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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام
  حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
   وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة
الذكرى التاسعة عشر لميثاق العمل الوطني

 داعين اهلل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة
وشعب البحرين بالخير واليمن والبركات.

الزياني يؤّدي اليمين القانونية أمام جاللة الملك 

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة بحضـــور ولـــي العهـــد نائـــب القائد 

األعلـــى النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، أمس 
فـــي قصـــر الصافريـــة، وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 

الزيانـــي، الذي أدى اليمين القانونية أمام جاللة الملك 
بمناسبة صدور المرســـوم الملكي بتعيينه في منصبه 

)02(الجديد.
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اقرأ في

مستشفى رويال 
البحرين يتوسع 

في خدماته

مركـز ستانفـورد 
الطبــي.. إرث من 

التميـز

تطـور الخدمات 
في المستشفى 

األميركي

تحفيز اإلبداع في العمل الحكومي
الخدمات تميز جودة  أسهم في  التطوير  العهد:  ولي  سمو 

المنامة - بنا

أكد ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
التطويـــر  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
مملكـــة  تنتهجـــه  الـــذي  المســـتمر 
القطاعـــات  كل  لتعزيـــز  البحريـــن 

التنموية أسهم في صياغة منظومة 
عمـــل متكاملة لتعزيـــز كفاءة األداء 
وتميـــز جودة الخدمـــات التي تقدم 
للمواطنيـــن، مشـــيرا ســـموه إلى أن 
المملكـــة تواصل العمـــل على تحفيز 
البيئة اإلبداعية في منظومة العمل 
الحكومي والتشجيع على االبتكار.

جاء ذلـــك لدى تكريم ســـموه بقصر 
مـــن  عـــدد  بحضـــور  أمـــس  الرفـــاع 
مراكـــز   8 والمســـؤولين،  الـــوزراء 
علـــى  حاصلـــة  حكوميـــة  خدمـــة 
تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج 
تقييـــم مراكـــز الخدمـــة الحكوميـــة 

“تقييم 2”.

سمو ولي العهد لدى تكريمه 8 مراكز خدمة حكومية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية “تقييم 2”
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قرينة العاهل: زيادة بمشاريع اإلنتاج الغذائي
المنامة - بنا

رئيســـة  البـــالد  عاهـــل  قرينـــة  نوهـــت 
المجلس االستشـــاري للمبـــادرة الوطنية 
لتنميـــة القطاع الزراعي صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفـــة بالزيادة الملحوظـــة في التوجه 
نحـــو االســـتثمار فـــي المجـــال الزراعـــي 
ومشاريع اإلنتاج الغذائي بكافة أنواعها. 
جـــاء ذلك لـــدى االجتمـــاع األول للدورة 
الثالثـــة للمجلـــس االستشـــاري للمبـــادرة 
الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعي الذي 
عقد برئاســـة ســـموها صبـــاح أمس بمقر 

المجلس األعلى للمرأة بالرفاع.
الملكيـــة  التوجيهـــات  ســـموها  وثمنـــت 
الســـامية والمتمثلـــة فـــي وضـــع وتنفيذ 

“مشـــروع إســـتراتيجي لإلنتاج الوطني 
للغذاء” عبر تخصيص مواقع لالستزراع 
الســـمكي واإلنتـــاج النباتي، ورفع نســـبة 
القـــدرات  وتطويـــر  المحلـــي،  اإلنتـــاج 

الوطنية في مجـــال الصناعات الغذائية 
والحفـــاظ على خبرة أصحـــاب العاملين 
فـــي هـــذه  المحـــدود  الدخـــل  مـــن ذوي 

المهن.

قرينة عاهل البالد تترأس االجتماع األول لتنمية القطاع الزراعي 
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ثمنـــت قرينـــة عاهـــل البـــاد رئيســـة 
للمبـــادرة  االستشـــاري  المجلـــس 
الزراعـــي  القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيـــم آل خليفـــة التوجيهات 
الملكية الســـامية والمتمثلة في وضع 
وتنفيذ “مشروع إستراتيجي لإلنتاج 
تخصيـــص  عبـــر  للغـــذاء”  الوطنـــي 
مواقع لاســـتزراع الســـمكي واإلنتاج 
النباتي، ورفع نســـبة اإلنتاج المحلي، 
وتطويـــر القدرات الوطنية في مجال 
الصناعـــات الغذائيـــة والحفـــاظ علـــى 
العامليـــن مـــن ذوي  خبـــرة أصحـــاب 
الدخـــل المحـــدود فـــي هـــذه المهـــن، 
مؤكدة سموها في هذا الصدد حرص 
القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة  المبـــادرة 
الزراعـــي علـــى دعـــم هـــذه المبـــادرة 

ومتابعة نتائجها.
ونوهـــت قرينة عاهل البـــاد بالزيادة 
الملحوظة في التوجه نحو االستثمار 
في المجال الزراعي ومشاريع اإلنتاج 
الغذائي بكافة أنواعها، داعيًة سموها 
إلى ضرورة اســـتدامة هذه المشـــاريع 
القريـــب،  المســـتقبل  فـــي  وتطورهـــا 
دور  الخصـــوص  هـــذا  فـــي  مثمنـــة 
الجهات في دعم هذه المشـــاريع التي 
تســـاهم في تحقيق أهـــداف المبادرة 
والمتمثلـــة فـــي توحيـــد الجهـــود بين 
مختلـــف الجهـــات المعنيـــة بالقطـــاع 
الزراعي وتذليل أية صعوبات تواجه 

القطـــاع  وتشـــجيع  فيـــه،  العامليـــن 
الزراعـــي  االســـتثمار  علـــى  الخـــاص 
إلى جانب تشـــجيع استخدام أحدث 
التقنيـــات الزراعية ودعم الدراســـات 
برامـــج  تنفيـــذ  ومتابعـــة  العلميـــة، 
توعويـــة لنشـــر الممارســـات الزراعية 

السليمة. 
األول  االجتمـــاع  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
للـــدورة الثالثة للمجلس االستشـــاري 
القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة  للمبـــادرة 
الزراعـــي الـــذي عقد برئاســـة ســـموها 
صبـــاح امـــس األربعاء بمقـــر المجلس 

األعلى للمرأة بالرفاع.
ســـموها  رحبـــت  االجتمـــاع،  وخـــال 
بأعضـــاء المجلـــس االستشـــاري فـــي 
ســـموها  متمنيـــة  الثالثـــة،  الـــدورة 
للجميـــع دوام التوفيـــق والنجـــاح في 
األهـــداف  لتحقيـــق  المبـــادرة  دعـــم 
التـــي أنشـــئت مـــن أجلها، واســـتمعت 
ســـموها لشـــرح مفصل من عبدالعزيز 
عبدالكريـــم، وهـــو الوكيـــل المســـاعد 
محـــاور  حـــول  الزراعـــة  لشـــؤون 
لألمـــن  الوطنيـــة  اإلســـتراتيجية 

الغذائي.
كمـــا قدمـــت األميـــن العـــام للمبـــادرة 
الزراعـــي  القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة 
الشـــيخة مرام بنت عيسى آل خليفة 
عرضا موجزا عن أهم أعمال المبادرة 
في الفترة من 2016 – 2019 وأبرزها 
التركيـــز علـــى مشـــروع هـــورة عالي؛ 
متكامـــا  زراعيـــًا  مشـــروعا  بوصفـــه 
الدائـــم  المزارعيـــن  ســـوق  وتطويـــر 

بالهورة، والذي تم تحديثه من خال 
بالســـوق  ملحقـــة  حديقـــة  تدشـــين 
تـــم إنشـــاؤها بموجـــب تعـــاون مثمـــر 
بيـــن المبـــادرة وعـــدد من مؤسســـات 
القطاع الخـــاص، إلى جانب تطورات 
العمـــل في مركز الحاضنات الزراعية، 

وإنشاء البيوت المحمية.
 كما تم اســـتعراض آخر المســـتجدات 
الدولـــي  البحريـــن  معـــرض  بشـــأن 
للحدائق الذي يقام في مارس المقبل، 
وجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية، 
تفعيـــل  إعـــادة  فـــي  المبـــادرة  ودور 
وإحيـــاء جمعيـــة البحريـــن التعاونية 
المجلـــس  مـــع  والتعـــاون  الزراعيـــة، 
األعلـــى للبيئـــة في اســـتزراع أشـــجار 
القـــرم خصوصـــا فـــي خليـــج توبلـــي، 
والتعـــاون مـــع بنك البركة اإلســـامي 
إلكثـــار النخيـــل وذلـــك فـــي محميـــة 
العريـــن، وتدشـــين موقـــع إلكترونـــي 
للتعريـــف بالحدائـــق العامـــة بالتعاون 

مع جامعة البحرين.
يذكـــر أنه فـــي العام 2010 تم إشـــهار 
القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة  المبـــادرة 
الزراعـــي بمباركـــة ســـامية مـــن لـــدن 
مملكـــة  ملـــك  حمـــد  الملـــك  جالـــة 
البحريـــن وبقـــرار من صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت ابراهيم 
ودعـــم  توحيـــد  بهـــدف  خليفـــة؛  آل 
والمعنيـــة  المهتمـــة  الجهـــات  جهـــود 
بالقطـــاع الزراعي؛ من أجـــل االرتقاء 
أهدافـــه  تحقيـــق  مـــن  وتمكينـــه  بـــه 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

قرينة العاهل تثمن التوجيهات الملكية بشأن تنفيذ إستراتيجية األمن الغذائي

المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى شكر 
رئيس جمهورية الوس

الجاللة  صــاحــب  ــبــالد  ال مــلــك  تلقى 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
بــرقــيــة شــكــر جـــوابـــيـــة مـــن رئــيــس 
ــديــمــقــراطــيــة  ال الوس  جــمــهــوريــة 
ردا  أتشیث،  فــور  بونهانج  الشعبية 
له  المهنئة  تهنئة جاللته  برقية  على 

بمناسبة اليوم الوطني لبالده.
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جاللة الملك، مستقبال بحضور سمو ولي العهد، عبداللطيف الزياني ألداء اليمين القانونية بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية 

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهـــل الباد حضـــرة صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة بحضور ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، أمس في 
قصـــر الصافرية، وزيـــر الخارجية عبد 

اليميـــن  أدى  الـــذي  الزيانـــي،  اللطيـــف 
القانونيـــة أمـــام جالة الملك بمناســـبة 
صـــدور المرســـوم الملكـــي بتعيينه في 

منصبه الجديد.
 وهنأ صاحب الجالة وزير الخارجية، 
متمّنًيـــا له التوفيق والنجـــاح في أداء 
لخدمـــة  الوطنيـــة  المســـؤولية  هـــذه 
البحرين وشعبها العزيز، مشيًدا جالته 

بمـــا يتمتع به مـــن كفاءة وخبرة تؤهله 
للقيام بمهام عمله على الوجه األكمل.

 كمـــا تمنـــى جالتـــه لمستشـــار جالـــة 
الملـــك للشـــئون الدبلوماســـية الشـــيخ 
خالـــد بـــن أحمد بـــن محمـــد آل خليفة 
مهامـــه  فـــي  والســـداد  التوفيـــق  كل 
ومســـئولياته الجديدة، معرًبا أّيده هللا 
عـــن اعتزازه باإلنجـــازات التي تحققها 

الدبلوماســـية البحرينيـــة علـــى امتداد 
العريـــق، وبجهـــود كوادرهـــا  تاريخهـــا 
التي عّززت من المكانة المرموقة التي 
تحظـــى بهـــا المملكة على المســـتويين 

اإلقليمي والدولي.
 من جانبه، رفع وزير الخارجية أسمى 
آيات الشكر وعظيم التقدير واالمتنان 
إلـــى المقام الســـامي لصاحـــب الجالة 

الســـامية،  الملكيـــة  الثقـــة  هـــذه  علـــى 
مؤكـــًدا أن توجيهـــات جالتـــه الكريمة 

ســـتكون نبراًســـا له فـــي تأديـــة مهامه 
الوطنية.

العاهــل: وزيــر الخارجية يتمّتع بخبــرة تؤهله للقيــام بمهمات عمله علــى الوجه األكمل

الزياني يؤّدي أمام جاللة الملك اليمين القانونية

المنامة - بنا
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صاحب السمو الملكي امير سلمان بن حمد آل خليفة

 ولي العهد نائب القائد اعلى النائب اول لرئيس مجلس الوزراء حفظه ا�

يكرم

8 مراكز خدمة حكومية حاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن 
برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية "تقييم" 2019

مركز هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية 
لخدمات بطاقة الهوية

المحرق
وزارة الداخلية

مركز االستقبال للهيئة العامة للتأمين االجتماعي
مركز استقبال مجمع سيف المحرق

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

مركز االستقبال للهيئة العامة للتأمين االجتماعي
مركز االستقبال الرئيسي
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

مركز فحص المعادن
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

مركز البحرين للمستثمرين
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

مركز خدمة العمالء
مجمع السيف

صندوق العمل (تمكين) 

مركز خدمة البلدية الشمالية
مدينة حمد

وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني

مركز خدمات المشتركين
مزايا بالزا

هيئة الكهرباء والماء



أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة أن التطويــر المســتمر الذي تنتهجــه مملكة 
البحريــن لتعزيــز كافــة القطاعات التنموية أســهم في صياغة منظومــة عمل متكاملة 
لتعزيــز كفــاءة األداء وتميــز جودة الخدمات التي تقــدم للمواطنين بما يدعم أهداف 
وتطلعات المســيرة التنموية الشــاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

وأشار سموه إلى أن المملكة تواصل العمل 
علـــى تحفيز البيئة اإلبداعية في منظومة 
العمل الحكومي والتشـــجيع على االبتكار 
للوصـــول إلى مســـتويات متقدمة لتطوير 
األداء الحكومـــي ورفـــع كفـــاءة الخدمـــة 
الحكومية بجـــودة عالية بما يحقق الرضا 

لدى المواطن والمقيم.
بقصـــر  ســـموه  تكريـــم  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
الرفـــاع أمـــس بحضور عـــدد من الـــوزراء 
خدمـــة  مراكـــز  ثمانيـــة  والمســـؤولين، 

حكوميـــة حاصلـــة على تصنيف 
الفئـــة الذهبية ضمن برنامج 

الخدمـــة  مراكـــز  تقييـــم 
“تقييـــم  الحكوميـــة 
2”، وهـــي مركـــز هيئة 
المعلومات والحكومة 

لخدمـــات  اإللكترونيـــة 
بطاقـــة الهويـــة بالمحرق، 

البلديـــة  خدمـــة  ومركـــز 
الشـــمالية بمدينـــة حمـــد التابـــع لوزارة 

األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمراني، ومركزي البحرين للمســـتثمرين 
وفحص المعادن التابعين لوزارة الصناعة 
خدمـــات  ومركـــز  والســـياحة،  والتجـــارة 
المشـــتركين فـــي مزايا بـــازا التابـــع لهيئة 
االســـتقبال  ومركـــزي  والمـــاء،  الكهربـــاء 
الرئيس ومجمع ســـيف المحـــرق التابعين 
للهيئة العامـــة للتأمين االجتماعي، ومركز 
خدمـــات العمـــاء بمجمـــع الســـيف التابـــع 
لصندوق العمل )تمكين(، حيث هنأ ســـموه 
الجهـــات الفائـــزة بتصنيف الفئـــة الذهبية، 
وأثنى ســـموه علـــى جهود كافـــة القائمين 
علـــى مراكـــز الخدمـــة الحكوميـــة الفائـــزة 
بتقييم اللجنـــة وما أبدوه من حرص على 

تحقيق الفئـــة الذهبية التي حصدتها هذه 
المراكـــز، كما أشـــاد ســـموه بالجهـــود التي 
بذلها أعضـــاء لجنة تقييـــم مراكز الخدمة 
الحكوميـــة فـــي إجـــراء عمليـــات التقييم 

والمتابعة منذ بدء تشكيل اللجنة.
وقال سموه إن برنامج تقييم في نسخته 
للجهـــات  فريـــدا  أنموذجـــا  قـــدم  الثانيـــة 
الحكوميـــة نحـــو بـــذل المزيـــد مـــن الجهد 
لتطويـــر أدائهـــا وتقديـــم الخدمـــة بجودة 
وتميـــز، وتعزيـــز تنافســـية تلـــك الجهـــات 
بمـــا يصـــب فـــي دعـــم األهداف 
المنشـــودة الرامية إلى رفع 
كفاءة القطاع الحكومي 
الخدمـــة  وجـــودة 
بمـــا  الحكوميـــة 
لصالح  بالنفـــع  يعـــود 
والمواطـــن،  الوطـــن 
العمـــل  مؤكـــدا ســـموه أن 
بيئـــة  رفـــد  نحـــو  مســـتمر 
العمـــل الحكومـــي ومواصلـــة رســـم 
السياســـات والبرامج التي تسهم في تميز 
الخدمة الحكوميـــة وتدفع بعجلة التنمية 

المستدامة.
مـــن جانبهم، أعرب الوزراء والمســـؤولون 
عـــن مراكـــز الخدمـــة الحكوميـــة التـــي تم 
تكريمها اليوم عن شكرهم لصاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
هـــذا  أن  بالتكريـــم، مؤكديـــن  بتشـــريفهم 
التكريـــم ســـيدفعهم نحو مزيـــد من العمل 
والجهد لتطوير الخدمات الحكومية التي 
تقدمها المراكز بما يتماشـــى مع ما تشهده 
المملكـــة مـــن تطـــور ونماء فـــي المجاالت 

كافة.

المنامة - بنا

تحفيز البيئة اإلبداعية في منظومة العمل الحكومي
ســـمو ولـــي العهـــد: التطويـــر أســـهم فـــي تميـــز جـــودة الخدمـــات المقدمـــة للمواطنيـــن
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افتتحــت األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمرأة هالة األنصاري ورشــة عمل “مشــروع بناء وتصميم مؤشــر مشــاركة المــرأة الخليجية فــي التنمية” 
التــي ينظمهــا المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعاون لــدول الخليج العربيــة بالتعاون مع المجلــس األعلى للمــرأة وهيئة المعلومــات والحكومة 

اإللكترونية، وذلك في مقر المجلس بالرفاع.

وأكـــدت األنصـــاري خالل افتتاح الورشـــة 
أهمية المســـاعي التـــي يبذلها المركز ألخذ 
زمام هذه المبـــادرة النوعية لوضع أدوات 
تعمـــد إلى منهجيـــة التقييم الذاتـــي النابع 
مـــن خصوصيـــة المجتمعـــات الخليجيـــة، 
معربـــة عن تطلـــع المجلس األعلـــى للمرأة 
ألن تكـــون هـــذه الورشـــة منصـــة مثاليـــة 
بأفضـــل  واالسترشـــاد  الخبـــرة  لتبـــادل 
علـــى  بالنفـــع  ســـيعود  ولمـــا  الممارســـات، 

مسيرة التنمية الخليجية.
بحضـــور  جـــرت  التـــي  الورشـــة  وخـــالل 
مختصيـــن من مراكـــز إحصـــاءات وطنية 
خليجيـــة معنيـــة بالمرأة، قالـــت األنصاري 
إن هذا النشـــاط العلمي يأتي في سياق ما 

تشـــهده المرأة من اهتمـــام خاص من قبل 
حكومات دول مجلس التعاون الخليجي؛ 
بوصفها شـــريكا فاعال في مسيرة التنمية 
تشـــهدها  التـــي  والمســـتدامة  الشـــاملة 

المنطقة.
التجربـــة  عـــن  األنصـــاري  وتحدثـــت 
البحرينيـــة في مجال تقدم المرأة، وقالت 
“شـــهدت البحرين فـــي العـــام 2005 وضع 
واعتماد إســـتراتيجية عمـــل وطنية تعنى 
بنهوض المـــرأة البحرينيـــة، لتصنف كأول 
إســـتراتيجية نوعية معنية بشؤون المرأة 
تعتمد من قبـــل رأس الدولة في المنطقة. 
ولقـــد مرت هـــذه الوثيقة فـــي رحلة تطور 
موضوعية اســـتجابت في كل مرحلة إلى 

أولويـــات وتطلعـــات المجتمـــع البحرينـــي 
ومؤسســـاته المختلفة، لتصبـــح اليوم في 
مقام السياســـة العامة التي تؤطر الجهود 
الوطنية إلنفـــاذ توجهات ومبـــادرات هذه 
فـــي منظومـــة عمـــل  المتفاعلـــة  الوثيقـــة 
الدولـــة، ومـــن خـــالل نموذج أشـــمل يعمل 
فـــي إطـــاره العام علـــى حوكمـــة تطبيقات 
تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في 
التنمية، وبما يضمن استدامة تقدم المرأة 
البحرينية وقياس أثر تلك المشاركة على 

التنافسية الوطنية”.
وأكـــدت اهتمـــام المجلـــس األعلـــى للمرأة 
بالتعـــرف علـــى مرئيـــات المشـــاركين فـــي 
الورشة بنموذج مملكة البحرين المسؤول 

عن تنفيذ سياسة وخطط الدولة لتحقيق 
التـــوازن بيـــن الجنســـين، حيـــث يشـــرف 
المجلس األعلى للمرأة بقيادة قرينة عاهل 
البال صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
تفعيـــل  علـــى  آل خليفـــة،  إبراهيـــم  بنـــت 
أدوات ومنهجيـــات هذا النموذج بالتعاون 
الدولـــة  ومؤسســـات  ســـلطات  كافـــة  مـــع 

المـــرأة  إلدمـــاج خطـــط وبرامـــج نهـــوض 
البحرينية في المســـار التنموي العام، التي 
تبلـــغ نســـبة توافـــق برامجها مـــع أولويات 
عمـــل الحكومة للفترة الحاليـــة، ما يقارب 
43 %، فـــي حين بلغت نســـبة توافقها مع 
رؤيـــة مملكة البحريـــن االقتصادية 2030 

نحو 78 %.

وأشـــارت األنصـــاري فـــي كلمتهـــا إلـــى أن 
المجلس األعلـــى للمرأة وضع لهذا الغرض 
آلية وطنية لقياس التوازن بين الجنسين 
تـــم اعتمـــاد  يصـــدر عنهـــا تقريـــر وطنـــي 
منهجيته ودورية نشره من قبل الحكومة، 
وأوضحت أن منهجية التقرير تستند إلى 
المـــرأة فـــي  مســـتويين، األول، مســـاهمة 
االقتصاد الوطني، والثاني، مشاركتها في 
ســـوق العمل ومواقع صنع القـــرار. ويقدم 
التقرير صـــورة تحليلية شـــاملة ألصحاب 
القـــرار بمقاربـــة ومقارنـــة كميـــة ونوعيـــة 
مجموعـــة  خـــالل  مـــن  والرجـــل  للمـــرأة 
مـــن التوصيـــات تهـــدف فـــي مجملهـــا إلى 
اســـتمرار ارتفاع العائد اإليجابي لمشاركة 
المـــرأة علـــى االقتصـــاد الوطني. وســـيتم 
الوطنـــي  النمـــوذج  لتفاصيـــل  التطـــرق 
بأدواتـــه المختلفـــة فـــي الجلســـة الخاصة 

لمملكة البحرين خالل جلسات الورشة.

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة

األنصاري تستعرض تجربة البحرين في صناعة مؤشرها الوطني
ــة” ــة بالتنميـ ــرأة الخليجيـ ــاركة المـ ــر مشـ ــم مؤشـ ــل “تصميـ ــة عمـ ــال ورشـ ــت أعمـ افتتحـ

واستعرضت الشيخة دينا بنت راشد  «
آل خليفة، وهي مدير عام السياسات 
والتطوير في المجلس األعلى للمرأة 

تجربة مملكة البحرين في اعداد 
ومتابعة تنفيذ إستراتيجيات وأنظمة 
وطنية داعمة للتوازن بين الجنسين 
من خالل عمل مؤسسي منظم في 

مجال متابعة تقدم المرأة.

وعرضت إستراتيجيات وأنظمة وطنية  «
داعمة للتوازن بين الجنسين في إطار 

الخطة االستراتيجية لنهوض المرأة 
البحرينية )2019 - 2022(، وارتباط 
مؤشرات هذه الخطة بالتوجهات 

الوطنية لمملكة البحرين، وتحدثت عن 
وضع المجلس األعلى للمرأة نظاما 

خاصا لحوكمة تطبيقات التوازن بين 

الجنسين على المستوى الوطني، مع 
شرح لمفردات هذا النظام التي تتضمن 

السياسات والموازنات وقياس األثر 
والتدقيق والرقابة وإدارة المعرفة.

إلى ذلك تحدثت فاطمة عيسى بن  «
ثاني من اإلدارة المركزية لإلحصاء في 

دولة الكويت عن دور دولة الكويت في 
دعم تحقيق هدف التنمية الخامس 

من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة 
إلى أن خطة التنمية الوطنية لدولة 

الكويت 2020-2015 تضمنت مجموعة 
أهداف ومستهدفات لمساعدة الكويت 
في القضاء على كافة صور التمييز ضد 

المرأة، وقالت “تحقيقا لتلك الغاية، 
قرر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

لدى دولة الكويت والمكتب اإلقليمي 
لهيئة األمم المتحدة لتمكين المرأة 

والمساواة بين الجنسين لمنطقة 

الدول العربية بالتشارك لمدة عامين؛ 
بهدف دعم مشروع مع شركاء محليين 

لتسريع تنفيذ الهدف الخامس من 
أهداف التنمية المستدامة”.

وأضافت أن خطة المشروع المعني  «
بتمكين دولة الكويت من تحقيق 

تمكين المرأة في ظل أهداف التنمية 
المستدامة تضمنت محورا اجتماعيا 
واقتصاديا وسياسيا، وقد تم االنتهاء 

من المرحلة األولى للمشروع في 
ديسمبر 2019، وجاري العمل على 

المرحلة الثانية من الخطة وستحوي 
نفس المحاور، ولكن بشكل متقدم.

تقدم التجربة البحرينية

الكويت تواكب حضور المرأة ضمن أهداف التنمية المستدامة

من جانبه، أكد مدير إدارة الدراسات  «
ومؤشرات التنمية في المركز 

اإلحصائي لدول المجلس التعاون 
لدول الخليج العربية صالح 

المزاحمي أهمية ورشة عمل 
“مشروع بناء وتصميم مؤشر 
مشاركة المرأة الخليجية في 

التنمية” في الوصول إلى رؤى 
خليجية مشتركة حول مصادر 

البيانات الالزمة لحساب مؤشرات 
النوعي االجتماعي عموما، ومؤشرات 
مشاركة المرأة في التنمية خصوصا، 

والمنهجية واألدوات والنماذج 
المستخدمة في دول المجلس التي 
تقيس مشاركة المرأة الخليجية في 

التنمية.

وأشار خالل الورشة إلى أن تحسين  «
مكانة الدول الخليجية على 

المؤشرات العالمية التي ترصد 
مساهمة المرأة في التنمية يتطلب 

التعرف على المتطلبات الدقيقة 
لتلك المؤشرات، والعمل على تلبية 
متطلباتها التي ترصد البعد الثقافي 

واالجتماعي وغيره في مساهمة 
المرأة بالتنمية.

بعد ذلك، استعرض المشاركون  «
في الورشة واقع مشاركة المرأة 

الخليجية في التنمية في دولهم 
متحدثين عن أفضل الممارسات 

في رصد وقياس مؤشرات تمكين 
المرأة الخليجية في المجتمع، 

والجهود المبذولة، ومرئياتهم حول 
رفع ترتيب هذه المؤشرات على 

المستوى الدولي.

بدورها قدمت هند المريبض  «
المشرفة على إحصاءات النوع 

االجتماعي بالهيئة العامة لإلحصاء 
بالمملكة العربية السعودية خالل 

الورشة عرضا حول إستراتيجيات رفع 

مشاركة المرأة السعودية في جميع 
القطاعات التنموية حسب رؤية 

المملكة 2030، وبما يتناسب مع دور 
كل قطاع في تمكين ومشاركة المرأة، 

ولفتت إلى أنه جرى إنشاء مرصد 

وطني للمرأة ليضم خبرات سعودية، 
ويعكس ما وصلت له السعودية 

في مجال مشاركة المرأة بالتنمية، 
ويكون أيضا شريكا داعما لكافة 

الجهات المهتمة بإستراتيجيات 

المرأة مثل مجلس شؤون األسرة 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

ووزارة االقتصاد والتخطيط وكذلك 
للمشاريع الوطنية التنموي في كافة 

أرجاء المملكة.

بدورها تحدثت األخصائية بدائرة  «
اإلحصاءات االجتماعية بالمركز 
الوطني لإلحصاء والمعلومات 
في سلطنة عمان مياسة بنت 
موسى البلوشية عن دور وزارة 

التنمية االجتماعية العمانية 
في إعداد اإلستراتيجيات التي 

تساهم في رفع مشاركة المرأة، 
الفتة إلى الجهود التي تعنى 

بقياس مدى مساهمة المرأة 
وتعزيز دورها في كل الجوانب 

التنموية، وقالت إن المركز 
الوطني لإلحصاء والمعلومات 
في سلطنة عمان يعمل على 

جمع وتحليل البيانات المتعلقة 
بالمشاركة السياسية للمرأة 

وطباعتها في إصدارات سنوية 
وفي تقارير معلوماتية تنشر 

في موقع المركز وتدشن في 
االحتفاالت خاصة االحتفال بيوم 

المرأة العمانية.

ومن المقرر أن تواصل ورشة  «
عمل “مشروع بناء وتصميم 

مؤشر مشاركة المرأة الخليجية 
في التنمية” أعمالها يوم غد 

الخميس 13 فبراير 2020، لمزيد 
من البحث والنقاش حول 

منهجية بناء وتصميم هذا 
المؤشر، والمحاور والمجاالت 

التي سيشمل عليها، والمؤشرات 
الفرعية التي يتضمنها كل 

مجال، وآليات الحساب، ومصادر 
البيانات، وصوال إلى وضع خطة 
عمل وفقا لبرنامج زمني واضح، 
وتختتم الورشة أعمالها بإصدار 

عدد من التوصيات.

تحسين مكانة دول مجلس التعاون الخليجي على المؤشرات العالمية للمرأة

السعودية: رفع مشاركة المرأة في القطاعات التنموية

ُعمان: تعاون وثيق لرصد مؤشرات تمكين المرأة
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المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

اســتــقــبــل وزيــــــر شــــــؤون اإلعـــــــام عــلــي 
دولــة  سفير  أمــس  مكتبه  فــي  الرميحي 
البحرين  مملكة  لــدى  الشقيقة  الــكــويــت 
وذلك  الصباح،  األحمد  جابر  ثامر  الشيخ 
بمناسبة تعيينه سفيًرا لباده لدى المملكة.
بالسفير  الــوزيــر  الــلــقــاء، رّحـــب   وخـــال 
التوفيق  لــه  مــتــمــّنــًيــا  الــجــديــد  الــكــويــتــي 
يسهم  بما  الدبلوماسية؛  مهامه  أداء  في 
التاريخية  األخــويــة  العاقات  تعزيز  في 

وتدعيم  الشقيقين،  البلدين  بين  الوثيقة 
تــمــيــزهــا وتــقــدمــهــا الســيــمــا فـــي الــمــجــال 

اإلعامي.
ــرب الــشــيــخ ثــامــر جــابــر  ــبــه، أعــ  مـــن جــان
األحمد الصباح عن شكره وتقديره لوزير 
ــؤون اإلعــــام عــلــى تــرحــيــبــه، وحــرصــه  شـ
الــتــعــاون اإلعــامــي وتنمية  عــلــى تــعــزيــز 
والشعبين  البلدين  بين  األخوية  الروابط 

الشقيقين.

اجتماعها  التنسيقية في  اللجنة  لقرار  تنفيذا 
برئاسة ولي العهد نائب القائد األعلى، النائب 
السمو  الوزراء صاحب  لرئيس مجلس  األول 
خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
بشأن  المتخذة  االحترازية  اإلجــراءات  بشأن 
ــا الــمــســتــجــد، صـــرح وكيل  ــكــورون فــيــروس ال
وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات 
آل خليفة  بن خليفة  راشــد  الشيخ  واإلقــامــة 
وزارة  مــع  وبالتنسيق  الــداخــلــيــة  وزارة  ــأن  ب
بتفعيل عدة إجراءات تتعلق  الصحة، قامت 

بالقادمين إلى مملكة البحرين.
وأوضح أن اإلجراءات المتخذة، تشمل حظر 

دخــول الـــزوار األجــانــب الذين تــواجــدوا في 
14 يوما  الــ  الشعبية خال  الصين  جمهورية 
البحرين  لمملكة  الــوصــول  لتاريخ  السابقة 
للبحرينيين  الــطــبــيــة  اإلجـــــــراءات  واتـــخـــاذ 
القادمين  الــتــعــاون  مجلس  دول  ومــواطــنــي 
والمقيمين  الشعبية،  الصين  جمهورية  مــن 
ــن لـــلـــبـــحـــريـــن، بــحــســب  ــديـ ــائـ ــعـ األجــــانــــب الـ
اإلجراءات الطبية المعتمدة من قبل منظمة 

الصحة العالمية.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين 
الموبوءة، وفق ما  توخي السفر إلى األماكن 

أعلنته منظمة الصحة العالمية.

“الجوازات”: حظر دخول األجانب ممن زاروا الصينتدعيم العالقات مع الكويت بالمجال اإلعالمي

تعاون وتنسيق أمني بين المنامة والقاهرة
اســتقبل وزير الداخلية الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، 
ســفير جمهوريــة مصر العربية الشــقيقة لــدى مملكة البحرين ياســر 
محمــد شــعبان، وذلــك بمناســبة تعيينه ســفيًرا جديًدا لبــاده. وذلك 

بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس األمن العام.

ــر بــالــســفــيــر  ــ ــوزي ــ  وقــــد رّحـــــب ال
ــًدا  ــيـ ــري الــــجــــديــــد، مـــشـ ــصــ ــمــ ــ ال
بــالــعــاقــات الــطــيــبــة الــتــي تربط 
بين البلدين الشقيقين وبمستوى 

في  خاصة  والتنسيق،  التعاون 
ــيــة، مــتــمــّنــًيــا له  ــمــجــاالت األمــن ال
التوفيق والنجاح في مهام عمله 

الجديد.

المنامة - وزارة الداخلية

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع 
الشيخ  الركن  المشير  البحرين 
خليفة بن أحمد آل خليفة في 
ــعــامــة أمـــس رئــيــس  الــقــيــادة ال
الشيخ  الــدســتــوريــة  المحكمة 

خليفة بن راشد آل خليفة.
القائد  رّحـــب  الــلــقــاء،   وخـــال 

ــقـــوة دفـــــاع الــبــحــريــن  الـــعـــام لـ
الدستورية،  المحكمة  برئيس 
ــث عـــــــــدد مـــن  ــ ــحـ ــ ــا تـــــــم بـ ــ ــمـ ــ كـ
الموضوعات المتعلقة بمجاالت 
بين  القائم  والتنسيق  التعاون 
والمحكمة  البحرين  دفــاع  قوة 

الدستورية.

استقبل القائد العام لقوة دفاع 
الشيخ  الركن  المشير  البحرين 
خليفة بن أحمد آل خليفة في 
صباح  العامة  بالقيادة  مكتبه 
اإلســكــان  وزارة  وكــيــل  أمــــس، 
الــشــيــخ عــبــدهللا بـــن أحــمــد آل 

خليفة.

ــب الــقــائــد  ــ ــلــقــاء رّح ــال ال  وخــ
ــقـــوة دفـــــاع الــبــحــريــن  الـــعـــام لـ
وتــم  ــان،  ــكـ اإلسـ وزارة  بــوكــيــل 
خال اللقاء استعراض عاقات 
المشترك  والتنسيق  الــتــعــاون 
بين قوة دفاع البحرين ووزارة 

اإلسكان.

لــقــوة دفــاع  الــعــام  الــقــائــد  استقبل 
الشيخ  الــركــن  الــمــشــيــر  الــبــحــريــن 
في  خليفة  آل  أحــمــد  ــن  ب خليفة 
مكتبه أمس قائد مستشفى الملك 
ــواء طبيب  ــ ــل ــ ال الــجــامــعــي  حــمــد 
آل  هللا  عطية  بــن  سلمان  الشيخ 
خــلــيــفــة.  وخــــال الـــلـــقـــاء، رّحـــب 
البحرين  دفــاع  لقوة  الــعــام  القائد 
بـــقـــائـــد مــســتــشــفــى الـــمـــلـــك حــمــد 
التقرير  لــه  قــدم  حيث  الجامعي، 
ــع هــديــة  الــســنــوي لــلــمــســتــشــفــى مـ

الثانية  الذكرى  بمناسبة  تذكارية 
دفــاع  قـــوة  لتأسيس  والخمسين 
القائمين  بجهود  مشيًدا  البحرين، 
والــكــوادر  المستشفى  إدارة  على 
الــطــبــيــة ورفــــع كــفــاءتــهــا والــعــمــل 
المنظومات  تطوير  في  المتواصل 
لتقديم  المستمر  وسعيهم  الطبية 
ــعــاجــيــة والـــرعـــايـــة  الـــخـــدمـــات ال
الــصــحــيــة الــمــتــمــيــزة لــلــمــواطــنــيــن 
والمعايير  المستويات  أعلى  وفق 

الطبية.

القائد العام يبحث التعاون مع “الدستورية”

تنسيق التعاون بين “الدفاع” و ”اإلسكان”

رفع كفاءة كوادر مستشفى الملك حمد

فريق عمل بشأن مؤهالت الجامعات الصينية
البالغ عددها ۷۷ طلبا يتولى تقييم المؤهالت غير المعادلة للبحرينيين 

صــدر عــن نائــب رئيــس الــوزراء رئيــس المجلس األعلــى لتطويــر التعليم 
والتدريــب ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفة قــرار رقم )1( لســنة 
۲۰۲۰ بتشكيل فريق عمل بشأن المؤهات الطبية من الجامعات الصينية.

وجاء في المادة األولى من القرار: 
)فريق  يسمى  عمل  فريق  يشكل 
الطبية  المؤهات  تقييم  مراجعة 
ويشار  الصينية(،  الجامعات  من 
على  ويشكل  )الفريق(  بكلمة  إليه 

النحو التالي:
األنصاري ممثا  أحمد محمد   -  1
عـــن الــمــجــلــس األعـــلـــى الــصــحــة.. 

رئيسا.
2 - فـــوزي عــبــدالــرحــمــن الــجــودر 
لتقويم  الــوطــنــيــة  اللجنة  رئــيــس 
الـــمـــؤهـــات الــعــلــمــيــة مــمــثــا عن 

وزارة التربية والتعليم.. عضوا.
3 - لينا محمد القاسم رئيس قسم 
بالهيئة  الــصــحــيــة  الــمــهــن  تنظيم 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية.. عضوا.
رئيس  العشيري  أحمد  نبيل   -  4
الخدمات الطبية بمجمع السلمانية 

الطبي عضوا.
عن  ممثا  عــبــدالــغــفــار  خــالــد   -  5

البحرين  ــاع  دفــ ــوة  قـ مستشفى 
عضوا.

6 - دالل حسن الحسن ممثا عن 
الجامعي  حمد  الملك  مستشفى 

عضوا.
7 - وين كينغهام ممثا عن جامعة 

البحرين الطبية عضوا.
ممثا  هللا  ضيف  عبدالحليم   -  8
عن جامعة الخليج العربي عضوا.

ونصت المادة الثانية على: يتولى 
المؤهات  تقييم  مراجعة  الفريق 
للبحرينيين  المعادلة  غير  الطبية 
الصينية  الجامعات  خريجي  من 
كا  للمعادلة،  طلبا   ۷۷ وعــددهــا 
عـــلـــى حــــــدة، لــتــحــديــد مــســتــوى 
كــل مــؤهــل وتــقــريــر مـــدى حاجة 
صــاحــبــه الســتــيــفــاء الــمــتــطــلــبــات 
سواء  مؤهله  معادلة  تكفل  التي 
خارجها،  أو  البحرين  داخـــل  مــن 
ورفع التوصيات بشأن ذلك خال 

أسبوعين من تاريخه.

وجـــاء فــي الــمــادة الــثــالــثــة: يقوم 
الجامعات  مــع  بالتنسيق  الفريق 
المحلية واإلقليمية لوضع امتحان 
موحد لتحديد مستوى الخريجين 
بها؛  الموصي  غير  الجامعات  من 
المحتوى  استكمال  لهم  ليتسنى 
المطلوب  واإلكلينيكي  األكاديمي 
الموصي  األخـــرى  الجامعات  فــي 
ــة  ــام مــعــادل ــمــ ــ ــيــح إت ــت بـــهـــا بـــمـــا ي
هــــؤالء الــخــريــجــيــن بــمــؤهــاتــهــم 
الحالية، على أن تضع اللجنة آلية 
المتعثرين من هؤالء  للتعامل مع 
الخريجين في اجتياز المتطلبات 

الازمة لمعادلة مؤهاتهم.

قائمة  استحداث  الرابعة:  المادة 
بها  الموصى  الصينية  بالجامعات 
في مجال الطب البشري في حال 
الثانوية  المدارس  خريجي  رغبة 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن االلــتــحــاق 
للطلبة  أو  الصين  فــي  بــالــدراســة 
الدارسين حاليا في جامعات غير 
الصين  جمهورية  في  بها  موصى 
الشعبية، ورفعها خال أسبوعين 

من تاريخه.
للفريق  الــخــامــســة: يــجــوز  ــمــادة  ال
ــراه مــنــاســبــا  ــ ــ االســـتـــعـــانـــة بـــمـــن ي
الــخــبــرة واالخــتــصــاص  مــن ذوي 
دعت  ما  إذا  الحكومية  والجهات 

الحاجة إلى ذلك.
المعنيين  على  الــســادســة:  الــمــادة 
- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام 
الــقــرار، ويعمل به من تاريخ  هــذا 

صدوره.

محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

لتطوير  األعلى  المجلس  رئيس 
التعليم والتدريب

سمو الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - بنا

الصخير - الحرس الوطني

ــحــرس  اســتــقــبــل مـــديـــر أركــــــان ال
ــن الــشــيــخ  ــركـ الــوطــنــي الـــلـــواء الـ
خليفة،  آل  ســعــود  بــن  عبدالعزيز 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
ــيــة ورئــيــس مــجــلــس أمــنــاء  ــدول ال
ــن لــــلــــدراســــات  ــريــ ــحــ ــ ــب ــ مــــركــــز ال
الشيخ  ”دراســـات”  االستراتيجية 
عــبــدهللا بــن أحــمــد بــن عــبــدهللا آل 
بمعسكر  مكتبه  في  أمــس  خليفة 

الصخير.
 وفــي بــدايــة الــلــقــاء، رّحـــب مدير 

بالشيخ  الــوطــنــي  الــحــرس  أركـــان 
عــبــدهللا بــن أحــمــد بــن عــبــدهللا آل 
خليفة، مشيًدا بالدور الذي تقدمه 
الخارجية في تعزيز مكانة  وزارة 
المملكة على المستويين اإلقليمي 
والـــــدولـــــي وتــفــعــيــل شــراكــاتــهــا 
الدولية لترسيخ األمن واالستقرار 
اإلقليمي، مؤكًدا كذلك الدور الذي 
يــقــدمــه ”دراســـــــات” فـــي الــجــهــود 
البحثية بمختلف القضايا المحلية 

والعالمية.

تعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا

البحرين حريصة على توثيق عالقاتها بالمنظمات الدولية
البشرية” للمستوطنات  المتحدة  “األمم  مع  بالعالقة  يشيد  “اإلسكان”  وكيل 

الــشــيــخ  اإلســــكــــان  وزارة  وكـــيـــل  عـــقـــد 
ــد آل خــلــيــفــة رئــيــس  ــمـ ــــن أحـ ــبـــدهللا ب عـ
ــارك  ــشــ ــمــ ــ ــن ال ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ــة ال ــكـ ــلـ ــمـ وفـــــــد مـ
في  العاشر  بالمنتدى الحضري العالمي 
أعمال المنتدى -  أبوظبي على هامش 
عــقــد - اجــتــمــاعــا مـــع فــيــكــتــور كــيــســوب 
ــأمــم الــمــتــحــدة  مــســاعــد األمـــيـــن الـــعـــام ل
اللقاء  وخــال  التنفيذي،  المدير  ونــائــب 
أشاد الشيخ عبدهللا بالعاقة الوثيقة بين 
البحرين وبرنامج األمم المتحدة  مملكة 
لــــــلــــــمــــــســــــتــــــوطــــــنــــــات الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة، 
ــتــحــقــيــق  ــة ل ــركــ ــتــ ــشــ ــمــ ــ والــــمــــســــاعــــي ال

أهداف التنمية المستدامة.
وخـــال الــلــقــاء نــقــل الــشــيــخ عــبــدهللا بن 
اإلسكان  وزيــر  تحيات  خليفة  آل  أحمد 
ــى فــيــكــتــور كــيــســوب،  ــ ــحــمــر إل ــم  ال ــاسـ بـ
ــم الــمــتــحــدة  ــ مــثــمــنــا جـــهـــود مــنــظــمــة األمـ

المتعلقة  الســيــمــا  ــمــجــاالت  ال جــمــيــع  فــي 
ــشــأن الـــحـــضـــري، مــعــربــا عـــن تــقــديــره  ــال ب
الجلسات  من  عدد  في  المشاركة  لفرصة 
المستديرة  المائدة  في  خصوصا  المهمة 
الخبرات  تبادل  فيها  يتم  التي  الــوزاريــة 
ــار الــثــريــة الــتــي تــطــرحــهــا الـــدول  ــكـ واألفـ
إلى  مشيرا  فيها،  المشاركة  والمؤسسات 
حكومة مملكة البحرين تحرص دائما  أن 
الدولية  بالمنظمات  توثيق عاقاتها  على 
واالستفادة من الخبرات الد واإلقليمية، 
األداء الحكومي  ولية في تطوير وتعزيز 
ــذ  ــيــ ــفــ ــ ــن ــ ــاالت، وت ــجــ ــمــ ــ ــــف ال ــل ــ ــت ــخــ فــــي مــ

األجندات الدولية المشتركة.
وأعرب وكيل وزارة اإلسكان عن تقديره 
للدعم الذي قدمه برنامج األمم المتحدة 
األمــم  وبــرنــامــج  البشرية  للمستوطنات 
المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة 

اإلســكــان  سياسة  لتطوير  البحرين  فــي 
من  األخير  الجزء  في  تنفيذها  تم  التي 
الــعــام  مـــن  األول  والـــجـــزء   2017 الـــعـــام 

.2018
وقــد جــرى خــال الــلــقــاء إطـــاع مساعد 
األمين العام لأمم المتحدة ونائب المدير 
البحرين  مملكة  إنجازات  على  التنفيذي 
مدن   5 بناء  اإلســكــان، السيما  قطاع  في 
جديدة وبرنامج مزايا وبرنامج الحكومة 
لتطوير األراضي، مقدرا حجم العمل الذي 

تقوم به الحكومة البحرينية لخلق تنمية 
مــســتــدامــة، وتــعــزيــز جــــودة الــحــيــاة عبر 

توفير السكن المائم لجميع المواطنين.
ــازات مملكة  ــجـ ــأن إنـ بـ ــرح كــيــســوب  وصــ
البحرين تحظى بالتقدير من قبل المجتمع 
الدولي، معربا عن رغبته في االطاع على 
اإلسكانية  والخطط  البرامج  من  المزيد 
الرائدة  البحرينية  التجربة  أفــرزت  التي 
فــي مــجــال تــوفــيــر الــســكــن االجــتــمــاعــي، 

وتبادل الخبرات مع الدول األخرى.

المنامة - وزارة اإلسكان



أشاد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بدعم 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، الرئيس الفخري للمؤسســة الخيرية الملكية، واهتمــام جاللته بالعمل الخيري واإلنســاني داخل مملكة البحرين 
وخارجها، ومد يد العون للمحتاجين والمنكوبين، مثمنا ســموه دعم الحكومة برئاســة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، ومؤازرة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، كما أعرب ســموه عن تقديره لإلدارة التنفيذية وجميع 

موظفي المؤسسة الخيرية الملكية الذين أدوا دورا مميزا في خدمة األيتام واألرامل والمحتاجين داخل مملكة البحرين وخارجها.

جـــاء ذلـــك خـــال الحفـــل الـــذي أقامتـــه 
بمناســـبة  الملكيـــة  الخيريـــة  المؤسســـة 
حصولهـــا علـــى جائـــزة أفضـــل مؤسســـة 
قبـــل  مـــن  العربـــي  الوطـــن  فـــي  خيريـــة 

االتحاد الدولي للمنجزين العرب.
وبهذه المناســـبة، أكد ســـمو الشيخ ناصر 
اإلنجـــاز  هـــذا  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
الكبيـــر يعكس رعاية جالة الملك بالعمل 
رعايـــة  وتحديـــدا  واإلنســـاني  الخيـــري 
األرامـــل واأليتـــام داخل مملكـــة البحرين 
وتقديـــم مختلـــف الخدمـــات والرعايـــات 
لهـــم بأســـلوب مهني شـــامل، كمـــا يعكس 

حجـــم الجهود اإلغاثية واإلنســـانية التي 
تقدمها مملكة البحرين لمختلف الشعوب 
الذين يعانـــون آالم الصراعات والحروب 
والكـــوارث الطبيعيـــة، فمملكـــة البحريـــن 
حرصـــت علـــى أن تكـــون ســـباقة في مد 
يد العون، وأن تشـــمل الجهود البحرينية 
إقامة العديد من المشاريع التنموية التي 

تسهم في توفير الرعاية وبناء اإلنسان.
مـــن جانبه، تقدم األمين العام للمؤسســـة 
الخيريـــة الملكية مصطفى الســـيد خال 
إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر  بخالـــص  كلمتـــه 
علـــى  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  حضـــرة 

رعايتـــه األبويـــة واهتمامـــه الكبير بأســـر 
وأبناء المؤسسة الخيرية الملكية والدعم 
الامحدود الذي تحظى به المؤسسة في 
جميع أعمالها الخيرية واإلنســـانية، مثمنا 
الدعـــم الكريم الذي تحظى به المؤسســـة 
مـــن قبـــل الحكومة برئاســـة ســـمو رئيس 
الوزراء، ومؤازرة سمو ولي العهد النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وجهود 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 
قيادة العمل الخيري من خال المؤسسة 

الخيرية الملكية.
الخيريـــة  المؤسســـة  بـــأن  الســـيد  ـــن  وبيَّ

الملكيـــة حققـــت العديـــد مـــن اإلنجازات 
اإلنسانية والتنموية على جميع األصعدة 
الداخليـــة والخارجيـــة، اســـتحقت علـــى 
إثرهـــا منـــح االتحـــاد الدولـــي للمنجزيـــن 
العرب المؤسســـة الخيرية الملكية جائزة 
أفضـــل مؤسســـة خيريـــة عربيـــة، وهـــذا 
التكريـــم الـــذي نفخـــر بـــه جميعـــًا يأتـــي 
نتيجة جهود كبيـــرة وعمل متواصل في 
ميـــدان العمـــل الخيـــري واإلنســـاني بكل 

كفاءة وإحسان.
وقال: اإلنجازات التي تشرفت المؤسسة 
تحقيقهـــا  فـــي  ســـاهم  عليهـــا  بالعمـــل 

ومحبـــة  مخلصـــة  وطنيـــة  شـــخصيات 
لقيـــادة جالـــة الملـــك ولمملكتنـــا الغاليـــة 
وطاقتهـــا  جهدهـــا  كل  ســـخرت  التـــي 
إلنجـــاح هـــذه األعمـــال اإلنســـانية التـــي 
أمـــر بها جالة الملك، ويســـرني أن أشـــيد 
بـــدور المؤسســـات والـــوزارات التي تقف 
الملكـــي،  الديـــوان  رأســـها  وعلـــى  معنـــا 
وزارة الخارجيـــة، وزارة الصحـــة، وزارة 

شـــؤون اإلعـــام، وزارة العمـــل والتنميـــة 
الشـــركات  جانـــب  إلـــى  اإلجتماعيـــة، 

الوطنية.
وفـــي ختام الحفل، افتتح ســـمو الشـــيخ 
المعـــرض  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
التاريخي لمشـــاريع وإنجازات المؤسسة، 
والـــذي يحتـــوي علـــى العديد مـــن الصور 

التي توثق وتعكس هذه الجهود.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد يشيد بدعم جاللة الملك للعمل الخيري واإلنساني
ــوبـــة ــكـ ــنـ ــمـ ــدان الـ ــ ــل ــ ــب ــ ــل ــ ــد يـــــد الـــــعـــــون ل ــ ــم ــ ــة ب ــ ــاق ــ ــب ــ ــن س ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ال
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البيانات المالية للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2019

عبدهللا حسن عبدهللا بوهندي 
رئيس مجلس اإلدارة

محمد فاروق يوسف المؤيد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 سبتمبر 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

31 ديسمبر 302018 سبتمبر 2019
الموجودات 

الموجودات غير المتداولة 

37.233.32538.630.710ممتلكات وآالت ومعدات

-254.561حق استخدام الموجودات
37.487.88638.630.710

الموجودات المتداولة 
المخزون

ذمم تجارية مدينة وأخرى
النقدية وما في حكمها

56.755
426.418
196.758

60.428
439.923
723.114

679.9311.223.465

38.167.81739.854.175مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

رأس المال واالحتياطيات
رأس المال

حساب التعديل في رأس المال
احتياطي قانوني

احتياطي عام
خسائر متراكمة

22.950.150
)2.434.650(

65.681
253.501

)16.356.181(

22.950.150
)2.434.650(

65.681
184.318

)13.697.987(
4.478.5017.067.512مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
الجزء غير المتداول من القرض ألجل

الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار
مبلغ مستحق لطرف ذو عالقة
منافع نهاية الخدمة للموظفين

15.463.229
132.004

13.861.274
93.765

17.290.378
-

11.502.997
86.524

29.550.27228.879.899

المطلوبات المتداولة
ذمم تجارية دائنة وأخرى

الجزء المتداول من القرض ألجل
الجزء المتداول من التزامات اإليجار

مبالغ محتجزة دائنة
سحب على المكشوف

476.402
2.359.979

127.439
1.174.121

1.103

495.493
2.235.900

-
1.175.371

-
4.139.0443.906.764

38.167.81739.854.175مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

البيانات المالية المرحلية الموجزة 
لفترة التسعة أشهــر المنتهية في30 سبتمبر 2019

لقد تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 28 أكتوبر 2019
بي دي أو

عبدهللا حسن عبدهللا بوهندي 
رئيس مجلس اإلدارة

محمد فاروق يوسف المؤيد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 يونيو 2017م
)غير مدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

31 ديسمبر 302016 يونيو 2017
الموجودات 

الموجودات غير المتداولة 

41.249.04542.267.135ممتلكات، آالت ومعدات

الموجودات المتداولة 

المخزون
ذمم تجارية مدينة وأخرى

النقدية وشبه النقدية 

72.522
475.375
618.196

153.608
330.315
497.662

1.166.093981.585
42.415.13843.248.720مجموع الموجودات

حقوق المساهمين  والمطلوبات 
 حقوق المساهمين

رأس المال
حساب التغير في رأس المال

احتياطي قانوني
احتياطي عام

الخسائر المتراكمة

22.950.150
)2.434.650(

65.681
70.412

)8.094.556(

22.950.150
)2.434.650(

65.681
38.460

)6.269.577(
12.557.03714.350.064

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

قرض ألجل
مبلغ مستحق لطرف ذي عالقة
حقوق نهاية الخدمة للموظفين

20.367.610
5.266.869

58.322

20.029.755
3.698.473

65.309

25.692.80123.793.537
المطلوبات المتداولة

ذمم تجارية دائنة وأخرى
الحصة الجارية من القرض ألجل

مبالغ محتجزة دائنة

610.530
1.958.319
1.596.451

688.714
1.636.132
2.780.273

4.165.3005.105.119

29.858.10128.898.656مجموع المطلوبات

42.415.13843.248.720مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م
)غير مدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

للفترة من 1 يناير 2017
إلى 30 يونيو 2017

للفترة من 1 يناير 2016
إلى 30 يونيو 2016

األنشطة التشغيلية
)2.487.858()1.793.027(خسارة الفترة
التسويــات :

االستهالك
مخصص نهاية الخدمة للموظفين

تكاليف التمويل

1.018.229
10.682

581.133

478.465
21.836

328.474
)1.659.083()182.983(الخسارة التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل

التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتشغيل
التغير في المخزون

التغير في ذمم تجارية مدينة وأخرى
التغير في ذمم تجارية  دائنة وأخرى 

التغير في المبالغ المحتجزة الدائنة
مدفوعات مخصص نهاية الخدمة للموظفين

81.086
)145.060(

)78.184(
)1.183.822(

)17.669(

)55.078(
52.022

)991.408(
)63.726(

)4.802(

)2.722.075()1.526.632(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات، آالت ومعدات

إضافات الى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
)139(

-
)207.091((
)559.316(

)766.407()139(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
العائد من القرض ألجل

العائد من المبلغ المستحق لطرف ذي عالقة
تكاليف تمويل مدفوعة

660.042
1.568.396
)581.133(

2.815.602
1.148.141
)328.474(

1.647.3053.635.269صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

120.534146.787صافي التغير في النقدية وشبه النقدية

497.66298.326النقدية وشبه النقدية كما في بداية الفترة

618.196245.113النقدية وشبه النقدية كما في نهاية الفترة

متمثلة في :

نقد في الصندوق
أرصدة البنوك

5.350
612.846

5.543
239.570

618.196245.113

بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م
)غير مدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

للفترة من 1 أبريل 2017 
إلى 30 يونيو 2017

للفترة من 1 أبريل 2016
إلى 30 يونيو 2016

للفترة من 1 يناير 2017 
إلى 30 يونيو 2017 

للفترة من 1 يناير 2016 
إلى 30 يونيو 2016 

إيرادات التشغيل
تكلفة التشغيل

891.537
)383.678(

496.330
)645.600(

1.597.634
)822.104(

613.196
)833.131(

)219.935(775.530)149.270(507.859إجمالي الربح/)الخسارة(

المصروفات
تكاليف الموظفين

المصروفات اإلدارية والعمومية
مصروفات الشركة

مصاريف ما قبل التشغيل 
اإلستهالك

تكاليف التمويل

)213.510(
)214.001(

)62.182(
-

)466.359(
)302.480(

)279.780(
)153.124(

)44.962(
)116.671(
)357.558(
)258.417(

)441.248(
)399.386(
)128.561(

-
)1.018.229(

)581.133(

)375.989(
)184.659(

)81.469(
)818.867(
)478.465(
)328.474(

)1.258.532()1.210.512()2.568.557()2.267.923(

)2.487.858()1.793.027()1.359.782()750.673(خسارة الفترة المحولة للخسائر المتراكمة

)0.013()0.008()0.006()0.003(الخسارة األساسية والمخففة للسهم

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م
)غيرمدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

 أسهم ممتازةرأس المال
حساب التغير في 

رأس المال
احتياطي 

المجموعالخسائر لمتراكمةاحتياطي عامقانوني

19.427.415)1.153.766(-65.681)600.000(15.000.0006.115.500كما في 1 يناير 2016

-----)7.950.150(7.950.150تحويل إلى رأس المال

----)1.834.650(1.834.650-تأثير التحويل
)2.487.858()2.487.858(-----خسارة الفترة

-)12.264(12.264----التحويل الى االحتياطي العام

16.939.557)3.653.888(65.68112.264)2.434.650(-22.950.150كما في 30 يونيو 2016 

14.350.064)6.269.577(65.68138.460)2.434.650(-22.950.150كما في 1 يناير 2017
)1.793.027()1.793.027(-----خسارة الفترة

-)31.952(31.952----التحويل الى االحتياطي العام
12.557.037)8.094.556(65.68170.412)2.434.650(-22.950.150كما في 30 يونيو 2017

البيانات المالية المرحلية الموجزة لفترة الستة 
أشهــر المنتهية في 30 يونيــو 2017م

لقد تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 8 أغسطس 2017م
جرانت ثورنتون - عبدالعال

عبدهللا حسن عبدهللا بوهندي 
رئيس مجلس اإلدارة

جهاد يوسف عبدهللا أمين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز  لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2019

فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2018

األنشطة التشغيلية
)2.863.563()2.589.011(صافي الخسائر للفترة

التسويـات:
1.410.0401.411.174استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

135.780-الخسارة الناتجة من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
1.286.7181.216.605تكاليف تمويلية

-99.246إطفاء على حق استخدام الموجودات
-12.016مصاريف الفوائد على التزامات اإليجار
1.050-مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)2.580(3.673المخزون

13.50570.030ذمم تجارية مدينة وأخرى
)15.563()19.091(ذمم تجارية دائنة وأخرى

)424.585()1.250(مبالغ محتجزة دائنة
7.24119.410منافع نهاية الخدمة للموظفين، صافي

)452.242(223.087صافي التدفقات النقدية الناتجة من/)المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)29.451()12.655(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

11.500-المحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)17.951()12.655(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
-)106.380(العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار

)1.282.041()1.703.070(صافي التغير في قرض ألجل
2.358.2773.561.383صافي التغير في مبلغ مستحق لطرف ذو عالقة

)1.216.605()1.286.718(تكاليف تمويلية مدفوعة

1.062.737)737.891(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(/الناتجة من األنشطة التمويلية

592.544)527.459(صافي )النقص(/الزيادة في النقدية وما في حكمها

723.114225.000النقدية وما في حكمها كما في بداية الفترة

195.655817.544النقدية وما في حكمها كما في نهاية الفترة

النقدية وما في حكمها 196.758817.544متمثلة فـي: 
سحب على المكشوف  )1.103(-

195.655817.544

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2019

فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2018

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2019

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2018

2.306.1162.148.421713.547661.359إيرادات التشغيل

)366.179()342.784()1.052.840()992.076(تكاليف التشغيل

1.314.0401.095.581370.763295.180أرباح التشغيل للفترة

--118.751-إيرادات أخرى

1.314.0401.214.332370.763295.180

مصروفات غير تشغيلية
)403.519()385.252()1.450.116()1.206.293(مصروفات عمومية وإدارية 

)476.150()475.258()1.411.173()1.410.040(استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
)450.346()428.038()1.216.606()1.286.718(تكاليف تمويلية

)3.903.051()4.077.895()1.288.548()1.330.015(

)1.034.835()917.785()2.863.563()2.589.011(صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

)0.005()0.004()0.012()0.011(الخسارة األساسية والمخففة للسهم

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني( 

رأس المال
حساب التعديل
في رأس المال

االحتياطي
القانوني

االحتياطي
العـام

خسائر
المجمــوعمتراكمة

10.741.206)9.939.107(65.68199.132)2.434.650(22.950.150في 31 ديسمبر 2017

)2.863.563()2.863.563(----صافي الخسارة ومجموع الخسارة الشاملة األخرى للفترة

-)60.153(60.153---المحول إلى االحتياطي العام

7.877.643)12.862.823(65.681159.285)2.434.650(22.950.150في 30 سبتمبر 2018 

7.067.512)13.697.987(65.681184.318)2.434.650(22.950.150في 31 ديسمبر 2018

)2.589.011()2.589.011(----صافي الخسارة ومجموع الخسارة الشاملة األخرى للفترة

-)69.183(69.183---المحول إلى االحتياطي العام

4.478.501)16.356.181(65.681253.501)2.434.650(22.950.150في 30 سبتمبر 2019 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

الموجـودات
الموجودات غير المتداولة

36.773.49838.630.710ممتلكات وآالت ومعدات
-221.480حق استخدام الموجودات

36.994.97838.630.710

الموجودات المتداولة
58.82660.428المخزون

453.305439.923ذمم تجارية مدينة وأخرى
211.947723.114النقد وأرصدة لدى البنوك

724.0781.223.465

مجموع الموجودات 
37.719.05639.854.175

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

22.950.15022.950.150رأس المال
)2.434.650()2.434.650(حساب التعديل في رأس المال

65.68165.681احتياطي قانوني
279.236184.318احتياطي عام

)13.697.987()17.198.318(خسائر متراكمة

3.662.0997.067.512مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
14.875.99217.290.378الجزء غير المتداول من القرض ألجل

-99.650الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار
8.033.61511.502.997الجزء غير المتداول من المبلغ المستحق لطرف ذو عالقة

98.51486.524منافع نهاية الخدمة للموظفين

23.107.77128.879.899

المطلوبات المتداولة
1.635.1571.670.864ذمم تجارية دائنة وأخرى  

2.364.1372.235.900الجزء المتداول من القرض ألجل
-127.504الجزء المتداول من التزامات اإليجار

-6.800.000الجزء المتداول من المبلغ المستحق لطرف ذو عالقة
-22.388سحب على المكشوف

10.949.1863.906.764مجموع المطلوبات

37.719.05639.854.175مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

3.163.9482.982.820إيرادات التشغيل
)1.396.263()1.359.727(تكاليف التشغيل

1.804.2211.586.557أرباح التشغيل للسنة

123.905-إيرادات أخرى

1.804.2211.710.462

مصروفات غير تشغيلية
)1.886.098()1.886.046(استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

)1.851.942()1.627.273(مصروفات عمومية وإدارية 
)1.646.116()1.696.315(تكاليف تمويلية

)5.209.634()5.384.156(

)3.673.694()3.405.413(صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للسنة

)''EBITDA''( 309.275العائد قبل الفوائد، الضرائب، االستهالك واإلطفاء)141.480(

)0.016()0.015(الخسارة األساسية والمخففة على السهم

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

حساب التعديلرأس المال
في رأس المال

االحتياطي
القانوني

االحتياطي
العـام

خسائر
المجمـوعمتراكمة

10.741.206)9.939.107(65.68199.132)2.434.650(22.950.150في 31 ديسمبر 2017 

)3.673.694()3.673.694(----صافي الخسارة ومجموع الخسارة الشاملة األخرى للسنة

-)85.186(85.186---المحول إلى االحتياطي العام

7.067.512)13.697.987(65.681184.318)2.434.650(22.950.150في 31 ديسمبر 2018

)3.405.413()3.405.413(----صافي الخسارة ومجموع الخسارة الشاملة األخرى للسنة

-)94.918(94.918---المحول إلى االحتياطي العام

3.662.099)17.198.318(65.681279.236)2.434.650(22.950.150في 31 ديسمبر 2019

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2019

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2018

األنشطة التشغيلية
)3.673.694()3.405.413(صافي الخسارة للسنة

التسويـات:
1.886.0461.886.098استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

135.780-الخسارة الناتجة من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
1.696.3151.646.116تكاليف تمويلية

-132.327إطفاء على حق استخدام الموجودات
-15.187مصاريف الفوائد على التزامات اإليجار

8501.400مخصص االنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

1.6021.086المخزون
)40.865()10.955(ذمم تجارية مدينة وأخرى
)487.286()38.984(ذمم تجارية دائنة وأخرى

11.99025.657حقوق نهاية الخدمة للموظفين، صافي

)505.708(288.965صافي التدفقات النقدية الناتجة من/)المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)33.241()28.834(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

11.500-العائد من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

)21.741()28.834(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
-)141.840(المدفوعات من المبلغ األساسي اللتزامات اإليجار

1.027.2231.582.811المبلغ الذي تم سداده من القرض ألجل
)3.412.875()3.313.372(المبلغ المحصل من قرض ألجل

3.330.6184.501.743صافي التغير في مبلغ مستحق لطرف ذو عالقة
)1.646.116()1.696.315(تكاليف تمويلية مدفوعة

1.025.563)793.686(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(/الناتجة من األنشطة التمويلية

498.114)533.555(صافي )النقص(/الزيادة في النقدية وما في حكمها

723.114225.000النقدية وما في حكمها كما في بداية السنة

189.559723.114النقدية وما في حكمها كما في نهاية السنة

النقد وأرصدة لدى البنوك 211.947723.114متمثلة فـي: 
سحب على المكشوف  )22.388(-

189.559723.114

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

لقد تم اعتماد هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 12 فبراير 2020م
بي دي أو

... وسموه يشيد بالروح المعنوية العالية لخريجي الحرس الملكي
تحت رعاية مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي اللواء الركن سمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، أقيــم صباح امــس، حفل تخريــج إحدى 
دورات المســتجدين بالحــرس الملكــي، بحضــور قائــد قــوة الحــرس الملكي 

الخاصة المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

وبعـــد عـــزف ســـام قائـــد الحـــرس، بـــدأ حفـــل 
الحكيـــم،  الذكـــر  مـــن  آيـــات  بتـــاوة  التخريـــج 
بعدهـــا قـــام ســـموه بتفقـــد طابـــور العـــرض، ثـــم 
ُقـــدم عرض عملي من قبل الخريجين واشـــتمل 
على المســـير العســـكري، بعدها قـــدم إيجازا عن 
الـــدورة ومـــا تضمنته من برامـــج نظرية وعملية 

وتدريبـــات عســـكرية ومهـــارات ميدانيـــة وفـــق 
منهـــج علمي متطـــور، وتماريـــن تطبيقية نفذت 
في مراحل انعقاد هذه الدورة، إضافة إلى دورة 
الحـــرس الملكـــي. وأشـــاد ســـمو مستشـــار األمن 
الوطني قائـــد الحرس الملكي بالـــروح المعنوية 
العاليـــة التي لمســـها من الخريجيـــن، والمهارات 

العســـكرية التـــي اكتســـبوها في الـــدورة، مؤكدًا 
علـــى أنـــه بفضل هللا ســـبحانه وتعالـــى ثم بدعم 
قيادة عاهل الباد القائد األعلى صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة أن هذه المهمة 
ســـتتواصل وتســـتمر جياً بعد جيل في الدفاع 

عن هذا الوطن.
الـــدورة  مدربـــي  إلـــى  الشـــكر  ســـموه  وقـــدم 
علـــى الجهـــود الطيبـــة، التـــي بذلوهـــا للوصـــول 
بالمســـتوى االحترافـــي المتميز الـــذي ظهرت به 
الـــدورة ودورة الحـــرس الملكـــي، وحـــث ســـموه 
الخريجيـــن علـــى مواصلـــة العطـــاء وحمل هذه 
األمانـــة، والجديـــة في العمـــل والتحلـــي بالصبر 

والقـــوة بروح العزيمـــة واإلصرار والتضحية في 
الدفاع عن الوطن العزيز، وبذل الجهد والمثابرة 
وللجميـــع  لهـــم  متمنيـــًا  العســـكري،  للتحصيـــل 
التوفيق والسداد. وأثناء االحتفال، تفضل سمو 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائد الحـــرس الملكي 
بتوزيـــع الجوائز التقديرية علـــى المتفوقين في 

الدورة، بعدها أدى الخريجون القسم القانوني.
نائـــب قائـــد الحـــرس  وحضـــر حفـــل التخريـــج 
الملكـــي اللـــواء الركـــن حمـــد خليفـــة النعيمـــي، 
ومديـــر التدريب العســـكري اللـــواء الركن صاح 
راشـــد الســـعد، وعدد من ضباط الحرس الملكي 

وأهالي الخريجين.

الرفاع - قوة الدفاع
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المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

استقبلت رئيسة هيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي 
بنـــت محمد آل خليفـــة بمكتبها 
أمـــس، رئيس جامعـــة البحرين 
ريـــاض حمزة.ويأتـــي اللقـــاء في 
عالقـــات  لتوطيـــد  الســـعي  ظـــل 
التعاون المشـــترك ما بين الجهتين 
من أجـــل تحقيق المنجز الحضاري 

والثقافي البحريني.

وأعربت الشـــيخة مـــي بنت محمد 
المســـتمر  لتعاونـــه  شـــكرها  عـــن 
مـــع الهيئـــة فـــي تحقيق المشـــاريع 
الثقافية المختلفة. وأشادت بالدور 
الذي تضطلع به الجامعة في تعزيز 
لإلنتـــاج  كرافـــد  المملكـــة  مكانـــة 
وأطلعـــت  والمعرفـــي.  العلمـــي 
الشـــيخة مي، رئيس الجامعة على 

آخر تطورات الحراك الثقافي.

اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مي بنت 
مكتبهـــا  فـــي  خليفـــة  آل  محمـــد 
أمـــس، فرجيـــس كوريـــان، رئيـــس 
اإلداري  والمديـــر  اإلدارة  مجلـــس 
لمجموعـــة النمل، إحدى الشـــركات 
البحريـــن. فـــي  الرائـــدة  التجاريـــة 

الـــدور  مـــي  الشـــيخة  وأكـــدت 
المؤثـــر لمجموعـــة النمـــل التجارية 
االقتصـــادي  القطـــاع  رفـــد  فـــي 

والثقافـــي فـــي المملكـــة، كما جرى 
في اســـتعراض ســـبل التعاون بين 
الهيئة والمجموعة، ضمن مشـــروع 

االستثمار في الثقافة.
فيمـــا أعـــرب كوريان عن اســـتعداد 
مجموعـــة النمـــل التجاريـــة لدعـــم 
مشـــروع “الصـــوت والضـــوء” الذي 
تعتـــزم الهيئـــة تدشـــينه فـــي قلعة 
الرفـــاع، بعـــد النجـــاح الـــذي حققه 
المشروع في موقع قلعة البحرين.

توطيد التعاون بين “الثقافة” وجامعة البحرين

مناقشة سبل التعاون بين “الثقافة” و“النمل التجارية”

جمال: البحرين شريك دولي بمكافحة اإلرهاب وقطع تمويله
“داعـــش” لمكافحـــة  الدولـــي  النهـــج  يســـتعرض  “دراســـات” 

اســـتضاف مركـــز البحريـــن للدراســـات 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
يـــوم أمـــس، الوزيرة المفوضـــة بوزارة 
الخارجية والممثلة الرســـمية الســـابقة 
للتحالـــف الدولي ضد “داعش” نانســـي 
جمال بحلقة نقاشية مهمة حول “نهج 
شـــامل لمكافحة اإلرهاب: دراسة حالة 

عن التحالف الدولي ضد داعش”.
ورحب رئيـــس المركز الشـــيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة بجمـــع الحضور، 
مؤكدا اســـتمرار “دراســـات” فـــي دوره 
واســـتضافة  والتنويـــري،  البحثـــي 
للفكـــر  تمثـــل إضافـــة  التـــي  النـــدوات 

االكاديمي والسياسي واإلنساني.
البدايـــات  جمـــال  نانســـي  وتســـتذكر 
)بمدينـــة   2014 العـــام  فـــي  بقولهـــا، 
جـــدة( تـــم تأســـيس التحالـــف الدولـــي 
ضـــد داعـــش بحضـــور 12 دولـــة منهم 
البحريـــن، وفـــي نوفمبـــر 2014 اعلـــن 
الدفاع األمريكي اكتمال تســـديد 800 
هجمـــة جويـــة ضـــد معاقـــل التنظيـــم، 
وفي نفس الشـــهر استضافت البحرين 
أول مؤتمـــر يخص عمليـــات التحالف، 
وبنفـــس الفتـــرة اســـتضافت المغـــرب 
مؤتمـــرًا يعنـــي باإلرهابييـــن األجانـــب 

بداعش.
في 2015 اطلق كتابه الذي يستعرض 
والـــذي  االيديولوجـــي  فكـــره  خاللـــه 
يختلـــف عـــن القاعدة، مـــع ارتفاع عدد 
الشـــركاء الدوليين ضد التنظيم بنفس 
العام الى 65 شـــريكا، وفي العام 2016 
ارتفعـــوا الـــى 68 شـــريكا، وفـــي العـــام 

2020 وصل الشركاء الى 82 شريكا.
تقـــول  التنظيـــم،  بدايـــات  وعـــن 
العـــراق  فـــي  كان  نانسي”النشـــوء 
وســـوريا، ثـــم انضـــم الحقـــا لـــه أربعـــة 
أصبحـــت   2016 العـــام  وفـــي  فـــروع، 
 2018 العـــام  وفـــي  فـــروع،  ســـبعة 
اصبحوا ثمانية فروع و22 شـــريكا من 
تنظيمات إرهابيـــة أخرى، من مختلف 

يمثـــل  كان  الـــذي  األمـــر  العالـــم،  دول 
تهديدًا لألمـــن الوطني للـــدول، والذي 
حفز دول أخرى للمشـــاركة واالنضمام 

للتحالف الدولي.”
وتتابـــع” فـــي العـــام 2015 تـــم تحريـــر 
تكريـــت، وفـــي العام 2017 تـــم تحرير 
الرقـــة والموصـــل، وفـــي العـــام 2018 
تـــم تحريـــر العـــراق بشـــكل كامـــل من 
دول  اجتمـــاع  تـــم  حينهـــا  داعـــش، 
التحالف بالكويت إلعادة االعمار ومن 
ثم إعادة االســـتقرار، وفق آلية ُوزعت 

مسؤولياتها على الدول األعضاء”.
وتردف عن مشـــاركة البحريـــن قائلة “ 
البحرين من الشـــركاء المؤسسين ضد 
داعش، وهي شـــريك في المجموعات 
ومكافحـــة  واالتصـــال،  المصغـــرة، 
واعتبارهـــا  والعســـكرية،  التمويـــل، 
مركزًا الستضافة المؤتمرات المرتبطة 
بالتحالـــف، والتي انطلقـــت منها الحقا 
فـــي  عمـــل  كنـــواة  المنامـــة”  “وثيقـــة 
مكافحـــة تمويـــل اإلرهاب، مما ســـاهم 
بتغييـــر الكثيـــر مـــن المفاهيـــم الدولية 

بهذا الجانب”.
وتقـــول” الجهات الحكومية البحرينية 
شـــريك فاعـــل بصياغـــة هـــذه الرؤيـــة، 
خبراتهـــا  البحريـــن  انتدبـــت  ولقـــد 
الوطنيـــة بهـــذا المجال، بوأهـــا لترؤُّس 
المجلس االستشـــاري للتحالف، وأيضًا 
الممثل الرســـمي للتحالـــف )من نوفمبر 
2018 وحتى ديسمبر 2019( ولقد ثمن 
وزير شـــؤون الدولة للدفاع البريطاني 
مايكل فاالن شراكة البحرين بمحاربه 

تنظيم داعش”
وتكمل نانســـي “ من أصل 82 شـــريكا ، 
41 شـــاركا في الجهد العســـكري، وكان 
داعـــش باســـط الســـيطرة حينهـــا على 
قرابـــة 8 ماليين نســـمة، ومع العمليات 
التحالـــف  نجـــح  النوعيـــة،  العســـكرية 
مـــن  شـــخص  مالييـــن   7.7 بتحريـــر 
ســـيطرة التنظيم، وبمقـــدار 110 آالف 

كيلومتر مربع بين العراق وسوريا”.
وتمضي قائلة إن “مقتل البغدادي مثل 
نجاحـــا قويـــا للتحالـــف، لكنـــه ال يعني 
نهايـــة المشـــوار فـــي محاربـــة التنظيم 
لتلـــك  االســـتقرار  فإعـــادة  اإلرهابـــي، 
المناطق يحتاج للمزيد من الوقت، مع 
تعقد الوضع نظرًا للظروف السياســـية 

المتقلبة هنالك”.
وتردف” في ينايـــر 2017 بدأ التحالف 
اســـتقطب شـــركاء جـــدد مـــن مناطـــق 
ليســـت من المنطقة، كأفريقيا وآســـيا، 
التغلغـــل، وفـــي  لحمايتهـــا أيضـــا مـــن 
ديسمبر 2018 أعلن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب نجاح العملية العسكرية 

على داعش”.
وتقول نانسي” الجهد العسكري يتغير 
مع تغير الخطر، وال تزال حتى اللحظة 
عمليات مستمرة ضد التنظيم، بالرغم 
من عدم بسطه للسيطرة على األرض، 
لكنهم يمتلكـــون أنفاقا ومخازن تحت 
األرض، وهـــو األمـــر الذي حـــول الجهد 
العســـكري ضدهـــم الى عمليـــات اقرب 

للدفاع األمني أو مكافحة اإلرهاب”.
وعـــن مكافحة تمويل اإلرهاب، تشـــير 

بالقـــول “ لـــكل مجموعة ثالثة شـــركاء 
وهـــم  الجهـــد،  هـــذا  عـــن  مســـؤولين 
الســـعودية وامريـــكا وإيطاليـــا، وفـــي 
المجموعة التي تظم 37 شريكا، بمهمة 
واضحة هي دراســـة المنظومة المالية 
الدوليـــة لمنـــع مقـــدرة داعـــش وباقـــي 
يســـتغلوا  ألن  اإلرهابـــي  التنظيمـــات 
النظـــام الدولـــي المالـــي لدعـــم اعماله، 
وفـــي أوج تواجدهـــم كانـــوا يعملـــون 
وبيـــع  واالبتـــزاز،  الخطـــف  بمجـــال 
الشـــخوص لبقيـــة التنظيمـــات لبيعهم، 
والمخـــدرات  األبيـــض  الـــرق  وتجـــارة 
ونظـــام الضرائب )الحســـبة(، باإلضافة 
الســـتغالل عوائد حقـــول النفط والغاز 
فـــي األراضـــي التـــي كانت تقـــع تحت 

سيطرتهم”.
التنظيـــم  “كان  موضحـــة  وتعقـــب 
)نقديـــة(  مبالـــغ ضخمـــة  لدفـــن  يعمـــد 
فـــي الصحـــراء، والـــى اللحظـــة لم يتم 
التعرف على مواقعها بالشـــكل الكافي، 
مع وجود محاوالت دولية الســـترجاع 
التحف األثرية المسروقة من المتاحف 
العراقيـــة، ولقـــد تـــم اســـترجاع الكثير 

منها، لكن كثيرا لم يسترجع بعد”.
وتنهي نانســـي جمـــال حديثها بالقول” 
اكثر من 4.1 مليون عراقي استطاعوا 
عمليـــات  بفضـــل  لمنازلهـــم  العـــودة 
التحريـــر، و 1.6 مليون لم يســـتطيعوا 
ألســـباب عديـــدة، مـــع وجـــود التعاون 
مـــا بيـــن الحكومة العراقيـــة والتحالف 
لمنازلهـــم  العـــودة  مـــن  لتمكينهـــم 

واستقرارهم”.

قريًبا “الملجة إلكترونية... والتجاوزات المرورية المزعجة “أونالين أول بأول”
كشفت نتائج استطالعات قياس رضا العميل عن خدمات هيئة الحكومة اإللكترونية بلوغ نسبة 88 % من الرضا 
عــن الخدمــات المقدمــة علــى بوابــة الحكومــة اإللكترونية التي تصــل إلى قرابــة 400 خدمة متكاملــة ومترابطة 
مــع الجهــات الحكوميــة بإضافــة 40 خدمــة ســنوًيا منــذ العــام 2007، مضافة إلــى 200 خدمة شــملتها البوابة منذ 

تأسيسها ليصبح المجموع 600 خدمة يسرت إجراءات المواطنين والمقيمين.

مليون و600 ألف معاملة

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأعلـــن 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
محمد القائد في مؤتمر صحافي عقدته 
الهيئة في مبناها بالمحرق ظهر األربعاء 
12 فبراير 2020 أن نسبة الرضا تأسست 
علـــى تحقيـــق خفض ملموس في نســـبة 
التكلفـــة الحكوميـــة والتـــي بلغت 88 % 
وفي خفض الجهد والوقت المستغرقين 
إلتمامهـــا، بنســـبة 74 %، كما بلغ إجمالي 
المبالغ المحصلة عبر جميع قنوات الهيئة 
اإللكترونية نحـــو 156 مليون دينار، كما 
تجاوزت المعامالت اإللكترونية أكثر من 

مليون و 600 ألف معاملة.
وأكد القائد علـــى أن التركيز في المرتبة 
وليـــس  الخدمـــة  نوعيـــة  علـــى  األولـــى 
علـــى عددهـــا، وقـــال: ”هنـــاك الكثيـــر من 
الحكومـــات فـــي دول العالـــم والمنطقة، 
أطلقـــت آالف األرقام، ولكن بالنســـبة لنا 
في مملكـــة البحرين، فنركـــز على جودة 
الخدمات وتكاملها بشكل أكبر، وال يعني 
لنا إضافة رقم فيما الخدمة ال ترقى ألن 
تصعـــد إلى بوابة الحكومـــة اإللكترونية؛ 
ألن الهدف هو فائـــدة المراجعين”، وهذا 
المنهـــج يأتـــي بتوجيهـــات عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس  خليفـــة،  آل 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  آل خليفـــة، وولـــي 
الـــوزراء  النائـــب األول لرئيـــس  األعلـــى 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
اســـتراتيجية  صياغـــة   ...2020
تحقيـــق  أن  إلـــى  القائـــد  جديدةوأشـــار 
هـــذه اإلنجازات قد جســـد التـــزام الهيئة 
بتوجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة، وبالرؤية 
عملهـــا  تؤكـــد  كمـــا   2030 االقتصاديـــة 
بقـــرارات اللجنة العليا لتقنية المعلومات 

واالتصاالت برئاسة نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك 
آل خليفـــة وتنفيذهـــا لتوجيهـــات وزيـــر 
الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، كمـــا تعبـــر أيضا 
عـــن التزامهـــا فـــي تنفيذ اســـتراتيجيتها 
الرامية نحو التحول اإللكتروني، مشيرا 
إلى أن أهداف البرنامج تحققت وبشكل 
إيجابـــي فـــي 12 قطاعـــا حكوميـــا مثـــل 
المواصـــالت والمـــرور والكهربـــاء والماء 
والطاقـــة، واإلســـكان والعقـــار والتعليـــم 
القطـــاع  وفـــي  والتوظيـــف  والصحـــة 
المصرفـــي وغيرهـــا، كمـــا أكـــد أن الهيئة 
ماضية في التعاون مع جميع القطاعات 
الحكوميـــة والخاصـــة مـــن أجـــل تطوير 
خدماتها وآلياتها، مشـــيرا إلى إلى توجه 
إلـــى صياغـــة   2020 العـــام  فـــي  الهيئـــة 
اســـتراتيجية جديدة تعـــزز من جهودها 
فـــي مجـــال التحـــول الرقمـــي وتوظيف 

الذكاء االصطناعي.

عقود الزواج... إلكترونية

ومـــن الخدمـــات الجديـــدة التـــي ســـيتم 
تدشـــينها في العـــام الجـــاري 2020، هي 
عقـــود الـــزواج اإللكترونيـــة، حيـــث تـــم 
والشـــئون  العـــدل  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
اإلســـالمية واألوقاف من دراســـة شاملة 
عقـــود  إلـــى  الـــزواج  عقـــود  لتحويـــل 
إلكترونيـــة عن طريق األجهـــزة اللوحية 
التي ستمكن المأذون الشرعي من إتمام 
العقود، وسيجري تدريبهم هذا العام على 
اســـتخدام األجهـــزة المحمولـــة ومـــن ثم 
أتمتـــة عقود الزواج، ليتم اســـتالم العقد 
عبـــر البريـــد اإللكتروني، وشـــهد القطاع 
العدلي والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
مـــا نســـبته 55 % تـــم إنجـــاز الخدمـــات 
المقدمة مـــن المحاكم أو متابعة القضايا 
لدى الـــوزارة إلكترونًيا، وانخفضت كلفة 

الخدمات المقدمة بنســـبة 76 % لسرعة 
كفـــاءة األحـــكام وتعزيز النظـــام العدلي 
وتحقيق الشفافية خصوًصا في محاكم 

التنفيذ. 

رصد المخالفات “أونالين”

وتصـــدر تطبيـــق “المـــرور” أعلـــى نســـبة 
استخدام على مستوى جميع التطبيقات 
ألـــف   925 إلـــى  بالوصـــول  الحكوميـــة، 
المـــرور  لخدمـــات  فعلـــي  مســـتخدم 
المختلفة، وســـتضاف خدمـــة المخالفات 
المرورية لرصد بعـــض أنواع التجاوزات 
وخصوًصـــا الوقوف الخاطئ أمام بيوت 
المواطنيـــن علـــى ســـبيل المثـــال، حيـــث 
ســـيكون بمقدور المســـتخدم التبليغ عن 

المخالفة أواًل بأول من خالل التطبيق.
وقـــدم مثااًل علـــى نجاح خدمـــات الهيئة 
وهـــو تطبيـــق “صحتـــي”، الـــذي لـــم يتـــم 
إطالقه رســـمًيا بل تم رفعه إلى المتاجر 
المتاجـــر اإللكترونية، لوجود عدة جهات 
تلـــزم التنســـيق قبل التدشـــين الرســـمي، 
ومـــع ذلـــك فقد بلغ عـــدد مـــرات تحميله 
42 ألف مرة، وشـــهد 300 ألف استخدام، 
بمتوسط استخدام شهري للتطبيق يبلغ 
8600 مـــرة، ممـــا يـــدل علـــى أن الهيئـــة 
حيـــن تقدم خدمـــة أو تطبيـــق، ال يعنيها 
الرقـــم، فهنـــاك 9 تطبيقـــات أدمج بعضها 
راحـــة  علـــى  هنـــا  ينصـــب  التفكيـــر  ألن 
المســـتخدم بشـــكل أكبر، ولدينـــا تطبيق 
“تواصـــل” نرصد آراء المراجعين بشـــكل 
مستمر، وكذلك االستطالعات المحايدة.

الخاجة: 37 دراسة شاملة

وأشـــار نائب الرئيس التنفيـــذي للتحول 
اإللكترونـــي زكريـــا الخاجة إلى تدشـــين 
الهيئة لمجموعة من المبادرات المبتكرة 
منها تطوير آلية المدفوعات اإللكترونية، 
وتدشـــين 40 خدمـــة إلكترونية متكاملة 

بالتعـــاون مع 14 جهة حكومية مختلفة، 
إلى جانب التعاون مع القطاع المصرفي 
في دعم برنامـــج )الفنتك – التكنولوجيا 
الماليـــة( عبر إطالق محفظة المدفوعات 
فـــي  األولـــى  تعـــد  والتـــي  اإللكترونيـــة 
الشـــرق األوســـط فـــي مجـــال الخدمات 
اإللكترونيـــة، وربـــط القطـــاع المصرفـــي 
بنظـــام أعـــرف عميلـــك )eKYC( وتفعيل 
خاصيـــة تحديـــث بيانات بطاقـــة الهوية 
إلـــى  باإلضافـــة  الذاتيـــة،  المنصـــة  عبـــر 
التأكيـــد علـــى إجراء 37 دراســـة شـــاملة 
الحكومية.وقدم  والخدمـــات  للمشـــاريع 
عرضـــا تضمـــن اإلشـــارة إلـــى أن ســـرعة 
المواصـــالت  قطـــاع  خدمـــات  إنجـــاز 
والمرور في العام 2019 قد بلغت 82 % 
وأن ذلك ســـاهم في خفض نسبة الكلفة 
مـــع تحقيـــق   % 83 بنســـبة  الحكوميـــة 
األمـــن  تحقيـــق  منهـــا  إيجابيـــة  نتائـــج 
المروري، مع اســـتعراض أبـــرز الخدمات 
التي طورتها الهيئة في هذا القطاع منها 
خدمـــة تجديـــد تســـجيل مركبـــات النقل 

العام، وإصدار رخصة السياقة الدولية.

أرقام ونسب تتحدث

كذلـــك تطرق العـــرض إلى ســـرعة إنجاز 
خدمات قطاع الكهرباء والماء والطاقة، 
حيث بلغـــت 67 % محققة بذلك خفضا 
في نسبة التكلفة بنحو 94 %، كما جرى 
تطويـــر خدمـــات قطاع العدل والشـــئون 
ســـرعة  أن  التوضيـــح  مـــع  اإلســـالمية، 
 % 55 بلغـــت  القطـــاع  إنجـــاز خدمـــات 
وبخفض التكلفة بنســـبة تقـــدر بــ 76 %، 
وتضمـــن العـــرض التنويه إلـــى أن 75 % 
هي سرعة إنجاز خدمات قطاع التكافل 
المجتمعـــي، وأن 98 % هو معدل خفض 
التكلفـــة، كمـــا أن ســـرعة اإلنجـــاز بقطاع 

اإلســـكان والعقـــار قـــد بلغـــت 77 % كما 
تحقـــق مع ذلك خفض الكلفة بنســـبة 75 
%. وفي قطـــاع التعليم تم التأكيد على 
تحقيق هدف ســـرعة إنجاز خدمات هذا 
القطاع بنسبة 75 %، إذ انخفضت نسبة 
التكلفة فيه إلـــى نحو 85 %. أما بقطاع 
التوظيـــف فقد كانت ســـرعة اإلنجاز قد 
بذلـــك خفضـــا  70 %، ومحققـــة  بلغـــت 
فـــي الكلفـــة بنحـــو 98 %، مشـــيرا إلـــى 
اإلنجازات المتحققة في قطاع التواصل 
مـــع الجمهور مع إطـــالق وتطوير النظام 
الوطني لإلشـــعارات الحكوميـــة، ونظام 
القطـــاع  مـــع  التعـــاون  وعـــن  تواصـــل، 
الخـــاص تـــم التأكيـــد أنـــه جـــرى تطويـــر 
وتحقيـــق  المصرفـــي  القطـــاع  خدمـــات 
ســـرعة إنجاز هـــذا القطاع بنســـبة بلغت 
83 %، وبخفـــض الكلفة بنحو97 %، كما 
تم تحقيق ســـرعة إنجـــاز خدمات قطاع 
الوثائق الشـــخصية بنحو 67 % وخفض 

التكلفة بنسبة 97 %.
التحدي األمني.. الوضع ممتاز

وفيمـــا يتعلـــق بالتحـــدي األمنـــي، أشـــار 
القائـــد إلـــى أن هنـــاك اجتماعـــات دورية 
للتباحث عن هذا الجانب على المستوى 
الوطنـــي والحكومـــي، فعلـــى المســـتوى 
أمنيـــة  اســـتراتيجية  هنـــاك  الحكومـــي 
حيث تم تنفيذ عدد كبير من التطبيقات 
األمنـــي  المســـتوى  لرفـــع  واألنظمـــة 
بشـــكل كبير، الســـيما بشـــأن أمـــن البريد 
اإللكترونـــي كأكبـــر عامـــل اختـــراق، مما 
أســـهم في صد االختراقـــات، لكنه. قال: 
”وال يمكن الحديث عنها بالتفصيل حفًظا 

للمعلومـــات، وتم وضـــع ميزانية مركزية 
لشـــراء بعض البرامج واألنظمة لتســـريع 
هذا الجانب، ونحن نسير حسب الخطة، 
فكمـــا وعدنـــا العـــام الماضـــي أن يكـــون 
العام 2019 - مع نهايته- أفضل وهذا ما 
تحقق مـــن تطبيق أنظمـــة الحماية، وأن 
العام الجاري سيشـــهد قفـــزة كبيرة على 
المســـتوى الحكومـــي والوطنـــي فهنـــاك 
مبادرات خارج دور الهيئة وهناك جهات 

أخرى لرفع مستوى الحماية”.
تطبيق “التاجر”... قريًبا

ومـــن الخدمات جديـــدة، وبالتعـــاون مع 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  مكتـــب 
الجهـــات  مـــن  ومجموعـــة  الـــوزراء 
الحكوميـــة، يجـــري العمـــل علـــى تطوير 
تطبيـــق إلكترونـــي خـــاص هـــو “التاجر”، 
ســـبق أن تـــم اإلعالن عنـــه بشـــكل عابر، 
ولكـــن فـــي هـــذا العـــام، ســـيطبق بدمـــج 
عالقـــة  لهـــا  التـــي  الخدمـــات  جميـــع 
تطبيـــق  فـــي  والتجـــار  بالمســـتثمرين 
واحـــد، خالف الوضع الحالي حيث يزور 
المســـتثمر هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، 
والتأميـــن االجتماعـــي والـــوزارات ولكل 
منها معامـــالت، ومن المؤمـــل أن تنجزه 
اللجنـــة التنســـيقية فـــي الربـــع الثاني أو 
الثالـــث من العـــام الجاري 2020، وأشـــاد 
بمســـتوى أداء الكـــوادر الوطنية بالقول: 
”في التطبيقات فتحنا المجال لشـــركات 
من داخل وخارج البحرين واكتشفنا في 
النهايـــة أن أفضـــل التطبيقـــات يصممهـــا 
قـــد  ولكـــن  البحرينيـــون  الموظفـــون 

نستعين بخبرات تلك الشركات”.

جانب من الحضور الصحافي واإلعالمي في اللقاء

156 مليون دينار 
معامالت مالية ونسبة 
الرضا 88 % عن خدمات 
“الحكومة اإللكترونية”

سعيد محمد من المحرق

استهداف معاقل 
التنظيم الخفية 

ما تزال مستمرة 
حتى اللحظة

ابراهيم النهام
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مــركــبــة  109 ويـــســـع  ــوع...  ــ ــبـ ــ األسـ ــن  مـ ــد  ــ واحـ ــوم  ــ ي

مزاد للسيارات المستعملة بـ “فرشات الشعبي”

أفاد وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الجهـــاز  أن  الجنوبيـــة  بلـــدي  مجلـــس 
التنفيذي اقتـــرح تجربة إقامة معرض 
الســـاحة  فـــي  المســـتعملة  الســـيارات 
الســـوق  فـــي  للفرشـــات  المخصصـــة 
الشـــعبي بمدينـــة عيســـى.  جـــاء ذلك، 
خالل اســـتعراض المجلس ردود وزير 
توصيـــة  علـــى  والبلديـــات  األشـــغال 
المجلـــس بشـــأن تخصيـــص أرض فـــي 
المحافظـــة الجنوبيـــة إلنشـــاء معرض 
إلـــى أن المقتـــرح  للســـيارات.  ولفـــت 
تضمـــن إقامة المعرض التجريبي ليوم 
واحد في األســـبوع فقط لهذا الغرض، 
على أن يتم احتســـاب مبلغ رمزي على 

عرض السيارة الواحدة.  ولفت الوزير 
إلـــى أن الســـاحة المقترحة تتســـع إلى 
109 ســـيارات، وأنه في حـــال التوافق 
النهائـــي علـــى المقتـــرح فـــإن الـــوزارة 

ووزارة  المـــرور  إدارة  مـــع  ستنســـق 
الداخليـــة للمســـاهمة مـــع البلديـــة في 

الرقابة وضبط النواحي التنظيمية.
 وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد تجربة 

مبدئيـــة، وأنه في حـــال نجاحها يمكن 
دراســـة تطويرها لألفضـــل، وعليه فقد 
تم توجيه الجهاز التنفيذي بالتنســـيق 

مع المجلس حول المشروع.

غيابان
ــلـــدي  ــلـــس بـ ــجـ ــجــــل اجــــتــــمــــاع مـ ســ
الجنوبية غياب كل من نائب رئيس 
المجلس عبداللطيف محمد والبلدية 

إيمان القالف.

تغطية الجلسة: 
سيدعلي المحافظة

عبدالله إبراهيم أمانة سر المجلس

إيمان القالفعبداللطيف محمد

مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف

استبدال حديقة إسكان الحجيات بـ “باركات”
ــر ــ ــي ــ ــح ــ ــب ــ ال فــــــــي  طـــــــــــرق   4 وإنــــــــــــــــــارة  رصـــــــــــف 

مـــّرر مجلس بلدي الجنوبية مقترًحا 
بتغييـــر تخصيـــص حديقـــة إســـكان 
إلـــى   939 مجمـــع  فـــي  الحجيـــات 

مواقف للسيارات.
وقبـــل التصويـــت، قال البلـــدي عمر 
عبدالرحمـــن إن المنطقة تضم عدًدا 
مـــن الحدائـــق القريبـــة منهـــا، فضالً 
عن كـــون الحديقـــة قديمة وتشـــكو 
منهـــا  االســـتفادة  وعـــدم  اإلهمـــال 

كحديقة في الوقت الراهن.
يســـيء  البعـــض  أن  إلـــى  ولفـــت   
اســـتخدام موقع الحديقة من خالل 
إقامـــة التجمعـــات الليليـــة وإحداث 
الفوضـــى واإلزعـــاج، ممـــا أدى إلـــى 
فـــي  والقاطنيـــن  األهالـــي  اســـتياء 
المنطقة، ودفعهم إلى توقيع عريضة 
تعبر عـــن رغبتهـــم الشـــديدة بتغيير 

تخصيصها إلى مواقف للسيارات.

إلـــى أن اســـتغالل الموقـــع   وأشـــار 
للســـيارات،  كمواقـــف  المذكـــور 
سيســـاهم فـــي التخفيـــف مـــن حدة 
الخاطـــئ،  والوقـــوف  االزدحامـــات 
وتوفيـــر المواقـــف الكافيـــة لألهالي 

والقاطنين في المنطقة.

 إلى ذلـــك، وافق المجلس على عدة 
مقترحـــات برصـــف وتركيـــب إنـــارة 
للطـــرق فـــي عـــدد مـــن المجمعـــات 

السكنية بمنطقة البحير.
 933 مجمعـــات  المقتـــرح  وشـــمل 
و934 و922 و937 بمنطقـــة البحير، 

الطـــرق  هـــذه  لكـــون جميـــع  وذلـــك 
ترابيـــة، مما يؤدي ذلـــك إلى تصاعد 
األتربـــة والغبار وقـــت هبوب الرياح 
وأثناء حركـــة المركبات، إضافة إلى 
تشـــكل المســـتنقعات أثنـــاء موســـم 

األمطار.

عمر عبدالرحمن موظفة البلدية وممثل الوزارة

شكوى نيابية ضد فيديوهات معصومة.. وقطب سيوبخها بمكتبه
انزعــاج نيابــي مــن الفيديوهــات األخيــرة للنائــب معصومــة عبدالرحيــم، والتــي تبثها عبر 
حسابها بموقع التواصل االجتماعي يقود لترتيب مثلوها بمكتب قطب نيابي لتلقي درس 

قانوني عن واجبات العضوية بالبرلمان والسلوك المناسب عبر “السوشيل ميديا”.

القشـــة التـــي قصمـــت ظهر البعيـــر فيديـــو للنائب 
معصومـــة تتحـــدث فيـــه عـــن فرحتهـــا بموافقـــة 
الحكومـــة علـــى رغبـــة نيابيـــة اقترحتهـــا، وأقرها 
المجلـــس؛ مـــن أجـــل تمكيـــن مرضـــى الســـرطان 

والسكلر من حضور المباريات المهمة بالبحرين.

بنود المساءلة

وكشـــفت مصادر نيابيـــة لـ “البالد” عن مشـــاورات 
جديـــة لتفعيـــل بنـــود مســـاءلة النائـــب معصومة 
العضويـــة  كرامـــة  مـــن  “حطهـــا  عنـــوان  تحـــت 

بالبرلمان”.
وذكرت أن التوجه الحالي اســـتدعاء قطب نيابي 
للنائب معصومة، وتوبيخها على ما تصوره وتبثه 
مـــن فيديوهـــات تســـيء لوظيفـــة النائـــب وتؤثر 
علـــى مكانـــة تمثيـــل صـــوت الشـــعب، وأن صـــدى 

هذا التأثير الســـلبي يمتد ليشـــمل جميع األعضاء 
علـــى  يقتصـــر  وال  ككل،  البرلمانيـــة  والمؤسســـة 

شخصها أو دائرتها االنتخابية.
وأكـــدت أن التحـــرك الحالـــي يســـتند للمـــادة )18/ 
ح( مـــن الالئحة الداخلية لمجلـــس النواب، والتي 
تنص على دراسة حاالت النواب الذين ال يقومون 
بواجباتهم أو يســـلكون مســـلكا ال يتفق مع كرامة 

العضوية بمجلس النواب.
ولفتـــت إلى أن الخطـــوة التالية للتوبيخ قد تصل 
التخـــاذ جـــزاءات مناســـبة وفـــق مـــا تنـــص عليه 

الالئحة الداخلية.

معيبة ومسيئة

وبينـــت المصـــادر أن ســـلوك النائـــب معصومـــة ال 
يتفـــق مـــع كرامـــة العضويـــة بمجلس النـــواب من 

خـــالل ظهورها المســـيء للمؤسســـة النيابية عبر 
وسائل التواصل االجتماعي.

وأشـــارت لوجود “حالة تفاكـــر” فيما بين األعضاء 
المنتخبيـــن إلثـــارة الموضـــوع علنيـــا تحـــت قبـــة 
البرلمـــان، ولكن مروحة اتصاالت مســـتمرة لبلورة 
الموقـــف مـــن الخطـــوة التاليـــة في ضـــوء نتيجة 

جلسة التأنيب بمكتب القطب النيابي.
وبعـــض  الفيديـــو..  “هـــذا  المصـــادر:  وقالـــت 
الفيديوهـــات الســـابقة معيبـــة ومســـيئة.. وعندما 
تنشـــر مثل هـــذه التســـجيالت، فإنها تؤثر بشـــكل 
كبيـــر علـــى إنجـــازات مجلـــس النواب فـــي مجال 

التشريع والرقابة.. إنه أمر مؤسف فعال”.

مسار االقتراح

وكان مجلس الوزراء قد وافق بجلســـته األخيرة 
)يـــوم اإلثنيـــن الموافـــق 10 فبرايـــر 2020( علـــى 

االقتـــراح برغبـــة بدعـــوة المصابين بالســـرطان 
واألمـــراض المزمنـــة كفقر الـــدم المنجلي 

كـــرة  مباريـــات  لحضـــور  )الســـكلر( 
القـــدم المهمة المقامـــة على أرض 

البحرين.
وأقـــر البرلمان االقتراح برغبة 
ورفعه للحكومة بجلســـة يوم 
الثالثـــاء الموافـــق 22 أكتوبـــر 

.2019

فيديو معصومة

معصومـــة  النائـــب  وظهـــرت 
فـــي  مبتهجـــة  عبدالرحيـــم 

سيارتها بصوت أغان مرتفعة، 
وهـــي تقـــول: “ال تتصورون 
فرحتي أي كثـــر.. الحكومة 

موافقـــة علـــى مقتـــرح حبايبنا مرضى الســـرطان 
والسكلر.. هذا دعم نفسي كبير.. وايد مستانسه.. 

الحمد لله..”.
وأضافـــت: “الحكومـــة فهمـــت مـــا أقصده.. 
كلنـــا نفكر خـــارج العلبـــة.. ألف 
لهـــم  مبـــروك  ترليـــون 
موافقـــة  علـــى 
الحكومة..”.

 :” مصادر “
تسجيالتها تحط 

من كرامة العضوية 
بالبرلمان

راشد الغائب

وتصاعدت ردود الفعل السلبية على فيديو النائب معصومة، 
ومن بينها ما يأتي:

- بيـــان مـــن جمعية البحريـــن لمراقبة حقوق اإلنســـان يتبنى 
شـــكاوى من نشـــطاء وأهالـــي مرضى الســـرطان لرفع قضايا 
ضـــد النائبـــة وتنظيم وقفات احتجاجية خـــارج المجلس إذا 
اســـتمرت النائبـــة فـــي تصريحات ال تحترم مشـــاعر وحقوق 

هذه الفئات.
- انتشـــار تســـجيل صوتـــي لســـيدة تقـــول إن الحكومـــة لـــم 
ترفض دخول المرضـــى أو أصحاب الهمم المباريات المهمة، 
وإن وزارة الشـــباب والرياضـــة يعتنـــون بهـــذه الفئة بأحســـن 
اهتمـــام، ودخـــول المبـــاراة برســـم 500 فلس ودينـــار وبقية 

المباريات دخولها مجاني.

- وقـــال النائـــب الســـابق علي شـــمطوط إن دخول 
المرضـــى مجاني للمباريـــات، وتحدثي عن مرضى 
الســـرطان والســـكلر المهمليـــن بالطـــوارئ، وتكلمي 

عـــن إغالق نوبة “آخـــر ليل” لطوارئ مرضى الســـكلر 
الرجـــال، وطالبي بتأمين بطاقـــة ذوي الهمم لمرضى 

السكلر.

بعض الردود
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وضع حجر أساس “سوالر تك جرين انيرجي” لأللواح الشمسية
المصنـــع بكلفـــة مليونـــي دينـــار وينتـــج مـــا يقـــارب 25 ميجـــاوات ســـنويًّا

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  قـــام   
ميـــرزا  المســـتدامة عبدالحســـين 
صباح أمس بوضع حجر األساس 
لمصنع ســـوالر تك جرين انيرجي 
فـــي منطقـــة  الشمســـية  لأللـــواح 
الحد الصناعيـــة )منطقة البحرين 
بحضـــور  لالســـتثمار(  العالميـــة 
الوكيل المســـاعد لتنمية الصناعة 
والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
الراشـــد،  عبدالكريـــم  والســـياحة 
وعدد مـــن كبار المســـؤولين ذوي 
العالقـــة بالمشـــروع.وألقى ميرزا 
حجـــر  وضـــع  حفـــل  فـــي  كلمـــة 
األســـاس ذكـــر فيهـــا أن مشـــروع 
إنشـــاء مصنع ســـوالر تك ألنظمة 
الطاقة الشمســـية ســـوف يساهم 
اقتصـــاد  فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  فـــي 

الطاقـــة  مجـــال  فـــي  البحريـــن 
المســـتدامة والمتجددة وتحقيق 
للطاقـــة  الوطنيـــة  األهـــداف 
المتجـــددة وكفـــاءة الطاقـــة مـــن 
خـــالل إنتاجه وتصنيعـــه ألنظمة 

الطاقـــة الشمســـية التـــي ســـتلبي 
المحليـــة  الســـوق  احتياجـــات 
والنمـــو فـــي الطلب على الســـلعة 

المهمة.
وتقـــّدم الرئيـــس التنفيذي لمصنع 

ســـوالرتك ربيـــع عبدهللا بالشـــكر 
الحكيمـــة  القيـــادة  إلـــى  الجزيـــل 
بمملكـــة البحريـــن وعلـــى رأســـها 
الـــذي جعـــل مـــن  جاللـــة الملـــك، 
البحريـــن واحـــة أمـــن واســـتقرار 
لألنشـــطة  جاذبـــة  بيئـــة  لتصبـــح 

االستثمارية. 
ســـوالرتك  مصنـــع  أن  يذكـــر 
ســـيقام على مســـاحة 4 آالف متر 
مربـــع بتكلفـــة تقديريـــة مليونـــي 
دينـــار وســـينتج ما يقـــارب الـ 25 
ا أي ما يعادل 80  ميجاوات سنويًّ
ألف من األلواح الشمســـية بأعلى 
بحرينيـــة  العالميـــة  المواصفـــات 
الصنع وســـيوفر عـــدًدا من فرص 
العمل للبحرينييـــن المتخصصين 

في هذا المجال.

المنامة - بنا

% 98.4
Û  الناس ليسوا لعبة شطرنج على مسالخ المغامرات، وحياتهم ال يمكن

أن ترتهن في عالم أســهم بورصات السياســة المتقلبة الضمير ارتفاعا 
وهبوًطــا، وليســوا كيــس مالكمــة تنــزل فيــه ضربــا عندمــا تبحث عن 
تعــرق يخّفض حجم شــحوم متراكمة الخيبات مــن تحويل أحالمهم 
وفق بوصلة السياســي المتوحم على فقاعة كارزمية مشتهاة للعودة 
كمــا يفعــل مقتــدى الصدر في العراق، والذي أصبــح ينام على أكياس 
اإلرث التاريخي آلل الصدر الذين ارتهنوا حياتهم لخدمة الناس، لكنه 
أصبــح أشــبه بجنــرال يهدد النــاس. تلك هي ديكتاتوريــة رجل الدين 
عندما يلبس عباءة العائلة نرجسية وغرورا بأبوة قاسية ال تخلو من 
مالمــح الجنــرال الســادي وهــو يتلذذ فــي تهديد الفقــراء فقط؛ ألنهم 
آمنــوا بالحريــة، وعــدم لبس معاطفه المثقوبة بالســعال والنرجســية، 
بتهديدهــم أن خــط الصــدر خط أحمر فــوق القانون، وفــوق النقد. ما 
أتعــس المصيــر عندمــا يتســيد األمــة رجــل ديــن مقطــوع عــن الواقع  
ويمارس السياسة بغباء، فيكرر تكديس األوجاع دون النظر لعواقب 
األمــور. الــدور السياســي الحكيم من يزرع األمــل بعقل وضمير بعيًدا 

عن االنتفاخ األنوي. 
Û  بقدر ما يتضخم السياســي من مطبخ الجماهير طعاما سياســيا شهيا

بقدر ما تكون النتائج كارثية، لكن الجماهير ال تكتشف ذلك إال عندما 
تفيق من الغيبوبة الدينية، وخلو دمها من مخدرات الخطب الكارثية، 
فتكتشــف أن دم أبنائها أصبحت بسبب المغامرات السياسية أرخص 
مــن عصيــر البندورة، وأصبح موتهم وســجنهم وغربتهم في المنافي 
أقــل مــن دراهــم معــدودة تدفــع صدقــة عــن السياســي المتهــور الذي 
يوفر نفسه وأوالده على حساب الماليين الذين يذهبون هدرا نتيجة 
قــرارات أنوية مبســطة وســطحية يراها مجرد هــواء ينفخ غبارا عن 
كتــب الفقــه التــي ال يتطابــق معضمهــا مــع الواقــع. أكثــر مــا يوجعني 
مشاهدة أم تموت حزنا على ولدها أو شاب تذبل زهرة عمره لسنين 
يذهــب ضحيــة خطــاب غيــر مــدروس أو نتيجــة ســوء موقــف لقرار 

سياسي هو ال يعلم أبعاده. 
Û  ليــس مــن المنطــق وال الضميــر أن يوفــر أبنــاءه ويدخلهم فــي أفضل

الجامعــات األوروبيــة، فــي حيــن يــزج بالنــاس فــي أتــون الحــروب 
والمحارق السياسية، ثم بعد ذلك يقول بين حاشيته بعد سنين طوال 
)أعتقد كنت مخطأ في هذا القرار السياسي أو ذاك(. كثير من هم في 
الخارج من الشباب اكتشفوا أنهم زجوا في محرقة شعارات جنونية، 
فــي حين كان بإمكانهم ممارســة الديمقراطيــة البحرينية وفق األطر 
القانونيــة بعيــدا عن العنــاد، وثقافة االرتطام بالجــدار. التاريخ يتكرر 
بخيباتــه، فبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وقفــت أم مســكينة 
تتصفــح وجــوه العائدين لعلها تلمــح ابنها راجعا من الحرب، فأوقفت 
أحدهــم تســأله: هذه صورة ابني ياســيدي، هل تعرفــه انتهت الحرب 
وهــو لــم يعد؟ فالتفت ألصحابه قائال: )مســكينة هذه األم، ال تعلم أن 
الحــرب ال يعــود منها إال قادتها(. دائما أحمل األمل على ناصية الحلم 
أن تعــي كل الجماهيــر العربيــة أن تكــون حذرة من تمســاح السياســة 
من أن يبتلعهم، فتتحول جلودهم إلى حقائب جلدية ممتلئة بأوراق 

المساومات لذات الساسة يوم يجلسون على طاولة التفاوض.
Û  من يقرأ كتاب األمير لمكيافيللي أو كيف تمسك بزمام القوة لروبرت

كريــن، ولعشــرات الكتــب السياســية كيــف تحــذر مــن خطــورة ذهاب 
النــاس ضحايــا للمحارق السياســية، يكتشــف أن التوازن والوســطية 
وسياســة الخطــوة خطوة هــي األفضل لألوطان وللشــعوب. لقد كان 
تاريــخ 14 فبرايــر حيث يصــادف في اليوم التاريخــي في التصويت 
علــى ميثــاق العمــل الوطنــي بنســبة 98.4 % يــوم مبــارك للبحريــن، 
وســيبقى يغذي الذاكرة بأجمل األيام، والحفاظ عليه والبناء على ما 
جاء فيه بالعقل والوعي والوطنية ودعم الوطن قيادة وشعبا طريق 
نحــو حيــاة أكثــر جمــااًل وازدهارا؛ لذلــك أدعو كل بحرينــي باالحتفال 
بهــذا اليــوم ورفــع علم البحريــن علًوا وأفًقا نحو مزيد من االســتقرار. 
استنســخوا ذات الفرحــة الكبيــرة واالنتصــار الكبيــر بفــوز منتخبنــا 
بكأس الخليج في أغلى المناســبات الوطنية، وســترون كيف ستكون 
البحريــن أكثــر ابتهاجــا وجمــااًل واســتقرارا، وكيــف أننــا خطــوة وراء 
خطوة نعزز الوحدة الوطنية، ولكن هذه المرة أكثر ابتهاجا وجمااًل. 

Û  وهنــا أقــدم كل الشــكر واالمتنــان لجاللــة الملــك فــي اســتبدال بعض
األحــكام بالعقوبــات البديلــة وكيــف عمــت الفرحــة فــي مــدن وقــرى 
البحريــن، فليــس بعيــدا عــن الملــك اإلنســان أن يؤنســن حيــاة شــعب 
يكن له الوالء سياســيا واقتصاديا واجتماعًيا. أقول للناس خصوًصا 
فــي القــرى، كلمــا زاد الوعي وارتفعت الوســطية وكنــا حذرين من أي 
شــعارات خارجية أو دعوات والتزمنا المنهج الوســطي ســاهمنا على 
صناعــة منــاخ آمن يقود إلى فرح أكبر للبحريــن، ويكون الفرج الكبير 

لوطن يسمو باالعتدال والتوازن والوسطية.

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير عـــام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة أن شـــرطة مكافحـــة 
اإلتجـــار بالبشـــر وحمايـــة اآلداب العامة، 
تمكنـــت مـــن القبـــض علـــى 8 أشـــخاص 
“رجـــال وســـيدات” بينهـــم 3 بحرينييـــن، 
تورطوا فـــي قضية حجز حرية 21 فتاة 
أجنبيـــة وإجبارهن على ممارســـة أعمال 
منافيـــة لـــآداب العامة.وأوضـــح أنه بعد 
تلقـــي بـــالغ يتعلـــق بحالـــة واحـــدة مـــن 
المجني عليهن، تم مباشرة أعمال البحث 
والتحـــري وتقصـــي المعلومـــات، والتـــي 
أسفرت عن تحديد هويات المشتبه بهم، 
مضيفا أنه بعد استصدار إذن من النيابة 
العامة تم القبـــض على المذكورين وعثر 
بحوزة أحدهم “بحريني” على مبلغ مالي 

يقارب 200 ألف دينار.

القبض على 8 
حجزوا حرية 21 

فتاة أجنبية

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى شـــابة أجنبية بالسجن 
لمـــدة 3 ســـنوات واإلبعـــاد النهائـــي مـــرة أخـــرى، إذ ضبطت بعد 
دخولهـــا للبـــالد بواســـطة جـــواز مزور باســـم صديقتهـــا المقيمة 
فـــي دولـــة خليجيـــة، نظـــرا إلدانتها بقضيـــة أخالقية )ممارســـة 
الدعارة( وحكم عليها بالحبس واإلبعاد نهائيا عن البالد، فقررت 
العـــودة للمملكة حتى تكون بالقرب من صديقها الذي يلتقي بها 
فـــي المملكـــة بين فترة وأخـــرى، ودخلت فعال بجـــواز صديقتها 
مستغلة ما بينهما من شبه في مالمح الوجه بعدما سرقته منها، 

كما أمرت المحكمة بمصادرة الجواز المزور.
وتشير التفاصيل إلى ورود معلومات سرية إلى مديرية شرطة 
المطـــار، مفادها أن المتهمة والتي تم إبعادها بتاريخ 5 ســـبتمبر 
2018 عـــن مملكة البحرين، نظرا إلدانتها باالعتماد في الكســـب 
علـــى ما تحصل عليـــه من ممارســـة الدعارة، ســـتحضر للمملكة 
مستخدمة جواز سفر مسروق باسم صديقتها من أجل الدخول 
إلـــى المملكة، وبالفعـــل تم القبض عليه حـــال تواجدها في أحد 

الفنـــادق. وبعـــد التحقيـــق معها اعترفـــت أنها وبعـــد إبعادها عن 
مملكـــة البحريـــن في ســـبتمبر 2018، قامت في شـــهر ديســـمبر 
مـــن ذات العـــام وأثنـــاء تواجدهـــا في إحـــدى الـــدول الخليجية 
بســـرقة جواز سفر صديقتها، والتي تتشـــابه معها في المالمح، 
واســـتعملته في الدخول إلى مملكة البحرين مجددا، وكل ذلك 
حتى تكون بجوار صديقها الخليجي الذي يحضر إلى لقائها في 

البحرين بين فترة وأخرى.

ُمنعت مــن دخول المملكــة إلدانتها بالدعارة فاســتغلت الشــبه مــع صديقتها
3 سنوات لفتاة دخلت البالد بجواز مسروق للقاء صديقها

عباس إبراهيم

صـــرح رئيـــس نيابة محافظـــة العاصمة 
نـــواف العوضي بـــأن النيابـــة العامة قد 
أنجـــزت تحقيقاتهـــا فـــي واقعـــة إتجار 
بفتاة وحجز حريتها بغير وجه قانوني، 
وأمـــرت بإحالة متهمين إلـــى المحاكمة 
فبرايـــر   22 جلســـة  لنظرهـــا  وحـــددت 

2020  أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وأشـــار إلـــى أن تفاصيل الواقعـــة تعود 
إلـــى أن المجنـــي عليهـــا حضـــرت إلـــى 
مملكة البحرين للعمل في أحد المنازل، 
فقام المتهـــم األول بخداعها بأن عرض 
عليهـــا عمال آخـــر أفضل وبمرتـــب أكبر، 
علـــى أن تقوم بترك العمـــل عند كفيلها، 
فاســـتجابت لذلك العـــرض وقام المتهم 
بنقلهـــا مـــن منـــزل كفيلهـــا وإيوائها في 
شـــقة بمنطقـــة المنامة وحجـــز حريتها، 
ومـــن ثم قام ببيعهـــا على المتهم الثاني 
والـــذي قـــام بحجـــز حريتها في شـــقته 
وأجبرها على ممارســـة الدعـــارة مقابل 

مبالـــغ ماليـــة يتحصـــل هـــو عليهـــا، إلى 
أن تمكنـــت المجنـــي عليهـــا مـــن الهرب 

واالستنجاد برجال الشرطة.
باشـــرت  العامـــة  النيابـــة  أن  وأوضـــح 
البـــالغ، حيـــث  تلقيهـــا  فـــور  التحقيـــق 
اســـتمعت ألقوال المجني عليها وأمرت 
بإيداعهـــا فـــي دار اإليـــواء التابع للجنة 
الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشـــخاص، 
واستجوبت المتهمين وأمرت بإحالتهما 

محبوسين للمحاكمة.

يخدعان خادمة ويستغالنها بالدعارة
المنامة - النيابة العامة

نواف العوضي

تدشن مشروع “مكافحة األمراض الحيوانية”
ـــة ـــع اإلنتاجي ـــة ورف ـــات الغذائي ـــي الصناع ـــارات ف ـــز المه ـــى تعزي ـــدف إل يه

دشـــنت وكالة الثـــروة الحيوانية بوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي مشـــروع مكافحـــة األمـــراض 
وتحســـين  المشـــتركة  “الحيوانيـــة 
الســـالالت” بالتعاون مع منظمة األغذية 
والزراعة لألمـــم المتحدة يوم أمس في 

فندق الريجنسي.
وأوضح وكيـــل الوزارة لثروة الحيوانية 
خالد حسن في كلمة ألقاها اثناء االفتتاح 
“أن ملـــف األمـــن الغذائـــي يأخـــذ حيـــزا 
كبيـــرا ضمن اهتمامـــات مملكة البحرين، 
انطالقا من التوجيهات السامية من لدن 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، فـــي افتتاح دور 
االنعقـــاد الثانـــي مـــن الفصل التشـــريعي 
الخامـــس لمجلســـي الشـــورى والنواب”، 
مشـــيرا إلـــى توجيهـــات جاللتـــه بشـــأن 

تنفيـــذ “مشـــروع إســـتراتيجي لإلنتـــاج 
الوطني للغذاء”، ليشمل االنتاج السمكي 

والنباتي والحيواني. 
ويهـــدف المشـــروع بشـــكل رئيـــس إلـــى 
تطويـــر القـــدرات الوطنيـــة فـــي مجـــال 
الصناعـــات الغذائية ورفع نســـبة اإلنتاج 

المحلـــي، والحفاظ علـــى خبرة أصحاب 
تلـــك المهـــن ليكونـــوا جـــزءا مهمـــا فـــي 

إنجاح تلك المشاريع.
“إن  الحيوانيـــة  الثـــروة  وكيـــل  وقـــال 
و  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
التخطيـــط العمرانـــي وبتوجيـــه ودعـــم 

مباشـــر من قبل وزير األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصام 
خلـــف وقعـــت أربـــع اتفاقات مـــع منظمة 
الفـــاو التـــي تعتبر بيت خبـــرة في جميع 
مجاالت الزراعيـــة الحيوانية أو النباتية 

أو السمكية”

مدينة عيسى - وزارة األشغال

صرف الضمان االجتماعي و “الغالء” و “اإلعاقة” وبدل السكن اليوم
تعويـــض عـــن رفـــع الدعـــم عـــن اللحـــوم للمســـتحقين اعتبـــاراً مـــن 15 أبريـــل المقبـــل

أكــدت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة أن كافــة اإلجــراءات اإلداريــة والفنية قد تــم اتخاذها، بالتعاون مــع كافة الجهات 
المعنية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2020، بتوحيد موعد صرف 5 برامج دعم 
مقدمة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة اإلســكان في تاريخ واحد وهو 15 من كل شــهر بدًءا من فبراير 2020، 
بإشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية، يستثنى من ذلك بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء عالوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بحيث يتم صرفها في موعدها الحالي مع الراتب التقاعدي 

بتاريخ 20 من كل شهر.

كما أكـــدت الوزارة أنه ســـوف يتم 
المواطنيـــن  مســـتحقات  صـــرف 
االجتماعيـــة  المســـاعدات  مـــن 
والدعـــم  االجتماعـــي(،  )الضمـــان 
المالي )عـــالوة الغالء(، ومخصص 
الســـكن،  بـــدل  وعـــالوة  اإلعاقـــة، 
فـــي حســـابات المواطنيـــن اليـــوم 
الخميس نظرًا ألن الســـبت يوافق 

إجازة رسمية.
عـــن  التعويـــض  أن  إلـــى  يشـــار 
رفـــع الدعـــم عـــن اللحـــوم ســـوف 
يصـــرف للمســـتحقين اعتبـــارًا من 
15 إبريـــل المقبـــل، مـــع باقي مبالغ 
برامـــج الدعم األخرى المســـتحقة 
للمواطنيـــن، بواقـــع دفعـــة واحدة 
كل ثالثة شـــهور، حيث إن الدفعة 

السابقة قد تم صرفها في األسبوع 
األول من يناير 2020 عن الشـــهور 

يناير وفبراير ومارس 2020.
وفـــي حـــال وجـــود أي استفســـار 
التواصـــل مـــع  للمواطنيـــن  يمكـــن 
علـــى  الوطنـــي  االتصـــال  مركـــز 
المراكـــز  أو مراجعـــة   ،80008001
االجتماعيـــة التابعة لـــوزارة العمل 

الموزعـــة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
علـــى محافظـــات المملكـــة، وهي: 
مركـــز عبـــدهللا بـــن يوســـف فخرو 
عيســـى(،  )مدينـــة  االجتماعـــي 
مركـــز الرفـــاع االجتماعـــي، مركـــز 
مركـــز  االجتماعـــي،  مدينـــة حمـــد 
مركـــز  االجتماعـــي،  حفـــص  جـــد 
مركـــز  االجتماعـــي،  المحـــرق 
مركـــز  االجتماعـــي،  خلـــدون  ابـــن 
ســـترة االجتماعـــي، مركـــز المنامة 
عـــالوة  وبخصـــوص  االجتماعـــي، 
بـــدل الســـكن يمكـــن مراجعة مركز 
وزارة  مقـــر  فـــي  العمـــالء  خدمـــة 

اإلسكان بالمنطقة الدبلوماسية.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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أولـــى العواصـــم التـــي تدّقق اليـــوم فـــي خياراتها هي 
طهـــران التي اســـتمرت في الرهان علـــى احتمال عزل 
ترامب ورسمت سياساتها على تمنياتها بعودة الحزب 
الديمقراطـــي إلـــى البيـــت األبيـــض. اآلن، األرجـــح أال 
ينتصـــر منطـــق التيار المتشـــّدد المتمّثل فـــي “الحرس 
الثـــوري” و”فيلق القدس” في هـــذه المرحلة االنتقالية 
بالرغم من أنه يتمتع بدعم مرشـــد الجمهورية آية هللا 
علـــي خامنئـــي، فالجمهوريـــة اإلســـامية تحتـــاج إلى 
إعادة النظر في وضعهـــا الداخلي واإلقليمي والدولي 
ولذلـــك تختـــار التهدئـــة المرحليـــة لدراســـة الخيارات 
المتاحة وتدعو شـــركاءها مثل “حـــزب هللا” في لبنان 
إلـــى ضبـــط وتيـــرة التصعيـــد بمـــا فـــي ذلـــك التصعيد 
اللفظـــي على نســـق تعهد األمين العام حســـن نصرهللا 

بإعادة األميركيين “أفقيًا” إلى بادهم عبر الُنعوش.
طهـــران مضطـــرة إلـــى احتـــواء الضـــرر قـــدر اإلمـــكان 
في الســـاحة اللبنانيـــة حفاظًا على ســـلطتها هناك ألن 
الســـاحة العراقيـــة تخـــرج عن ســـلطتها عبـــر االنفات 
األمني وعبر االنقاب على المشاريع اإليرانية للعراق، 
ولجأت إلى القمع كوســـيلة الحتـــواء الثورة عليها في 

العـــراق وســـتفعل ذلـــك في لبنـــان إذا اضطـــرت، لكنها 
تفّضـــل وتعمل علـــى احتواء الثورة اللبنانية بوســـائل 
أخرى تجّنبًا للوقوع في فخ القمع الذي سيكّلفها غاليًا 
ســـيما أن النظـــام في طهـــران مّضطر لقمـــع االنتفاضة 

الداخلية عليه ألنها تهّدد مصير بقائه.
المصـــادر المقّربـــة من التفكيـــر في طهـــران أفادت أن 
القيـــادة اإليرانية تعتبر أن الوضـــع الراهن لصالحها ما 
بعد تشكيل الحكومة الجديدة على هوى “حزب هللا”، 
وهي تريد تدعيم سلطة “حزب هللا” على لبنان، لذلك، 
وبالرغـــم مـــن الضيقـــة المالية التـــي تواجههـــا، تعتزم 
طهـــران توفيـــر جرعة دعم مالية إلـــى “حزب هللا” كي 
ال يبدو هّشًا وكي يثّبت قاعدته الشعبية، وقالت هذه 
المصـــادر إن إعادة توزيع ميزانية المشـــاريع اإلقليمية 
اإليرانية اضطرت بطهـــران إلى االقتطاع من ميزانية 
اليمن لتحويلها إلى ميزانية لبنان والعراق، ثم سوريا.
القيادة اإليرانية منشـــغلة بقراءة ماذا ســـيفعل دونالد 
ترامـــب ما بعـــد انتصاره على مشـــاريع عزلـــه وما هي 
خطواتـــه التاليـــة نحوهـــا ســـيما أنهـــا مســـتمرة فـــي 
برنامجهـــا النووي، هذه القيـــادة كّفت عن الحلم بإنقاٍذ 

أوروبي لهـــا من ورطة العقوبـــات بالرغم من إصرارها 
العلنـــي علـــى إعطاء أوروبـــا الفرصة األخيـــرة قبل أن 
تأخـــذ الخطوة الكبرى بإعان انســـحابها من االتفاقية 
النووية وربما أيضًا من معاهدة منع انتشـــار األســـلحة 

النووية. 
وهـــي تعي تمامًا أن توّعدات دونالد ترامب وإنذاراته 
لهـــا بـــأالّ ُتقِدم علـــى مثل تلـــك الخطوة ليســـت مجرد 
االســـتعدادات  اتخـــاذ  يتـــم  إنمـــا  لفظّيـــة،  تهديـــدات 
العقوبـــات  مـــن  بأبعـــد  بإجـــراءات عقابيـــة  لتنفيذهـــا 
االقتصاديـــة والحصـــار، إذا لـــم تتوقـــف طهـــران عـــن 
برنامجهـــا النـــووي، فالجمهوريـــة اإلســـامية اإليرانية 
فعاً مطّوقة أكثر وأعمق بوضوح أرجحية فوز دونالد 
ترامب بوالية ثانية كرئيس للواليات المتحدة. أمامها 
إمـــا االنتحـــار إذا انتصـــر التصعيـــد واالنتقـــام حفاظـــًا 
علـــى اســـتمرارية منطـــق النظـــام، كما هـــو. أو إصاح 
وتعديـــل ذلك المنطـــق والدخول فـــي مفاوضات على 
اتفاقيـــة جديـــدة مع الواليات المتحدة تشـــمل الشـــق 
النووي والصاروخي وكذلك شق التوّسع اإلقليمي في 

الجغرافيا العربية. “إياف”.

جائزة سمو األميرة سبيكة
تحـــت رعايـــة صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة قرينـــة عاهـــل البـــاد رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة تـــم توزيع 
الجوائـــز على عدد من المؤسســـات العامة والخاصـــة نظير جهودها في 
تمكيـــن المـــرأة البحرينيـــة العاملـــة في هذه المؤسســـات، وقـــد حظيت 
المرأة البحرينية برعاية كريمة وُمتميزة من القيادة السياسية، ويسعى 
المجلـــس األعلـــى للمرأة بتجســـيد هذه الرعايـــة لتمكين المـــرأة ودعمها 
فـــي جميـــع المجـــاالت العمليـــة والِعلميـــة، سياســـًيا واقتصادًيـــا، ثقافًيا 

واجتماعًيا، مهنًيا وحقوقًيا.
وتأتي هذه الجائزة لتأكيد جهود المجلس بتقدم المرأة كمبادرة وطنية 
تحمل في طياتها رسالة وطنية ومجتمعية ذات دالالت متعددة، ومنها: 
دعم وتشـــجيع السياسات التحفيزية لبرامج التوازن بين الجنسين في 
العمـــل فـــي القطاعيـــن العام والخـــاص، حيـــث ُيعتمد التميز فـــي األداء 
بينهمـــا على ُحســـن األداء واإلبداع واالبتكار والجـــودة في العمل بغض 
النظـــر عـــن جنس من قام به. وتشـــجيع عمل المرأة لتنـــال نصيبها بتقلد 
المناصـــب الرفيعـــة في جميع المؤسســـات، لما تتمتع بـــه المرأة من قوة 
وقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في قيادة العمل، وبإنجازه بطريقة 
سلســـة ومرنة، في المجاالت السياســـية واالقتصادية واإلدارية. وخلق 
بيئـــة داعمـــة فـــي المؤسســـات العامـــة والخاصـــة ومؤسســـات المجتمع 
المدنـــي المراعية إلدماج المـــرأة في برامجها، خصوصا أن المرأة بفضل 
مـــا لديها من معرفـــة ِعلمية ومهارات عملية تتمتـــع بالقدرة على تمكين 

ذاتها والعمل بصورة خاقة من أجل تطوير ذاتها ومجتمعها.
إن تمكيـــن المـــرأة بصورة دائمة وُمســـتمرة في جميع مؤسســـات الباد 
شـــاهد حضاري ومؤشـــر تنمـــوي على تقـــدم وتطور المرأة، وهو مؤشـــر 
يؤكـــد ُعمق عاقـــة المرأة بمجتمعهـــا، وقدرتها علـــى أداء جميع األدوار 
بجانـــب الرجـــل وليس بشـــكل تنافســـي بـــل بتعاضـــد االثنين فـــي أداء 

دورهما المتميز.
إن جائزة صاحبة الســـمو الملكي رئيســـة المجلس األعلى للمرأة تسجل 
قصـــة نجاح لتأطير وتمكين المرأة البحرينية، وتســـهم في غرس ثقافة 
مجتمعيـــة باالهتمـــام بالمـــرأة واجتثـــاث جميـــع المعوقـــات مـــن أمامها، 

فالمرأة جزء من المجتمع فواجباتها وحقوقها ال تختلف عن الرجل.

عبدعلي الغسرة

راغدة درغام

ركاكة الشراكة الروسية التركية اإليرانية في سوريا بأبعادها اإلقليمية )2(

عجبـــا من بعـــض النـــواب أن يعلقوا علـــى موضوع 
واحـــد منذ بـــدء دور المجلس النيابـــي األول حتى 
اليـــوم، أال وهـــو البحرنـــة، وكأنها القضيـــة الوحيدة 
التـــي تعكر العيش، وال شـــك في أن الدولة تســـعى 
إليجـــاد فـــرص عمـــل للمواطنيـــن، فقـــد خصصـــت 
ميزانيـــة ضخمـــة لحل مشـــكلة البطالـــة، وقد رعى 
لهـــا  القضيـــة وأنشـــأ  هـــذه  المفـــدى  الملـــك  جالـــة 
مؤسســـات وال تقبـــل المتاجـــرة، أو ليســـجل النائب 
صولته ويمارس علو صوته على الوزير الذي أمامه 
بدعـــوى إحراجـــه، ولنكتشـــف بعـــد وقـــت أن بعض 
النـــواب ومنهم الذين علقـــوا على البحرنة، طلباتهم 

مجابة لدى الوزراء.
ملفـــات ثقيلة تقبع فـــي أدراج النواب، ومنها تقارير 

ديـــوان الرقابـــة الماليـــة التي لم يتم التطـــرق إليها، 
تعلمـــون لمـــاذا؟ ألنهـــا تحتـــاج إلـــى دراســـة وجمـــع 
معلومـــات ال تقتصـــر علـــى مـــا ذكرته التقاريـــر، كما 
تحتـــاج إلـــى منطق فـــي االســـتجواب، بينما قضية 
البحرنـــة مجـــرد أرقام ومســـاءلة للوزيـــر بدون بعد 
نظـــر، هـــذا النائـــب الذي لـــم يتكلم إال فـــي موضوع 
البحرنة والذي نظن وهللا أعلم أنه يسخن للمجلس 
القادم للعودة إلى الكرســـي، هذا الكرسي الذي غير 

وجوه الكثير من النواب.
ملفـــات ثقيلة عالقة، منها الوجود األجنبي المتزايد 
الذي يعد خطرا على األمن واالقتصاد، وذلك عندما 
يصبح األجنبي صاحـــب محات تجارية وصاحب 
عقـــارات، ويحصـــل علـــى دعـــم مالـــي مـــن الدولـــة 

وكفالـــة إقامة غيـــر محددة المـــدة، فيصعب بعدها 
تجريـــده منها، إذ إنـــه ال يمكن تجريـــده من ثرواته 
أو ســـلبه مؤسســـاته، وقـــد تلتـــزم الدولـــة بإعطائـــه 
الجنســـية وحق التمثيل السياســـي، هذا وقد بدأت 
مشـــكلة التواجد األجنبي في الســـوق تهدد مصالح 
المواطـــن، إذ مـــن الصعـــب علـــى المواطن منافســـة 
األجنبي، الذي أرســـل عائلته إلى باده للتغلب على 
كلفـــة اإليجـــار والكهرباء، ويكتفي بســـكن مشـــترك 
وهـــو يملـــك مـــا ال يقل عن عشـــرة مطاعم أو عشـــر 

شركات، وأساطيل من السيارات غير العقارات.
فأيهمـــا أخطـــر علـــى االقتصـــاد واألمـــن، فاألجانب 
الذيـــن يفـــوق عددهـــم المواطنيـــن بلعـــوا الســـوق 

وحولوا المليارات إلى دولهم.

نجاة المضحكي

بين قضية البحرنة وقضية أجنبي بلع السوق

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

للتواصل: 17111483

البحرين تحتفل بـ “الميثاق” وعظمة ديمقراطيتها
لكـــن  “الديمقراطيـــة”،  تدعـــي  كثيـــرة  دول 
الديمقراطيـــة هنـــاك معلقـــة فـــي الهـــواء وحقوق 
المواطنيـــن ضائعـــة والنظام يســـير عكـــس اتجاه 
التاريـــخ، ومـــن المســـتحيل أن يتـــذوق الشـــعب 
الحريـــة ويعـــرف مداهـــا وحدودها ألنه ببســـاطة 
يخضـــع للعبوديـــة ويـــرزح تحـــت أثقـــال انتهـــاك 
عليـــك  يخـــرج  ثـــم  العدالـــة،  وضيـــاع  الحقـــوق 
مســـؤول مـــن إحـــدى هـــذه الـــدول ويقـــول بلدنـــا 
ديمقراطي واســـمنا يدل على ذلـــك. الصحافيون 
هنـــاك يصهـــرون فـــي الســـجون كالذبـــاب بســـبب 
انتقـــاد مســـؤول أو زيـــر، ويقولـــون لك نحـــن بلد 
ديمقراطـــي. بلـــدان تطفـــئ أنوار الحرية المشـــعة 
وتبـــدد آمال الشـــعب وتســـتهتر بمصالحه وتكمم 
األفواه وتقول عن نفســـها بحماس أهوج “إننا بلد 

ديمقراطي”.

جولة قصيـــرة على التجـــارب العالمية في مجال 
الديمقراطية، سنكتشـــف في هـــذه الجولة عظمة 
الديمقراطيـــة التي جاء بها المشـــروع اإلصاحي 
لســـيدي جالة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، والتي 
أعطـــت العالم دروســـا طويلة في كرامة اإلنســـان 
وقيمـــة الروحية واإلرادة المســـتقلة والشـــخصية 
الفـــذة، والتفكيـــر الشـــخصي الحـــر، وهـــذه هـــي 

التربية الديمقراطية الحقة. 
نحتفل يوم غـــد “14 فبراير” بذكرى ميثاق العمل 
اليـــوم داللـــة وأهميـــة خاصـــة،  الوطنـــي، ولهـــذا 
حيـــث أخـــذت البحريـــن تســـير على نحـــو يحقق 
التـــي  التكامـــل وتضـــع اإلجـــراءات والخطـــوات 
تهيـــئ المزيـــد مـــن التقـــدم والنماء علـــى الصعيد 
وفـــي  واالجتماعـــي  واالقتصـــادي  السياســـي 

مختلـــف القطاعـــات، وســـارت على اســـتراتيجية 
فـــي  الجـــاد  العمـــل  مـــن  تقليـــدي  غيـــر  ونشـــاط 
مختلـــف المياديـــن، حتـــى انفـــردت البحرين دون 
غيرهـــا مـــن دول المنطقـــة بالتميـــز فـــي تحقيـــق 
العدالة والرخاء، والديمقراطية الســـليمة ومبادئ 

اإلنسانية والحرية. 
كل دولـــة من دول العالم وقفت وقفة خاصة عند 
ميثـــاق العمـــل الوطني وأعجبت برســـم خطوطه 
الكبـــرى وقوانينـــه وقواعـــده ومقوماتـــه، وكيـــف 
فتـــح طريق االزدهار لهذا الوطـــن العزيز وقفز به 
قفزات عماقة نحو المجد والنجاح واالنتصارات 
والمنجزات الفريدة، ما حقق اإلكبار واإلعجاب. 

هـــا هـــي البحريـــن تحتفـــل بذكـــرى ميثـــاق العمل 
الوطنـــي وعظمـــة ديمقراطيتهـــا في الغد الباســـم 

بأعذب األناشيد.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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من أين أبدأ
يقـــول عبدالحليـــم حافظ فـــي إحدى أغنياتـــه الجميلة “ابتـــدي من اين 
الحكاية”.. نعم من أين أبدأ وكيف وبماذا؟ أحياًنا ينتابني شـــعور غريب 
وغريـــب جـــًدا، وأتمنـــى أن أكون مخطًئا، فا يكاد يمر أســـبوع أو شـــهر 
بالكثيـــر إال ونتفاجـــأ بتصريـــح غريب عجيـــب، وعلى القـــارئ الكريم أن 
يعذرنـــا أحيانـــا وذلـــك بســـبب الحســـرة والزعل علـــى كل مـــا يصدر من 
تصرفـــات غيـــر مقبولـــة، خصوصا إذا كانـــت صادرة من جهات رســـمية، 
أو ممـــن يكـــون محســـوبا علـــى الحكومة بحكـــم منصبه الرســـمي، فمن 
الطبيعي جًدا أن تاقي تلك التصريحات انتقادات واســـعة وردود فعل 
قويـــة، إذا أنـــا ال ألوم من قام بالـــرد القوي على أي تصريح ليس فيه من 

المنطق أو العقل أو حتى احترام مشاعر المواطنين.
فهل يعقل كما ذكرت آنًفا أن تقوم شخصيات تمثل السلطة التنفيذية أو 
الســـلطة التشريعية بالتصرف بهذا الشكل! اإلنسان العاقل هو من يثمن 
كامه أوال، ويدرسه جيدا من جميع النواحي، فهؤالء ال يمثلون أنفسهم 
وليســـت هذه حرية شـــخصية، ألنهم بكل بساطة يتبعون مواقع عملهم، 
ولو كانوا غير محسوبين على جهة العمل الرسمية لما كانت ردود الفعل 

قوية، بل سيتجاهلها الناس ألنهم بكل بساطة ال يعنون شيئا.
هؤالء سيكونون عاجا أم آجا خارج مناصبهم عن طريق تقاعدهم أو 
انتهاء الدورة االنتخابية وعدم فوزهم في االنتخابات، إذا ما يبقى لهم 
هـــو حـــب واحترام وتقدير النـــاس ولن يعلموا ذلـــك إال عندما يفقدونه. 
يقـــول المثل الشـــعبي المعروف )لســـانك حصانك إن صنتـــه صانك وإن 
خنتـــه خانك(، فاإلنســـان يجب أن يعرف متى يدلـــي بدلوه، وماذا يقول 
وأية رســـالة يريد أن يوصلها للجمهور الواعي والمثقف والذي يســـتحق 

كل احترام وتقدير.
هـــذا الشـــعب الـــذي أثبـــت نقـــاء معدنـــه فـــي جميـــع المواقـــف الصعبـــة 
وبجميـــع أطيافـــه، وخير مثـــال وقفته وفرحته وخروجه إلى الشـــوارع 
والســـهر حتى طلوع الشـــمس لاحتفال بفوز المنتخـــب الوطني بكأس 
الخليج، هذا الشعب األبي وقف خلف قيادته وقال كلمته، مؤكًدا والءه 
وانتمـــاءه لهـــذا الوطن الغالي، والســـؤال الذي يطرح نفســـه هل هذا هو 

جزاء الناس؟!.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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21.1
دينار مليون 

80.1 مليون دوالر أرباح “جي إف إتش”  2019
التجاريـــة الصيرفـــة  مخصصـــات  بارتفـــاع  العـــام  األداء  تأثـــر 

 أعلنــت مجموعــة جــي إف إتــش الماليــة، أمــس، نتائجهــا الماليــة للربــع األخيــر وللســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019. بلغــت قيمــة الربح 
الصافي الذي يؤول إلى المساهمين ما مقداره 6.5 مليون دوالر خالل الربع األخير، مقارنة بما مقداره 10.6 مليون دوالر خالل الربع األخير 2018، 

بانخفاض بنسبة 38.7 %، ويعزى ذلك إلى زيادة المخصصات لشركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة.

 بلغـــت قيمة الربح للســـهم خالل الربع 
األخيـــر ما مقداره 0.19 ســـنت مقارنة 
بمـــا مقـــداره 0.30 ســـنت خـــالل الربع 
الدخـــل  قيمـــة  بلغـــت   .2018 األخيـــر 
خـــالل الربع األخير ما مقـــداره 81.66 
مـــن  طفيـــف  بارتفـــاع  دوالر،  مليـــون 
الربـــع  خـــالل  دوالر  مليـــون   80.87

األخير 2018. 
الـــذي  الصافـــي  الربـــح  قيمـــة  بلغـــت   
يؤول إلى المســـاهمين للســـنة بالكامل 
ما مقـــداره 80.1 مليون دوالر، مقارنة 
بما مقـــداره 114.1 في العام الســـابق، 
بانخفـــاض بنســـبة 29.8 %، إذ يعـــزى 
ارتفـــاع  إلـــى  أساســـي  بشـــكل  ذلـــك 
الصيرفـــة  شـــركة  فـــي  المخصصـــات 
التجاريـــة التابعـــة للمجموعـــة. بلغـــت 
قيمـــة الربـــح للســـهم خـــالل الســـنة ما 
مقداره 2.37 سنت، مقارنة بما مقداره 
3.22 ســـنت في نفس الفترة من العام 
الســـابق. بلغـــت قيمة إجمالـــي حقوق 
الملكيـــة التي تـــؤول إلى المســـاهمين 
مـــا مقـــداره 1.0 مليـــار دوالر فـــي 31 
ديســـمبر 2019، مقارنـــة بمـــا مقـــداره 
ديســـمبر   31 فـــي  دوالر  مليـــار   1.06
2018، بانخفاض بنسبة 5.7 % وذلك 
علـــى  اإلضافـــي  االســـتحواذ  بســـبب 
مشروع للبنية التحتية وبرامج إعادة 
شـــراء أســـهم الخزينـــة. بلغـــت قيمـــة 
إجمالـــي أصول المجموعـــة ما مقداره 
5.9 مليار دوالر في 31 ديسمبر 2019، 

مقارنة بما مقداره 5.0 مليار دوالر في 
نهايـــة العـــام الســـابق، بارتفاع بنســـبة 
18.2 %. كمـــا ارتفعـــت قيمـــة إجمالي 
األصـــول والصناديق تحت اإلدارة من 
8.5 مليـــار دوالر فـــي عـــام 2018 إلـــى 

10.0 مليار دوالر في 2019.
 وقـــال رئيس مجلـــس إدارة مجموعة 
جاســـم  الماليـــة،  إتـــش  إف  جـــي 
الصديقـــي “يســـر المجموعـــة اإلعـــالن 
نمـــو وتقـــدم متواصـــل  عـــن تحقيـــق 

وارتفـــاع فـــي معـــدالت الدخـــل خالل 
النتائـــج  تأثـــرت  وبينمـــا   .2019 عـــام 
المخصصـــات  قيمـــة  ارتفـــاع  جـــراء 
المتعلقة بنشـــاطنا للصيرفة التجارية، 
إال أننا ســـعداء باإلعالن عن توزيعات 
أرباح جيدة، وتحقيق مســـتو عال من 
األداء واألربـــاح، ممـــا يعكس مواصلة 
الســـتراتيجيتنا،  الناجـــح  التطبيـــق 
والمزيد مـــن التنويع لخطوط األعمال 

والوضع المالي القوي للمجموعة”. 

 مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
“لقـــد  الريـــس  للمجموعة،هشـــام 
اســـتطعنا بفضـــل مـــن هللا عـــّز وجـــّل 
تحقيق نمو ونتائج جيدة عبر خطوط 
األعمـــال الرئيســـية للمجموعـــة خالل 
2019، الذي شـــهد أيًضا إعـــادة هيكلة 
عمليات الصيرفة التجارية للمســـاهمة 
بشـــكل أكبر في المستقبل، بالنظر إلى 
أننـــا تأثرنا جـــراء اعتمـــاد مخصصات 
الجانـــب  علـــى  بينمـــا  النشـــاط،  لهـــذا 
اآلخر، شـــهد الدخل الذي تحقق خالل 
العام من نشاط الصيرفة االستثمارية 
الضعـــف  يتجـــاوز  بمـــا  كبيـــرة  زيـــادة 
نتيجـــة الهتمامنا الكبيـــر ونجاحنا في 
تحديد وطـــرح االســـتثمارات الفريدة 
المـــدرة للدخل. وكان من بين العوامل 
الرئيسية لهذا النجاح، النمو المتواصل 
لمحفظتنـــا مـــن األصـــول العقارية في 
ســـوق الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
التـــي أنجزنـــا فيهـــا اآلن اســـتثمارات 
مهمة بقيمة تتجـــاوز مليار دوالر على 

مدى السنوات الخمس الماضية”. 

 تفاصيل النتائج المالية على 

الرابط التالي بالموقع االلكتروني 

للصحيفة:
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المنامة - جي إف إتش المالية

المنامة - وورك سمارت

دعــت شــركات األغذيــة البحرينيــة المشــاركة في الجنــاح الوطني 
البحرينــي بمعــرض الخليج لألغذية “جلفــود 2020” لزيارة جناحها 
فــي هذا المعرض الذي ســيقام خالل الفتــرة من 16 إلى 20 فبراير 
الجــاري بمركــز دبــي التجــاري العالمــي، للتعرف على أبــرز منتجات 
يوفــر  البحريــن.  فــي  الغــذاء  وتجــارة  صناعــة  قطــاع  وخدمــات 
“جلفــود” أمــام المشــاركين البحرينيين فرصة مثاليــة للتعرف على 

أبرز توجهات صناعة األغذية في العالم.

ومن ضمن الشـــركات البحرينية 
المشـــاركة فـــي “جلفـــود” مصنـــع 
أول  يمثـــل  الـــذي  لأللبـــان  أوال 
مصنـــع لأللبـــان فـــي البحريـــن ، 
المتخصصـــة  بيكميـــت  وشـــركة 
فـــي صناعـــة وترويـــج مجموعة 
متكاملة من مكونات المخبوزات 
والمعجنـــات فـــي ســـائر منطقـــة 
الشـــرق األوســـط، وشـــركة ديكو 
بتصنيـــع  المعروفـــة  البحريـــن 
المـــواد  لتغليـــف  دانـــا  منتجـــات 
التجهيـــزات  وشـــركة  الغذائيـــة، 
“فوســـكو”  المحـــدودة  الغذائيـــة 

التـــي تعمل في تصنيـــع وتوزيع 
الطبيعيـــة  البطاطـــس  رقائـــق 
والوجبـــات الخفيفة وتســـويقها 
في البحريـــن والخليـــج العربي، 
التـــي تعـــد  ومجموعـــة ترافكـــو 
شـــركات  أكبـــر  مـــن  واحـــدة 
المنتجات الغذائية.وتشارك هذه 
الشـــركات البحرينيـــة جنبـــًا إلى 
جنـــب مع أكثر من خمســـة آالف 
شركة إقليمية وعالمية مشاركة 
فـــي هـــذا المعـــرض الـــذي يعتبر 

األكبر من نوعه في العالم.

“جلفود” ُيعرِّف بمنتجات الشركات البحرينية

قطاعات بحرينية جّذابة لالستثمارات الفرنسية
نظمــت الغرفــة الفرنســية “FCCIB” حفــل اســتقبال يــوم الثالثــاء 11 

فبراير، في فندق “ذا ميرشانت هاوس”.

مشـــارًكا   50 مـــن  أكثـــر  واســـتمتع 
بالخطاب الثاقب، الذي ألقاه الســـفير 
العالقـــات  حـــول  كوشـــارد،  جيـــروم 
الثنائيـــة واالقتصاديـــة المميـــزة بين 

البحرين وفرنسا.
وأكـــد الســـفير علـــى جاذبيـــة فرنســـا 
ذلـــك  أهميـــة  ومـــدى  للمســـتثمرين، 
للبحريـــن فـــي اغتنـــام فـــرص تطوير 
أشـــار  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة  جديـــدة. 
إلـــى القطاعـــات العديدة التـــي تكون 

فيهـــا البحريـــن جذابة لالســـتثمارات 
الفرنســـية، مختتمـــا بتشـــجيع المزيد 

من التعاون بين البلدين.
الغرفـــة  رئيـــس  الفعاليـــة،  وافتتـــح 
الفرنســـية جـــان كريســـتوف دوراند، 
الـــذي ذكـــر أن الغرفـــة بـــدأت عامهـــا 
الخامس من النشـــاط، واعدا بتقديم 
والفعاليـــات  األنشـــطة  مـــن  العديـــد 
الجاريـــة.  الســـنة  فـــي  والخدمـــات 
وأضـــاف أن الغرفة ســـتواصل العمل 

جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع شـــركائها فـــي 
فرنســـا وفـــي البحرين؛ بهـــدف توفير 

البيئة المناســـبة لالســـتثمار للشركات 
البحرينية والفرنسية في كال البلدين.

المنامة - الغرفة الفرنسية - البحرين المنامة - بورصة البحرين

تداول 5.8 مليون 
سهم بـ 870.4 

ألف دينار

أمــس،  الــعــام  البحرين  مؤشر  أقفل 
بانخفاض   1,661.73 مستوى  عند 

وقدره 1.19 نقطة.
مليون   5.77 الـمستثمرون  وتــداول 
ألف   870.41 إجمالية  بقيمة  سهم، 
صفقة،   75 عبر  تنفيذها  تــم  ديــنــار، 
تعامالتهم على  المستثمرون  إذ ركز 
بلغت  التي  االستثمار،  قطاع  أسهم 
ديــنــار،  ألـــف   478.65 أســهــمــه  قيمة 
القيمة  مــن   %  54.99 نسبته  مــا  أي 

اإلجمالية للتداول.
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دعــت لزيارة جناحهــا بالمعرض في دبي

جانب من حفل االستقبال

صافي أرباح “السالم - البحرين” في 2019
حقــق مصــرف الســالم - البحريــن صافي أربــاح بمبلغ 4 مليــون دينار للربــع األخير من 
ــر 20 %  العــام 2019، بالمقارنــة مــع 5 مليــون دينــار لنفــس الفتــرة 2018، بمعــدل تغيُّ
وعائد على السهم 1.8 فلس مقابل عائد 2.3 فلس للربع نفسه من العام 2018، ليسجل 
المصــرف بذلــك نمــوًا قويــًا فــي أعمالــه خــالل 2019، إذ ارتفــع صافــي الربــح العائــد 
للمســاهمين بنســبة 14 % وبلــغ 21.1 مليــون دينــار، مقارنــة مع 18.5 مليــون دينار في 

.2018

بشـــكل  الســـهم  علـــى  العائـــد  وارتفـــع 
ملحـــوظ للعـــام 2019 ليصـــل الـــى 9.8 

فلس، مقابل 8.7 فلس للعام 2018. 
وبلـــغ مجموع اإليـــرادات والمصروفات 
العائـــدة للمســـاهمين للربـــع األخيـــر من 
العـــام 2019، 3.7 مليـــون دينار، مقارنة 
بــــ 4.3 مليـــون دينار للفترة نفســـها لعام 

2018 بانخفاض بمعدل 12 %.
فيمـــا واصـــل نمـــو مجمـــوع اإليـــرادات 
والمصروفات العائد للمســـاهمين للسنة 
بمعـــدل 18 %، ليســـجل 20.9 مليـــون 
دينـــار، بالمقارنة مـــع 17.7 مليون دينار 

في العام السابق.
وارتفـــع مجموع حقوق الملكية بنســـبة 
3.5 % فـــي نهايـــة 2019 ليبلـــغ 314.7 
مليون دينـــار، مقارنة مع 304.1 مليون 

دينار في 31 ديسمبر 2018. 
وارتفـــع مجمـــوع موجـــودات المصرف 
بشـــكل مضطـــرد خـــالل 2019، محققـــًا 
زيادة نســـبتها 19 % ليصل الى 2 مليار 
دينـــار، مقابـــل 1.7 مليـــار دينـــار في 31 

ديسمبر 2018. 
وترافـــق مع هـــذا النمو تحقيق تحســـن 
جوهـــري فـــي جـــودة األصـــول خـــالل 
2019، إذ انخفـــض حجـــم التمويـــالت 
المتعثـــرة بشـــكل كبير ليمثـــل فقط 5.6 
التمويـــالت  مـــن إجمالـــي محفظـــة   %
الفعالـــة  التحصيـــل  مبـــادرات  بفضـــل 
التـــي نفذها المصرف والجـــودة العالية 

للتمويالت الجديدة.
يذكر أنه على الرغم من النمو الملحوظ 
فـــي حجم الميزانية العامة، فقد حافظ 
المصـــرف على نســـبة عالية مـــن كفاءة 
رأس المـــال التـــي بلغـــت 20.9 % العام 

2019، مقابل 20.6 % العام 2018.

 توصية بتوزيع أرباح

لـــدى  وقـــرر مجلـــس اإلدارة التوصيـــة 
أربـــاح  بتوزيـــع  العموميـــة  الجمعيـــة 
بنســـبة 8 % مـــن رأس مـــال المصـــرف 
الصـــادر والمدفـــوع بالكامـــل )8 فلـــس 
 17.7 يعـــادل  بمـــا  الواحـــد(،  للســـهم 

مليـــون دينار، بواقـــع 4 % أرباح نقدية 
)4 فلـــس للســـهم الواحد( إلـــى جانب 4 
% أســـهم منحـــة، وذلـــك بعد اســـتيفاء 
الشـــروط والموافقـــات الالزمة من قبل 

المساهمين والجهات الرقابية.
ويؤكد اســـتمرار األداء القوي للمصرف 
في العام 2019 والنمو الكبير في أعماله 
المصرفية الرئيســـة نجاح المصرف في 
تنفيذ اســـتراتيجيته الجديدة وجهوده 
المتواصلـــة التـــي يبذلهـــا لرفـــع كفـــاءة 
المقدمـــة  الخدمـــات  وتعزيـــز  عملياتـــه 

للعمالء وإثراء تجربتهم المصرفية.
وكان المصـــرف قد بدأ في بداية 2019 
تطبيـــق اســـتراتيجية أعمالـــه الجديدة 

التي تنفذ خالل 3 سنوات.
المصـــرف  جهـــود  لتواصـــل  ونتيجـــة 
المتعلقة بتطوير وتعزيز نموذج أعماله 
وتنفيـــذ مبادراتـــه االســـتراتيجية، بمـــا 
فـــي ذلـــك التحديـــث الرقمـــي لعمليات 

لمواكبـــة  واســـتعداداته  المصـــرف 
التطورات الحاصلـــة في القطاع المالي 
ارتفـــع  الجديـــدة،  للتقنيـــات  نتيجـــة 
مجموع المصروفات التشـــغيلية بنسبة 
6.7 % خـــالل 2019 ليبلغ 29.8 مليون 
دينـــار، مقارنـــة مـــع 27.9 مليـــون دينار 
فـــي 2018. وقال رئيـــس مجلس إدارة 
مصرف الســـالم - البحرين خليفة بطي 
المهيري “نحن ســـعداء جدًا بهذا األداء 
القوي للمصـــرف، الذي تم تحقيقه على 
الرغم من صعوبة األسواق التي شهدت 
ضغوطًا شـــديدة على النمو االقتصادي 
جيوسياســـية  وأوضاعـــًا  العالمـــي 
إلـــى ازديـــاد حـــدة  مضطربـــة، إضافـــة 
المصرفـــي،  القطـــاع  فـــي  المنافســـة 
ونتطلـــع إلـــى مواصلة مســـار النمو في 
أعمال المصرف مع تسارع وتيرة تنفيذ 

مجلـــس  تبناهـــا  التـــي  اإلســـتراتيجية 
اإلدارة في نهاية العام 2018”. 

التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
للمصرف رفيق النايض “نحن ملتزمون 
بتطويـــر أعمـــال المصـــرف ليتمكـــن من 
تحقيق النمو المســـتقبلي المنشـــود في 
ظـــل التغيـــرات المتواصلة فـــي طبيعة 
الســـوق المصرفيـــة، وإن إســـتراتيجية 
تعزيـــز  إلـــى  تهـــدف  الجديـــدة  أعمالنـــا 
نموذج عمل المصرف وتسهيل عملياته 
من خالل التركيز مجددًا على األنشطة 
المصرفية الرئيســـة وتوفير واستخدام 

التقنيات الحديثة”.
وأضـــاف النايـــض “إن التنفيـــذ الفعـــال 
وضعناهـــا  التـــي  الطريـــق  لخريطـــة 
للسنوات الـ 3 المقبلة أدى إلى: تسجيل 
محفظـــة  حجـــم  فـــي  كبيـــر  ارتفـــاع 

التمويالت بلغت نسبته 30 %، وتسارع 
الجـــدد،  العمـــالء  اســـتقطاب  عمليـــة 
الودائـــع  فـــي مجمـــوع  نمـــو  وتحقيـــق 
واســـتمرار   ،%  28 مقدارهـــا  بنســـبة 
التنويع في مصادر تمويل المصرف من 
خالل التوســـع فـــي شـــبكتنا المصرفية 
في أســـواق ناشئة مناســـبة، إضافة إلى 
ازديـــاد إجمالي حجـــم الميزانية العامة 
إلـــى أكثـــر مـــن 2 مليـــار دينـــار بحريني 
ألول مـــرة فـــي تاريـــخ المصـــرف، وإن 
هـــذه اإلنجـــازات المميـــزة للمصرف في 
العـــام 2019 مكنته من تســـجيل زيادة 
في صافي األرباح بنســـبة 14 % ليصل 
الى 21.1 مليون دينار، ومع بداية العام 
2020، فإننا على ثقة تامة بقدرتنا على 
مواجهة صعوبة األوضـــاع االقتصادية 
اإلقليميـــة الســـائدة، فيمـــا نواصـــل في 
اســـتراتيجيتنا  تنفيـــذ  الوقـــت  ذات 
لتمكيـــن المصـــرف مـــن تعزيـــز موقعـــه 
كمؤسســـة ماليـــة رائدة تقـــدم خدمات 
ممتـــازة للعمالء وتحقـــق عوائد مجزية 

للمساهمين”.
البحريـــن   - الســـالم  مصـــرف  ويعتبـــر 
اإلســـالمية  البنـــوك  أحـــد  )ش.م.ب(، 
الرائـــدة ومقـــره البحريـــن، وهـــو يعمـــل 
بموجـــب ترخيص من مصرف البحرين 

المركزي.

المنامة - مصرف السالم - البحرين

 خليفة بطي المهيريرفيق النايض

ارتفع العائد على 
السهم ليصل 9.8 
فلس مقابل 8.7 

فلس 2018

انخفاض صافي 
الربح بالربع 

األخير بنسبة 
% 38.7

 إجمالي أصول 
المجموعة بلغ 

ما مقداره 5.9 
مليار دوالر
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 حقــق بنــك البحريــن الوطنــي )NBB( نتائــج ماليــة قوية لفتــرة الربع الرابع والمنتهيــة في 31 ديســمبر 2019، حيث بلغت 
الزيادة في صافي الربح نسبة 21.3 % أّي ما ُيعادل 18.2 مليون دينار، مقارنة مع 15.0 مليون دينار للعام 2018. وُتعزى 
هذه الزيادة في صافي الربح إلى نمو الدخل التشــغيلي بنســبة 6.9 % ومخصصات أقل بمقدار 0.1 مليون دينار مقارنة 

مع 3.1 مليون دينار لنفس الفترة 2018.

بلغـــت ربحيـــة الســـهم الواحـــد 12 
ـــا لفترة الربـــع الرابع،  فلًســـا بحرينيًّ
مقابـــل 10 فلوس لنفس الفترة من 

العام الماضي.
الشـــامل  الدخـــل  إجمالـــي  شـــهد   
لفتـــرة الربـــع الرابع ارتفاًعا بنســـبة 
153.7 % ليصـــل إلى 27.4 مليون 
دينـــار، مقابـــل 10.8 مليـــون دينـــار 
لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضي 
وذلك بســـبب ارتفاع إعـــادة تقييم 
الماليـــة  لـــأوراق  العادلـــة  القيمـــة 

االستثمارية.
 وارتفـــع الدخـــل التشـــغيلي لفتـــرة 
الربـــع الرابـــع بنســـبة 6.9 % ليبلـــغ 
30.9 مليون دينار مقارنة مع 28.9 
مليـــون دينار في نفـــس الفترة من 

العام الماضي.
وحقـــق البنـــك ارتفاًعا فـــي صافي 
الربـــح نســـبته 6.0 % ليصـــل إلـــى 
74.2 مليون دينار للســـنة المنتهية 
مقابـــل   ،2019 ديســـمبر   31 فـــي 
العـــام  فـــي  دينـــار  مليـــون   70.0
2018. ويعـــود االرتفاع في صافي 
الربح إلى النمـــو الجيد في الدخل 
أســـاس  علـــى  وذلـــك  التشـــغيلي 
ســـنوي بنســـبة 7.2 %، بينمـــا تـــم 
الحفـــاظ علـــى نســـبة التكلفـــة إلى 
الدخـــل بشـــكل جيد، حيـــث بلغت 
35.9 % فـــي عـــام 2019 مقارنـــة 
مـــع 35.6 % في عام 2018، وذلك 
على الرغم من مساعي البنك لدعم 

اســـتراتيجية التحـــول عـــن طريق 
االســـتثمار فـــي الكـــوادر البشـــرية 

والتكنولوجيا.
وارتفعـــت ربحيـــة الســـهم الواحـــد 
بنســـبة 6.5 % خالل الســـنة لتصل 
إلى 49 فلًســـا، مقابل 46 فلًســـا في 

عام 2018.

 91.0 مليون دينار إجمالي 
الدخل الشامل 

الشـــامل  الدخـــل  إجمالـــي  ارتفـــع   
بنســـبة 36.6 % ليصـــل إلـــى 91.0 
مليـــون دينار، مقابـــل 66.6 مليون 
دينار للعام 2018، وُيعزى ذلك إلى 
ارتفاع إعادة تقييم القيمة العادلة 

لأوراق المالية االستثمارية.
 وشـــهد الدخـــل التشـــغيلي وذلـــك 
على أساس ســـنوي ارتفاًعا بنسبة 
7.2 % ليبلـــغ 125.8 مليـــون دينار 
مقابـــل 117.4 مليـــون دينار لنفس 

الفترة من العام الماضي.
حقـــوق  إجمالـــي  شـــهد  كمـــا   
المســـاهمين نمـــًوا بنســـبة 11.9 % 
ليصـــل إلـــى 532.3 مليـــون دينـــار، 
مقارنة مع 475.8 مليون دينار كما 

هو بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
 وبلـــغ إجمالـــي األصـــول 3,194.5 
مليـــون دينـــار كمـــا هـــو بتاريخ 31 
ديســـمبر 2019 والتي توافقت مع 
مســـتوى 31 ديســـمبر 2018. بينما 
ارتفع إجمالي القروض والسلفيات 

 1,213.7 ليبلـــغ   %  2.0 بنســـبة 
مليون دينـــار، مقارنة مع 1,190.1 
 31 فـــي  المســـجلة  دينـــار  مليـــون 

ديسمبر 2018.

توصية بتوزيع مخصصات

كما قّرر مجلس اإلدارة رفع توصية 
إلى الجمعية العمومية للمساهمين 
 ،2019 عـــام  مخصصـــات  بتوزيـــع 
مليـــون   38.7 تتضمـــن  حيـــث 
دينـــار ألرباح نقدية بنســـبة 25 % 
ومبلـــغ 3.7 مليـــون دينـــار للهبـــات 
والتبرعـــات. كما وســـيقدم مجلس 
اإلدارة مقترًحـــا ينـــص على توزيع 
أســـهم منحـــة بواقـــع ســـهم واحـــد 
مقابل عشرة أســـهم، وتحويل 8.0 
مليـــون دينار من األربـــاح المرحلة 

إلى االحتياطي القانوني.

المؤيد: تقديم خدمات ذات 
قيمة مضافة

رئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه   
البحريـــن  بنـــك  إدارة  مجلـــس 
الوطني، فـــاروق المؤيد “نيابة عن 
مجلـــس اإلدارة، يســـرني أن أعلـــن 
عن تحقيق بنـــك البحرين الوطني 
– مـــرة أخـــرى – لنتائـــج قياســـية. 
ونحـــن فخـــورون بهذا النمـــو الذي 
يشهده البنك، حيث زادت ربحيتنا 
 2019 العـــام  فـــي   %  6.0 بنســـبة 
مقارنـــة بعـــام 2018، وذلك نتيجة 

لعدة عوامـــل، أبرزها: حرصنا على 
تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، 
ومســـاعينا لتوســـيع وتنمية شبكة 
الفـــروع، والتـــي ُتعـــد تأكيـــًدا على 
ضمان حصة بنك البحرين الوطني 

في مشاريع وطنية متعددة”.
بمـــا  فخـــورون  “نحـــن  وأضـــاف   
حققناه خالل العام 2019، كما إننا 
واثقون من أننا سنســـتمر – بفضل 
بتســـجيل   – الحثيثـــة  مســـاعينا 
نتائـــج إيجابيـــة، ومنـــح قيمة أكبر 
الجديـــد.  العـــام  فـــي  لمســـاهمينا 
الفرصـــة  هـــذه  أغتنـــم  أن  وأود 
ألتوجه بالشـــكر والعرفان ألعضاء 
اإلدارة  وفريـــق  اإلدارة،  مجلـــس 
العليـــا، ولموظفينـــا الذيـــن تمكنـــوا 
بفضل عملهـــم الجاد وتفانيهم، من 
قيـــادة البنـــك نحو عـــام آخر مليء 

بالنجاح”.

 تبني الخدمات المصرفية 
المفتوحة

 ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
للبنك، جان كريستوف دوراند “لقد 
ا في الدخل التشـــغيلي  حققنـــا نموًّ

الرابـــع  الربـــع  فـــي   % 6.9 بنســـبة 
ونســـبة 7.2 % علـــى مـــدى االثني 
عشـــر شـــهًرا مقارنًة بالعـــام 2018، 
وذلـــك رغـــم الظـــروف االقتصادية 
الصعبـــة. كمـــا شـــهد بنـــك البحرين 
الماضـــي،  العـــام  خـــالل  الوطنـــي 
تحـــواًل كبيـــًرا تمثـــل فـــي إطـــالق 
هويتنـــا الجديـــدة، ووعـــد عالمتنا 
التجاريـــة “أقـــرب لكم”، الـــذي كان 
محـــور عملياتنـــا في العـــام 2019. 
فقـــد تصدر بنـــك البحرين الوطني 
مـــن  عـــدًدا  تبنـــى  كونـــه  الطليعـــة 
أبـــرز التوجهـــات مثـــل: الخدمـــات 
المصرفيـــة المفتوحـــة، حيـــث كان 
البنك أول مـــن أطلق هذه الخدمة 
في البحرين. وتؤكد هذه الخطوة 
على التزامنا باستخدام التطبيقات 
مـــع  الوثيقـــة  وشـــراكتنا  الرائـــدة، 

قطاع التكنولوجيا المالية. 
أصبحـــت  الحـــال،  وبطبيعـــة   
ا في  التكنولوجيـــا عنصـــًرا أساســـيًّ
حيـــاة  ونمـــط  معيشـــتنا،  أســـلوب 
عمالئنا، لذا ارتأينا أن نقوم بإجراء 
شـــبكة  علـــى  جذريـــة  تحديثـــات 
فروعنـــا، والتـــي اســـتهلت بتجديد 

فرع مجمع الســـيف، لنكـــون أقرب 
كافـــة  ولنلبـــي  األعـــزاء،  لعمالئنـــا 
احتياجاتهـــم المصرفيـــة بأســـلوب 
عصري. وُيســـعدني أن أذكر أيًضا، 
قـــد  “يورومونـــي”  مؤسســـة  أن 
منحـــت جائـــزة “أفضـــل بنـــك فـــي 
البحريـــن” لبنك البحريـــن الوطني، 
حيـــث يأتـــي هـــذا اإلنجاز شـــاهًدا 
علـــى الجهود الدؤوبـــة التي يبذلها 
موظفـــو البنـــك فـــي ســـبيل تعزيز 
مكانتـــه ضمـــن القطـــاع المصرفـــي 
بالجهـــد  فخـــور  أنـــا  المحلـــي. 
والتطبيـــق والحمـــاس من مختلف 
لدينـــا  والدعـــم  األعمـــال  وحـــدات 
التـــي  الهائلـــة  الفـــرص  الغتنـــام 
وفرتهـــا رحلتنـــا للتحـــول. وعليـــه، 
سنستمر بالمضي قدًما خالل العام 
2020 حيث نتطلـــع لتقديم المزيد 
من الخدمات والمنتجات المصممة 

خصيًصا لعمالئنا الكرام”.

جان كريستوف دوراند فاروق المؤيد

المنامة - بنك البحرين الوطني

صافي أرباح “البحرين الوطني” 2019
الــرابــع ــع  ــرب ــال ب الـــواحـــد  ــم  ــه ــس ال ــة  ــي ــح رب ــا  ــًس ــل ف  12 و   ..%  6.0 بـــارتـــفـــاع 

“النفط والغاز”: برنامج لتطوير محطات الوقود الحالية
 كشـــف مســـؤولون في الهيئة الوطنية 
خـــاص  برنامـــج  عـــن  والغـــاز،  للنفـــط 
لتطويـــر جميع محطات الوقود الحالية 
التي تملكها شـــركة “بابكـــو” في الوقت 
الـــذي تطمح فيـــه الهيئة إلـــى رفع عدد 
المحطـــات العامة مـــن 48 محطة تزود 
ـــا إلـــى نحـــو 80 محطـــة  بالوقـــود حاليًّ

خالل الثالث سنوات المقبلة.
 وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي الوقـــت 
الذي يتوقع فيه أن تبدأ شـــركة “بابكو” 
المتنقلـــة  الوقـــود  محطـــات  باســـتالم 
أولـــى  لتكـــون  العـــام  هـــذا  منتصـــف 
المحطـــات من هـــذا النـــوع التي تدخل 
الخدمـــة والتي ســـتحل محل محطات 
الوقـــود التي ســـيتم إغالقهـــا للتجديد 
أو لفـــك االزدحـــام فـــي بعـــض مواقـــع 

المحطات.
وبمتابعة وإشـــراف وزير النفط، الشيخ 
محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة، بشـــأن 
كافـــة  إلـــى  الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم 
المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي المملكـــة، 
افتتـــح أمس، الرئيـــس التنفيذي للهيئة 
الوطنيـــة للنفـــط والغاز، ناصر ســـلطان 
لخدمـــات  الســـاية  محطـــة  الســـويدي 
التـــزود بالوقـــود في منطقة البســـيتين 

الذي جـــاء وفـــق منهج واســـتراتيجية 
الهيئة الرامي إلـــى زيادة عدد محطات 
الوقـــود فـــي جميع محافظـــات المملكة 
الخدمـــات  وتحســـين  تطويـــر  بهـــدف 
البتروليـــة في البحريـــن وذلك بحضور 
عدد من المسؤولين في الهيئة الوطنية 
للنفـــط والغـــاز وشـــركة بابكـــو للتزويـــد 

بالوقود التابعة للهيئة.
 ونسب بيان للهيئة إلى السويدي قوله 
إن هذه المحطة قد ُأنشئت بمواصفات 
تتناســـب مـــع متطلبات الجيـــل الجديد 
مـــن شـــبكة محطـــات الوقـــود الحديثة 
متـــر   5800 بــــ  تقـــدر  مســـاحة  علـــى 
مربـــع والتـــي تخـــدم منطقة البســـيتين 
والمناطـــق المجـــاورة لها، حيث تضم 3 
مضخات تقدم الجيد والممتاز والسوبر 

باإلضافة إلى الديزل.
 وأكـــد أن الهيئـــة مســـتمرة في إنشـــاء 

وتطوير عدد مـــن المحطات البترولية، 
حيـــث تعتبر هـــذه المحطـــة األولى من 
بيـــن 4 محطـــات مـــن المقـــرر افتتاحها 
العـــام  هـــذا  مـــن  األول  الربـــع  خـــالل 
الحالـــي وهـــي محطـــة مدينـــة ســـلمان 
الســـويدي  وتطـــّرق  ومعمـــر.  وعوالـــي 
إلـــى أن الهيئـــة تدرس مع شـــركة بابكو 

ذات  الجهـــات  ومختلـــف  للتزويـــد 
العالقـــة، عـــدًدا مـــن الطلبـــات الخاصـــة 
في إنشـــاء وتطوير عدد من المحطات 
في مختلـــف المناطق مثل مدينة حمد 
والمنطقـــة الدبلوماســـية وعـــراد وديار 
المحـــرق ومدينـــة ســـلمان وغيرهـــا من 

مناطق المملكة. 

 مـــن جانبـــه، قـــال القائم بأعمـــال نائب 
الرئيـــس التنفيذي لإلنتـــاج والصناعات 
البترولية، جاسم الشـــيراوي، إن الهيئة 
تهدف إلى رفع محطات التزود بالوقود 
ا )16 محطة تمتلكها  من 48 محطة حاليًّ
70 و80  بيـــن  مـــا  إلـــى  لتصـــل  بابكـــو( 
محطـــة خالل الثالثة أعوم المقبلة، كما 
تحدث عن برنامج لتحديث المحطات 
الحاليـــة والتـــي من بينها هـــدم وإعادة 

بناء المحطات القديمة 
وأضـــاف الشـــيراوي “ حـــاول أن نقلـــل 
التكلفـــة وفـــي المقابـــل نرفـــع مســـتوى 

الخدمات في محطات الوقود”.
المتنقلـــة  المحطـــات  وبخصـــوص 

ودخولهـــا الخدمـــة، أوضـــح الشـــيراوي 
“شـــركة بابكـــو تعمـــل علـــى المشـــروع 
وحســـب مـــا ســـمعنا يتوقـــع أن تصـــل 
هـــذه المحطـــات منتصف العـــام والتي 
عنـــد  متنقلـــة  كمحطـــات  ستســـتخدم 

إغالق المحطات الحالية”.
زيـــادة  بمشـــروع  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا   
المحطـــات البحرية لتســـتوعب طلبات 
الصيادين من الوقود أشـــار الشـــيراوي 
إلى أن شركة “بابكو” لديها خطة لزيادة 
محطـــات الوقـــود، وأن العمـــل يجـــري 
يتعلـــق  فيمـــا  البلديـــات  مـــع  للتنســـيق 
بترتيبات المحطـــات البحرية التي تقع 

ضمن أراضي البلدية.

افتتاح محطة الساية للتزود بالوقود

تستهدف رفع 
عددها إلى 80 

خالل السنوات 
الثالث المقبلة

محطة الساية 
لخدمات التزود 

بالوقود في 
البسيتين

توقع دخول 
محطات الوقود 

المتنقلة منتصف 
هذا العام

Expressions PR & Events - المنامة

يفتتح رئيس جهاز المســاحة والتســجيل العقاري، رئيس مجلس إدارة مؤسســة التنظيم العقاري الشــيخ سلمان بن عبدهللا آل خليفة، اليوم 
الخميس 13 فبراير 2020، معرض البحرين لالســتثمار العقاري 2020، في نســخته الثالثة، بمنطقة الغاليريا بمجمع البحرين “ســيتي ســنتر”، 
وبتنظيــم مــن شــركة “Expressions PR & Events”، ويســتمر لمــدة 3 أيــام متتاليــة، مــن الخميــس وحتــى الســبت، 13 إلــى 15 فبرايــر، مــن 
العاشــرة صباحــًا وحتــى 12 بعــد منتصــف الليل يومي الخميس والجمعة، ومن 10 صباحا وحتى 10 مســاء الســبت، ومــن المتوقع حضور ما 

يربو على 20 ألف زائر.

ويعـــد المعـــرض األول مـــن نوعـــه فـــي 
البحرين، بمشـــاركة نخبة من الشـــركات 
بيـــن  المختلفـــة،  البحرينيـــة  العقاريـــة 
الخدمـــات  تقـــدم  وشـــركات  مطوريـــن 
العقارية في مســـاحة مصغـــرة، إذ يحوز 

المســـتثمرين  واهتمـــام  إقبـــال  علـــى 
المناســـب،  العقـــار  عـــن  والباحثيـــن 
والمستفيدين من التسهيالت اإلسكانية، 
إلى جانـــب أصحاب المعامـــالت البلدية 

وغيرها. 

ويحظـــى المعـــرض بدعـــم من مؤسســـة 
المســـاحة  وجهـــاز  العقـــاري،  التنظيـــم 
والتســـجيل العقاري، إلى جانب الشراكة 
االســـتراتيجية مـــع “تمكيـــن”، والرعايـــة 
المحـــرق”  “ديـــار  شـــركة  مـــن  الرئيســـة 

وشـــراكة “ايجل هيلز الديـــار”، والرعاية 
المميـــزة من “نســـيج”، ومشـــاركة وزارة 
ممثلـــة  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 

بالمركز البلدي الشامل.
Ex� “وقالـــت الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 

للمعـــرض أســـيل  pressions” المنظمـــة 
المهندس “يهدف المعرض لتعزيز ثقافة 
العقار فـــي البحرين، وإلـــى تمكين جيل 
من البحرينيين المؤهلين لقيادة وتنمية 

القطـــاع العقـــاري البحرينـــي، إذ يقتصـــر 
المعرض حصريا على المشاريع العقارية 
المطـــورة مـــن قبـــل شـــركات بحرينيـــة 

تتواجد في البحرين فقط”.

افتتاح “االستثمار العقاري” اليوم .. وتوقعات باستقطاب 20 ألف زائر
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نمو بالدخل 
التشغيلي بنسبة 6.9 

% بالربع الرابع و 7.2 
% في 12 شهًرا

“يوروموني” 
منحت NBB جائزة 
“أفضل بنك في 

البحرين”

74.2 
مليون دينار

برعاية رئيس 
مجلس إدارة 

“التنظيم العقاري”

علي الفردان من البسيتين
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة ٢٠٢٠ 

بشأن تحويل شركة تضامن إلى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســادة أصحــاب شــركة برنتو - تضامن المســجلة بموجــب القيد رقم 

84260-1، طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة الى شــركة 

الشــخص الواحد برأســمال وقدره ٢٠٠٠٠ دينار، لتصبح مملوكة من ياســر 

عطية هللا كاظم محمد

القيد : 1-84260

 تاريخ: ٢٠٢٠/6/2

قيد رقم: ٥-١٦٠٢٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2020-ٕاعالن رقم )٢٠٧٣٣
تسجيل اسم تجاري

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادنــاه: عــادل عبــدهللا جاســم ســوار  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 :  عادل عبدهللا جاسم سوار 

االسم التجاري الحالي : خياطة الجداره
االســـــم التجـــاري الجديد : مغسلة الجدارة

قيد رقم: 94092-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2020-24316( ٕاعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : نرجس محمد محسن مكي علي زيد 

االسم التجاري الحالي : بوابة النور الذهبي للتنظيفات
االســـــم التجـــاري الجديد : مركز زيد للتجارة

قيد رقم: ٥-94092

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة السجل التجاري

 )CR2020-ٕاعالن رقم )٢٤٣١٩
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : نرجس محمد محسن مكي علي زيد 

االسم التجاري الحالي : بنت زيد للحفالت
االســـــم التجـــاري الجديد : مركز زيد للتجارة

قيد رقم: 2-32678

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2020-24137( ٕاعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر :  محمد علي حسن بطي 

االسم التجاري الحالي : كافتيريا بمبمكة
االســـــم التجـــاري الجديد : كافتيريا مكيني بمبنكه

 تاريخ: ١١/٢/٢٠٢٠ تاريخ: ٥/٢/٢٠٢٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تاريخ: ١١/٢/٢٠٢٠
)CR2020-إعالن رقم )٩٠١٥

تنازل - عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة معديــه بنت ســعيد بن خميس ســبره بطلــب تحويل 

المحــل التجــاري التالــي الــى الســيدة/ مريــم حبيب عبــدهللا علــي العرادي، 

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

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

رقم القيد

١-١٢٥٢٨٠

االسم التجاري

حلو ومالح

نوع النشاط

تجارة/بيع األغذية والمشروبات

 تاريخ: ١١/٢/٢٠٢٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -24321( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 94092-6

اسم التاجر: نرجس محمد محسن مكي علي زيد
االسم التجاري الحالي: مركز زيد للتخليص
االسم التجاري المطلوب: مركز زيد للتجارة

 تاريخ: ١١/٢/٢٠٢٠

وتغيير اسم الفرع المذكور اعاله الى فيريالند فود ستف

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
)CR2020-إعالن رقم )٢٠٨٨٤

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد ضياء علوي باقر المشكاب بطلب تحويل المحل التجاري 

التالي الى سلوى احمد جعفر العرادي 

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

3-21769

االسم التجاري
مطعم زاوية الكوثر
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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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مقتل ســوري في اشتباكات مســلحة مع قوات أميركية شــرق القامشلي

بعد تهديده بضرب قواتها.. دمشق: أردوغان “منفصل عن الواقع”

توعـــد الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان أمـــس األربعـــاء باســـتهداف 
كل  “فـــي  الســـوري  الجيـــش  قـــوات 
مـــكان” إن تعرض جنـــوده ألذى، متهما 
روســـيا بالتـــورط فـــي “مجـــازر” إدلب. 
بالقـــول  دمشـــق  ردت  المقابـــل،  فـــي 
عـــن  “منفصـــل  شـــخص  أردوغـــان  إن 
الواقع”، حسبما أعلن مصدر في وزارة 
الخارجية الســـورية، فـــي غضون ذلك، 
اندلعت مواجهات باألســـلحة الخفيفة، 
بين موالين للحكومة السورية وقوات 
أميركية في شـــمال شـــرقي البالد، مما 
أســـفر عن مقتل سوري مدني، وإصابة 
آخر. فقد هـــدد الرئيس التركي بضرب 
القـــوات الســـورية “في كل مـــكان” في 
حـــال تعـــرض جنـــوده ألذى، متهما في 
الوقت نفســـه روســـيا، حليفة دمشـــق، 
بالمشـــاركة فـــي ارتـــكاب “مجـــازر” في 

إدلب بشمال غرب سوريا.
وردت الخارجيـــة الســـورية بالقول إن 
أردوغان شـــخص “منفصل عن الواقع” 
وفـــق مـــا نقـــل اإلعـــالم الرســـمي عـــن 
مصـــدر فـــي الخارجية. وقـــال المصدر 
حســـبما أوردت وكالـــة )ســـانا(، “يخرج 
علينا رأس النظام التركي بتصريحات 
جوفاء فارغـــة وممجوجة ال تصدر إال 
عن شخص منفصل عن الواقع )...( وال 
تنـــم إال عـــن جهل ليهـــدد بضرب جنود 
الجيـــش العربي الســـوري بعد أن تلقى 
مـــن جهـــة  ضربـــات موجعـــة لجيشـــه 

وإلرهابييه من جهة أخرى”.
بعـــد  أردوغـــان  تهديـــدات  وجـــاءت 
اندالع مواجهات مباشـــرة بين القوات 
السورية والتركية خالل األيام العشرة 
األخيرة، تســـببت بزيـــادة التوتر كذلك 
في العالقة بين تركيا وروســـيا الداعم 

األبرز للرئيس السوري بشار األسد.

تعزيزات تركية إلى بنش

وقـــال الرئيـــس التركي فـــي كلمة أمام 
كتلة حزبه الحاكم العدالة والتنمية في 

البرلمان في أنقرة “أعلن أننا ســـنضرب 
قوات النظام في كل مكان اعتبارا من 
اآلن بغض النظر عن اتفاقية سوتشي، 
فـــي حـــال إلحـــاق أدنـــى أذى بجنودنا 
ونقـــاط المراقبـــة التابعة لنـــا أو في أي 

مكان آخر”.
وأعلـــن أن 14 تركيـــا قتلـــوا وأصيـــب 
45 آخـــرون فـــي قصف نفذتـــه القوات 

السورية في محافظة إدلب. 
بشـــكل  روســـيا  أردوغـــان  انتقـــد  كمـــا 
“النظـــام  إن  بقولـــه  أمـــس،  مباشـــر 
والقوات الروســـية التي تدعمه تهاجم 
المدنييـــن باســـتمرار وترتكب مجازر”. 
مضيفـــا أن بـــالده ســـتفعل “كل مـــا هو 
ضـــروري” لـــرد قـــوات النظام الســـوري 
إلى خلف نقاط المراقبة االثنتي عشرة 
التي أقامتها فـــي إدلب بموجب اتفاق 
سوتشـــي؛ ســـعيا لمنع النظام من شـــن 

هجومه على المحافظة المتاخمة لها.

اتصال بين بوتين وأردوغان

الروســـي  الرئيســـان  عبـــر  ذلـــك،  إلـــى 
فالديميـــر بوتين والتركي رجب طيب 
أردوغـــان األربعـــاء في اتصـــال هاتفي 
رغبتهمـــا  عـــن  أنقـــرة”  مـــن  “بمبـــادرة 

“بالتطبيـــق الكامـــل” التفاقـــات خفض 
التصعيد الروســـية التركية في سوريا 

بحسب بيان صادر عن الكرملين.
التطبيـــق  “أهميـــة  الرئيســـان  وأكـــد 
الكامل لالتفاقات الروســـية - التركية” 
كمـــا أعلـــن الكرمليـــن وتطرقـــا بشـــكل 
خـــاص إلـــى المنطقة منزوعة الســـالح 
التـــي أقيمت في منطقة إدلب )شـــمال 
غرب(، حيث تواجهت القوات التركية 

والسورية في األيام الماضية.
الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن  جهتـــه،  مـــن 
التركي مولود تشاوش أوغلو أن وفدا 
تركيـــا ســـيذهب إلـــى موســـكو “خالل 
األيام المقبلـــة”، مضيفا “نواصل العمل 
مع روســـيا، نعمـــل علـــى تحقيق وقف 
دائـــم إلطالق النـــار. لكن حتـــى ولو لم 
ينتج شـــيء عن ذلك، تصميمنا واضح 

وسنفعل ما يلزم”.
كما وصل المبعـــوث األمريكي الخاص 
لســـوريا جيمس جيفري إلى أنقرة في 
وقـــت متأخر الثالثاء للقاء مســـؤولين 

أتراك.

مقتل سوري برصاص أميركي 

اندلعت مواجهات باألســـلحة الخفيفة 

بين موالين للحكومة السورية وقوات 
أميركية في شـــمال شـــرقي البالد، مما 
أســـفر عن مقتل سوري مدني، وإصابة 
آخر. وبحســـب الرواية الســـورية، فإن 
قوات أميركية أطلقت النار على أهالي 
قريتي خربة عمو وحامو شرق مدينة 
القامشـــلي الذيـــن تجمعوا عنـــد حاجز 
للجيـــش الســـوري منـــع مـــرور عربـــات 

أميركية.
وذكـــرت وكالة أنباء ســـوريا )ســـانا( أن 
حاجزا للجيش الســـوري فـــي المنطقة 
للقـــوات  تابعـــة  عربـــات  أربـــع  أوقـــف 
األميركيـــة كانـــت تســـير علـــى طريـــق 
الســـويس/عاليا/خربة عمو إلى الشرق 

من مدينة القامشلي.
وعندهـــا تجمـــع مئات األشـــخاص عند 
الحاجـــز من قريتي خربة عمو وحامو؛ 
لمنع العربات من المرور وإجبارها على 

العودة من حيث جاءت.
وبحســـب ســـانا، فإن جنودا أميركيين 
أطلقـــوا الرصـــاص والقنابـــل الدخانية 
علـــى األهالـــي، ممـــا أســـفر عـــن مقتـــل 
مدنـــي مـــن قريـــة خربة عمـــو، وإصابة 

آخر من قرية حامو.

عواصم ـ وكاالت

منزل ُدمر في غارة جوية لقوات النظام في الريف الغربي من حلب )أ ف ب(

دبي - العربية.نت

يبدو أن إيران متخوفة من أن يطل 
شبح االحتجاجات من جديد ويلقي 
بظالله على البـــالد. فقد حذر رئيس 
منظمـــة االســـتخبارات فـــي الحرس 
الثوري، حســـين طائب، المتظاهرين 
التواصـــل  مواقـــع  ونشـــطاء 
االجتماعي بطريقة غير مباشرة من 
التحشـــيد أو الدعـــوة الحتجاجـــات 
عبر مواقـــع التواصل، موحيـــًا بأنهم 

تحت المراقبة.
أمـــس  ألقاهـــا  كلمـــة  فـــي  وهـــدد 
أمنيـــة  بمواجهـــات  المتظاهريـــن 
الغربيـــون  “ليعلـــم  قائـــالً:  عنيفـــة، 
ووكالؤهـــم داخل البالد أننا لن نظل 
نراقب فتنهم، إذا كانوا يبحثون عن 
الفوضـــى، فيجب علیهم االســـتعداد 
لتلقـــي ضربـــات قویـــة مـــن الجهـــاز 

األمني”.

هـــدد  المتظاهريـــن،  إلـــى  باإلضافـــة 
رئيس جهاز االســـتخبارات بالحرس 
الثـــوري، نشـــطاء وســـائل التواصـــل 
االجتماعي، قائالً: “بمهاراتنا وأدوات 
وجدنـــا  المتطـــورة،  االســـتخبارات 
إشـــراًفا على بناء الشبكات، وتغلغال 
مـــن العدو في الفضـــاء االفتراضي”، 
مواقـــع  مراقبـــة  إلـــى  إشـــارة  فـــي 
التواصـــل، بحســـب ما أفـــادت أمس 

األربعاء شبكة إيران انترناشونال.
يأتي هـــذا التهديد فـــي الوقت الذي 
قام فيه عمالء استخبارات الحرس 
الثـــوري اإليراني خالل األســـبوعين 
 10 مـــن  أكثـــر  الماضييـــن بمداهمـــة 
منـــازل للصحافيين، وبعد تفتیشـــها، 
صـــادروا أجهزة االتصـــاالت، بما في 
ذلـــك الهواتف، وأجهـــزة الالب توب، 

والكمبيوتر.

الحرس الثوري 
يهدد ناشطي 

مواقع التواصل

نيوهامبشير ـ وكاالت

أظهـــرت نتائـــج االنتخابـــات التمهيدية 
داخـــل الحـــزب الديمقراطـــي األميركي 
في واليـــة نيوهامبشـــير، تقـــدم بيرني 
علـــى  بوتيجيـــج،  وبيـــت  ســـاندرز، 
منافسيهما من أجل الترشح النتخابات 

الرئاسة القادمة. 
وحقـــق ســـاندرز )78 عاما(، الســـيناتور 
فيرمونـــت،  واليـــة  عـــن  المخضـــرم 
فـــوزا فـــي االنتخابـــات التـــي جرت في 
نيوهامبشـــير ليلة الثالثـــاء حاصدا 26 
% مـــن أصـــوات الناخبيـــن، فيمـــا تعود 
المرتبـــة الثانية بـ24.4 % من األصوات 
العمـــدة  عامـــا(،   38( بوتيجيـــج  إلـــى 
السابق لمدينة ساوث بند، والذي حقق 
األســـبوع الماضـــي فـــوزا مفاجئـــا فـــي 

االنتخابات بوالية آيوا.
من جانبها، حققت السيناتورة 

عن واليـــة مينيســـوتا، 
كلوبوتشـــار،  آمـــي 

انتخابـــات  فـــي  مفاجئـــا  نجاحـــا 
المرتبـــة  فـــي  حلـــت  إذ  نيوهامبشـــير، 
تكبـــدت  فيمـــا   ،% بــــ19.8  الثالثـــة 
الســـيناتورة عن والية ماساتشوستس، 
الرئيـــس  ونائـــب  وارن،  إليزابيـــث 
الســـابق، جـــو بايـــدن، إخفاقـــا جديـــدا 
واحتـــال المرتبتيـــن الرابعة والخامســـة 
)9.3 % و8.4 %(. مـــن جانبهمـــا، أعلـــن 
الســـيناتور عن والية كولورادو، مايكل 
بينيـــت، ورجـــل األعمـــال، أنـــدرو يانـــغ، 
الســـباق  فـــي  مشـــاركتهما  وقـــف  عـــن 
الرئاســـي، لينخفـــض عدد المتنافســـين 
الديمقراطييـــن مـــن أجل الترشـــح إلى 

تسعة أشخاص.
وشـــكر ســـاندرز فـــي كلمـــة ألقاهـــا أمام 
مؤيديه ســـكان هامبشـــير على دعمه، 
ســـيكون  فـــوزه  أن  علـــى  مشـــددا 
الرئيـــس  نهايـــة”  “بدايـــة 

الجمهوري دونالد ترامب.

ساندرز يعلن “بداية نهاية ترامب”

بغداد ـ وكاالت

ما زال شـــبح االغتيـــاالت والخطف يهدد 
واإلعالمييـــن  الناشـــطين  مـــن  العديـــد 
التظاهـــرات  انطـــالق  العـــراق، منـــذ  فـــي 
فـــي األول مـــن أكتوبر الماضـــي، وآخرها 
محاولـــة اغتيـــال المحامي علـــي معارج، 
أمس األربعاء، في مدينة الناصرية، مركز 

محافظة ذي قار جنوب البالد.
وقد دفعت تلك المحاولة المحتجين إلى 
إحراق اإلطارات في تقاطع البهو وســـط 
اســـتهداف  علـــى  احتجاجـــًا  الناصريـــة، 

الناشطين.
حقـــوق  مفوضيـــة  أعلنـــت  جهتهـــا،  مـــن 
االنســـان أن خمســـين مختطفـــًا ال يـــزال 
مصيرهـــم مجهـــوال. وأوضحـــت في بيان 
أن المخطوفين الخمســـين يتوزعون بين 
ناشـــط مدني وإعالمـــي ومتظاهر مازال 
لغايـــة اآلن بحســـب  مصيرهـــم مجهـــوالً 

البالغات التي وصلت إلى المفوضية.
إلى ذلـــك، أعلن ســـكرتير رئيـــس الوزراء 

العراقـــي، أمس األربعاء، عـــن إعادة فتح 
جسر السنك وسط العاصمة بغداد، وذلك 
بعد أشهر من إغالقه من قبل المحتجين.

وذكـــر بيان صادر عن عمليـــات بغداد، أنه 
أعيـــد افتتاح ســـاحتي الوثبـــة والخالني 
وشـــارع الرشـــيد أيضا، إلى جانب جســـر 
السنك. وأشـــار البيان إلى استمرار قيادة 

عمليات بغداد “بواجباتها لتأمين وحماية 
والعامـــة  الخاصـــة  المواطنيـــن  مصالـــح 

وحركة السير في العاصمة بغداد”.
المتظاهريـــن  أن  “بمـــا  البيـــان:  وتابـــع 
الســـلميين حـــددوا منطقـــة التظاهـــر في 
ســـاحة التحريـــر، فقد تـــم تخصيص قوة 

حماية لهم ولمنطقة التظاهر”.

احتجاجات مناهضة للحكومة في مدينة الناصرية )أ ف ب(

إعادة فتح طرق وجسور ببغداد.. وقوة لحماية المتظاهرين
العراق .. شبح االغتياالت يعود ومصير مجهول للنشطاء

عواصم ـ وكاالت

أخيـــرا، وبعـــد تأجيـــالت متكـــررة، أصدر 
لألمـــم  التابـــع  اإلنســـان  مجلـــس حقـــوق 
المتحـــدة، أمـــس األربعـــاء، قائمـــة تضـــم 
أكثر من 100 شـــركة يقول إنها تعمل في 

مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية.
وجاء إطـــالق هذه القائمـــة باعتباره أول 
محاولـــة علـــى اإلطـــالق لتســـمية وفضح 
الشـــركات التـــي تعمل في المســـتوطنات 
اإلســـرائيلية فـــي األراضـــي الفلســـطينية 
المحتلـــة، التي يعتبرهـــا المجتمع الدولي 

غير قانونية.
ووصـــف التقريـــر أنشـــطة هذه الشـــركات 
العاملـــة في المســـتوطنات اإلســـرائيلية، 
بينهـــا  إســـرائيلية  شـــركات  وغالبيتهـــا 
مصارف وشركات مقاوالت، بأنها “أثارت 

مخاوف خاصة بحقوق اإلنسان”.
وأثـــار نشـــر القائمة انتقادات شـــديدة من 
كل مـــن إســـرائيل والواليـــات المتحـــدة، 

بينما حظيت بإشادة من الفلسطينيين.

الشـــركات  مـــن  العديـــد  جانـــب  وإلـــى 
اإلســـرائيلية، تشـــمل القائمـــة أيضـــا عددا 
من الشركات الدولية، ومنها شركات “إير 
بـــي إن بي” و”إكبيديا” و”تريب أدفايزور” 
وشـــركة  “موتـــوروال”  التقنيـــة  وعمـــالق 
“جنرال ميلز” لصناعة األغذية، وشـــركات 
إنشـــاءات وبنيـــة تحتية تضـــم مجموعة 
“إيغيـــس ريـــل” الفرنســـية وشـــركة “جيه 

ســـي بامفـــورد إكســـكافيتورز”، وفقـــا لما 
ذكرته وكالة “أسوشيتد برس”.

يشـــار إلـــى أنـــه فـــي األســـابيع األخيـــرة، 
تعهد رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين 
نتانياهـــو بضـــم أكثر من 100 مســـتوطنة 
إســـرائيلية فـــي الضفـــة الغربيـــة، لكن تم 
تعليـــق الخطـــة إلـــى مـــا بعـــد انتخابات 2 

مارس تحت ضغط أميركي.

التقرير يفضح الشركات العاملة في المستوطنات اإلسرائيلية

أميركــي ـ  إســرائيلي  وغضــب  فلســطينية  إشــادة 
تقرير دولي ضد شركات االستيطان بالضفة الغربية

كابول ـ رويترز

قال مصـــدران في الحكومة األفغانية 
ودبلوماســـي غربي أمـــس األربعاء إن 
مـــن الممكـــن توقيـــع اتفاق ســـالم بين 
الواليات المتحدة وحركة طالبان في 
فبرايـــر إذا قلصـــت الحركـــة الهجمات 
أن  يمكـــن  االتفـــاق  وإن  بوضـــوح 
يفضي إلى ســـحب قوات أميركية من 
أفغانســـتان.  جاء اإلطار الزمني الذي 
حددتـــه المصـــادر بعـــد يوم مـــن قول 
الرئيس األفغاني أشرف غني إن هناك 
انفراجة محتملـــة في المحادثات بين 

أميركا وطالبان في قطر. 
طريـــق  إلـــى  المحادثـــات  ووصلـــت 
مسدود ألســـباب منها مطلب أميركي 
تقليـــص  علـــى  الحركـــة  بموافقـــة 

فـــي  بشـــدة  الهجمـــات 
إطـــار أي اتفـــاق على 
القـــوات  انســـحاب 

األميركية. 

المتحـــدث  شـــاهين  ســـهيل  وقـــال 
باســـم المكتب السياســـي لطالبان في 
العاصمـــة القطريـــة الدوحـــة إنـــه تـــم 
إحـــراز تقـــدم لكنـــه رفض ذكـــر المزيد 
مـــن التفاصيل.  وتســـتضيف الدوحة 
المحادثات بيـــن الطرفين المتناحرين 
منـــذ 2018 علـــى الرغـــم من اســـتمرار 
القتال في أفغانســـتان الـــذي أدى إلى 
مقتل المئـــات من المدنييـــن والجنود 
مع بسط طالبان سيطرتها على أراض 
هنـــاك.  وقـــال مســـؤول أفغانـــي ثالث 
مـــن  وافقـــت  المتحـــدة  الواليـــات  إن 
حيـــث المبدأ علـــى إبرام اتفـــاق لكنها 
لـــن توقعـــه حتـــى تظهـــر طالبـــان أنها 

خفضت العنف. 
وأضاف المسؤول الذي 
ذكـــر  عـــدم  طلـــب 
اسمه أن اتفاقا قد 

يبرم هذا الشهر.

اتفاق سالم محتمل بين أميركا وطالبان
دبي ـ العربية.نت

لقي قيادي حوثي مصرعه بعد أيام 
علـــى قيامـــه بقتـــل قيـــادي ميداني 
آخـــر فـــي إطـــار تنامـــي الصراعـــات 
الداخليـــة واالقتتـــال بيـــن أجنحـــة 

الميليشيات.
وذكـــرت مواقـــع إخباريـــة محليـــة، 
أمـــس األربعـــاء، أن القيادي عبدهللا 
أيـــام   3 قبـــل  قتـــل  عبـــده عطيفـــة 
القيـــادي الميدانـــي “أبـــو زكريا” في 

خالف حول كمية من الذخائر.
كمـــا فـــر عطيفة بعد قتلـــه أبو زكريا 
قبـــل أن يعثـــر عليـــه مقتـــوالً داخل 
أحـــد المطاعم في منطقـــة المغرس 
جنوب التحيتـــا بمحافظة الحديدة 

غرب اليمن، وفق المواقع.
مصـــادر  رجحـــت  ذلـــك  إلـــى 

تعـــرض  عطيفـــة  يكـــون  أن 
قبـــل  مـــن  للتصفيـــة 

المتنفذيـــن الحوثيين 

وصعـــدة.  عمـــران  مـــن  القادميـــن 
ويعـــود انتماء عطيفـــة إلى التحيتا، 
فيمـــا ينتمي أبو زكريا إلى محافظة 

عمران.
إلـــى أن الخالفـــات تكاثـــرت  يشـــار 
قيـــادات  بيـــن  ملحـــوظ  بشـــكل 
ومشـــرفي الميليشـــيات فـــي الفترة 
الماضية على خلفية النفوذ وتقاسم 

األموال المنهوبة.
كما شـــهدت األشـــهر الماضية تفجر 
الحوثييـــن  أجنحـــة  بيـــن  الصـــراع 
ليطفـــو علـــى الســـطح عبـــر موجـــة 
تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم 
الحوثييـــن بمصـــرع أخيـــه إبراهيـــم 
تصفيتـــه  جـــرى  الـــذي  الحوثـــي، 
وآخرين برفقته في منزل 
وســـط صنعـــاء، ســـبقته 
عمليـــات قتـــل واغتيال 

لعشرات القيادات.

خالفات الحوثيين تتسع.. تصفية قيادات ميدانية

انفجار رسالتين ملغومتين 
في مكتبي بريد بهولندا

امستردام ـ رويترز

انــفــجــرت رســالــتــان مــلــغــومــتــان، أمــس 
األربعاء، داخل مكتب بريد في العاصمة 
ثانية  شركة  وفي  أمستردام  الهولندية 

لفرز البريد بمدينة كيركراده. 
وأفادت الشرطة في بيان أنه لم يسجل 

ضحايا جراء االنفجارين.
تحقيقاتها  الهولندية  الشرطة  وتواصل 
حول سلسلة من الرسائل الملغومة منذ 
األولية  المعلومات  تشير  يناير، حيث   3
إلى أنها أرسلت من قبل نفس الشخص 
إلـــى مــكــاتــب بــريــديــة وفــنــدق ومحطة 

وقود ومؤسسات أخرى.

الخميس 13 فبراير 2020 - 19 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4139



أحمد مهدي

حسن علي

سبورت

الشباب يواجه الحد.. والحالة أمام الرفاع الشرقي
ــاز ــت ــم ــم ال ــد  ــمـ ــن حـ ــ ب نـــاصـــر  لـــــــدوري  الـــجـــولـــة 8  افـــتـــتـــاح 

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الثامنة لدوري ناصر بن حمد الممتاز 
لكرة القدم للموسم الرياضي 2019 - 2020، بإقامة لقاءين على استاد الشيخ 

علي بن محمد آل خليفة.

ويلعـــب الشـــباب مـــع الحد عنـــد 4.55 
عصـــرا، والحالـــة مـــع الرفاع الشـــرقي 
عند 7.20 مســـاء. وتستكمل مباريات 
الجولة غـــًدا الجمعة، إذ يلعب النجمة 
الرفـــاع،  مـــع  األهلـــي  المنامـــة،  مـــع 

والمحرق مع البسيتين.
ويشـــير ترتيـــب الـــدوري حاليـــا إلـــى 
صـــدارة نادي الحد برصيـــد 16 نقطة، 
يليـــه المحـــرق الوصيـــف برصيـــد 13 
نقطة، المنامة والرفاع الشرقي بواقع 
10 نقـــاط لكل واحـــد منهما، الرفاع 9، 
األهلـــي والبســـيتين والنجمـــة بواقـــع 
8 نقـــاط لكل واحد منهما، الشـــباب 7، 

والحالـــة فـــي المركـــز األخيـــر برصيد 
5 نقـــاط، مع وجـــود لقـــاء مؤجل بين 
المحرق والرفاع ضمن الجولة األولى 

وسيقام يوم 17 مارس المقبل.
وبالعـــودة إلـــى المباراة األولـــى اليوم، 
المنتشـــيين  الفريقيـــن  تجمـــع  فإنهـــا 
بتحقيق الفـــوز في الجولـــة الماضية، 
البســـيتين  علـــى  الشـــباب  تفـــوق  إذ 
والحد على الحالة، في نتيجة منحت 
“المارونـــي” االبتعاد عن قاع الترتيب، 

و”التسونامي” تعزيز ريادة الترتيب.
وطنيـــان  مدربـــان  الطرفيـــن  ويقـــود 
هما: حســـين علي مع الشباب ومحمد 

الشـــباب  الحـــد، ويعـــد  مـــع  الشـــمالن 
حتـــى  لألهـــداف  اســـتقباال  األكثـــر 
اآلن، وســـيواجه اليـــوم الفريـــق األقل 

استقباال لها.
وفي المبـــاراة الثانية، تعـــد المواجهة 
الجولـــة  فـــي  لجريحيـــن  جامعـــة 

الماضية، بعد أن خسر الرفاع الشرقي 
أمـــام الرفـــاع فـــي “الديربـــي” والحالة 

أمام الحد.
أمـــا الحالة يرغب فـــي ابتعاده مجددا 
عـــن ذيـــل الترتيـــب، وســـيواجه بذلك 
سعي الرفاع الشرقي نحو العودة إلى 

مسار النتائج اإليجابية.
ويقـــود الفريقيـــن مدربـــان وطنيـــان: 
عـــارف العســـمي مـــع الحالـــة ومرجان 

عيد مع الرفاع الشرقي.
ويسعى “البرتقالي” إلى تحقيق الفوز 
لرصيـــده  تحســـينا  للـــدوري؛  الثانـــي 
النقطـــي، إذ يملـــك فـــي رصيـــده أيضا 
تعادلين و4 خســـائر، فيما فـــاز الرفاع 
الشـــرقي في 3 مناســـبات، كان آخرها 
فـــي الجولـــة السادســـة أمـــام المنامة، 

وتعادل مرة وخسر 3 مباريات.

 

أكـــد نجـــم منتخبنا الوطنـــي ونادي 
عـــدة  تلقيـــه  مـــدن  علـــي  النجمـــة 
عـــروض مـــن أنديـــة محليـــة للعـــب 
القـــادم  الموســـم  صفوفهـــا  فـــي 
مـــدن  ورفـــض   .2020/2021
اإلفصاح عن األندية التي فاوضته 
نـــزوالً عنـــد رغبتهـــا، مضيًفـــا “لقـــد 
تلقيـــت عروًضـــا شـــفهية عديـــدة.. 
لكننـــي لـــم ال أفضـــل الكشـــف عـــن 

أسمائها بناًء على رغبتها..”.
 وأوضـــح مدن أن عقده مع النجمة 
ينتهـــي هذا الموســـم، وبإمـــكان أي 
نـــاد مفاوضتـــه بشـــكل مباشـــر مـــع 
تبقـــي أقـــل مـــن ســـتة شـــهور على 
نهاية عقده مع النجمة وفًقا للوائح 
واألنظمة، موضًحا أن األندية التي 
فاوضته هي من األندية المنافســـة 
والقويـــة في دوري ناصـــر بن حمد 

الممتـــاز لكـــرة القـــدم.  وأشـــار إلـــى 
أنـــه يرغـــب فـــي تجديد عقـــده مع 
نـــادي النجمة لكـــن ذلك يعتمد على 
الظـــروف، كما أنه لـــم يجتمع لغاية 
اآلن مـــع جهـــاز كرة القـــدم ليتعرف 
علـــى تفاصيـــل العـــرض المقـــدم له 
مـــن النجمـــة. يذكـــر أن علـــي مـــدن 
قـــد انتقل للعب فـــي صفوف فريق 
نادي النجمة موســـم 2017/ 2018، 
ونجـــح مع النجمة في تحقيق لقب 
مســـابقة كأس جاللة الملك المفدى 

في الموسم ذاته.

علي مدن يتلقى عروًضا من أندية منافسة
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الرياضــي اليــوم  بنجــاح  وأشــاد  الجهــات  جميــع  شــكر 

النصف يثمن دعم خالد بن حمد

أشــاد األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة، رئيــس اللجنة المنظمــة العليا 
لليــوم الرياضــي الوطنــي محمــد النصــف، بالنجــاح الباهــر الــذي حققــه اليــوم 
الرياضي الوطني، بنســخته الرابعة تحت شــعار “استعد، انطلق بجد” بمشاركة 

رسمية وشعبية كبيرة.

وأعرب النصف عن بالغ شكره وامتنانه 
للنائـــب األول لرئيـــس المجلس األعلى 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة، على حضور ودعم 
ســـموه لفعالية اليـــوم الرياضي، مؤكدا 
أن تواجد ســـموه في القرية الرياضية 
واللقـــاء بالمواطنيـــن والمقيميـــن، كان 
لـــه أبلـــغ األثـــر فـــي نجـــاح االحتفاليـــة 

الرئيسة.
بحضـــور  الجميـــع  “تشـــرف  وأضـــاف 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
الذي أطلق شـــارة البداية لســـباق جري 
األلوان، وشهد مشـــاركة حوالي 2000 
أثـــر  ســـموه  لحضـــور  وكان  متســـابق، 
كبيـــر فـــي نفـــوس جميـــع الرياضييـــن 
والمواطنيـــن والجماهيـــر الغفيرة التي 
حضـــرت الفعالية، وهو اســـتمرار لدعم 

سموه للحركة الرياضية..”.
وأضـــاف النصف “باإلصالة عن نفســـي 
ونيابـــة عـــن أعضـــاء اللجنـــة المنظمـــة 
العليـــا كافـــة، نتقـــدم لســـموه بخالـــص 
الشكر والعرفان على دعم وثقة سموه 
لنـــا، التي شـــكلت حافزا مـــن أجل بذل 
المزيـــد من الجهد والعطاء في ســـبيل 
بأجمـــل  الرئيســـة  االحتفاليـــة  إخـــراج 
صورة، وهو ما عكســـه اإلقبـــال الكبير 
وتنـــوع  والمقيميـــن  المواطنيـــن  مـــن 
البرامـــج الرياضيـــة المقدمـــة للجمهور 

هذا العام..”.
الرياضـــي  اليـــوم  أن  النصـــف  وأكـــد 
الـــذي احتفلت بـــه العديد مـــن وزارات 
ومؤسســـات المملكة والقطاع الخاص 
والقطـــاع األهلـــي، جاء لينـــم عن حب 
أهـــل البحريـــن وجميـــع المقيمين على 
أرضها لممارسة الرياضة، وتأكيد القيم 

النبيلة التي تحملها الرياضة، وأهميتها 
في بنـــاء أجيال مؤهلـــة بدنيًا وصحيًا 
المســـتقبل  فـــي  المســـؤولية  لتحمـــل 
ومواصلة مســـيرة العمـــل واإلبداع في 

كل المجاالت.
ســـعى  الرياضـــي  اليـــوم  أن  وأضـــاف 
إلـــى توســـيع قاعدة مشـــاركة المجتمع 
البدنـــي،  والنشـــاط  الرياضـــة  فـــي 
وزيـــادة معـــدالت المشـــاركة الفاعلـــة، 
فضـــال عن إتاحـــة الفرصة أمـــام جميع 
أفـــراد المجتمـــع البحرينـــي والمقيمين 
وثقافيـــة  بدنيـــة  أنشـــطة  لممارســـة 
ورياضيـــة يســـعدون بهـــا، إضافـــة إلى 
نشـــر الثقافـــة الرياضيـــة لزيـــادة وعي 
الرياضـــة  ممارســـة  بأهميـــة  المجتمـــع 

والنشاط البدني.
وأشـــار النصف الى أن االحتفال باليوم 
الرياضي بات فرصة مناسبة للحصول 
علـــى مؤشـــرات الممارســـة الرياضيـــة 
األفـــراد  إقبـــال  ودرجـــة  بالمجتمـــع، 
عليها، وســـاهم في تواجد جميع فئات 
المجتمـــع؛ بهـــدف االهتمـــام بالرياضـــة 
وان تصبـــح جزءا مـــن الحياة اليومية 

لإلنسان.
وأشـــاد بالدور البـــارز والعمل المتكامل 
مـــن قبـــل اللجنـــة التنفيذيـــة و اللجان 
اللجنـــة  وموظفـــي  كافـــة  العاملـــة 
األولمبية، مثمنا تعاون جميع الوزارات 
والهيئـــات الحكوميـــة والداعميـــن من 
شـــركات ومؤسســـات القطاع الخاص، 
وجميـــع  الرياضيـــة،  واالتحـــادات 
الشـــركاء اآلخـــرون، األمر الذي ســـاهم 
في نجاح الفعالية بالصورة الواضحة، 
عـــالوة على التفاعل اإليجابي من قبل 
جميـــع الجهـــات الحكوميـــة والخاصة 
البرامـــج  مـــن  حزمـــة  قدمـــت  التـــي 

المتميزة في اليوم الرياضي.

جماهير غفيرة 

الرياضيـــة حضـــورا  القريـــة  وشـــهدت 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  مـــن  كبيـــرا 
الجماهيـــر  ومختلـــف  والرياضييـــن، 
صغارا وكبارا، إذ غصت القرية بالناس، 
خصوصا بالفترة الثانية من الســـاعة 2 
ظهرا لغاية 8 مســـاء، ليعيشـــوا أجواء 
رائعـــة مـــن المـــرح واإلثارة والتســـلية، 
فـــي ظـــل تنـــوع األنشـــطة الرياضيـــة 
المقدمة للجمهور، ابتداء بلعبة “تحدي 
األلعـــاب  بركـــن  ومـــرورا  الحواجـــز”، 
الرياضية الخاص باالتحادات، وانتهاء 
بسباق جري األلوان وسباق الدراجات 

الهوائية.
وشـــهدت القريـــة حضـــورا رســـميا من 
قبـــل العديـــد مـــن المســـؤولين ونجوم 
واإلعالمييـــن  والفنانيـــن  الرياضـــة، 

ومختلف أطياف المجتمع.

تكريم الجهات 

قام األمين العام محمد النصف بتكريم 
الجهات الراعيـــة والداعمة كافة لليوم 
الوطنـــي الرياضـــي ســـواء الحكوميـــة 
والخاصة، إضافـــة إلى تكريم الفائزين 
بالمراكز الثالثة األولى في لعبة “تحدي 
الحواجـــز”، إذ أجريت مراســـم التكريم 

على المسرح التفاعلي بالقرية.
وحصل فريق قوة دفاع البحرين على 
المركـــز األول، وفريق جامعة البحرين 
بالمركـــز الثاني، وفريـــق وزارة الصحة 

على المركز الثالث.
وتضمنـــت قائمـــة المكرميـــن كال مـــن: 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيط العمراني، وزارة الداخلية، 
اإلدارة العامـــة للمـــرور، اإلدارة العامـــة 
للدفـــاع المدنـــي، وزارة الصحة، وزارة 
اإلعالم، إضافة إلى الشركات الداعمة، 
هـــي: صندوق العمـــل )تمكين(، شـــركة 

“بتلكو”، مصرف السالم – البحرين.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

خالد بن حمد يشهد فعاليات القرية الرياضية

الخميس 13 فبراير 2020 - 19 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4139

ماذا لو التقيا؟ وهل ممكن أن يلتقيا؟
ثمة أحاديث كثيرة تدور في األوساط العالمية عن إمكانية انتقال النجم األرجنتيني ليونيل 

ميسي إلى نادي يوفنتوس اإليطالي واللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو!!.
 ممــا ال شــك فيــه أن تواجــد النجمين الكبيريــن مًعا في فريق واحد سيســاهم بتغيير خارطة 
الكــرة العالميــة.. إذ ســيحقق يوفنتــوس أرقاًمــا فلكيــة على صعيــد األرباح الماديــة من خالل 
بيع القمصان إلى جانب حقوق بث المباريات والذي ســيكون األغلى في العالم باإلضافة إلى 
األربــاح التــي ســيجنيها النــادي جــّراء تهافــت الجماهير على شــراء تذاكر المباريــات.. ناهيك 
عــن التســليط اإلعالمــي الذي ســيحظى بــه الفريق بســبب الشــعبية الجارفة لهذيــن النجمين 

حول العالم!!.
ا مع ميسي فإنه سيجني فوائد كثيرة ليس لها حدود على كافة   إذن لو تعاقد يوفنتوس فعليًّ
األصعدة.. ولكن ســتبقى هناك ثمة تســاؤالت مهمة يجب طرحها هنا.. هل بالفعل يوفنتوس 
قــادر علــى التعاقــد مــع ميســي؟..وهل بالفعــل يرغب ميســي باللعب بجــوار رونالدو منافســه 

األوحد على البطوالت واأللقاب الفردية؟؟!
 مــن الناحيــة المادية يوفنتوس قادر على التعاقد مع ميســي ودفــع راتبه العالي والذي يعتبر 
األعلى في العالم بمشاركة ودعم الشركات المملوكة لعائلة انيلي مع النادي مثل شركة فيراري 
ا من  وفيــات مثلمــا تــم التعاقد مــع رونالدو عندما تكفلت فيراري بدفع 20 مليون يورو ســنويًّ

راتب رونالدو البالغ 30 مليون يورو مقابل أن يكون الدون واجهة إعالمية للشركة.
 وبعيــًدا عــن كل التكهنــات بإمكانيــة حــدوث الصفقــة.. إال أنــه فــي حقيقــة األمــر ال يبــدو أن 
ميسي ورونالدو يرغبان باللعب بجوار بعضهما البعض بسبب أن كال النجمين اعتادا أن يكونا 
األفضل وأصحاب الصيت األكبر في فرقهما.. وعندما يجتمعان سيســتاوى صيتهما وهذا ما 
سيؤدي إلى أن تحدث أنانية كبيرة بينهما لكي يبزغ نجم كل منهما على اآلخر.. وبالتالي لن 
ا.. باإلضافة لعوامل فنية أخرى ال يسع المجال لذكرها. يشعر كاًل منهما باالرتياح باللعب سويًّ

 باختصار.. إن تعرض الزمان للطول أو القصر.. رونالدو وميسي لن يلتقيا!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

تعرف على أسرار ارتداء خالد بن حمد هذه القبعة
ســموه قلــب  فــي  خاصــة  مكانــة  تحتــل 

ارتـــدى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
رئيس اللجنة األولمبية خالل مشاركته في اليوم 
الرياضـــي قبعة يبدو أنها تحتل مكانة خاصة في 

قلبه نظًرا لما ترمز إليه من معاٍن سامية.

القبعة العسكرية

مالبـــس  مرتدًيـــا  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  وظهـــر   
رياضيـــة أمـــس األول ويعتمـــر قبعة بـــدت كما لو 
أنها “عســـكرية”، والالفت في القبعـــة أنها مطّرزة 
بأسماء 5 أشخاص، هم شهداء الواجب المقدس 
باإلضافة إلى تاريخ استشـــهادهم الموافق 4/  9/  

.2015

أسماء الشهداء

وتحمل القبعة أسماء الشهداء البحرينيين البواسل 

الذين استشـــهدوا في اليمن، وهم: )الشهيد الرقيب 
أول محمـــد نبيـــل، والشـــهيد الرقيـــب محمد حافظ، 
والشـــهيد  العلـــص،  عبدالقـــادر  الرقيـــب  والشـــهيد 
الرقيب حســـن محمد، والشـــهيد العريف عبدالمنعم 

علي من رجال قوة دفاع البحرين(.

رفقاء الدرب

 وكان ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد علـــى عالقة 

وطيـــدة مـــع الشـــهداء، وقـــال عنهـــم بعـــد حادثة 
االستشـــهاد المفجعـــة: “خدمت معهم 8 ســـنوات، 
والعمل مع هؤالء الرجال شـــرف وال يمكن وصف 

مدى تقديري لهم ومواساتي ألهاليهم”.

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

علي مدن



تزامنًا مع اليوم الرياضي البحريني، 
فـــي  دورهـــا  لتعزيـــز  مبـــادرة  وفـــي 
الشـــراكة المجتمعية شـــاركت شركة 
ُصنـــاع   – والســـعادة  للســـفر  الربيـــع 
الســـعادة فـــي مملكـــة البحريـــن فـــي 
فعاليـــات اليوم الرياضـــي البحريني 
وذلـــك فـــي ممشـــى قلعـــة البحريـــن 
التنفيذيـــة  اإلدارة  بحضـــور  وذلـــك 
للشـــركة وجميع الكباتـــن الذي يربوا 
ومنهـــم  كابتنـــًا   65 علـــى  عددهـــم 

العنصر النسائي.
الرئيـــس  صـــرح  الســـياق  هـــذا  فـــي 
للســـفر  الربيـــع  لشـــركة  التنفيـــذي 
والســـعادة محمد الحمـــد قائالً: نحن 
في شركة الربيع نحرص على تعزيز 
ثقافة الصحـــة واللياقـــة البدنية من 
خـــالل تشـــجيع األنشـــطة الرياضية 

علـــى مـــدار العـــام، ومشـــاركة فريق 
مختلـــف  فـــي  الرياضـــي  الشـــركة 
تصبـــح  لكـــي  المحليـــة،  البطـــوالت 
ممارســـة الرياضـــة وبرامـــج اللياقـــة 
نمـــط  مـــن  أساســـيًا  جـــزءًا  البدنيـــة 
الحياة اليومي، كحافز للَبْدء بشـــكل 
حقيقـــي فـــي هـــذا النمـــط الصحـــي، 
وتحويلـــه مـــن مجـــرد تنافـــس إلـــى 
مـــن  نهـــدف  أســـلوب حيـــاة، حيـــث 
خالل مشـــاركتنا الى مشاركة جميع 
أطيـــاف المجتمع في هذه المناســـبة 
و ترسيخ ممارســـة الرياضة كسلوك 

صحـــي يومـــي، وتعزيـــز الوعي لدى 
المشـــاركين بأهمية الرياضة ودورها 

في حياة األفراد والمجتمعات.
الفتـــا إلى أجـــواء البهجـــة والحيوية 

الكباتـــن  مشـــاركة  خلقتـــه  الـــذي 
وعوائلهم في مختلف فعاليات اليوم 
الرياضـــي؛ مما عكس الروح والطاقة 
اإليجابيـــة خـــالل مختلف األنشـــطة، 

كمـــا حـــرص الموظفـــون لجْعـــل هـــذا 
بالصحـــة  لالهتمـــام  مناســـبة  اليـــوم 
واللياقة البدنيـــة واالندماج الثقافي 
الرياضـــة،  واالجتماعـــي مـــن خـــالل 

هـــذه  مثـــل  الشـــركة  تشـــجع  حيـــث 
األنشـــطة وتقـــدم لموظفيهـــا الدعـــم 
والمســـاندة لتحقيـــق أهـــداف مملكة 
البحرين لنجاح مثل هذه الفعاليات.

الربيع للسفر والسعادة

“الربيع للسفر والسعادة” تشارك في اليوم الرياضي

من الفعالية

شارون جوزيف - ترجمة: فاضل المؤمن

تــوج فريــق تبريــز بطــا لبطولــة “كوكاكــوال للشــركات 2020” الســنوية بعــد تغلبه على 
فريق شركة خدمات مطار البحرين )باس( بنتيجة 5-7 في مباراة حماسية جرت في 

ماعب “Champion” لكرة القدم التي أقيمت اليوم في منطقة سلماباد. 

 جـــاء تأهـــل الفريقين )تبريـــز( و)باس( 
للمبـــاراة النهائيـــة التـــي كانـــت ال تخلو 
من اإلثارة والحماسية بعد تغلبهم على 

فريق )لولو هايبر ماركت(. 
كمـــا فـــاز الفريـــق البطل )تبريـــز( بثالث 
جوائـــز أخـــرى فـــي البطولة هـــم جائزة 
أفضـــل العب في البطولـــة لالعب علي 
شـــريف وجائـــزة أفضل حـــارس مرمى 
فـــي البطولـــة لحـــارس مرمـــى الفريـــق 
علـــي حســـين و جائـــزة أفضـــل هـــداف 
لالعـــب )كاكا(. أما جائـــزة أفضل العب 

هجوم فذهبت لالعب عيســـى يوســـف 
من فريق الوصيف )باس(. 

ل  مميـــز  حضـــور  المباريـــات  شـــهدت 
“آصف ســـاهير” وهو كابتن فريق والية 
كضيـــف  القـــدم  لكـــرة  الســـابق  كيـــراال 
ســـاهير  الســـنوية.  للبطولـــة  رئيســـي 
معـــروف بكونه أفضل هداف للهند في 

تاريخه في بطولة سانتوش.
 من جانبه، صرح  المدير العام للتجارة 
في شـــركة كوكاكوال راجـــو ماهانتيش 
ا يأتي  أن تنظيـــم هـــذه البطولـــة ســـنويًّ

ضمـــن مبادرة دمـــج يـــوم الرياضة في 
علـــى  والتعـــرف  والتعـــاون  البحريـــن 
العمـــالء الدائمين للشـــركة. وأضاف أن 
الشـــركة اختـــارت كـــرة القدم كوســـيلة 

لبنـــاء لبنـــاء تواصل أفضل مـــع كل من 
البحرينييـــن ومجتمـــع المقيميـــن فـــي 
البحريـــن. وأضـــاف أن كـــرة القدم هي 
لغة شـــائعة يفهمها الجميـــع على نطاق 

العالـــم وليس فقط على نطاق البحرين 
التـــي فازت مؤخًرا بكأس الخليج لكرة 

القدم. 
الجديـــر ذكـــره أن الشـــركة تنظـــم هذه 

ا بمناســـبة يوم الرياضة  البطولة ســـنويًّ
في البحرين. وقد شاركت 3 فرق تمثل 
)لولـــو هايبـــر ماركت( وشـــركة خدمات 

مطار البحرين )باس( ومطعم )تبريز(.

7-5 ــة  ــج ــي ــت ــن ب “بـــــــاس”  فـــريـــق  ــه  ــي ــط ــخ ت بـــعـــد 

فريق تبريز بطاًل لـ “كوكاكوال للشركات”

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

شهد رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية سمو الشيخ سلمان بن محمد 
آل خليفــة، مشــاركة االتحــادات الوطنيــة المنضويــة تحــت مظلــة المجلــس 
والمراكــز الرياضيــة لأللعــاب القتاليــة، بفعاليــات #يوم_البحرين_الرياضــي، 
التي أقيمت يوم الثاثاء الموافق 11 فبراير، بالقرية الرياضية، في الســاحة 

الخلفية الستاد البحرين الوطني بمدينة عيسى الرياضية.

وتابـــع ســـموه العـــروض التـــي قدمهـــا 
وفـــرق  الوطنيـــة  المنتخبـــات  أفـــراد 
بمختلـــف  المتخصصـــة  المراكـــز 
الرياضات القتالية المشاركة بفعاليات 

اليوم الوطني الرياضي.
المراكـــز  بأصحـــاب  ســـموه  والتقـــى 
وتبـــادل  الرياضيـــة،  واألكاديميـــات 
معهـــم األحاديـــث حـــول آليـــات عمـــل 

المجلـــس البحريني لأللعـــاب القتالية 
لرفـــع مســـتوى هـــذه األلعـــاب القتالية 
بالمملكـــة، على الشـــكل الذي يســـاهم 
فـــي نهوضهـــا وتحقيقهـــا مزيـــدا مـــن 
النجاحات في العصر الذهبي للرياضة 

البحرينية.
وأشـــاد سمو الشيخ ســـلمان بن محمد 
المنتخبـــات  بمشـــاركة  خليفـــة  آل 

الوطنيـــة وفـــرق المراكـــز فـــي #يوم_
البحرين_الرياضـــي، الـــذي يؤكد مدى 
اهتمامهـــم الكبير بالتفاعـــل الحقيقي 
مـــن  يعتبـــر  الـــذي  اليـــوم،  هـــذا  مـــع 
الخطـــوات اإليجابيـــة التـــي اتخذتهـــا 
مملكـــة البحريـــن لدعـــم الجهـــود فـــي 
تعزيـــز ممارســـة الرياضـــة بالمجتمـــع، 
مـــن أجل رفع مســـتوى الوعي بأهمية 
الرياضـــة، وأن الرياضـــة ســـالح فّعال 
لمواجهـــة األمراض المزمنـــة والتقليل 

منها.
بالمشـــاركة  “ســـعداء  ســـموه  وقـــال   
الفاعلـــة ألفـــراد المنتخبـــات الوطنيـــة 
لأللعـــاب  الرياضيـــة  المراكـــز  وفـــرق 

القتاليـــة بفعاليـــات #يوم_البحريـــن_
الرياضـــي، التي تعكـــس مدى حرصها 
علـــى إنجـــاح هـــذا الحـــدث الرياضـــي 
الوطنـــي، علـــى الشـــكل الذي يســـاهم 
فـــي تحقيق األهـــداف المرجـــوة منه، 
والتـــي تدعـــم كافـــة الجهـــود لتعزيـــز 
الرياضـــة كنمط حيـــاة صحي لألفراد، 
وتســـاهم في توعية المجتمع بأهمية 
الرياضـــة في الحيـــاة اليومية”، مقدرا 
الجهـــود المتميزة التـــي بذلتها اللجنة 

األولمبيـــة البحرينية فـــي تنظيم هذا 
الحـــدث، علـــى الشـــكل الـــذي يعكـــس 
كل التطلعـــات التـــي تســـاهم في دعم 
علـــى  للتشـــجيع  الهادفـــة؛  الجهـــود 

ممارســـة الرياضة، وتعزيز دورها في 
حيـــاة األفراد والمجتمع، والتأكيد أنها 
جانـــب مهـــم فـــي دعـــم قيـــم التالحم 

وإبراز المحبة والمودة بين الجميع.

سلمان بن محمد يشهد مشاركة “األلعاب القتالية”
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سمو الشيخ سلمان بن محمد أثناء حضوره الفعاليات

جانب من المباراة
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في فعاليات يوم 
البحرين الرياضي

محافظة المحرق

الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  لقـــرار  تنفيـــًذا 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
ســـاعات  نصـــف  بتخصيـــص  خليفـــة  آل 
الدوام الرســـمي لممارســـة الرياضة وبناًء 
علـــى الرؤيـــة الكريمـــة مـــن ممثـــل عاهل 
البالد لألعمال الخيرية وشـــئون الشـــباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
ورئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة أقامت 
محافظـــة المحـــرق بالتعاون مـــع مديرية 
ا  شـــرطة محافظة المحرق نشاًطا رياضيًّ
لمنتســـبي المحافظـــة والمديريـــة وعـــدد 
علـــى  اشـــتمل  والمقيميـــن  األهالـــي  مـــن 
خدمـــات الفحـــص الطبـــي باإلضافـــة إلى 
تمارين رياضية وحركات إحماء وأنشطة 
بالتعـــاون  المحافظـــة  أعدتهـــا  رياضيـــة 
مـــع عدد مـــن المدربين، حيث بـــدأ بعدها 

مســـير المشـــي والـــذي امتد إلى مســـافة 
المضمـــار  مســـافة  وهـــي  كيلومتـــرات   4

بمحمية ومتنزه دوحة عراد. 
وأكد المحافظ أن توجيهات سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد وســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد بزرع المفاهيم واألســـس الرياضية 
ستســـاهم برفـــع اإلنتاجية واإلبـــداع لدى 

الموظفين، وترســـخ غايات شاملة تخدم 
كافـــة فئـــات المجتمـــع وتشـــجع الجميـــع 
علـــى التحلـــي بالطاقـــة اإليجابيـــة التـــي 
تشـــّكل مصـــدًرا لإلنتاج، وتبـــرز المهارات 
اإلبداعية للمشـــاركين في كافة المجاالت 
والحيويـــة  والتثقيفيـــة  المجتمعيـــة 

والرياضية.

من الفعالية

عــراد دوحــة  منتــزه  فــي  المشــي  فعاليــة  عبــر 
اليوم الرياضي بمحافظة المحرق

دراسات

نظـــم مركـــز البحرين للدراســـات االســـتراتيجية والدولية 
والطاقـــة “دراســـات” برنامًجـــا رياضًيـــا لموظفيـــه، شـــمل 
فعاليـــات عـــدة بمناســـبة اليـــوم الرياضي الوطنـــي لمملكة 
البحريـــن، وبهـــذه المناســـبة، أكـــد رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
مركز “دراســـات” الشـــيخ عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة، أن 
هـــذا البرنامـــج يأتي تطبيًقـــا لقرار مجلس الوزراء، بشـــأن 
احتساب يوم الثالثاء الموافق 11 فبراير 2020 نصف يوم 
عمل لكافـــة الـــوزارات والهيئات والمؤسســـات الحكومية 

بمناسبة إقامة فعاليات اليوم الوطني الرياضي.
وأوضـــح أن ممارســـة الرياضـــة تـــؤدي إلـــى إيجـــاد بيئـــة 
صحية للموظف، تنعكس بشكل إيجابي على التحفيز في 
العمل وعلى التنافسية والتفوق، وأكد على اهتمام المركز 
بمشاركة الموظفين اإليجابية في هذا اليوم، وحثهم على 
ممارســـة الرياضـــة بشـــكل منتظم للحفاظ علـــى صحتهم، 
وأكد أن المشـــاركة في اليـــوم الرياضي تعزز زيادة الوعي 
لـــدى الموظفيـــن بأهمية الرياضة ودورها فـــي حياة الفرد 

والمجتمع وغرس ثقافة الرياضة كأسلوب ومنهج حياة.
مركـــز  لموظفـــي  الرياضـــي  اليـــوم  فعاليـــات  وبـــدأت 

“دراســـات” بكلمتيـــن، حـــول أهميـــة تضميـــن البرنامـــج 
اليومـــي وقًتا لمزاولة الرياضة، وضرورة االلتزام بنظام 
غذائي صحـــي وأخذ الفحوصات الطبيـــة، بعدها انتقل 
الموظفـــون إلـــى ممارســـة التمارين الرياضية والمشـــي، 
بعدهـــا تم تنظيم بطولة كرة قدم بين الموظفين، ووفر 
المركز وجبـــات صحية للموظفين، وتـــم توزيع الجوائز 
على الفائزين في المسابقات وحثهم على ممارسة مثل 

هذه الرياضات.

من فعالية اليوم الرياضي

للموظــف صحيــة  بيئــة  إيجــاد  أحمــد:  بــن  عبــداهلل 
“دراسات” ينظم فعالية يوم البحرين الرياضي

الحمد: تعزيز ثقافة 
الصحة واللياقة 

البدنية



منافسات قوية منتظرة ببطولة ألبا لقفز الحواجز الجمعة

أكـــد رئيـــس االتحـــاد الملكـــي للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بن عبـــدهللا آل خليفة أن االتحـــاد الملكي 
قد قـــام بوضع الترتيبـــات النهائية لبطولة 
)ألبـــا( لقفـــز الحواجز على ميـــدان االتحاد 
الرياضـــي العســـكري بـــــ “الرفه” بمشـــاركة 
نخبـــة من فرســـان وفارســـات المملكة من 
مختلـــف اإلســـطبالت إلخراجهـــا بالصورة 
الالئقـــة والتي تليق بمكانة مســـابقات قفز 
الحواجـــز البحرينية ومـــا وصلت إليه من 
مســـتوى محلـــي ودولـــي وعالمـــي، حيـــث 
إن ما شـــهدته البطوالت الخمس الماضية 
خالل الموسم الجاري من مشاركة واسعة 
ومنقطعـــة النظيـــر ومنافســـات قويـــة في 
الميـــدان فـــي جميـــع المســـابقات إنما هي 
مؤشـــرات علـــى النوايـــا الجـــادة للفرســـان 
واإلسطبالت بأن يكون هذا الموسم مميًزا 
ا، وأن الجميع قد استعد مبكًرا لموسم  فنيًّ
ملـــيء باإلثارة والتشـــويق والـــذي وصلنا 

اليوم فيه للمنتصف. 
 وأشـــار ســـموه أن مجلـــس إدارة االتحـــاد 
قـــرب  وعـــن  باســـتمرار  يتابـــع  الملكـــي 
مجريـــات المســـابقات من أجـــل تطويرها 
دائًمـــا وبالتنســـيق مع لجنة قفـــز الحواجز 
التي تقوم بجهود كبيرة إلى جانب اللجنة 
المنظمـــة وجميـــع المنظميـــن للمســـابقات 
مؤكـــًدا  الفرســـان،  بمســـتويات  لالرتقـــاء 
سموه أن رياضة قفز الحواجز في المملكة 
تعتبر مـــن الرياضات المحبوبة والمرغوبة 
لـــدى الكثيرين ولها قاعدة واســـعة، وعدد 
كبير من الفرســـان والفارسات يمارسونها، 
لـــذا فـــإن مجلـــس اإلدارة يحـــرص علـــى 
تهيئـــة األجواء المثالية إلقامة مســـابقات 
تنافســـية فـــي الميـــدان، والمؤشـــرات في 
البطـــوالت الماضيـــة أوضحـــت لنـــا مـــدى 
اهتمـــام الجميع بهذا الموســـم الذي ما زال 

يحمل بين طياته العديد من المفاجآت.
 وحـــول رعايـــة شـــركة ألبـــا لهـــذه البطولة 
أشـــاد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة موضًحا ســـموه أن هـــذا الدعم 
سيســـهم في تحقيق األهداف المنشـــودة 
التـــي وضعها االتحاد علـــى رأس أولوياته 
لنجـــاح المســـابقة، ولفـــت إلـــى أن وجـــود 
الشركة لرعاية البطولة يؤكد دورها الرائد 
في التعـــاون المتواصل مع االتحاد، وقّدم 

ســـموه جزيـــل الشـــكر واالمتنـــان لمجلس 
إدارة ألبـــا وعلـــى رأســـه الشـــيخ دعيج بن 
ســـلمان آل خليفـــة علـــى التعـــاون المثمـــر 

والبناء مع االتحاد.
 وحـــّث ســـمو عيســـى بـــن عبـــدهللا جميع 
فـــي  المشـــاركين  والفارســـات  الفرســـان 
بطولـــة ألبـــا للقفـــز ليـــوم الجمعـــة القـــادم 
بتقديـــم أفضل المســـتويات فـــي الميدان 
لهـــم  متمّنًيـــا  المســـابقات  مختلـــف  فـــي 

كل التوفيـــق وتحقيـــق طموحاتهـــم ومـــا 
يســـعون إليـــه، كمـــا ثّمـــن جهـــود اللجـــان 
العاملـــة واللجنـــة المنظمـــة والحـــكام فـــي 
إبـــراز بطوالت ومســـابقات قفـــز الحواجز 

بالصورة الالئقة.

  إشادة بدعم ألبا لقفز الحواجز

  وفـــي بدايـــة حديثـــه ثّمـــن رئيـــس لجنة 
قفـــز الحواجـــز الشـــيخ خالـــد بـــن محمـــد 
دعـــم شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن ألبـــا التي 
تحـــرص بـــأن تتواجد في بطـــوالت القفز، 
يأتـــي  شـــك  بـــال  الدعـــم  هـــذا  أن  مؤكـــًدا 
بثماره على مســـتوى البطولة والمسابقات 
والمســـتويات الفنيـــة، وهـــو ليـــس بغريب 
على هذه الشركة الوطنية بأن التي تدعم 
مختلـــف النشـــاطات والفعاليـــات الســـيما 
الرياضيـــة منها وخصوًصا قفـــز الحواجز، 
واعتبـــر هـــذا الدعـــم بمثابة فخـــر واعتزاز 

ألسرة قفز الحواجز.
 وأشـــار بأنهـــم فـــي لجنـــة قفـــز الحواجـــز 

يحرصـــون دوًمـــا على تحقيق اســـتحضار 
كافـــة عوامـــل النجـــاح لجميـــع البطـــوالت 
باســـتمرار  “نتابـــع  وقـــال  والمســـابقات 
تطورات المســـابقات المحلية التي شهدنا 
فيها تطور لمســـتوى فرســـاننا وفارســـاتنا، 
لدينـــا نخبة مـــن المشـــاركين والدليل على 
ذلك انتقال مجموعة منهم من مســـابقات 
الناشـــئين لمســـابقات الكبـــار ومنافســـتهم 
علـــى المراكـــز والمراتـــب المتقدمـــة وهذا 
دليـــل واضح على تطور هذه المســـتويات 

الذي يسعدنا كثيًرا”.
 وأضـــاف “اليـــوم أصبحـــت هنـــاك قاعـــدة 
كبيـــرة من الفرســـان والفارســـات على حٍد 
ســـواء، حيـــث إن الجميـــع يولـــي اهتمـــام 
بالتجهيـــز المبكـــر، ونحـــن علـــى ثقـــة بـــأن 
منافســـات بطولة االتحـــاد الملكي القادمة 
ا والقادم  ســـتكون منافســـاتها أعلى نســـبيًّ
ا أكثر بناء على ما تحقق  سيكون تنافســـيًّ
من نتائج ومنافسة عالية في بطولة سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الماضية”.

 وبين الشـــيخ خالـــد بن محمـــد آل خليفة 
أن مملكـــة البحريـــن تمتلـــك العديـــد مـــن 
الخامـــات والمواهب الشـــابة الذين ظهروا 
في العديد من المناسبات والمسابقات في 
المواســـم الماضية بمستويات قوية تبشر 
بمســـتقبل واعد لهـــم وهذا ما نلمســـه هذا 
الموســـم وقال “نحن بدورنا سنقوم بدعم 
هذه المواهب وإيصالها إلى المراتب العليا 
في المســـابقات المقبلة وذلك بالتعاون مع 
المالك واإلســـطبالت الذين نثق بقدراتهم 
وأفكارهم التطويريـــة في مجال االرتقاء 

بالناشئين وجميع الفئات”. 
  وأشـــاد خالـــد بـــن محمـــد بمـــا ظهـــر عليه 
الفرســـان خصوًصا فئات الناشئين متأمالً 
مســـتقبل مشـــرق لهـــم خصوًصـــا في ظل 
الدعـــم الكبيـــر الـــذي تحظـــى بـــه الرياضة 
البحرينيـــة عموًمـــا ورياضـــة الخيل وقفز 
القيـــادة  قبـــل  مـــن  خصوًصـــا  الحواجـــز 
الحكيمـــة والمســـئولين الرياضييـــن وعلى 
رأســـهم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة 
الخيرية وشـــئون الشـــباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة وســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس اللجنة 
األولمبية البحرينية وســـمو الشيخ عيسى 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة رئيـــس االتحـــاد 

الملكي للفروسية وسباقات القدرة.

 الشيخ خالد بن محمد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

منافسات قفز الحواجز

تغطية - اللجنة االعالمية

الذاتــي مــع االتحــاد  التعليــم  القــدم، اتفاقيــة  لكــرة  اعتمــد االتحــاد اآلســيوي 
البحرينــي لكــرة القــدم، والتي تتيح التحاد الكرة التنظيــم الذاتي لدورة تدريب 
مدربــي كــرة القدم لنيل شــهادة تدريب دبلوم المســتوى اآلســيوي A، المســتوى 
اآلسيوي B، وذلك وفًقا للمتطلبات والمعايير اآلسيوية، وبمنهج تعليم يتناسب 

مع متطلبات التدريب في مملكة البحرين.

 وفـــي هـــذا اإلطـــار، أكـــد األميـــن العام 
لالتحاد البحريني لكـــرة القدم إبراهيم 
فـــي  االتحـــاد  نجـــاح  أن  البوعينيـــن 
الحصـــول علـــى االعتمـــاد الرســـمي من 
القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  قبـــل 
الذاتـــي  التعليـــم  باســـتقاللية  الخـــاص 
مجلـــس  اســـتراتيجية  ضمـــن  يأتـــي 
إدارة االتحـــاد برئاســـة رئيـــس مجلس 
بـــن  بـــن خليفـــة  علـــي  الشـــيخ  اإلدارة 
أحمـــد آل خليفـــة فـــي مجـــال التطوير 
الفني والتدريبـــي، مؤكًدا أن توجيهات 

لـــإدارة  الجانـــب  هـــذا  فـــي  ســـعادته 
التنفيذيـــة باالتحاد تنصب على تقديم 
كافـــة ســـبل الدعـــم واالهتمـــام لكافـــة 
عناصـــر اللعبـــة بمـــا يضمن اســـتمرارية 
العمـــل الناجـــح ووصولـــه إلـــى مراحـــل 

تطويرية متقدمة.
أن  البوعينيـــن  إبراهيـــم  وأوضـــح   
االعتماد الرســـمي من االتحاد اآلسيوي 
التدريبيـــة  الـــدورات  تقديـــم  يشـــمل 
وفًقـــا   ،Bو  A اآلســـيوية  للمســـتويات 
للمعاييـــر والمتطلبـــات التي يشـــترطها 

الـــدورات  لتنظيـــم  اآلســـيوي  االتحـــاد 
التدريبية، وبمنهج يتماشـــى مع طبيعة 
كـــرة القدم فـــي مملكة البحريـــن، مثنًيا 
الصـــدد علـــى جهـــود قســـم  هـــذا  فـــي 
الشؤون الفنية باالتحاد البحريني لكرة 
القـــدم نحـــو العمل علـــى الحصول على 
هـــذه االســـتقاللية المعتمدة، وفي كون 
مملكـــة البحريـــن باتت كمركـــز إقليمي 
معتمـــد لتقديم هذه الدورات التدريبية 

المتقدمة.

 وأشـــاد البوعينين بالتعاون والتنســـيق 
البحرينـــي  االتحـــاد  بيـــن  المســـتمر 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  اآلســـيوي،  واالتحـــاد 
تقديم االستقاللية في تقديم الدورات 
التدريبيـــة يأتـــي ضمن خطـــط االتحاد 
القاري وسعيه المســـتمر لتطوير قطاع 
التطـــور  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  المدربيـــن 

الالفت لكرة القدم اآلسيوية.
 ونـــّوه األمين العام لالتحـــاد البحريني 
المتعـــددة  بالمكتســـبات  القـــدم  لكـــرة 
لحصـــول االتحـــاد علـــى هـــذا االعتماد، 
مشـــيًرا إلى أنـــه تعزيز لجهـــود االتحاد 
الراميـــة لتطويـــر العنصـــر البشـــري في 
المجـــال الفنـــي، خاصـــة مـــع مـــا تملكه 

مملكـــة البحريـــن مـــن كفـــاءات وكوادر 
فنيـــة ذات خبرة طويلـــة بتواجد نخبة 
من المحاضرين المعتمدين لدى االتحاد 
الدولـــي واآلســـيوي، والذيـــن يشـــكلون 
نتاج ما أفرزه عمل االتحاد في الجانب 
الفني خالل الســـنوات الماضية وسعيه 

الجاد نحو التطوير التدريبي.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة يحصل موافقة “اآلسيوي” إلصدار رخصة المدربين

علي مجيد

حسن علي

ســـيكون عشـــاق لعبـــة كرة اليـــد على 
موعـــد مثير ومرتقـــب حينما يتواجه 
تمـــام  فـــي  واألهلـــي  االتفـــاق  فريقـــا 
الســـاعة 7 مســـاًء وقبـــل ذلـــك يلتقي 
توبلي مع الشـــباب عند الســـاعة 6 في 
افتتـــاح الجولـــة الســـابعة مـــن الـــدور 
التمهيدي لدوري الدرجة األولى لكرة 

اليد.

فض “الشراكة”

األبـــرز  العنـــوان  ســـيكون  شـــك  دون 
لمواجهـــة االتفـــاق واألهلـــي هو “فض 
الشـــراكة” كـــون الفريقيـــن يتصـــدران 
الترتيـــب بالرصيـــد نفســـه )18 نقطة( 
مـــن 6 انتصـــارات متتاليـــة، ولقاءهما 
اليـــوم إذا ما خـــرج بنتيجـــة التعادل، 
يعنـــي أن أحدهمـــا ســـينفرد بصـــدارة 
الترتيـــب واآلخر ســـيلتقى الخســـارة 

األولى في المسابقة.
مبـــاراة متوقـــع لهـــا الكثيـــر مـــن القوة 

والندية في ظل ما يتمتع به الفريقان 
من إمكانات جيدة رغم الكم والخبرة 
األهلـــي  صفـــوف  فـــي  الموجودتيـــن 

والتي ترجحه على الورق.

توبلي والشباب

يدخـــل توبلـــي برصيـــد )8 نقـــاط( في 
المركز الثامن والشـــباب )7 نقاط( في 
المركـــز قبل األخير. توبلي يســـتهدف 
الفـــوز لتعزيز حظوظه في المنافســـة 
على المركز الســـادس، والشباب يأمل 
الفنيـــة وتحقيـــق  بتحســـين صورتـــه 

الفوز الثاني.

االتفاق واألهلي.. من ينفرد بالصدارة؟

كشــف أمين ســر نادي النجمة يوســف الزياني عن قائمة المرشــحين لعضوية 
مجلس إدارة النادي للدورة االنتخابية القادمة.

ا  وكان نـــادي النجمـــة قـــد أعلن رســـميًّ
عن عقـــد اجتماع الجمعيـــة العمومية 
بتاريـــخ 26 فبرايـــر الجـــاري الســـاعة 
7:30 م بمقـــر النـــادي بضاحية الفاتح 
بحضـــور أعضـــاء الجمعيـــة العمومية 
المسددين لالشـــتراكات والذين يحق 

لهم التصويت.
وذكـــر الزيانـــي لــــ “البالد ســـبورت” أن 
هـــم  الرئاســـة  لمنصـــب  المرشـــحين 
آل  مبـــارك  بـــن  عبدالرحمـــن  الشـــيخ 
لمجلـــس  الحالـــي  الرئيـــس  خليفـــة 
الـــذي  عبدالرحيـــم  وعيســـى  اإلدارة، 
ســـبق له تولـــي منصـــب الرئاســـة في 
وعبـــاس  ســـابقة،  انتخابيـــة  دورات 

أحمدي األمين المالي للنادي.

 فيما تضم قائمة المرشحين لعضوية 
حســـن  مـــن  كال  اإلدارة  مجلـــس 
بوخمـــاس، محمد لـــوري، عبدالرحمن 
ســـيار، محمد الدالور، يوسف الزياني، 
محمد العســـومي، ســـعاد ياسين، رائد 
بابـــا، صـــالح بوزيـــد، عقيـــل موســـى، 
عبدهللا داوود، فهد بوشعر، فهد المال، 

حمد السبيعي، عبدالنبي الصباح.
وأضاف الزياني أن هناك 15 مرشـــًحا 
يتنافســـون علـــى 11 مقعـــًدا بمجلـــس 
أربعـــة  خســـارة  يعنـــي  ممـــا  اإلدارة 
المترشـــحين  بيـــن  مـــن  مرشـــحين 
للعضويـــة، فيمـــا تم تجديـــد العضوية 
الجمعيـــة  مـــن  عضـــًوا   160 لحوالـــي 
العمومية رغم أن عـــدد األعضاء أكبر 

من ذلك.
واعتبر دخول هذا الكم من المرشحين 
ظاهرة إيجابية لتعزيز مسيرة النادي 
وتحمـــل األعبـــاء اإلداريـــة لمواصلـــة 
خدمة هذا الكيان الرياضي واستمرار 
الشـــبابية  الحركـــة  دعـــم  فـــي  دوره 

والرياضية.

يوسف الزياني

ــة ــم ــج ــن ال نـــــــادي  ــات  ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ان ــر  ــ ــراي ــ ــب ــ ف  26

الزياني يكشف عن قائمة المرشحين
ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

فعاليـــات  الخميـــس  اليـــوم  تتواصـــل 
بطولة 98.4 لأللعاب الشـــاطئية للمراكز 
الشـــبابية واألندية الوطنيـــة والفتيات 
والجاليات والتي تنظمها وزارة شؤون 
ذكـــرى  بمناســـبة  والرياضـــة  الشـــباب 
التصويـــت على ميثـــاق العمل الوطني.  
وتقام اليوم اربع مباريات في مســـابقة 
كرة القدم في ثاني أيام المســـابقة على 
ملعـــب االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
أربـــع مباريـــات، ويلتقـــي فـــي المبـــاراة 
األولى مركز شـــباب الحورة والقضيبية 
مـــع مركز شـــباب أبوصيبع في الســـاعة 
الخامسة عصرًا، وفي الساعة السادسة 
مســـاء يلعب فريق مركز شباب الرفاع 
الســـهلة  شـــباب  مركـــز  مـــع  الشـــرقي 
الشـــمالية، وفي الســـاعة السابعة مساء 
يالقـــي مركـــز شـــباب الهملـــة منافســـه 
مركز شباب سلماباد، وُتختتم مباريات 
اليـــوم الخميس في كرة القـــدم بمباراة 
مركـــز شـــباب المحرق ونـــادي داركليب 

في الساعة الثامنة مساء.

بطولة 98.4
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مستشفى رويال البحرين يتوسع                     
في خدمات الرعاية الصحية المنزلية

د. منـى الجزيــري: بصراحــة.. 
التنمــر مشكلة تبــدأ مـــن “البيــت”

أثبتت نجاحها من خالل طاقم طبي متخصـص لضمان راحة المرضى
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“يقولون لنا كم واحد مات لكن 
ما يقولون كم واحد شفي”!

الدكتورة أمل الجودر:
اإلعالم خلق “حالة الفزع” في شأن “كورونا”

اختــارت خبيــرة تعزيــز الصحــة وتنميــة القــدرات الذاتيــة الدكتــورة أمــل الجــودر 
موضوع “كورونا” لتثيره في حسابها على االنستغرام، وفتح المجال مع متابعيها 
لــإدالء بآرائهــم، إال أن الموضــوع الــذي طرحتــه كان بمثابــة تحذيــر مــن التهويــل 

والمبالغة التي تنشر الفزع بين الناس.
وبــدأت الجــودر حديثهــا فــي مقطعها المتلفــز بالقول :”ألن العالــم كله يتحدث عن 
مــرض كورونــا، دعونــي أشــرح لكم كيــف يقيم العقل البشــري حالــة الخطر وكيف 
يدركهــا، فحيــن يكــون هناك وباء، فــأول نقطة هي الثقة في الشــخص الذي يقدم 
المعلومــات أواًل بــأول حول تطور المرض أو المشــكلة أو الوبــاء، وكلما كان الناس 
علــى ثقــة مــن هــذا الشــخص كلمــا كان خوفهــم أقــل، ثــم هنــاك نقطة أخــرى وهي 
“منشــأ” الحــدث أو المعلومــة”، وقدمــت مثــااًل مبســًطا للفكــرة بالقــول :”حين يقود 
اإلنســان ســيارته بســرعة ويتكلم في جواله فليس لديه هنا أي مشــكلة، لكن حين 
يــرى غيــره يفعــل ذات الفعــل مــن أهلــه وأصدقائه فهو يــرى أن األمر خطــر عليهم 
مــع أنــه يقــوم بنفس الســلوك لمــاذا؟ ألنه في الحالــة األولى يعتقد أنــه يتحكم في 

الموقف أما في الحالة الثانية فيعتقد أن اآلخرين ال يستطيعون التحكم”.
وتطرقــت وفــق هــذا الطرح إلى اإلعالم وطريقة تناوله للمشــكلة، فقالت :”اإلعالم 
يخبرنا عن الذين ماتوا بســبب المرض، لكن لم يخبرنا عن عدد الذين شــفوا منهم 
ولــم يموتــون!، ففــي العالــم هنــاك 7 مليــارات ونــص المليــار نســمة، ومــن أصابهــم 
الفيروس في حدود 20 إلى 26 ألف نسمة، وعدد الذين ماتوا هم 400 مصاب، أي 
حوالــي 2 بالمئــة، فــي حين أن 98 بالمئة من عــدد المصابين يمكن أن يتعافوا لكن 

ال أحد يتحدث لنا عنهم”.
ونوهت إلى أن اإلعالم الذي يبحث عن اإلثارة فهو يســبب حالة من الفزع المبالغ 
فيــه، فــال يتكلــم عــن اإليدز أو أمراض القلــب أو حوادث المــرور أو التدخين فهذه 
كلهــا مســببات تقتــل أضعــاف مــا يقتــل “كورونــا”، ولكن اإلعــالم، حســب تقديرها، 
يــرى أن هــذه الموضوعات قديمة فيما هو يبحث عن قراء أكبر ومشــاهدين أكثر، 
وهنــا يأتــي جانــب “التخيــل”، فمــن يتخيــل مضاعفات كورونــا ولديه القــدرة على 
تخيــل الموقــف فبالتأكيد ســيصاب بالفزع، لتختم بالقــول :”أنا ال أقول ال تخافون 
وال تأخــذون الحــذر. بــل يكــون الخوف محســوًبا ومتوازًنا فال إفــراط وال تفريط، 
والبد من أخذ االحتياطات العامة سواء بالنسبة لمرض كورونا أو غيره باالهتمام 

بنظافة اليدين وعدم التعامل مع المصابين بشكل مباشر، ونتمى لكم السالمة”.

أثبتت تجربة مستشفى رويال البحرين في مجال تقديم الرعاية الصحية المنزلية نجاحها مما أسهم في وضع خطة للتوسع في هذه الخدمات، بناًء على العديد من المعطيات والعوامل 
منهــا أن الرعايــة الشــخصية تشــمل تقييــم فــردي لتحديــد احتياجــات كل مريــض وبالتالــي تقديــم الخدمات التي تلبــي هذه االحتياجــات، ثم تكامــل الخدمات حيث يتولــى فريق متعدد 

التخصصات بإشراف األطباء المعالجين توفير الرعاية المطلوبة، وكل ذلك في إطار نظام سلس لالتصال والتوثيق والمراجعة والمتابعة بمشاركة الفريق الطبي وذوي المرضى.

الرعاية المنزلية.. بديل فعال

 ”KIMS “كيمــز  لمجموعــة  التنفيــذي  للرئيــس  ووفًقــا 
فــإن  هللا،  ســهاد  شــريف  الدكتــور  الصحيــة  للرعايــة 
التطــورات فــي التكنولوجيــا الطبيــة مكنــت مــن تقديم 
العديــد مــن الخدمــات الطبية فــي المنزل بعــد أن كانت 
مقتصــرة فــي الســابق علــى المستشــفيات، وتعتبر هذه 
الرعاية المنزلية بدياًل فعااًل من حيث التكلفة من جهة، 

وراحة المريض وهو يتلقى العالج في منزله”.
ويشير إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل 
تقديــم خدمات ما بعد الخروج من المستشــفى، أي بعد 
التعافــي من المرض أو بعد إجــراء العمليات الجراحية، 
فالمرضــى يحتاجــون إلى الحقن أو العــالج الوريدي أو 
أنبــوب التغذية وهو فــي منازلهم، أضف إلى ذلك إعادة 
التأهيــل مــن خــالل العــالج الطبيعــي أو فتــرة النقاهــة 
مــن الجلطــة الدماغية وغيرها من الحاالت التي تشــمل 
العالج الطبيعي للصدر واألطراف، حيث تكون متكاملة 
الجــودة  عالــي  مســتوى  وفــق  المنــزل،  فــي  للمرضــى 
وأفضــل الممارســات في توفيــر الرعايــة والحفاظ على 
المعايير العالمية، وهذا المنهج هو المتبع في مستشفى 
رويــال البحريــن منــذ العــام 2014، واســتفاد منها مئات 

المرضى بكل راحة ويسر.

تشخيــص ومراقبــة خطــة العــالج

ومــن أبــرز الخدمــات التــي تدخــل فــي إطــار الرعايــة 
الصحيــة المنزليــة هــي تقديــم االستشــارة الطبيــة على 
يــد طبيــب عــام ذوي خبــرة، فهــذه الزيارات التــي يقوم 
بهــا الطبيــب للمرضــى وعلــى الخصــوص كبــار الســن أو 
المستشــفى، تضمــن  فــي زيــارة  مــن يجــدون صعوبــة 
مواصلــة تشــخيص ومراقبة خطة العــالج، وحتى بقية 
أفــراد األســرة، يســتفيدون من المشــورة الطبيــة لتلبية 
احتياجات رعاية مرضاهم، وبالتوازي مع عمل األطباء، 
يقــوم فريق التمريض المتخصص بإعطاء الحقن وأخذ 
عينــات الــدم والرعاية الالحقة بعد العمليات الجراحية، 
أضف إليها فحص العمليات الحيوية والعناية بالجروح 
الســكري  بمرضــى  والعنايــة  الضمــادات  واســتبدال 

والمصابيــن بأمــراض مزمنــة، ووضــع النظــام الغذائــي 
ومتابعة تطبيقه.

من األمومة والطفولة إلى كبار السن

وعلــى صعيــد رعايــة األمومــة والطفولــة، فــإن الرعايــة 
علــى  الجــدد  األمهــات  مســاعدة  فــي  تســهم  المنزليــة 
اكتســاب مهــارات رعايــة مواليدهــم مــن كل الجوانــب 
بدًءا باالستشــارة مــروًرا بحمام الطفل وتغيير مالبســه 
وتشــجيع الرضاعــة الطبيعية، وعلى وجــه العموم، فإن 
البرنامج يتيح  لفريق األطباء والممرضين والمعالجين 
القيــام بزيــارات دوريــة إلــى منــازل المرضــى )أســبوعًيا 

أو كل أســبوعين أو شــهرًيا( لتقييــم العينــات ومراقبتها 
وجمعهــا وتنفيذ اإلجــراءات المطلوبة وفًقا الحتياجات 
العــالج  صعيــد  علــى  أمــا  الخدمــة.  مــن  المســتفيدين 
الطبيعي وإعادة التأهيل، فيقوم فريق من اختصاصيي 
العالج الطبيعي المؤهلين وذوي الخبرة بخدمات إعادة 
التأهيــل بعد العمليات الجراحية، وإعادة تأهيل العظام 
والتأهيــل الرئــوي والعنايــة بتأهيــل المصابيــن بالجلطة 
الدماغيــة، ال ســيما برنامــج إعــادة تأهيــل الشــيخوخة 
فــوق ســن 60 عاًمــا، وكذلــك بالنســبة لألطفــال، والتــي 
تشــمل خدماتهــم تأهيــل المصابيــن بالضمــور العضلــي 

والشلل الدماغي وتأخر النمو الحركي.

ربمــا حــدث وأن جاءك مولود أو مولودة أو ألحدث أقربائك وأصدقائك، وقال لكم 
الطبيب “أن لســان الطفل مربوط”! وفي هذه الحالة يكون لســان الطفل متصاًل من 
خالل نســيج يربط طرف اللســان بقاع الفم، ويمكن لألطباء حل المشــكلة بســهولة 

كما يقول استشاري طب األطفال الدكتور حسين المخرق.

يشــير الدكتــور المخــرق أن هــذه الحالــة 
ال توجــب القلــق علــى الطفــل أبــًدا، حتى 
لو تم اكتشــافها الحًقا، فاللسان المربوط 
ليــس مرًضــا بــل حالة تحدث لــدى بعض 
فبعــض  وراثيــة،  عوامــل  ولهــا  األطفــال 
مــن  جــزء  ولديهــم  يولــدون  األطفــال 
الغشــاء المبطــن للفــم ملتصًقــا باللســان، 
وهــو يحــدث بدرجــات مختلفــة، فيكون 
ومربوًطــا  األطفــال  بعــض  لــدى  شــدًيًدا 
مــن أول اللســان، وبعضهــم مــن منتصف 
الحالــة  ليســت  النهايــة،  وفــي  اللســان، 
خطــرة أو مزعجة وننصــح بإزالة الربطة 
أو  الطفــل  علــى رضاعــة  تؤثــر  ال  حتــى 

نطقه مستقباًل.

ورًدا علــى ســؤال حــول صحــة مــا يقــال 
مــن أن اللســان المربــوط يحمــل إشــارة 
إلــى وجــود مشــاكل مرتبطــة بالقلــب أو 
الكلــى، يؤكــد الدكتــور المخــرق على أنه 
ليــس هنــاك أي عالقة، وهذا الــكالم غير 
صحيــح، ونحــن نفضــل حيــن نشــخص 
الطفــل، أن يتــم تحويلــه لطبيــب جــراح 
إلزالــة الربطــة التي ال تســتغرق أكثر من 
الطفــل  فيهــا  يشــعر  وال  دقائــق  خمــس 
الشــهور  قبــل  الربطــة  وإزالــة  ألــم،  بــأي 
الســتة األولى أفضل ألن الطفل يبدأ في 
المناغــاة والنطــق بعــد الشــهر الســادس، 
كما أن التأخر في إزالة الربطة قد يؤدي 

إلى أن تصبح أكثر سماكة.

بحًثا عن نهاية سعيدة للمعاناة مع مظهر األسنان السيء، ال سيما اإلصفرار الشائع، وللحصول على ابتسامة مشرقة وأسنان بيضاء صحية، يلجأ البعض الستخدام أنواع من 
المستحضرات التي يتم اإلعالن عنها في العديد من وسائل التواصل االجتماعي، فتظهر فاشينيستا هنا لتتحدث عن ذلك المستحضر السحري، ويظهر إعالن أحد المشاهير 

وهو ينصح بمستحضر طبيعي المواد للحصول على أسنان لؤلؤية بيضاء، إال أن النتيجة قد ال تكون في صالحهم حين يقعون في شرك استخدام مستحضر رديء!

نصيحة أحد المشاهير

ويحــذر استشــاري طــب وجراحــة األســنان 
أي  اســتخدام  مــن  الدكتــور صــادق شــرف 
منتــج أو أي نوع من المســتحضرات المعلن 
الطبيــب،  استشــارة  دون  للتبييــض  عنهــا 
العــالج  بدايــة  هــي  االستشــارة  فهــذه 
الصحيح، وال أشــجع الناس على أن يهرعوا 
لشــراء واســتعمال مســتحضر تبييض فقط 
ألن أحــد المشــاهير نصــح بــه عبــر وســائل 

التواصل االجتماعي.

هل هو فعال حًقا؟

وأحياًنا، تروج بعض الشركات لمنتجاتها، ال 
ســيما مــع عبارة “زهيد الســعر وفعــال”، ولنا 

أن نتســاءل أواًل :”هل هناك دراسة حقيقية 
مــن جامعــة معتــرف بهــا فحصــت المنتــج 
وأثبتت فعاليته؟ وهل هو مرخص من قبل 
الجهات المعنية بالترخيص لألدوية؟”، فمن 
المعروف أنه حتى تتبين فاعلية ونجاح أي 
دواء أو عقــار أو مســتحضر، فهــذا يحتــاج 
لكــي  10 ســنوات  إلــى   5 بيــن  مــا  لدراســة 
نتوصل إلى أن هذا الدواء فعال حًقا وآمن، 
بــل والبد من أن لــكل دواء أعراض جانبية، 
والبــد مــن أن يتــم ذكــر هــذه األعــراض في 

وصف المنتج.
المســتحضر  أن  يقــول  بمــن  يتعلــق  وفيمــا 
مكــون مــن مــواد طبيعيــة، يلفــت الدكتــور 
شرف إلى أن السكر والملح أيًضا طبيعيان، 

لكنهمــا يســببان داء الســكري وضغــط الــدم 
وال  وحــدود،  ضوابــط  دون  باســتخدامها 
تنشــر  التــي  المعلومــات  تكــون  أن  يمكــن 
عــن بعــض المنتجات فــي وســائل التواصل 
النشــرات اإلعالنيــة دقيقــة  االجتماعــي أو 
والجرعــات،  االســتخدام  لطريقــة  بالنســبة 
ووزن  طــول  قيــاس  علــى  نركــز  فنحــن 
وال  دواء،  أي  لــه  نصــف  أن  قبــل  المريــض 
يمكــن أن يتــم نســف هــذه القواعــد بإعــالن 

جميل وجذاب عن منتج ما.

إضافة المواد الحافظة

ومــع أن بعــض المرضى تعرضــوا للضرر من 
اســتخدام بعض هــذه المنتجــات، كاإلصابة 

بحساســية األســنان واللثة أو تعكــر المزاج، 
إال أنه في بعض األحيان قد يصاب اإلنسان 
بمضاعفــات حيــن ال تكــون معاييــر المنتــج 
تنتــج  وحتــى  المصانــع،  فبعــض  دقيقــة، 
إلــى أن  بكميــات كبيــرة وال تخســر، تشــير 
المنتــج صالــح لمــدة خمس ســنوات قادمة، 
وهــذا يعنــي إضافــة مــواد حافظــة بدرجــة 
أكبــر، فإضافــة مــادة حافظة كالســيلفا مثاًل 
بــدون معايير دقيقة، فإن المريض المصاب 
يصــاب  قــد  المــادة  هــذه  مــن  بحساســية 
بمضاعفــات أكبــر، لهــذا، البــد مــن التدقيــق 
في حال اقتناء أي منتج لتبييض األســنان، 
والبدايــة باستشــارة الطبيب للحصول على 

المعلومات األكيدة.

لــم يعــد هنــاك مجــال إلنــكار مخاطــر “التنمر” فــي المجتمع البحرينــي، فالكثير مــن الباحثيــن والعاملين في 
الحقل التربوي والتعليمي يعبرون عن مخاوفهم من هذه الظاهرة، ويطالبون بعدم االستهانة بهم وإجراء 
البحوث والدراسات لوضع برامج فعالة لمواجهة الظاهرة بالتعاون بين مختلف الجهات ذات العالقة، بعد 

أن تكررت حوادث في العديد من المدارس.
فــإن  القصــاب،  مريــم  الباحثــة  أعدتهــا  دراســة  علــى  واســتناًدا 
69 بالمئــة مــن الضحايــا تعرضــوا للتنمــر الجســدي، و 81 بالمئــة 
تعرضــوا للتنمــر االجتماعــي و94 بالمئة تعرضــوا للتنمر اللفظي، 
وهناك 5 بالمئة من الطالب يواجهون تنمًرا لفظًيا بشــكل يومي، 
والدراسة التي شملت أكثر من 500 طالب أعمارهم  تتراوح بين 
18 إلــى 22 عاًمــا أثبتــت أن 55 بالمئة مارســوا التنمر االجتماعي 
و48 بالمئــة مارســوا التنمــر الجســدي،  مقابــل 76 بالمئــة قامــوا 

بالتنمر اللفظي.

حاجــة لغــرس القيـــم

الجزيــري  منــى  الدكتــورة  النفســي  الطــب  وتذهــب استشــارية 
مباشــرة إلــى البيــوت، فتعبــر عن األســف الشــديد بأن ما نشــهده 
مــن تنمــر مصــدره البيــت وليــس المدرســة، فمــع غيــاب التقارب 
األســري وإغفــال العاطفــة والمحبــة وأجــواء الحنــان بيــن أفراد 
األســرة، ومــع تعويــض كل ذلــك بجرعــات مــن الــدالل الزائــد من 
جانــب الوالديــن الذيــن يســعوون لكســب لقمة العيــش في لهاث 
لتغطيــة متطلبــات الحيــاة المعيشــية الصعبــة، فإنهــم يظهــرون 
الحب لعيالهم من خالل إشباع حاجاتهم المادية والدالل الزائد، 
فأصبحــوا يختــارون طريــق األشــياء المادية والهدايــا والفلوس 
بــداًل مــن الجلوس مع بعض وتقوية العالقة بين الوالدين وأفراد 
األســرة، واألطفــال هنــا ال يدركــون كل هــذا، وهــم فــي حاجــة 
بالدرجة األولى لغرس القيم واكتســابها من أجواء األســرة التي 
أصبح كثير من أولياء أمورها، آباء وأمهات مشــغولون بمشــاغل 

الحيــاة المعيشــية، لكــن هذا ال يمنع مــن تنظيم حياتنــا واالنتباه 
لمحيط األسرة.

األطفـال بحاجــة لإلرشـــاد

وفــي الحقيقــة، تقــول الدكتورة الجزيــري، أن  هنــاك نقًصا كبيًرا  
فــي المــدارس مــن جانــب المرشــدين االجتماعييــن، والكثير من 
األطفال يحتاجون اإلرشاد وال يحصلون عليه ألن وقت المرشد 
ضيــق جــًدا، فبعــض األطفال هنــا تتعقد لديهم بعــض التصرفات 
فتجــد بعضهــم ال يحتــرم المعلــم وال الكبــار بــل حتــى المعلميــن 
اليــوم لديهــم قوانيــن ولوائــح تختلــف عمــا كانــت موجــودة في 
الســابق من ناحية معاقبة التالميذ في حالة الخطأ الذي يوجب 
العقــاب المناســب، وفــي رأيــي أن هــذه األمــور جعلــت األطفــال 
والمراهقين يشــعرون أنهم أقوياء، وتســببت في انتشــار ظواهر 

عديدة كالتنمر.

ال يهــم أن يكــون طويــــاًل

وتختم  حديثها بنصيحة قائلًة :”يا آباء ويا أمهات.. اقضوا وقًتا 
ال بــأس بــه مــع أوالدكم.. ليــس مهًما أن يكون طويــاًل.. بل يكون 
مليًئــا بالحنــان والعاطفــة والصداقــة واألكل مــع بعض ونســألهم 
عن أحوالهم في المدرسة، ونجعلهم يتحدثون عما في نفوسهم 
فاألطفــال  ليــس طيًبــا..  الحالــي  الوضــع  وعــن مشــاكلهم”، ألن 
يعــودون من مدارســهم، لينعزلوا في غرفهم منشــغلين باألجهزة 

الذكية، وأولياء األمور في لهاث الحياة المعيشية.

مــع المســيرة العريقــة بالحقــل الطبــي في مملكة البحريــن وبتاريخه الحافــل باإلنجازات والمســاهمات في تقديــم الخدمات الطبية 
والعالجية، يولي مستشفى اإلرسالية األميركية اهتماًما بمتابعة التطورات الحديثة في عالم الطب، ويأتي قسم جراحة المسالك 
البوليــة كأحــد أهــم األقســام التي شــهدت وال تزال، تطوًرا متقدًما على مســتوى الكفاءات الطبية من الكــوادر المتخصصة، وكذلك 

على مستوى توفير أحدث األجهزة الطبية التي تضمن عالًجأ متقدًما بمؤشرات نجاح عالية.

أطباء متخصصون.. خبرة وأداء والتزام
وفــي هــذا المجــال، يتحــدث رئيس قســم 
جراحة المســالك البولية الدكتور مونيش 
شــيريان ليشــير إلى أن من المهــم التأكيد 
علــى أن “الحيــاة الســعيدة” هــي منظورنــا 
الــذي نحــرص علــى أن نوصلــه للمريــض، 
فعــالوة على تشــخيص وعــالج األمراض 
المتعلقــة بالجهــاز البولي للذكــور واألناث، 
وعــالج األمــراض التناســلية، فإننــا نقــدم 
أيًضــا خدمــات عالجيــة فــي غايــة التميــز 
لعــالج األورام الســرطانية وعــالج حصى 
الكلى وســلس البول واستعادة الخصوبة، 
فهــذه الخدمــات أخــذت حيًزا مــن التقدم 
لمــا يتمتــع بــه األطبــاء المتخصصــون من 
أفضــل  بتقديــم  والتــزام  وأداء  خبــرات 

خدمة طبية وجراحية للمرضى.

وحــول أهمية تقديم المعلومات والشــرح 
للمرضــى بشــأن حاالتهــم، يؤكــد  الوافــي 
أهــم  مــن  أن  علــى  شــيريان  الدكتــور 
االســتماع  هــي  لنــا  بالنســبة  المحطــات 
والتخطيــط  حاالتهــم  وتقييــم  للمرضــى 
للعــالج الذي يناســبهم، ونحــن نهتم كثيًرا 

بإيجــاد الخطة العالجية المناســبة والحد 
مــن التدخــل الجراحــي وغيــر الجراحــي 
لحصــى الكلــى وحصــى المســالك البوليــة 
األخــرى، وتجــد لدينا أحــدث األجهزة من 
المناظيــر والليــزر لعــالج مختلف الحاالت 

بنجاح تام.

تقييــم مشاكــل المسـالـك

ويشــرح الدكتــور شــيريان قائمــة الرعاية 
فــي  الخدمــات  مــن  واســعة  لمجموعــة 
قســم المســالك البوليــة ومنهــا التميــز في 
لــدى  الحميــد  البروســتاتا  تضخــم  عــالج 
مجــري  فــي  الوظيفــي  والخلــل  الرجــال، 
البــول وتضيــق المجرى وفحص ســرطان 
المقدمــة  الخدمــات  أمــا  البروســتاتا، 
خلــل  عــالج  فــي  تميزنــا  فقــد  لألطفــال، 
بنــاء  وإعــادة  البولــي  الجهــاز  وظيفــة 
المســالك  وســرطانات  البوليــة  المســالك 
الخلقيــة  العيــوب  وتصحيــح  البوليــة 
)التشــوهات فــي المســالك البولية(، عالوة 
المســالك  التهابــات  وعــالج  تقييــم  علــى 
البوليــة المتكــررة لدى األطفال، وبالنســبة 
لصحــة المرأة، فنحن متميزون في مجال 
تؤثــر  التــي  الصحيــة  المشــاكل  تقييــم 
علــى المســالك البوليــة وأعضــاء الحوض 

لــدى النســاء، ويشــمل ذلــك ســلس البــول 
المتكــررة،  البوليــة  المســالك  والتهابــات 
وفــي جراحــة األورام، حققنــا تقدًما كبيًرا 
ســرطان  وعــالج  تشــخيص  مجــال  فــي 
الخصيــة،  البروســتاتا،  الكلــى،  المثانــة، 

والحالب وأورام الحوض.

عالج العقم والعجز الجنسي

بالنســبة لعــالج العقــم والعجــز الجنســي، 
يشــرح الدكتور شــيريان أن قســم جراحة 
المســالك البوليــة بالمستشــفى األميركــي 
يقــدم خطــة عالجيــة متكاملــة للعقم لدى 
الذكــور، بما في ذلــك ربط دوالي الخصية 
المنويــة،  الحيوانــات  مشــاكل  وعــالج 
الجنســي  العجــز  أســباب  بحــث  وكذلــك 
علــى  حالــة  لــكل  كدراســة  الرجــال  لــدى 
االنتصــاب  ضعــف  أســباب  ومنهــا  حــدة، 
وإصــالح الخلل في الجهاز، ناهيك عن أن 
القســم يوفــر خدمــات عالجيــة لألعصاب 
مــن  يعانــون  الذيــن  للمرضــى  بالنســبة 
حــاالت عصبيــة تؤثر على الجهــاز البولي، 
ويعتبــر المستشــفى األميركــي مــن أفضل 
علــى  تحــرص  التــي  الطبيــة  المؤسســات 
تعزيز صحة المرضى ومساعدتهم للعيش 

بسعادة.

برعاية:

تطـور مستمـر لخدمــات عــالج 
وجراحـة المسـالك البوليــــة 

بالمستشفى األميــركـي
د.مونيش شيريـان: أجهزة حديثـة وكفاءات طبيـة لكل الفئـات العمريــة

الدالل المفرط يؤدي إلى التنمر في بعض الحاالت

إعالنات المستحضرات 
مغرية.. لكن الحذر واجب

كفاءات طبية في 
غرفة العمليات

نومـتـك نومــة “عسكريــة” هنيــة

أرح وجهك بالكامل، بما في ذلك 
العضالت داخل فمك.

“كيف تغفو في دقيقة أو دقيقتين؟”، كان ذلك هو ســؤال البحث الذي نشــره موقع “هيلث أونالين”، فقضاء المزيد من الوقت في محاولة النوم تعتبر من المحاوالت الصعبة لدى الكثيرين، وقد تســبب 
هذه المحاولة دورة من الطاقة العصبية التي تقلق األعصاب وتجعل عقولنا مستيقظة.

وإذا كان عقلك ال يستطيع النوم ، فمن الصعب أن يتبعه جسمك، ولكن هناك حيل يمكنك من خاللها إيجاد  المفتاح وتوجيه جسمك إلى وضع “إيقاف تشغيل آمن”، ومنها الطريقة العسكرية.. لكن ما هي 
تلك الطريقة؟ إنها من الطرق الشعبية التي أدرجتها مؤلفة كتاب “االسترخاء والفوز” شارون أكورمان، التي ابتكرت طريقة لمساعدة الطيارين على النوم في دقيقتين أو أقل، استغرق األمر من الطيارين 

حوالي 6 أسابيع من التدريب، لكنه نجح - حتى بعد شرب القهوة ومع أصوات إطالق النار في الخلفية، ويقال إن هذه الممارسة تعمل حتى لألشخاص الذين يحتاجون إلى النوم جالسين! كاآلتي:

من كتاب “االسترخاء والفوز” للكاتبة شارون أكورمان

إذا لم تنجح الفكرة، تنصح مؤلفة الكتاب بتكرار كلمة “ال تفكر” مراًرا وتكراًرا لمدة عشر ثوان ثم إعادة المحاولة من جديد.

أرخ ســاقيك مــن األســفل إلى 
الفخذين.

أســقط كتفيــك لتحريــر التوتــر ودع 
يديك تسقط على جانب جسمك.

إمســح عقلــك لمدة 10 ثــواٍن من خالل 
تخيل مشهد مريح.

أخــرج زفيــًرا ودع 
صدرك يرتاح.

د. حسين المخرق:
لسان طفلك “مربوط”..

ال تحاتي

د. صادق شرف: 
ال تغرنـكم إعالنــات الفاشينيستــات 

وكلمــة “مواد طبيعيــة”

مركـز ستانفـورد الطبــي.. 
إرث من التميــز

البروفيســور سامــح رجـب:
خطة مستقبلية للتحول إلـى مستشفـى رائــد 

علــى مستــوى الشـــرق األوســط

ينتهــج مركــز ســتانفورد الطبــي منهجيــة تشــكل الركن الرئيس في اســتراتيجية عمله، وطبًقا لرؤية واضحة على المســارين الفردي والجماعي، فعلى المســتوى الفــردي، أي في حدود اإلدارة 
المؤسســية، يســعى المركز للتميز كإرث في شــعاره، ســواء على مســتوى اختيار األطباء من أساتذة الجامعات وحاملي الشهادات المتخصصة العالمية من جامعية مرموقة، أو على مستوى 
تميز الخدمة في جميع التخصصات، عالوة على أن المسار الجماعي الذي ينتهجه مركز ستانفورد الطبي، هو التناغم مع استراتيجية مملكة البحرين في تبني الهدف االستراتيجي للخطة 

الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة، ليصبح المركز جزًءا أصياًل وفعااًل في هذه الخطة.

أجهزة المناظير المتطورة

المديــر  والحنجــرة  واألذن  األنــف  طــب  أســتاذ  ويشــرح 
تميــز  خطــة  ارتــكاز  ســتانفورد  لمركــز  والطبــي  التنفيــذي 
الخدمــات علــى التميــز فــي األجهــزة الطبية الحديثــة، ففي 
قســم األنــف واألذن الحنجرة، يتم اســتخدام أجهزة ألمانية 
الصنــع ســواء المناظيــر المرنــة للحنجــرة والمناظيــر الصلبة 
للجيــوب األنفيــة، وأحــدث أجهــزة الســمع وقيــاس ضغــط 
األمــراض  قســم  وفــي  رائــدة،  المانيــة  شــركات  مــن  األذن 
الجلديــة، هنــاك أجهــزة عالج اإلكزيمــا وإزالة الشــعر بالليزر، 
ويضيــف قائــاًل :” نحن ال نســتخدم أجهــزة الموجة الواحدة، 
بــل أحــدث األجهزة التي تحوي الموجــات الثنائية وهي من 
أحــدث األجهزة لزيــادة الكفاءة وتقليل نســبة االحتراق في 
الجلــد، فنضــع فــي اعتبارنــا تميــز الخدمــة العالجيــة بتناغم 
مع  مســتوى االستشــارات والتواصل مــع العمالء والمرضى 

لتســهيل إجــراءات الفحــص الطبــي والتــداوي بــكل ســهولة 
ودقــة، ألننــا نهتــم برفاهيــة المريــض وعالجــه مًعــا ليكــون 

راضًيا تماًما عن الخدمة”. 

دور فعال في التعليم واألبحاث

ويتطــرق البروفيســور رجــب إلى الــدور الفعال فــي التعليم 
والتثقيــف ضمــن خطــة عمــل “ســتانفورد”، فهي يشــدد على 
الطبيــة  الخدمــات  علــى  دوره  فــي  يختصــر  ال  المركــز  أن 
والعالجيــة، بل يشــارك في المؤتمــرات والنــدوات والبرامج 
العلمية، فالمركز قدم أول بحث من نوعه في العالم للمقارنة 
بين العمليات الجراحية وعالج الجيوب األنفية وتم تنفيذه 
فــي انجلتــرا “أجراه البروفيســور رجب الذي لــه أكثر من 24 
بحًثــا دولًيــا”، والهــدف مــن ذلك أن يكــون لكل طبــاء المركز 
دوًرا علمًيــا وأكاديمًيــا فعــااًل علــى مســتوى البحريــن ودول 

الخليج ومنطقة الشــرق األوســط والعالم، والبحرين تساعد 
فــي ذلــك بتوفيــر كل العوامــل ومنهــا البنيــة االســتثمارية 
الواضحــة واســتقطاب االســتثمارات للحقــل الطبــي بصورة 
مدروسة. ويلفت إلى أن اختيار إسم “ستانفورد” يدخل في 
صميم شــعار التميز، وخروًجا عن نمطية األسماء المعهودة، 
ال سيما وأن مدينة ستانفورد األميركية متميزة في المجال 
كل  فــي  أنــه  هــي  والفكــرة  والعلمــي،  والطبــي  األكاديمــي 

مجاالت عملنا نسعى للوصول إلى درجة االمتياز.

تقديم الخدمات على مستوى الخليج

ويذكــر البروفيســور رجــب أن لــدى المركــز خطــة للتوســع 
على مســتوى المنطقة الشــرقية بالمملكة العربية السعودية، 
وكذلــك الوصــول إلــى دول خليجيــة أخــرى كدولــة الكويت 
علــى ســبيل المثــال، نظــًرا للعالقــات المتميــزة بيــن البلدين، 

ولهذا نفكر في تحويل المركز إلى مستشفى رائد من أفضل 
بدأنــا  فقــد  األوســط،  الشــرق  علــى مســتوى  المستشــفيات 
العمــل لنكمــل في شــهر مايــو المقبــل عاًما كاماًل مــن النجاح 
والتميــز، وحققنــا ذلــك مــن خــالل خطــوات مهمــة ليصبــح 
“ســتانفورد” بارًزا في شهرته حيث نركز على كل التفاصيل، 
مــن التشــخيص إلــى قيــاس رضــا العمــالء وكل ذلــك نبحثه 
فــي اللقــاءات واالجتماعــات الدوريــة مــع أطقمنــا الطبيــة 

والتمريضية واإلدارية.

أنظمة متطورة واستثمار واعد

وفيمــا يتعلــق بحركــة االســتثمار فــي القطــاع الطبــي فــي 
هنــاك  أن  رجــب  البروفيســور  يــرى  ومســتقبلها،  البحريــن 
مســاران: األول هــو البحــث عــن الربــح الســريع مــن خــالل 
وهــذا  الطبيــة  المؤسســات  بعــض  تقدمهــا  التــي  العــروض 

فــي  بــه  نؤمــن  الــذي  اآلخــر  المســار  أمــا  بالفعــل،  موجــود 
وإضافــة  فعليــة  خدمــة  عــن  البحــث  هــو  فهــو  “ســتانفور” 
جديــدة لالســتثمار فــي المجــال الطبــي، ونحــن ركزنــا علــى 
الخدمــة الحقيقية المتكاملة عبر التخصصات المختلفة في 
المركــز، ألنهــا تضيــف فعلًيــا خدمة تنــال رضا العمــالء، ومن 
جهة أخرى، أود اإلشــارة إلى أن هناك عماًل مســتمًرا لتطوير 
األنظمــة الصحيــة فــي مملكــة البحريــن، وهنــاك إجــراءات 
حازمة للنهوض بواقع المؤسسات الطبية بما يحقق مصلحة 
المريــض وكذلــك مصلحــة الجهــات الصحيــة والمؤسســات 
الطبيــة والعالجيــة، وللــه الحمــد، خضعنــا للتفتيــش الدوري 
وبلغنــا درجــات متكاملــة فــي التقييــم، وهــذا مرتكــز خطتنا 

االستراتيجية، وبالتأكيد، نحن مستمرون في هذا المسار.
التــي يقدمهــا مركــز “ســتانفورد  الخدمــات  وتشــمل قائمــة 
النســاء والــوالدة،  الرياضيــة،  العظــام واإلصابــات  الطبــي”: 
واألذن  األنــف  والليــزر،  الجلديــة  التجميــل،  جراحــات 
والحنجــرة، الباطنيــة والجهــاز الهضمــي، الجراحــة العامــة، 
التغذيــة العالجيــة والعــالج الطبيعــي، علــى يد أطقــم طبية 
وتمريضيــة مؤهلــة تأهيــاًل عالًيــا وتتمتع بخبــرة طويلة في 

مجال تخصصها.

استشارة الطبيب ضرورية 
قبل استخدام أي منتج

دعت إلى زيادة جرعة الحنان والعاطفة األسرية
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أنت اآلن متفق مع ذاتك بشكل كامل.

تشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك.

حاول الحفاظ على هدوئك الداخلي اليوم.

الوقت مناسب حتى تخطط بشكل كبير لحياتك.

إذا تجولت في الهواء الطلق تعود إلى هدوئك 
الذهني.

تبدو متحفزا وتبحث عن شيء لتخرج فيه 
توترك. 

عليك أن تستمع وتراقب كل ما يدور حولك.

تحلى بالصبر فيما يخص األحداث العائلية.

عليك أن تتوقع بعض المشاكل في مكان العمل.

قد تتولى مسؤولية المصالحة بين اآلخرين.

اذهب إلى السينما واستمتع بأجواء الراحة.

ابتعد عن السهر قدر المستطاع؛ ألنه مضر.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

13 فبراير

 1960
فرنسا تقوم بأول تفجير نووي 
ــارت الــجــزائــر التي  ــتـ لــهــا، واخـ
ــراء  إلجـ ــا  مــكــاًن تحتلها  كــانــت 
التجربة؛ كي تتجنب أي أضرار 

يمكن أن تنجم عنها.

يحضــر “بلبــل الخليــج” الفنان نبيل شــعيل فــي اإلمارات؛ 
للمشــاركة في أوبريت “ُصنــاع األمل”، الذي يضم نخبة من 

نجوم األغنية على مستوى الوطن العربي.
وظهر بوشــعيل من كواليــس “األوبريت” بمعيــة الفنانة 

للحفــل األضخــم  التحضيــرات  اللبنانيــة. واكتملــت  يــارا 
للمبادرة اإلنســانية األكبــر من نوعها؛ لتكريــم أصحاب العطاء 

والمساهمات اإلنسانية الملهمة في الوطن العربي بعنوان “ُصناع األمل”، وانتشر 
أخيرا على مواقع التواصل االجتماعي “البوستر” الرسمي للحفل.

أصبــح الجزء الثالث من مسلســل “العاصوف” مهدًدا بالخروج 
من موسم رمضان المقبل، إذ ُتشير المصادر إلى عدم اكتمال 
تصويــر أحــداث الجــزء الثالــث، بعدما تــم عــرض جزأين في 
ر “العاصوف” األعمال الرمضانية  العامين 2018 و2019، ليتصدَّ

الدرامية األكثر مشــاهدة في الوطن العربــي. ومن المتوقع أن 
يتطرق الجزء الثالث من المسلسل إلى حقبة التسعينات؛ ليسلط 

الضوء على الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج، وما صاحبها من أحداث وحيثيات، بعد 
أن استعرض المسلسل التاريخي في جزئه األول حقبة السبعينات.

اســتأنفت الفنانة اللبنانية ورد الخال نشــاطها الدرامي 
بعد توقف قسري؛ بسبب انتفاضة تشرين.

وقالت ورد “نستعيد حاليا نشاطنا الفني بشكل بطيء، 
فعدت لتصوير دوري في مسلسل “عشيق أمي”، الذي 

توقف بســبب الثورة التي حصلت في لبنــان، وكانوا قد 
بــدأوا التصوير بالوقــت الذي أصور فيه “مالــكا قلبي” في 

سورية، وأعود لتصوير هذا العمل هذه األيام، وأحضر لعدة أعمال أخرى، منها 
أنني سأخضع لجلسة تصوير جديدة”.

ورد تستأنفتوقف “العاصوف”ُصناع األمل
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ــر  ــمـ ــبـــحـــر األحـ كـــشـــف مـــهـــرجـــان الـ
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي عــن “بــوســتــر” 
دورتـــــه االفــتــتــاحــيــة، مـــن تــصــويــر 
الــمــصــور الــفــوتــوغــرافــي الــســعــودي 

المبدع أسامة أسعيد.
الباليه  عــارضــة  “الــبــوســتــر”  ويحمل 
وهي  الخميس  سميرة  الــســعــوديــة 
تعبير عن  فــي  الــبــحــر،  مــن  تــخــرج 
موجة التغيير الثقافي التي تشهدها 
للسينما  الــواعــدة  ــفــرص  وال ــبــاد،  ال

السعودية الجديدة.
ــة أســعــيــد  ــامـ واعــتــمــد الــمــصــور أسـ
السائل؛  ”الكولوديون“  أسلوب  على 
الرئيسة،  “البوستر”  صورة  لمعالجة 
وهو أسلوب تقليدي يعود إلى العام 
بــإعــادة إحــيــاء صور  1851، خــاص 
األبيض واألسود عن طريق تلوينها 
بألوان زاهية نابضة، وهذا التعاقب 
بين ما هو تقليدي ومعاصر يعكس 
التراث عبر  المهرجان بحفظ  التزام 
على  واالعتماد  والتجديد،  االبتكار 
الــمــاضــي فــي بــنــاء صـــورة مستقبل 

واعد مفعم بالحياة.
الــتــعــاون  الــعــمــل روح  وحــمــل هـــذا 
ــرب، إذ  ــ الـــتـــي تــجــمــع 3 فــنــانــيــن عـ
اكتمل تصميم الفنان الُعماني محمد 
الكندي بصورة الفنانة االستعراضية 
التي  الخميس،  سميرة  السعودية 
أســامــة  الـــســـوري  عــدســة  التقطتها 

أسعيد.
واالنعكاسات  التكرار  عبر  وأوضــح 
الــمــهــرجــان فــي التركيز  عــن رســالــة 
الفني والفكري،  التبادل  على أهمية 
ــر مـــتـــعـــددة  ــظـ ــي وجــــهــــات نـ ــنـ ــبـ وتـ

وجديدة.

“البحر األحمر السينمائي” يكشف عن “بوستره”

 1795
 تأسيس أول جامعة تابعة لوالية أميركية وهي جامعة والية كاروالينا.

 1920
عصبة األمم تعترف بحياد سويسرا، وهو الموقف الذي تبنته سويسرا.

1942
 أدولف هتلر يتراجع عن فكرة غزو بريطانيا والمعروفة باسم أسد البحر.

 2017
مقتل 30 شخًصا وإصابة 82 آخرين جراء تفجير انتحاري في مدينة الهور.

1910
ويليام شوكلي، عالم فيزياء أميركي حاصل على جائزة نوبل العام 1956.

خاص

بعد أن أعلنت لإلعام 
خضوعها لعملية تجميل 

جديدة، ها هي النجمة ريم 
أرحمة تكشف عن أحدث 

الصور الجديدة لها بعد 
“التعديات” الجمالية التي 
خضعت لها أخيًرا، وإجراء 

عملية تجميل جديدة، ونشرت 
صورة لها في حسابها على 

“االنستغرام”.

المناسبة فـــي  ــاء  ــس ــن ال مـــن  ــر  ــث أك يــنــفــقــون  ــال  ــرجـ الـ

ما قصة االحتفال بيوم الحب؟

جــذور االحتفــال بعيــد الحــب تعــود لزمــن بعيــد جــدا، فالقصــص تقــول 
إن مناســبة يــوم الحــب، التــي تصــادف غــًدا الجمعــة، إلــى القــرن الثالث 
كان  إذ  الرومانيــة،  اإلمبراطوريــة  عصــر  فــي  وبالتحديــد  الميــادي، 
اإلمبراطــور كلوديوس الثاني هو الحاكم لامبراطورية يواجه تحديات 
قوية في تلك الفترة، منها انتشار مرض الطاعون والجدري بين الناس، 
واللذان تســببا في وفاة 5 آالف شــخص كل يوم، وخســر عددا كبيرا من 
الجنــود، إضافــة إلى تعرض االمبراطوية لهجمــات القوط في ظل نقص 

عدد الجنود.

على  الــحــفــاظ  اإلمـــبـــراطـــور  وأراد 
باعتبارهم  العازبين،  الجنود  حياة 
أهـــم عــنــصــر فــي الـــحـــروب، وأكــثــر 
الحروب  وصعوبات  لمشقة  تحما 
األمر  المتزوجين،  بالجنود  مقارنة 
ــراطــور الــرومــانــي  ــذي دفـــع اإلمــب الـ
اتـــخـــاذ قــــرار بــحــظــر الــــــزواج بين 
الـــجـــنـــود حــتــى ال يــنــشــغــلــوا بــأمــر 

أسرهم وليظلوا أقوياء.
وتزامن مع ذلك حدوث اضطرابات 
اإلمبراطور،  اغتيال  عقب  داخلية 
ــل األمــــثــــل بــالــنــســبــة  ــحــ ــ ــان ال ــكــ فــ
من  ليتخلص  الحالي  لإلمبراطور 
وليضمن  االضطرابات،  هذه  ضجة 
والء الجميع له، إذ جعل لامبراطور 
السابق غالينيوس الذي اغتيل، إلها 
الرومانية  اآللــهــة  جانب  إلــى  يعبد 
التي سبق وأن تم إجبار المواطنين 
الرومانية، وكان  اآللهة  على عبادة 
للدولة،  ــدًوا  عـ يرفضها  مــن  يعتبر 
المسيحيين  مــن  أعـــدائـــه  بــجــانــب 
دينهم،  ليتركوا  اضــطــهــدوا  الــذيــن 

وقتل كل من يرفض أوامره.
ــق، كـــان الــقــديــس  وبــســبــب مـــا ســب
فالنتين أحد القديسين المسيحيين 
ــون الـــجـــنـــود ســــرا؛  ــزوجــ ــ ــــذيــــن ي ال
لــلــقــتــل على  يــتــعــرضــون  حــتــى ال 
يــد اإلمــبــراطــور، وعــلــى الــرغــم من 
قصة  بطل  فالنتين  القديس  كــون 
أنــه وبسبب حرق  إال  الــحــب،  يــوم 
الكنيسة في ذلك الوقت لم يعرف 

عــنــه ســـوى أنـــه كـــان قــديــســا يقوم 
بنشر المسيحية وتعاليمها، وذكرت 
عنه  تحدثت  التي  القصص  جميع 
كاهنا في  إما  أمرين،  أحد  كان  أنه 
بوسط  تيرني  في  أسقفا  أو  رومــا، 
المسيحية،  نــشــر  يــتــزعــم  إيــطــالــيــا 
ولذلك تم قتله على يد االمبراطور 

كلوديوس.
لم  أنه  التاريخية  المراجع  وذكــرت 
آلهة  في  اإلمبراطور  مناقشة  يقبل 
الرومان لرفضه الوثنية، وألنه كان 
ويزوج  اإلمبراطور  أوامــر  يعارض 
الجنود سرا، إذ ُحكم عليه باإلعدام 
فــي الــرابــع عــشــر مــن شــهــر فبراير 
“وهو تاريخ االحتفال بيوم الحب” 

لعام 269 للمياد.
وتــعــتــبــر قــصــة حـــب فــالــنــتــيــن من 
أشـــهـــر الــــروايــــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
البنة  القديس  حــب  قصة  تناولت 

االمبراطور كلوديس الثاني، أو ابنة 
أخــرى  روايـــات  فــي  وورد  السجان 
لها  أنــه كتب  الــمــصــادر،  بعض  مــن 
بطاقة حب، يعتقد أنها أول بطاقة 
هنا  ومــن  التاريخ،  في  كتبت  حب 
جاءت فكرة االحتفال بيوم الحب 

وهو “الفالنتاين”.

الرجال ينفقون أكثر من النساء

ينفق الرجال في الواليات المتحدة 
ما  ضعف  المتوسط  في  األميركية 
شــراء  على  تقريًبا  الــنــســاء  تنفقه 

بطاقات عيد الحب.
التاسع عشر، تراجعت  القرن  ومنذ 
بخط  المكتوبة  الموجزة  الرسائل 
اليد إلى درجة كبيرة، لتحل محلها 
بطاقات المعايدة التي يتم إنتاجها 

بأعداد كبيرة.
القرن  مــن  الثاني  النصف  فــي  أمــا 
ــادة تــبــادل  الــعــشــريــن، فــامــتــدت عــ

بــطــاقــات الــمــعــايــدة فــي الــواليــات 
الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة لــتــشــمــل كل 
يقدمها  هدايا  وهي  الهدايا،  أنــواع 

الرجال عادًة إلى النساء.
ــا بــصــورة  ــدايـ ــهـ وتــشــتــمــل هــــذه الـ
تقليدية على زهور وشوكوالته يتم 
األحــمــر،  الــســاتــان  بقماش  تغليفها 
ووضــعــهــا فــي صــنــدوق على هيئة 

قلب.
القرن،  هذا  من  الثمانينات  في  أما 
فارتقت صناعة الماس بمنزلة عيد 
إلهداء  مناسبة  منه  لتجعل  الحب 

المجوهرات.
ــط هـــــذا الــــيــــوم بــالــتــهــنــئــة  ــ ــبـ ــ وارتـ
تقول  والــتــي  العامة  األفاطونية 

“أتمنى لك عيد حب سعيد”.
عيد  يرتبط  الــمــزاح،  سبيل  وعلى 

الحب باإلشارة إلى “يوم العّزاب”.
االبتدائية  المدارس  بعض  في  أما 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، فــيــقــوم  ــيـــركـ فــــي أمـ
الــيــوم بتزيين  ــذا  األطـــفـــال فــي هـ
بطاقات  وتبادل  الدراسة،  حجرات 

المعايدة وتناول الحلوى.
المعايدة  بطاقات  تذكر  ما  وعـــادًة 
في  التاميذ  هــؤالء  يتبادلها  التي 
تجعلهم  التي  الصفات  اليوم،  هــذا 
بعضهم  تــجــاه  بالتقدير  يــشــعــرون 

البعض.
اإلنترنت  شعبية  زيـــادة  وأسهمت 
الــجــديــدة، في  األلــفــيــة  فــي مطلع 
ــدة خــاصــة  ــ ــدي ظـــهـــور تـــقـــالـــيـــد جــ

باالحتفال بعيد الحب.
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الورود الحمراء تنافس “السوشيال ميديا” في “الفالنتاين”

تعتبر الورود في عيد الحب الوســـيلة 
المنتشرة في البحرين والعالم؛ للتعبير 
عن الحب والرومانسية، ولهذا السبب 
تلعـــب دوًرا مهًمـــا كهدايـــة مميـــزة في 
“الفالنتاين”، وسط طغيان “السوشيال 
ميديـــا” علـــى التهاني اليـــوم، ومازالت 
الـــورود والدببـــة فـــي هـــذه المناســـبة 
جانـــب  إلـــى  األقـــوى،  هـــي  العالميـــة 
الهدايـــا الثمينة، إذ تنافـــس منذ القدم 
في بقائها بالمركز األول في اختيارات 

العشاق في كل مكان.
واســـتعدت المحـــات باكًرا هـــذا العام 
منتجاتهـــم  كل  وقدمـــوا  للمناســـبة، 
الحمـــراء فـــي زوايا خاصـــة، خصوصا 
الـــورود الحمـــراء التـــي يـــزداد عليهـــا 
الطلـــب؛ ألنهـــا تســـتطيع التعبيـــر عمـــا 
دون  مـــن  األشـــخاص  بداخـــل  يـــدور 
لـــذا تتفـــن محـــات  للـــكام،  الحاجـــة 
الـــورود فـــي المملكـــة اليوم فـــي عمل 
أجمل باقـــات الورد التي تتماشـــى مع 

عيد الفالنتاين.
ومن ســـنة ألخرى، يزيد إقبـــال الناس 
على االحتفال بهذا المناســـبة السعيدة 
الشـــباب،  األعمـــار خصوًصـــا  كل  مـــن 
إضافـــة إلى المتزوجيـــن وحتى الكبار 
في السن، يقصدون المحات ليشتروا 
ولو وردة حمراء بمناسبة عيد العشاق 

الرابـــع عشـــر مـــن فبرايـــر، الـــذي فيـــه 
يتبادل العشـــاق الهدايـــا التي ال تخرج 
عـــن 4 أشـــياء، هـــي: الـــورود والدببـــة 
والشـــوكوالته والكعـــك كزينـــة خاصة 

إلى جانب الهدايا.

أسامة الماجد

طارق البحار

رفضت عارضة األزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية الروسية أليونا  «
فودونايفا، نتيجة خبراء الجمال الذين اعتبروا أن الممثل روبرت 

 باتينسون مثال للجمال الذكوري.
 وقالت “إنه ال يمتلك ما يكفي من مالمح الوجه القاسية الختياره”.

وأفادت تقارير إعالمية، أنها عبَّرت بصراحة مطلقة، قائلة “بالطبع لديه 
فك جميل جدا، وذقن ورقبة وعظام خدين، ما يمنحه مظهرا رجوليا 

وجميال، وشفتاه صغيرتان جدا، وأنفه صغير، فيما يعجبني الرجل ذو 
األنف الظاهر، كما هو الحال لدى فنسنت كاسيل”.
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ــة ــي ــخ ــاري ت بـــقـــداســـة  واألدب  ــب  ــ ــط ــ ال ــة  ــحـ ــنـ أجـ ــى  ــلـ عـ ــك  ــل ــم ــح ت روايــــــــة 

الخزنــة يصــدر “مهاجــٌر فــي زمــن الُجــدري”

 صدرت أخيًرا، رواية “مهاجر في زمن الجدري” لعمار الخزنة عن دار كلمات 
للنشــر، وأقيم حفل تدشــين للرواية في نادي سماهيج الثقافي والرياضي، 

وسط حضور لفيف من الكتاب والمثقفين والمهتمين بالرواية.

ويخـــط الخزنة روايته األولى بنفس 
بالتفاصيـــل،  المهـــووس  الكاتـــب 
وكلمـــات الطبيـــب الحـــاذق، بروايـــة 
القت استحسان الكثير من المتلقين، 
ســـواء مـــن النقـــاد أو القـــراء؛ ألنهـــا 
تمسك بمفاصل الوجع اإلنساني، في 
مقاربـــة جريئة لمفاهيـــم جدلية مثل 
الهجـــرة والوطن، وكما يقـــول الناقد 
زكريا رضـــي “إنها رواية تضعك أمام 
تخوم مخيلة قادرة على أن تؤرشف 
لتاريخ المنطقـــة بذكاء عال، وبقدرة 
علـــى اإليهـــام، حتـــى كأنـــك ال تـــدري 

الحقيقة من الخيال”.
وإذا كانـــت الرواية توهمـــك أنها في 
زمـــن مضـــى، إال أن القارئ يستشـــعر 
أنها تخاطبه اآلن وهنا، وأن تحديات 
وإسقاطات الرواية هي واقع نعيشه، 
فالروايـــة تجعلـــك توقـــن أن كل فرد 
منا هو في رحلة ولكل منا له هجرته. 
“الباد” كان لها هذا اللقاء مع الخزنة؛ 
عـــن  جديـــدة  جوانـــب  لتستكشـــف 

الرواية.
 بداية نبارك لك مولودك الثقافي  «

األول، ليتك تعرفنا على فكرة 
الرواية أين ومتى ولدت؟

لحظـــة  بوجـــود  واقًعـــا  أعتقـــد   -ال 
محـــددة لـــوالدة الكتابـــة اإلبداعيـــة؛ 
ألنهـــا عملية تراكمية وليســـت وليدة 
كمـــا يتصـــور  إلهـــام واحـــدة  لحظـــة 

الكثيرون.
فالتجربة نتيجة مزاوجة بين الخلق 
التخيلي وبيـــن الاوعي، ذلك الكائن 
األثيـــري الـــذي يجمـــع كل مـــا مـــر بنا 
والمخاوف والمشتهى، وكل  مزاوجة 
تنتـــج عمـــًا متفـــرًدا، ولكـــن الروايـــة 

كفكـــرة تعود إلى قبـــل نحو 30 عاما، 
وعندمـــا كنـــت صبًيـــا فـــي الحاديـــة 
عشـــرة مـــن عمـــري تقريًبـــا، اســـتمتع 
باالســـتماع إلى المرحـــوم جدي وهو 
يـــروي قصًصـــا تاريخية بعـــد عودته 
صباًحـــا مـــن صـــاة الفجـــر، مـــن هنا 
تبرعمـــت عنـــدي فكـــرة تدويـــن هذا 

التراث اللفظي. 
هل لك أن تطلعنا على المراحل  «

العامة لكتابة روايتك؟ 

 أعتقـــد أن الروايـــة مرت بــــ 3 مراحل 
التـــراث  تدويـــن  مرحلـــة  أساســـية: 
الشفاهي، دون أن يكون لدي مشروع 
واضح، وكل ما أعرفه بعقلية الصبي 
آنذاك، أن هذا التراث الشفاهي يجب 
أن يـــدون؛ كي ال يضيع، وهذا يحيلنا 
إلـــى المرحلـــة الثانيـــة: مرحلة نضج 
التجربـــة، وفـــي تلـــك الفتـــرة، كانـــت 
هـــذه القصص تعيد تشـــكيل نفســـها 
في الاوعي أثناء انشغالي بالدراسة 
فـــي كلية الطـــب في الوطـــن، وبعده 
ســـفري ألميركا الستكمال التخصص 

الطبي والعمل.

ومـــن ثم أتـــت مرحلة الكتابـــة: إذ إن 
شيًئا في تجربة االغتراب في أميركا 
ألكثـــر من عقـــد أوقظ رغبًة حبيســـة 
إلعادة نبش هذا التراث، فاستجلبت 
مـــن  القديمـــة  القصاصـــات   بعـــض 

البحرين، وبدأت بإعادة صياغتها.
وعلى مدى الســـنوات الــــ 6 الماضية، 
كان النـــص يتشـــكل ويعيـــد تشـــكيل 
نفسه، خصوًصا بعد مناقشة وتحليل 
التجربـــة مـــع نخبـــة مـــن الروائييـــن 

والنقاد الذين أدين لهم بالكثير.
للنـــص  النقديـــة  المقاربـــات  وهـــذه 

فتحت لـــي أبواًبا كثيرة فـــي الكتابة 
الســـردية، إلـــى أن خرجـــت الروايـــة 

على ما هي عليه اليوم.
ماذا تعني الكتابة لك شخصًيا؟ «

 الكتابة بالنســـبة لي ملجأ أو متنفس، 
باألســـئلة  لإلمســـاك  محاولـــة  وهـــي 
تعيـــد  والكتابـــة  القلقـــة،  الوجوديـــة 
صياغـــة ماض يـــراد له أن ينســـى أو 
يتناسى، أو كما يقول بطل رواية بن 
غانـــم “النســـيان موت.. ال أريـــد موًتا 

قبل الموت”.
ما أهم التحديات التي واجهت  «

العمل؟

 لعل أهم تحد هو كيفية نقل األحداث 
من ضيق التراث الشفاهي إلى فضاء 
الكتابـــة الروائيـــة الواســـع، إذ تقارب 
األحداث المشـــحونة بـ “نوستالجيا”، 
وشـــبه القداســـة التاريخية وتحولها 
لإلمتـــاع،  قابـــل  ســـردي  عمـــل  إلـــى 
بـــه شـــخوص لهـــم أصـــوات ودوافـــع 

متنافـــرة تعبر عـــن ذواتها في النص، 
“أن  جريـــن  جراهـــام  يقـــول  وكمـــا 
الكاتب عليه قطع الحبل السري بينه 
وبيـــن التجربة لتكون كياًنا مســـتقًا 

قابًا للحياة بذاتها”.
الرواية التاريخية  عادًة ما تعتمد  «

على مصادر متعددة، ما أهم 
المصادر التي اعتمدت عليها؟

 أعتقـــد أن الرواية التاريخية ليســـت 
معنيـــًة بالســـرد التاريخـــي التقليدي، 
لكنهـــا أشـــبه باألشـــجار ذات الثمرات 
المختلفـــة، ورغـــم أنهـــا تـــروى بمـــاء 

واحد هو الحدث التاريخي.
ومـــن أهـــم المصـــادر التـــي اعتمـــدت 
الشـــفاهي  التاريـــخ  هـــي:  عليهـــا، 
ومراجـــع تواريـــخ المنطقـــة، وكتـــب 
المستشرقين والمبشرين في القرنين 
الثامـــن والتاســـع عشـــر ، ومـــن أهمها 
سلســـلة كتـــب الحمـــات التبشـــيرية 
 The Arabia Calling( التـــي تســـمى

.)and Neglected Arabia
وحصلت عليها بالتواصل مع كنيسة 
األمل، التي أشرفت على اإلرساليات 
التبشـــيرية فـــي الخليـــج ومـــا تـــزال 
موجـــودة فـــي واليـــة بنســـلڤانيا في 
بوثائـــق  أيضـــا  واســـتعنت  أميـــركا، 
مكتوبـــة ألحـــد أجـــدادي، التـــي يزيد 
عمرها عن القرن، إضافة إلى مصادر 

طبية عن الجدري.
ختاًما، لو  سألتك أن تختصر رسالة  «

الرواية “اقتباسات”، فماذا تقول؟

ســـؤال صعب، لكن ربما  لـــن أجد أبلغ 
مـــن قول بطل روايـــة بن غانم البنته 
خزنـــة “ال وطـــن لـــك، إال الوطن الذي 

تأمن به وفيه ومنه”.
 يذكـــر أن الرواية متوافرة في مكتبة 
“كلمات” بمجمع الســـيف، وفي جناح 
معـــارض  بمختلـــف  كلمـــات”  “دار 

الكتاب الدولية.

الخزنة أثناء توقيع الرواية 

جانب من حفل التدشين

غالف الرواية
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“تحدي المكنسة” يجتاح اإلنترنت
الشــبكات  جديــد  تحــد  اجتــاح 
االجتماعيــة بشــكل واســع، حيث تظهر 
مــن خاللــه مقاطــع فيديــو تقــف فيهــا 
المكانــس مســتقيمة بمفردهــا دون أن 

تستند إلى شيء. 
الخاصــة  الفيديــو  مقاطــع  وانتشــرت 
BroomChal� #بالتحدي عبر هاشــتاغ 

lenge، بعــد أن ادعى أحد مســتخدمي 
اإلنترنــت أنــه وفقــا لوكالــة ناســا، فــإن 
اليــوم  هــو  فبرايــر،   10 االثنيــن  يــوم 
الوحيد الذي يمكن أن تتحقق فيه هذه 
الظاهرة، بفضل قوة الجاذبية األرضية 
التــي تــزداد نتيجــة محــاذاة الكواكــب 
تلــك  فــي  القمــر  اكتمــال  مــع  لبعضهــا 
الليلــة. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود 

دليــل علــى أن وكالــة ناســا ذكــرت ذلك 
مــن قبــل، لكــن التغريــدة حققــت أكثــر 
مــن 300 ألف إعجاب وشــوهد الفيديو 
أكثــر مــن 8 مالييــن مــرة، وســرعان مــا 

عبــر  المماثلــة  الفيديوهــات  انتشــرت 
مواقــع التواصــل االجتماعي اســتجابة 
لهذا التحدي الذي يجعل المكنسة تقف 
مســتقيمة. ولــم يــدع المشــاهير أيضــا، 
المشــاركة تفوتهــم فــي هــذا التحــدي، 
بينهــم مغني الراب األميركي فيوتشــر، 

والمغنية األميركية كيالني.
للتحــدي  الواســع  لالنتشــار  ونظــرا 
الجديــد، قــرر رائد الفضــاء، ألفين درو، 
والعالمــة ســارة نوبــل، التابعــان لوكالــة 
BroomChal� عــن  اإلجابــة  #ناســا، 
lenge عبــر مقطــع فيديــو خــاص بهمــا 
مع المكنســة، نشــره حســاب ناســا على 
“تويتــر”، إلظهــار أنه مــن الممكن القيام 

بذلك في أي يوم من أيام السنة.

في تجربة غريبة من نوعها، حاول مدير 
تنفيــذي إلحــدى الشــركات العاملــة فــي 
ميدان صناعة أغذية الحيوانات، إثبات 
فوائــد األطعمــة ليــس للــكالب والقطط 
فقــط، وإنمــا للبشــر أيضا.وفــي التجربة 
التــي امتــدت على مــدار شــهر كامل، لم 
يتنــاول ميتش فلدرهوف، مدير شــركة 
ســوى  األميركيــة،  ميلينــغ”  “مونســتر 

أغذية الكالب التي تنتجها شركته.
وقــال فلدرهــوف عــن تجربتــه: “تنــاول 
طعــام الــكالب ليــس باألمر الســهل؛ ألن 
لديهــا رائحــة قويــة. كانت األيــام األربع 
األمــر  أن  إال  للغايــة،  صعبــة  األولــى 
تحّســن بعدهــا”. وهاجــم عــدد مــن رواد 
مواقــع التواصل االجتماعي فلدرهوف، 
حيث اعتبره فريق أنه يســعى لتســويق 

منتجاته بأسلوب مخادع.

رجل يتناول طعام 
صــّب رجــل فــي جنــوب غربــي الصيــن الكالب 30 يوما

البنزيــن علــى نفســه وربــط حزامــًا مــن 
المفرقعــات الناريــة حــول خصــره، ألن 
كان  الــذي  االحتفــال  ألغــت  الســلطات 
كإجــراء  ميــالده  عيــد  لمناســبة  يعــده 
كورونــا  فيــروس  انتشــار  ضــد  وقائــي 
المســتجد. وذكــرت وكالــة أنبــاء الصين 

األربعــاء،  أمــس  )شــينخوا(،  الجديــدة 
ســكان  أحــد  وهــو  عامــًا(   59( وانــغ  أن 
شــونغكينغ كان يخطــط لتنظيــم مأدبــة 
تضم 10 طاوالت أواخر الشهر الماضي.
أنحــاء  فــي  الســلطات  مــع تقييــد  لكــن 
طلــب  العامــة،  التجمعــات  الصيــن 

المسؤولون من وانغ إلغاء الحفلة.

قال الرئيس   اإليطالي، ســيرجيو ماتاريال، 
إن مســتقبل بــالده مهدد بســبب انخفاض 
أظهــرت  أن  بعــد  وذلــك  المواليــد،  معــدل 
بيانــات جديــدة أن عــدد الســكان تقلــص 
مــرة أخرى فــي العــام 2019. وتعد األزمة 
المتناميــة فــي إيطاليــا بســبب  الســكانية 
المواليــد وارتفــاع متوســط  تراجــع عــدد 
العمــر المتوقع أحد أســباب الركود المزمن 

لالقتصــاد الراكــد المزمــن في حيــن يزداد 
الوضــع ســوءا. وذكــرت الوكالــة الوطنيــة 
لإلحصــاء أن عــدد المواليــد بلــغ 435 ألفــا 
العــام الماضي، بانخفــاض 5000 عن العام 
2018، وهــو وأدنــى مســتوى تم تســجيله 
فــي إيطاليــا. وبلــغ إجمالــي عــدد الوفيات 
2019، بزيــادة نحــو  647 ألفــا فــي العــام 

14000 عن العام السابق.

صيني ألغت السلطات عيد ميالده فهدد بإحراق نفسه

مستقبل إيطاليا في خطر بسبب “معدل المواليد”

من عروض أسبوع األزياء في مومباي )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بات من المتوقع أن يصل ســعر لوحة 
والتــي  ريفــي”  منــزل  أمــام  “فالحــة 
بيعــت مقابــل 4 جنيهــات إســترليني 
في الســتينيات، إلــى 13 مليون جنيه 
األشــعة  أظهــرت  أن  بعــد  إســترليني 
الســينية مفاجــأة تشــير إلــى أنهــا قــد 
تكــون للرســام الهولندي فنســنت فان 

جوخ.
“ديلــي  صحيفــة  نشــرته  لمــا  ووفقــا 
مــزاد  فــي  اللوحــة  بيعــت  ميــل”، 
ستافوردشــير مقابــل 4 جنيهــات فــي 

عام 1967.
وكشــفت األشــعة الســينية عــن رســم 
يحــرث  لرجــل  الطــالء  تحــت  أولــي 
الثيــران، ممــا ربــط العمــل بعمــل آخــر 

للفنان في وقتها.
ويعتقــد أن فــان جــوخ رســم اللوحــة 
في عام 1885 عندما كان الفنان بعمر 
33 عاما، قبل أربع سنوات من وفاته.

تمكنت البعثــة األثرية المصرية التابعة 
للمجلس األعلى لآلثار، من الكشــف عن 
83 مقبــرة، وذلــك أثنــاء أعمــال الحفــر 
األثــري بمنطقــة أم الخلجــان بمحافظة 

الدقهلية. 
األعلــى  للمجلــس  العــام  األميــن  وقــال 
لآلثــار مصطفــى وزيــري، إن 80 مقبــرة 
مــن المجمــوع الكلــي، ترجــع إلــى فترة 
قبــل  الرابــع  األلــف  مــن  األول  النصــف 
الميــالد والمعروفة باســم حضارة بوتو 
أو مصــر الســفلى، واتخذت شــكل حفر 
بيضاويــة قطعــت فــي طبقــة الجزيــرة 
وضــع  فــي  دفنــات  بداخلهــا  الرمليــة، 
القرفصــاء، وعثر مع هذه الدفنات على 
مقتنيات جنائزية كالتوابيت الفخارية. 
األوانــي  بعــض  عــن  الكشــف  تــم  كمــا 
الفخاريــة والحجريــة والتمائم والحلي 
التي صنعت من األحجار شبه الكريمة، 

والمطعم بعضها بمعادن مثل الذهب.

مفاجأة ترفع سعر 
لوحة من 4 جنيه 

إلى 13 مليونا

العثور على 83 
مقبرة تعود لحقبة 

“مصر السفلى”
المطاعــم  أحــد  فــي  روبــوت  فاجــأ 
األفغانيــة فــي وســط العاصمــة كابول 
زبائنــه بتقديمــه للوجبــات ومتواصــال 
معهم بعدة لغات كاإلنجليزية والداري 

والباشتون.
أثــار الروبوت الذي فاجأ الكثيرين من 
رواد المطعــم بتقديمــه للوجبــات، في 
الوقــت الذي لم يخف عدد من الزبائن 
حيــث  اآللــي”،  “النــادل  بـــ  إعجابهــم 
زوار  إحــدى  براكــزي  زهــرة  وصفــت 

المطعــم بأن الروبوت المعروف باســم 
“تيميــا” أثار فضــول الكثير من الزبائن 

بطريقة تقديمه للطعام.
وأضافــت: “مــن الجيــد رؤيــة روبــوت 

هنا، إنه يضفي جوا من المرح”.
وعلــى الرغم مــن تصنيع الروبوت في 
اليابــان، إال أنه يقوم بتقديم الوجبات 
األميركيــة،  الطريقــة  علــى  الغذائيــة 
المحلييــن،  الســكان  تقاليــد  مراعيــا 

بحسب ما نقلت “رويترز”.

“روبوت” يتقن لغات عدة.. نادل بمطعم أفغاني

ممثلة بوليوود جانفي كابور خالل عرض أزياء الصيف في الك فاشون 
2020 في مومباي )أ ف ب( وعلقت زبونة أخرى قائلة إنها لم تر الروبوتات سابقا سوى في الرسوم، وهي تشاهده اآلن              

في الحقيقة، وأنا سعيدة برؤيته في مطعمي المفضل”.

التواصــل  تــداول رواد مواقــع 
االجتماعي مقطع فيديو يظهر 
اســتجابة اإلبــل لنــداء الشــيخ 
بــن راشــد  بــن محمــد  حمــدان 

ولي عهد دبي.
ونشــر ولــى عهــد دبــي مقطــع 
فيديو، وهو يقوم بالنداء على 

اإلبل بأســمائها وهي تستجيب 
له وتذهب إليه.

نــداء  الفيديــو  فــي  ويظهــر 
حمدان بــن محمد لإلبل فارس 
وإعمــار، ليهرع له فــارس بينما 
لــم تــأت إعمــار إال بعــد إلحــاح 

منه.

اإلبل تستجيب لنداء ولي عهد دبي

نشــرت وكالة الفضــاء األميركية 
صــورة التقطهــا أحد الــرواد على 
الدوليــة  الفضــاء  محطــة  متــن 
صــورة ليلية لمصــر، تظهر أماكن 
فــي  الســكانية  التجمعــات  تركــز 
البــالد، الســيما علــى ضفــاف نهر 
التــي  الصــورة  وأظهــرت  النيــل. 

التقطها أحد أعضاء طاقم إكسبيديشــن 25 في محطة الفضاء الدولية، في 28 من 
أكتوبــر الماضــي، األضواء المنتشــرة في العاصمة القاهرة واإلســكندرية ونهر النيل. 

وأعلنت القاهرة، الثالثاء، أن عدد سكان مصر وصل إلى 100 مليون نسمة.
ووفقا لممثل األمم المتحدة، ألكسندر بوديروزا، يعيش 97 % من سكان مصر على 

8 % فقط من أراضيها المزدحمة على طول نهر النيل.
وبهــذا العــدد من الســكان، تظل مصــر البلد العربي األكثر ســكانا، والثالــث في القارة 

اإلفريقية، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء المصري.
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