيـــع التابعة لهـــا لمعامالتهـــم اليومية 
مثـــل الشـــراء مـــن المحـــالت الصغيـــرة 
أو القهـــوة أو حتـــى دفـــع قســـط تأمين 
الســـيارة، والحصول علـــى فرصة ليتم 

دفـــع قيمـــة الفاتـــورة من قبـــل “كريدي 
مكس”. 

وأضـــاف “لقد تمكنا علـــى مدى األعوام 
الماضية من بناء عالقة متينة ووثيقة 
مع عمالئنا الكـــرام، عبر توفيرنا خدمة 
زبائـــن تتميـــز بجودتهـــا العاليـــة وتقدم 
العديـــد مـــن العوائـــد المجزيـــة، هدفنـــا 
هـــو أن يحظى عمالئنا بتجربة مرضية 
واختيار طرق آمنة وسهلة للدفع وتعود 
بالنفع وبقيمة مضافة وآنية في لحظة 
اســـتخدام بطاقاتنا، وســـتقدم “كريدي 
مكـــس” أثنـــاء العـــام مجموعـــة كبيـــرة 
ومتنوعة من العروض والحمالت التي 

سيتم اإلعالن عنهم الحًقا”.
لكل اســـتخدام تراكمي بمبلغ 50 دينار، 
لدخـــول  البطاقـــة  صاحـــب  ســـيتأهل 
الســـحب على الجائزة الكبرى سيارتين 
 .2020 موديـــل   ”ES 350 “لكـــزس 
وســـيتم السحب واإلعالن عن الفائزين 

بشهر يناير 2021.

يوسف ميرزا

ــي ــن ــري ــح ــب ــوع اإلبــــــــداع ال ــ ــب ــ ــع أس ــ ــن م ــزامـ ــتـ ــالـ ــورابـ ــعــمــاء الــيــومــيــة ف ــات ال ــدام ــخ ــت ــع قــيــمــة اس دفـ
“كريدي مكس” تطلق “# خلها_علينا”“البركة” ينظم معرضا لموظفيه الموهوبين

ــة الــفــنــانــيــن الــمــوهــوبــيــن ــارك ــش ــم ــة ب ــري ــص فــعــالــيــة ح



أيامك الجميلة الرائعة قادمة ال محالة.

عليك أن تخفف عصبيتك هذا اليوم.

تشعر أنك تمتلك الطاقة لتحقيق أهدافك.

ال تفكر في العمل بشكل دائم كما تفعل.

حاول أن تعزز طاقاتك اإلبداعية والفكرية.

حاول أن تستوعب أصعب األمور اليوم.

يوم متقلب ومعاكس، ال تراهن عليه.

ال تفرط في أيام اإلجازات فهي مفيدة.

األسرة في حاجة إلى اهتمامك كثيرا.

التشاؤم جزء من تدمير المستقبل.

الهدوء أفضل ما تقوم به اليوم وغدا.

مشاريع مهمة عليك دراستها جيدا.
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الثور

الجوزاء

السرطان
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العذراء
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الجدي
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الحوت
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 القوات اإلنجليزية بقيادة 
ــســيــر جــــون فــاســتــولــف  ال
ــن قــبــل  ــا مــ ــوًمـ ــجـ تـــصـــد هـ
بقيادة  الفرنسية،  القوات 
كــلــيــرمــونــت  دي  ــكــونــت  ال
والـــــســـــيـــــر جــــون 
ســـتـــيـــوارت مــن 
ــي عــلــى  ــ ــ ــلـ ــ ــ دارنـ
إمـــدادات  قافلة 

تحمل مؤن.

أوضح الفنان عبدالرحمن العقل ســر غيابه عن موســم 
رمضــان المقبل، في تصريح “تلقيت عدًدا من العروض 
والنصوص الدرامية في الفترة الماضية، ولكن جميعا ال 
تناســب إمكاناتي الفنية، وال أجــد أني أقدم عبرها ما هو 

جديد ومميز للجمهور”.
وأكــد أنــه ال يكترث لــدوران عجلــة الدرامــا الرمضانية دون 

مشــاركته حتى اآلن. وأضاف أنه ربما يغيب عن المشهد في الموسم المقبل، 
ليترقب الدور الذي يناسبه.

تبدأ الفنانة دينا الشــربيني تصوير مسلســلها الجديد 
“لعبة النسيان”، في إحدى “الفيالت” بمدينة 6 أكتوبر، 

من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.
ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، إذ يجري فريق 

العمــل حالًيا، تحت إشــراف مخرج المسلســل هاني 
خليفة، بروفات مكثفة تتضمن شــكل المالبس وبروفات 

قراءة؛ من أجل االســتقرار على الشكل النهائي قبل بداية التصوير، وجمعت 
البروفات: دينا الشربيني، أحمد السعدني، إنجي المقدم ورجاء الجداوي.

كشف مشاري العوضي عن انضمامه إلى شركة “روتانا” 
لإلنتــاج الفني، وقال “وقعت عقد انضمامي إلى شــركة 
“روتانــا” العريقــة فــي مجال اإلنتــاج الفنــي وصناعة 
النجوم، وأتطلع إلى ترك بصمة مهمة معهم، وانتظروا 

مجموعة من أجمل األعمال في الفترة المقبلة”.
ومــن جهــة أخرى، ذكــر العوضي أنــه انتهى من تســجيل 

أغنيات ألبومه الجديد “أبي تسمع”، المقرر طرحه مع “روتانا”.
وأوضح أن األلبوم يضم مجموعة مميزة من األغنيات.

“روتانا”لعبة النسيانعروض للعقل
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فــي ظــل كثرة ألـــوان طــاء األظــافــر التي 
شاهدناها هذا الموسم، برزت ألوان سوداء 
خصوًصا  وبريقها،  بتدرجاتها  ومخملية 
القصيرة  األظـــافـــر  مــع  مــتــنــاغــم  بــأســلــوب 
ــي فـــي شــتــاء  ــكــون أو الـــطـــويـــلـــة، حــتــى ت
الصيحات  ألجدد  ومواكبة  ساحرة   ،2020

الجمالية.
بــارزة ولــم تغب  القوية  األلــوان  ويبدو أن 
عــن شــتــاء 2020، خــصــوًصــا مــع األظــافــر 
الطويلة والدائرية، التي تعطي مدى أطول 

لليدين.
فا بد لك أيتها المرأة أن تختاري تدرجات 
 ،)Rag & Bone( بــأســلــوب  ــود  األسـ الــلــون 
الــلــمــاع مــع الـــدوائـــر الــبــيــضــاء الـــبـــارزة من 

جمالية  إطــالــة  عــلــى  للحصول  األســفــل؛ 
بارزة.

باللون  أظافر  طاء  ألــوان  اختيار  ويمكن 
ــبــارزة  ال ــفــرانــش”  “ال تفاصيل  مــع  ــود  األســ

بخطوط عريضة.
المخملية فهي  األظــافــر  ــوان طــاء  ألـ أمــا 
ــنـــة مـــع األظـــافـــر  حـــاضـــرة بـــتـــدرجـــات داكـ

القصيرة؛ لتمنحها األنوثة والجاذبية.
المخملية  األظافر  طــال  اختيار  ويمكنك 
والدائرية،  الطويلة  الرسمات  مع  اللماعة 
المخملية  األظافر  طــاء  عــودة  أن  ويبدو 
مميزة  المتعرجة  الخطوط  مع  الهندسية 
على كامل الظفر؛ لتمنحك إطالة عصرية 

في شتاء 2020.

ألوان طالء أظافر داكنة لشتاء 2020

 1502
اإلسبان يبدأون حملة لتنصير كل المسلمين في غرناطة.

1541
بيدرو دي فالديفيا يؤسس مدينة سانتياغو، عاصمة تشيلي.

1941
القوات األلمانية تصل شمال إفريقيا في الحرب العالمية الثانية.

 2002
بدء جلسات محاكمة الرئيس اليوغسافي سلوبودان ميلوشيفيتش.

 2009
تصادم قمران صناعيان في الفضاء على ارتفاع أكثر من 800 كلم.

ينتظر جيم كاري يوم 14 
الجاري، طرح مجموعة من 
األفام المختلفة، في دور 

العرض السينمائية بأميركا 
ودول أخرى، إذ يعود كاري 
بفيلم “القنفذ سونيك” بعد 

غيابه 4 سنوات عن السينما.

هــدف وبــا  الــروح  خاويــة  الروائيــة  اإلصــدارات  معظــم 

نصار: القارئ العربي ال يريد المنفعة بل الترفيه

قال صاحب الدار الثقافية للنشــر بالقاهرة فتحي نصار، إن دور النشــر 
العربــي تواجــه تحديــات كبيــرة، فــي مقابــل انتشــار وســائل التواصــل 
االجتماعي والهواتف واأللواح الذكية، وأوضح أن اإلشــكالية ال تكمن 

في القراءة فحسب، وإنما بالذائقة أيًضا.
وأشــار نصــار، في لقــاء أجرته “البالد” معه في معــرض القاهرة الدولي 
للكتاب، إلى أن الجيل الجديد ال يطلبون من الكتب ما هم بحاجة إليه، 

بقدر رغبتهم بالترفيه والمتعة.

كيف تقرأ اتجاهات القارئ  «
العربي اليوم؟

ــقــارئ الــعــربــي الــيــوم هي  اتــجــاهــات ال
لــلــتــرفــيــه، ولــيــس لــنــهــل الــمــعــرفــة أو 
كنا  كما  الجمهور  يعد  ولم  االستفادة، 
المعلومة  عن  يبحث  بالسابق،  نعرف 
الــبــنــاء الداخلي  الــذائــقــة، وعــن  وعــن 
في  واضـــح  انــحــراف  هنالك  الحميد، 
مسار اختيار المادة األدبية المنشودة، 
إلــى عــوالــم أخـــرى ال تــقــرب النهوض 

بالمجتمعات أو حتى باألسرة.
هل هي برأيك حالة خاصة أو  «

عامة؟

ــقــراءة حــالــة عــامــة، لكن اخــتــيــار ما  ال
بثقافات  يــرتــبــط  مــنــه  والـــهـــدف  تــقــرأ 
المجتمعات، وبالمسؤولية االجتماعية، 
ــاء،  ــدقــ ــرة، ومــنــظــومــة األصــ ــ ــاألسـ ــ وبـ
الــقــراءة،  على  الصحيحة  وبالتنشئة 
التي ترتكز على العناية في اختيار ما 
الــرف، فاألمر ليس محصوًرا  هو على 
لدينا  العربي، بل هو عام، لكن  بالعالم 

أكثر من غيره، وأقولها آسًفا.
ذكرت أن هناك اتجاه من القراء  «

للترفيه، لماذا؟

بشكل  للتخصص  يتجهون  الكثيرون 
مـــفـــرط، وهـــــذا أمــــر خـــاطـــئ، فحين 
االقــتــصــادي  بــالــشــأن  المهتمين  تــســأل 
تــجــدهــم ال يــعــرفــون عــن الــثــقــافــة أو 
وهــذا  الــهــامــش  إال  السياسة  أو  الــفــن 
خطأ جسيم، فالمثقف ظاهرة مطلوبة 
الذي  فهو  والحقول،  المجتمعات  بكل 
بالفكر الجماعي  النهوض  يساعد على 
واألخــــــاقــــــي والـــقـــيـــمـــي لــلــمــجــتــمــع 

وللمدرسة ولألسرة.
نحو  الجماعي  التوجه  يخص  وفيما 
الجو”،  و”تغيير  والمتعة  الترفية  حقل 
أمر  للبعض أن يسميه، فهو  كما يحلو 
المطربين  ظــواهــر  تنامي  مــع  متزايد 
والـــمـــوســـيـــقـــيـــيـــن و”الـــفـــاشـــنـــيـــســـتـــا”، 
ــرأي فــي شــبــكــات الــتــواصــل  ــ ــادة ال وقــ
االجتماعي، وظهور المنصات الرقمية 

للسياحة والسفر وغيرها الكثير.
 وماذا عن األديب نفسه؟  «

أال ترى أنه يتحمل جزءا 
واسًعا من المسؤولية 

األخالقية هنا؟

األديب يريد أن يطبطب على 
القارئ ويرضيه، وأن يقدم له 
نافع  هو  ما  وليس  يتمناه  ما 
له، فبداًل من أي يرفع األديب 
من مستوى القارئ، ينزل هو 
لمستواه، ويدغدغه ويجامله 

ويتزلف له.
ــاء، إذ إنــه  ــغــن وأعــطــيــك مـــثـــااًل فـــي ال
وعبدالحليم  كلثوم  أم  ظــاهــرة  وبعد 
األطرش،  وفريد  عبدالوهاب  ومحمد 
ــيــوم يسمونهم  ال لــك  خـــرج مــطــربــون 
“المطربون الشعبيون”، وهؤالء اللذين 
ــقــدمــون مـــــوادا فـــارغـــة الــمــضــمــون،  ي
ويكسبون اليوم أكثر مما كانت تكسبه 

أم كلثوم بكثير.
 ماذا عن روح الروايات الجديدة؟  «

لماذا نراها غائبة؟

فإنني  مــقــالــة،  أكــتــب  حين  شخصًيا، 
لكي أضمن  عــدة؛  مــرات  كتابتها  أعيد 
باسمي  تليق  التي  بالصورة  أن تخرج 
وبتاريخي وبالقارئ المصري والعربي، 
روايــات  هناك  فــإن   - وبالمقابل   - لكن 
عـــديـــدة تــضــخ فـــي أســــــواق الــكــتــب 
ال  لــلــروح،  خــاويــة  والعربية،  المحلية 
تحمل بمضمونها فكرة واحدة مفيدة، 
وتنتشر  عـــدة  بطبعات  تــبــاع  ولكنها 

بشكل غريب وغير مفهوم.
أين النقاد مما يحدث؟  «

المجتمع يفرز الطبيب الفاشل والناقد 
الفاشل، عمري 78 سنة، ولكنني حزين 
مــزدهــرة،  ثقافية  فــتــرات  ألنــي عشت 

وكنت - أنا وغيري - نتعنى المسافات؛ 
لــكــي نــســتــمــع لــكــلــمــة مـــن قــبــل مثقف 
أو أديــب، أو نتابع حـــوارات ونــدوات 
نــراه  مــا  ولكن  للحياة.  مفهومنا  تغير 
اليوم هو أمر مثير للدهشة، خصوًصا 
فحين  وإشــهــارهــا،  الكتب  تواقيع  مــع 
القراء  نتصفحها وهي ذات إقبال من 

نندهش من ضحالتها وتفاهتها.
في  عميق  غياب  هناك  المقابل،  وفــي 
حــس الــمــســؤولــيــة لـــدى بــعــض الــنــقــاد، 
الــتــكــســب  األول  هــمــهــم  ــات  ــ ب ــن  ــذيـ الـ
الــمــالــي، ولــيــس رفـــع مــســتــوى الكتب 

والروايات إلى األعالي.
هل أنت متشائم؟ «

عــاصــرت مراحل  ألنــنــي  لــألســف؛  نعم 
التي  العربية  الثقافة  زاهية من حقب 
أثرت المجتمعات وبنتها بشكل قويم.

وعاصرت كتاب كبار كنجيب محفوظ 
وإحسان عبدالقدوس وتوفيق الحكيم 
وغيرهم الكثير، وما أراه اليوم هو أمر 
المستوى  على  والحزن  للشفقة  يدعو 
الذي وصل إليه الرف الثقافي واألدبي 
المسؤولية  وتظل  العربي،  والــروائــي 
ومجتمع  كــدولــة  شاملة،  أسلفت  كما 

وأسرة على حد سواء.

فتحي نصار متحدثا لـ “البالد”
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األميركيون ينفقون الماليين لشراء هدايا لحيواناتهم في “الفالنتاين”
فــي إحصائيــة أميركيــة حــول “الفالنتايــن”، تبيــن أن المعلميــن يتلقون معظم بطاقات عيد الحب ســنوًيا، يليهم األطفال واألمهــات والزوجات، وأن األميركييــن ينفقون أيضا ما 

يقرب من 650 مليون دوالر على الهدايا لحيواناتهم األليفة.

وقدمت أكثر من 5 ماليين أسرة أميركية هدايا عيد 
الماضي، وأكثر من  العام  الحب للكالب األليفة في 

مليوني هدية للقطط.
األميركيين  مــن  الــمــزيــد  أن  مــن  الــرغــم  ولــكــن على 
فعلًيا  ينفقون  الناس  فإن  للكالب،  هدايا  يشترون 
لكل  دوالرًا   96 بحوزتهم حوالي  التي  القطط  على 

أسرة، مقابل 81 دوالًرا للكالب.
والحلوى والزهور أكثر الهدايا شيوًعا في عيد 
الحب، ولكن وفًقا لالتحاد الوطني األميركي 

ننفقها  التي  الفئة  فــإن  بالتجزئة،  للبيع 
في هذا اليوم تتجاوز المجوهرات، 

وتشمل  دوالر،  مليار   4.7 بمبلغ 
هذه القيمة السهرات في الخارج 
تليها  دوالر،  مليار   3.7 بقيمة 

الزهور، والمالبس ثم الحلوى.
قلب  شكل  على  صندوق  وأول 

 1861 العام  في  الشوكوالته  من 
صــمــمــه ريــتــشــارد كـــادبـــوري، نجل 
مؤسس “كادبوري” جون كادبوري، 

الذي بدأ في تعبئة الشوكوالته في صناديق فاخرة 
لزيادة المبيعات.

36 مليون صندوق من الشوكوالته على  ويتم بيع 
شكل قلب كل عام.

ويـــــــــعـــــــــتـــــــــبـــــــــر 
ــن”  ــايـ ــتـ ــنـ ــالـ ــفـ “الـ
أفــــضــــل يــــوم 

مـــقـــتـــرح 

للزواج والرومانسية، فهو أحد األيام الشائعة لطلب 
الزواج.

ــد االســتــطــالعــات، تم  ووفـــًقـــا لــنــتــائــج أحـ
يوم  كأفضل  الحب  عيد  يوم  اختيار 
في السنة القتراحه من أي يوم آخر.

ــعــديــد مـــن بـــلـــدان أمــيــركــا  وتـــعـــرف ال
ــورادوس”  ــامـ “إنـ بأنها  العطلة  الالتينية 
يوم أو يوم العشاق أو “دي ديل آمور ذ ال 

أميستاد” أو يوم الحب والصداقة.
يتبادلون  األزواج  أن  مــن  ــرغــم  ال وعــلــى 
فإن  الــيــوم،  هــذا  الــزهــور والشوكوالته في 
ــى إظــهــار  ــ تــركــيــز الــعــطــلــة مـــوجـــه إل

االمتنان لألصدقاء.
ــي الــيــابــان، مــن الــمــعــتــاد أن  وفـ
ــإعــطــاء  ــنـــســـاء فـــقـــط ب ــوم الـ ــقـ تـ
تشير  إذ  لـــلـــرجـــال،  ــويــات  ــحــل ال
جـــودة الــشــوكــوالتــه إلــى مشاعر 
لما  وفًقا  الحقيقية،  السيدات 
قالته مجلة “فورتشن”.

تثير النجمة التركية هاديسا الجدل بين الجمهور كل فترة، وتعد  «
حياتها الخاصة مادة دسمة لإلعالم. وقالت وفق تقارير إعالمية “إنها 
ال تريد االرتباط بفنان يعمل في نفس مجالها، لكنها لم تعّلل سبب 

رفضها لذلك”. وقررت هاديسا أخيًرا مقاضاة شقيقتها هوليا، التي 
كانت تعمل منسقة أزياء لها، متهمًة إياها بأنها ربحت أموااًل دون وجه 
حق مستغلة اسمها، إذ كانت تأخذ نسبة لمصلحتها أكثر من المقررة 

على الحفالت.
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بعد نحو 160 عاًما.. البنتاغون يغلق صحيفته الورقية
األمــيــركــيــة  ــاع  ــدفـ الـ وزارة  ــّررت  ــ قـ ــا،  ــاًمـ عـ  160 نــحــو  بــعــد 
اليومية  صحيفتها  من  الورقية  النسخة  إغالق  “البنتاغون” 

بسبب التقشف وانتشار اإلنترنت.
من  المطبوعة  نسخته  وقــف  يــنــوي  إنــه  البنتاغون  وقـــال 
الطبعة  تاريخ  يعود  التي  سترايبس”،  آند  “ستارز  صحيفة 
األولى منها إلى العام 1861 خالل الحرب األهلية األميركية.

مكاسكر،  إالين  البنتاغون،  في  المالية  المديرة  وأوضحت   
“قّررنا   2021 للعام  الــوزارة  ميزانية  تقديمها مشروع  خالل 
أنه في العصر الحديث، لم تعد الصحف الورقية هي الطريقة 

التي نتواصل من خاللها”.
هــذه  أوردت  جـــورنـــال”  ســتــريــت  “وول  صحيفة  وكــانــت   
في  المتخصصة  اليومية  الــجــريــدة  هــذه  حــول  المعلومة 
ا من البنتاغون لكن بخط  الشؤون العسكرية والممولة جزئيًّ

تحرير مستقل، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
 ونقلت “وول ستريت جورنال” عن وثيقة ميزانية صادرة 
المالي  دعمها  إلى خفض  “تتطلع  الــوزارة  أن  البنتاغون  عن 
للصحيفة مع انتقال الجمهور من وسائل اإلعالم المطبوعة 

إلى وسائل إعالم يمكن الوصول إليها على نطاق أوسع”.
على  نشرتها  تــغــريــدة  فــي  الــبــنــتــاغــون،  ودافــعــت صحيفة   

التحريرية،  استقالليتها  عــن  “تــويــتــر”،  موقع  فــي  حسابها 
رسائل  إيصال  ليست  سترايبس‘  آند  ’ستارز  “مهمة  وقالت 
الوزارة أو القيادة العسكرية، بل أن تكون نشرة مستقلة في 

خدمة القوات المسلحة”.
ووفًقا لفرانس برس، تصدر صحيفة “ستارز آند سترايبس” 
نسًخا ورقية مطبوعة في عدد من دول العالم حيث تملك 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة قــواعــد عسكرية مــهــمــة، مــثــل الــيــابــان 
 12 وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا، ويتم توزيع حوالى 
ا على تلك القواعد، خصوًصا عندما يكون  ألف نسخة يوميًّ

الوصول إلى اإلنترنت صعًبا أو محظوًرا ألسباب أمنية.

سجلت درجات الحرارة في محافظة 
الشمالية  الـــحـــدود  بمنطقة  طــريــف 
درجات   4 الثالثاء،  أمس  السعودية، 
ــع تــســاقــط خفيف  تــحــت الــصــفــر، مـ

للثلوج.
السعودية،  “اإلخبارية”  قناة  وبحسب 
بلغت درجة الحرارة الصفر في عرعر 
والـــقـــريـــات، فــيــمــا ســجــلــت فــي تبوك 
الهيئة  تستبعد  ولــم  ــدة.  واحــ ــة  درجـ
في  البيئة  وحماية  لــأرصــاد  العامة 
الثلوج  تساقط  استمرار  السعودية، 
على مرتفعات منطقة تبوك واألطراف 
ــدود  ــحـ ــن مــنــطــقــتــي الـ الــشــمــالــيــة مــ
ــع اســتــمــرار  ــوف، مـ ــجــ ــ الــشــمــالــيــة وال
تلك  الــحــرارة على  درجــات  انخفاض 

المناطق والمنطقة الوسطى.
وتشهد المنطقة انخفاًضا في درجات 
لمنخفض  تعرضها  نتيجة  الــحــرارة، 
جوي قطبي؛ تسّبب أيًضا في تساقط 
العراقية بغداد،  العاصمة  الثلوج على 

للمرة األولى منذ سنوات.

درجات الحرارة دون 
الصفر في السعودية

تظهر خريطة مرّوعة جديدة طبيعة االنتشار الذي ال يمكن وقفه لفيروس 
“كورونا” الجديد، في جميع أنحاء العالم. 

5 ماليين من سكان ووهان  ويكشف الرسم البياني المذهل كيفية تحرك 
الحجر  المدينة في  الفيروس، قبل وضع  نقطة صفر تفشي  الصينية، من 
الصحي. وتقدر بيانات جامعة ساوثهامبتون البريطانية، انتشار الفيروس 
وبيانات  المحمول  الهاتف  على  ذلــك  ويعتمد  المقبلة.   الثالثة  لأشهر 
الرحالت لنحو 60 ألًفا من 5 ماليين فرد، الذين انطلقوا من مدينة ووهان، 

حيث نشأ فيروس “كورونا”، قبل إغالق المنطقة.

ألقت الشرطة الروسية القبض على شاب حاول إثارة الذعر في نفوس الركاب 
في مترو موسكو، بعد أن تظاهر بأنه مصاب بأعراض فيروس “كورونا”. 

المراقبة  “بعد  فولك  إيرينا  الروسية  الداخلية  وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت 
ومتابعة وسائل اإلعالم ووسائط التواصل االجتماعي، تمكنت قوات الشرطة 
من إلقاء القبض على شاب انتهك قواعد النظام العام في مترو األنفاق بمدينة 
موسكو”. ودخل الشاب كارومات جابوروف، هو وأصدقاؤه إلى إحدى عربات 
الشديد،  باإلعياء  بالتظاهر  القطار في مترو موسكو، مرتديا قناعا طبيا، وبدأ 
ليحاول  المقصورة وبدأ يرتجف،  بنفسه على األرض بين ركاب  ألقى  ومن ثم 
“فيروس  بالصراخ  صديقه  عال  فيما  بالمرض،  مصاب  بأنه  وإقناعهم  خداعهم 
كورونا هنا.. اخرجوا بسرعة”، ما أثار حالة من الذعر والهلع الشديد بين الناس.

دراسة مرعبة تكشف مدى خطر انتشار “كورونا”

مزحة تتحول إلى جرم في مترو موسكو

من أسبوع الموضة في نيويورك )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفنانة  إن  مــصــريــة،  إعـــالم  ــل  وســائ قــالــت 
ــمــشــهــورة، شــويــكــار، تــعــّرضــت  الــمــصــريــة ال
لخطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية، 
على  وانتقلت  الحركة،  وأفقدتها  أقعدتها 
العالج.   لتلقي  المستشفيات  إلحــدى  إثرها 
ــارت وســائــل اإلعـــالم المصرية إلــى أن  وأشـ
سنوات  لعدة  وتعود  مخفية  كانت  الواقعة 
حــيــث تــوجــهــت الــفــنــانــة الــمــصــريــة إلحــدى 
بعد  جراحية  عملية  إلجــراء  المستشفيات 
أن سقطت في المنزل، وأصيبت بكسور في 
عظام الحوض والفخذ، ولكن الخطأ الطبي 
تام ومنعها  للحركة بشكل  إلى فقدانها  أدى 

من ممارسة التمثيل.

النتقادات  فنية  نــاقــدة  تعرضت 
حـــــادة بــعــدمــا أتــلــفــت “بــطــريــق 
الخطأ” عمال فنيا زجاجيا، قيمته 
فوقه  وضعت  إذ  دوالر،  ألــف   20
فــارغــة، فــي معرض  علبة صـــودا 

فني في المكسيك.
 ونــقــلــت صــحــيــفــة “ديـــلـــي مــيــل” 
الفنية  ــاقــدة  ــن ال أن  الــبــريــطــانــيــة 
أفيلينا ليسبر حاولت االستخفاف 
ــفــنــي، فــوضــعــت علبة  ال بــالــعــمــل 
ــم حـــاولـــت  ــ الـــــصـــــودا أعـــــــــاله، ثـ
ماكو  زونــا  معرض  في  تصويرها 

للفنون في مكسيكو سيتي.
لكن سرعان ما سقط العمل الذي 
عبارة  وهو  ريكو،  غابرييل  نفذه 
وبداخلها  الزجاج  من  قطعة  عن 
ــدم وغــيــرهــا من  ــرة قــ ــ حــجــر وكـ
على  بعشوائية،  المعلقة  األشياء 
من  وجـــيـــزة  فــتــرة  بــعــد  األرض، 

وضع علبة الصودا.

شويكار تفقد قدرتها على 
الحركة نتيجة خطأ طبي

بعلبة فارغة.. دمرت 
عمال فنيا بـ20 ألف دوالر

العائلة  في  جديد  مهم  عائلي  حــدث 
الــمــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة، كــشــفــت عنه 
قبل  أخيرا،  محلية  صحافية  تقارير 
أن يعلنه بنفسه حفيد ملكة بريطانيا 

بيتر فيليبس وزوجته الكندية أوتم.
ــيــبــس حــفــيــد الــمــلــكــة  ــن فــيــل ــ ــل  وأعــ
وقــاال  انفصالهما،  وأوتـــم  إلــيــزابــيــث، 
إنــهــمــا شــرعــا بــالــفــعــل فــي إجــــراءات 

الطالق، بعد زواج دام 12 عاًما.

ــم فــيــلــيــبــس  ــاســ ــ ــدث ب ــحـ ــتـ وقـــــــال مـ
القرار اتخذ بعد أشهر من  وأوتم، إن 
النقاشات، وإنهما أبلغا الملكة والعائلة 

العام الماضي.
إن  البريطانية  وقالت صحيفة “صن” 
 8 بين  مــن  األكــبــر  الحفيد  فيليبس، 
الشديد  بالحزن  شعر  للملكة،  أحفاد 
عاًما(   41( أوتــم  زوجته  رغبة  بسبب 

في االنفصال.

طالق يعم الحزن في العائلة الملكية البريطانية

الممثلة الهندية األسترالية جابي خيرا أثناء حدث ترويجي لمتجر 
جديد في أمريتسار )أ ف ب( ورفض قصر باكنغهام التعليق على خبر االنفصال، قائاًل إن األمر “مسألة شخصية”، فيما أضاف بيان المتحدث 

أن “عائلتي فيليبس وأوتم حزينتان لإلعالن، لكنهما يدعمان بقوة قرارهما بالمشاركة في رعاية الطفلتين”.

ــارا” الــتــي  ــ ــي ســـاعـــدت عــاصــفــة “ســ
وأجزاء  األطلسي  المحيط  تضرب 
من أوروبا على تقليص مدة رحلة 
ــعــة لــلــخــطــوط  جـــويـــة لــطــائــرة تــاب
الــبــريــطــانــيــة بــيــن واليـــة نــيــويــورك 
البريطانية  والعاصمة  األميركية 
لندن من 6 ساعات و55 دقيقة إلى 

4 ساعات و56 دقيقة فقط.
ــا  ــًمـــا قــيــاســيًّ ــة رقـ ــرحــل وســجــلــت ال
ــة بين  ــرحــل ــًدا فـــي ســرعــة ال ــديـ جـ
نيويورك ولندن بعدما سبق لرحلة 
أن  أتالنتيك  فيرجن  لشركة  تابعة 
زمنية  مــدة  فــي  المسافة  قطعت 
ـــ4 ســاعــات و59 دقــيــقــة،  بـ قــــدرت 

بفارق 3 دقائق بين الرحلتين.
لـ”فاليت  الرسمي  الحساب  ونشر 
حركة  رصـــد  فــي  المختص  ردار” 

ــطــيــران الــمــدنــي عــلــى “تــويــتــر”،  ال
ــريــاح  ــح فــيــهــا أن ال تــغــريــدة أوضــ
الــطــائــرة  دفــعــت  للعاصفة  الــقــويــة 
سرعتها  مــن  وزادت  األمــــام  ــى  إلـ
بين  الــمــســافــة  لتقطع  االعــتــيــاديــة 
المحيط  أجــــواء  عــبــر  الــمــديــنــتــيــن 
ــارب  ــي قــ ــنـ ــارق زمـ ــفــ ــ ــلـــســـي ب األطـ
ــم مـــذهـــل.    ــ ــو رقـ ــ الـــســـاعـــتـــيـــن، وهـ
وعلقت مديرة العالقات مع وسائل 
البريطانية  الخطوط  فــي  اإلعـــالم 
الرحلة،  على  رافينسكروفت  ليزا 
للسالمة  األولوية  نعطي  ما  “دائًما 
عــلــى حــســاب الــســرعــة، وطــيــارونــا 
توفير  على  يــحــرصــون  الــمــاهــرون 
للمسافرين  الــالزمــة  الــظــروف  كــل 

ليصلوا لندن قبل الوقت المحدد”.

عاصفة “سيارا” تقلص مدة رحلة جوية ساعتين

ــمـــار صغير  حـ تــســبــب وجـــــود 
مــن فصيلة  كـــالب،  ثــالثــة  بين 
جــيــرمــان شــيــبــرد، وتــواصــلــه 
معهم بشكل دائم إلى اكتسابه 
ــارات الــكــالب.  ــهـ تــصــرفــات ومـ
ــتـــواصـــل  ونــــشــــرت مــــواقــــع الـ

أمه عنه عند والدته،  الذي تخلت  “تيم”  الصغير  الحمار  أميركا قصة  االجتماعي في 
لتربيه عائلة في مدينة أوتمان في والية أريزونا.  وتكيف الحمار الصغير مع الحياة 
سابًقا.  بالمرض  إصابته  بعد  جيدة  صحة  واكتسب  بــاألمــان،  وشعر  المنزل،  داخــل 
“أخــالق  وإكسابه  الحمار  تعليم  في  الكالب  ساعدت  فقد  “زحــمــة”،  موقع  وبحسب 
المنزل” واكتسب الحمار بسبب تواصله مع الكالب مهارات متعددة وانفعاالت مشابهة 
النفعاالت الكالب، فيقوم على سبيل المثال بهز ذيله عند شعوره بالسعادة، ويستلقي 
المنزل، بمجرد  إلى  باستقبال صاحبه عند عودته  الحمار  الكالب. ويقوم  وينام مثل 

دخوله من الباب ويقفز عليه بحماس شديد مشابه ألصدقائه الكالب.

حمار يتخلى عن جنسه... ويتحّول إلى كلب

نسخة ورقية من صحيفة البنتاغون
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