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هجوم صاروخي قرب سفارة واشنطن ببغداد
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انسحاب 3 أندية من البطولة العربية للطائرة“شبح” في البحرين قريًبالجنة متابعة دولية بشأن ليبياال توجه لتغيير أسعار النفطالمطار يشترط “تكاسي” جديدة
استنكر رئيس جمعية سواق سيارات  «

النقل العام )التكاسي( محمد 
البربوري قرار إعالن مطار البحرين 

الدولي الحديث بشأن الدعوة 
الموجهة لمشغلي وسائقي سيارات 

األجرة، بمنح األولوية للسيارات 
الحديثة لنقل المسافرين.

أكد مصدر في الهيئة الوطنية  «
للنفط والغاز لـ “البالد” استمرار 

أسعار وقود الجازولين بنوعيه 
الجيد والممتاز دون أي تغيير. 

وأكد المصدر أنه ال يوجد توجيه 
للمراجعة الدورية ألسعار 

البنزين.

أطلق اجتماع للدول المعنية  «
بالملف الليبي، أمس األحد، 
رسميًا لجنة متابعة دولية 

بشأن ليبيا، في لقاء ضم 
مسؤولين من 12 دولة، على 
هامش مؤتمر ميونخ لألمن 

في ألمانيا.

يعرض في سينمات البحرين  «
قريبا، الفيلم اإلماراتي الجديد 
للمخرج المبدع عامر المري، 
ويحمل عنوان “شبح”، الذي 

انتهى من تصويره وسيقدمه 
بعد النجاحات الكبيرة لفيلمه 

العالمي األخير “عاشق عموري”.

أكد األمين العام لالتحاد العربي  «
للكرة الطائرة جهاد خلفان 

انسحاب 3 أندية من منافسات 
بطولة األندية العربية الـ 38 للكرة 

الطائرة، التي ستقام بجمهورية 
مصر العربية، من 19 لغاية 27 

فبراير الجاري.

أماطـــت مصـــادر موثوقـــة اللثـــام 
عن جميـــع التفاصيل والمعلومات 
المتعلقـــة باجتماع هيئـــة التأمين 
االجتماعـــي المنعقـــد يوم الســـبت 
من األســـبوع الماضي، كاشفة عن 
أن الخبيـــر االكتـــواري ضغط على 
مجلـــس اإلدارة بضرورة الموافقة 
على 5 اقتراحات تقدم بها لخروج 

الهيئـــة مـــن أزمتها االكتواريـــة. ولفتت المصـــادر لـ “البـــاد” إلى أن 
اقتراحات الخبير االكتواري كانت رفع ســـن التقاعد إلى 65 ســـنة، 
ورفع سن التقاعد المبكر لحد 55 عاما، ورفع نسبة االشتراكات في 
القطاع الخاص، ودمـــج الصناديق )أموال الصندوق العام، وأموال 
والبلدييـــن(،  البرلمانييـــن  وأمـــوال صنـــدوق  الخـــاص،  الصنـــدوق 
وفـــرض رســـوم علـــى العمـــال والموظفيـــن األجانب. وأفـــادت بأن 
الخبيـــر االكتواري وعددا من أعضاء مجلـــس اإلدارة وضعوا بقية 
األعضاء في زاوية خطيـــرة، مطالبين بضرورة الموافقة والتوقيع 
على تصور الخبير االكتواري أو تحميل الجميع المشـــاكل المترتبة 

في حال عدم التوقيع على هذه التصورات.

رفع سن التقاعد إلى 65 و“المبكر” 55 سنة
“^” تنشــر تفاصيل اجتماع مجلــس إدارة التأمينات األخير

الخبير االكتواري ضغط على مجلس اإلدارة للموافقة على اقتراحات لخروج الهيئة من أزمتها

تحـــدث تجـــار بحرينيـــون أمـــس 
عـــن تأخـــر وصول بعـــض البضائع 
الصينيـــة، مـــا ينـــذر بوقـــوع أزمة 
خضـــم  فـــي  المحليـــة،  بالســـوق 
فيـــروس  تفشـــي  تداعيـــات 
جـــراح  يعمـــق  الـــذي  “كورونـــا”، 
الشـــعبية  الصيـــن  جمهوريـــة 

المعروفة بـ “مصنع العالم”.
وقال أصحـــاب أعمال إن التأخير 
يصـــل إلـــى 3 أشـــهر وربمـــا لفترة 

وإن  محـــددة،  غيـــر  مفتوحـــة 
هـــذا التأخير يســـبب كســـادا لدى 

الشركات على المدى المنظور.
وأبلـــغ “البـــاد” صاحـــب األعمـــال 
عبدالكريـــم فليج، الذي يعمل في 
تجـــارة المابـــس ويســـتورد مـــن 
الصين منـــذ ســـنوات طويلة، بأن 
الشـــحنات الصينية بـــدأت تتأخر، 
وأن هناك مخاوف من قبل التجار 

إزاء هذا األمر.

تأخر البضائع الصينية ينذر بأزمة
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تنديداً بأوضاع البالد وأحداث “ثــورة البنزين” وتحطم “األوكرانية”

“الباسيج” يقمع احتجاجات طالبية في طهران

دبي ـ العربية نت

خرجـــت تظاهرات طابيـــة جديدة، أمس 
األحـــد، في جامعة أمير كبير في العاصمة 
االنتخابـــات  قبيـــل  طهـــران  اإليرانيـــة 
البرلمانيـــة، احتجاجـــًا علـــى األوضاع في 
البـــاد وتنديـــدًا بأحداث نوفمبـــر الماضي 

وإسقاط الطائرة األوكرانية.
وصـــور  فيديوهـــات  أظهـــرت  ذلـــك  إلـــى 
تداولهـــا ناشـــطون عبـــر مواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي مئـــات الطاب وهـــم يهتفون 
االنتخابـــات  لمقاطعـــة  تدعـــو  بشـــعارات 

المقررة في 21 فبراير الحالي.
ورفعـــوا الطـــاب عـــدة شـــعارات مرددين 
هتافات: “ال نريد نظامًا عسكريًا”، “الطالب 
الـــذل”، “ال للعســـكر وال  يمـــوت وال يقبـــل 
للسمســـرة السياســـية، وتحيـــا الجامعـــة”، 
وهـــؤالء  الفقـــر  فـــي  غارقـــون  و”النـــاس 
يفكـــرون فـــي التصويـــت”، وفـــق “إيـــران 

إنترناشـــونال”. كمـــا هتفـــوا ضـــد الحـــرس 
الثوري قائلين: “أيها الحرسي، أنت قاتلي” 
و”إطاق الصاروخ سرًا ليس خطأ بشريًا”، 

محملين الحرس الثوري مسؤولية إسقاط 
الطائـــرة األوكرانيـــة ومقتل 176 شـــخصًا 

كانوا على متنها.

الباسيج يقمع التظاهرات الطالبية )ارشيفية(

مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  عقبـــت 
االجتماعية على الخبر المعنون بـ 
“شركة قوامها خمسة آالف عامل 
تؤخر صرف الرواتب”، والمنشور 

في “الباد” السبت الماضي.
وقالـــت الـــوزارة “إنـــه بعـــد اطاع 
المنشـــور،  الخبـــر  علـــى  الـــوزارة 
بالـــوزارة  قامـــت اإلدارة المعنيـــة 
الشـــركة  مـــع  باالتصـــال  فـــوًرا 
صاحبة الشأن واتضح أن المنشأة 
الوطنية تضم 2700 عامل وليس 
نشـــره،  تـــم  كمـــا  عامـــل  آالف   5
وأنهـــا قامت بســـداد أجـــور جميع 
العاملين لشـــهر يناير، وتبقى نحو 
100 موظـــف إداري لـــم يســـتلموا 
تقـــوم  وســـوف  بعـــد،  أجورهـــم 
الشـــركة بســـدادها خـــال األيـــام 

القليلة المقبلة”.

صرف األجور 
المتأخرة لـ 100 

موظف خالل أيام
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الصواريخ ضربت أهدافا أميركية وأخرى للحشد الشعبي

علوي الموسوي

 علي الفردان

المنامة - عقارات السيف

حققت شـــركة عقارات الســـيف 
حاملـــي  إلـــى  صافيـــة  أرباًحـــا 
قدرهـــا  األم  الشـــركة  أســـهم 
للســـنة  دينـــار  مليـــون   10.93
المنتهية في 31 ديسمبر 2019، 
مقارنة مـــع 10.91 مليون دينار 

لنفس الفترة من العام الماضي، 
بارتفاع نسبته 0.11 %.

أرباح “عقارات السيف”

المنامة - إنوفست

“إنوفســـت”  ســـجلت مجموعـــة 
صافي ربح لمســـاهمي الشـــركة 
األم وقـــدره 2.14 مليـــون دوالر 
للثاثة أشـــهر المنتهيـــة في 31 
ديســـمبر 2019 مقارنة مع 1.70 
مليـــون دوالر لنفـــس الفترة من 

يمثـــل  مـــا  أي  الماضـــي،  العـــام 
زيادة بنسبة 26 %.

أرباح “إنوفست” بالربع الرابع

مليون دينار

مليون دوالر

11.9

2.14 
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المنامة - بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، برقية تهنئة من وزير 
الزياني،  الخارجية عبداللطيـــف 
بمناســـبة الذكرى التاسعة عشرة 
إلقـــرار ميثـــاق العمـــل الوطنـــي، 
الجالـــة  صاحـــب  فيهـــا  رفـــع 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الملـــك 
المناســـبة  بهـــذه  والتبريـــكات 
الوطنية، التي تجسد بداية عهد 
جديـــد مفعم بالتفـــاؤل واآلمال، 
والتمنيـــات  بالطموحـــات  زاخـــر 
لتحقيـــق مزيـــد مـــن اإلنجـــازات 
والمكتســـبات الوطنية المشرفة 
في شـــتى المجـــاالت والميادين، 
وهيـــأ لمملكـــة البحريـــن مكانـــة 
الـــدول  بيـــن  متقدمـــة  رفيعـــة 
الرؤيـــة  بفضـــل  المتطـــورة 
الثاقبـــة  والنظـــرة  الحكيمـــة 
لجالة الملك، لتحقيق مســـتقبل 
أكثر إشـــراًقا لهـــذا الوطن الغالي 

وأبنائه األوفياء.
وأشـــار إلـــى أن ذكـــرى الميثـــاق 
تجـــدد  نفوســـنا  علـــى  الغاليـــة 
اإلجمـــاع الشـــعبي علـــى الـــوالء 
والفـــداء لوطننـــا الغالـــي، تحـــت 
وتجـــّدد  الملـــك،  جالـــة  قيـــادة 
العزم الســـتكمال مســـيرة العمل 
التنميـــة  ومواصلـــة  الوطنـــي، 
لتعزيـــز مكانة المملكـــة وريادتها 

وتقدمها في المجاالت كافة.
وبـــارك وزيـــر الخارجيـــة لجالة 
ســـائًا  المناســـبة،  هـــذه  الملـــك 
المولى العلـــي القدير أن يعيدها 
على جالته بالصحـــة والعافية، 
وأن يديـــم جالتـــه ذخـــًرا وعـــًزا 
لمملكة البحرين وشـــعبها الوفي، 
قائًدا حكيًما لمســـيرتها التنموية 
والحضارية الزاخرة باإلنجازات 
المشرفة بفضل الرؤية السديدة 
لجالة الملك، وسدد على طريق 

الخير خطاه.

وزير الخارجية: “الميثاق” هيأ 
للبحرين مكانة رفيعة بين الدول

المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ رئيس 

ليتوانيا بذكرى 
االستقالل

ــــاد صــاحــب  ــب ــ ــل ال ــاهـ بـــعـــث عـ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  خليفة،  آل 
ــيـــس جـــمـــهـــوريـــة لــيــتــوانــيــا  رئـ
بمناسبة  نــوســيــدا،  جيتاناس 

ذكرى استقال باده.

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء 
وسمو ولي العهد يتلّقون مزيدا من التهاني

تلقـــى عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
ورئيـــس  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
وولـــي  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيات تهنئة من عدد من الوزراء وكبار 
المســـؤولين بالمملكـــة، بمناســـبة الذكرى 
العمـــل  ميثـــاق  إلقـــرار  عشـــرة  التاســـعة 
الوطنـــي. وتلقـــى جالته برقيـــات تهنئة 
من كل من: وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
الزياني ووزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف ووزير 

المواصـــات واالتصـــاالت كمـــال أحمـــد، 
ووزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح، ووزير 
زايـــد  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 

الزياني، ووزير شؤون الشباب والرياضة 
أيمـــن المؤيـــد، ووزيـــر شـــؤون الكهربـــاء 
والماء وائل المبارك، ورئيس جهاز األمن 

الوطنـــي الفريق عادل الفاضل، والرئيس 
البحريـــن  ممتلـــكات  لشـــركة  التنفيـــذي 

القابضة خالد الرميحي.

المنامة - بنا

االثنين 17 فبراير 2020 - 23 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4143
سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

إنا هلل وإنا إليه راجعون

شــكـر عــلى تعـاٍز
 تتقدم

قبيلة البوعينين
 بخالص الشكر والتقدير واالمتنان إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
  عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وإلى صـاحـب السمو الملكي األمير خليـفة بن سلـمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحــب السمو الملكي األمير سلــمان بن حمـــد آل خليفة
 ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

 وإلى أصحاب السمو والمعالي أفراد العائلة المالكة الكريمة وأصحاب السعادة الوزراء والمستشارين ومعالي

 رئيس مجلس الشورى وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وأصحاب السمو والسعادة المحافظين وأصحاب الفضيلة

 والسماحة العلماء ورجال الدين األفاضل والقضاة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأصحاب السعادة السفراء

 وأعضاء السلك الدبلوماسي والوكالء والوكالء المساعدين وكبار المسؤولين في المملكة وجميع اإلخوة واألهل

 واألصدقاء والمعارف وإلى كل من واسانا بالوقفة الصادقة وشاركنا المصاب األليم سواء بالحضور أم النشر برقيًا أو

هاتفيًا من داخل مملكة البحرين وخارجها.

 بوفاة فقيدنا الغالي المغفور له بإذن اهلل تعالى

المرحوم حسن بن عبداللطيف البوخماس البوعينين
 سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر

 والسلوان، وأال يريهم مكروها في عزيز لديهم انه سميع مجيب الدعاء

تلقـــى عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ورئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيات تهنئة من 

سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة، بمناسبة 
الذكرى التاسعة عشرة إلقرار ميثاق العمل الوطني.

ورفع ســـموه، إلى مقـــام خالص التهانـــي والتبريكات بهذه 
المناســـبة الوطنية، مؤكدًا سموه أن ميثاق العمل الوطني، 
شـــكل انطاقـــة جديـــدة للمملكـــة اتحـــدت فيهـــا تطلعـــات 

ملكية سامية، وتأييد شعبي لما أراده جالة الملك للوطن 
وشـــعبه من نهضة وتطور سياسي واقتصادي واجتماعي 
وحقوقي، الفًتا ســـموه إلى أن المملكة بقيادة جالة الملك 
مستمرة في نهجها التطويري مستلهمة من مبادئ الميثاق 

قيم المواطنة والعدالة والديمقراطية.

تلقـــى عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ورئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة برقيـــات تهنئة من رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــؤون اإلســـامية الشـــيخ عبدالرحمن 
بـــن محمد بـــن راشـــد آل خليفة، بمناســـبة الذكرى التاســـعة 
عشـــرة إلقـــرار ميثاق العمل الوطني. ورفـــع رئيس المجلس 

األعلى للشؤون اإلسامية، أسمى آيات التهاني والتبريكات 
العمـــل  التاســـعة عشـــرة إلقـــرار ميثـــاق  الذكـــرى  بمناســـبة 
الوطني، مستذكًرا بإجال واعتزاز ما تعبر عنه هذه الذكرى 
التاريخية والغالية من عزيمة صادقة ومعان ســـامية وقيم 
نبيلـــة، اتحـــدت فيها جميـــع اإلرادات مع رؤيـــة جالة الملك 
الحكيمة فـــي البناء والتنمية، وإن هذه الذكرى لتســـتحضر 
فـــي النفوس قيم التعاون والبناء، وتبعث فيها روح العطاء 
والعمل لتقديم المزيد في سبيل تحقيق النجاحات وتجاوز 

التحديـــات، كمـــا أنها فرصة الســـتذكار تلك الـــروح الوطنية 
الخاقـــة والتضامـــن الشـــعبي الصـــادق مـــع تطلعـــات جالة 
الملك نحو مســـتقبل مشرق ينطلق من قيم الدين والعروبة 
والعادات والتقاليد ويصون الثوابت والمنجزات والحريات 
ويعزز الهوية والوحدة والســـام، سائًا، المولى عز وجل أن 
يحفظ جالة الملك وأن يديم على مملكة البحرين أفراحها 
وأعيادهـــا وازدهارهـــا فـــي ظـــل جالـــة الملـــك، وأن يحفظ 

شعبها الوفي درًعا واقًيا وحصًنا حصيًنا.

تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة وولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
برقيات تهنئة من األمين العام للمجلس األعلى للشـــباب 

والرياضة الشـــيخ سلمان بن إبراهيم بن حمد آل خليفة، 
بمناســـبة الذكـــرى التاســـعة عشـــرة إلقرار ميثـــاق العمل 

الوطني.
 ورفـــع الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم بن حمـــد آل خليفة 
خالص التهانـــي والتبريكات بالمناســـبة الوطنية، مؤكًدا 
أن ميثاق العمل الوطني قام واستقام على قواعد ثابتة، 

وأصـــول وأفكار وطنية راســـخة، فهو وعد ملكي ســـاٍم، 
وعقـــد شـــعبي راق، وعهد وطني زاهـــي، إذ جاء الميثاق 
مترســـًما المنهج الديمقراطـــي الكامل، ومعلًيا قيم الحق 
والحرية والحكم العادل، منّوًها بأن الميثاق والدســـتور، 
ثنائية سياســـية نابعة من رغبـــة ملكية إصاحية ملهمة 

وإرادة وطنية شعبية حرة.

... ويتلقون تهاني حمد بن محمد

... ويتلقون تهاني رئيس “األعلى اإلسالمي”

... ويتلقون تهاني سلمان بن إبراهيم
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اســتــقــبــل نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
ــوزراء ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن  ــ ــ ال
بقصر  بمكتبه  خليفة  آل  مــبــارك 
الـــقـــضـــيـــبـــيـــة، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

عبداللطيف الزياني.
ــرب ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن  ــ وأعـ
للثقة  تهانيه  عن  خليفة  آل  مبارك 
وزيــًرا  بتعيينه  السامية،  الملكية 
فترة  بجهوده  مشيًدا  للخارجية، 

لمجلس  العام  األمين  مهام  توليه 
العربية،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
مــتــمــنــًيــا لـــه الــتــوفــيــق فـــي الــقــيــام 

بمسؤوليات منصبه المهم. 
وأكد الزياني أن ما استمع إليه من 
من سموه ستكون خير  توجيهات 
معين في القيام بأعباء منصبه، لما 
فيه خير المملكة ورعاية مصالحها 

ومصالح مواطنيها.

محمد بن مبارك يتمنى للزياني 
التوفيق بالمهمات الجديدة

المنامة - المجلس األعلى للصحة

تــرأس الفريــق طبيــب الشــيخ محمد بن عبــدهللا آل خليفة رئيــس المجلس 
األعلــى للصحــة رئيــس الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونا 
)كوفيــد19-( االجتمــاع الثانــي للفريــق بحضــور وزيــرة الصحــة فائقــة بنت 
ســعيد الصالح واللواء طبيب الشــيخ ســلمان بن عطية هللا آل خليفة قائد 
مستشــفى الملــك حمــد الجامعي، ووليد خليفة المانــع وكيل وزارة الصحة 
ومريــم عذبــي الجالهمــة الرئيــس التنفيذي للهيئــة الوطنية لتنظيــم المهن 
والخدمــات الصحيــة ومريــم الهاجــري الوكيــل المســاعد للصحــة العامــة 
بوزارة الصحة، وعبدهللا درويش من المستشــفى العســكري، وممثلين عن 
مستشفى السلمانية الطبي، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، وأعضاء 

الفريق من ممثلي الجهات الحكومية ذات العالقة.

 وفي مستهل االجتماع، ثّمن الفريق 
الــوطــنــي الــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة من 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  لدن 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، وفي هذا اإلطار 
بحث فريق العمل الوطني توصيات 
صاحب  برئاسة  التنسيقية  اللجنة 
ــــي الــعــهــد نــائــب  الــســمــو الــمــلــكــي ول
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
مــجــلــس الــــــــوزراء لـــاســـتـــعـــدادات 
تطبيق  ومراجعة  للمرض،  للتصدي 
فيما يخص  االحترازية  اإلجــراءات 
ــذيــن  مــنــح تـــأشـــيـــرات لـــأجـــانـــب ال
الشعبية  الــصــيــن  جــمــهــوريــة  زاروا 
إلى  ــدخــول  ال يــوًمــا قبل   14 خــال 
والتأكد  ومراجعة  البحرين  مملكة 
المخصصة  األمـــاكـــن  جــاهــزيــة  مــن 
للحجر الصحي للحاالت المشتبه بها 
واألماكن المخصصة لعاج الحاالت 

المصابة.
 كما ناقش االجتماع تعيين وتجهيز 
ــوارئ لــمــبــاشــرة الــحــاالت  ــطـ ــرق الـ فـ

ــي كـــافـــة الــمــســتــشــفــيــات ومــطــار  فـ
وتقييم  والموانئ،  الدولي  البحرين 
المتخذة  الــبــروتــوكــوالت  ومــتــابــعــة 
تجاه القادمين من جمهورية الصين 
والمقيمين  المواطنين  من  الشعبية 
ومــتــابــعــة آخـــر الــمــســتــجــدات على 
الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي، 
وضرورة تقصي الحقائق ونشر آخر 
للجمهور  بــشــفــافــيــة  الــمــســتــجــدات 

الكريم عبر المنصات الرسمية.
 كما َأطلع الشيخ محمد بن عبدهللا 
على  الــفــريــق  ــاء  ــضـ أعـ خــلــيــفــة  آل 
بها بحضور  قام  التي  الزيارة  نتائج 
إبراهيم  مركز  إلــى  الصحة،  وزيـــرة 
بمنطقة  االجــتــمــاعــي  كــانــو  خــلــيــل 
جاهزيته  لتفقد  وذلـــك  السلمانية، 
ــتــــي اتـــخـــذت  ــ واالســـــتـــــعـــــدادات ال
واستقبال  لعزل  المركز  لتخصيص 
الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس 
ــا )كــــوفــــيــــد19-(، حــيــث تم  ــ كــــورون
المخصصة  األجنحة  على  االطــاع 
ــتــجــهــيــزات الــمــصــاحــبــة  ــعــزل، وال ــل ل
المرضى،  وتحويل  استقبال  آللية 

والتدابير الوقائية التي وضعت لمنع 
ــعــدوى، وتــوجــيــه الــكــوادر  انــتــقــال ال
ــاع الــبــروتــكــوالت  ــب الــعــامــلــة عــلــى ات
ــعــاجــيــة الــمــتــبــعــة واإلجـــــــراءات  ال
ــمــكــافــحــة الـــعـــدوى،  الـــمـــوضـــوعـــة ل
وتــطــبــيــقــهــا بــالــشــكــل الــســلــيــم الـــذي 
وصحة  سامة  على  الحفاظ  يكفل 
من  لهم  الحماية  وتأمين  المرضى، 

اإلصابة بالفيروس.
ــّوه رئيس   وفــي ختام االجــتــمــاع، ن
بالتنسيق  للصحة  األعلى  المجلس 
العامة  المستشفيات  بين  والتكامل 
الصحي  الــوعــي  وتعزيز  والــخــاصــة 
من  المجتمع  شــرائــح  مختلف  لــدى 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن والـــــزوار 
اإلعــامــيــة  ــوســائــل  ال مختلف  عــبــر 
وضرورة التواصل واإلعام لتوعية 
وطمأنة الجمهور الكريم باإلجراءات 

المتخذة للتصدي للعدوى.
الطبي  الــوطــنــي  ــفــريــق  ال ويــتــولــى 
ــدي لـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا  ــصــ ــتــ ــ ــل ــ ل
)كــــوفــــيــــد19-(، الـــقـــيـــام بــمــراجــعــة 
لمنع  ــراءات  ــ واإلجـ النظم  وتطبيق 
وصول العدوى إلى البحرين، ووضع 
الخطط وتوفير اإلمكانيات للتعامل 
بــإصــابــتــهــا  ــة مــشــتــبــه  ــالـ ــع أي حـ مــ
عن  فضاً  معها،  والتعامل  بالعدوى 
ــع خــطــة الــتــعــامــل مــع مــن كــان  وضـ
الكتشاف  المريض  مع  اتصال  على 
انتشار  تــطــور  ومــتــابــعــة  ــدوى  عـ أي 
بالتواصل  ا  وإقليميًّ ا  عالميًّ المرض 
يقوم  كما  العالمية،  المنظمات  مــع 
بإخطار الجمهور بالمستجدات ورفع 

تقارير دورية للحكومة.

والمنافــذ المستشــفيات  فــي  الحــاالت  لمباشــرة  الطــوارئ  فــرق 
مراجعة آخر االستعدادات للتصدي لـ “كورونا”

الدبلوماسية البحرينية تخطو بثبات نحو التطور
ــة الــمــلــكــيــة ــق ــث ــال ــي ب ــانـ ــزيـ ــئ الـ ــن ــه ــد بـــن عـــبـــداهلل ي ــالـ خـ

ــوزراء  ــ ال نــائــب رئــيــس مجلس  اســتــقــبــل 
الــشــيــخ خـــالـــد بـــن عـــبـــدهللا آل خــلــيــفــة، 
وزيــرالــخــارجــيــة عــبــدالــلــطــيــف الــزيــانــي، 

بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
اللقاء، هنأ الشيخ خالد بن عبدهللا  وفي 
وزير الخارجية بمناسبة نيله ثقة صاحب 
ــاد، مــتــمــنــيــًا لـــه كل  ــبـ ــة عــاهــل الـ ــجــال ال
التوفيق والنجاح في أداء مهمته الوطنية 
على أكمل وجه بما يحقق تطلعات قيادة 
وتوجهات  ورؤى  الملك،  الجالة  صاحب 
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 
السمو  الــوزراء، ومساندة صاحب  رئيس 
األعلى  القائد  نــائــب  العهد  ولــي  الملكي 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
الخارجية على  لوزير  وأعــرب عن شكره 

الجديد  منصبه  فــي  تعيينه  قبل  دوره 
كأول بحريني يشغل منصب األمين العام 
العربية،  الخليج  لــدول  التعاون  لمجلس 
المقدرة  والمواقف  الواضحة  والبصمات 
ــوال فــتــرة تــولــيــه شــؤون  الــتــي تــركــهــا طـ
أمانة مجلس التعاون، التي ساهمت في 
المشترك  الخليجي  العمل  مسيرة  تعزيز 

ونال بفضلها تقدير الدول الشقيقة.
بذلها مستشار  التي  الجهود  استذكر  كما 
جالة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خال 
ــخــارجــيــة، الــتــي  ــر ال ــ تــولــيــه مــنــصــب وزي
البحرين  ساهمت في إبراز رسالة مملكة 
السام  للعالم والتي تحمل جميع معاني 

والتعاون واالحترام.

وأكد أن مملكة البحرين وعلى مدى أكثر 
وترسخت  حضورها  تعزز  عــامــًا،   50 من 
ــصــعــيــديــن اإلقــلــيــمــي  مــكــانــتــهــا عــلــى ال
الــرائــدة،  دبلوماسيتها  بفضل  ــي  ــدول وال
التي كانت وال تزال تخطو بثبات وتتقدم 
لأفضل نحو طريق التطوير، لما تتصف 
ومصداقية  وموضوعية  رصــانــة  مــن  بــه 
ــا أكــســب الــمــمــلــكــة احــتــرام  وتـــــــوازن، مـ

وتقدير وثقة المجتمع الدولي الذي لعبت 
المواقف  مختلف  فــي  فــاعــاً  دورًا  فيه 

والظروف.
الـــدؤوب  الــخــارجــيــة سعيه  وأكـــد وزيـــر 
لــلــعــمــل عــلــى أن تـــواصـــل الــدبــلــومــاســيــة 
اإلنجازات  من  المزيد  تحقيق  البحرينية 
والتقدم في ظل ما تنعم به المملكة من 

تنمية شاملة في مختلف المجاالت.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

اجتماع نيابي حكومي لتعزيز التعاون المشترك
ــن ــواط ــم ــة ال ــدمـ ــة وخـ ــوي ــم ــن ــت ــرة ال ــي ــس ــم تــحــقــيــقــا ألهــــــداف ال

نائب  العهد  ولــي  لتوجيهات  تنفيذا 
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
مــجــلــس الــــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
خــلــيــفــة، لــمــواصــلــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
التنفيذية  الــســلــطــة  بــيــن  الــمــشــتــرك 
التشريعية، لخدمة الوطن  والسلطة 
والــمــواطــنــيــن، وتــحــقــيــقــا ألهــــداف 
وتطلعات المسيرة التنموية الشاملة، 
الجالة  الباد صاحب  عاهل  بقيادة 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ــواب صــبــاح  ــ ــن ــ عــقــد فـــي مــجــلــس ال
بين  مشتركا  اجتماعا  األحــد،  امــس 
ولجنة  النواب  مجلس  مكتب  هيئة 
والــنــواب  الــشــورى  شـــؤون مجلسي 

بالحكومة.
ورأس االجتماع من الجانب النيابي 

زينل،  فوزية  النواب  رئيسة مجلس 
بحضور النائب األول لرئيسة مجلس 
عــبــدالــنــبــي سلمان  ــنــائــب  ال الـــنـــواب 
لــرئــيــســة مجلس  ــي  ــان ــث ال والـــنـــائـــب 
ورئيس  ــد،  زايـ علي  النائب  الــنــواب 
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
النائب محمد العباسي، ورئيس لجنة 
الشؤون المالية واالقتصادية النائب 
أحمد السلوم، ورئيس لجنة الشؤون 
الوطني  واألمــن  والدفاع  الخارجية 
النائب محمد السيسي، ورئيس لجنة 
الصالح،  مــمــدوح  النائب  الــخــدمــات 
ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة 
النائب حمد الكوهجي، واألمين العام 

للمجلس المستشار راشد بونجم.
ــجــانــب  ــن ال ــر االجـــتـــمـــاع مــ ــضـ  وحـ
ــر الــعــدل والــشــؤون  الــحــكــومــي، وزيـ

خالد  الشيخ  واألوقــــاف  اإلســامــيــة 
المالية  ــر  ــ ووزي خليفة  آل  عــلــي  بــن 
سلمان  الشيخ  الوطني  واالقــتــصــاد 
العمل  ووزيــر  خليفة،  آل  خليفة  بن 
والتنمية االجتماعية جميل حميدان، 
ــؤون مــجــلــســي الـــشـــورى  ــ ــر شـ ــ ــ ووزي
والنواب رئيس لجنة شؤون مجلسي 

البوعينين  غــانــم  ــنــواب  وال الــشــورى 
ووزير شؤون اإلعام علي الرميحي. 
أوجه  تعزيز  االجتماع، بحث  وأثناء 
التعاون المشترك بين مجلس النواب 
ــي ضــــوء مــضــامــيــن  والـــحـــكـــومـــة، فـ
الخطابات الملكية السامية وبرنامج 

الحكومة )2019 - 2022(.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

والتجارة  الصناعة  وزير  استقبل 
بمكتبه  الزياني،  زايــد  والسياحة 
ــائــب مـــمـــدوح الــصــالــح، وتــم  ــن ال
أثناء اللقاء بحث ومناقشة جملة 
ــعــام، وتلك  مــن قــضــايــا الــشــأن ال
ــشــأن االقــتــصــادي  ــال الــمــتــعــلــقــة ب
استعراض  جانب  إلى  والتنموي، 
أوجــــــــه الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق 
السلطتين  بين  المشترك  والعمل 
التشريعية والتنفيذية. وفي هذا 

الصدد، أعرب الوزير عن استعداد 
الوزارة لتقديم الدعم والمساندة 
الجهات  ولكل  النيابي  للمجلس 
األخرى المعنية وذات العاقة في 
مملكة البحرين، منوهًا إلى أهمية 
بين  المشترك  والعمل  التنسيق 
المعنية  الجهات  وكافة  ــوزارة  الـ
وإستراتيجيات  رؤى  لتحقيق 
الحكومة وبما يصب في الصالح 

العام.

تنسيق مشترك بين “الصناعة” و“النواب”
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تحفيز المعلمين للمشاركة بـ “جائزة محمد بن زايد”
البونوظـــة: البحريـــن تزخـــر بطاقـــات تربويـــة لهـــا بصمـــة فـــي تطويـــر التعليـــم

افتتحـــت الوكيل المســـاعد للتعليـــم العام 
والفنـــي بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم لطيفة 
البونوظـــة، اللقـــاء التعريفي الـــذي نظمته 
اللجنـــة الفنيـــة لجائـــزة محمـــد بـــن زايـــد 
ألفضل معّلم خليجي بالوزارة، إذ يعد هذا 
اللقـــاء تحفيزًيـــا إلتاحة الفرصـــة من أجل 
مشـــاركة أكبـــر عـــدد ممكـــن بالجائـــزة في 

دورتها الثالثة.
حضـــر اللقـــاء ممثلـــو اإلدارات التعليميـــة 
المختلفة، ولفيف من المعلمين والمعلمات 
بقاعـــة  وذلـــك  المـــدارس،  مختلـــف  مـــن 
االجتماعـــات بمعهـــد الشـــيخ خليفـــة بـــن 

سلمان للتكنولوجيا.
وأثنـــاء اللقاء، أكـــدت البونوظة أنه يجب 
مشـــاركة أكبـــر عدد ممكـــن مـــن المعلمين، 
إذ تتمتع مملكـــة البحرين بطاقات تربوية 
لهـــا بصمـــة واضحـــة بالميـــدان التعليمـــي 

بالمملكة، استطاعت أن تترك أثرا إيجابيا 
فـــي تطوير التعليم واســـتدامته بالمملكة، 
ووجهت إلى ضـــرورة توضيح المعلومات 
لزمالئهـــم الذين لم يتمكنـــوا من الحضور؛ 
إلتاحـــة الفرصـــة ألكبر عـــدد ممكـــن منهم 
للمشـــاركة في هـــذه الجائزة التي تســـتمد 
أهميتهـــا من رســـالتها النبيلة التي اتخذت 
من القيم التربوية والعلم والمعرفة أساًسا 

لها.
اســـتراتيجية  علـــى  الحضـــور  واطلـــع 
وأهدافهـــا،  الجائـــزة، ورؤيتهـــا ورســـالتها 
إضافـــًة إلـــى معاييرها التي تشـــتمل على 
التميـــز فـــي اإلنجـــاز، واإلبـــداع واالبتكار، 
والتطويـــر والتعّلم المســـتدام، والمواطنة 
الوطنـــي،  واالنتمـــاء  والـــوالء  اإليجابيـــة 
والريـــادة المجتمعيـــة والمهنية، فضاًل عن 
توضيح الشـــروط العامة للجائزة، وكيفية 

التســـجيل  فتـــرة  خـــالل  بهـــا  المشـــاركة 
عبـــر   ،2020 مـــارس   15 لغايـــة  المتاحـــة 
www.mbza� (موقـــع الجائزة اإللكتروني 

ward.ae(، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب 
طـــرح االستفســـارات حول الجائـــزة، وتم 
الـــرد على جميع األســـئلة مـــن قبل أعضاء 
دول  تغطـــي  الجائـــزة  أن  يذكـــر  اللجنـــة. 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وتهدف إلى 

تحفيـــز المعلمين على اإلبداع والتميز في 
الميدان التربـــوي، بما ينعكس إيجاًبا على 
مخرجـــات التعليـــم في الدول المشـــاركة، 
بالجائـــزة مكافـــآت  للفائزيـــن  وُخصصـــت 
إلـــى  إضافـــًة  درهـــم،  مالييـــن   6 بقيمـــة 
حصول أفضل المعلمين المشـــاركين على 
دورات تدريبيـــة فـــي مؤسســـات وبيـــوت 

خبرة عالمية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 
لفريـــق الركـــن عبـــدهللا النعيمي 
العامـــة،  بالقيـــادة  مكتبـــه  فـــي 
أمس وفًدا مـــن موظفي أعضاء 

الكونغرس األميركي.
ورحب وزير شؤون الدفاع بوفد 
الكونغـــرس  أعضـــاء  موظفـــي 
أثنـــاء  واســـتعرض  األميركـــي، 
التعـــاون  عالقـــات  اللقـــاء 
القائمـــة  المشـــترك  والتنســـيق 

بيـــن مملكة البحريـــن والواليات 
المتحدة األميركية الصديقة.

وحضـــر اللقـــاء مســـاعد رئيـــس 
هيئة األركان لإلمـــداد والتموين 
اللواء الركن بحري يوســـف مال 
هللا، ومديـــر الصيانـــة والتزويـــد 
بحـــري  الركـــن  اللـــواء  الفنـــي 
أنـــور الجـــودر، ومديـــر التعـــاون 
العســـكري اللـــواء الركـــن بحـــري 

محمد السادة.

وزير الدفاع يبحث التعاون مع “الكونغرس”

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة، وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي؛ بمناســـبة تعيينه فـــي منصبه 
الجديـــد، بحضـــور وزير شـــؤون الدفاع 

لفريق الركن عبدهللا النعيمي.

وأثنـــاء اللقـــاء، رحب القائـــد العام لقوة 
دفاع البحرين بوزيـــر الخارجية، معرًبا 
لـــه عن خالـــص التهنئـــة بالثقـــة الملكية 
التوفيـــق  كل  لـــه  متمنًيـــا  الســـامية، 
والســـداد في أداء مهامه الدبلوماســـية 

الجديدة.

القائد العام يهنئ وزير الخارجية

الدبلوماسية البحرينية موضع ثقة واحترام العالم
النجاحـــات مواصلـــة  علـــى  قـــادر  الزيانـــي  حمـــد:  بـــن  ناصـــر 

اســـتقبل مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائد 
الحرس الملكي اللواء الركن سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، وزير الخارجية 
عبداللطيـــف الزيانـــي، بمناســـبة تعيينـــه 
فـــي منصبـــه الجديـــد بحضـــور الشـــيخ 
أحمـــد بـــن عبدالعزيـــز آل خليفـــة. وهنـــأ 
ســـموه الزيانـــي بالثقة الملكية الســـامية 
بتعيينـــه وزيـــرا للخارجيـــة، متمنيـــا لـــه 
مهمـــات  أداء  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق 
عمله، ومواصلة النجاحات التي حققتها 
العديـــد  فـــي  البحرينيـــة  الدبلوماســـية 
مـــن المجـــاالت، التـــي تأتي انعكاًســـا لما 
يوليه صاحب الجاللة الملك من اهتمام 
بالقطاع الحيـــوي المهم، الذي حقق منذ 
تأسيســـه نجاحات بارزة، وعـــرف العالم 
بالهويـــة البحرينية الرصينة وسياســـات 

مملكة البحرين الخارجية.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن الخبرة الواســـعة 
والدرايـــة التامة التـــي يتمتع بها الزياني 
والتي اكتســـبها جـــراء عمله في المواقع 
الحكوميـــة البحرينية، إضافة إلى توليه 
منصـــب األمين العـــام لمجلـــس التعاون 
حقـــق  الـــذي  العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول 
مـــن خاللـــه نجاحـــات كبيرة فـــي العديد 

مـــن القضايـــا، ستســـهم في اســـتمرارية 
االرتقـــاء بالعمل الدبلوماســـي البحريني 
الخارجيـــة،  السياســـة  عمـــل  وتطويـــر 
والبنـــاء علـــى مـــا تحقـــق مـــن إنجـــازات 
لمملكـــة  الثابتـــة  األســـس  وفـــق  كبيـــرة 
البحريـــن، التي ال تحيد عنها حتى باتت 
الدبلوماســـية البحرينيـــة موضـــع تقدير 

واحترام وثقة دول العالم.

وبين ســـموه أن الزياني ووفق ما يتمتع 
به من فكر نير في المجال الدبلوماســـي 
جاللـــة  توجيهـــات  تنفيـــذ  علـــى  قـــادر 
الملـــك، والراميـــة الى اســـتمرارية العمل 
للنهوض باألداء الدبلوماســـي البحريني 
وتطويره؛ لضمان اســـتدامته وجاهزيته 
ومواكبتهـــا  البحرينيـــة  الدبلوماســـية 

للتطورات العالمية كافة.
وأكـــد الزيانـــي أنـــه ســـيعمل جاهـــدا من 
أجـــل تنفيـــذ الرؤيـــة الملكيـــة الســـامية 
النجاحـــات  تحقيـــق  اســـتمرارية  فـــي 
للدبلوماســـية البحرينيـــة، والبنـــاء علـــى 
باهـــرة،  إنجـــازات  مـــن  لهـــا  تحقـــق  مـــا 
مؤكـــدا حرصـــه علـــى تســـخير خبراتـــه 
مـــن أجل تعزيـــز القيم واألســـس الثابتة 
للدبلوماســـية البحرينيـــة، مـــا يعـــزز من 

احترام وتقديم العالم للمملكة.

 المنامة - بنا

مقبـرة للمسيحيين خلف كراجـات سلمابـاد خضـراء وأنيقة
بالبحريـــن،  للمســـيحيين  مقبرتـــان 
األولـــى بالمنامة واألخرى بســـلماباد، 

وتحديًدا خلف منطقة الكراجات.
الالفـــت في هـــذه المقبـــرة أن بعض 
شـــواهد القبور كتبت باللغة العربية، 

وبعضها من المسيحيين العرب.
الزميل سلمان طربوش كان مجدوالً 
يومه أمس أن يصلح عطًبا بسيارته 
المقبـــرة،  مـــن  قريـــب  “كـــراج”  عنـــد 
والحظ الفتة المقبرة وبابها مفتوًحا، 
للدخـــول  الحـــارس  مـــن  واســـتأذن 
والتصويـــر، وكانـــت هـــذه حصيلتـــه 
مـــن الصـــور والمشـــاهدات، ووصف 
المقبـــرة للزمـــالء بصحيفـــة “البـــالد” 

بأنها خضراء ومرتبة وأنيقة.

تصوير: سلمان طربوش



اســـتنكر رئيـــس جمعيـــة ســـواق ســـيارات 
النقـــل العـــام )التكاســـي( محمـــد البربوري 
الدولـــي  البحريـــن  مطـــار  إعـــان  قـــرار 
الحديث بشـــأن الدعوة الموجهة لمشـــغلي 
وسائقي ســـيارات األجرة لتقديم خدمات 
األجـــرة فـــي مبنـــى المســـافرين الجديـــد 
بمطـــار البحريـــن الدولي، باشـــتراطه على 
أن تمنح األولوية للسيارات الحديثة لنقل 
المســـافرين، والذي اعتبره “مجحًفا” بحق 

السواق البحرينيين القدامى.
 وقـــال لـ”البـــاد”: هناك إجحـــاف وقرارات 
تعســـفية للســـواق الموجودين المسجلين 
بقائمة سواق النقل من المطار والذي يبلغ 
عددهـــم حوالـــي 170 ســـائًقا، فجميعهـــم 
بحرينيون ممن خـــدم وطنه ألكثر من 30 
ســـنة، وقـــام بتقديـــم خدمـــات األجرة في 
مبنى نقل المســـافرين، ولكن وجود شرط 
بـــأن تكـــون األولويـــة للســـيارات الحديثة 
يعيـــق عملهم، إذ إن هذا الشـــرط ســـيعيق 

عمل أصحاب السيارات القديمة.
مـــع  اجتماعنـــا  خـــال  “رفعنـــا  وأضـــاف:   
واالتصـــاالت  المواصـــات  وزارة  ممثلـــي 
يـــوم الخميـــس الماضي عدة نقاط بشـــأن 
العـــام  النقـــل  أصحـــاب  أوضـــاع  تعديـــل 
)التكاسي(، وذلك من خال تعديل شروط 

تقديم الطلب لمبنى المطار الجديد”.
وبّيـــن “رفعنـــا مرئياتنا للـــوزارة، وهي بأن 
تكون األولوية لســـيارات األجـــرة القديمة 
وعدم طلب انضمام سواق سيارات أجرة 
ـــا، وذلـــك  جـــدد إال عنـــد الحاجـــة تدريجيًّ
النخفاض نقلهم للمســـافر الختال النسبة 

والتناســـب، فمنـــذ الصباح وحتى المســـاء 
يقوم ســـائق التاكســـي بنقل مسافر واحد 
فقـــط/ ويعـــود ذلـــك نســـبًة للعـــدد الكبيـــر 
الموجـــود مـــن ســـواق النقـــل، والشـــركات 

الخاصة بالنقل”.

الزي البحريني

وأوضـــح “يجـــب أن تكون طلبـــات تقديم 
خدمـــات األجـــرة فـــي مبنـــى المســـافرين 
الجديـــد بمطـــار البحرين الدولي لســـائقي 
األجـــرة أصحـــاب الخبـــرة الذيـــن يملكون 
خبـــرة طويلـــة، علًمـــا بـــأن البحرينـــي بزّيه 

)الغترة والثوب( يشّكل واجهة للسواح”.
وقـــال: “ســـبق أن تقدمـــت مجموعـــة مـــن 
النـــواب وبمعيـــة رئيســـة مجلـــس النـــواب 
فوزية بنـــت عبدهللا زينـــل اقتراًحا برغبة 

بشـــأن قيام صندوق تمكين بدعم سائقي 
ســـيارات األجرة البحرينيين، المتمثل في 
المســـاهمة فـــي تطويـــر القطـــاع الخـــاص 
فـــي  االقتصـــادي  النمـــو  محـــرك  لجعلـــه 
المملكـــة، وذلـــك من خـــال توفيـــر برامج 
تمويل لشـــراء ســـيارات حديثة ومتطورة 
ومريحـــة للـــركاب، ولغـــرض توفير فرص 
أن  إال  البحرينييـــن،  للمواطنيـــن  العمـــل 

المقترح متوقف لحد اآلن”.
وأضـــاف: “تمكيـــن” تقـــوم بدعـــم دكاكيـــن 
“السمبوســـة” بـ 20 و30 ألف دينار، “واحنا 
واجهة البلد لضيوف البلد، لم تدعمنا لحد 

اآلن”، وذلك على حد تعبيره.

السيرة والسلوك

وأضاف “إلى جانب شـــرط منـــح األولوية 

للســـيارات الحديثـــة، للمـــرة الثانية طلبت 
شـــركة مطار البحرين طلب شـــهادة حسن 
سيرة والسلوك مرة أخرى، علًما بأن قائمة 
ســـواق األجـــرة بالمطار القديم ســـبق وأن 
قاموا بتقديم لهم شـــهادة حســـن الســـيرة 

والسلوك”.

حصر االشتراطات

ولفـــت إلـــى أن حصـــر االشـــتراطات علـــى 
الســـائق البحرينـــي الـــذي يمـــارس نشـــاط 
النقل، ورفع تلك االشـــتراطات عن العامل 

األجنبي مرفوض.
وقـــال: “عـــدد ســـواق األجـــرة فـــي مملكة 
البحريـــن نحـــو 978 ســـائًقا، ومنهـــم 170 
مســـجلين بقائمـــة تقديم خدمـــات األجرة 
بمطـــار  الجديـــد  المســـافرين  مبنـــى  فـــي 

النقـــل  نشـــاط  يمـــارس  فيمـــا  البحريـــن، 
وتصـــل  بحرينـــي،   100 نحـــو  بالمطـــار 

أعمارهم إلى 60 سنة.
األجـــرة  ســـيارات  “أصحـــاب  أن  وبيـــن 
يؤملـــون خيـــًرا بأن يتـــم معالجة موضوع 
اشـــتراطات التقديـــم للســـيارات الحديثة 
وزارة  تحمينـــا  وأن  األولويـــة،  بحســـب 
القـــرارات  مـــن  المواصـــات واالتصـــاالت 

التعسفية المجحفة بحقنا”.

تقديم الطلبات

والجدير بالذكر بأن شـــركة مطار البحرين 
وّجهت دعوة لمشـــغلي وســـائقي سيارات 
األجـــرة لتقديم خدمـــات األجرة في مبنى 
البحريـــن،  بمطـــار  الجديـــد  المســـافرين 
للراغبيـــن ممـــن تنطبـــق عليهـــم الشـــروط 

واإلحـــكام بتقديـــم طلباتهم قبل تدشـــين 
المبنى في عام 2020.

 واشـــتركت شـــرطة مطـــار البحريـــن بـــأن 
تمنـــح األولوية للســـيارات الحديثة، ويتم 
أحجـــام مختلفـــة  ذات  ســـيارات  اختيـــار 

لتلبية احتياجات المسافرين المتنوعة.
وطلبت الشركة وثائق ومستندات للتقديم 
منها نســـخ من بطاقة الهوية ونســـخة من 
رخصة الســـيارة وتصريح تشـــغيل سيارة 
مـــن  ونســـخة  المفعـــول،  ســـارية  األجـــرة 

شهادة حسن السيرة والسلوك.
وحـــددت شـــركة مطـــار البحريـــن موعـــًدا 
أقصـــاه 24 فبرايـــر 2020 بتقديم الطلبات 
مرفقـــة بالوثائـــق المطلوبـــة برقـــم شـــركة 
مطـــار البحريـــن، أو إرســـالها عبـــر البريـــد 

اإللكتروني.

المطار الجديد يشترط “تكاسي” جديدة... والسواق: قرار مجحف
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مسنون ومعاقون في ماراثون مشي ومرسم بيئي بممشى سترة
نظـــم مجلـــس أمانـــة العاصمـــة، بالتعـــاون مـــع 
االتحـــاد البحرينـــي للرياضـــة للجميـــع، أمـــس 
الســـبت بممشى ســـترة، فعالية بمناسبة ذكرى 

ميثاق العمل الوطني.

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  وحضـــر 
والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلـــف، والنواب 
أحمـــد الســـلوم، عمار البنـــاي، عمـــار آل عباس، 

فاضل السواد وأحمد الدمستاني.
وشـــارك رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس األمانة في 

المهرجـــان الـــذي اشـــتمل على ماراثون مشـــي 
ومرسم بيئي.

المعاقيـــن  أمـــور  أوليـــاء  جمعيـــة  وشـــاركت 
وأصدقائهـــم ومراكز كبار الســـن التابعة لوزارة 

العمل والتنمية االجتماعية في المهرجان.

سترة - مجلس أمانة العاصمة | تصوير: خليل إبراهيم

الفعالية بتنظيم مجلس أمانة 
العاصمة.. وشهدت حضور وزير 

األشغال و5 نواب
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مروة خميس

أكد الســـفير الياباني لـــدى مملكة البحرين 
ه علـــى ســـؤال لــــ  هيديكـــي إيتـــو فـــي ردِّ
“البـــاد”، عـــن التعـــاون األمنـــي والعاقـــة 
بين البحريـــن واليابان في المجال األمني 
ا وثيًقا بين  البحـــري، بأن هناك تعاوًنـــا أمنيًّ
اليابان والبحرين في مجال األمن البحري، 
مؤكـــًدا أن البحرين تســـتضيف العديد من 
أألنشـــطة الدولية التي تســـتهدف الحفاظ 
علـــى حريـــة وأمـــن الماحـــة فـــي الشـــرق 
األوســـط، بمـــا في ذلـــك عمليـــات مكافحة 
القرصنة التي تشـــارك اليابـــان فيها، مثّمًنا 
دور البحريـــن الجـــاد وعملها فـــي الحفاظ 

على أمن الخليج.
 وأعـــرب الســـفير هيديكـــي إيتو عـــن بالغ 
ســـروره في أن تتولى قـــوة الدفاع الذاتي 
المهـــام  قـــوة  قيـــادة  اليابانيـــة  البحريـــة 
موضًحـــا  الرابعـــة،  للمـــرة   151 القتاليـــة 
األدميـــرال  الجديـــد  اليابانـــي  القائـــد  أن 
ســـيتولى  الـــذي  إيشـــيماكيو،  يوشياســـو 

القيادة خلًفـــا للقائد الكابتن خالد الكندري 
من القوات البحرية الكويتية، الذي انتهت 
أيشـــيماكيو  القائـــد  أن  مشـــيًرا  واليتـــه، 
سيبقى في منصبه لمدة أربعة أشهر حتى 

نهاية يونيو القادم.
 وكشـــف الســـفير الياباني عـــن أن التعاون 
اإلقليمييـــن  الشـــركاء  مـــع  المشـــترك 
والدولييـــن ومن ضمنهم مملكـــة البحرين 
كان ســـبًبا فـــي انخفـــاض عـــدد حـــوادث 
القرصنة بشـــكل كبير في السنوات القليلة 
الماضيـــة، مردًفا أن من المهم علينا جميًعا 
القرصنـــة  مكافحـــة  عمليـــات  مواصلـــة 
للحفـــاظ علـــى ســـامة الماحـــة فـــي هذه 

المنطقة.
 وأعـــرب إيتـــو، عـــن شـــعوره بالفخـــر ألن 
اليابان تلعب دوًرا في هذا المجال األمني 
الدولـــي المهـــم، منّوًهـــا بأن اليابـــان قّررت 
المســـاهمة الفعالة في هذا المجال األمني 
المهـــم من خال نشـــر مدمرة إضافية هي 
 P3C واالستفادة من طائرتي ،”GTF151“

الجويتيـــن اللتين تشـــتركان فـــي عمليات 
مكافحـــة القرصنة، من أجل أنشـــطة جمع 
المعلومـــات، مؤكـــًدا أن كل هـــذه الجهـــود 
اليابانية تصـــب في مصلحة الحفاظ على 
سامة الماحة في هذه المنطقة وكجهود 

مستقلة لليابان.
مملكـــة  لـــدى  اليابانـــي  الســـفير  وأكـــد   
البحرين، عن تصميم اليابان على مواصلة 
مساهمتها في CTF151 وسامة الماحة 
فـــي الشـــرق األوســـط، والتـــي هـــي مهمة 
ا القتصـــاد اليابـــان وكذلـــك لاقتصاد  جـــدًّ
العالمـــي ككل، معرًبـــا عن تقديره وشـــكره 
 CTF151 لجميع البلدان األعضاء في قوة
لجهودهـــم في مجال حمايـــة األمن، داعًيا 
للتعـــاون مـــع القائـــد الجديـــد، معرًبـــا عـــن 
كل الشـــكر والتقديـــر واالمتنـــان لحكومة 
مملكـــة البحرين وقوة الدفـــاع البحرينية، 
لمـــا تقدمه من جهـــود لدعم عمـــل القوات 
فـــي  البحـــري  األمـــن  لحمايـــة  المشـــتركة 
منطقـــة خليـــج عـــدن والمحيـــط الهنـــدي، 

ومكافحة عمليات القرصنة.
 جـــاء ذلـــك، خال حفـــل االســـتقبال الذي 
أقامه السفير الياباني لدى مملكة البحرين 
هيديكـــي إيتو في منزله في منطقة ســـار 
بمناسبة تسلم اليابان قيادة قوة الواجب، 
بحضـــور الســـفير األميركـــي والبريطانـــي 
وكبـــار  الســـفراء  مـــن  وعـــدد  واأللمانـــي 
فـــي  والعامليـــن  العســـكريين  المســـئولين 

القوات البحرية.
 بـــدوره، أعرب إيشـــيماك إي يوشـــيا ســـو، 
عـــن الفخر والشـــرف الذي يشـــعره لتوليه 
المنصـــب كخليفـــة لمجموعـــة كبيـــرة مـــن 
القادة الذين ســـاهموا في إنشـــاء وصيانة 
األمـــن البحـــري من خـــال عمليـــات فعالة 
المنطقـــة  هـــذه  فـــي  القرصنـــة  لمكافحـــة 
“قـــوات   CTF151 أن  مؤكـــًدا  الهامـــة، 
مـــن  واحـــدة  هـــي  المختلطـــة”  الواجـــب 
ثاثـــة فرق عمـــل تابعـــة للقـــوات البحرية 
شـــركاء  مـــع  بالتعـــاون  تعمـــل  المشـــتركة 
إقليمييـــن ودولييـــن، وتتمثـــل مهمتها في 

الحفـــاظ علـــى حريـــة الماحة، مؤكـــًدا أن 
نشـــاط القرصنـــة شـــهد انخفاًضـــا واضًحا 
أن  موضًحـــا  األخيـــرة،  الســـنوات  فـــي 
األســـباب الجذرية للقرصنـــة الصومالية ال 
تـــزال قائمة، مبيًنـــا أن األنشـــطة المتعلقة 
بالقرصنـــة قـــد تزداد بســـبب عـــدة عوامل 
كالوضـــع فـــي الصومال وانخفـــاض تدفق 

قوة مكافحة القرصنة.
 وأشـــار فـــي كلمتـــه إلـــى أن اليابان تنشـــر 
مدمـــرات وطائـــرات دوريـــات بحريـــة في 
هذه المنطقة منذ عام 2009، وتولى قادة 

يابانيـــون القيـــادة ألربع مـــرات حتى اآلن، 
مؤكـــًدا أنـــه ســـيقوم بالتعاون مـــع القوات 
البحريـــة متعددة الجنســـيات وغيرها من 
المنظمات ذات الصلة بغرض تنفيذ المهمة 
بأفضـــل صـــورة، خاتًمـــا أن هـــذا التعـــاون 
المشـــترك بيـــن الجميع ســـيصب وينعكس 
فـــي حمايـــة األمـــن بالمنطقـــة وحمايتهـــا 
مـــن أي عمليـــات قرصنـــة بالمســـتقبل قـــد 
يتم التخطيـــط لها، مؤكًدا كفـــاءة القوات 
والعامليـــن فيهـــا وقدرتهـــم علـــى حمايـــة 

األمن بالصورة المطلوبة.

السفير الياباني القائد إيشيمياك إي يوشيا سو

أف151” تـــي  “ســـي  قـــيـــادة  الــيــابــان  ــي  ــول ت خـــال 

هيديكي إيتو لـ “^”: تعاون أمني وثيق مع البحرين في حماية المالحة ومكافحة القرصنة

بدور المالكي من سار
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

للتدريب  البحريـن  معهد  استضاف 
ــاز الــبــحــريـــــن  ــ ــة غـ ــركـ وفــــــدا مــــن شـ
الــوطــنــيــة )بــنــاغــاز( فــي مــقــر المعهد 
بمدينة عيسى، ويأتي هذا اللقاء في 
المشترك  التعاون  سبل  بحث  إطــار 
ذات الشأن بالعملية التدريبية، فضال 
الجهتين،  بين  العالقات  توطيد  عن 
ــيــس قــســم تــدريــب  ــدت رئ ــ حــيــث أب
المؤسسات بالمعهد خولة البوعينين 
من  كــل  ضــّم  الـــذي  بالوفد  ترحيبها 
عبدالفتاح  اإلداريـــة  الــشــؤون  مدير 
الموارد  تطوير  ورئيس  الجنزوري، 
ــجــابــري، ورئــيــس  الــبــشــريــة حــامــد ال
ــتــوظــيــف  ــيــة وال ــعــمــال ــات ال ــالقـ ــعـ الـ
ــغــتــم، ومـــراقـــب الـــمـــوارد  ســلــمــان ال
وخالل  البوعينين.   جمال  البشرية 

مجموعة  رئيس  قدمت  االجــتــمــاع، 
النعيمي  مــريــم  بالمعهد  الــتــســويــق 
النظامية  بالبرامج  تعريفيا  عرضا 
وغير النظامية التي يقدمها المعهد، 
ــيــة  ــب ــتــدري ــن الـــــــــدورات ال فـــضـــال عــ
التي يصممها  والقصيرة  االحترافية 
المؤسسات.  تدريب  قسم  وينفذها 
ــلــقــاء، تــم اصطحاب  ال وفـــي خــتــام 
الوفد في جولة حول المباني، زاروا 
خاللها المختبرات والورش الخاصة 
الــهــنــدســيــة، حيث  بــالــتــخــصــصــات 
باألجهزة  أثــنــاء جولته  الــوفــد  أشــاد 
يمتلكها  الــتــي  الحديثة  والــمــعــدات 
المعهد، فضال عن البرامج التدريبية 
ــا، والــــتــــي تــلــبــي  ــهــ ــ ــرد ب ــفـ ــنـ ــتــــي يـ ــ ال

المتطلبات الفعلية لسوق العمل.

بدأ قسم التدريب الميداني واإلرشاد 
الفني  الــتــعــلــيــم  بـــــإدارة  والــتــوجــيــه 
والتعليم  التربية  بـــوزارة  والمهني 
في تنظيم معرض “بوابة المستقبل” 
ــــذي تــجــوب مــن خالله  الــســنــوي، ال
معتمدة،  عـــال  تعليم  مــؤســســة   13
والفني  الثانوي  للتعليم  مدرسة   38
إلى  الفترة من فبراير  والمهني، في 
خاًصا  معرًضا  لتنظم   ،2020 أبريل 
لــتــعــريــف طلبة  ــل مـــدرســـة،  ــي كـ فـ
ــثــالــث الــمــقــبــلــيــن على  الــمــســتــوى ال
الجامعية.  بالتخصصات  الــتــخــرج 

ويــتــيــح الـــمـــعـــرض لــلــطــلــبــة فــرصــة 
الــتــعــرف عــلــى جــمــيــع الــجــامــعــات، 
ــمــا يــتــنــاســب  ــة بــيــنــهــا، ب ــمــفــاضــل وال
وإرشادهم  المستقبلية،  وتوجهاتهم 
وتــوجــيــهــهــم الخـــتـــيـــار الــتــخــصــص 
ــيــة  ــعــقــل ــم إلمـــكـــانـــاتـــهـــم ال ــ ــالئ ــمــ ــ ال
الشخصية،  ومــيــولــهــم  ومــواهــبــهــم 
ــمــجــاالت  ــفــرص وال ــال وتــوعــيــتــهــم ب
المتاحة في سوق العمل؛ للمساهمة 
وكذلك  الصحيح،  القرار  اتخاذ  في 
بالبرامج  االلــتــحــاق  بآلية  التعريف 

األكاديمية.

“البحرين للتدريب” وبناغاز يبحثان التعاون

طلبة الثانوي يتعرفون على تخصصات جامعية

زيارات طالبية يومية إلى صرح الميثاق
تزامًنا مع ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني التي تصادف 14 من 
فبراير كل عام، واعتزاًزا بما تحمله هذه الذكرى من معاٍن وطنية ســامية، 
أطلقــت إدارة العالقــات العامــة واإلعالم بوزارة التربيــة والتعليم برنامج 
زياراتها اليومية إلى صرح الميثاق الوطني خالل الفصل الدراسي الثاني.

الـــزيـــارات جميع  ــذه  وتــشــمــل هـ
للبنين  الــحــكــومــيــة  ــدارس  ــ ــم ــ ال
ــات وكــــذلــــك الــــمــــدارس  ــ ــن ــ ــب ــ وال
ــأتـــي لــتــعــزز  ــة، حــيــث تـ ــاصـ ــخـ الـ
ــة،  ــمــواطــن ــل مـــنـــاهـــج الـــتـــربـــيـــة ل
ــى حقبة  عــل الــطــلــبــة  ــعـــّرف  ــتـ ولـ
ــخ مــمــلــكــة  ــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ مـــضـــيـــئـــة مـ
رؤيــة  مــن  تحمله  بما  البحرين، 
البالد  عاهل  مــن  سامية  ملكية 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
إرادة  وكذلك  آل خليفة،  عيسى 
الــمــواطــنــون  عــنــهــا  ــر  عــّب شعبية 

عام  الميثاق  على  صوتوا  الذين 
2001م بنسبة بلغت 98.4 %.

 هذا وتتضّمن الزيارات الطالبية 
ــة  ــ ــ ــة فــــي أروق ــيـ ــدانـ ــيـ ــة مـ ــ ــول جــ
الطلبة  خاللها  يشاهد  الــصــرح، 

التاريخية  المقتنيات  العديد من 
التعليمية،  ــالم  ــ ــ واألف ــور  والـــصـ
توضيحي  لشرح  يستمعون  كما 
التربويين  من  مجموعة  يقدمه 
العاملين بالصرح بما يتناسب مع 

مستوياتهم العمرية والمعرفية.

الــزيــارات  الجدير ذكــره أن هــذه 
ــنـــدرج ضــمــن بــرنــامــج تــربــوي  تـ
يـــســـتـــمـــر طــــــــوال أيــــــــام الـــعـــام 
ــغـــطـــي الـــعـــديـــد  الــــــدراســــــي، ويـ
مــعــالــم ومــؤســســات مملكة  مــن 
ــيــة،  الــبــحــريــن الــرســمــيــة واألهــل

حــيــث يــشــمــل مـــجـــاالت عــديــدة 
التاريخ  الوطني،  التاريخ  مثل 
ــرأة،  ــ ــمـ ــ اإلســــــالمــــــي، شـــــــؤون الـ
التعليم  الــخــيــريــة،  الـــخـــدمـــات 
االقتصاد،  اإلعـــالم،  والــتــدريــب، 

البيئة.

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

الزيارات الطالبية إلى صرح الميثاق الوطني

اعتزاًزا بما تحمله 
ذكرى التصويت من 

معاٍن سامية

دوا بيوت المعاقين بمعدات بصرية “الصم” لإلسكان: زوِّ
مثل أجهزة كشف الحريق باإلضاءة.. ومطالبة “التربية” بخط ساخن ألولياء األمور

طالــب نائــب رئيس جمعية الصم البحرينية حســن ياســين وزارة اإلســكان 
بتزويد الوحدات السكنية المخصصة لـ )الصم( بالمعدات البصرية الخاصة 
باألمــن والســالمة، نظــًرا لطبيعــة اإلعاقــة التي يعانــون منها. وأكد ياســين 
بتصريحــه لــــ )البــالد( أن فــي طليعــة هــذه المعــدات أجهــزة كشــف حــدوث 
الحريــق عــن طريــق اإلضــاءة، وجــرس البيت، وبقيــة الخدمات األساســية 

التي يحتاجونها لممارسة حياتهم الطبيعية. 

ــوزارات  ــ ال ذاتـــه  بالسياق  ــا  ودعـ
والــــــــجــــــــهــــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
ــوك  ــ ــن ــ ــب ــ والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات وال
الصم،  يــرتــادهــا  التي  والــفــنــادق 
السمعية  األجـــهـــزة  تــوفــيــر  إلـــى 
بكشف  يتعلق  فيما  الــضــروريــة 
حـــــــــدوث حـــــــــاالت الــــحــــريــــق، 
وبتحديد نقاط التجمع، وتوفير 
ــالزمــة  ــة ال ــ ــادي الــلــوحــات اإلرشــ
مواضيع  أحــد  باعتبارها  لذلك، 

السالمة المهمة.
الجمعية  أن  يــاســيــن  ــح  وأوضــ  
قــامــت أخــيــًرا بــرفــع رســالــة إلى 
فوزية  ــنــواب  ال مجلس  رئيسة 

ــت  ــاول ــن بـــنـــت عـــبـــدهللا زيـــنـــل ت
ــدة تـــخـــص فــئــة  ــ ــدي مـــطـــالـــب عــ
اإلعالم  وزارات  وشملت  الصم، 
والتعليم  والــتــربــيــة  واإلســـكـــان 
والعمل  ــعــدل  وال ــمــواصــالت  وال
والـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــشــبــاب 

والرياضة وغيرها. 
الجمعية   وفيما يخص مرئيات 
قال  والتعليم،  التربية  لـــوزارة 
بخط  المطالبة  “تضّمنت  ياسين 
ساخن ألولياء األمور الصم، لِما 
لــهــذا الــخــط الــمــرئــي مــن أهمية 
في  المعنيين  مع  التواصل  في 
التربية والتعليم، وإيجاد  وزارة 

بلغة  يـــتـــواصـــلـــون  مــتــرجــمــيــن 
اإلشـــــارة مــع الــصــم عــبــر الخط 

الساخن المرئي”.
دور  بتفعيل  أيًضا  “طالبنا  وقال 
رسائل  إرســال  عبر  المترجمين 
ــارة  نــصــيــة مــتــرجــمــة بــلــغــة اإلشــ
ألولياء األمور الصم كحالهم من 
أولياء األمور السامعين استناًدا 
لــمــبــدأ الـــمـــســـاواة فـــي تــقــديــم 

الخدمات”. 

لــوزارة  الجمعية  مرئيات  وعــن   
الــصــحــة، عــلــق يــاســيــن “دعــيــنــا 
األطباء  بين  التواصل  لتسهيل 
والصم خالل الدورات التدريبية 
ــارة  اإلشــ لــغــة  فــي  التخصصية 
ــعــمــل على  ــذلـــك ال ــطــبــيــة، وكـ ال
الطبي  الــوصــف  عملية  تسهيل 
بـــيـــن الــطــبــيــب واألصــــــــم، عــبــر 
الطبيب  بين  إنشاء خط ساخن 
والـــمـــريـــض األصــــم والــجــمــعــيــة 
المال  لتوفير  الفورية  للترجمة 

والوقت والجهد مًعا”. 
ــات أيـــًضـــا  ــيـ ــرئـ ــمـ  واحــــتــــوت الـ
ــالم  ــ مـــالحـــظـــات لـــــــــوزارة اإلعــ
مــنــهــا تــبــنــي خـــط مــرئــي للصم 
ــبــرامــج الــحــواريــة  فــي بــعــض ال
ــا من  ــتــشــاركــيــة يــضــفــي نـــوًعـ ال
الذين  الصم  رعاية  في  الجدية 
لهم دورهم الفاعل في المجتمع 
وإدماجهم مع بقية األفراد، كما 
قضاياهم  عــلــى  الــضــوء  يسلط 

واحتياجاتهم األساسية.

حسن ياسين

خريجو “طب الصين”: شكًرا لـ “^”
ــا ــن ــع فــريــق مــعــادلــة شــهــادات قـــالـــوا: ســنــتــعــاطــى إيـــجـــاًبـــا مـ

ــع مــجــمــوعــة مـــن خــريــجــي الــطــب  رفــ
شكر  رســالــة  الصينية  الجامعات  مــن 
القائد  نــائــب  العهد  ــي  ول ــى  إل وتــقــديــر 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعــلــى 
األمير  الملكي  السمو  الــوزراء صاحب 
لتوجيهاته  خليفة  آل  بن حمد  سلمان 
ــل ُيــعــالــج ملف  ــاد حـ ــجـ ــســامــيــة إليـ ال
معادلة المؤهالت الطبية الصادرة عن 

الجامعات الحكومية الصينية.
 وقال الطلبة: ُنعّبر عن ِثقتنا في الفريق 
ــمــوّجــه مــن نائب  ــقــرار ال ــال الــُمــشــّكــل ب
الشيخ  سمو  ــوزراء  ــ ال مجلس  رئــيــس 
ونتطلع  خليفة،  آل  مــبــارك  بــن  محمد 
ــُمــعــالــجــة الــمــلــف بــصــورٍة  مــن خــاللــه لِ
الخريجين،  كافة  معاناة  ُتنهي  نهائية 
مع  والبّناء  اإليجابي  تعاطينا  ونؤكد 

التوجيهات الصادرة من سموه الكريم، 
وكذلك مع القرارات التي ستصدر عن 
أطباء  مجموعة  من  الُمشكل  الفريق 
وطبية  تعليمية  هيئات  عن  وممثلين 

في مملكتنا الحبيبة.
لرئاسة  نــرفــع  الطلبة:  بــيــان  ــاف  وأضـ  
الفريق الدكتور أحمد محمد األنصاري 
رسائل التعاون ونعلن استعدادنا التام 
الخريجين-  ُممثلين عن  - ومن خالل 

الفريق  بــرئــاســة وأعــضــاء  بــاالجــتــمــاع 
في  كخريجين  بــرأيــنــا  لــأخــذ  ــــك  وذل
حيثيات الملف وإليضاح أي تساؤالت 
تكتمل  ــكــي  ل الـــمـــؤهـــالت  بــخــصــوص 
ــن الـــخـــروج بــحــلــول  الـــصـــورة وتــضــّم
ــحــة الــقــطــاع  ــي مــصــل ــ ــراعـ ــ نـــاجـــعـــة ُتـ
مصلحة  وتــراعــي  المملكة  في  الطبي 

الخريجين كذلك.
ُنـــجـــّدد شــكــرنــا لسمو ولــي  ــل:  ــ  وواصـ

العهد األمين وإلى سمو الشيخ محمد 
بــالــقــرارات  ــجــّدد ثقتنا  ــارك، ون بــن مــب
ثقتنا  نــجــّدد  وكــذلــك  عنهما  ــصــادرة  ال
بالفريق وتعاطينا اإليجابي مع الحلول 

المطروحة واالستعداد التام لها.
ساهم  من  جميع  ونشكر  كما  وختم:   
ــة لــمــعــالــجــة  ــيـ ــرامـ ودعـــــم الـــجـــهـــود الـ
سيما  وال  محلية  صــحــف  مــن  الــمــلــف 
الضوء عليه  لتسليطها  البالد  صحيفة 
مع  الــصــادقــة  ووقفتها  لــه  ومتابعتها 
النواب،  مجلس  وألعضاء  الخريجين 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  ونخص 
الـــنـــواب عــبــدالــنــبــي ســلــمــان، والــنــائــب 
لجنة  وأعــضــاء  السلوم،  صباح  أحمد 
ــنـــواب بجزيل  الـ بــمــجــلــس  ــخــدمــات  ال
فــي هذا  قــدمــوه  لما  والــعــرفــان  الشكر 

الملف في سبيل حلحلته.

تباحث حول الخدمات التعليمية بدائرة عبدالرزاق حطاب

والتعليم  التربية  ــر  وزي استقبل 
بــديــوان  بمكتبه  النعيمي  مــاجــد 
النائب  عيسى  بمدينة  ــوزارة  ــ الـ
ــرزاق حــطــاب، حــيــث قــدم  ــدال عــب
ــر عــرضــا عـــن الــبــرامــج  ــوزيـ لـــه الـ
الــوزارة،  تنفذها  التي  التطويرية 
الخدمات  حول  التباحث  تم  كما 
الـــوزارة  تقدمها  التي  التعليمية 

في الدائرة االنتخابية للنائب.
ــاء رئـــيـــس الــلــجــان  ــقـ ــلـ حـــضـــر الـ
ــيـــة بـــــإدارة  الــمــحــلــيــة والـــخـــارجـ
واللجان محمد جميل  المنظمات 

هالل.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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وزير التربية والتعليم يستقبل النائب عبدالرزاق حطاب

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

نتطلع ِلُمعالجة 
الملف وإنهاء 

معاناة 
الخريجين

مستعدون 
لالجتماع برئاسة 
وأعضاء الفريق 

لألخذ برأينا
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ترجمة فاضل المؤمن

فعالية تكريمية لمنتسبي “المحرق للرعاية”
ــة بـــن حمـــد ــاق” وبرعايـــة خليفـ ــا مـــع االحتفـــاالت بذكـــرى “الميثـ تزامنـ

أناب الشـــيخ خليفة بـــن حمد بن عبدهللا 
فعاليـــة  أحمـــد  بـــن  يوســـف  خليفـــة  آل 
تكريمية لمنتســـبي مركز المحرق للرعاية 
االجتماعيـــة؛ بمناســـبة االحتفـــال بذكرى 
ميثـــاق العمـــل الوطني لمملكـــة البحرين، 
إذ تـــم توزيـــع بعض الهدايـــا التي أدخلت 

الفرح على قلوب الجميع.
وصـــرح ممثـــل راعـــي الفعالية بأنـــه “البد 
الســـعيدة  المناســـبات  نشـــارك  أن  مـــن 
والوطنيـــة مع مختلف شـــرائح المجتمع، 
وعلـــى رأســـهم كبار الســـن ففيهـــم الخير 
والبركـــة، وهـــم أصحـــاب األيـــادي التـــي 
بذلت وأعطت مـــن عمرها وضحت لبناء 
هذا الوطن”، مشـــيًرا إلى أن هذا “التكريم 
هو أبسط شـــيء ممكن أن نقدمه لهؤالء 
الذيـــن ســـاهموا فـــي رفعة البلـــد وتقدمه 

مـــن خـــال عملـــه فـــي مختلـــف األعمال 
ســـواء كانـــت صغيـــرة أو كبيـــرة، فمنـــذ 
القـــدم والبحرينـــي محـــب لعملـــه ووطنه 

وقيادته”.
كمـــا نقـــل شـــكر راعـــي الحفـــل الجزيـــل 

كل  الفعاليـــة،  نجـــاح  فـــي  للمســـاهمين 
مـــن مجموعـــة دادابـــاي ورئيـــس مجلس 
اإلدارة محمـــد دادابـــاي، وســـيتي ســـنتر 
للفنـــادق  رامـــي  ومجموعـــة  البحريـــن، 
والشـــقق، والمديـــر التنفيـــذي لمجموعـــة 

عباس داداباي حاتم داداباي، ومجموعة 
إبراهيم عبدالوهـــاب، ومدير بنك اإلثمار 
ســـامي الهاجري، وفنـــدق ميركيور؛ على 

حضورهم ودعمهم.

طلبت الســـفارة الفلبينية من جميع 
مكاتـــب اســـتقدام العمالـــة المنزلية 
في البحرين إخضاع جميع رعاياها 
العمـــال “عامـــات المنـــازل” حضور 
نـــدوة حـــول الحقـــوق والواجبـــات 

واالمتيازات والمسؤوليات. 
رســـمية  رســـالة  فـــي  ذلـــك،  جـــاء   
أرســـلتها السفارة إلى جميع مكاتب 
فـــي  المنزليـــة  العمالـــة  اســـتقدام 
صحيفـــة  تلقـــت  والتـــي  البحريـــن 

الباد نسخة منها.
وفـــي رســـالتها، قالـــت الســـفارة إن 
هذا اإلجـــراء إلزامي علـــى الجميع 
ونّوهـــت أنـــه جـــزء مـــن التزامـــات 
أصحـــاب مكاتب اســـتقدام العمالة 
المنزلية ووكاالت بتوظيف العمال 
الســـفارة  وأشـــارت  الفلبينييـــن. 
إلـــى أن ذلـــك مرتبـــط فقـــط بخدم 
المنـــازل، وســـيتم تنظيمـــه بشـــكل 

مستمر.
 مـــن جانبهـــم، أعرب عـــدد كبير من 

أصحـــاب مكاتب اســـتقدام العمالة 
المنزليـــة عـــن قلقهـــم بشـــأن هـــذه 
موافقـــة  مـــن  وبالرغـــم  الخطـــوة. 
كل  إن  معظمهـــم  قـــال  البعـــض، 
إلـــى  يأتـــون  ال  المنـــازل  عامـــات 
البحريـــن إال بعـــد إكمالهـــن جميـــع 
المحاضرات والتدريب والمتطلبات 
وكل مـــا يلـــزم فـــي مجـــال خدمـــة 
المنـــازل علـــى مدار شـــهرين، ومنها 

الفحص الطبي.
وزارة  وكيـــل  أن  إلـــى  يشـــار 
الشـــؤون الخارجية لشؤون العمال 
المهاجريـــن في جمهوريـــة الفلبين 
ســـارة لـــو أريـــوال قـــد أعربـــت عـــن 
تقديرها لحكومـــة مملكة البحرين 
علـــى اهتمامها ورعايتهـــا للمجتمع 
والجاليـــة الفلبينيـــة فـــي البحرين. 
وأضافـــت، خال زيارتها الرســـمية 
إلـــى البحريـــن في الفتـــرة من -25
28 ديســـمبر 2019، أنهـــا اكتشـــفت 
أن المجتمـــع الفلبيني في البحرين 
محترم ويعيش بســـام مع الجميع 

ويتمتع بجميع حقوقه المدنية.

إلزام الخدم الفلبينيات لحضور ندوة 
حقوقية وأصحاب المكاتب: قلقون!

مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  عقبـــت 
بــــ  المعنـــون  الخبـــر  علـــى  االجتماعيـــة 
“شركة قوامها خمسة آالف عامل تؤخر 
صرف الرواتب”، والمنشور في صحيفة 
“البـــاد” يـــوم الســـبت الماضـــي، إذ جاء 
فيـــه ان إحدى شـــركات القطاع الخاص 
العاملـــة فـــي قطـــاع البنـــاء تأخر صرف 
رواتبهـــم فـــي الفتـــرة األخيرة ألســـباب 
يجهلونها، مطالبين وزير العمل والتنمية 

االجتماعية التدخل وإنصافهم.
وقالـــت الوزارة “إنه بعـــد اطاع الوزارة 
اإلدارة  قامـــت  المنشـــور،  الخبـــر  علـــى 

المعنيـــة بالـــوزارة فـــوًرا باالتصـــال مـــع 
الشـــركة صاحبة الشأن واتضح أن هذه 
المنشـــأة الوطنيـــة تضـــم 2700 عامـــل 
وليس 5 آالف عامل كما تم نشره، وأنها 
قامـــت بســـداد أجـــور جميـــع العامليـــن 
لشـــهر ينايـــر، وتبقى نحـــو 100 موظف 
إداري لم يستلموا أجورهم بعد، وسوف 
تقـــوم الشـــركة بســـدادها خـــال األيـــام 
القليلة المقبلة، علًما أن الشـــركة تعد من 
المنشـــآت الملتزمة بدفع وسداد األجور 
في تواريخها المحددة، وفًقا لســـجات 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية”.

صرف األجور المتأخرة لـ 100 موظف خالل أيام

اجتماع تنسيقي لبحث احتياجات “شرق سترة”
الصيني الجانب  مع  بالتعاون  الزمني  للجدول  وفًقا  المدينة  مراحل  تنفيذ 

فـــي إطـــار خطـــة تنفيذ توجيهـــات ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
خـــال الملتقـــى الحكومي ببنـــاء 3000 
عقـــدت  المدينـــة،  فـــي  ســـكنية  وحـــدة 
ا مـــع  وزارة اإلســـكان اجتماًعـــا تنســـيقيًّ
ممثلـــي الـــوزارات والهيئـــات الخدميـــة 
بالمملكة برئاســـة وزير اإلســـكان باســـم 
الحمـــر، لبحـــث االســـتعدادات الخاصـــة 
شـــرق  مدينـــة  مشـــروع  تنفيـــذ  ببـــدء 
ســـترة. وتناول اللقاء الذي شهد حضور 
عـــدد مـــن المســـؤولين بوزارة األشـــغال 
وشئون البلديات والتخطيط العمراني، 
واالتصـــاالت،  المواصـــات  ووزارة 
وهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء، باإلضافة إلى 
بنـــك اإلســـكان، ســـبل تنســـيق الجهـــود 

الخاصة بتوفير خدمات البنية التحتية 
الجديـــدة،  المدينـــة  فـــي  األساســـية 
الصحـــي  والصـــرف  الطـــرق  كشـــبكات 
والكهربـــاء  األمطـــار  ميـــاه  وشـــبكات 
والماء، باإلضافة إلـــى أبراج االتصاالت 
والخطـــوط الخاصـــة بالمواصات، وبما 
يتماشـــى مـــع الجـــدول الزمنـــي المعـــد 

لتنفيذ المشروع.
 وصـــرح الحمـــر بـــأن اللقـــاء يهـــدف إلى 
المدينـــة  تنفيـــذ  علـــى  العمـــل  تســـريع 

اإلســـكانية، الســـيما بعـــد توقيـــع عقـــود 
الصينيـــة،   CMEC مـــع شـــركة  التنفيـــذ 
ومـــا تشـــهده المدينـــة مـــن تحضيـــرات 
في الوقـــت الراهن تمهيًدا للشـــروع في 
تنفيذ المرحلة األولى خال الربع الثاني 
مـــن العـــام الحالـــي، منّوًهـــا أن االجتماع 
يأتـــي من منطلـــق التكامل بيـــن وزارات 
ومؤسســـات المملكة لتنفيـــذ االلتزامات 

الواردة في البرنامج الحكومي.
ولفـــت إلـــى التـــزام الـــوزارة بتوجيهـــات 

العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء بشـــأن توفيـــر 
االحتياجات الخدمية كافة في مخطط 
المدينـــة. كمـــا تـــم التطـــّرق إلـــى خطوة 
توقيع عقود التنفيذ مع الجانب الصيني، 
والتـــي تمثـــل مرحلـــة الشـــروع الفعلـــي 
لتنفيذ المشاريع اإلســـكانية في المدينة 
الجديـــدة علـــى 3 مراحل، وهـــي تجربة 
جديدة تهدف إلى التوســـع في التعاون 
مع كبريات الشركات العالمية إلى جانب 
شركات التطوير العقاري الوطنية لتنفيذ 
مشاريع السكن االجتماعي في المملكة. 
وأشـــاد بالتعاون والعاقة التكاملية بين 
الوزارات والهيئـــات الخدمية، التي آلت 
إلى الشـــروع في تنفيذ 4 مدن إسكانية 
خـــال فتـــرة زمنيـــة وجيـــزة، والوصول 

إلى مراحل إنجاز متقدمة بها.

المنامة - وزارة اإلسكان
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يسر مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما في تمام الساعة الحادية 
عشرة من صباح يوم األربعاء الموافق 11 مارس 2020 في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا، المنامة، وذلك لمناقشة وإقرار جدول األعمال اآلتي. في حال عدم 
اكتمال النصاب فسيكون موعد االجتماع الثاني يوم األربعاء الموافق 18 مارس 2020 أو عقد اجتماع ثالث، إذا لزم األمر، يوم األربعاء 25 مارس 2020 في نفس 

الزمان والمكان.

دعــوة لحضــور الجمعيــة العامــة العادية وغيــر العـاديــة
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قــراءة محضر اجتماع الجمعـيـة الـعــامـــة العــاديــة الـثـاني والســتــون المنعقـد بتاريخ . 	
6 مارس 9	20 والمصادقة عليه.

مـنـاقشة تـقـريـر مـجـلـس اإلدارة عــن أعـمـال الـبـنـك للـسـنـة الـمـالـيـة المنتهيـة في . 2
	3 ديسمبر 9	20م والمصادقة عليه.

للبنك عن . 3 المالية  البيانات  الخارجيين حول  الحسابات  تقرير مدققي  إلى  االستماع 
السنة المالية المنتهية في 	3 ديسمبر 9	20م.

مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 	3  ديسمبر . 	
9	20م والمصادقة عليها.

اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص ربح السنة المالية المنتهية في 	3 ديسمبر . 	
9	20م على النحو التالي:

ألفًا ومائة أ.  -/8		,7,962 )سبع ماليين وتسعمائة واثنان وستون  تحويل مبلغ 
وثمانية وخمسون دينار بحريني( إلى االحتياطي القانوني ليبلغ 0	% من رأس 

المال الصادر والمدفوع.
لكل 	.  واحد  سهم  بواقع  منحة  أسهم  بإصدار  اإلدارة  مجلس  توصية  اعتماد 

عشرة أسهم صادرة بقيمة أسمية -/00	 فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 
وسبعون  وسبعة  وأربعمائة  مليونًا  عشر  )خمسة   		,	77,	97.600 قدرها 
ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون دينار بحريني وستمائة فلسًا( مقسمة إلى 
976,	77,			 )مائة وأربعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفًا 
وتسعمائة وستة وسبعون( سهم بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة 

غير العادية وموافقة مصرف البحرين المركزي.
توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 	2% )	2 فلس للسهم الواحد(، أي 	. 

ما يعادل 38,693,993.900 )ثمانية وثالثون مليونًا وستمائة وثالثة وتسعون 
يتم  أن  على  فلسًا(  وتسعمائة  بحريني  دينار  وتسعون  وثالثة  وتسعمائة  ألفًا 
توزيعها إبتداءًا من يوم 29 مارس 2020 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين 

المركزي وذلك على النحو التالي:

12 مارس 2020آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
15 مارس 2020تاريخ تداول السهم بدون استحقاق

16 مارس 2020يوم االستحقاق
فــاروق يوســف خليــل المؤيــد29 مارس 2020يوم الدفع

رئيس مجلس اإلدارة

وسبعمائة  ماليين  )ثالثة   3,709,			/- مبلغ  تحويل  د.   
وتسـعــة ألفـًا وخمسـمـائـة وخـمـسـة وخـمـسـون دينـار 

بحريني( لبرنامج الهبات والتبرعات.
االحتفاظ بمبلغ -/7,796	8,3 )ثمانية ماليين وثالثمائة  ه.   
وسبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة وتسعون دينار 

بحريني( كأرباح مستبقاة للعام القادم.
عرض تقرير حوكمة الشركات لسنة 9	20 ومناقشة ما تم . 6

ومتطلبات  الشركات  حوكمة  بنظام  التزام  من  تحقيقه 
التقرير  في  مبين  هو  كما  المركزي  البحرين  مصرف 

السنوي.
خالل . 7 جرت  التي  العمليات  على  والمصادقة  الموافقة 

أي  مع   20	9 ديسـمبر   3	 الـمـنـتـهـيـة  الـمـالـيـة  السـنــة 
الرئيسيين في  المساهمين  مع  أو  ذات عالقة  أطراف 
من  الشركات  حوكمة  فقرة  في  مبين  هو  كما  البنك 
العامة  الجمعية  على  المعروض  اإلدارة  مجلس  تقرير 
تماشيًا  المالية  البيانات  من   28 رقم  واإليضاح  العادية 

89	 من قانون الشركات التجارية. مع المادة 
يـتـعـلــق . 8 مــا  كـل  عـن  اإلدارة  مجـلـس  أعضـاء  ذمـة  إبـراء 

بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 	3 ديسمبر 
9	20م.

دينـار . 9 ألفًا(  وستون  )أربعمائة   	60,000/- مبلغ  صـرف 
المالية  للسنة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  مكافأة  بحريني 

المنتهية في 	3 ديسمبر 9	20م.
إعادة تعيين السادة كي. بي. إم. جي. فخرو كمدققين . 0	

لحســابــات الـبـنــك عــن الـســنــة الـمـالـيـة المـنـتـهـيـة في 
	3 ديسمبر 2020م، بعد الحصول على موافقة مصرف 
البحرين المركزي، وتخويل مجلس اإلدارة لتحديد أتعابهم.

تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك.. 		
مـناقـشــة ما يسـتجــد من أعمـــال طبقـًا للمــادة 207 من . 2	

قانون الشركات التجارية.

أواًل: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

مــالحـــظـــــات:
ذ.م.م.،	  كـومـبـيـوتـرشـيــر  كــارفـي  الـســـادة  من  الــســنــوي  الـتـقـــريــر  إســتـــالم  الـكــرام  المـســـاهمـيـن   بــإمكـــان 

بر	 الزامل، الدور السابع، مكتب 	7، هاتف: 080		72	 – فاكس: 		20	72	، اعتبارًا من 	 مارس 2020م.
يمكن للمساهمين الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 	3 ديسمبر 9	20 على موقع بورصة 	 

البحرين.
يمكن للمساهمين الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خالل كارفي كومبيوترشير ذ.م.م.	 
يحق ألي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ عقد االجتماع الحضور شخصيًا أو أن يوكل 	 

من الوكيل  هذا  يكون  أن  االعتبار  بعين  األخذ  مع  عنه  نيابة  والتصويت  االجتماع  لحضور  شخص  أي  عنه   خطيًا 
غير رئيس أو أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك.

المساهم 	  تفويض من  تقديم خطا	  االجتماع  يحضر  الذي  الوكيل  على  يجب  المساهم شركة،  كان  إذا  حال  في 
بالشركة المفوض  الشخص  عن  وصادرًا  خطيًا  التفويض  يكون  أن  ويجب  المساهم،  لذلك  الموكل  بأنه   يخّوله 

ومختومًا بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.
أعاله.	  المذكور  العنوان  االجتماع في  موعد  من  األقل  على  	2 ساعة  قبل  التوكيل(  )بطاقة  التوكيل  إيداع   يجب 

اإللكتروني: البريد  خالل  من  أو  أعاله  المذكورين  الفاكس  أو  البريد  أو  باليد  التوكيل  بطاقة  تسلم  أن   ويمكن 
hani.alshaikh@karvy.com مع التأكد من استالمها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي 

تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة ألغراض االجتماع.
 للمـزيـد مـن المـعـلـومات، يمكنكـم التــواصــل مــع إدارة العــالقــات العـامـــة فـي بنـــك البحـريــن الـــوطـــني علــى هـــاتـــف

رقــم: 696	20 7	 973+

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي

ثانيًا: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
 قـراءة محـضـر اجتمـاع الجـمـعـيـة العـامـة غـيـر العـاديـة السـابـق المنعـقـد. 	

بتاريخ 	2 نوفمبر 9	20 والمصادقة عليه.
المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من -/	97,	77,			 . 2

)مائة وأربعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف وتسع 
 	,		7,7	9,7	6 إلى  بحريني مقسمة  مائة وخمسة وسبعون( دينار 
)مليار وخمسمائة وسبعة وأربعين مليون وسبعمائة وتسعة وخمسين 
ألف وسبعمائة وستة وخمسين( سهم إلى 73.200	,3	70,2	 )مائة 
وثالثة  وخمسمائة  ألفًا  وخمسون  وثالثة  ومئتان  مليونًا  وسبعون 
وسبعون دينار بحريني ومائتين فلسًا( مقسمة إلى 732,	3	,702,	 
ألف  وثالثين  وخمسة  وخمسمائة  مليون  واثنان  وسبعمائة  )مليار 
الواحد  للسهم  االسمية  والقيمة  سهم،  وثالثون(  واثنان  وسبعمائة 

00	 )مائة( فلس بحريني.
المصادقة على تعديل المادة 	 من عقد التأسيس والمادة 	 من النظام . 3

األساسي للبنك وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي لتقرأ 
كل منهما على النحو التالي:

73.200	,3	70,2	 أ.  بمبلغ  والمدفوع  الصادر  المال  رأس  حدد  كما 
وخمسمائة  ألفًا  وخمسون  وثالثة  ومئتان  مليونًا  وسبعون  )مائة 
إلى  مقسمة  فلسًا(،  ومائتين  بحريني  دينار  وسبعون  وثالثة 
وخمسمائة  مليون  واثنان  وسبعمائة  )مليار   	,702,	3	,732
والقيمة  سهم،  وثالثون(  واثنان  وسبعمائة  ألف  وثالثين  وخمسة 

االسمية للسهم الواحد 00	 )مائة( فلس بحريني.
والنظام . 	 التأسيس  عقد  بنود  تعديل  على  والمصادقة  المناقشة 

األساسي للبنك إلضافة التعديالت الالزمة بشأن ما صدر من قرارات 
عن الجمعية العادية وغير العادية، وذلك بتعديل و/أو بإعادة صياغة عقد 

التأسيس والنظام األساسي تنفيذًا لتلك القرارات.
القانونية . 	 الشئون  بدائرة  تنفيذي  رئيس  الحكيم،  كابي سمير  تفويض 

وسكرتير الشركة، و زيـد يوسف خنجي، المستشار القانوني، مجتمعين 
أو منفردين التوقيع على عقد التأسيس والنظام األساسي المعدلين 

أمام كاتب العدل.
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إنشاء مرفأ مؤقت للصيادين في كرباباد
“تنســـيقي العاصمـــة” يناقـــش احتياجـــات ســـوق الذهـــب والبـــاد القديـــم

ترأس محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام بن 
األول  االجتمـــاع  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن 
للمجلـــس التنســـيقي فـــي دورتـــه الثالثـــة، 
حيـــث ناقـــش المجلـــس بحضـــور أعضائه 
علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات  مـــن  عـــدًدا 
جـــدول األعمـــال، مـــن أبرزهـــا تخصيـــص 
مرفأ مؤقت للصيادين في منطقة كرباباد، 
الوضـــع  لمتابعـــة  الصحـــة  وزارة  وجهـــود 
الوبائـــي لفيـــروس كورونـــا بالمملكـــة، كمـــا 
ناقـــش المجلس احتياجات ســـوق الذهب 
القديمـــة، ومنطقـــة البـــاد القديـــم، ورفـــع 
جملـــة مـــن التوصيات للجهـــات الحكومية 

المعنية بهذا الشأن.
بمناقشـــة  االجتمـــاع  المجلـــس  واســـتهل 
مقترح وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
مرفـــأ  بتخصيـــص  العمرانـــي  والتخطيـــط 
مؤقـــت للصياديـــن فـــي منطقـــة كربابـــاد، 

حيث قـــّدم ممثـــل أمانـــة العاصمـــة عرًضا 
يلخص ما تم التوصل إليه من حلول بشأن 
الســـاحل بعد التنســـيق مع أهالـــي المنطقة 
والصياديـــن، وذلـــك بعد تكـــرار المخالفات 
وانتشـــار الكبائـــن بشـــكل عشـــوائي علـــى 
مســـاحة كبيرة من الســـاحل، والتي تشّكل 
مظهًرا غير حضاري ال يتوافق مع األنظمة 
والقوانيـــن، وأوصـــى المجلـــس بالموافقـــة 
علـــى المقتـــرح الـــوزارة بتخصيـــص مرفـــأ 

فـــي  القائمـــة  المخالفـــات  وإزالـــة  مؤقـــت 
الموقع.

وقدمت مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة 
الصحـــة نجـــاة أبوالفتـــح  تقريـــًرا عن آخر 
المستجدات في موضوع انتشار فايروس 
كورونـــا والتدابير الوقائيـــة التي اعتمدتها 
الـــوزارة للوقايـــة من المـــرض والتصدي له 
فـــي المملكـــة، كما اســـتعرضت آلية فحص 
القادميـــن مـــن الخـــارج واإلجـــراءات التي 

يتم تطبيقها في المنافذ.
 كمـــا ناقـــش المجلـــس احتياجـــات ســـوق 
فيـــه  الصياغـــة  وورش  القديمـــة  الذهـــب 
والماحظـــات التـــي رصـــدت مـــن الفريـــق 
الميدانـــي بالمحافظـــة في زيـــارة ميدانية 
للســـوق بالتنســـيق مع التجـــار، حيث وجه 
المحافـــظ بدراســـة وضع الســـوق والورش 
كـــورش  ُتســـتغل  التـــي  البيـــوت  وحصـــر 
صياغة للذهب؛ ليتســـنى للجهـــات المعنية 
التـــزام أصحـــاب  مـــن  والتأكـــد  التفتيـــش 
الورش باألنظمة والقوانين، وانتقل بعدها 
المجلـــس لبحث احتياجـــات الباد القديم، 
إلـــى  المجلـــس برفـــع توصيـــات  وأوصـــى 
الجهـــات المعنية لرصـــف وصيانة وإضافة 
إنـــارة لعـــدد من الطـــرق بالمنطقـــة، وبحث 
إمكان اســـتغال إحـــدى األراضي إلنشـــاء 
إزالـــة  إلـــى  إضافـــة  للســـيارات،  مواقـــف 

الحوط ومخالفاتها.

محافظ العاصمة يترأس االجتماع األول للمجلس التنسيقي

المنامة - محافظة العاصمة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  اســـتقبل 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  البحريـــة 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي نبيل 
أبوالفتح، عضو مجلس النواب النائب 
عمـــار آل عبـــاس، وبحضـــور عـــدد من 
البحـــارة، بمكتبـــه فـــي مبنـــى الوكالـــة 

بالبديع.
وبحـــث أبوالفتـــح مـــع النائـــب والوفد 
فـــي  الصياديـــن  احتياجـــات  المرافـــق 
المنطقة التابعة للنائب البرلماني، ومن 
بينهـــا حاجـــة البحـــارة لتوفير مرســـى 

للصيادين.
وأكد أبوالفتح اهتمام الوكالة بالتعرف 
على احتياجات الصيادين في مختلف 

مناطـــق مملكة البحريـــن، والعمل على 
إيجاد الحلول المناســـبة لها بالتنســـيق 

مع الجهات الرسمية ذات العاقة.
وأشار إلى أن ملف الصيادين ومعالجة 
أوضاعهـــم واحتياجاتهـــم يأتـــي علـــى 
لمـــا  الزراعـــة،  وكالـــة  أولويـــات  ســـلم 
يشـــكله هـــذا القطـــاع من أهميـــة على 
صعيـــد تحقيـــق األمـــن الغذائـــي فـــي 

مملكة البحرين.
مـــن جانبه، عبـــر آل عباس عن شـــكره 
البحريـــة؛  والثـــروة  الزراعـــة  لوكيـــل 
الصياديـــن  ملـــف  ببحـــث  الهتمامـــه 
واالســـتماع لماحظاتهـــم والعمل على 

إيجاد الحلول المناسبة لها.

أبوالفتح ييحث مع آل عباس توفير مرسى للصيادين

المنامة - مكتب وزير شئون الكهرباء والماء

استقبل وزير شئون الكهرباء والماء وائل بن 
ناصر المبارك بمكتبه مازن العمران المحافظ 
الجديـــد لمنطقـــة الروتـــاري 2452، بمناســـبة 
تعيينـــه محافًظـــا جديـــًدا لمنطقـــة الروتاري 
2452 التـــي تضـــم أنديـــة الروتـــاري في عدد 
مـــن الدول، بحضور عـــدد من أعضاء النادي.

وأشـــاد بأنشـــطة أندية الروتاري االجتماعية 
وجهودهـــم الواضحـــة فـــي خدمـــة المجتمع 
فـــي مختلـــف المجـــاالت والتي تخـــدم كافة 

أفـــراد المجتمـــع انطاقًا من القيـــم والمبادئ 
اإلنســـانية التي هي أســـاس العمل في أندية 
تبنـــي  فـــي  المســـاهمة  وكذلـــك  الروتـــاري، 
القضايـــا االجتماعيـــة والصحيـــة والتعليمية 

وغيرها.
واســـتعرض المحافـــظ الجديد جدول أعمال 
المؤتمـــر الســـنوي للروتاري الدولـــي للمنطقة 
2452 والذي سوف يعقد في مملكة البحرين 

في الفترة من 11 – 14 مارس 2021.

المبارك يطلع على جدول أعمال مؤتمر “الروتاري 2452”

أول نادي “روتاري” ناطق بالعربية من البحرين
المدنـــي المجتمـــع  منظمـــات  جهـــود  دعـــم  يؤكـــد  حميـــدان 

التقـــى وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميدان، فـــي مكتبـــه، وفًدا من 
مؤسســـي أول نـــاٍد عربـــي لــــ “الروتاري” 
ناطق باللغة العربية في منطقة الشـــرق 
برئاســـة  التأســـيس(،  )تحـــت  األوســـط 
مستشـــار  وبحضـــور  معيـــن،  أســـامة 
النـــادي ظافر العمران.  وأثناء اللقاء، تم 
استعراض فكرة تأسيس نادي “روتاري” 
فـــي محادثـــات  العربيـــة  اللغـــة  يعتمـــد 
أعضائه ومخاطباته، إذ تم طرح الفكرة 
على “الروتاري” الدولي، وأخذ الموافقة 
على تأســـيس نـــاٍد لــــ “الروتـــاري” ناطق 
باللغـــة العربيـــة في مملكـــة البحرين، إذ 
الـــدول  مســـتوى  علـــى  األول  ســـيكون 
العربية، األمـــر الذي يؤكد تعزيز حضور 

اللغة العربية على الساحة الدولية، علًما 
أن أنديـــة “الروتاري” تهدف بصفة عامة 
إلى خدمة المجتمع، عبر طرح مبادرات 
تعـــزز هذا الهدف وتوثيـــق الصات بين 

األعضاء الذين ينتمون لمهن مختلفة.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد حميـــدان دعـــم 
مملكـــة البحرين لكافة جهـــود منظمات 

المجتمـــع المدنـــي الراميـــة إلـــى تعزيـــز 
الرســـمي  القطاعيـــن  بيـــن  الشـــراكة 
نـــاٍد  وجـــود  بفكـــرة  مشـــيًدا  واألهلـــي، 
البحريـــن،  فـــي  “الروتـــاري”  لــــ  عربـــي 
األمـــر الـــذي ســـيكون فرصـــة لارتقـــاء 
بمســـتوى التواصـــل بين هـــذا النادي مع 
أفـــراد المجتمع بما يســـهم فـــي االرتقاء 

بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
ومـــن جانبهـــم، أشـــاد العمـــران ومعيـــن 
العمـــل  وزارة  تقدمـــه  الـــذي  بالدعـــم 
والتنميـــة االجتماعيـــة لمنظمـــات العمل 
بتعزيـــز  اهتمامهمـــا  مؤكديـــن  األهلـــي، 
فـــرص التعـــاون بيـــن النـــادي والـــوزارة 

وفئات المجتمع كافة.

حميدان متوسطًا الوفد المؤسس للنادي

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

االثنين 17 فبراير 2020 - 23 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4143

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

اســـتقبلت المديـــر العام للثقافـــة والفنون بهيئـــة البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة ها 
بنـــت محمـــد آل خليفـــة، في مكتبهـــا صباح أمس، وفًدا من مســـرح أوال برئاســـة أنور 
أحمد.  وتوجه وفد مســـرح أوال بالشـــكر إلى الهيئة لدعمها مهرجان أوال المســـرحي 
الدولـــي الثانـــي عشـــر، الذي أقيم فـــي فبراير الجـــاري، تزامنًا مـــع احتفالية نصف قرن 
على تأســـيس المســـرح، وقدمت فيه 6 أعمال مســـرحية محلية وعربية وأجنبية من 
البحريـــن والســـعودية وعمـــان والعـــراق وروســـيا وإيطاليـــا. وأثنت الشـــيخة ها بنت 
محمد آل خليفة على جهود مسرح أوال، في إنجاح المهرجان وإبراز النشاط الثقافي 
والمســـرحي لمملكـــة البحرين بشـــكل الئق على المســـتوى الدولي، مؤكـــدة دعم الهيئة 

للحراك المسرحي المحلي، وتوفير المتطلبات الازمة إلبرازه في المحافل العالمية.

“الثقافة” تدعم الحراك المسرحي إنشاء متاجر خاصة ببيع أدوات وأجهزة للتقنية النظيفة
ائتـــاف شـــركات لميـــرزا: نرغـــب بإنشـــاء مصنـــع ســـخانات تعمـــل بطاقـــة الشـــمس

اســـتقبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
عبدالحســـين ميرزا فـــي مكتبه وفًدا من 
ائتـــاف مجموعـــة مـــن شـــركات عالمية 
متخصصة في مجالي الطاقة المتجددة 
 Capital وكفـــاءة الطاقـــة، وهـــم شـــركة
Energy Solutions، والشركة اإليطالية 
الشمســـية  للطاقـــة   Neon Energy
 Vivo Automation والحرارية، وشـــركة
السويسرية، وشركة رامز لمشاريع البناء 
الموفـــرة للطاقـــة مـــن المملكـــة العربيـــة 

السعودية.
 في بدايـــة اللقاء، رّحـــب الدكتور ميرزا 
بالحضـــور مشـــيًدا بالجهود التـــي يوليها 
التقنيـــات  لتطويـــر  الخـــاص  القطـــاع 

المتجـــددة  الطاقـــة  فـــي  المســـتخدمة 
وكفـــاءة الطاقة، وباألخص أنشـــطة هذا 
االئتاف المكون من مجموعة الشركات 
المذكـــورة للنهوض بهذا القطـــاع الواعد 
على الصعيـــد العالمي، وقـــّدم ميرزا لهم 
ـــا عـــن منجـــزات ومشـــاريع  عرًضـــا مرئيًّ
الطاقة المســـتدامة في مملكة البحرين، 
ومن جانبه عرض الوفد أحدث التقنيات 

في مجال الطاقة الشمســـية والمشـــاريع 
التي تقوم بها هذه الشـــركات في مجال 
كفـــاءة اســـتخدام الطاقة، واســـتحداث 
تقنيـــات الطاقة الشمســـية التي تتوافق 
وبيئـــة دول المنطقة، إلـــى جانب تطوير 
األلـــواح الشمســـية التـــي توفـــر بطريقة 

مزدوجة الكهرباء والطاقة الحرارية.
 كمـــا عـــرض ائتـــاف الشـــركات خـــال 

اللقـــاء رغبتهـــم فـــي إنشـــاء مصنـــع في 
البحريـــن لســـخانات الميـــاه التـــي تعمل 
بالطاقة الشمســـية كحل اقتصادي بديل 
وكذلـــك  التقليديـــة،  الميـــاه  لســـخانات 
أدوات  ببيـــع  خاصـــة  متاجـــر  إنشـــاء 
وأجهـــزة الطاقـــة الشمســـية تجاوًبـــا مع 
ازدياد الطلب على الطاقة المتجددة في 
المملكـــة.  وفي نهاية اللقاء، أثنى رئيس 
هيئة الطاقة المســـتدامة على المشـــاريع 
والمبـــادرات التي عرضها الوفـــد، مؤكًدا 
دعـــم الهيئـــة لهذه المشـــاريع مـــن ناحية 
عبـــر  جانبهـــم  ومـــن  وهندســـية،  فنيـــة 
الحضور عن خالص شـــكرهم وتقديرهم 
لميرزا على دعمه وتشـــجيعه المتواصل 
بقطـــاع  النهـــوض  فـــي  جهـــوده  وعلـــى 

الطاقة المستدامة في مملكة البحرين.

رئيس هيئة الطاقة المستدامة مستقبال وفًدا من ائتالف مجموعة من الشركات العالمية

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

أكـــد ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
راشـــد آل خليفـــة، أن عاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
قام بسلســـلة من اإلصاحات جعلت مملكة 
البحريـــن أكثـــر حريـــة وانفتاًحـــا وتمثيـــا؛ 
الشـــعب  وتطلعـــات  لطموحـــات  انعكاســـا 
البحرينـــي، التـــي أدركها جالـــة الملك منذ 

أكثر من عقدين.
جـــاء ذلـــك، فـــي الدائـــرة المســـتديرة التي 
عقدهـــا نادي “روتاري” فـــي نيويورك، ودعا 
بمناســـبة  البحريـــن،  مملكـــة  ســـفير  إليهـــا 
االحتفال بالذكرى التاســـعة عشـــرة لميثاق 

العمل الوطني.
وأوضح أن مملكة البحرين ليس لديها فقط 

تمثيل مباشـــر لشعبها، من خال برلمان من 
مجلسين، ولكنها أسوة بالواليات المتحدة، 
لديهـــا ســـلطة قضائية مســـتقلة، وهي مثل 
الواليـــات المتحـــدة تتمتع بثقافـــة حاضنة 
ترحـــب بالجميع بـــأذرع مفتوحة وتقدرهم 

الختافاتهم وأوجه تشابههم.
وأوضـــح أن البحرين، اليـــوم تدعم افتتاح 
مئـــات المؤسســـات الدينيـــة المختلفـــة؛ بما 
في ذلك الكنائس والكنس والمعابد بجانب 
العديـــد مـــن المســـاجد، منوها إلـــى إطاق 
“إعـــان مملكـــة البحرين”، الـــذي يدعو إلى 
التسامح الديني والتعايش السلمي لجميع 

شعوب العالم.
الترحيـــب  علـــى  األمـــر  يقتصـــر  ال  وتابـــع: 
بالناس من جميع األديان، بل أيضا النســـاء 
والرجـــال، إذ تشـــغل المـــرأة فـــي البحرين، 

مناصـــب قياديـــة عليا، فليـــس فقط رئيس 
مجلـــس النـــواب، امرأة، ولكـــن أكثر من 54 
% مـــن قيادي القطـــاع العام فـــي البحرين 
من النســـاء، وترحـــب البحرين بالموهوبين 

من جميع أرجاء العالم.
وتطـــرق إلـــى اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة مع 
الواليـــات المتحـــدة، موضحـــا أن أكثـــر من 
400 مؤسســـة ماليـــة تتخـــذ مـــن البحريـــن 
مقـــًرا لهـــا، بســـبب القـــوى العاملـــة الماهـــرة 
واتخـــاذ اللغـــة اإلنجليزيـــة لغة لــــ “األعمال 

التجارية”.
وأعـــرب عـــن اعتـــزاز البحريـــن بأنهـــا “دولة 
مســـتقرة، وكلهـــا ثقـــة بقدراتهـــا للتواصـــل 
مـــع العالـــم، فنحن أنـــاس مثلكـــم فخورون 
ونعمـــل  وصادقـــون  ومنفتحـــون  بأنفســـنا 

بجهد”.

وأعـــرب الســـفير، عـــن قناعتـــه أن الوقـــت 
مناســـب خصوصـــا لانخـــراط فـــي جمعية 
الصداقة البحرينية األميركية، التي ســـتتم 
عامها الثاثين هذا العـــام، وبذل الكثيرون 
جهودا كبيرة خال العقود الثاثة الماضية 

وسنحتفل بذلك على مدار العام 2020 من 
خال بعض األحداث المميزة.

وأوضـــح أن البحريـــن واحـــدة مـــن أوائـــل 
الدول التي استضافت سباقات “الفورموال 
1” فـــي المنطقـــة، وفـــي 22 مـــارس المقبل، 

ستســـتضيف جمعيـــة الصداقـــة البحرينية 
األميركيـــة، حفـــا فـــي الســـفارة لمشـــاهدة 
الـــذي تســـتضيفه البحريـــن،   2020 ســـباق 
مضيفـــا في الوقـــت ذاته أن يونيـــو المقبل 
خـــاص،  بشـــكل  مزدحًمـــا  شـــهرا  ســـيكون 
إذ ســـننظم عـــرض أزيـــاء بحرينـــي وحفـــل 
تنظيـــم  ســـيتم  كمـــا  الثاثيـــن،  الذكـــرى 
فعاليـــات ترفيهيـــة ومناســـبات لالتقاء مع 
بعضنـــا ليـــس فقط في واشـــنطن العاصمة، 
ولكـــن فـــي مـــدن مختـــارة بجميـــع أنحـــاء 
الواليـــات المتحـــدة. وفـــي الختـــام، أعلـــن 
نـــادي “روتاري” في نيويورك تشـــرفه بمنح 
بـــن  عبـــدهللا  للشـــيخ  الفخريـــة  العضويـــة 
راشـــد آل خليفة، إذ إن “الروتاري” العالمي، 
منظمـــة تطوعيـــة للخدمة العامة تأسســـت 

في شيكاغو قبل ما يزيد عن 100 عام.

المنامة - وزارة الخارجية

سفير البحرين لدى الواليات المتحدة يشارك في الدائرة المستديرة

مفتوحة ــأذرع  ــ ب بالجميع  تــرحــب  حــاضــنــة  بثقافة  نتمتع  ــد:  ــ راش ــن  ب ــداهلل  ــب ع

إصالحات جاللة الملك جعلت البحرين أكثر انفتاًحا



دانـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائية األولى 
عربـــي  شـــاب  بينهـــم  متهميـــن،  خمســـة 
وفتاتان أجنبيتـــان، ببيع وتعاطي المؤثر 
الماريجوانـــا،  ومخـــدر  “الشـــبو”  العقلـــي 
والـــذي تم ضبطهـــم بعـــد ورود معلومات 
ضـــد أحدهـــم فتـــم إعـــداد كميـــن للقبض 
عليه متلبًســـا وتتبعه لحيـــن القبض على 
كامل المجموعة.  وقضت بمعاقبة المتهم 

األول بالســـجن لمدة 5 سنوات وبتغريمه 
الثانـــي  وبمعاقبـــة  دينـــار،   3000 مبلـــغ 
بالحبس لمدة ســـنة وغرامة 1000 دينار، 
وبمعاقبـــة الباقين بالحبس لمدة 6 أشـــهر 
وبتغريـــم كل منهـــم مبلـــغ 100 دينار، كما 
أمـــرت بإبعـــاد المدانين الثالثـــة األجانب 
ـــا عـــن البـــالد بعـــد تنفيـــذ العقوبـــة  نهائيًّ

المقضي بها، وبمصادرة المضبوطات.

عقوبات تصل إلى 5 سنوات لمدانين ببيع وتعاطي “الشبو”

local@albiladpress.com09

“^” تنشر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة التأمينات األخير
سنة  55 لــــ  الــمــبــكــر  ــد  ــاع ــق ــت وال  65 إلـــى  ــقــاعــد  ــت ال ســـن  رفـــع 

أماطت مصادر موثوقة اللثام عن جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة 
باجتمــاع هيئــة التأميــن االجتماعــي المنعقــد يــوم الســبت مــن األســبوع 
الماضــي، كاشــفة عــن أن الخبيــر االكتــواري ضغــط علــى مجلــس اإلدارة 
بضــرورة الموافقــة علــى 5 اقتراحــات تقدم بها لخــروج الهيئة من أزمتها 

االكتوارية.

أن  إلـــى  “البـــالد”  لــــ  المصـــادر  ولفتـــت 
كانـــت  االكتـــواري  الخبيـــر  اقتراحـــات 
رفع ســـن التقاعـــد إلى 65 ســـنة، ورفع 
55 ســـنة،  لحـــد  المبكـــر  التقاعـــد  ســـن 
ورفـــع نســـبة االشـــتراكات فـــي القطاع 
)أمـــوال  الصناديـــق  ودمـــج  الخـــاص، 
الصنـــدوق  العـــام، وأمـــوال  الصنـــدوق 
الخـــاص، وأموال صنـــدوق البرلمانيين 
والبلديين(، وفرض رســـوم على العمال 

والموظفين األجانب.
وأفـــادت بـــأن الخبير االكتـــواري وعدد 
من أعضاء مجلس اإلدارة وضعوا بقية 
األعضـــاء في زاوية خطيـــرة، مطالبين 
علـــى  والتوقيـــع  الموافقـــة  بضـــرورة 
تصـــور الخبيـــر االكتـــواري أو تحميـــل 
الجميـــع المشـــاكل المترتبـــة فـــي حال 

عدم التوقيع على هذه التصورات.
وعاتب رئيـــس المجلس بقية األعضاء 
قائـــال: لقد تم تســـريب دراســـة الخبير 
االكتواري، وهي دراســـة سرية ال يمكن 
أن تخـــرج للعلـــن بهـــذا الشـــكل، مؤكًدا 
للجميع ضرورة عدم نشـــر أي تفاصيل 
ومـــا  المجلـــس  باجتماعـــات  تتعلـــق 
يدور مـــن حيثيـــات ومعلومات خاصة 
تســـتعرض خـــالل اجتماعـــات مجلس 

اإلدارة.
الهيئـــة  االكتـــواري  الخبيـــر  وطالبـــت 
التـــي  باإلصالحـــات  فـــوري  بشـــكل 
طرحهـــا، ومـــن وجملتها البـــدء بزيادة 
المســـاهمات  مجمـــوع  معـــدل  فـــي 
وتطبيق حساب متوســـط الدخل عند 
احتســـاب التقاعـــد بامتداد 5 ســـنوات 
إلى متوســـط ســـنوات الخدمـــة كاملة، 
والحـــد من زيـــادات التقاعد الســـنوية، 
ورفع ســـن التقاعد، ورفع العمر األدنى 

للتقاعد المبكر، أو طرح خفض التقاعد 
المبكـــر عبـــر فـــرض آليـــات تحـــد منه، 
وتخفيـــض الراتـــب األعلـــى التقاعدي 

)حاليا 4000 دينار(.
أن  إلـــى  االكتـــواري  الخبيـــر  وأشـــار 
صنـــدوق القطـــاع العام ســـينفد بحلول 
المصروفـــات  مجمـــوع  وأن   ،2024
لـــذا  الدخـــل،  مجمـــوع  فعلًيـــا  تجـــاوز 
ســـريع،  بشـــكل  األصـــول  ستســـتنفد 
أما بشـــأن الصنـــدوق الخـــاص )المعني 

بالقطـــاع الخـــاص( فـــإن مـــن المتوقـــع 
أن تســـتنفد أصـــول المخطـــط بالكامل 

بحلول العام 2033.
وبخصـــوص التقاعـــد االختيـــاري فقـــد 
كشـــف الخبيـــر عـــن أن مبلًغـــا يســـاوي 
مـــن  تـــم تحويلـــه  242 مليـــون دينـــار 
الحكومـــة إلـــى المخطـــط المدنـــي في 
2019، موضًحا أنه تم أخذ 230 مليون 
دينـــار مـــن صنـــدوق التعطـــل وإضافة 
12 مليـــون دينار مـــن الحكومة لصالح 
الصنـــدوق العـــام فيمـــا يعنـــى بالتقاعد 

االختياري.
وبيـــن أن مجمـــوع فائـــدة المصروفات 
أكثـــر مـــن مجمـــوع مســـاهمات الدخل 
في القطاع الخـــاص، في العام الجاري 
المصروفـــات  مجمـــوع  فـــإن   2020
اإلداريـــة( متوقـــع  النفقـــات  )متضمنـــة 
أن يتجـــاوز مجمـــوع الدخـــل )متضمن 
االســـتثمار(، ومـــن المتوقع أن تســـتنفد 
أصول المخطـــط بالكامل بحلول العام 

.2033
وفـــي القطـــاع الخـــاص بّيـــن أن قيمـــة 
األمـــوال اإلضافيـــة المطلوبـــة لتغطـــي 
المصروفـــات خـــالل 50 إلى 100 ســـنة 
المقبلة بعـــد االســـتنفاد الكلي لألصول 
ســـتكون 5,336 مليون دينار لخمسين 
ســـنة أو ما مجموع 8,510 مليون لمئة 

سنة.
علـــى  حـــاد  انخفـــاض  عـــن  وتحـــدث 
مســـتوى مدخول االســـتثمارات، إذ بلغ 
مدخـــول االســـتثمار 67.6 مليون دينار 

فـــي 2019، وتوقعـــت أن ينخفض إلى 
 ،2020 فـــي  و45.4   ،2020 فـــي   56.3
فتوقعـــت  االنخفـــاض  يســـتمر  حتـــى 
الدراســـة أن تصل مداخيل االســـتثمار 

إلى 19.1 مليون دينار في 2023.
للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  أن  وأكـــد 
إلـــى  ماســـة  بحاجـــة  االجتماعـــي 
اعتبـــار إعـــادة هيكلـــة ضـــرورة لضمان 
االستدامة المالية على المدى الطويل، 
ولتحســـين االســـتدامة فإن باستطاعة 
الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعي أن 
تأخذ بعيـــن االعتبـــار إصالحات حدية 
متنوعـــة تتبع حالًيا من قبل العديد من 
المخططـــات االجتماعـــي حـــول العام، 
وقد أســـلفنا ذكر مطالبات الدراسة في 

صدر المقدمة.
وفـــي صنـــدوق التقاعد كشـــف عن أنه 
تـــم تأكيـــد القيمـــة الســـوقية لألصـــول 
فـــي المخطط الحالـــي اعتبـــارًا من 31 
ديسمبر من العام الماضي 2018 كونها 
المتوقـــع  ومـــن  دينـــار،  مليـــون   12.5
اســـتنفاد أوصـــول المخطط فـــي العام 

.2021
ونوه الخبير بأن أثر التقاعد االختياري 
كان ســـلبيا علـــى الصنـــدوق العـــام وأن 
الهيئـــة كانـــت ســـتوفر، لـــو لـــم يتقاعد 
عـــن  العـــام  بالقطـــاع  موظـــف   8000
 479.1 االختيـــاري،  التقاعـــد  طريـــق 
مليون دينار، لو اتبع هؤالء الموظفون 
فـــي  الموصوفـــة  المرعيـــة  القوانيـــن 

التقاعد االعتيادي.
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تنظر المحكمـــة الكبرى الجنائية األولى 
فـــي واقعـــة شـــروع بالســـرقة باإلكراه، 
ارتكبهـــا شـــاب فـــي بدايـــة العشـــرينات 
مـــن عمـــره، ويمتلـــك رصيـــد أســـبقيات 
بــــ73 قضية، والذي حـــاول إجبار عامل 
دراجـــة هوائيـــة  شـــراء  علـــى  آســـيوي 
كانت بحوزته، فيما كان يرفض األخير 
شـــراءها وطلـــب منـــه مغـــادرة المحـــل 
اآلســـيوي  فغافـــل  بالشـــرطة،  واتصـــل 
وســـرق هاتفـــه النقـــال وحـــاول الهـــرب 
فـــي  الشـــرطة حضـــرت  دوريـــة  أن  إال 
وقت قياســـي وتمكنوا من القبض على 
الجانـــي قبل فـــراره، وقـــّررت المحكمة 
فبرايـــر   23 لجلســـة  القضيـــة  تأجيـــل 
الجاري؛ وذلك إلعادة استدعاء شاهدي 
األمـــر  مـــع  والثانـــي،  األول  اإلثبـــات 
باســـتمرار حبس المتهم لحين الجلســـة 

المقبلة.
 وتتمّثل التفاصيل فيما أبلغ به المجني 
عليـــه العامل اآلســـيوي، والـــذي قّرر أنه 
وأثنـــاء تواجـــده فـــي مقـــر عملـــه لبيـــع 
اآلالت والمعدات بحوالي الساعة 8:45 
مســـاء فـــي منطقـــة المحـــرق، حضر له 
المتهم بواســـطة دراجة هوائية، ودخل 
الدراجـــة  تلـــك  المحـــل وعـــرض عليـــه 
للبيع، فرفض شـــراءها، إال أنه ألّح عليه 

بذلك، فأبلغه أنه في حال عدم مغادرته 
المحل ســـوف يتصل بالشرطة، لكنه لم 

يبال.
 وتـــرك المجنـــي عليه هاتفـــه النقال من 
نـــوع سامســـونغ علـــى طاولـــة المحـــل 
الزجاجيـــة، وخـــرج ووقـــف أمـــام بـــاب 
المحل واتصل بالشرطة بواسطة هاتفه 
الثاني، وكان يشـــاهد حينها الشـــاب إال 
أنه الحظ قيامه بسرقة هاتفه الموجود 
داخل المحل ويخرج مســـرًعا، فما كان 

منه إال أن أمسك به من قميصه.
وأضـــاف أن المتهـــم قـــام بدفعـــه فـــي 
محاولـــة منه للفرار من قبضته واعتدى 
مرتيـــن  وجهـــه  علـــى  بالضـــرب  عليـــه 
بواســـطة يـــده، إال أن إمســـاكه به بقوة 
حـــال دون فـــراره، وفـــي تلـــك األثنـــاء 
حضرت دورية شـــرطة مدنية وتمكنوا 
مـــن القبـــض علـــى المتهـــم واســـتيقافه 

وإعادة هاتفه إليه.

مرتيــن االنتحــار  وحــاول  بالًغــا   73 وعليــه  عشــريني 
استدعاء شهود سرقة شاب لهاتف آسيوي باإلكراه

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  صـــّرح 
للمباحث واألدلة الجنائية أن شـــرطة 
المباحث الجنائية، وفور تلقيها بالًغا 
مفاده تعرض سيدة من جنسية عربية 
)33 عاًمـــا( لالعتـــداء بآلـــة حـــادة، من 
شـــخص مجهول، قامت، وبالتنســـيق 
مع مديرية شرطة محافظة العاصمة، 
باالنتقال إلى موقـــع الحادث وإجراء 
أعمـــال المعاينة وجمع األدلة، واتخاذ 
اإلجراءات القانونية المعمول بها في 
هذا الشـــأن.وأوضح أن أعمال البحث 
والتحري التي تم مباشـــرتها، أسفرت 
عـــن تحديد هويـــة المشـــتبه بارتكابه 
الواقعة، منّوًها إلى أن اإلجراءات، ما 
زالت مســـتمرة للقبـــض عليه وعرضه 
اإلجـــراءات  حســـب  النيابـــة  علـــى 
الحالـــة  أن  إلـــى  وأشـــار  القانونيـــة. 

الصحية للمجني عليها، مستقرة.

كشف المعتدي على سيدة 
عربية بآلة حادة واإلجراءات 

مستمرة للقبض عليه

إلى مجلس إدارة التأمينات االجتماعية... مع التحية
Û  ينظــر مجلــس إدارة هيئــة التأميــن االجتماعــي اقتراحات الخبيــر االكتواري

لخروجهــا مــن أزمتهــا، لكــن رؤى وتصــورات الخبيــر االكتــواري افتراضيــة، 
وبنيت على تصورات غير واقعية، وتضر بالسلم األهلي.

Û  بال إطالة، نورد إلى مجلس اإلدارة والمعنيين في القرار رؤيتنا باألرقام لحل
المشكلة التي يعانيها التقاعد وهي كالتالي:

Û  أوال: إعــادة هيكليــة وسياســة آليات االســتثمار وتبديل وجــوه القائمين على
مجالس اإلدارة وتطعيم فرق االســتثمار بالخبرات، وإيقاف التوجيه وإعادة 
بوصلــة االســتثمار، والعمــل علــى تحويــل األمــوال المســتثمرة فــي األوراق 
المالية والسندات إلى مشروعات طويلة األجل، مشروعات إنتاجية صناعية 
بالدرجة األول، يمكن من خاللها المساهمة في تسريع عملية دوران االقتصاد 

وخلق وظائف للمواطنين . 
Û  ثانيــا: يجــب أال تقــل نســبة العوائد )الفوائــد( عن 7 % لالســتثمار، وعند هذه

النقطــة ســتكون عوائد اســتثمارات الصناديق )10 مليــارات دوالر( نحو 260 
مليــون دينــار ســنوًيا، وحالًيا ذراعا التأمينات )شــركة أصول، وشــركة أمالك( 
يحققــان عوائــد ال تفــوق 55 مليــون دينــار كمتوســط ســنوي عــن الســنوات 
الخمس الماضية )2013 - 2018( التي اســتثمرا فيها. اعتمدنا هذه الســنوات 
الخمس؛ ألن السنوات األخيرة مدققة حسابًيا ومعروضة للعلن بموقع الهيئة. 

Û  فــي حالــة اســتثمار مبالــغ التأمينــات علــى أكمل وجــه وتحقيــق عوائد تصل
إلــى 6 % فقــط ســيغطي هــذا المبلــغ 52 % مــن رواتــب المتقاعدين ســنوًيا. 
ويشــار إلى أن نســبة 6 % ليســت بصعبة التحقيق إذا عرفنا أن البنوك تربح 
ســنوًيا مــن 15 % إلــى 20 % وأن نســبة أربــاح )الســوق الحــرة( تفــوق نســبة 
أذرع التأمينات االستثمارية، وعلى سبيل المثال أحد البنوك في إحدى دول 
الخليــج يعطــي نســبة 5 % علــى الودائــع وهــو رقم يفــوق بأكثر مــن الضعف 

نسبة قيمة الودائع التي تملكها “أصول” لدى 3 بنوك محلية . 
Û  ثالثــا: يجــب الرجــوع إلــى قانــون مزايــا التقاعــد 1986 الذي نظــم تفصيالت

المزايــا التقاعديــة، فــي تلك الســنة صــدر قرار بوقــف التأمين علــى األجانب 
ونسبة اشتراكهم 6 %، و9 % على أصحاب العمل، وهذا القرار يعتبر فرصة 

استثمارية ضائعة وموردا ماليا ضخما لصناديق التقاعد تم إيقافه . 
Û  وبحسبة أولية لهذه المبالغ فإن عدد األجانب في البحرين حسب اإلحصاءات

األخيرة 759 ألف أجنبي، وعند حساب 30 دينارا متوسطا الشتراك األجانب 
سيكون مدخول الصناديق من هذه االشتراكات 273 مليون دينار سنوًيا . 

Û  عند تطبيق اشتراك األجانب هنالك امتيازات عديدة، أولها أن حجم األموال
التــي تخــرج خارج المملكة ســنوًيا ســتنخفض بنســبة 6 % )نســبة االشــتراك 
في الصناديق( ووفًقا لألرقام فإن حجم األموال التي ترسل لخارج البحرين 
)927 مليــون دينــار(، والبحرين في تطبيقها ســتحافظ على 58 مليون دينار، 
وكذلك ستساهم في دخل الصناديق، وسيحتسب للعامل/ الموظف األجنبي 
مكافأة بعد انتهاء خدمته في البحرين، وهذا امتياز كبير للعمال والموظفين 

األجانب في البحرين.
Û  رابًعا: في العام ذاته )1986( صدر قرار أيًضا بتخفيض نسبة اشتراك صاحب

العمل من 15 % إلى 9 %، وعند تعديل هذه النســبة ولو بشــكل تدريجي أو 
بنسبة قليلة ستتوافر أموال ضخمة للصناديق أيًضا، وهو أمر ال مفر عنه.

Û  خامًســا: مدخــول االشــتراكات نحــو 450 مليــون دينــار ســنوًيا، والموظفــون
عملهــم،  فتــرة  طــوال  التــي حفظوهــا  أموالهــم  مــن  يأخــذون  المتقاعــدون 
واالشتراكات الجديدة تكون محفوظة للموظفين الذين سيتقاعدون الحًقا، 

أي أن االشتراكات هي احتياطي للذين سيتقاعدون الحًقا . 
Û  المصروفــات فــإن  التأمينــات  فــي  المســؤولين  لتصريحــات  وفًقــا  سادســا: 

التقاعديــة 497 مليــون دينــار، وعند احتســاب التوفير الذي ســتحققه الهيئة 
من إصالح االســتثمار وتطبيق االشــتراكات على األجانب، يتضح أنه ســيتم 
دخل 533 مليون دينار، وهو ما يغطي نسبة المصروفات التقاعدية من دون 
حســاب االشــتراكات ورفــع نســبة صاحب العمــل الموقوفة مــن 9 % عن كل 

موظف مواطن إلى 15 %.
Û  الخالصــة: ليــس هنالــك حاجة لتعديل القانــون الحالي، وليــس هنالك حاجة

للمســاس بامتيــازات المتقاعدين، ويمكن أخــذ الرؤية أعاله لتصحيح الوضع 
القائم في الصناديق التي تعاني عجًزا اكتوارًيا بدأ يأكل في مفاصل الوزارة.
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الخبير االكتواري: 
وضعكم خطير.. 

وعليكم البدء فوًرا 
باإلصالحات 

رفع نسبة 
االشتراكات في 

القطاع الخاص ودمج 
أموال الصناديق

عباس إبراهيم

قالـــت المحاميـــة فاطمة الشـــيخ إن 
المحكمـــة الكبـــرى المدنيـــة الرابعـــة 
ألزمت والد طالب بالمرحلة الثانوية 
كان اعتدى على صديقه بالمدرســـة 
فـــي  بإصابتـــه  وتســـّبب  -موكلهـــا- 
عينه وإحداث عاهة مستديمة فيها 
بنســـبة 20 % وفـــق ما ثبـــت بتقرير 
لصالـــح  يدفـــع  أن  الطبيـــة؛  اللجـــان 
موكلهـــا ووالديـــه وشـــقيقتيه مبلًغـــا 
وقـــدره 9600 دينـــار، كتعويض عما 
أصابهم مـــن أضرار جـــراء االعتداء 
المؤّثـــم، خصوًصـــا أن ابـــن المدعـــى 
عليه القاصر قد صدر حكم بحبســـه 

لمدة سنة نتيجة لذلك الفعل.
 وأشـــارت إلـــى أن وقائـــع الدعـــوى 

تتمثـــل في أنـــه حصل خـــالف فيما 
بين المدعي األول الطالب بالمرحلة 
الثانويـــة وصديقـــه بالمدرســـة -ابن 
وحصـــل  القاصـــر-  عليـــه  المدعـــى 
بينهما شجار أدى إلى إصابة المدعي 

تلـــك  وتســـببت  عينـــه  فـــي  األول 
اإلصابة في حدوث عاهة مستديمة 
فيهـــا إثـــر ذلـــك الخـــالف، وقـــد تـــم 
إحالة المعتـــدي للمحاكمة الجنائية، 
والتـــي انتهـــت إلـــى القضـــاء بثبوت 
اتهامه باالعتداء على ســـالمة جسم 
المدعـــي األول، وبمعاقبته بالحبس 

لمدة سنة واحدة عما أسند إليه.
أمـــرت  المحكمـــة  أن  وأوضحـــت 
الطبيـــة  للجـــان  المدعـــي  بإحالـــة 
للفحـــص عليـــه وعلـــى اإلصابة التي 
تعـــرض لها وبيان نســـبة العجز التي 
لحقت بـــه، والتي أصـــدرت تقريرها 
النهائي الذي ثبت فيه أنه قد تخلف 
لديـــه عجـــز كلـــي مســـتديم قدرتـــه 
اللجنـــة الطبيـــة بنســـبة 20 % مـــن 

العجز الكلي.

حــاول الهــرب من المركز وخلع مالبســه فــي التوقيفتشاجرا فتسبب بإصابة في عينه ونسبة العجز فيها 20 %
موقوف يصدر أصوات كالب وقطط ودجاج ويعتدي على شرطيإلزام طالب بتعويض بـ9600 دينار بعدما فقأ عين صديقه

فاطمة الشيخ

أبلغ مركز شـــرطة مدينة حمد الشـــمالي محرر الشؤون المحلية
الموقوفيـــن  أحـــد  أن  العامـــة،  النيابـــة 
لديهم وأثناء وجوده في غرفة التحفظ 
كان يصدر أصواًتا غريبة، تشبه أصوات 
الكالب والقطط والدجـــاج، كما أنه كان 
يتحـــّدث بـــكالم غير مـــوزون أو مفهوم 

وبصوت عال.
 وفـــي تلك األثناء عمـــد إلى ضرب باب 
غرفـــة التحفظ بقوة، وقد حاول كســـره 
ليهرب مـــن قبضتهم، فضالً عن أنه خلع 
مالبســـه أثناء حجـــزه، فتوّجه إليه أحد 
أفراد الشـــرطة برتبة عريف ليطلب منه 
الهـــدوء وعـــدم افتعـــال المشـــاكل، وما 
إن فتـــح البـــاب حتى تفاجـــأ بالموقوف 
يحـــاول االعتـــداء عليه بالضـــرب حتى 
يهرب من المركز حســـبما أبلغ الشـــرطي 

الذي تعرض لعدد من اإلصابات.

 فتـــم إحالـــة الموقـــوف للتحقيـــق معـــه 
بمعرفـــة النيابة العامة، والـــذي قّرر بأنه 
وحـــال تواجـــده فـــي غرفـــة التحفظ لم 
يكـــن في كامـــل وعيه، مبيًنـــا أنه عندما 
أحـــدث كل تلك الفوضى كان يحس أنه 

يعاني من االختناق، وقّدم اعتذاره عما 
تسّبب به من أفعال غير مألوفة.

 فأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة 
على اعتبار أنه بتاريخ 26 يونيو 2019، 
اعتدى على سالمة جسم المجني عليه 
الشـــرطي في قـــوات األمن العـــام التابع 
لـــوزارة الداخليـــة وذلـــك أثناء وبســـبب 
تأديتـــه ألعمـــال وظيفتـــه، وأحـــدث بـــه 
اإلصابـــات الموصوفـــة بتقريـــره الطبي 

المرفق باألوراق.
وقد أمـــرت المحكمـــة الكبـــرى الجنائية 
األولـــى، في جلســـتها األخيـــرة بتأجيل 
محاكمتـــه لجلســـة 23 فبرايـــر الجـــاري؛ 
وذلك الستدعاء الشرطي المجني عليه 
وســـماع أقوالـــه، ولعـــرض المتهـــم على 
اللجـــان الطبيـــة، كمـــا أمـــرت باســـتمرار 

حبسه لحين الجلسة المقبلة.
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الرئيس الصالح متجها للقاعة.. بينما سخونة النقاش بين جهاد الفاضل 
ووزير المجلسين خلف الرئيس اشتعلت قبل بدء الجلسة

انتقـــد عضو مجلس الشـــورى فـــؤاد حاجي إلـــزام هيئة تنظيم 
سوق العمل بالتكفل بترحيل العامل المخالف أو الهارب.

ـــا بتكفل الهيئة بتســـفيره، فهذا مال عام،  وقـــال: “ليس منطقيًّ
وأن يهـــرب العامـــل ويخـــل بجميـــع شـــروط العمـــل، إذ إننـــا ال 
نتحـــّدث عـــن العمال الذيـــن يهربون مـــن المؤسســـات الكبيرة 
والمتوســـطة، وإنمـــا عـــن المؤسســـات الصغيـــرة هـــي الجهـــة 

المعنية”.
وأشار عضو مجلس الشورى أحمد العريض إلى أنه يتوافق مع 
تعديالت لجنة الخدمات، مبيًنا تعديالً على بند وجود الجثمان 
في الثالجة وإجـــراء الترتيبات الالزمة لدفنه بأن كلمة “دفنه” 
الديانـــات  تتعـــارض مـــع مواضيـــع حقـــوق اإلنســـان، فبعـــض 
تعتبـــر الدفن نوًعا مـــن التخلص من الجثمان مـــع اعتبار ديانة 
المتوفـــي، وأعتقد الدفن مع إعطاء المجال للســـلطة التنفيذية 
بوزارة الصحة سيخلق إشكاليات مستقبالً مع حقوق اإلنسان.

وقـــال النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الشـــورى جمـــال فخـــرو: 
يجب أن نصل لحل مشترك ووسط يراعي عدم تحمل الكفيل 

البحريني تكاليف عودة العامل.

الكوهجي والمؤيد والعريض

ــال الــدولــة ــ ــن م ــتــرحــيــل الــعــامــل الـــهـــارب مـ ال ل

دفن الموتى بالقانون البحريني يخالف حقوق اإلنسان
ما قصة تكّرر قطع البث المباشر لجلسات مجلس الشورى؟.

 بـــدأ يقيـــن يتولـــد لـــدى فريـــق 
المحرريـــن بـــأن تكـــرار انقطـــاع 
البث ال يشير لوجود خطأ فني، 
ألن هذا الموضوع أثير ونوقش 
ألكثر من مـــرة، ولكن ال معالجة 
جدية لمشكلة أصبحت مقيمة. 
وكلمـــا تحين مداخلـــة قد تبدو 
مهمة، ُينزع الصوت منها، مثلما 

ُينزع الدسم.
البـــالد  صحيفـــة  أثـــارت  لقـــد 
بعـــض  بـــث  قطـــع  موضـــوع 
دور  افتتـــاح  منـــذ  المداخـــالت 
مضـــي  بعـــد  واليـــوم  االنعقـــاد، 
3 شـــهور علـــى بـــدء الـــدور فإن 
المشكلة ما زالت مستمرة، فمن 

الـــذي يحمـــل المقـــص و”الفلتر” 
كل  القطـــع  زر  علـــى  ويضغـــط 
يفســـد  ألنـــه  حاســـبوه؛  مـــرة؟. 

مضبطة األرشيف المرئي.

قطع مداخالت الشوريين ينزع دسم الجلسة

اعتذاران

عشرة  الثامنة  الجلسة  سجلت 
ــانــي من  ــث ال االنـــعـــقـــاد  مـــن دور 
ــفــصــل الــتــشــريــعــي الــخــامــس  ال
لمجلس الشورى اعتذار كلٍّ من:  

- الشورية جميلة سلمان
- الشورية دالل الزايد 

تغطية: مروة خميس

تصوير: خليل إبراهيم
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تأجيل المداولة الثانية سابقة أم عرف؟.. 7 شوريين رفضوا رأي المستشار

ــال ــان... غربـ ــة القبـ ــوى بيضـ فتـ

وقع مجلس الشورى في دوامة قانونية بتقديمه رجالً وتأخيره رجالً أخرى لحسم تعديالت بقانون تنظيم سوق العمل.
ووضــع أعضــاء بالمجلــس 3 محاذيــر إلقــرار التشــريع بــأال يتضــّرر المواطــن، وأال تتضــرر الحكومــة، وأال يتضــّرر العامــل 

األجنبي، وهذه المحاذير أّدت لتأجيل إقرار القانون ألجل غير مسمى.

 وأمضـــى شـــوريون عرًفـــا برلمانية، 
واعتبره بعضهم ســـابقة، بعد خالف 
بيـــن األعضـــاء  قانونـــي – قانونـــي 

ومستشار المجلس نوفل غربال.
يـــوم  يعتبـــر جلســـة  األول  الفريـــق 
أمـــس مخصصـــة للمداولـــة الثانيـــة 
ويتعّيـــن  التشـــريعية،  للتعديـــالت 
أو  بالموافقـــة  التعديـــالت  حســـم 
الرفض، وال مجال للتأجيل لجلســـة 

ثالثة لوجود محظور الئحي.
 أمـــا الفريـــق اآلخـــر والـــذي اســـتند 
لـــرأي كبير المستشـــارين القانونيين 
بالمجلـــس نوفل غربـــال، وهو قاض 
دســـتوري ســـابق، فقد اعتبر تأجيل 
نظـــر القانـــون برمتـــه كأنـــه لـــم يكن 
وبالتالـــي  بالجلســـة،  يعـــرض  ولـــم 
ال يحتســـب عرضـــه بالجلســـة يـــوم 
أمس ضمن ســـياق المســـار الالئحي 
باحتسابه خاضًعا للنقاش بالمداولة 
الثانية، وأن عرضه بالجلسة المقبلة 

سيحتسب مداولة ثانية.
وأّيد الشـــوريون اقتراًحا من رئيس 
المجلس علـــي الصالح بتأجيل نظر 
القانون الستبيان الموقف القانوني.

 وقبـــل التصويت، تحّفظت رئيســـة 
بالمجلـــس جهـــاد  الخدمـــات  لجنـــة 
الفاضل على ذلك، وقالت إن المادة 
102 من الالئحـــة الداخلية لمجلس 
“يناقـــش  أن  علـــى  تنـــص  الشـــورى 
المجلـــس مشـــروعات القوانيـــن في 
مداولـــة واحدة ومع ذلـــك يجوز أن 
تجـــرى مداولة ثانيـــة طبًقا لألحكام 

الواردة في هذه الالئحة”.
نظـــر  تأجيـــل  اقتـــراح  واعتبـــرت 
مداولـــة  بمثابـــة  القانـــون  مشـــروع 

ثالثـــة للتشـــريع وهـــذا إجـــراء غيـــر 
قانوني.

ولوحظت الوقفات الكثيرة للجلسة 
لـــرأي  الرئاســـة  اســـتطالع  عنـــد 

المستشار بالمسار القانوني اآلمن.
ونقل الصالح عن المستشـــار اعتبار 

هـــذا التشـــريع أنـــه لم يناقـــش بهذه 
لجلســـة  مؤجـــل  وإنمـــا  الجلســـة 
أخرى، وبمعنـــى أن المداولة الثانية 
تجري في الجلســـة المقّرر مناقشـــة 
هـــذه  وليســـت  فيهـــا  التعديـــالت 

الجلسة.

ونهـــض غربـــال معتبـــرا بأنهـــا المرة 
لتطبيـــق  يصـــار  التـــي  األولـــى 
الالئحـــة  مـــن  مقتضيـــات إجرائيـــة 
بالمداولـــة  يتعلـــق  فيمـــا  الداخليـــة 
الثانيـــة، وفـــي ظل غياب الســـوابق 

تأتي آراء شتى.
 وأوضـــح: “ال مداولـــة ثالثة إطالًقا، 
والمناقشـــة يجـــب أن تـــؤدي جبـــًرا 
ثـــم  التعديـــالت  علـــى  للتصويـــت 
يؤخـــذ الـــرأي النهائـــي، أي أن قطب 
الرحى وبيضـــة القبان في ذلك هي 

المناقشة”.
وقـــال: ال يوجـــد مـــا يمنـــع المجلس 
مـــن تأجيل المناقشـــة وهـــذا تكفله 

الالئحة الداخلية.
ورأى أن قراءته القانونية أنه يجوز 

للمجلس تأجيل المناقشة.
وقال الشـــوري عـــادل المعـــاودة إن 
قـــرار المجلس يعنـــي أن عرض هذا 
التشـــريع كأن لـــم يكـــن، ورد عليـــه 
الرئيـــس الصالـــح أن القـــرار يعنـــي 
تأجيل القانون برمته لجلسة مقبلة.
 وطلـــب الرئيس تصويـــت المجلس 
على اقتراح تأجيل مناقشة القانون 
نتيجـــة  وجـــاءت  أخـــرى،  لجلســـة 
 38 بيـــن  مـــن  كاآلتـــي:  التصويـــت 
ا حاضًرا، صّوت بالموافقة 23  شوريًّ
ا، وبالرفض 7 )بسام البنمحمد،  شوريًّ
ياســـر حميدان، علي العـــرادي، نوار 
ســـبيكة  منفـــردي،  رضـــا  المحمـــود، 
ولـــم  الفاضـــل(،  وجهـــاد  الفضالـــة 
يصّوت 8 شـــوريين، فأعلن الرئيس 
الشـــوريين  أغلبيـــة  بـــأن  النتيجـــة 
صّوتوا على اقتراح تأجيل مناقشة 

القانون لجلسة أخرى.
لجلســـة  ميعـــاًدا  الفاضـــل  وطلبـــت 
عـــرض القانـــون، ورد الرئيـــس بأنـــه 

سيحّدد ذلك الحًقا.

كبير المستشارين بمجلس الشورى نوفل غربال

راشد الغائب

علـــى  فـــؤاد حاجـــي  الشـــوري  عّقـــب 
مداخلة رئيس ديوان الخدمة المدنية 
أحمـــد الزايد بموضـــوع قانون تثبيت 
وقـــال:  بتســـريع.  الســـنوية  العـــالوة 
“منذ 45 ســـنة ماشـــين على القانون.. 

والعالوة أصبحت مكتسًبا”.
بــــ200  كان  الصافـــي  “كيلـــو  وقـــال:   
فلس، والحين بنحو 4 دنانير ونصف، 
للموظـــف  فيـــه  نظـــر  القانـــون  هـــل 
البســـيط، ويجـــب أن تعـــاد الجداول، 
التقرير الذي ساقته اللجنة المختصة 

عجيب”.
 وتحّفظ الشـــوري علي العرادي وضع 
الزيـــادة الســـنوية لموظفـــي الحكومة 
فـــي قانـــون، مبيًنـــا أن تقريـــر اللجنـــة 

يتعـــارض مـــع اإلطـــار العـــام للقانون، 
واضعة ومقرة للنظام العام ونترك أية 
تفاصيل للوائح والقرارات التنفيذية.

كيلو الصافي قفز من 200 فلس إلى 4.5 دينار

أشـــار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل )LMRA( أسامة 
العبسي بأن إلزام العامل المخالف بتكاليف عودته لبالده سيكلف 
ـــا. وقـــال خـــالل جلســـة الشـــورى: “يجـــب أن  الدولـــة التزاًمـــا ماليًّ
يتـــم تحديـــد بند مالي مفتوح فـــي الميزانية العامـــة للدولة حتى 

تستطيع هيئة تنظيم سوق العمل بترحيل العمال الهاربين”.
التـــي  الميزانيـــة  احتســـاب  هنـــاك مشـــكلة  “ســـيكون   وأضـــاف: 
ســـتتحمله الهيئة لترحيـــل العامل غير القادر، وبذلك ســـتزيد من 
الشكاوى والبالغات لتمّكن صاحب العمل من تهربه من مسؤولية 
ترحيـــل العامـــل”.  وعقبـــت رئيس لجنة الخدمات جهـــاد الفاضل: 
“إذا بتفكـــرون فـــي ميزانية الهيئة بمبلغ بســـيط، ففكروا بميزانية 
المواطـــن البحريني، وحســـب القانون فإن الهيئـــة تتحّمل العامل 

الهارب وبالتالي الهيئة ملزمة بحق القانون بترحيله”.

وأضافت: مستحيل أن المشروع يرجع إلعادة دراسته أو إعادته 
فـــي اللجنة، ونـــرى أن اللجنة طلبت إحصائيـــات من هيئة تنظيم 

سوق العمل ولم يتم تزويدنا لهذه اللحظة.

خميس الرميحي رضا فرج

“الهيئة” على  مالية  التزامات  فرض  من  متخوف  العبسي 

”LMRA“ ـــا ـــن ي ـــة المواط ـــروا بميزاني فّك

الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  أشـــار 
مملكـــة  أن  الدوســـري  عبـــدهللا 
البحريـــن تعتبر من الدول العالية 
في اســـتقطاب العمالـــة األجنبية، 
الذيـــن يمثلون حوالي نصف عدد 

السكان.
ورأى أن الـــوزارة مختصة بالنظر 
فـــي مـــدى مواءمـــة التشـــريعات 
فيمـــا  أمـــا  الدوليـــة،  لالتفاقيـــات 
االختصـــاص  بجهـــة  يتعلـــق 
العمـــل،  وزارة  فإنهـــا  والتنفيـــذ 

ولديها الرأي الفني.

الشـــورى  أّيـــد أعضـــاء مجلـــس 
بقانـــون  االقتـــراح  اســـترداد 
بعـــض أحـــكام قانـــون  بتعديـــل 
اإلجـــراءات الجنائية للمزيد من 
الدراســـة بنـــاًء علـــى طلب لجنة 

الشؤون التشريعية والقانونية.
 وبّيـــن عضـــو مجلـــس الشـــورى 
موقـــع  أن  إلـــى  العـــرادي  علـــي 
الصلـــح  ألن  القانـــون،  تعديـــل 
يجـــوز  أن  يمكـــن  ال  والتصالـــح 
العمـــد  القتـــل  بقضايـــا  عليهـــا 

وغيرها.
وقال الشـــوري جواد بوحســـين 
إن التصالـــح للقضايا الذي يمكن 
الصلـــح فيها فقـــط وليس جميع 

القضايا والجنايات.

مساعد وزير 
الخارجية: نصف 

سكان البحرين أجانب

العرادي: ال تصالح 
بقضايا القتل العمد

فؤاد الحاجي

الحـــظ مصـــور “البالد” وجـــود تخاطر لوني لدى عدد من الشـــوريين بجلســـة أمس. األزرق والكحلي
اللون األزرق والكحلي ربما عنوان دفء الشتاء، وكان حاضًرا بقوة بالجلسة.

من الذي 
يحمل المقص 
ويضغط على 

الزر منذ 3 
شهور؟
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هذا الراتب ال يكفي
هـــل علينا أن نصدق كل قـــول حتى إن كان يناقض الواقع؟ فإن صدقنا 
فإنـــه ينطبـــق علينـــا أنه ال عقل لنا، مناســـبة هـــذا الـــكالم التصريح الذي 
ضجـــت به وســـائل التواصـــل بأّن 336 دينـــارا كراتب تعد كافية ألســـرة 
تتكون من ستة أفراد ولمدة شهر، وكان هذا التصريح صادما ومستفزا 

وباعثًا على الدهشة لألسف.
وكان بديهيـــا أن يحـــدث مثـــل هـــذا القـــول موجـــة مـــن الســـخط لـــدى 
المواطنيـــن بوصفه ال يعبر عن الواقع المعـــاش، وكان يفترض أن يكون 
المســـؤولون أكثـــر إدراكا لحال المواطن البســـيط والظروف المعيشـــية 
الســـائدة. إننـــا على قناعة بـــأن 336 دينارا ال تكفي للمقبـــل على تكوين 
حياة زوجية لسبب ال أعتقد أنه غائب عن ذهن أحد، فاألعباء المعيشية 

الصعبة تمثل عائقا أمام األسر.
لعل أهم معضلة تتعلق بتأخر الشـــباب عن إقامة الحياة الزوجية تتعلق 
بأســـباب اقتصادية تتمثل في تدني الرواتـــب، ونظرة عابرة ألعداد من 
تقـــدم بهم العمر ولـــم يقدموا على خطوة الزواج تؤكـــد لنا أّن ما يفصل 
بينهـــم وهذه الخطـــوة يكمن في عـــدم القدرة على أمور الـــزواج، وهذه 
األســـباب مـــن صنـــع الشـــباب لكن أيضـــا ضعف الراتـــب الـــذي ال يتجاوز 

ثالثمئة وخمسين دينارا وبعض األحيان أربعمئة دينار فقط.
قبـــل ســـنوات كان الهاجـــس لدى أرباب األســـر والذي يقـــض مضاجعهم 
آنـــاء الليـــل وأطراف النهـــار أن الراتب ال يكفي، األمر الـــذي يدفع الكثير 
منهـــم إلـــى الوقوع في أزمـــات حقيقية ويتضاعف حجـــم األزمات إبان 
المناسبات كاالعياد وافتتاح المدارس. لسنا بحاجة إلى إجراء األبحاث 
للتعرف على أن ما يلتهم النســـبة األكبر من الراتب هو اإليجارات فإنها 

تشكل ربع الراتب أو أكثر.

ثمة فئة سعت للتغلب على هذه المعضلة ولتحسين أوضاعها بالبحث  «
عن مصادر دخل إضافية للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة، بينما 

اضطر آخرون إلى االقتراض رغم ما يترتب عليه من فوائد فاحشة، ونخلص 
إلى القول إّن 336 ليست كافية لستة أفراد وال حتى ثالثة أفراد.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

في البحرين العزيزة... تجتمع الريادة والبطولة
لقد وضع ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه هللا ورعاه بمشروعه اإلصالحي وميثاق العمل الوطني 
الســـمات األساســـية العظيمة في شخصية البحرين وســـياق مواقفها 
عربيا ودوليا، وأمدنا ميثاق العمل الوطني بزخم الثقة والشمولية، ما 

عزز مسيرة البالد ورفعة شأنها وتحقيق الكثير من اإلنجازات.
قـــال جاللتـــه حفظـــه هللا ورعـــاه بمناســـبة الذكرى الســـنوية التاســـعة 
عشرة إلقرار ميثاق العمل الوطني: )في هذا اليوم التاريخي المجيد، 
نســـتذكر بكل الفخر الوقفة الوطنية المشـــرفة لشعب البحرين العزيز 
والتي كانت انطالقة واعدة في مسيرة التحديث الشامل لمؤسسات 
الدولة وســـلطاتها الدســـتورية، وجاءت ملبية لتطلعات أهل البحرين 
بإجمـــاع غير مســـبوق، جّســـد الهويـــة البحرينية الجامعـــة والمتطلعة 
للتطويـــر والتقـــدم الحضاري. وأكـــد جاللته رعاه هللا أهمية التمســـك 
بجوهـــر ومبـــادئ ميثـــاق العمـــل الوطنـــي بالمحافظة على مـــا تحقق، 

ومواصلة العمل المخلص للبناء على مكاسبنا وإنجازاتنا الوطنية(.
إن لميثاق العمل الوطني دورا قياديا ونظرة متجددة للحياة ومفردات 

الواقـــع والعصر، وكل الخصائص التي قلبـــت المقاييس التقليدية في 
التوقعـــات والتحليل، حتى أصبحت مملكـــة البحرين نموذجا يحتذى 
به في كل الســـاحة العالمية، في اســـتقرارها ووحدة شـــعبها وتقدمها 
علـــى كل األصعدة والوفاء والحب والوئام، وطموحات أبنائها التي ال 

تتوقف عند حد معين والبذل وتحدي المستحيل.
في هذا البلد العزيز تجتمع الريادة والبطولة وشمولية المعرفة، شعب 
يستمد كيانه من كيان اآلباء واألجداد ومفاهيمهم ومواريثهم وقيمها، 
وهو من أجل ذلك شـــيء مســـتقل في جوهره ال يستورد وال يقتبس، 
ويتصف بأروع مظاهر الوالء والوفاء والعمل المخلص وحمل األمانة 
وااللتـــزام والترابـــط، وعـــن ذلك يقول ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس الـــوزراء الموقر حفظه هللا 
ورعاه في إحدى المناســـبات )إن كل إنجاز ونجاح يتحقق في مملكة 
البحريـــن هو نتاج للتعاون ووحدة الكلمة والتماســـك الذي يميز أبناء 
البحرين ويدفعهم باســـتمرار إلى التفاني في خدمة الوطن وترســـيخ 

مكانته(.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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اإلخوان وخراب ليبيا
لقـــد وصـــل اإلخـــوان المســـلمون إلـــى حد الفجـــور في اســـتنزاف 
ثـــروات الشـــعب الليبـــي الـــذي ابتلي بهـــذه الجماعة ومليشـــياتها 
المدعومة من تركيا وقطر، وقد تفننت هذه الجماعة في وســـائل 
النهـــب مـــن الخزانـــة الليبيـــة وإنفاق أمـــوال الشـــعب الليبي على 
قيادات الجماعة الذين يقيمون في قصور في تركيا وفي غيرها.

مـــن  الـــدوالرات  مـــن  مليـــارات  أربعـــة  بتحويـــل  هـــؤالء  وقـــام 
االحتياطـــات النقديـــة بالمصـــرف المركـــزي الليبي إلى حســـابات 
المصـــرف المركـــزي التركـــي تحت مســـمى الوديعة والتـــي ال يتم 
الحصول على أية فوائد لها بحسب ما ذكره رئيس لجنة السيولة 

بالمصرف المركزي الليبي بالبيضاء.
األســـلحة  لتوريـــد  كضمـــان  الوديعـــة  هـــذه  تســـتخدم  وســـوف 
المواليـــة  الوفـــاق  لحكومـــة  المســـيرة  والطائـــرات  والمدرعـــات 

ألردوغان.
كما ستستخدم هذه األموال الليبية أيضا ضمن الحساب الخاص 
بأجـــور المرتزقة الذين يجلبـــون لمحاربة الجيش الوطني الليبي.  

فهل هناك فجور أكثر من ذلك؟
الجيش الليبي يواجه إرهابيين يتم تمويلهم وتســـليحهم بأموال 
ليبية! ولم يتوقف األمر عند التســـليح والدعم المالي للمليشـــيات 
واإلنفـــاق علـــى حياة البذخ والرفاهية لزعمـــاء اإلخوان المقيمين 
في إســـطنبول، لكن وصل األمر إلى قيام الرئيس التركي بتوقيع 
اتفـــاق مـــع حكومة الســـراج غير الشـــرعية لدفـــع مليارين ونصف 
المليار دوالر للشركات التركية تعويضا لها على توقفها عن العمل.

فإلى متى ســـيبقى هؤالء يتحكمون في مقدرات وأموال الشعب 
الليبي الذي ابتلي بميليشيات أردوغان اإلرهابية؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

منـــذ قيام الطغمة الدينية المتطرفـــة بمصادرة الثورة اإليرانية وإقامة نظام والية 
الفقيـــه، فـــإن الشـــعب اإليرانـــي يعاني األمريـــن على يد هـــذا النظام الـــذي يوظف 
الكـــذب والخـــداع والتمويه في كل تحركاتـــه ومخططاته من أجل تحقيق أهدافه 
المشـــبوهة، ومـــع أن هـــذا النظـــام حـــاول كل مـــا بجهده لكـــي يقوم بحبـــك كذباته 
وخدعـــه بصـــورة متقنـــة حتـــى تنطلي علـــى الجميع، لكـــن وكما يقـــول المثل حبل 
الكـــذب قصيـــر، لهـــذا فإن أكاذيـــب وخدع هذا النظام األفاق ســـرعان ما انكشـــفت 
الواحـــدة تلو األخرى، وقد كانت لعبة أو مســـرحية االنتخابات في مقدمة أكاذيبه 

وعلى رأس القائمة.
مسرحية االنتخابات التي حاول النظام خداع الشعب والعالم بها ظهرت هشاشتها 
وسقمها بعد أن تأكد للعالم كله استحالة أن تكون هناك ديمقراطية وحرية حقيقية 
فـــي ظل نظام تمـــت إقامته على مبادئ وأســـس كاذبة، وهـــذه الحقيقة توضحت 
أكثر بعد أن تبين للشـــعب كيف أن هذا النظام يقوم بهندســـة االنتخابات ويجعلها 

تكون بالصورة التي يريدها وتبعا لمتطلبات األوضاع والمرحلة التي يمر بها.
المقاومـــة اإليرانيـــة التـــي كانت ســـباقة في كشـــف الكثير من أكاذيب هـــذا النظام 
وخدعـــه المختلفـــة، كانـــت أول مـــن بادر إلى كشـــف وفضح مســـرحية االنتخابات 

المزيفة في ظل هذا النظام وكونها ال تعبر إطالقا عن الشـــعب والســـيما وقد وضع 
النظام مجلس صيانة الدستور لإلشراف على طلبات المرشحين حيث يتم حذف 
وإبعـــاد كل من ال يتفق مع النظام وال يؤمن بمبادئه، ولعل ترشـــح الســـيد مســـعود 
رجـــوي، زعيـــم المقاومة اإليرانية لمنصب رئيـــس الجمهورية وقيام النظام برفض 
ترشـــيحه نموذجا وشـــاهدا حيا على ذلك، إذ كانوا يعلمون أن االنتخابات لو كانت 
نزيهـــة حقـــا فإن الســـيد رجوي كان ســـيحقق انتصارا كبيرا وهو مـــا أرعب النظام، 
لذلـــك فإن كل مـــن يعول على االنتخابات في ظل هذا النظام ويعقد عليها اآلمال، 

فإنه من دون شك يلهث خلف سراب.
مسرحية االنتخابات المزيفة التي سئم الشعب اإليراني منها بعد أن تبين له سقمها 
وكونها مجرد واجهة تمويهية تغطي كذبة كبرى حيث يقوم النظام دائما بتحديد 
من ســـيتم انتخابه وليس الشـــعب، وعزوف الشـــعب عن المشاركة في االنتخابات 
التـــي تجري فـــي ظل هذا النظام، تثبت أن الشـــعب تيقن الحقيقة الســـاطعة التي 
أعلنت عنها المقاومة اإليرانية من اســـتحالة إجـــراء انتخابات صادقة ونزيهة في 
ظـــل هذا النظـــام، واالنتخابات الحقيقية ســـتجرى فعال بعد إســـقاط نظام الماللي 

ألنه أكبر عدو للحرية والديمقراطية والمبادئ والقيم اإلنسانية. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

االنتخابات الحقيقية ستكون بعد إسقاط النظام

بـــال ريب، تلعب الجامعات الخاصة أو الكليات األهلية – باعتبارها مؤسســـات تعليم 
عـــال ال تديرهـــا الحكومـــات – دورًا مؤثرًا فـــي تحريك منظومات البحـــث وعمليات 
التطويـــر فـــي أّي بلـــد يســـعى للنهوض مـــن أجل تحديد مســـاراته البحثيـــة بوضوح 
واإلســـهام في رقي وتقدم مجتمعاته، فضالً عن إنماء معارفه؛ باعتبارها واحدة من 
أهم منجزات التمّيز وأبرز مؤشـــرات الجودة، إذا ما توافر لها اإلســـناد المالي بتنوع 
مشـــاربه الذاتيـــة أو األهلية، إلى حيث يبقـــى االرتباط عضويًا وتفاعليـــًا في أدواره 
بيـــن هـــذه الجامعات والمجتمعـــات المحيطة - في مســـعى حثيـــٍث لتكريس القيمة 
الحضارية الخالقة - التي كثيرًا ما تترك آثارها بائنًة على حركة البحث العلمي ضمن 
الديمومـــة التنموية الشـــاملة وفق رؤاها االستشـــرافية بعيدة المـــدى إلعادة صياغة 
تلـــك المجتمعـــات حضاريـــًا بصورة متكاملـــة من جانـــب، وترجمة هويتهـــا وذاتيتها 
وإبداعهـــا عبـــر انتفاعه بمردودات البرامج الحديثة وثمرات المشـــاريع المتوالية من 

جانب آخر.
هـــذا النـــوع من الجامعات يعـــّد معقالً للعمل الحرفـــي الجاد والبحـــث العلمي الناجع 
الذي ُينمي المعارف وُيطور العلوم في مختلف التخصصات التي تستهدف االرتقاء 
بالمجتمـــع وتنهض به إلى مســـتوى )الطاقـــة( القادرة على إحـــداث التحول والتغيير 
والتقدم، لما ُتمثله كـ “بيت خبرة” يســـتمد منه صانعو القرار حّل المشـــكالت وإعداد 
الخطط التي تستقطب العلماء والباحثين والمتخصصين فضالً عن طلبة الدراسات 

 Human العليـــا، وذلـــك حســـب األولوية الوطنية التـــي ُتْبِقى فيها مواردها البشـــرية
Resources الثروة الحقيقية ألّي كيان بشري في تعّدد صوره األسرية والمجتمعية 
واألمميـــة، والتـــي يكون فيها مصدر فخر واعتزاز ومنبع كفاءة واقتدار إذا ما توّلت 
إدارتـــه كـــوادر خرجت من رحمه تبتغـــي تحقيق أهدافه واســـتمراِر تطّوره وتوجيه 
حاجـــات أفراده وتقييـــم أدائهم وُمتابعة ســـير أعمالهم، عالوًة علـــى تعزيز اتصالهم 
وتواصلهم، وزيادة ُمعّدل إنتاجّيتهم وتفعيل كفاءة أدوارهم في تطبيق السياسات 

وتخفيف الُمشكالت.
نافلة: «

ُمـــذ بـــدأت منظومـــة التعليم العالـــي بوطننا الحبيب، الّتوســـع في إنشـــاء الجامعات 
الخاصـــة؛ حتـــى غـــّص ُجّلها بأفـــواج الوافدين في مناصـــب إداريـــة - كإدارة الموارد 
البشـــرية - التي أفاضت بدورها على الكليات واألقســـام األخرى بأعداد األكاديميين 
غيـــر البحرينييـــن في مســـمى عميـــد أو رئيـــس أو محاضر، أّمـــا ما دونه )قـــد ُيترك!( 
للبحرينـــي بـــدوام جزئي؛ ذرًا للرماد في العيون! واقع الحال، أّنه ليســـت )تفّضالً( إذا 
مـــا ُأفســـحت الفرصة – بضغط التشـــريع مثاالً - أمام الكفـــاءات البحرينية، خصوصًا 
في إدارة الموارد البشرية في شامل جامعاتنا الخاصة، باعتبارهم )األبخص( ِبِشَعاِب 

تلك الكفاءات بقصد إحاللها بعد جعلها الخيار األول.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“الموارد البشرية” في الجامعات الخاصة!
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عسكر - ألبا

لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
علـــي  )ألبـــا(  البحريـــن  ألمنيـــوم 
البقالـــي، إن الشـــركة بـــدأت العـــام 
2020 بقـــوة مـــن خـــال حصـــد 5 
جوائـــز دولية في مجال الســـامة 
الوطنـــي،  الســـامة  مجلـــس  مـــن 
األمـــر الذي يعد أحد أبرز إنجازات 
عملياتهـــا  بـــدء  منـــذ  الشـــركة 

التشغيلية. 
وفازت “البـــا” بجائـــزة القيادة في 
وجائـــزة   ،2020 للعـــام  الســـامة 
 ،2020 للعـــام  المهنـــي  التميـــز 
للعـــام  الكبيـــر  التحســـن  وجائـــزة 
2020، وجائـــزة الســـجل المثالـــي 
إضافـــة إلـــى جائزة اإلنجـــاز المهم 
الوطنـــي  الســـامة  مجلـــس  مـــن 
األميركيـــة.  المتحـــدة  بالواليـــات 
وستتسلم الشـــركة الجوائز خال 
مؤتمـــر ومعرض مجلس الســـامة 
الوطني للعام 2020 الذي ســـيقام 
فـــي   2020 أكتوبـــر  شـــهر  فـــي 
إنديانابوليـــس بالواليات المتحدة 

األميركية.

فوزنـــا  “يعتبـــر  البقالـــي  وأضـــاف 
بــــ5 جوائـــز مـــن مجلس الســـامة 
الوطني تصويًتا بالثقة على ثقافة 
تنتهجهـــا  التـــي  القويـــة  الســـامة 
ألبـــا. نحـــن فخـــورون بحصد هذه 
العمـــل  بفضـــل  الدوليـــة  الجوائـــز 
الـــدؤوب والتعاون المشـــترك بين 
موظفينا والمقاولين نحو تحقيق 
بيئـــة عمـــل خاليـــة من الحـــوادث. 
ومـــن خـــال التزامنا الدائـــم بمبدأ 
ودائًمـــا(،  أوالً  بالســـامة  )فكـــر 
فإننـــا نســـعى إلـــى تحقيـــق مزيـــد 
مـــن اإلنجـــازات ومواصلة إرســـاء 

معايير جديدة في السامة”.

“ألبا” تحصد 5 جوائز دولية بـ “السالمة”

“اإلسالمي” يعين أعضاء جددا بمجلس اإلدارة
”BisB“ــى أســـهـــم بــــــــ ــل ــي” ع ــنـ ــوطـ ــواذ “الـ ــحـ ــتـ ــد نـــجـــاح اسـ ــع ب

 ،”BisB“ عيـــن بنـــك البحريـــن اإلســـامي
إدارتـــه،  بمجلـــس  ُجـــدد  أعضـــاء  ثاثـــة 
وهـــم: جـــان كريســـتوف دورانـــد، ياســـر 
الشـــريفي ودانة بوحجي؛ بناًء على قرار 
مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 

األسبوع الماضي. 
وقال رئيـــس مجلس إدارة بنك البحرين 
عـــن  “نيابـــًة  فخـــرو  عصـــام  اإلســـامي 
مجلـــس إدارة بنـــك البحرين اإلســـامي، 
يســـعدني أن أتقدم بالتهنئـــة والترحيب 
باألعضـــاء الجـــدد فـــي مجلـــس اإلدارة، 
نتائـــج  للعمـــل ســـوًيا لتحقيـــق  ونتطلـــع 
ومســـتويات غير مسبوقة من النمو لبنك 

البحرين اإلسامي”. 
وأضـــاف فخـــرو “تأتـــي هـــذه التعيينات 

ضمـــن الخطـــط المرســـومة بعـــد نجـــاح 
عملية اســـتحواذ بنك البحريـــن الوطني 
علـــى أســـهم إضافية فـــي بنـــك البحرين 
اإلسامي بنسبة 49.75 % ليبلغ إجمالي 

األســـهم المملوكة لبنك البحرين الوطني 
فـــي بنـــك البحرين اإلســـامي ما نســـبته 

 .”% 78.81
الجـــدد  الثاثـــة  األعضـــاء  أن  يذكـــر 

المعينيـــن بمجلـــس إدارة بنـــك البحريـــن 
رئيســـة  مناصـــب  يشـــغرون  اإلســـامي 
مهمة ضمـــن هيكل اإلدارة التنفيذية في 

بنك البحرين الوطني.

المنامة - البحرين اإلسالمي

أكـــد مصدر فـــي الهيئـــة الوطنية 
للنفط والغـــاز لـ “الباد” اســـتمرار 
أســـعار وقود الجازوليـــن بنوعيه 
الجيـــد والممتـــاز دون أي تغييـــر. 
ويبـــاع لتـــر البنزيـــن الممتـــاز )95 
و140  فلـــس،   200 بــــ  أوكتيـــن( 
فلًسا للجيد )91 أوكتين(، وكانت 
هذه األســـعار قد رفعت في يناير 

 .2018
وأكـــد المصـــدر لــــ “البـــاد” أنـــه ال 
يوجد توجيـــه للمراجعة الدورية 

ألسعار البنزين.
وكانت شـــركة أرامكو السعودية 
قـــد أعلنـــت أنـــه ابتداًء من شـــهر 
فتـــرة  ســـتكون  الجـــاري  فبرايـــر 
المراجعة الدورية ألسعار البنزين 
شهرية بدالً من ربع سنوية، وفًقا 

لوكالة األنباء السعودية “واس”.

وأوضحت “أرامكـــو” أن التعديل 
اليـــوم  فـــي  ســـيكون  الشـــهري 
العاشـــر مـــن كل شـــهر ميـــادي، 
فـــي  التطبيـــق  ســـيكون  فيمـــا 
صباح اليوم الحادي عشر، وذلك 
وفًقـــا إلجراءات حوكمـــة تعديل 
أســـعار منتجات الطاقـــة والمياه. 
وكشـــفت الشركة الســـعودية عن 
أســـعار البنزيـــن المحّدثـــة ابتداًء 
مـــن اليـــوم 16 فبرايـــر الجـــاري، 
والتي ستكون على النحو اآلتي: 
بنزين )91( بسعر 1.55 ريال لكل 
 2.11 بســـعر   )95( وبنزيـــن  لتـــر، 
ريال لكل لتر. وأشـــارت “أرامكو” 
إلـــى أن األســـعار المحلية للبنزين 
قابلـــة للتغيير تبًعـــا للتغيرات في 
أســـعار التصدير مـــن المملكة إلى 

األسواق العالمية.

ال توجه لتغيير أسعار النفط

تمثل زيادة بنسبة 26 %... وتوصية بتوزيع أسهم منحة 5 %

أرباح “إنوفست” بالربع الرابع

ســجلت مجموعة “إنوفســت” صافي ربح لمســاهمي الشــركة األم وقدره 2.14 مليون دوالر للثالثة أشــهر المنتهية في 31 ديســمبر 2019 مقارنة مع 
1.70 مليون دوالر لنفس الفترة من العام الماضي، أي ما يمثل زيادة بنسبة 26 %. والسبب الرئيس للزيادة يعود إلى رسوم إدارية على مستوى 
إحدى الشركات التابعة. وعليه بلغ النصيب األساسي والمخفض للسهم في أرباح الشركة األم للسهم الواحد عن نفس الفترة 0.76 سنت أميركي 
مقارنــة مــع 0.60 ســنت عــن نفــس الفتــرة من العام الماضي. وأما إجمالي اإليرادات التشــغيلية للفترة فقد ارتفعت مــن 4.22 مليون دوالر إلى 6.3 
مليــون دوالر لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضي، أي بنســبة وقدرها 49 %. كما ارتفع صافي الربح التشــغيلي بنســبة 249 % ليصل إلى 2.07 مليون 

دوالر للفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغ 0.6 مليون دوالر.

49 % انخفاض األرباح على 
أساس سنوي 

وأمـــا فيما يتعلق بأداء الســـنة المنتهية 
حققـــت   ،2019 ديســـمبر   31 فـــي 
لمســـاهمي  ربـــح  صافـــي  المجموعـــة 
دوالر  مليـــون   7.15 بلـــغ  األم  الشـــركة 
دوالر  مليـــون   14.01 مـــع  مقارنـــة 
للعـــام 2018، وهـــو مـــا يمثـــل انخفاضا 
بمعـــدل 49 % والســـبب الرئيـــس لهـــذا 
االنخفـــاض يرجـــع بشـــكل أســـاس إلى 
الربـــح الجوهري المســـجل على أحدى 
العـــام  فـــي  تمـــت  التـــي  التخارجـــات 
الماضـــي عـــاوة علـــى تقلـــص صافـــي 
عقـــود  نشـــاط  مـــن  المجموعـــة  إيـــراد 
طبيعـــي  انعـــكاس  وهـــو  المقـــاوالت، 
الســـتكمال واختتـــام األعمـــال بنجـــاح 
علـــى عقـــد بنـــاء حكومي رئيســـي في 
2018. وعليـــه، بلغ النصيب األساســـي 
والمخفض للسهم في أرباح األم للسهم 
الواحـــد 2.52 ســـنت مقارنـــة مـــع 4.95 
ســـنت للعام 2018. كما انخفض صافي 
الربـــح التشـــغيلي بنســـبة 51 % ليصل 
إلى 6.17 مليون دوالر في نهاية 2019 
مقارنـــة مـــع 12.51 مليـــون دوالر للعام 
2018 أمـــا على صعيـــد المركـــز المالي، 
فقـــد ارتفـــع إجمالـــي حقوق مســـاهمي 
 138 لتبـــغ   %  1 بنســـبة  األم  الشـــركة 
مليون دوالر بنهاية 2019 مقارنة بـ 137 
مليـــون دوالر بنهايـــة 2018. فـــي حين 
انخفـــض إجمالـــي األصـــول الموحـــدة 
بنسبة وقدرها 9 % خال نفس الفترة 
لتصـــل إلـــى 244 مليـــون دوالر مقارنة 

مع 267 مليـــون دوالر بنهاية 2018، إذ 
شكلت الســـيولة النقدية منها ما نسبته 
15 % فـــي العـــام 2019 لتصـــل إلى 37 
مليـــون دوالر من 36 مليـــون دوالر، أي 
بزياد وقدرها 3 %. وفي الوقت نفسه، 
انخفـــض مجمـــوع الدخـــل التشـــغيلي 
الموحد بنسبة 16 % ليصل إلى 19.94 
مليـــون دوالر مقارنة مع 23.74 مليون 

دوالر للعام 2018.

23 % ارتفاع المصاريف 
التشغيلية

أما على صعيد المصاريف التشغيلية، 
فقد ارتفعت بنسبة 23 %، لتبلغ 13.78 
مليون دوالر للعام 2019 مقارنًة بمبلغ 
 .2018 للعـــام  دوالر  مليـــون   11.22
وترجـــع الزيادة إلى تحميـــل جزء من 
مصاريف مشروعات عقود المقاوالت 
علـــى المصاريف اإلداريـــة إلى أن يبدأ 

العمل في مشروعات إنشائية جديدة، 
ومن المتوقع البدء بها في 2020. 

ورفع مجلس إدارة “إنوفست” توصية 
المقبلـــة  العموميـــة  الجمعيـــة  إلـــى 
رأس  مـــن   %  5 نســـبته  مـــا  لتوزيـــع 
المال المدفوع كأســـهم منحة للســـادة 
المســـاهمين خاضعة لموافقة مصرف 
الصناعـــة  ووزارة  المركـــزي  البحريـــن 

والتجارة والسياحة.
عمـــر  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
 2019 العـــام  نتائـــج  “إن  المطـــوع 
التـــي  اإلســـتراتيجية  ســـامة  تؤكـــد 
أقرهـــا مجلـــس اإلدارة، فقـــد واصلنـــا 
محافظتنا على الربحية للسنة الرابعة 
علـــى التوالـــي. أما من حيـــث الجانب 
التشغيلي واإلداري فقد سعينا بجدية 
مـــن  لكثيـــر  جذريـــة  حلـــول  إليجـــاد 
التحديـــات التـــي تعيق تقدم الشـــركة 
وتطورها، وكذلك قمنا بإرســـاء قواعد 
فـــي تعامـــل شـــركة  مهنيـــة واضحـــة 

انوفست مع شركاتها التابعة والزميلة 
واســـتثماراتها األخـــرى، وســـيظهر أثر 
ذلك في األعوام المقبلة إن شـــاء هللا. 
إن إســـتراتيجية أنوفست ترتكز على 
تحقيق االســـتدامة من حيث الربحية 
والنمو من خال تنويع أصول محفظة 
قطاعـــات  فـــي  واالســـتثمار  الشـــركة 
واعـــدة تحقق قيمـــة مضافة للشـــركة 

ومساهميها”. 
من جهته، قال الرئيس التنفيذي ياسر 
الجار “إن نتائجنا لهذه الفترة تتماشى 
مـــع توقعاتنـــا التـــي تـــم اعتمادها في 
خطـــة العمل للعام 2019. وعلى الرغم 
مـــن الظـــروف االقتصاديـــة المحيطـــة 
بالمنطقـــة، فقد اســـتطاعت إنوفســـت 
تنفيذ السنة األولى من إستراتيجيتها 
متمســـكة بأهدافهـــا والمحافظـــة على 
أهـــم المؤشـــرات الماليـــة، إذ ســـجلت 
عائـــدا جيـــدا على حقوق المســـاهمين 
بنســـبته 5 % وعائـــدا علـــى األصـــول 
بلـــغ 3 % كما واصلـــت االحتفاظ على 
مســـتوى جيـــد مـــن الســـيولة النقديـــة 
15 % مـــن إجمالـــي األصـــول،  لتبلـــغ 
كمـــا بدأنا فعليا التنويـــع في المحفظة 
االستثمارية، ومن نتاج ذلك االستثمار 
الذي تم اإلعان عنه أخيرا في القطاع 
الصناعي فـــي دولة الكويت. إن فريق 
عمل شـــركة انوفســـت يســـعى بشـــكل 
جـــاد فـــي مواصلـــة البحـــث ودراســـة 
الفـــرص والقطاعـــات الجديـــدة التـــي 
تدعـــم نمـــًوا ثابًتا على المـــدى الطويل 

للشركة”.
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“الطيران اللبنانية” 
تتعامل بالدوالر فقط

أعلنت شــركــة طــيــران الــشــرق األوســط 
اليوم  من  اعتباًرا  ستبدأ  أنها  اللبنانية، 
اإلثنين، التعامل بالدوالر فقط، في ظل 

انهيار اقتصادي تشهده البالد.
الوطنية لإلعالم أمس  الوكالة  وأوردت 
ــشــرق األوســـط  ــدأ شــركــة طــيــران ال ــب “ت
ــات الــطــيــران  ــركـ )الــمــيــدل إيـــســـت( وشـ
الــعــامــلــة فــي لــبــنــان، اعــتــبــارا مــن الــيــوم 
االثنين، بقبول الدفع بالدوالر األميركي 

فقط، للراغبين بالسفر على متنها”.
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2.14
مليون دوالر

المحرر االقتصادي

ياسر الشريفيدانه بوحجيجان كريستوف

علي البقالي

11.9 مليون دينار أرباح “عقارات السيف” للعام 2019
%  15 ــة  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ بـ نــــــقــــــديــــــة  أربـــــــــــــــــاح  بـــــــتـــــــوزيـــــــع  تــــــوصــــــيــــــة 

حققـــت شـــركة عقـــارات الســـيف، صافـــي 
أرباح إلى حاملي أسهم الشركة األم بقيمة 
3.86 مليـــون دينـــار خـــال الربـــع الرابـــع 
2019، مقابـــل 3.77 مليـــون دينـــار خـــال 
الربـــع األخيـــر من العـــام الماضـــي )2018(، 
أي بزيـــادة نســـبتها 2.34 %. وُتعـــزا هـــذه 
الزيـــادة في صافي الربح بالربع الرابع إلى 
تقليص النفقـــات واالقتصاد في التكاليف 
ومخصصات أقـــل مقارنة مع نفس الفترة 

من العام 2018. 
األساســـي  النصيـــب  قيمـــة  وبلغـــت 
العائـــد  األربـــاح  فـــي  للســـهم  والمخفـــض 
إلـــى حاملي أســـهم الشـــركة األم في الربع 
األخيـــر من العام 2019 مبلًغا وقدره 8.39 
فلـــس، مقابل 8.20 فلس لنفس الفترة من 
العـــام الماضـــي. ويرجع هـــذا االرتفاع إلى 

زيادة حصة األرباح من االســـتثمارات في 
المشاريع التابعة للشركة. 

وحققت الشركة خال الربع األخير 2019 
أرباًحا تشغيلية قدرها 3.65 مليون دينار، 
مقابـــل مبلـــغ 3.82 مليون دينـــار بحريني 
لنفـــس الفترة من العام الماضي بانخفاض 
الشـــركة  حققـــت  كمـــا   .%  4.69 وقـــدره 
أرباًحا صافية إلى حاملي أســـهم الشـــركة 
األم قدرهـــا 10.93 مليـــون دينـــار للســـنة 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2019، مقارنًة 
مـــع 10.91 مليون دينـــار لنفس الفترة من 
العـــام الماضـــي، بارتفاع نســـبته 0.11 %. 
ويعود هذا االرتفاع في زيادة في األرباح 
التشغيلي بنسبة 1.86 % مقارنة مع العام 
الماضي. وبلغت قيمة النصيب األساســـي 
والمخفض للســـهم في األربـــاح العائد إلى 

حاملي أسهم الشركة األم للفترة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019 مبلًغا وقدره 23.75 
فلس، مقارنة مـــع 23.73 فلس في الفترة 

ذاتها من العام الماضي.
وارتفـــع إجمالـــي الدخـــل الشـــامل بنســـبة 
مليـــون   11.19 إلـــى  ليصـــل   %  0.67
دينـــار، مقابـــل 11.12 مليـــون دينـــار للعام 
2018. ويرجـــع هـــذا االرتفـــاع إلـــى تنفيذ 
إدارة الشـــركة آلليات جديـــدة في اإلدارة 
والتشـــغيل، ما ســـاهم في تعزيـــز الكفاءة 

وضبط التكاليف. 
وارتفعـــت األرباح التشـــغيلية للعام 2019 
بنســـبة 1.86 % لتصـــل إلى 15.13 مليون 
دينـــار، مقارنـــة مـــع مبلـــغ 14.85 مليـــون 
دينار بحريني الذي سجلته الشركة لنفس 

الفترة من العام الماضي. 

وقـــّرر مجلـــس اإلدارة رفـــع توصيـــة إلـــى 
الجمعيـــة العموميـــة بتوزيع أربـــاح نقدية 
بنســـبة 15 %، أي مـــا يعـــادل 6.9 مليـــون 
دينـــار، وتخصيـــص مبلـــغ 0.170 مليـــون 
المجتمعيـــة،  والخدمـــة  للتبرعـــات  دينـــار 

إضافـــة إلى تحويل مبلغ 1.1 مليون دينار 
إلى حساب االحتياطي العام.

الشـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
عيســـى نجيبـــي “اســـتطاعت الشـــركة في 
ظـــل التحديات االقتصاديـــة الكبيرة التي 

يواجههـــا قطـــاع التجزئـــة فـــي المنطقـــة 
بشـــكل عـــام، أن تواصـــل مســـيرتها بثبات 
وتقـــدم مســـتمر، إذ يعـــود الفضل في ذلك 
إلى مرونة العمليات واالستجابة السريعة 

لمتغيرات السوق المحلية واإلقليمية“. 
وبـــدوره، قال الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
أحمد يوســـف “استطاعت شـــركة عقارات 
نحـــو  ثابتـــة  بخطـــى  تســـير  أن  الســـيف 
تحقيق مزيـــد من النجاحـــات خال العام 
الماضـــي، مرتكزيـــن علـــى قيمنـــا الثابتـــة 

وخططنا المتجددة”.
 

* تفاصيـــل النتائـــج الماليـــة علـــى الرابـــط 
للصحيفـــة  اإللكترونـــي  بالموقـــع  التالـــي 
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تحــدث تجــار بحرينيون عن تأخر وصول بعــض البضائع الصينية، في خضم 
تداعيــات تفشــي فيروس “كورونا”، الذي يعمق جراحــه في جمهورية الصين 

الشعبية المعروفة بـ “مصنع العالم”.

التأخيـــر  أعمـــال إن  وقـــال أصحـــاب 
لفتـــرة  وربمـــا  أشـــهر   3 إلـــى  يصـــل 
هـــذا  وإن  محـــددة،  غيـــر  مفتوحـــة 
التأخير يســـبب كســـادا لدى الشركات 

على المدى المنظور.
وأبلـــغ صاحـــب األعمـــال عبدالكريـــم 
فليج، الذي يعمل في تجارة المالبس 
ويســـتورد مـــن الصيـــن منذ ســـنوات 
طويلة، “البالد” بأن الشحنات الصينية 
بـــدأت تتأخـــر وأن هنـــاك مخاوف من 

قبل التجار إزاء هذا األمر.
وأشـــار إلى أن القضية ال تقتصر على 
قطـــع المالبـــس فقـــط، بـــل حتـــى إن 
بعض المصانع البحرينية بدأت تشعر 

بنقص في إمدادات قطع الغيار.
وكانـــت وكاالت ســـيارات صينيـــة قد 
أكـــدت لــــ “البالد” قبـــل أســـبوع، أنه ال 
يوجـــد نقـــص حالًيـــا فـــي قطـــع غيار 
الســـيارات، إال أن مســـؤوال كبيـــرا في 
إحـــدى الشـــركات لـــم يخف خشـــيته 
من تفاقم مشـــكلة “الكورونا”، متوقعا 
تأثيرهـــا على جميع األســـواق وجميع 

القطاعات بال استثناء.
مـــن  مؤسســـته  “إن  الفليـــج  وقـــال 
المفتـــرض أن تســـتلم شـــحنة مالبس 
صيفيـــة فـــي مطلـــع فبرايـــر الجـــاري، 
وأخـــرى فـــي منتصف الشـــهر نفســـه؛ 
وعيـــد  المبـــارك  لرمضـــان  اســـتعداًدا 

تســـمح  لـــم  الصيـــن  لكـــن  الفطـــر، 
بالشحن”.

مزودينـــا  “بحســـب  فليـــج  وأفـــاد 
والمصانـــع التـــي نتعامـــل معهـــا، فـــإن 
أقرب شـــحنة يمكـــن أن تتم في مايو 
أو يونيو المقبلين، مســـتدركا أن ذلك 
مشـــروط بالقضاء علـــى “كورونا” في 

أبريل”.
وأوضح أنه في حال استمرار الوضع 
على هذا المنوال، سنفقد سوقنا لعيد 

األضحى أيًضا.
ودعـــا فليج في رســـالة وجهها لغرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، المبـــادرة 
الحلـــول  القتـــراح  اجتمـــاع  وعقـــد 
الممكنـــة لمســـاعدة التجار، وتشـــكيل 
لجنـــة لبحـــث الموضـــوع، علـــى غرار 
مـــا قامت به بعـــض الغـــرف التجارية 
فـــي المنطقـــة، خصوصـــا أن البحرين 

تعتمـــد علـــى الصين بشـــكل كبير في 
االستيراد.

وقـــال في رســـالة للغرفـــة “إن البحث 
عن مزودين جدد وموثوقين، ســـوف 
يأخـــذ وقتـــا وبحاجـــة إلـــى األمـــوال 
التي نفتقدها لهذا الموسم )...(، علينا 
التزامات للبنوك، فإذا تأثرت تجارتنا؛ 
بســـبب فيـــروس “كورونـــا”، فبالتأكيد 

التزاماتنا للبنوك سوف تتأثر”.
وذكـــر تاجـــر آخـــر، يعمـــل فـــي تجارة 
المعـــدات المكتبيـــة، فضل عـــدم ذكر 
اســـمه، “كانـــت التواريخ في الســـابق 
محددة وواضحـــة للمعدات الصينية، 
حالًيـــا ال يوجد تاريخ محـــددة، وهذا 
الســـوق  فـــي  كبيـــرا  إربـــاكا  يســـبب 
المحليـــة، وكنـــا بالســـابق فـــي األيـــام 
العادية، تستغرق شحناتنا من الصين 

35 يوما، حالًيا ال نعلم عنها شيئا”.

تأخر وصول البضائع الصينية للسوق البحرينية ينذر بأزمة
ــة ــاريـ ــجـ ــتـ ــحـــث تــــداعــــيــــات “كـــــــورونـــــــا” الـ ــبـ ــة” لـ ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ ـــ “الـ ــ دعــــــــوة لـ

2.3 مليار دينار الصادرات وطنية المنشأ بالعام 2019
ارتفعـــت قيمـــة الصـــادرات وطنيـــة 
المنشـــأ بنســـبة 52 % خـــالل الســـنة 
 2.298 بلغـــت  إذ   ،2019 الماضيـــة 
مليار دينار مقابل 2.286 مليار دينار 
للعـــام الســـابق لـــه، ويمثـــل مجموع 
صادرات أهم 10 دول ما نســـبته 77 
% مـــن إجمالـــي حجـــم الصـــادرات، 
بينما مجموع بقية الدول ال تتجاوز 

نسبتها 23 %.
واحتلـــت الســـعودية المرتبة األولى 
من حيـــث حجم الصـــادرات وطنية 
534 مليـــون دينـــار  البالغـــة  المنشـــأ 
وتليها الواليـــات المتحدة األميركية 
بينمـــا  دينـــار،  مليـــون   284 بقيمـــة 
تأتـــي اإلمارات فـــي المرتبـــة الثالثة 
مـــن حيث حجـــم الصـــادرات البالغة 
وبحســـب  دينـــار.  مليـــون   272

الســـلع، فتصـــدرت خامـــات الحديـــد 
الســـلع  أكثـــر  المكتلـــة  ومركزاتهـــا 
تصديـــًرا خـــالل 2019، التـــي بلغـــت 
قيمتهـــا 421 مليـــون دينـــار، وتأتـــي 
في المرتبة الثانية أســـالك األلمنيوم 
مليـــون   201 قيمتهـــا  بلغـــت  التـــي 
دينـــار، وتليهما فـــي المرتبـــة الثالثة 
خالئـــط األلمنيوم الخـــام التي بلغت 
قيمتهـــا 191 مليون دينـــار. أما فيما 
يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت 
قيمـــة إعادة التصدير بنســـبة 54 % 
إذ بلغـــت 795 مليـــون دينـــار مقابـــل 
الســـابق  للعـــام  دينـــار  مليـــون   515
 10 أهـــم  ويمثـــل مجمـــوع   ،)2018(
دول مـــا تتجـــاوز نســـبته 87 % من 
إجمالـــي حجـــم إعـــادة التصدير، أما 
بقيـــة الـــدول فنصيبهـــا 13 % فقـــط 

التصديـــر. فقـــد  إعـــادة  مـــن حجـــم 
أتـــت اإلمـــارات فـــي المرتبـــة األولى 
مـــن حيـــث حجـــم إعـــادة التصديـــر 
مليـــون   268 قيمتـــه  بلغـــت  الـــذي 
دينـــار وتليها الســـعودية بقيمة 229 
مليـــون دينار، ومن ثـــم تأتي الصين 
فـــي المرتبـــة الثالثـــة إذ بلغـــت قيمة 
إعـــادة تصديرهـــا 70 مليـــون دينار. 
وتعتبر ســـيارات الجيب أكثر الســـلع 
من حيـــث إعـــادة التصديـــر، وبلغت 
قيمتهـــا 103 مالييـــن دينـــار، تليهـــا 
فـــي المرتبـــة الثانية ســـبائك الذهب 
وتصـــل قيمتها إلى 95 مليون دينار، 
وتحتـــل خامات الحديـــد ومركزاتها 
مكتلـــة المرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث 
إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 

79 مليون دينار.

إجمالـــي  قيمـــة  بلغـــت  ذلـــك،  إلـــى 
الواردات السلعية نحو 4.984 مليار 
 5.594 مقابـــل   2019 خـــالل  دينـــار 
مليار دينار بالعام الســـابق له، بنسبة 
انخفـــاض 11 %، ويمثـــل مجمـــوع 
واردات أهـــم 10 دول ما نســـبته 68 
% من حجم إجمالـــي الواردات، أما 
الواردات من باقي الدول فهي تمثل 

نسبة 32 %.
وتحتـــل الصين المرتبـــة األولى في 

حجـــم الـــواردات التـــي بلغـــت 777 
مليون دينـــار، تليها اســـتراليا بقيمة 
تأتـــي  بينمـــا  دينـــار،  مليـــون   352
اإلمـــارات فـــي المرتبـــة الثالثـــة مـــن 
حيـــث حجـــم الـــواردات التـــي بلغت 
349 مليـــون دينـــار. ويعتبـــر خامات 
الحديد ومركزاتها غير المكتلة أكثر 
السلع اســـتيراًدا )380 مليون دينار(، 
ثـــم أوكســـيد األلمنيـــوم ثانيـــا )340 
ســـيارات  ويليهمـــا  دينـــار(،  مليـــون 

الجيب )206 ماليين دينار(.
أمـــا الميـــزان التجـــاري الـــذي يمثـــل 
الفـــرق بيـــن الصـــادرات والـــواردات، 
فقـــد بلغ 1.892 مليار دينار مســـجال 
انخفـــاض في قيمـــة العجز من العام 
2019 عما عليه العام السابق 2.793 

مليار دينار بنسبة 32 %.

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

قيمة إجمالي 
الواردات 

السلعية بلغت 
4.9 مليار دينار

 قــال المواطــن إبراهيــم ســند، المعــروف فــي عالم السوشــيال ميديا بـ “أبو خليــل”، لـ “البالد”، إن هنــاك من انتحل 
شــخصيته بمنصة “تويتر” وأنشــأ حســابا باســمه. وذكر ســند للصحيفة أن منتحل شــخصيته أوَهم المتابعين أنه 
إبراهيم سند، الفتا إلى أن “هذا الحساب بدأ في عرض إعالناتي والتفاعل مع المتابعين عن كل ما ينشر باسمي”، 
مؤكدا أنه بصدد تقديم شــكوى ضد منتحل شــخصيته بالحســاب وســيقاضيه. وبين أنه لم ينشــئ حســابا بموقع 

“تويتر” ولن يقبل على ذلك في الوقت الحالي.

وأضـــاف أنـــه ســـيلجأ إلـــى أحـــد المحامين 
لتقديم الالزم بشـــأن الشخص الذي انتحل 
شـــخصية “أبوخليل”. وبلغ عـــدد المتابعين 

 51 بتويتـــر  المـــزورة  الصفحـــة  لحســـاب 
شـــخصا، بينمـــا يتابـــع نحـــو 161 شـــخصا. 
وبدأ الحســـاب بالتغريـــد في تاريخ 2 يناير 

2020 عبر نشـــر 4 إعالنات قـــام “أبوخليل” 
ببطولتها ونشـــرها في حساب االنستغرام. 
وغرد أحد األشـــخاص المعروفين في عالم 

الســـيارات ومواصفاتهـــا عـــن آخـــر إعالن لـ 
”أبو خليل” إلحدى السيارات في البحرين: 
 Bin“ بطلـــت أشـــتري خـــالص” فـــرد عليـــه“
Ghannam”: “يـــا كابتـــن.. اللي في المقطع 
ابراهيـــم ســـند رجـــل بســـيط وعلـــى نياته 
واعالناتـــه باللهجـــة العاميـــة يعتبـــر حاليـــا 
ظاهـــرة االعالنـــات فـــي السوشـــيال ميديا 
بالبحرين.. ورب العالمين يرزق من يشاء”. 
فيما علق بدر”@badr233551”: “بصراحة 

أشـــوف اإلعالن ناجح.. ألني كنت ال اعرف 
شـــيء عـــن هالســـيارة.. وأمـــس جاني هذا 

المقطع بكل القروبات”.

يشـــار إلى أن عدد المتابعين لصفحة ســـند 
باإلنســـتغرام بلـــغ 42.8 ألـــف متابـــع حتـــى 

ساعة كتابة الموضوع.

نجم “السوشيال ميديا” أبوخليل: سأقاضي منتحل شخصيتي في “تويتر”
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علي الفردان

تشــهد البضائع الصينية الزراعية تكدًســا في الســوق المحلية، وســط تراجع المشــترين للبضائع الصينية، في ظل الخشــية من تداعيات فيروس 
“الكورونا”، على الرغم من أن هذه السلع وصلت للسوق المحلية، قبل اإلعالن عن اكتشاف الفيروس وأجريت عليها الفحوصات المختبرية.

وتســـتورد البحريـــن منتجـــات زراعية من 
الصيـــن، ويجـــري اســـتهالكها في الســـوق 
المحلية، تشـــمل الكمثرى، التفـــاح، الجزر، 

الثوم والزنجبيل.
رضـــا  والفواكـــه  الخضـــار  تاجـــر  وقـــال 
البســـتاني “إن عمليـــات اســـتيراد الفواكـــه 
والخضـــروات الصينيـــة توقفـــت، ولكن ال 
تـــزال هناك ســـلعا في الســـوق يتم عرضها 
للبيـــع بالســـوق المحليـــة، إال أنهـــا تواجـــه 

عزوفا من قبل المشترين”.
إقبـــال  أن  “البـــالد”  البســـتاني  وأبلـــغ 
الزراعيـــة  البضائـــع  علـــى  المســـتهلكين 

الصينيـــة مـــن خضـــروات وفواكـــه تراجع 
بشـــدة بنســـب تصـــل إلـــى 80 %، مـــا دفع 
الزبائـــن إلـــى البحث عن بدائـــل أخرى عن 

المنتج الصيني.
وأشـــار إلى أن الثوم والزنجبيل شهدا في 
وقت ســـابق زيادة في االســـتهالك بنســـبة 
100 %، لكنهمـــا حالًيـــا تراجعا بما يتراوح 

بين 30 و40 %.
وأوضـــح البســـتاني أن البحرين تســـتورد 
عددا من المنتجات الزراعية الصينية، من 
بينهـــا الزنجبيل والثوم والتفـــاح وغيرها، 
تحـــول  األخيـــرة،  الفتـــرة  وفـــي  أنـــه  إال 

المســـتهلكون إلـــى بضائع مـــن دول أخرى، 
مثـــل الزنجبيـــل الـــذي يأتـــي علـــى ســـبيل 

المثال من إيران، والثوم من الهند.
وأكـــد البســـتاني أن المنتجـــات الزراعيـــة 
الصينية الموجودة في السوق، في الوقت 
الراهـــن، هي منذ بدايـــة يناير الماضي، أي 
قبل فترة من انتشار فيروس كورونا، وأن 
تلك الشحنات خضعت للفحص المختبري 

قبل دخولها ألسواق المملكة.
وال تزال تكتنف السوق حالة من الضبابية 
ومخـــاوف  الصينيـــة،  البضائـــع  تجـــاه 
المســـتهلكين من المخاطر التي قد تترتب 

على شـــراء المنتجات الصينية، حتى تلك 
المنتجات غير المرتبطة بالطعام، في ظل 
حديـــث أن فتـــرة حضانـــة الفيـــروس قـــد 
تصـــل إلـــى أســـابيع. بيد أن مصـــادر طبية 

تؤكـــد أن هـــذه المخاوف مبالـــغ فيها، وأن 
فترة وصول المنتج إلى أســـواق المنطقة 
كفيلـــة بالقضـــاء علـــى الفيـــروس، الذي ال 

يستطيع الصمود إال أليام.

وقائيـــة  إجـــراءات  البحريـــن  واتخـــذت 
صارمـــة للحماية من الفيـــروس، الذي بات 
يشكل تهديًدا لالقتصاد العالمي، من بينها 

تشديد إجراءات مراقبة المعابر.

مــــــخــــــاوف الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن تـــــدفـــــع األســـــــعـــــــار لـــانـــخـــفـــاض

الجزر والثوم والزنجبيل الصيني مكدسة بالسوق... وال مشتٍر

المحرر االقتصادي

رضا البستاني

زينب العكري
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New building

مكاتب لإليجار
Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation

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

اعالن بحل وتصفيةشركة 
شركة ايناس للتسويق ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١٣٣٣٦٩

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية 

شركة ابداع لالنتاج والتوزيع الفني ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-92380

بناء على قرار الشركاء في شركة ايناس للتسويق ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
١٣٣٣٦٩، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/ عبداالمير ســلمان محمد معتوق 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عبداالمير سلمان محمد معتوق

رقم الموبايل: ٣٩٤٧٠٧٥٧ )973+(
info@almatooq.com

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة ابــداع لالنتــاج والتوزيــع الفنــي ذ.م.م المســجلة 
بموجب القيد رقم 92380-1، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/ خالد ابراهيم 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: خالد ابراهيم خليفة عيسى بودالمة

رقم الموبايل: ٣٩٤٧٠٧٥٧ )973+(
amirmatooq@icloud.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم 0000 لسنة ٢٠٢٠ 
بشأن تحويل شركة تضامن 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة ٢٠٢٠ 

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســادة أصحاب شــركة هــاغ بحرين-تضامن المســجلة بموجب القيد 
رقم ٥٨٠٣١، طالبين تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكوره إلى شــركة 
ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره ٥٠٠٠ خمســة االف دينار، بين كل 

من:
١. شركة ايلي وجان ذ.م.م

٢. احمد نور الدين حمزة
٣. ايلي مخائيل ساسين

٤.نديم نبيل القاعي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا مالــك شــركة ثــري دي إندســتورال سيرفســزز ش.ش.و لمالكهــا جوي 

فيليبــال مســجلة بموجــب القيــد رقــم 122362-1، طالبــا تحويــل الشــكل 

القانونــي للشــركة المذكــوره إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال 

وقدره ٥٠٠٠ دينار، بين كل من:

١. محمد رضوان محمد يونس معراج الدين

JOY PHILIP NIRAVATHANIYIL .٢

القيد : 58031

 تاريخ: ٢٠٢٠/13/2

القيد : ١٢٢٣٦٢-١

 تاريخ: ٢٠٢٠/13/2

)CR2020-24948( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

)CR2020-25110( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: علــي احمــد علــي فــردان بطلــب تحويــل المحــل 

التجاري التالي الى السيد/ محمود عبدالحسين جواد رضي رضي الخباز 

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

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقدم إلينا المعلن ادناه: ياســمين قاســم حسن العمري بطلب تحويل المحل 

التجاري التالي الى السيد: محمد علي احمد الحايكي 

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

78726-20

رقم القيد

٤-٨٦٣٢٢

االسم التجاري
مطعم السلطان

االسم التجاري
دولس بار للحلويات

 تاريخ: ٢٠٢٠/13/2

 تاريخ: ٢٠٢٠/12/2

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليها الســيد/ حبيب عبدهللا علي حســن النطعي باعتباره المصفي القانوني 
ذات  كشــركة  المســجلة  ذ.م.م،  البنــاء  لمقــاوالت  سليوشــن  تــراك  لشــركة 
مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقم ٦٦١١١ طالبا ٕاشــهار انتهــاء اعمال 
تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقا 
الحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم)21( لســنة 

.2001

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد/ منــذر جواد حســن مــال احمد البصري وشــركة مور ســتيفينز - 
تضامــن مهنيــة متخصصة باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة مطعم رايس 
انــد جــرل ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجب القيد 
رقم 83655-1 طالبا ٕاشــهار انتهاء اعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم)21( لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )١٧٤٨٨٣( لسنة ٢٠١٩ 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية   

شركة تراك سليوشن لمقاوالت البناء ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة ٢٠٢٠ 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية   

شركة مطعم رايس اند جرل ذ.م.م

اعالن بحل وتصفيةشركة 
شركة مصنع العقاب للمياه ذ.م.م

سجل تجاري رقم ١٠٩١٩٩

بناء على قرار الشــركاء في شــركةمصنع العقاب للمياه ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 
رقــم ١٠٩١٩٩، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد/ ابراهيــم عيســى ابراهيــم 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: ابراهيم عيسى ابراهيم عيسى الكعبي

رقم الموبايل: ٧٧١١١١٩٠ )973+(

قيد رقم: ١١٩٨٥١-١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2019-ٕاعالن رقم )١١٩٦٨٣
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 :  ايمان عادل محمد كريم علي بابا غالمي 

االسم التجاري الحالي : ايمان عادل محمد كريم علي بابا غالمي )١١٩٨٥١(
االســـــم التجـــاري الجديد : بوتيك ايمي الين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )CR2020-15469( لسنة ٢٠٢٠ 

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســيد محمد يوســف محمد احمد العسومي المالك لـ مطعم سيغنتشر 
ســراج ٣٣٨ )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 1-124763، 
طالبا تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 
وقــدره ٥٫٠٠٠ دينــار بحرينــي، لتصبــح  الشــركة مملوكة من الســادة التالية 

اسمائهم:
١. محمد يوسف محمد احمد العسومي

٢. مسرت انجم عبدالحفيظ جنيدي
SALMAN SOOPPY .٣

MOHAMMED SALIM IBRAHIM .٤

القيد : 1-124763

 تاريخ: ٢٠٢٠/6/2
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

38344464

38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم
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بن علوي يؤكد وســاطة بالده بين طهران وواشــنطن لتخفيض حدة التوتر

ُعمان: خطر اندالع مواجهة في “هرمز” كبير

قال الوزير العماني المســؤول عن الشــؤون الخارجية يوســف بن علوي 
إن خطــر انــدالع مواجهــة عســكرية في مضيــق هرمز أكبــر مقارنة بأي 
مكان آخر بمنطقة الخليج، وهو ما يرجع جزئيا إلى العدد المتزايد من 

السفن الحربية اآلتية من دول مختلفة والتي تؤمنه. 

وقـــت  فـــي  العمانـــي  الوزيـــر  وقـــال 
خـــال  الســـبت  مســـاء  مـــن  متأخـــر 
مؤتمـــر ميونيخ لألمن ”هنـــاك الكثير 
مـــن الســـفن الحربيـــة فـــي )منطقـــة( 
هرمـــز ومبعـــث قلقنا هـــو أن خطأ قد 

يحدث“. 
وأضاف أن هذا يجعل المنطقة نقطة 
االشـــتعال األخطـــر فـــي الخليـــج في 

الشهور المقبلة. 
وقال بن علوي “نتواصل مع الواليات 
المتحـــدة وإيـــران في إطـــار عاقاتنا 
مـــع البلديـــن، ولدينا شـــعور بأن هناك 
إمكانـــا للحـــوار بينهمـــا، ونعمـــل على 
تخفيـــض حـــدة التوتر فـــي المنطقة، 
وال نتوقع حدوث مواجهة عســـكرية 

في الوقت الحالي بالمنطقة”.
سلســـلة  فـــي  علـــوي  بـــن  وأضـــاف 
وزارة  حســـاب  نشـــرها  تغريـــدات 
الخارجيـــة العمانيـــة فـــي “تويتر”، أن 

لدى البعض الحق في الشعور بالقلق 
من تصعيد التوتر في المنطقة.

 وأكـــد بـــن علـــوي أن “وجود الســـفن 
العســـكرية بكثـــرة في مضيـــق هرمز 
أخطـــاء  حـــدوث  إلـــى  يـــؤدي  ربمـــا 
وزيـــادة فـــي حـــدة التوتـــر“، مناشـــدا 
األصدقـــاء بالنظـــر في أمـــن الماحة 

القائم حاليا في مضيق هرمز.
الناحيـــة  مـــن  إيـــران  تســـتطيع  وال 
القانونية إغاق الممر المائي بشـــكل 
أحـــادي ألن جـــزءا منـــه يقـــع بالمياه 
اإلقليمية العمانية. لكن الســـفن التي 
تمـــر فيـــه تبحر فـــي الميـــاه اإليرانية 
التي تتبع مســـؤولية بحرية الحرس 

الثوري اإليراني. 
بأعمـــال  أيضـــا  طهـــران  وهـــددت 
انتقامية على مقتل القائد العســـكري 
البـــارز قاســـم ســـليماني فـــي ضربـــة 
أن  إال  مســـيرة،  بطائـــرة  أميركيـــة 

محلليـــن فـــي المنطقة قالـــوا إن ذلك 
لن يشـــمل تدخـــا فـــي المضيق على 
التـــي  واشـــنطن،  وتقـــود  األرجـــح.  
مـــن  االنســـحاب   2018 فـــي  قـــررت 
االتفـــاق النـــووي الدولـــي مـــع إيـــران 
وعاودت فرض عقوبات عليها، مهمة 
بحرية لحماية ناقات النفط وســـفن 

الشحن تشمل بريطانيا. 
وتقود فرنسا مهمة أوروبية منفصلة، 
اليابـــان وروســـيا وكوريـــا  وأرســـلت 

الجنوبية والصين أيضا قطعا بحرية 
إلى المنطقة. 

وتكـــرر وقوع مواجهات بين الحرس 
الثوري اإليرانـــي والجيش األميركي 
في الخليـــج خال الســـنوات القليلة 
الماضية. وقال مسؤولون أميركيون 
إن إغـــاق المضيـــق ســـيكون بمثابـــة 
تجـــاوز ”خـــط أحمـــر“ وإن الواليـــات 
المتحـــدة ســـتتحرك عندهـــا إلعـــادة 

فتحه.

ميونيخ ـ رويترز

وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي

ميونخ ـ وكاالت

أطلـــق اجتمـــاع للـــدول المعنيـــة 
األحـــد،  أمـــس  الليبـــي،  بالملـــف 
رسمًيا لجنة متابعة دولية بشأن 
ليبيـــا، فـــي لقـــاء ضم مســـؤولين 
من 12 دولة، على هامش مؤتمر 

ميونخ لألمن في ألمانيا.
ألمانيـــا  مـــن  مســـؤولون  وأعلـــن 
الـــدول  أن  المتحـــدة  واألمـــم 
المعنيـــة بالملـــف الليبـــي، جددت 
االجتمـــاع،  خـــال  تعهدهـــا 
علـــى  حظـــر  بفـــرض  بالتمســـك 

الساح في ليبيا.
وضـــم االجتمـــاع الـــدول المعنية 

الدائميـــن  الخمســـة  األعضـــاء 
فـــي مجلـــس األمن التابـــع لألمم 
إيطاليـــا  جانـــب  إلـــى  المتحـــدة، 
العربيـــة  واإلمـــارات  وتركيـــا 

المتحدة.
وأمس األحد “ناقش المشاركون 
األخيـــرة  المؤســـفة  االنتهـــاكات 
لحظر األسلحة، وجددوا عزمهم 
على المســـاهمة في تنفيذه بدقة 
ورحبـــوا بالتقـــدم المحـــرز فيمـــا 
فعاليـــة  أكثـــر  بمراقبـــة  يتعلـــق 
للحظر”، حســـبما ذكر بيان ألمانيا 

واألمم المتحدة.

إطالق “لجنة متابعة دولية” بشأن ليبيا

القدس المحتلة ـ وكاالت

تعهـــد زعيـــم المعارضـــة اإلســـرائيلية 
بينـــي غانتـــس، بتشـــكيل حكومـــة ال 
تضم رئيس الـــوزراء المتهم بنيامين 
نتنياهـــو، وال األحـــزاب العربيـــة فـــي 

البرلمان.
وفي سلسلة مقابات تلفزيونية قبل 
أســـبوعين مـــن االنتخابـــات العامـــة، 
كان غانتـــس يتطلـــع إلـــى أن تحقـــق 
انتخابات الثانـــي من مارس النتيجة 
الحاســـمة، التي لم تسفر عنها اثنتين 
مـــن االنتخابات شـــهدتهما إســـرائيل 
العام الماضي. ويتقدم حزب غانتس 
حـــزب  عـــن  حاليـــا  أبيـــض(  )أزرق 
الليكـــود بزعامة نتنياهـــو، بالرغم من 
أنـــه ال يبـــدو أن هناك طريقـــا واضحا 

إلـــى األغلبيـــة البرلمانيـــة الازمة 
لتشكيل حكومة ائتافية.
مســـارين  غانتـــس  وضـــع 

محتملين أثنـــاء حديثه 

اإلســـرائيلية مســـاء   12 القنـــاة  إلـــى 
الســـبت، مشيرا إلى أنه إما سيتعاون 
مـــع مجموعـــة واســـعة مـــن األحزاب 
“اليهوديـــة والديمقراطيـــة”، بمـــا في 
المتطـــرف  القومـــي  الحـــزب  ذلـــك 
بقيـــادة أفيغـــدور ليبرمـــان، أو يمكنه 
أن يتعاون مع حزب الليكود الحاكم، 
لكـــن فقـــط إذا تخلـــص مـــن زعيمـــه 
نتانياهـــو الذي يواجه عـــددا من تهم 

الفساد.
وقـــال غانتس “أنهـــى نتنياهـــو دوره 
التاريخـــي من وجهة نظر سياســـية.. 
ال يمكـــن لليكـــود مـــع بيبـــي تشـــكيل 
حكومـــة.. ومـــن دونه ســـتكون هناك 
وحـــدة”. ويقـــوم غانتس، وهـــو قائد 
عسكري ســـابق، بحملة انتخابية 
ضربـــة  إلـــى  ســـعيا  مســـتعرة 
قاضيـــة مـــع اقتـــراب موعـــد 

االنتخابات.

غانتس يتعهد بتشكيل حكومة إسرائيلية دون نتنياهو

دبي ـ العربية نت

خرجت تظاهـــرات طابية جديدة، أمس 
األحد، في جامعة أمير كبير في العاصمة 
االنتخابـــات  قبيـــل  طهـــران  اإليرانيـــة 
البرلمانيـــة، احتجاًجـــا علـــى األوضاع في 
البـــاد وتنديًدا بأحـــداث نوفمبر الماضي 

وإسقاط الطائرة األوكرانية.
أظهـــرت فيديوهـــات وصـــور  ذلـــك  إلـــى 
تداولهـــا ناشـــطون عبـــر مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي مئات الطاب وهـــم يهتفون 
االنتخابـــات  لمقاطعـــة  تدعـــو  بشـــعارات 

المقررة في 21 فبراير الحالي.
ورفعـــوا الطاب عـــدة شـــعارات مرددين 
عســـكرًيا”،  نظاًمـــا  نريـــد  “ال  هتافـــات: 
“ال  الـــذل”،  يقبـــل  وال  يمـــوت  “الطالـــب 
للعســـكر وال للسمسرة السياســـية، وتحيا 
الجامعـــة”، و ”النـــاس غارقـــون فـــي الفقر 
وهـــؤالء يفكـــرون فـــي التصويـــت”، وفق 

“إيران إنترناشونال”.
كمـــا هتفـــوا ضد الحـــرس الثـــوري قائلين 

“أيهـــا الحرســـي، أنـــت قاتلـــي” و ”إطـــاق 
الصاروخ سًرا ليس خطأ بشرًيا”، محملين 
الحرس الثوري مسؤولية إسقاط الطائرة 
األوكرانية ومقتل 176 شخًصا كانوا على 
متنهـــا. فـــي المقابـــل وبينمـــا كان الطاب 
يســـيرون فـــي حـــرم الجامعـــة، هاجمـــت 
و  “الباســـيج”  ميليشـــيات  مـــن  مجاميـــع 
”جماعـــات الضغـــط المتشـــددة” المواليـــة 
للنظـــام التجمـــع وانهالـــوا علـــى الطـــاب 

بالضـــرب في محاولـــة لتفريقهم، وفق ما 
أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة.

يذكـــر أنـــه قبل أيـــام حذر رئيـــس منظمة 
الثـــوري  الحـــرس  فـــي  االســـتخبارات 
ونشـــطاء  المتظاهريـــن  طائـــب،  حســـين 
بطريقـــة  االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
غيـــر مباشـــرة مـــن التحشـــيد أو الدعـــوة 
الحتجاجات عبر مواقع التواصل، موحًيا 

بأنهم تحت المراقبة.

الباسيج يقمع التظاهرات الطالبية )ارشيفية(

تنديــدا بأوضــاع البالد وأحداث “ثــورة البنزين” وتحطــم األوكرانية
“الباسيج” يقمع احتجاجات طالبية في طهران

بغداد ـ وكاالت

ســـقطت صواريـــخ عـــدة قـــرب الســـفارة 
األميركية في بغداد في الساعات األولى 
مـــن صبـــاح األحـــد، حســـبما أفـــاد مصدر 
عســـكري، مـــن دون أن يتضح مـــا إذا كان 
الهجوم أّدى إلى وقوع أضرار أو إصابات.

وذكـــرت وكالة “فرانس برس” أن أصوات 
العاصمـــة  فـــي  عـــدة  انفجـــارات  دوي 
العراقية سمعت في الساعات األولى من 
فجـــر يوم األحـــد تبعهـــا أصـــوات تحليق 

طائرات في سماء المنطقة.
فـــي  اإلنـــذار  صفـــارات  أصـــوات  ودّوت 
أنحـــاء مجمـــع الســـفارة األميركيـــة فـــي 
وفقـــا  المحّصنـــة،  الخضـــراء  المنطقـــة 
لمصـــدر عســـكري أميركـــي ولدبلوماســـي 

يقيم في منطقة قريبة.
وفـــي الســـياق، أكـــد مصـــدر عســـكري أن 
قصفا صاروخيا آخر استهدف مقر الدعم 
اللوجســـتي للحشـــد الشـــعبي في شـــارع 
فلسطين شرقي بغداد دون معرفة ما إذا 

كان القصف قد أســـفر عن خســـائر بشرية 
أو مادية حتى اآلن.

وتعّرضت الســـفارة األميركيـــة في بغداد 
فـــي  أميركيـــة  قـــوات  تضـــم  وقواعـــد 
العـــراق إلـــى 19 هجـــوم صاروخـــي منـــذ 
أي  تتبـــن  ولـــم  الماضـــي.  أكتوبـــر  نهايـــة 
جهـــة الهجـــوم الصاروخي قرب الســـفارة 
األميركية، األحد، علما أن واشنطن تّتهم 
الفصائـــل المســـّلحة والمقّربـــة مـــن إيران 

بالوقوف خلف الضربات التي تســـتهدف 
جنودها ومقّراتها.

ذكر مصدر أمني عراقي، أمس األحد، أن 
رتا عســـكريا أميركيا يضـــم أكثر من 50 
شـــاحنة غـــادر األراضي العراقيـــة باتجاه 
ســـوريا. وتأتـــي مغـــادرة قـــوات أميركية 
ضـــد  الهجمـــات  تزايـــد  وســـط  للعـــراق، 
المصالـــح األميركية في الباد منذ أواخر 

العام الماضي.

الصواريخ ضربت أهدافا أميركية وأخرى للحشد الشعبي

50 شــاحنة للجيــش األميركي تغــادر العراق إلى ســوريا
هجوم صاروخي قرب السفارة األميركية في بغداد

طهران ـ وكاالت

أقـــر الرئيس اإليراني حســـن روحاني 
أمس األحد أن بـــاده تواجه عقوبات 

غير مسبوقة.
وفي لهجة مختلفة عن خطابات أدلى 
بها مراًرا قادة عســـكريين في الحرس 
الثوري، أكد روحاني أن إيران عاجزة 
عـــن التهرب من العقوبـــات المفروضة 

عليها من قبل الواليات المتحدة.
وقـــال: الحظـــر المفروض علـــى إيران 

منقطع النظير على مستوى العالم.
وقـــال روحانـــي فـــي مؤتمـــر صحافي 
إن طهـــران لـــن تجـــري محادثـــات مع 
الضغـــط،  تحـــت  المتحـــدة  الواليـــات 
وأضاف أن مســـاعدة إيران ضرورية؛ 

مـــن أجل تحقيق األمن في الشـــرق 
األوسط. 

لـــن  ”إيـــران  روحانـــي  وتابـــع 
الضغـــط...  تحـــت  تتفـــاوض 

للضغـــط  نذعـــن  لـــن 

األميركـــي ولـــن نتفـــاوض مـــن موقـــع 
ضعـــف. سياســـة )الضغـــوط القصوى( 

تجاه إيران محكوم عليها بالفشل“. 
وقـــال ”إقرار الســـام واالســـتقرار في 
الشـــرق األوســـط الحساســـة  منطقـــة 
وفي الخليج مستحيل دون مساعدة 

إيران“. 
إلـــى ذلـــك، أقـــر الرئيـــس اإليرانـــي أن 
إســـقاط الطائـــرة األوكرانية كان خطأ 

عجيبا والتأخر بإعانه أضر بالباد.
وفي مـــا يتعلـــق باالحتجاجـــات التي 
عمـــت البـــاد فـــي نوفمبـــر الماضـــي، 
اعترف بوقوع قتلـــى إال أنه اعتبر أن 

األرقام التي أعلن عنها مبالغ فيها.
وشـــدد روحاني، على ضرورة احترام 
تركيـــا جميع االتفاقـــات المتعلقة 
بسوريا، مؤكدا ضرورة احترام 

وحدة أراضيها وسيادتها.

روحاني: نواجه عقوبات غير مسبوقة
بيونغ يانغ ـ وكاالت

ظهـــر الزعيـــم الكـــوري الشـــمالي كيـــم 
جونغ أون، بشـــكل علنـــي، أمس األحد، 
فيمـــا  أســـابيع،   3 منـــذ  مـــرة  أول  فـــي 
يتواصل انتشار فيروس كورونا القاتل 

بالصين المجاورة.
وبحســـب رويتـــرز، فـــإن زعيـــم كوريـــا 
الشـــمالية ظهر علنا بمناسبة عيد مياد 
والـــده، كيـــم جونـــغ إيـــل، زعيـــم الباد 
الســـابق. وأعـــرب كيـــم عـــن “تقديـــره” 
لوالده وســـلفه كيم جونغ إيل في قصر 
الشـــمس “كمسوســـان” في بيونـــغ يانغ، 
الـــذي يأوي ضريحـــه وضريح كيم إيل 
ســـونغ، جد كيم جونغ أون، ومؤســـس 

النظام الكوري الشمالي.
وأغلقـــت كوريـــا الشـــمالية حدودها مع 

الصيـــن المجاورة، منذ ظهور وباء 
فيروس كورونا الذي أودى بحياة 

أكثر من 1600 شـــخص، كما 
البريـــة  الرحـــات  علقـــت 

والجوية مع جارتها وحليفتها القريبة.
ولـــم تشـــر بيونـــغ يانـــغ إلـــى تســـجيل 
إصابـــات علـــى أراضيها، لكن ســـلطاتها 
علقت كل الرحات الســـياحية ومددت 
فترة الحجر الصحي لجميع من يشتبه 
بينهـــم  ومـــن  الفيـــروس،  فـــي حملهـــم 
أجانـــب، إلى 30 يوًمـــا. وعرض اإلعام 
يرتـــدون  لمســـؤولين  صـــوًرا  الرســـمي 
أقنعة أثناء مشـــاركتهم في اجتماعات 
أزمـــة، ولعمـــال يعقمون المستشـــفيات 
والمدارس ومحطات القطارات ومراكز 

تصفيف الشعر.
وهذا الظهور هو األول ظهور لكيم منذ 
22 يومـــا، أي منذ احتفـــاالت عيد رأس 
السنة القمرية. والنظام الصحي 
غيـــر  الشـــمالية  كوريـــا  فـــي 
متطـــور، كما تعانـــي الباد 

نقصا مزمنا في األدوية.

بعد “اختفاء” 3 أسابيع.. كيم جونغ أون يظهر للعلن

غارات للطيران اإلسرائيلي 
فجرا على قطاع غزة

غزة ـ وكاالت

فجر  غـــارات،  سلسلة  اإلسرائيلي  الطيران  شــن 
أن  دون  غــزة،  في  للمقاومة  مواقع  على  األحــد، 
يبلغ عن وقوع إصابات؛ بدعوى الرد على إطالق 

صاروخين باتجاه مستوطنات غالف غزة. 
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي: 
قذيفتين  ــــالق  إطـ عــلــى  ردا  ــاء  جــ الــقــصــف  إن 
باتجاه مستوطنات  صاروخيتين من قطاع غزة 
القذيفتين،  سقوط  رصد  أنه  وأوضــح  “الغالف”. 
مستوطنة  فــي  ــذار  ــ اإلن صــافــرات  دوت  أن  بعد 

كيسوفيم شرق المحافظة الوسطى بالقطاع.
إسرائيلية  مروحيات  أن  محلية  مصادر  وذكرت 
قصفت موقع التل غرب دير البلح وسط القطاع، 
كما قصف الــطــيــران الــحــربــي هــدفــا بــالــقــرب من 

ميناء خان يونس جنوب القطاع.

دبي - العربية.نت: أكد نائب وزير 
الدفاع الســـعودي األمير خالد بن 
ســـلمان، أن رفيـــق الحريـــري كان 
قائـــًدا وطنًيـــا مصلًحـــا، الفًتا إلى 
أنـــه قـــاد مســـيرة إعـــادة اإلعمـــار 
وتحقيـــق االســـتقرار فـــي لبنـــان. 
وقـــال األميـــر خالـــد بـــن ســـلمان 
علـــى حســـابه على “تويتـــر” أمس 
األحـــد “استشـــهد قبـــل 15 عاًمـــا 
رفيـــق الحريري. كان قائًدا وطنًيا 
مصلًحا، قاد مسيرة إعادة اإلعمار 
وتحقيـــق االســـتقرار فـــي وطنـــه 
وابتعـــث اآلالف مـــن أبناء شـــعبه 

مـــن مختلـــف الطوائـــف. اغتالتـــه 
ميليشـــيات الغـــدر اإليرانية التي 
ضاقت ذرًعا به وبمشروع النهضة 
الوطنـــي الـــذي كان يدافـــع عنـــه، 
فهي ال تعـــرف إال ثقافـــة الدمار”. 
كما أضاف “رحل رفيق إلى جوار 
ربه، وســـتبقى رؤيته ومشـــروعه 
لتحقيـــق  يصبـــو  الـــذي  الوطنـــي 
االســـتقرار واالزدهـــار والتعايـــش 
في مواجهة مشاريع الميليشيات 
الطائفيـــة التـــي ال تؤمـــن بالوطن 
وال كرامـــة المواطـــن”. يشـــار إلى 
الســـنوية  الذكـــرى  بمناســـبة  أنـــه 

الخامســـة عشـــرة الغتيـــال والده 
الـــوزراء  رئيـــس  شـــدد  الجمعـــة، 
الســـابق ســـعد الحريـــري علـــى أن 
“اغتيـــال الرئيـــس الحريـــري كان 
منعطًفـــا تاريخًيا فـــي حياة لبنان 

وبعـــد 15 عاًمـــا لبنان اليـــوم أمام 
منعطـــف جديد”. وقـــال الحريري 
إن “غالبية اللبنانيين تســـأل أمام 
األزمـــة المعيشـــية واالقتصاديـــة 
والماليـــة أيـــن رفيـــق الحريـــري”، 
مشيًرا “وأنا أيًضا من 15 سنة وأنا 
أســـأل وينك يا رفيـــق الحريري”. 
يذكـــر أنه فـــي 14 فبرايـــر 2005، 
اغتيل في وســـط بيـــروت رئيس 
رفيـــق  األســـبق  لبنـــان  وزراء 
الحريري، أحد أبـــرز الفاعلين في 
واالقتصادية  السياســـية  الساحة 

في الباد.
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األمير خالد بن سلمان



يافـــي  وينفـــرد  العـــداءة  ســـجلت 
رقمـــا بحرينيا وآســـيويا جديًدا في 
سباق 3 آالف متر في بطولة فرنسا 
أللعاب القوى داخل الصاالت بعدما 
أنهت مسافة السباق بزمن 8:39:63 
دقيقة لتحطم الرقم المسجل باسم 
العداءة والبطلة األولمبية الســـابقة 

مريم جمال )8:43:16 دقيقة(.
كما حطمـــت يافي الرقم اآلســـيوي 
المســـجل باســـم العـــداءة الصينيـــة 
دونـــغ يامـــي منذ 10 مـــارس 2001 
ويعتبـــر  دقيقـــة(،   8:41:34( بزمـــن 
باســـم  المســـجل  الجديـــد  الرقـــم 
يافي هـــو ثاني رقم عالمي في هذا 
العـــداءة  ســـجلت  بعدمـــا  الموســـم 
األثيوبية فانتو روكو رقم 8:37:58 

دقيقة.

المتميـــزة  النتيجـــة  تلـــك  وتعـــد 
للعـــداءة امتـــداد لســـجلها المتميـــز 
مـــع بداية هـــذا العـــام 2020 عندما 
حققت لقب ســـباق إيطاليا الدولي 
 6 )مســـافة  الضاحيـــة  الختـــراق 
كيلومتـــرات( بزمـــن 17:22 دقيقة؛ 
لتحافـــظ علـــى لقبها بذات الســـباق 
بعدمـــا فـــازت فـــي العـــام الماضـــي 
2019 بالمركـــز األول بعدمـــا أنهـــت 
 17:50( بزمـــن  الســـباق  مســـافة 

دقيقة(.
متـــر  آالف   3 ســـباق  نهائـــي  وفـــي 
العالـــم  ببطولـــة  للســـيدات  موانـــع 
التـــي اســـتضافتها  القـــوى  أللعـــاب 
العاصمـــة القطريـــة الدوحة بشـــهر 
ســـبتمبر وأكتوبر الماضيين حققت 
المركز الرابع بزمن 9:05:68 دقيقة، 

وكانـــت قريبـــة مـــن الفـــوز بالمركز 
الثالث والميدالية البرونزية.

وتعكس تلـــك النتائج مدى التطور 
والجهوزيـــة الكبيـــرة التـــي تتمتـــع 
بها وينفرد في ســـباقات المسافات 
الطويلة وما تتحلى به من إمكانات 
وقدرات بدنية هائلة لتشق طريقها 
واحـــدة  اســـمها  وتســـجل  بنجـــاح 
مـــن العـــداءات الواعـــدات اللواتي 
ينتظرهـــن مســـتقبل واعـــد، كما أن 

جهوزيتهـــا  تعكـــس  النتائـــج  تلـــك 
طوكيـــو  أولمبيـــاد  فـــي  للمشـــاركة 
2020 فـــي حـــال تـــم اختيارها من 
بيـــن العـــداءات المشـــاركات بعدما 
حققت الرقم التأهيلي في سباق 3 

آالف متر موانع للسيدات.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

يافي تتألق في بطولة فرنسا للقوى داخل الصاالت

يافي خالل السباق

وينفرد يافي

تفتتــح اليــوم )االثنيــن( منافســات الجولة الثامنة من الدور التمهيدي لدوري أنديــة الدرجة األولى لكرة اليد بإقامة 
مباراتيــن، فــي األولــى يلتقــي الديــر مــع التضامن عنــد الســاعة 5.30 مســاًء وتعقبها المبــاراة المرتقبــة والتي تجمع 

األهلي واالتحاد في تمام الساعة 7 مساًء وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

ويبرز لقاء األهلي هذا المساء بشكل كبير؛ كون 
خصمـــه االتحـــاد يقدم مســـتويات أكثر من 

رائعة ونتائج مذهلة حتى اآلن باحتالله 
المركـــز الثالـــث برصيـــد )16 نقطـــة( من 
6 مباريـــات لعبهـــا، فـــاز في 5 وخســـارة 
واحـــدة، ويتمتـــع بعناصر شـــبابية ذات 
حيوية كبيرة بقدرتها مقارعة خصومها 

حتى الرمـــق األخير. وفي المقابل األهلي 
)20 نقطـــة( الـــذي تعثر بالتعـــادل في الجولة 

الســـابقة أمـــام االتفـــاق، يســـعى للعـــودة لســـلك 
االنتصارات واالنفراد بصدارة الترتيب ولو بشـــكل مؤقت 

كون االتفاق مالحقه المباشر سيغيب عن هذه الجولة.
األهلي بالجولة الماضية أمام االتفاق عانى األمرين؛ كونه 
لم يقدم المســـتوى المأمول منـــه ولم يخرج بنتيجة الفوز 

التـــي كانت فـــي متناول يـــده، وهـــذا األمر قد 
يغري العبي االتحـــاد في تحقيق المفاجأة 

واإلطاحة بالمتصدر ألول مرة.

وفـــي اللقـــاء الثاني، الديـــر يدخل هذه 
المبـــاراة وفي رصيده )12 نقطة( من 7 
مباريـــات والتضامن )10 نقاط(، واألول 
يســـتهدف نقـــاط الفـــوز؛ مـــن أجـــل تعزيز 
الصـــراع فـــي دائـــرة التأهل مع وجـــود حالة 
حســـابية خصوًصـــا أن هنـــاك مالحقـــة كبيرة من 
التضامـــن الذي لعـــب 6 مباريات والشـــباب )10 نقاط( من 
6 مباريـــات. الفـــوز وحـــده يعطـــي األفضليـــة لكالهما في 
التقـــدم بمركـــزه لألمـــام، خصوًصـــا أن الجـــوالت المتبقية 

ليست بكّم ما مضى.

األهلـــي يلتقـــي االتحـــاد... والديـــر يواجـــه التضامـــن
افتتاح الجولة الثامنة من دوري اليد

أكـــد األمين العـــام لالتحاد العربـــي للكرة 
الطائـــرة جهاد خلفـــان انســـحاب 3 أندية 
من منافســـات بطولـــة األنديـــة العربية الـ 
38 للكرة الطائرة، التي ستقام بجمهورية 
مصـــر العربيـــة، مـــن 19 لغايـــة 27 فبراير 

الجاري.
وأضـــاف خلفـــان فـــي تصريـــح خـــاص لــــ 
“البالد ســـبورت” أن األنديـــة الثالثة التي 
أكـــدت انســـحابها الرســـمي هـــي: األهلـــي 
والهـــالل )الســـعوديان( والشـــعلة اليمني، 
مشـــيرا إلـــى أن قرعة البطولـــة لن يجرى 
عليهـــا أي تغييـــر يذكـــر، وســـيبقى توزيع 
األهلـــي  هـــو:  كمـــا  األربـــع  المجموعـــات 
المصري، الســـيب العماني، أساريا الليبي، 
الهـــالل  أ(،  )المجموعـــة  اليمنـــي  خيبـــل 
الليبي، شـــباب األهلـــي اإلماراتي، العربي 
خدمـــات  البحرينـــي،  األهلـــي  القطـــري، 

ب(،  )المجموعـــة  الفلســـطيني  جباليـــا 
الزمالك المصري، وادي موســـى األردني، 
الســـالم العماني، غـــاز الجنـــوب العراقي، 
ج(،  )المجموعـــة  اإلماراتـــي  يـــاس  بنـــي 
البيشـــمركة العراقي، سنجل الفلسطيني، 

كاظمة الكويتي )المجموعة د(.
لـــم  االنســـحابات  أن  خلفـــان  وأوضـــح 
تـــؤد إلـــى اإلخالل بقرعـــة البطولـــة، فيما 
لو تـــم انســـحاب نـــاد مـــن )المجموعة ج( 

التـــي أصبح بهـــا 3 أندية فقـــط، فإن ذلك 
يستوجب إعادة القرعة وفقا للنظام.

واســـتبعد األميـــن العـــام انســـحاب أندية 
أخرى، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام جميع 
االحتمـــاالت مضيفـــا “تـــرددت أنبـــاء عن 
احتمال انسحاب ناد سنجل الفلسطيني، 
ولكننا لم نتســـلم أي خطاب رسمي منهم، 
كمـــا أن البلـــد المســـتضيف مصـــر هو من 
سيتحمل تكاليف إقامته، وبالتالي ال أجد 
ســـببا النسحابه إال إذا كانت هناك ظروف 

أخرى خاصة به..”.
وأوضح خلفان أن األندية الـ 3 المنسحبة 
ســـتفرض بحقها عقوبة اإليقاف، وغرامة 
بــــ 5 آالف دوالر لـــكل ناد؛ ألنها انســـحبت 
قبـــل 7 أيـــام من انطالق البطولة، مشـــيرا 
إلى أن عقوبة اإليقاف تلغى في حال دفع 

الغرامة المترتبة على النادي المنسحب.

جهاد خلفان

ــة ــي القرعـ ــر فـ ــة وال تغييـ ــاف والغرامـ ــا اإليقـ عقوبتهـ
انسحاب 3 أندية من البطولة العربية للطائرة
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

لالتحـــاد  العـــام  األميـــن  اســـتقبل 
إبراهيـــم  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
عضـــو  االتحـــاد،  بمقـــر  البوعينيـــن، 
اللجنة الفنيـــة باالتحاد الدولي لكرة 
القـــدم، التونســـي بلحســـن ملـــوش، 
على هامش زيارته لمملكة البحرين، 
ضمـــن إطـــار اســـتعراضه ومتابعتـــه 
لـــدى  الفنيـــة  والبرامـــج  لألنشـــطة 
االتحـــادات، خصوصـــا كـــون ملوش 
مستشـــار “الفيفـــا” عـــن منطقة غرب 

آسيا.
التعـــاون  ســـبل  الطرفـــان  وبحـــث 
والتنســـيق المشـــترك، إذ تم التطرق 

إلـــى األمـــور الفنيـــة المختلفـــة التي 
بصفتـــه  ملـــوش  عليهـــا  يشـــرف 
مستشـــارا فنيا، إذ تابع ما تم إنجازه 
مـــن قبـــل االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القـــدم خالل األشـــهر الــــ 6 الماضية، 
التـــي جـــاء فـــي مقدمتهـــا حصـــول 
الرســـمي  االعتمـــاد  علـــى  االتحـــاد 
الســـتقاللية تنظيم دورات المدربين 
للمســـتوى A وB، إضافة إلى وصول 
المنتخبات إلى البطوالت اآلسيوية، 
بحســـب  الفنـــي  القســـم  وهيكلـــة 
مـــن  بطلـــب  اآلســـيوية  المعاييـــر 

االتحاد الدولي لكرة القدم.

البوعينين يستقبل مستشار “الفيفا”

سجلت رقما 
بحرينيا وآسيويا 
جديدا بسباق 3 

آالف متر
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21 مــارس في موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط

Don Diablo حلبة البحرين تستضيف

أعلنــت حلبــة البحريــن الدوليــة اليــوم اســتضافتها لحفــل غنائي للدي 
جي العالمي Don Diablo على هامش اســتضافتها لســباق الفورموال 
1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2020، التي يقام في الفترة 

من 19 وحتى 22 مارس المقبل.

 Don جـــي  الـــدي  حفـــل  ويعتبـــر 
الثانـــي  الغنائـــي  الحفـــل   Diablo
الـــذي يتـــم اإلعـــالن عنه لـ “ســـباق 
يـــوم  الحفـــل  ويقـــام  األضـــواء”، 
الســـبت الموافـــق 21 مـــارس فـــي 
فـــي  الســـيارات  رياضـــة  “موطـــن 

الشرق األوسط.”
مـــن جانبه، أكـــد الرئيس التنفيذي 
لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة الشـــيخ 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  ســـلمان 
قائـــال: “يعـــد الـــدي جـــي العالمـــي 
Don Diablo فناًنـــا بارًزا في عالم 
الموســـيقى، ويســـعدنا استضافته 

لينضـــم لقائمـــة الحفـــالت الغنائية 
التـــي تقـــام علـــى هامـــش انطالق 
سباق الفورموال 1 جائزة البحرين 
 ،2020 الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى 
ويعتبـــر هذا الحفـــل الثانـــي الذي 
يتـــم اإلعـــالن عنه، إذ اعلنـــا أخيرا 
Af�  عـــن أول حفـــل غنائي للفنـــان
الجمعـــة،  يـــوم  وســـيقام   rojack
بالفنانيـــن  للترحيـــب  ونتطلـــع 

العالميين في “سباق األضواء”.
ويعتبـــر Don Diablo فناًنـــا رائـــًدا 
على مســـتوى عالمي وتم تصنيفه 
ضمـــن قائمـــة أبـــرز 10 فنانـــي دي 

جـــي عالمييـــن، وحـــاز علـــى ثنـــاء 
الموهوبين في مجال الموســـيقى 
ضمن جميع أنحاء العالم لما حققه 
مـــن نجاحـــات كبـــرى فـــي أغانيـــه 
الـــذي  ألبومـــه  ضمـــن  خصوًصـــا 
أطلقـــه العـــام 2018، كمـــا حظـــي 

بتعاون مع أبرز الفنانين العالميين 
 ،Kygo، Martin Garrix وأبرزهـــم
ويقيـــم   Madonnaو  Rihannaو
أكثر من 150 حفال غنائيا مباشـــرا 
في كل عـــام، ويشـــارك ضمن أهم 
المهرجانات الموســـيقية والغنائية 
الدوليـــة التـــي تقام فـــي بريطانيا 
Tomor�  وأوروبا وأميركا وأبرزها
rowland، Creamfields، Mys�

.teryland، Lollapalooza
وســـيتمكن جميـــع حاملـــي تذاكـــر 
الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة  ســـباق 
لطيـــران الخليج للفورمـــوال 1 من 
الغنائيـــة  بالحفـــالت  االســـتمتاع 
مجانا ودون دفع رســـوم إضافية، 
في قريـــة الفورمـــوال 1 الترفيهية 

الواقعة خلف المدرج الرئيس.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

يدشـــن منتخـــب الشـــباب لكـــرة القدم، 
مشـــاركته فـــي كأس العـــرب تحت 20 
ســـنة، بلقـــاء منتخـــب المغـــرب، اليوم 
)اإلثنيـــن( عند 2.45 ظهرا، على اســـتاد 
نادي الرياض في العاصمة الســـعودية، 
للمجموعـــة  األولـــى  الجولـــة  ضمـــن 
الثانيـــة، التي تضم منتخبي مدغشـــقر 

وجيبوتي.
وتستضيف المملكة العربية السعودية 
منافســـات البطولـــة بـــدءا مـــن اليـــوم 

وحتى 5 مارس المقبل.
وكان منتخبنـــا الشـــاب قـــد وصـــل إلى 
يـــوم  الريـــاض،  الســـعودية  العاصمـــة 
الســـبت، إذ أجـــرى تدريبـــا فـــي الفترة 

المســـائية، قبل أن يختتـــم تحضيراته 
لمبـــاراة المغـــرب بخوضه مرانا مســـاء 

أمس األحد.

الوطنـــي  المـــدرب  منتخبنـــا  ويقـــود 
إسماعيل كرامي، الذي يسعى لتحقيق 
االســـتفادة مـــن هـــذه البطولـــة؛ كونهـــا 

ضمـــن محطات اإلعـــداد لبطولة آســـيا 
2020، التـــي ســـتقام فـــي أوزبكســـتان 

في شهر أكتوبر المقبل.
والنتيجـــة اإليجابيـــة ســـتكون هـــدف 
منتخـــب  لقـــاء  عبـــر  الشـــباب  أحمـــر 
المغرب، وهو من المـــدارس اإلفريقية 
أن  خصوصـــا  والقويـــة،  المميـــزة 
الحصـــول على 3 نقاط مـــن لقاء اليوم 
ستقرب المنتخب نحو بلوغ الدور ربع 
النهائـــي، علما أن نظـــام البطولة يؤهل 
صاحبـــي المركزيـــن األول والثاني إلى 

هذا الدور.
وعقـــد يـــوم الســـبت الماضـــي المؤتمر 

الصحافي العام الخاص بالبطولة.

من تدريبات منتخب الشباب

ــة ــيـ ــابـ ــجـ ــرب ويـــســـعـــى لــلــنــتــيــجــة اإليـ ــ ــغ ــ ــم ــ يــــاقــــي ال
منتخـــب الشبـــاب يدشـــن مشــواره العربــــي

أحمد مهدي

حسن عليعلي مجيد



سبورت

سبورت

والختاميـــة  الرابعـــة  الجولـــة  انطلقـــت 
مـــن بطولة التحمل للكارتنج 24 ســـاعة 
يومـــي الجمعـــة والســـبت علـــى مضمار 
للكارتنـــج،  الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة 
وشـــهدت مشـــاركة واســـعة بــــ 14 فريق 
كمـــا  العالمـــي  الكارتنـــج  علـــى مضمـــار 
شـــهدت منافســـة وتحديـــا كبيـــرا بيـــن 
 ”CIK“ حلبـــة  علـــى  المشـــاركة  الفـــرق 
شـــديد.  وتنافـــس  كبيـــرة  وبمشـــاركة 
وخطـــف المركـــز األول فريق قو بحرين 
هنـــدي،  بـــو  عبـــدهللا  الفريـــق  بســـائقي 
خالـــد الريـــس، خالـــد الســـاعي ولويـــس 
سكالســـكي بعـــد إنهائهـــم للســـباق الذي 
اســـتمر 24 ســـاعة متواصلة وتحقيقهم 
1121 لفـــة على المضمـــار العالمي. وفي 
المركـــز الثانـــي فريـــق ريســـنغ بحريـــن 
جونيـــور فقـــط بفـــارق لفتيـــن فقـــد عن 

خالـــد  الفريـــق  بســـائقي  األول  المركـــز 
الوزان، محمد مطر، علي بســـلر ومحمد 
أميـــن، وأنهـــى صاحـــب المركـــز الثانـــي 
1119 لفـــة. وثالثا فريـــق خدمات مطار 
الفريـــق  بســـائقي   A الفريـــق  البحريـــن 
كيفـــن هالـــز، أحمـــد عبدالجليـــل، لويس 
سميث وخليفة اليعقوبي وأنهوا 1118 

لفة ضمن التصنيف العام للبطولة.
وضمن فئـــة المحترفين جاء أوال فريق 
قـــو بحريـــن، ثانيا فريق خدمـــات مطار 
البحريـــن الفريـــق A، في المركـــز الثالث 
فريـــق بابكـــو ســـديم بســـائقي الفريـــق 
ناصـــر العلـــوي، خليفـــة الزيانـــي، علـــي 

عبدهللا وخالد بوبشيت. 
الوطنيـــة  الفـــرق  فئـــة  الثانيـــة  الفئـــة 
فتصدرها فريق ريسنغ بحرين جونيور، 
ثانيـــا فريـــق بابكـــو انجنيرنـــغ بســـائقي 

عبـــدهللا  الشـــافعي،  فيصـــل  الفريـــق 
الـــذوادي، أســـامة البوفالســـة ويوســـف 
مطـــار  خدمـــات  فريـــق  ثالثـــا  كميـــري، 
الفريـــق  بســـائقي   B الفريـــق  البحريـــن 
محمد فقيهي، أحمد الكوهجي، محمود 

الساعاتي، محمد مكي وزياد خليفة.
فئـــة  البطولـــة  ضمـــن  الثالثـــة  الفئـــة 
الشـــركات التـــي تصدرهـــا فريـــق بابكو 
الفريـــق  بســـائقي  موتورســـبورت 
عبدالرحمـــن العوضي، عيســـى محمود، 
عزيـــز بوفـــالح وســـعد الشـــريدي، ثانيا 
فريـــق خدمات مطـــار البحريـــن الفريق 
C بســـائقي الفريـــق دون فينورا، محمد 
يوســـف  الغـــواص،  عمـــار  األنصـــاري، 
العســـكري، محمد فاضل، محمد ربيعه، 
بنجاميـــن جـــون وحســـين حبيـــب، في 
المركـــز الثالـــث فريـــق خدمـــات مطـــار 

البحرين الفريق الرابع F بسائقي الفريق 
مروه منديل، فاطمة محمد، سوجاشي 

بكال، عليا عادل وكرستينا انيليسيا.
ويتصـــدر البطولـــة بعـــد ختـــام جولتهـــا 
الرابعـــة فريـــق قـــو بحريـــن، بعـــد جمعه 
أكبـــر عـــدد مـــن التقـــاط خـــالل جوالت 

البطولة األربع، التي بدأت من 3 ساعات 
وانتهت بسباق 24 ساعة لموسم 2019 
الفريـــق  نقطـــة،   155 برصيـــد   ،2020 -
الثاني ريســـنغ بحرين جونيـــور برصيد 
144 نقطـــة، المركـــز الثالث مـــن نصيب 
 129 برصيـــد  انجنيرنـــغ  بابكـــو  فريـــق 

نقطة، ضمن التصنيف العام للبطولة.
قـــو  فريـــق  فجـــاء  الفئـــات  أمـــا ضمـــن 
بحريـــن ضمن فئـــة المحترفيـــن بالمركز 
األول وبرصيـــد 170 نقطة وثانيا فريق 
بابكو ســـديم برصيـــد 135 نقطو وثالثا 
 A فريـــق خدمات مطار البحرين الفريق

برصيد 133 نقطة.
فئـــة الفـــرق الوطنيـــة جـــاء أوال فريقـــا 
بابكو انجنيرنغ وريسنغ بحرين جونيور 
وذلـــك لتعـــادل نقاطهـــم ب 167 ثانيـــا 
منامـــة درفت بــــ 85 نقطـــة وثالثا فريق 
خدمات مطار البحرين فريق B برصيد 

45 نقطة.
أمـــا فئـــة الشـــركات فجـــاء أوال فريـــق 
 180 برصيـــد  موتورســـبورت  بابكـــو 
نقطة، وثانيا وثالثا فريقا خدمات مطار 
 137 برصيـــد  الثانـــي   C - F البحريـــن 

نقطة والثالث 120 نقطة.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

فريق “قو بحرين” يخطف لقب بطولة التحمل للكارتنج

جانب من التتويج

انتقـــد المـــدرب والناقـــد الرياضـــي رياض الـــذوادي، 
لجنـــة المســـابقات باالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم؛ 
لعدم حصول النادي األهلي على أفضلية اللعب على 

ملعبه بدوري ناصر بن حمد الممتاز.
وقـــال الـــذوادي فـــي تغريدة لـــه، وجهها إلـــى رئيس 
لجنـــة المســـابقات عبدالرضـــا حقيقي علـــى “تويتر”: 
“النـــادي األهلـــي يملك اســـتادا معتمدا ويتم تســـيير 
مباريـــات دوري ناصر بن حمـــد عليه، لماذا ال يحصل 

على أفضلية اللعب عليه؟!”.
وعلى مدار الجـــوالت الـ 8 الماضية، لم يلعب األهلي 
علـــى ملعبـــه أي مبـــاراة، فيما تقـــام باقـــي المباريات 
عليه، التـــي كانت آخرها مباراة المنامة والنجمة في 

الجولة الثامنة يوم الجمعة.
وفـــي الوقت الذي توجه فيه الذوادي بهذا الســـؤال، 
فـــإن إدارة النـــادي األهلي لـــم تبد أي اعتـــراض على 

عدم إقامة مباريات فريقها على ملعبها حتى اآلن.
ويحتـــل األهلـــي حاليا المركز الســـابع بــــ 8 نقاط، من 

فوزيـــن وتعادليـــن و4 هزائم، األمر الـــذي قد يعرضه 
لخطـــر الهبوط للدرجـــة الثانية مجـــددا، في حال لم 
يتـــدارك الفريـــق أوضاعـــه بقيـــادة المـــدرب الوطني 

عيسى السعدون.

تغريدة الذوادي

المـــدرب ريـــاض الـــذوادي ينتقـــد لجنـــة المســـابقات
لماذا ال ينال “األهلي” أفضلية اللعب على ملعبه؟

واصـــل المالكيـــة سلســـلة انتصاراتـــه فـــي دوري الدرجـــة 
الثانيـــة لكـــرة القـــدم، بعـــد أن تخطى ســـترة بهدفين دون 
رد، فـــي المباراة التي جمعت الطرفين، أمس، على اســـتاد 

األهلي، ضمن افتتاح منافسات الجولة ١٣ للمسابقة.
وتقـــدم المالكيـــة بهدف لالعب أحمد يوســـف في الدقيقة 
)٤٣(، قبـــل أن يضيـــف زميلـــه محمد جميل الهـــدف الثاني 

.)٥١(
وأضـــاع المالكية ركلة جزاء عبر إســـراء عامـــر تصدى لها 
حـــارس ســـترة حســـين حـــرم )٧(. وشـــهدت المبـــاراة طرد 

العب سترة أوباما.
أدار المبـــاراة الحكم عيســـى عبدهللا، وعاونه ياســـر تلفت 

ومحمد غازي، والحكم الرابع عبدالشهيد عبداألمير.
والفوز هو ١١ على التوالي لفارس الغربية الذي لم يخسر 
أو يتعـــادل حتـــى اآلن، مقتربـــا بذلـــك مـــن الصعـــود إلـــى 

الدوري الممتاز.
وفـــي لقـــاء ثان أقيم على ملعب مدينـــة حمد، فاز االتفاق 
علـــى التضامـــن بهـــدف دون رد ســـجله الالعـــب حســـين 

توفيق في الدقيقة )٦٨(.
أدار المبـــاراة الحكـــم محمد مرشـــد، وعاونه ســـيد فيصل 

علوي ومحمود الديري، والحكم الرابع وليد محمود.
وتختتم مباريات الجولة اليوم- اإلثنين، إذ يلعب االتحاد 
)٩ نقاط من ١١ مباراة( مع مدينة عيسى )١٦ نقطة من ١١ 
مبـــاراة( علـــى ملعب مدينة حمد، وقاللـــي )١٩ من ١١( مع 

البديع )٢٠ من ١١( على استاد األهلي، عند ٦.١٥ مساء.

من لقاء المالكية وسترة

الثانيـــة الدرجـــة  لـــدوري   ١٣ الجولـــة  ختـــام  اليـــوم 
المالكية يتخطى سترة واالتفاق يجتاز التضامن
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تــرك فريــق األهلــي، الوافــد من دوري الدرجــة الثانية لكرة القدم تحت مســمى “البطل”، عالمات اســتفهام كثيرة 
علــى المســتويات الســيئة والنتائــج المخيبة بعد مضــي 8 جوالت فقط على دوري ناصر بن حمد الممتاز للموســم 

الرياضي 2020 -  2019.

8 نقـــاط هـــي حصيلـــة الفريـــق مـــن 
وضعتـــه  لعبهـــا  مباريـــات   8 أصـــل 
فـــي المركز الســـابع وبفـــارق 3 نقاط 
 11 الترتيـــب وبفـــارق  عـــن متذيـــل 
نقطـــة عـــن المتصـــدر الحـــد. تلقى 4 
هزائم وتعادل فـــي مباراتين وحقق 
انتصاريـــن فقط واســـتقبلت شـــباكه 
10 أهداف وسجل 11، والملفت في 
األمر أن الفوزين اللذين حققهما كانا 
فـــي مســـتهل مشـــواره بالـــدوري، إذ 
فـــاز على الشـــباب برباعيـــة بالجولة 
الرفـــاع  علـــى  وبثالثيـــة  األولـــى 
الشرقي بالجولة الثالثة، وهذا يعتبر 
آخر فوز يحققـــه وكان في 1 أكتوبر 
2019، ومنذها الفريق واقع بين فخ 

التعـــادالت والهزائـــم وآخرهـــا أمـــام 
الرفاع بثالثية.

الفريـــق الـــذي خطـــف األضـــواء في 
مصاف “دوري المظاليم” بمستوياته 
ونتائجـــه الجيـــدة، التي مـــن خاللها 
عاد لدوري األضـــواء، عمدت إدارته 
مـــن  الفريـــق  هويـــة  علـــى  للحفـــاظ 
حيـــث االســـتقرار الفنـــي باســـتمرار 
المـــدرب عيســـى الســـعدون لموســـم 
آخـــر، وتطعيـــم صفـــوف المجموعة 
الالعبيـــن  مـــن  بعـــدد  الموجـــودة 
المحليين والمحترفين لخوض غمار 
حمـــد،  بـــن  ناصـــر  دوري  منافســـات 
الـــذي كانـــت بدايته مبشـــرة بفوزين 

بعدهـــا  ولكـــن  بينهمـــا،  وخســـارة 
“جـــاءت الريـــاح الغابـــرة”، فعصفـــت 
ومنـــذ  الـــذي  بالنســـر  الريـــاح  هـــذه 
الجولة الرابعة وحتى الثامنة، ورغم 
التغييـــرات التي حدثـــت مجددا في 
الفريـــق بتعاقـــدات محليـــة وأجنبية 
وهو يترنح فـــي هذه األجواء، األمر 
الـــذي يخالـــف مـــا يتحلى به “النســـر 

الحقيقي”!
“القميص األصفـــر” ورغم ما أحدثته 
اإلدارة من توفير لمتطلبات المدرب 
الســـعدون بالتعاقـــدات كما صرح به 
مســـؤولوه في وقت سابق، لم يقدم 
المســـتوى المنتظر والمقنع لمنتسبي 
وجمهـــور هـــذا النـــادي، الذيـــن كانوا 

يأملـــون خيرا بعـــودة فريقهم لدائرة 
المنافســـة الموجـــود بهـــا الكبـــار كما 
قبـــل  فيهـــا  موجـــودا  فريقهـــم  كان 
ســـنوات “الصعـــود والهبـــوط”، وهذا 

األمـــر جعـــل “أجـــراس الخطـــر” تدق 
في في قلوبهم وهاجس الهبوط بدا 
يراود عقولهم مجددا رغم تبقي 10 

مباريات. 

هـــذه الجماهيـــر وبحســـب تعليقاتها 
التواصـــل  مواقـــع  مختلـــف  فـــي 
االجتماعـــي “االنســـتغرام” خصوصا 
وجهـــت  األهلـــي،  للنـــادي  المقربـــة 
بوصلة ســـهامها نحو المدرب عيسى 
الســـعدون وتحميلـــه مـــا يحدث من 
وفـــي  هزيلـــة ومخيفـــة  مســـتويات 
انحـــدار تـــام؛ كـــون الفريـــق يمتلـــك 
صنـــع  بمقدورهـــا  وأســـماء  العبيـــن 
الفـــارق وتحقيق ما هـــو منتظر منها 

ولكن ليس بهذه الصورة.
النســـر فـــي وضـــع “ال يحســـد عليـــه” 
بتاتا، فقد سقط من دور الـ 16 لكأس 
الملـــك، وهو اآلن يصارع نفســـه من 
أجـــل معـــاودة التحليـــق فـــي دوري 
ناصـــر بـــن حمـــد ولكـــن دون جدوى، 
وهذه مؤشـــرات ال تبشر بالخير أبدا 
وتطرح ســـؤاال أخيرا وصريحا: إلى 

أين تتجه كرة النادي األهلي؟

ــر 2019 ـــ ـــ أكــتــوب ــي  فـ حــقــقــه  ــوز  ـــ ـــ ف ــر  ــــ وآخـ ــاط...  ــــ ــقـ نـ  8 ــق  ــري ــف ال حــصــيــلــة 

إلى أين يتجه “األهلي” بدوري ناصر بن حمد؟ 

أسدل الستار على منافسات سداسيات 
آل محمـــود لكـــرة القـــدم فـــي نســـختها 
الرابعـــة، على مالعب مدرســـة الحكمة، 

مساء السبت 15 فبراير 2020.
وكانت الفكرة من إنشـــاء السداســـيات 
اللجـــان  رؤســـاء  قـــرار  مـــع  تماشـــيا 
التعـــاون  مجلـــس  بـــدول  األولمبيـــة 
لـــدول الخليج العربية، فـــي اجتماعهم 
المنعقـــد بالعاصمة الســـعودية الرياض، 

باعتمـــاد يـــوم رياضـــي فـــي األســـبوع 
الثانـــي مـــن شـــهر فبرايـــر مـــن كل عام 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
كافة. وحظي القـــرار بمباركة وموافقة 
رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
وبدعـــم من ممثل جاللة الملك لألعمال 
الشـــباب مستشـــار  الخيريـــة وشـــؤون 
األمـــن الوطني رئيـــس المجلس األعلى 

للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة. 

 4 مـــدار  علـــى  السداســـيات  وامتـــدت 
نســـخ ماضية تحت اســـم “سداســـيات 
آل محمـــود لكـــرة القـــدم”؛ تفعيال للقيم 
إلـــى  تهـــدف  التـــي  النبيلـــة،  األولمبيـــة 
تعزيـــز الصحة العامة فـــي المجتمعات، 
عبـــر االحتفـــال بيـــوم رياضـــي تشـــارك 
فيـــه قطاعـــات الدولة كافة، وتشـــجيع 

الرياضـــة  ممارســـة  علـــى  منتســـبيها 
ثقافـــة  لغـــرس  البدنـــي؛  والنشـــاط 
روح  وبـــث  كأســـلوب حيـــاة  الرياضـــة 
الحـــب والوالء للوطن، وغرس مفاهيم 
الرياضة المجتمعية، عبر توسيع قاعدة 
المختلفـــة،  األنشـــطة  فـــي  المشـــاركة 
لتأكيـــد  الكامنـــة؛  الطاقـــات  واســـتثمار 
أن الجســـم الســـليم المعافى هو مصدر 

السعادة لإلنسان.

سداسيات آل محمود لكرة القدم
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صورة جماعية

البالد سبورت

أحمد مهدي



فيصل بن راشد يوجه لتسريع وتيرة االستثمار
أكـــد عضـــو المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
التنســـيق  لجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
والتنفيـــذ والمتابعـــة التابعـــة للمجلـــس 
آل  راشـــد  بـــن  فيصـــل  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة، أهمية تجســـيد واعتماد مبادئ 
الذهـــب مـــن خالل التركيـــز على األداء 
فـــي العمـــل وتطويره بصورة مســـتمرة 
والتعاون بشـــكل مكثـــف كفريق واحد 
إلنجـــاز المهـــام المطلوبـــة التـــي ترتقي 
بالقطاعين الشـــبابي والرياضي، والتي 
تتوافـــق مع رؤيـــة ممثل جاللـــة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 

المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
الرامية إلى االرتقاء بالحركة الرياضية 
وفقـــد لمبادئ البيئة التنافســـية العادلة 

المفتوحة. 
جـــاء ذلـــك خالل ترؤس ســـمو الشـــيخ 
فيصـــل بن راشـــد آل خليفـــة االجتماع 
والتنفيـــذ  التنســـيق  للجنـــة  الثالـــث 
األعلـــى  للمجلـــس  التابعـــة  والمتابعـــة 
للشباب والرياضة بحضور وزير شؤون 
الشباب والرياضة أيمن المؤيد واألمين 
العام المساعد للمجلس األعلى للشباب 

والرياضة عبدالرحمن عسكر. 

وأثنـــاء االجتمـــاع، وجه ســـمو الشـــيخ 
إدارة  خليفـــة  آل  راشـــد  بـــن  فيصـــل 
االســـتثمارات بوزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة إلى زيادة وتيـــرة العمل في 
القطاعات الحيوية كافة بما يسهم في 
خلـــق مزيد مـــن الفـــرص االســـتثمارية 
التي تعود بالنفع على القطاع الرياضي 
واالســـتغالل  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
األمثل لمـــوارد القطاعات الرياضية بما 
يســـاهم في دعمها ماليا، مؤكدا ســـموه 
أهميـــة بـــذل مزيد من الجهـــود والعمل 
المضاعف وتسريع وتيرة االستثمارات 
فـــي القطـــاع الشـــبابي والرياضـــي من 

أجـــل إنجاز المهـــام الموكلة إلـــى إدارة 
المحـــدد  الوقـــت  فـــي  االســـتثمارات 
هـــذه  فـــي  المســـتثمرين  واســـتقطاب 

الفتـــرة لتوفيـــر بيئـــة رياضيـــة جاذبـــة 
ومنتجة.   واطلع ســـمو الشـــيخ فيصل 
بن راشـــد على مستجدات المشروعات 

والمبـــادرات الخاصة فـــي مجال تعزيز 
دور الرياضـــة وتطوير بيئـــة العمل من 
للقطاعـــي  الموجهـــة  البرامـــج  خـــالل 
خـــالل  تـــم  إذ  والرياضـــي،  الشـــبابي 
االجتماع االطالع على ســـير العمل في 
مبـــادرات البرنامـــج الوطنـــي لتدريـــب 
مســـتحقات  ودفـــع  “فـــرص”،  الشـــباب 
الرياضيين، ومبادرة إنشاء 100 ملعب 
البحريـــن،  ومـــدن  قـــرى  فرجـــان  فـــي 
 BLAST“ إضافـــة إلـــى بطولـــة سلســـلة
الرياضيـــة اإللكترونيـــة  Pro” لأللعـــاب 
التـــي احتضنتهـــا المملكـــة، وصنـــدوق 

طموح وإلغاء الواجبات المنزلية.

جانب من االجتماع

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

أعلــن فريــق البحرين للتحمل 13 عن تشــكيلته الجديــدة للعام 2020، والتي تضم 
أبــرز نجــوم رياضــة الرجــل الحديــدي والترايثلــون، وهو مــا يؤكد طمــوح الفريق 
لحصــد مزيــد مــن اإلنجــازات التي تضــاف لمملكة البحريــن وتعزيز جهوده لنشــر 

ثقافة تبني أسلوب حياة صحي من خالل ممارسة الرياضة. 

ويأتـــي ذلك فيما يعد هذا العام من أهم 
األعوام بالنســـبة للرياضيين، إذ ســـيقام 
أولمبيـــاد طوكيـــو في شـــهر أغســـطس، 
وهو ما ســـيدفع العديد مـــن الرياضيين 
لمضاعفـــة جهودهم للمشـــاركة في هذه 

البطولة المهمة. 
وتضم تشـــكيلة فريق البحرين للتحمل 
13 هذا العام كاًل من فينشـــينت لويس، 
بيـــن  جينتـــل،  أشـــليغ  هوالنـــد،  فيكـــي 
وجميعهـــم  باركـــر،  ولوريـــن  كانوتيـــه، 
يطمحون لتمثيل بلدانهم في األولمبياد 

وتحقيـــق الذهـــب. وتـــم اختيـــار لويس 
لمنتخـــب فرنســـا، ولذلك سيشـــارك في 
سلســـلة بطولـــة العالـــم للترايثلـــون في 

العام 2020. 
وتضـــم قائمـــة هـــذا العام للفريـــق وجها 
بلومفيلـــت،  كريســـتيان  وهـــو  جديـــدا 
علـــى الرغم من مشـــاركته ألول مرة مع 
الفريـــق، ولكـــن مملكـــة البحريـــن قريبًة 
لقلبـــه. وبمـــا أنـــه تم نقـــل بطولـــة العالم 
للرجـــل الحديـــدي 70.3 لشـــهر نوفمبـــر، 
يركـــز فـــي الوقـــت الحالـــي الكثيـــر مـــن 

الرياضييـــن على أدائهم فـــي األولمبياد 
وبطـــوالت مســـافة الــــ 70.3. وبالنســـبة 
لباركـــر، فهـــي ال تريـــد فقـــط أن تفـــوز 
بالذهب فـــي األلعـــاب البارالمبية، ولكن 
أيًضـــا الدفـــاع عـــن لقبهـــا فـــي سلســـلة 

بطولة العالم للبرالمبياد. 
وتخصصت هولي لورانس في مســـافة 
الــــ 70.3 خالل األعـــوام الماضية، ولكن 
العام 2020 سيشـــهد مشاركتها في أول 
بطولـــة رجل حديـــدي. وتضـــع لورانس 
األول  المركـــز  تحقيـــق  عينيهـــا  نصـــب 
الحديـــدي  للرجـــل  العالـــم  بطولـــة  فـــي 
70.3 مـــرة أخرى، وكذلك تطمح إلعادة 
بفوزهـــا   2019 العـــام  إنجـــاز  تحقيـــق 
بجميـــع مســـابقات البطـــوالت اإلقليمية 
الشـــمالية،  أميـــركا  فـــي   70.3 لمســـافة 
وآسيا المحيط الهادئ، وأوروبا والشرق 

األوسط. 
فـــي األثنـــاء، ســـيكمل جـــان فرودينـــو، 
بـــوزون  وتيرينـــزو  رايـــف،  ودانييـــال 
الســـادس  عامهـــم  غوميـــز  وخافييـــر 
مـــع الفريـــق. وخـــالل تمثيلهـــا الفريـــق، 
مـــن  بــــ9  تفـــوز  أن  رايـــف  اســـتطاعت 
مجموع األلقـــاب العالمية التي حصدها 
الفريـــق. وســـتتطلع فـــي هذا العـــام إلى 
التعويض في كونا واســـتعادة لقبها في 
بطولـــة العالـــم للرجل الحديـــدي والذي 
بـــدوره،   .2015 العـــام  منـــذ  احتكرتـــه 
يتطلع فرودينو في العام 2020، للدفاع 
عن لقبه، كما فعل ذلك في العام 2016، 
وهي الســـنة نفسها التي اســـتطاع فيها 
أن يحقق زمنا عالميا جديدا في مسافة 
 7:35:39 مقـــداره  الحديـــدي  الرجـــل 
ثانيـــة فـــي تحـــدي روث. ويتطلـــع هـــذا 

العام للعودة لروث والمشـــاركة في هذا 
التحـــدي. فـــي األثنـــاء، يهـــدف بـــوزون 
للتعويـــض عـــن ما فاتـــه العـــام الماضي 
بســـبب اإلصابات حتى يستطيع التأهل 

لبطولة العالم للرجل الحديدي.
في الغضون، سيواصل غوميز مساعيه 
نحـــو أولمبيـــاد طوكيـــو بعـــد أن حقـــق 
العـــام  التصنيـــف  فـــي  الثالـــث  المركـــز 
للترايثلـــون.  العالـــم  بطولـــة  لسلســـلة 
وبفضل فوزه في بطولة ماليزيا للرجل 
الحديدي العام الماضي، فقد حجز أيًضا 
مقعـــده في كونا. ولـــن يكون غوميز هو 
الرياضـــي الوحيـــد الـــذي يســـتهدف كال 
البطولتيـــن، بـــل أيًضـــا زميلـــه براونلـــي 
والذي أظهر مهاراتـــه المتعددة وقدرته 
علـــى الفـــوز فـــي المســـافات القصيـــرة 
ممـــا  العـــام،  نفـــس  خـــالل  والطويلـــة 

يجعلـــه مرشـــح للفـــوز بالذهـــب في كال 
البطولتين. 

ويختتـــم قائمـــة ممثلو فريـــق البحرين 
للتحمـــل 13 هـــذا العـــام ديفيد بليســـي، 
الـــذي يعيش وتـــدرب فـــي البحرين مع 
كابتـــن الفريـــق ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة. ويعـــد بليســـي أحـــد 
مصـــادر اإللهام للرياضييـــن الموجودين 

بمنطقة الخليج العربي.

اللجنة اإلعالمية

فريق البحرين للتحمل 13 يعلن تشكيلته

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

حسم العب فريق نادي البديع ثاني سالم الفوز لصالح فريقه أمام فريق نادي 
المعاميــر لكــرة القــدم من هجمــة مرتدة ضمن بطولــة 98.4 لأللعاب الشــاطئية 
للمراكــز الشــبابية واألنديــة الوطنية والفتيات والجاليــات، التي تنظمها وزارة 
شؤون الشباب والرياضة؛ بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني.

مقابـــل  أهـــداف  بــــ4  البديـــع  وتفـــوق 
3 ســـجل منهـــم ثانـــي ســـالم هدفيـــن 
همـــا األول واألخيـــر وســـجل الهدفين 
أيـــوب  والثالـــث(  )الثانـــي  اآلخريـــن 
المعاميـــر  أهـــداف  وســـجل  نصيـــب، 
عبـــاس عبدالعظيـــم، محمـــد يوســـف 

والحارس محمود عبدهللا.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة ســـجل دعيـــج 
الدوســـري هـــدف فريـــق مركز شـــباب 
مدينـــة عيســـى الســـادس فـــي آخـــر 4 
ثوان لينتصـــر فريقه على فريق مركز 
شـــباب كرانـــة بــــ6 أهـــداف مقابـــل 5، 
سجل لمدينة عيسى دعيج الدوسري 

هدفيـــن  البـــدل  محمـــد  أهـــداف،   3
واحـــًدا،  هدًفـــا  خالـــد  وعبدالرحمـــن 
وســـجل أهـــداف كرانـــة المتألـــق أكبر 
ســـعيد لكنه لم يســـتطع منع الخسارة 

عن فريقه.
وفي المباراة الثالثة دشن فريق نادي 
بوري مشـــواره في مسابقة كرة القدم 
بفوز كبير على مركز شباب القّرية بـ6 
أهـــداف مقابل هـــدف واحد ســـجلهم 
علـــي حســـين هدفيـــن، وهـــدف واحد 
لـــكل من الســـيد مهـــدي، الســـيد أحمد 
محمـــد، الســـيد أحمد عباس والســـيد 
حســـن جـــواد، وســـجل هـــدف القّرية 

الوحيد فاضل أحمد.

 كرزكان وصدد يحجزان مقعديهما 

في نصف نهائي كرة اليد

كـــرزكان  شـــباب  مركـــز  فريقـــا  حجـــز   
ومركز شـــباب صدد مقعديهما في الدور 
نصـــف النهائي من منافســـات كـــرة اليد، 

التـــي أقيمـــت  الثانيـــة  عـــن المجموعـــة 
األول  أمـــس  يـــوم  صبـــاح  منافســـاتها 
الســـبت علـــى الملعـــب الشـــاطئي التابـــع 
لالتحـــاد البحريني لكرة القدم، إذ تصدر 
كـــرزكان المجموعـــة بانتصارين حققهما 
على حســـاب مركز شـــباب صـــدد ومركز 
شـــباب كرانة، في حين جاء تأهل مركز 

شباب صدد بعد فوزه على حساب مركز 

شباب كرانة.

يـــوم  اليـــد  كـــرة  منافســـات  وتســـتكمل 

الجمعـــة القادمـــة بإقامـــة مباراتي الدور 

نصف النهائي بين األربعة المتأهلة، بحًثا 

عن الوصول للمباراة النهائية بالمسابقة.

  مباريات اليوم 

مباريـــات   4 )االثنيـــن(  اليـــوم  تقـــام   
ضمن منافســـات كـــرة القـــدم في دور 
اإلياب علـــى الملعب الشـــاطئي التابع 
لالتحـــاد البحريني لكـــرة القدم، حيث 
يلتقي في المباراة األولى مركز شباب 
أبوصيبـــع مـــع مركـــز شـــباب الحـــورة 
مســـاًء،   5 الســـاعة  فـــي  والقضيبيـــة 
وبعدهـــا مبـــاراة مركز شـــباب الســـهلة 
الرفـــاع  شـــباب  مركـــز  مـــع  الشـــمالية 
الشـــرقي في الساعة 6 مســـاًء، وتليها 
مواجهة مركز شباب سلماباد مع مركز 
شـــباب الهملـــة في الســـاعة 7 مســـاًء، 
علـــى أن تختتم المباريات بلقاء مركز 
شـــباب البحير مع مركز شباب كرباباد 

في الساعة 8 مساًء.

ــة ــي ــئ ــاط ــش ال  98.4 بـــطـــولـــة  ــي  ــ ف ــر  ــي ــب ك بـــفـــوز  مــــشــــواره  يـــدشـــن  بــــــوري 
سالم ونصيب يقودان البديع لفوز عسير

من لقاء بوري والقريةمن منافسات كرة اليد
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اليوم الحفل الختامي لبطولة “BBK” لناشئي التنس
ــر ــات ــاض س ــ ــ ــك ري ــن ــب ــل ــذي ل ــي ــف ــن ــت ــيـــس ال ــرئـ ــة الـ ــ ــاي ــ تـــحـــت رع

تحت الرئيس التنفيـــذي لبنك البحرين 
والكويـــت رعايـــة ريـــاض ســـاتر، يقيـــم 
نادي البحرين للتنس في الســـاعة 5 من 
مســـاء اليـــوم المباراة النهائيـــة والحفل 
الخامســـة   ”BBK“ لبطولـــة  الختامـــي 
والعشـــرين المفتوحـــة لناشـــئي التنس، 
التـــي نظمهـــا النـــادي خـــالل الفتـــرة من 
7 إلـــى 17 فبرايـــر الجـــاري برعاية بنك 

البحرين والكويت.
ويبـــدأ برنامج اليـــوم الختامي للبطولة 
في الساعة 4:30 عصرا بإقامة المباراة 
النهائية لمســـابقة الفردي سن 8 سنوات 
الجديـــدة  البحرينيـــة  الموهبـــة  بيـــن 
عبـــدهللا الدوســـري والالعـــب األلمانـــي 
سباســـتيان ماتيـــاس، وفـــي الســـاعة 5 

مســـاء تقام المباراة الرئيسة على كأس 
14 ســـنة بيـــن الالعـــب البحرينـــي جابر 
روهـــان  الهنـــدي  والالعـــب  عبدالعـــال 
ماكرجـــي، فـــي نهائي يتوقع أن يتســـم 
بالنديـــة والقـــوة خصوصـــا بعـــد األداء 
الجيـــد لالعبيـــن فـــي مشـــوار البطولـــة، 
النهائـــي،  الـــدور قبـــل  فـــي  ونتائجهمـــا 
إذ تأهـــل جابـــر عبدالعـــال للنهائـــي بعد 

التوبلـــي  فـــارس  الالعـــب  علـــى  فـــوزه 
بنتيجـــة 4-6 و3-6 بينمـــا تأهـــل روهان 
بعد إطاحته بالمرشـــح األول راج سنك 

بفوزه عليه بنتيجة 6-2 و5-7 و10-7.
وعقب المباراة ســـيرحب عريف الحفل 
يلقـــي  ثـــم  بالحضـــور،  دانـــش  ســـامي 
رئيـــس نـــادي البحريـــن للتنـــس خميس 
المقلـــة كلمـــة النـــادي، وبعدهـــا يتفضل 
راعـــي البطولة الرئيـــس التنفيذي لبنك 
البحريـــن والكويت رياض ســـاتر وكبار 
بالمراكـــز  الفائزيـــن  بتتويـــج  الحضـــور 
األولى في البطولة بالكؤوس والجوائز 

التشجيعية.
وحظيـــت هـــذه النســـخة مـــن البطولـــة 
باهتمـــام خاص من إدارة النادي وإدارة 
البنك بمناســـبة اليوبيل الفضي وذكرى 
مـــرور 25 عامـــا علـــى انطـــالق البطولة 

للمرة األولى في العام 1996.

رياض ساتر

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

حقـــق المتســـابق البحرينـــي راشـــد 
الشـــرق  ببطولـــة  المعمـــري  خليفـــة 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا المركـــز 
التـــي  “الســـينير”،  بفئـــة  الخامـــس 
بســـلطنة  األولـــى  للمـــرة  انطلقـــت 
عمان وبمشـــاركة دولية واسعة في 

الفترة من 10 - 14 فبراير 2020.
كمـــا أكـــد المعمـــري حصولـــه علـــى 
 18 أصـــل  مـــن  الخامـــس  المركـــز 
متســـابق بالفئة ذاتها بعدما تعرض 
لحادثيـــن في كل من “البري فاينل” 
وأيضـــا “بالهيـــت” ومـــع ذلـــك أصـــر 
المعمري على مواصلة السباق فبدأ 
مـــن المركـــز 11 بســـبب العائقين إال 
أنـــه واصـــل وأنهى الســـباق بالمركز 
أنهـــا  المعمـــري  وبيـــن  الخامـــس. 
تجربـــة مهمـــة وتضيـــف لـــه الكثير 
خصوًصـــا أنها تعد أول مشـــاركة له 

في البطولـــة وكذلك مضمـــار حلبة 
وي(،  ســـبيد  )مســـقط  الكارتينـــج 
مشـــيرا إلى أنه كان بحاجة لخوض 
مزيـــد مـــن التماريـــن علـــى مضمـــار 
الحلبـــة. يذكـــر أن المعمري يشـــارك 
بالبطولة متسابقا وكذلك ميكانيكيا 

لسيارة الكارتنج الخاصة به.

المعمري خامسا في “الشرق األوسط” للكارتنج

االثنين 17 فبراير 2020 - 23 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4143

لقطة للمتسابق راشد المعمري
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التطبيقية  الــعــلــوم  جــامــعــة  نظمت 
بمشاركة  متنوعة،  رياضية  فعاليات 
الهيئتين  ــاء  أعـــضـ مـــن  كــبــيــر  ــدد  عــ
األكاديمية واإلدارية والطلبة، وعدد 
ــمــعــروفــة  ــة الــصــحــيــة ال ــ ــدي ــ مـــن األن
احتفاالت  مــع  تزامنًا  البحرين،  فــي 

البحرين بيومها الرياضي.
للجامعة  الــريــاضــي  الــيــوم  وتــضــّمــن 
ــة الــريــاضــيــة  ــطـ ــشـ ــن األنـ حـــزمـــة مــ
ــاء  ــي أرجــ والـــحـــركـــيـــة، كــالــمــشــي فـ
الجامعة، مسابقة شد الحبل، مسابقة 
الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة “الــكــروســفــت”، 
إضافة  الرياضية،  األسئلة  مسابقة 
الـــطـــائـــرة، بطولة  بــطــولــة كـــرة  إلـــى 
اإللكترونية  األلعاب  بطولة  البليارد، 
Air Hock� الـ  (الباليستيشن، بطولة 

ey( للرجال والنساء، إضافة إلى لعبة 
الطاولة  البيبي فوت، تنس  الــدارت، 

وغيرها من الفعاليات.

وتأتي هذه الفعاليات لتعزيز مفهوم 
أســلــوب  وجعلها  للجميع  الــريــاضــة 
التي  الرياضية  للقيم  تفعيال  حياة، 
تهدف إلى تعزيز الصحة العامة في 
المجتمعات، إذ شهد اليوم الرياضي 
مشاركة الحضور بالعديد من األلعاب 

والمسابقات المنوعة.
ــه، قــــال رئــيــس الــجــامــعــة  ــب مـــن جــان
تحرص  الجامعة  إن  عـــواد،  غــســان 
هذه  فــي  والمشاركة  التفاعل  على 

الــمــنــاســبــة الــريــاضــيــة الــوطــنــيــة كل 
الــبــرامــج  ــداد مختلف  إعــ ــام، عــبــر  عـ
في  يسهم  ما  لموظفيها،  الرياضية 
ممارسة  بــأهــمــيــة  المجتمع  تــوعــيــة 
الـــريـــاضـــة ودورهــــــــا الـــوقـــائـــي مــن 
األفراد  ويساعد  باألمراض،  اإلصابة 
حياة  ونمط  كأسلوب  اتخاذها  على 
ــه  ــوقـــت ذاتـ ــي الـ ــد فـ ــزيـ صـــحـــي، ويـ
القدرة على العطاء في سبيل تنمية 

المجتمع.

ــاركـــت شـــركـــة الــتــســهــيــالت لــلــســيــارات  شـ
 GAC“ لعالمات  الحصري  والموزع  الوكيل 
 ”Haval“ و   ”Motor“ ، ”Foton Motor
البحرين  يــوم  فعالية  ضمن  البحرين،  في 
العاصمة  محافظة  أقامته  الذي  الرياضي، 
رعاية  الــريــاضــي، تحت  النجمة  نــادي  فــي 
هشام  الشيخ  العاصمة  محافظة  محافظ 

بن عبدالرحمن آل خليفة.
وفي هذا السياق، قال المدير العام للشركة 
تنفيًذا  المشاركة  هــذه  “تأتي  جاسم  برير 
لقرار رؤساء اللجان األولمبية بدول مجلس 
التعاون الخليجي باعتماد يوم رياضي في 
كل  مــن  فبراير  شهر  مــن  الثاني  األســبــوع 
ــــوزراء،  ال رئــيــس  لتوجيهات  تنفيذًا  عـــام، 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
الرامية العتماد مناسبة  سلمان آل خليفة، 
ــوم الـــبـــحـــريـــن الـــريـــاضـــي وتــخــصــيــص  ــ يـ
والهيئات  ــوزارات  الـ لموظفي  دوام  نصف 
يترجم  الـــذي  ســمــوه،  قبل  مــن  الحكومية 

القطاع  به  يحظى  الــذي  واالهتمام  الدعم 
عبر  الرشيدة،  الحكومة  قبل  من  الرياضي 
المجال  تخصيص نصف يوم عمل إلتاحة 
تنظيم  عبر  فيه  للمشاركة  الموظفين  أمام 
بدعم  وذلـــك  وحــركــيــة،  رياضية  فعاليات 
الخيرية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  من 
الوطني  األمــن  مستشار  الشباب  وشــؤون 
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  رئيس 

برير جاسمسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة”.

والطلبــة واإلداريــة  األكاديميــة  الهيئتيــن  بمشــاركة  الفعاليــة أقامتها محافظــة العاصمة في “نــادي النجمة”
“التطبيقية” تنظم فعاليات رياضية متنوعة “التسهيالت للسيارات” تشارك بالفعاليات الرياضية

نظمت شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده، جولة لموظفيها؛ للمشاركة 
واالحتفال بيوم الرياضة البحريني في 11 فبراير في ممشى الفاتح. 
الحدث  هــذا  فــي  ونــاجــح  فعال  بشكل  موظفًا   150 مــن  أكثر  وشـــارك 

والبرنامج الرياضي.

واالتصال  التسويق  وكــاالت  إحــدى  أوجلفي”،  “ميماك  شركة  نظمت 
الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، جولة حول قلعة 
بما  األقسام،  الشركة من مختلف  بمشاركة جميع موظفي  البحرين، 
في ذلك قسم الدعاية واإلعالن، واإلعالم الرقمي، والعالقات العامة، 
مع  وتماشيا  الرياضي  البحرين  بيوم  احتفاالً  واإلدارة؛  والتأثير، 

الجهود التي تبذلها الشركة لتعزيز نمط حياة صحي.

“يوسف المؤيد وأوالده” تحتفل رياضيا

“ميماك أوجيلفي” تحتفي باليوم الرياضي

فعالية  “نــســيــج”  شــركــة  نــظــمــت 
ريـــاضـــيـــة لــجــمــيــع مــوظــفــيــهــا، 
ــاضــــي  ــريــ ــ ــة الـــــيـــــوم ال ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ
مركز  من  انطلقت  إذ  البحريني، 
ــثــقــافــي في  الــشــيــخ إبـــراهـــيـــم ال

التراثية  بالبيوت  المحرق، مرورا 
في المنطقة.

ــة بعض  ــجــول وصــاحــبــت هـــذه ال
ــعـــاب الــريــاضــيــة فـــي أحــيــاء  األلـ

المحرق.

المدير  الفعالية  هذه  في  وشــارك 
الـــعـــام لــشــركــة “نـــســـيـــج” أحــمــد 
الحمادي، مشجعا جميع موظفيه 
اتــبــاع أســلــوب حياة صحية  فــي 

مليئة بالحركة والنشاط البدني.

الفعاليــات انطلقــت مــن “الشــيخ إبراهيــم الثقافــي”
“نسيج” تشارك في اليوم الرياضي

البحرين،   - الــســالم  مــصــرف  احتفى 
تنظيم  عبر  الرياضي،  البحرين  بيوم 

جولة خارجية ممتعة لفريق العمل.
ــن مــوظــفــي  وشـــــــارك فــيــهــا عـــــدد مــ
لــلــمــشــاركــيــن  ــح  ــيــ ــ ُأت إذ  الـــمـــصـــرف، 
االختيار بين جولة بالدراجة الهوائية 
البحرين  10 كم حول خليج  لمسافة 
لمسافات  بالتنزه سيًرا  االستمتاع  أو 

طويلة في الهواء الطلق.
ــدف حــث  ــهــ ــ ــيـــة ب ــالـ ــعـ ــفـ ــمــــت الـ ــظــ ــ وُن
الــمــوظــفــيــن عــلــى تــبــنــي نــمــط حــيــاة 
عـــن تسليط  فـــضـــاًل  نـــشـــط،  صــحــي 
البدنية  الصحة  أهمية  على  الــضــوء 
الصحة  تعزيز  فــي  الحيوي  ــا  ودورهـ

العامة لألفراد.
ــن يــوم  ــام الــنــســخــة الـــرابـــعـــة مـ ــقـ وتـ
برعاية  العام  هذا  الرياضي  البحرين 

كريمة من ممثل جاللة الملك لألعمال 
مستشار  الشباب  وشـــؤون  الخيرية 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
الشيخ ناصر  للشباب والرياضة سمو 

بن حمد آل خليفة. 
وُأقيمت فعاليات مماثلة في مختلف 

أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي 
الثاني من شهر فبراير؛  في األسبوع 
ــعــامــة في  بــهــدف تــعــزيــز الــصــحــة ال
على  الــضــوء  وتسليط  المجتمعات، 
نمط  من  مهم  كجزء  الرياضة  أهمية 

الحياة الصحي.

البحريــن خليــج  فــي  الهوائيــة  بالدراجــات  جولــة 
“السالم” يحتفي باليوم الرياضي

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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ــات الــشــامــلــة ــي ــال ــع ــف ــن ال ــت الـــعـــديـــد مـ ــاف ــض ــت اس

“جرافيتي فيلج” تحتفل باليوم الرياضي

اســتــضــافــت “جــرافــيــتــي فــيــلــج” 
الرياضية  الفعاليات  مــن  العديد 
فبراير،   11 الثالثاء  يوم  الشاملة 
ــيـــوم الــريــاضــي  ــادف الـ ــ ــذي صـ ــ الـ
ــاء على  ــن الــوطــنــي بــالــبــحــريــن، ب
الــتــوجــيــهــات الـــســـديـــدة لــرئــيــس 
الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء 
األمـــيـــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل 
الوزارات والهيئات  لكافة  خليفة، 
 11 يــوم  بتخصيص  الحكومية، 
دوام  نصف  عــام،  كل  من  فبراير 
ــمــمــارســة األنــشــطــة  لــمــوظــفــيــهــا ل
يهدف  مــا  ولتحقيق  الــريــاضــيــة، 
وصحيا  رياضيا  اليوم،  هــذا  إليه 
أهمية  إلـــى  تــعــزيــز  واجــتــمــاعــيــا 
البحريني  المجتمع  في  الرياضة 
ــع  لـــلـــوقـــايـــة مــــن األمــــــــراض ورفــ

وزيــادة  البدنية  اللياقة  مستوى 
االنتاجية الوظيفية. 

وتـــم تــنــظــيــم فــعــالــيــات ريــاضــيــة 
ومن  الــداخــلــيــة،  وزارة  قبل  مــن 
البريطانية  البحرين  جامعة  ثــم 
ــوم حـــافـــل بــالــتــمــاريــن  ــ ــقــضــاء ي ل

واأللعاب الرياضية.
 ”a.n.a. Fitness“ كما نظم نادي 
للجميع،  مجانيا  رياضيا  معسكرا 
شارك فيه العبون عدة من النادي، 

إضافة الى فريق “جرافيتي”.
ــذه األنــشــطــة،  وعـــلـــى هـــامـــش هــ
سكاي  ــدور  انـ “جرافيتي  نظمت 
ــا عــلــى  ــاصـ ــا خـ ــرضـ ــنـــغ” عـ ــيـ ــفـ دايـ
تــجــربــة الــطــيــران الــحــر الــداخــلــي 
العديد  الــيــوم، شــارك فيه  طــوال 
وزوار  والمقيمين  المواطنين  من 

المملكة الكرام.
ويهدف هذا اليوم لتعزيز مفهوم 
الــوعــي  ونــشــر  للجميع  الــريــاضــة 

بأهمية الرياضة ودورها في حياة 
من  البحريني  والمجتمع  الــفــرد 

أجل حياة أفضل.

ــا ــه ــي ــف ــوظ ــًا لـــجـــمـــيـــع م ــ ــافـ ــ ــا حـ ــ ــوًمـ ــ نـــظـــمـــت يـ

“غرناطة”: اليوم الرياضي يدعم التنمية

ــة  ــاطـ ــرنـ شـــــاركـــــت مـــجـــمـــوعـــة غـ
ــادرة  ــبـ ــمـ ــمــنــاســبــة الـ ــة، ب ــاريـ ــقـ ــعـ الـ
الــكــريــمــة لــمــجــلــس الـــــــوزراء، في 
اليوم الرياضي البحريني، بتنظيم 
بعد  موظفيها،  لجميع  حافل  يــوم 
أن أغــلــقــت أبــــواب مــكــاتــبــهــا يــوم 
الثالثاء الموافق 11 فبراير 2020، 
بإعداد  المنظمة  اللجنة  قامت  إذ 
الرياضية  البرنامج  من  مجموعة 

والترفيهية.
ــمــوظــفــيــن في  وشــــــارك جــمــيــع ال
والمسابقات  الرياضية  األنشطة 
وسط جو من النشاط، إذ اختتمت 
داخلية  دورة  بــإقــامــة  الفعاليات 
لكرة القدم بين جميع األقسام في 

أحد المالعب الخاصة، تلتها وجبة 
المطاعم  أحـــد  مــن  صحية  ــذاء  غـ

المتخصصة.
ومن جانبه، قال نائب المدير العام 

للمجموعة أحمد حبيب، إن اهتمام 
يدعم  بالرياضة  البحرين  حكومة 
البشرية  التنمية  أهـــداف  تحقيق 
تلبية  تأتي  المستدامة ومشاركتنا 

التي  الـــوزراء،  مجلس  لتوجيهات 
إدارة  لــدى  كبير  باهتمام  تحظى 
مزيًدا  للبحرين  متمنًيا  المجموعة 

من التقدم واالزدهار.
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قام مجلس الطلبة ومكتب شــؤون الطلبة بجامعة “AMA” الدولية - البحرين، بتنظيم أنشــطة رياضية واإلشــراف عليها، احتفاًل 
باليوم الوطني الرياضي للسنة الرابعة على التوالي، يوم الثالثاء 11 فبراير 2020، في مبنى الجامعة بسلماباد.

وبـــدأ االحتفـــال بتماريـــن اإلحمـــاء 
الصباحـــي، الـــذي شـــارك فيـــه طلبة 
الهيئتيـــن  وأعضـــاء  الجامعـــة 
إضافـــة  واإلداريـــة،  التعليميـــة 
إلـــى أنشـــطة ومســـابقات رياضيـــة 
البولينـــج،  الجـــري،  مثـــل:  أخـــرى، 
تنـــس الطاولة، البليـــاردو، واأللعاب 

الجماعيـــة ككرة القـــدم وغيرها من 
األلعاب التقليدية البحرينية.

مـــن  إدراًكا  الفعاليـــة  هـــذه  وتأتـــي 
الوطنـــي  اليـــوم  بأهميـــة  الجامعـــة 
يتـــم  مـــا  خصوًصـــا  الرياضـــي، 
مواجهتـــه علـــى مســـتوى العالم من 
مشاكل صحية وأمراض باتت تغزو 

العالـــم وتنتشـــر بين فتـــرة وأخرى، 
وإدراك تـــام مـــن الجامعـــة بأهميـــة 
الممارســـات الصحية التـــي دائًما ما 
تكون أفضل الوســـائل للتغلب على 
هذه المشـــكالت الصحية وكأساس 
والعمـــل  الدراســـة  فـــي  للنجـــاح 

والحياة.

اســـتقبلت مجموعـــة “الفاتـــح ذ.م.م” 
وفدا من “ميتسوبيشي ديملر وفوسو” 
“ميتسوبيشـــي”  لســـيارات  المصنعـــة 
مـــن اليابـــان، أثنـــاء زيارتـــه الرســـمية 
للبحريـــن، وســـط حضـــور مســـؤولين 
لشـــركة “الزيانـــي للســـيارات”، الوكيل 
“ميتسوبيشـــي  لســـيارات  الحصـــري 

فوسو” في المملكة.
وتـــم فـــي اللقـــاء توقيـــع اتفاقية بين 
الطرفيـــن تصـــل قيمتهـــا إلـــى نصـــف 

مليون دوالر.
وقـــام بالتوقيـــع علـــى االتفاقيـــة مـــن 
الرئيـــس  الفاتـــح  مجموعـــة  طـــرف 
التنفيذي للمجموعة جاسم الموسوي، 
ديملـــر  “ميتسوبيشـــي  طـــرف  ومـــن 
وفوســـو”، الرئيـــس التنفيـــذي أوالف 

بيترسون.
وتنـــص االتفاقيـــة علـــى شـــراء عـــدد 
مـــن المركبات الثقيلـــة الجديدة، التي 

تبلـــغ قيمتها اإلجماليـــة أكثر من 500 
ألـــف دوالر من الشـــركة اليابانية، من 
قبل قســـم النقـــل الثقيـــل والتخليص 
فـــي  واإلمـــداد  والنقـــل  الجمركـــي 

مجموعة الفاتح.
وتأتـــي هـــذه االتفاقية؛ بهـــدف تعزيز 
أســـطول الشاحنات الثقيلة لمجموعة 

عمليـــات  إســـناد  وكذلـــك  الفاتـــح، 
النقل الثقيلـــة للحاويات المســـتوردة 

والمصدرة من وإلى البحرين.
وشـــهد اللقـــاء مناقشـــة العديـــد مـــن 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك، 
منها العالقات الثنائية ووسائل تعزيز 

التعاون التجاري.

ــى الــــجــــامــــعــــة بـــســـلـــمـــابـــاد ــ ــن ــ ــب ــ فــــــي م

ــراء شــاحــنــات “فــوســو” ــش ــح” ل ــات ــف ــع “مــجــمــوعــة ال م

“AMA الدولية” تحتفل باليوم الرياضي

“الزياني للسيارات” توقع اتفاقية بنصف مليون دوالر

شــاركت شــركة “رينرز الشرق األوسط”، الشــركة البلجيكية الرائدة 
فــي  بالبحريــن،  اإلقليمــي  ومقرهــا  األلمنيــوم  أنظمــة  مجــال  فــي 
الفعاليــات الســنوية لليــوم الرياضي البحرينــي، بإقامة يوم رياضي 

خاص للموظفين تضمن العديد من األنشطة الترفيهية.

تنفيـــًذا  اليـــوم  هـــذا  تنظيـــم  ويأتـــي 
لقرار أصحاب الســـمو رؤساء اللجان 
التعـــاون  مجلـــس  بـــدول  األولمبيـــة 
لدول الخليـــج العربيـــة، باعتماد يوم 
رياضـــي وتحديـــدا يـــوم الثالثاء من 
األســـبوع الثانـــي لشـــهر فبرايـــر مـــن 
كل عـــام فـــي دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجي كافة. 
واشـــتملت األنشـــطة التـــي تضمنتهـــا 
الجـــري  مســـابقات  علـــى  المناســـبة 

ومباراة كرة قدم بين الموظفين. 
واكتنفت المناســـبة األجواء األسرية 
والعمل بروح واحدة لدى أفراد فريق 

عمل شركة “رينرز الشرق األوسط”.
إلحيـــاء  الشـــركة  فعاليـــة  وجـــاءت 
علـــى  لحرصهـــا  تأكيـــًدا  المناســـبة؛ 
مشـــاركة المجتمـــع البحرينـــي جميع 
الهادفـــة  تلـــك  خصوًصـــا  مناســـباته، 
لتحقيـــق رفاهيـــة المجتمع والســـعي 

لتطويره.

“رينرز” تشارك المملكة احتفاالتها الرياضية

جواهري: جعل الرياضة سلوًكا يومًيا وأسلوب حياة
لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  نظمـــت 
البتروكيماويات “جيبك”، أسبوعا رياضيا 
حافال تـــم تخصيصه لممارســـة مجموعة 
بمشـــاركة  الرياضـــة،  النشـــاطات  مـــن 

موظفي الشركة ومقاوليها كافة . 
عبدالرحمـــن  الشـــركة  رئيـــس  وأشـــاد 
جواهري، بمبادرة تخصيص يوم البحرين 
للرياضـــة والـــذي يشـــهد اهتماًمـــا كبيـــًرا 
مـــن مختلـــف قطاعـــات الدولـــة والجهات 
الرســـمية والخاصـــة، مثنًيـــا علـــى الرؤية 
الحكيمة والنظرة الصائبة لرئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة  ، الـــذي يعـــود الفضـــل 
إليه في إطالق هذا اليوم الرياضي، األمر 
الذي يؤّكـــد من جديد الدعـــم الالمحدود 
الـــذي تقدمـــه القيـــادة الرشـــيدة للرياضة 
أن  مضيًفـــا  المملكـــة،  فـــي  والرياضييـــن 
االهتمـــام بممارســـة الرياضـــة بـــات أمـــًرا 

ملًحـــا؛ نظًرا للفوائد الكبيرة المترتبة على 
ممارسة النشـــاط البدني بصورة منتظمة 
وجعل ذلك أسلوب حياة لدى كاّفة أفراد 
المجتمـــع إذ إن ممارســـة الرياضة لم يعد 
اليـــوم مقتصـــًرا علـــى الشـــباب ولكنه أمر 
غاية فـــي األهمية لكل الفئـــات ولمختلف 

األعمار.
 وتـــم تنظيـــم هـــذه الفعالّيـــات الرياضيـــة 
داخل أســـوار مجمع الشـــركة وفي ناديها، 
إذ أقيمت احتفالية خاصة بهذه المناسبة 
تهـــدف الشـــركة منهـــا إلـــى التأكيـــد علـــى 
أهمية ممارسة الرياضة بجميع أنواعها لما 
لها من فوائد كبيرة، تتمثل في المحافظة 
على صحة اإلنسان وتنظيم مستوى الدم 
فـــي الجســـم وتنشـــيط وظائـــف الدمـــاغ، 
إضافـــة إلى فوائدهـــا الكبيرة في معالجة 
الســـمنة والوقاية مـــن األمراض خصوصا 

أمراض القلب والسكري.

“جيبك” تنّظم 
فعاليات متنوعة 

داخل مجمع ونادي 
الشركة

الجانبين بين  األمــد  طويلة  الوثيقة  بالعالقة  ــادة  إشـ

“التسهيالت للسيارات” تحتفي بشراكتها مع “العالي”

الحصــري  والمــوزع  الوكيــل  للســيارات”  “التســهيالت  شــركة  احتفــت 
لعالمات “جيه ايه ســي موتور” و”هافال” و”فوتون”، بشــراكتها المثمرة 
مــع شــركة “العالــي للســيارات”، الســم الرائد فــي مبيعــات التجزئة في 

البحرين.

وفي هذا الســـياق، استقبل مالك 
شـــركة العالـــي للســـيارات جعفـــر 
لشـــركة  العـــام  المديـــر  العالـــي، 
بريـــر  للســـيارات  التســـهيالت 
جاســـم، فـــي معرضـــه الكائن في 
منطقة السنابس، إذ أشاد العالي 
بالعالقـــة الوثيقـــة طويلـــة األمد 
مع شـــركة التسهيالت للسيارات؛ 
كونهـــا شـــريًكا إســـتراتيجًيا لمـــا 
التجاريـــة  العالمـــات  بـــه  تتمتـــع 
التابعة للتسهيالت للسيارات من 
سمعة طيبة وأداء متميز، مؤكًدا 
علـــى الـــدور الكبير والبـــارز الذي 
أحدثتـــه بإحـــداث تغييـــر جذري 

في سوق السيارات بالبحرين.

مـــن جانبـــه أشـــاد بريـــر، بالـــدور 
الكبير الذي تلعبه شـــركة “العالي 
للسيارات” وبسمعتها الطيبة في 
مبيعـــات التجزئـــة، عبـــر تقديمها 
لنتائـــج متميزة خالل الســـنوات 
الماضيـــة، مقدمـــة بذلـــك العديد 
مـــن الحلـــول التمويليـــة لجميـــع 
المســـتويات  ولجميـــع  الفئـــات 
الماديـــة مـــن موظفـــي الحكومة 
وموظفي القطاع الخاص وذوي 
الدخـــل المحدود والعقـــارات، ما 
يســـهل للزبائـــن مـــن المواطنيـــن 
ســـياراتهم  اقتنـــاء  والمقيميـــن 
توافـــر  مـــع  األســـعار  بأفضـــل 
جميـــع الموديـــالت من ســـيارات 

جديدة ومستخدمة، إضافة إلى 
حلـــول التأجير، ممـــا يجعل منها 
الخيـــار المثالـــي لربـــات البيـــوت 
والمتقاعدين وطالب الجامعات، 
من خالل توفيـــر كافة العالمات 
التجاريـــة األكثـــر شـــهرًة بضمان 
طريـــق  عـــن  المعتمـــد  الوكيـــل 
األقســـاط الميســـرة بالتعاون مع 

تسهيالت البحرين.
واختتـــم بريـــر بقوله “ســـنواصل 
المميـــزة  الخدمـــات  تقديـــم 
عـــن  وذلـــك  الكريـــم  لجمهورنـــا 
طريق توفير مختلف الســـيارات 
التـــي تناســـب عمالئنـــا بمختلف 
فـــي  وتطلعاتهـــم  توجهاتهـــم 

خدمات البيع والصيانة”.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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ــو ــي ــون ي  30 حـــتـــى  رســــــوم  أي  دون  حـــصـــريـــا 

”EXكريدي مكس” تطرح الدوالر على “كاردي“

تقــدم “كريــدي مكــس” أحــدث حلــول الدفــع الذكيــة والمبتكــرة لزبائنهــا، وفــق اســتراتيجيتها لتعزيز تجربــة الزبائن، 
ومنحهــم المزيــد مــن الخدمــات التــي توفر لهم أقصى مســتوى من الراحة، وذلك  في ســعيها الدائــم لتقديم تجارب 

سريعة وآمنه للتسوق والدفع بالبطاقة.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لكريـــدي 
مكس يوســـف ميرزا “شهدنا نجاحا 
هائـــال منـــذ إطـــالق بطاقـــة “كاردي 
EX” فـــي يوليـــو مـــن 2019، ووفقـــا 
لذلـــك، يســـرنا إعادة إطـــالق عرضنا 
علـــى “كاردي EX”  للحصـــول علـــى 
0.377 دوالر حصريا دون أي رسوم 
رســـوم  أي  أو  الدوليـــة  المعامـــالت 

 ،2020 يونيـــو   30 حتـــى  إضافيـــة 
كما يســـرنا القول بأننا بصدد إضافة 
عمـــالت وميـــزات مبتكـــرة جديـــدة 
فـــي  عنهـــا  اإلعـــالن  ســـيتم  والتـــي 

الوقت المناسب”.
الالتالمســـية   ”EX “كاردي  بطاقـــة 
متعـــددة العمـــالت ومســـبقة الدفع، 
االختيـــار  البطاقـــة  حامـــل  تمنـــح 

والدفـــع من بيـــن 6 عمالت رئيســـة، 
 USD ،( بمـــا فيه الدينـــار البحرينـــي
فـــي   )SR و   GBP ،EURO ، AED

نفس البطاقة.
 ”EX وسيتمكن حامل بطاقة “كاردي
االستفادة من أسعار صرف العمالت 
التنافســـية وإجـــراء معامـــالت آمنة 

يوسف ميرزاوسهلة بمجرد ضغطة واحدة.



ال تتصرف بعصبية وغضب، واحذر من 
تصرفاتك.

عليك اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.

تعاني من سوء تفاهم في المجال المهني.

تتاح أمامك اليوم فرصة ذهبية ال تهدرها.

خصص بعض الوقت للقيام بالتمارين الرياضية.

يطرأ تحسن اليوم على أوضاعك المهنية.

اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى التهور.

يحمل إليك هذا اليوم فرصة مالية معينة.

تهتم اليوم بقضية أو بشأن إحدى الشركات.

قد تشعر بألم خفيف في بعض المفاصل.

تتعاون اليوم مع المحيطين بك واألهل.

يوم جميل بأهداف تتحقق ومكاسب مالية 
كبيرة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

17 فبراير

 1947
 إذاعــــــة صــــوت أمـــيـــركـــا تــبــدأ 
إرسالها في االتحاد السوفيتي؛ 
لتكون جزءا من حملة الدعاية 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــد االتـ ــ األمــــيــــركــــيــــة ضــ
ــرب  ــحـ الـــســـوفـــيـــتـــي أثــــنــــاء الـ

الباردة.

طــرح الفنان النشــط وصاحــب الصوت الشــجي دعيج 
الدوسري، أغنية جديدة بعنوان “وال غيرك في هالعالم”، 
مــن كلمات طارق الهنــداس، وألحان جاســم مال الله، 
وتوزيــع عــادل ســلطان، وجيتــارات ســامي ســلطان، 

ومكســاج وماســترنغ محمــد القاســمي، وتصميم فهد 
الضعيان واإلشراف العام خليفة العشار.

وبهذه المناســبة، شكر الدوسري كل من ساهم في إنجاح العمل وظهوره إلى 
النور، وتمنى أن ينال إعجاب المستمعين.

تتضمن فعاليات النســخة الخامسة من مهرجان “عدسة”، 
الدورة الثالثة عشــر من مهرجان “أيام المســرح للشــباب 
الكويتي”، الذي تنظمه الهيئة العامة للشــباب سنويا، في 
الفترة بيــن 12 و22 مــارس المقبل، وتنعقــد الدورة تحت 

شــعار “إيقاع العــرض المســرحي”. واختير الفنــان الكبير 
إبراهيم الصالل، ليكون الشــخصية المســرحية الرائدة، للدورة 

الثالثــة عشــرة من مهرجان أيام المســرح للشــباب؛ نظًرا لعطائــه الكبير للحركة 
المسرحية الكويتية والعربية، ودوره البارز في المسرح منذ ستينات القرن الماضي.

تجاوزت إيــرادات فيلم “لــص بغداد”، حاجــز 24 مليون 
جنيه، بعد 3 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.
والفيلــم من بطولــة: محمد إمام، فتحــي عبدالوهاب، 
ياســمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة 

وأحمد رزق، الذي يظهر ضيف شرف.
والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداثه في إطار “األكشــن”، وتتخلله العديد مــن المواقف الكوميدية، 
حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود.
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تقدم الفنانة نوال الكويتية باقة من أجمل أغانيها في حفل “صّناع 
األمل”، يوم 20 فبراير المقبل، في “كوكا كوال أرينا” في سيتي ووك 
ألف شخص من شتى   12 إلى  بدبي، وسط حضور يتوقع أن يصل 
أنحاء الوطن العربي. وستحيي الفنانة نوال، التي تتمتع برصيد كبير 
من أعمال العطاء والمشاركات اإلنسانية العربية، حفل تتويج صناع 
األمل بمجموعة مختارة من أشهر أغانيها التي القت إعجاب الماليين 
التي ساهمت في  الفنانة نوال،  العربي. وتنضم  العالم  على مستوى 
الخيري،  الحفل  إلى  العربي والخليجي على مدى عقود،  الفن  إثراء 
دعمًا لمبادرة صّناع األمل، المبادرة األكبر من نوعها لتكريم أصحاب 
مبادرات  مؤسسة  تنظمها  التي  العربي،  الوطن  في  الخيري  العمل 

محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

نوال بحفل “صّناع األمل” 20 فبراير

 1949
انتخاب حاييم فايتسمان رئيًسا لدولة إسرائيل بعد إعالنها، ليكون أول رئيس لها.

1959
إطالق أول قمر صناعي لرصد الطقس، الذي يحمل اسم “فانكارد 2”.

 1972
البرلمان البريطاني يصوت لصالح االنضمام إلى السوق األوروبية المشتركة.

 2012
الرئيس األلماني كريستيان فولف يستقيل من منصبه بعد فضيحة مالية.

 1776
بدء تشغيل أول إنارة عمومية بالغاز الطبيعي في الواليات المتحدة.

بعد اعتزال الغناء، قررت منى 
عبدالغني العودة مرة أخرى 
مع فرقة “األصدقاء”، التي 

ظهرت من خاللها في ثمانينات 
القرن الماضي. وأسس الفرقة، 

التي تضم المطربين عالء 
عبدالخالق وحنان، الموسيقار 

الراحل عمار الشريعي.

بعد نجاح فيلم “عاشــق عموري” وتحقيقــه العديد من الجوائز

عامر المري يقدم فيلمه “شبح” في البحرين قريًبا

قريبا،  البحرين  سينمات  في  سيعرض 
الفيلم اإلماراتي الجديد للمخرج المبدع 
عــامــر الــمــري، ويــحــمــل عــنــوان “شــبــح”، 
الذي انتهى من تصويره وسيقدمه بعد 
النجاحات الكبيرة لفيلمه العالمي األخير 
ــذي حــصــد العديد  الـ “عــاشــق عـــمـــوري”، 
المشاركات  مــن  والــعــديــد  الــجــوائــز  مــن 
أكثر من  بلغت  العالم،  السينمائية حول 
وعرض  عالمًيا،  سينمائًيا  مهرجاًنا   20
“البحرين  لشركة  البحرين  فــي  بنجاح 
إذ  بــاهــر،  جماهيري  بحضور  للسينما”، 
الجوائز،  من  العديد  على  الفيلم  حصل 
أخيًرا حقق جائزة أفضل صورة بصرية 
في  السينمائي  “كــالــيــال”  مــهــرجــان  فــي 
السادسة  هي  الجائزة  لتكون  برشلونة، 
لـــه، بــعــد حــصــولــه عــلــى جـــوائـــز دولــيــة 
حيث  متتاليين.  عامين  فــي  وعالمية 
نــال جــائــزة أفضل صــوت فــي مهرجان 
الــدولــي،  السينمائي  الــريــاضــي  “كينيا” 
“دلهي”  بمهرجان  مخرج  أفضل  وجائزة 
السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم 
ــورة بــصــريــة فــي مــهــرجــان  وأفــضــل صــ
تقدير  وشــهــادة  السينمائي،  “نــيــروبــي” 
من لجنة تحكيم مسابقة “نور الشريف” 
فعاليات  ضمن  الطويل،  العربي  للفيلم 

مهرجان اإلسكندرية السينمائي.
من  أكثر  إلى  العالمية  مشاركاته  وتمتد 

20 مهرجاًنا دوليا حتى اآلن.
في  أوال  ســيــعــرض  الــجــديــد  ــفــيــلــم  وال
اإلمارات بتاريخ 26 مارس المقبل، وهو 
من إنتاج سينما “فيجن فيلمز” و”تونتي 
فور54”، واستغرق تصويره 30 يوًما في 

مرافق التصوير واإلنتاج التابعة لها.
بصورة  الرعب  “شبح”  فيلم  في  ويقدم 
جديدة، ما بين الغموض والكوميديا، إذ 
إرث  على  عائلًيا  صراًعا  الفيلم  يتناول 
قديم، وتدور أحداثه حول َجدة تطالب 
مًعا في  عائلتها  أفــراد  يعيش جميع  أن 
بيت العائلة الكبير، قبل أن توافق على 
بــيــعــه، وتــبــدأ الــمــغــامــرة عــنــدمــا تنتقل 

العائلة من أبوظبي 
ــــى بــيــت الــعــائــلــة  إل
من  العديد  لتواجه 
األحداث الغامضة.

وفــــيــــلــــم “شــــبــــح” 
ليس رعــًبــا دمــوًيــا، 
يــعــتــمــد على  إنـــمـــا 
والتشويق  اإلثـــارة 
والـــــغـــــمـــــوض فــي 
مشاهد الفيلم، عبر 

التي تعرض صراًعا عائلًيا على  أحداثه 
إرث قديم.

وقــــال مــخــرج الــعــمــل اإلمــــاراتــــي، في 
الجديد  فيلمه  أن  تصريحات صحافية، 
ــرعــب والــغــمــوض  ال بــيــن  “شــبــح” يجمع 
والــكــومــيــديــا، فـــي خــطــوة مــنــه لكسر 
من  مختلفة  نــوعــيــة  بتنفيذ  ــقــاعــدة،  ال
ارتكز  التي  اإلماراتية،  المحلية  األفــالم 

ــة األخـــيـــرة  ــ ــ ــي اآلون أغـــلـــب صــنــاعــهــا فـ
حرصه  أجــل  من  فقط؛  الكوميديا  على 
فـــي طبيعة  ــتــنــويــع والــتــغــيــيــر  ال عــلــى 
المحلية  السينما  في  المعروضة  األفالم 

اإلماراتية والخليجية.
المرتقب  اإلمــاراتــي  الفيلم  فــي  ويمثل 
اإلماراتيين،  الفنانين  من  نخبة  “شبح” 
الجنيبي،  عبدهللا  سلطان،  مريم  منهم: 
آالء شاكر، حميد العوضي، خالد النعيمي 

عددا  المخرج  واختار  البلوشي،  ومايد 
السينما  عــلــى  الــجــديــدة  ــوه  ــوجـ الـ مـــن 
ــيــة، هـــم: كــانــو الــكــنــدي، رحــاب  اإلمــارات
حمدان.  وراســم  الحسن  ُلبنى  المهيري، 
بين  الفيلم على مدى شهر  وتم تصوير 

أبوظبي والعين.
متنوعة  لمسات  له  اإلماراتي  والمخرج 
ــاج  ــ ــت ــ ــي اإلن ــ ــي الــــمــــجــــال، فـــعـــمـــل فـ ــ فـ
الــســيــنــمــائــي، وأســــس شــركــة “الـــرؤيـــة 
العام  منذ  الــفــنــي”  لــإنــتــاج  السينمائية 
ــتــاج  وإن تــنــفــيــذ  عــلــى  ــرف  ــ وأشـ  ،1999

العديد من األفالم.
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“شمس المعارف” يفتتح من “مهرجان البحر األحمر السينمائي”

أعلن مهرجان البحر األحمر الســـينمائي 
الدولي عن افتتاح دورته األولى في 12 
مارس 2020 في جدة، بالعرض العالمي 
األول للفيلم الروائي الســـعودي ”شمس 

المعارف“ لألخوين قدس. 
ويشـــارك الفيلم في المســـابقة الرئيســـة 

للمهرجان للفوز بجوائز اليسر. 
والفيلم من إخراج فارس قدس وإنتاج 
وتمثيـــل صهيب قدس، ويتنـــاول جيل 
الشـــباب الســـعودي الـــذي غيـــر دخـــول 

اإلنترنت مجرى حياتهم. 
وتـــدور األحداث فـــي العـــام 2010، في 
ذروة صناعـــة المحتوى الســـعودي على 
اإلنترنـــت، وتـــروي قصـــة حســـام )بـــراء 
عالـــم(، وهـــو طالـــب علـــى وشـــك إنهاء 
المرحلـــة الثانويـــة، يجـــد نفســـه مهتًمـــا 
بصناعـــة المحتوى، ما يدفعه إلى إهمال 

دراسته.
معـــن  المقـــرب  صديقـــه  إليـــه  وينضـــم 
)إسماعيل الحسن(، والصديق الذي كان 

عـــدًوا إبراهيم )أحمد صدام(، والمدرس 
عرابـــي )صهيـــب قـــدس(؛ يجمعهم عالم 
إمكانـــات  مـــن  يوفـــره  ومـــا  اإلنترنـــت 
ومســـاحة للحريـــة واإلبـــداع حتى يقرر 
الفريق إنتاج فيلـــم رعب دون ميزانية، 
وهـــي مغامرة كبيـــرة ال يوافقهـــم عليها 
المحيطون بهم، خصوًصا وأنها ســـتضع 

مستقبلهم في خطر.
لألخويـــن  اإلبـــداع  مســـيرة  وانطلقـــت 
قدس في قناة ”تلفاز 11“ على اإلنترنت، 
ولهما فيلم قصير هو ”ومن كآبة المنظر“ 
)2016(، إضافة إلى المسلسل الرمضاني 

”كوكب آخر“.

وحصـــل فيلمهما الطويل األول ”شـــمس 
المعـــارف“ علـــى دعم مؤسســـة مهرجان 
البحـــر األحمـــر الســـينمائي مـــن خـــال 
منحة صنـــدوق ”تمهيد“ بقيمة 500 ألف 
دوالر، وهـــي جائـــزة تمنـــح مـــرة واحدة 

للمواهب السعودية الجديدة الواعدة. 
وحول هذا االختيار أشار مدير المهرجان 
محمـــود صباغ إلى أنه ”ال يوجد انســـب 
من أن يفتتح في أول مهرجان سعودي 
دولـــي، فيلم ســـعودي يمثـــل نظرة على 
فـــي  الســـينما  صناعـــة  حركـــة  بدايـــات 
الســـعودية”، وأضـــاف ”لألخويـــن قدس 
صـــوت أصيـــل وواثـــق ازاء الفـــن الـــذي 

يقدمانـــه، وهـــذا كاف إلبـــراز فيلمهمـــا، 
فضًا عن كونهما اســـتطاعا اخراج عمل 
يحتفي بروح الحماس والشـــغف لجيل 
الرواد المبدعين الذي بدأوا وألهموا هذا 
الحراك السينمائي الذي نشهده اليوم”. 

غنـــي  المهرجـــان  برنامـــج  أن  يذكـــر 
باألعمـــال والمواهـــب المحليـــة، إضافـــة 
إلـــى باقـــة من أفضـــل إبداعات الســـينما 
العربية والعالمية، والعديد من الندوات 
ليكـــون  العمـــل،  وورش  والمحاضـــرات 
احتفالية ســـينمائية متكاملة تســـتهدف 
حـــد  علـــى  الســـينما  وصنـــاع  الجمهـــور 

سواء.

الكوهجي يصور الجزء الثاني من “حكايات ابن الحداد”
ــي طـــريـــقـــة اإلخــــــراج ــ ــي “فــــانــــتــــازي” بــثــقــافــة جــمــالــيــة ف ــ ــراث ــ ــل ت ــس ــل ــس م

يقــدم لنــا المخــرج الشــاب يوســف الكوهجي معــادالت فنية متكاملة عميقــة وغنية، ويتميــز بالثقافة الجمالية فــي طريقة اإلخراج، 
ويذكرنــا بمســرح “بريخــت” الملحمــي، مســتخدما طريقــة التوليفــة العجيبــة، ومازجا جزئيــات الواقــع الخارجي مع جزئيــات الواقع 

النفسي للشخصيات، ومحطما بذلك وحدة الزمن، وجسور الماضي والحاضر والمستقبل وعالم الحقيقة والحلم. 

ودخل الكوهجي قبل أيام في تصوير 
الجـــزء الثاني من المسلســـل التراثي 
الخضـــم “حكايـــات ابـــن الحـــداد”، من 
وصاحـــب  المنتـــج  وتأليـــف  فكـــرة 
مؤسســـة “حوار لإلنتاج الفني” أحمد 
الكوهجي، وتمثيل مجوعة كبيرة من 
نجـــوم البحرين بالقرية التراثية التي 
أنشـــأها المنتج الكوهجي، واألســـماء 
الموجـــودة فـــي الجـــزء الثانـــي هـــي 
نفسها التي كانت موجودة في الجزء 
األول، مع دخول بعض األسماء، مثل 
الفنـــان أحمد مبارك، لطيفـــة المجرن، 
شيماء سبت، بو صابر وفوز جناحي، 
وســـوف يعـــرض “الجزء الثانـــي” بعد 
عرض “الجزء األول” من العمل، الذي 
تم تصويره العـــام الماضي، وكان من 
أبطالـــه الفنـــان الراحـــل علـــي الغرير، 
وهناك مشاركة للفنان الراحل إبراهيم 
بحر، وتدور قصة المسلسل حول ابن 

الحداد الفنان “حســـن محمد” مع ابنة 
الوالي “أبرار سبت”.

والجديـــد فـــي العمل حســـب المخرج 
“منفصلـــة  القصـــص  أن  الكوهجـــي، 
متصلة” على مر 30 حلقة، إضافة إلى 
الخط الدرامي الرئيـــس، فهناك قصة 
رئيســـة متصلـــة إلى جانـــب القصص 
المنفصلة، هي “قصص الفريج”، التي 
ســـتضفي على العمل جماال وتشويقا، 

والفنانون المشاركون هم: 
ســـبت،  أبـــرار  عبدالرحيـــم،  فاطمـــة 
مســـاعد،  نجـــم  الرويعـــي،  جمعـــان 
خليل الرميثي، حســـن محمد، محمد 
ابراهيـــم  عبـــدهللا،  ابتســـام  ياســـين، 
البنكي، نورة البلوشـــي، أمير دسمال، 
احمـــد عيســـى، يحـــي عبـــد الرســـول، 
ماجدة ســـلطان، احمـــد مجلي، مبارك 
خميـــس، جعفر التمار، محمد بوســـعد 
وآخـــرون، والمكيـــاج شـــيماء وعفاف 

واالكسســـوارات  والمابـــس  ونـــورة، 
زهرة الحمادي.

“الباد” التقت الفنانة ماجدة ســـلطان 
أثنـــاء تواجدهـــا في موقـــع التصوير، 
وأعربت عن بالغ شكرها لكل ما وفره 
المنتـــج أحمد الكوهجـــي، فالعمل في 
القرية التراثيـــة يبعث على االجتهاد، 
فـــي ظـــل توافـــر ســـبل الراحـــة كافة، 
العمـــل  فـــي  الساســـة  عـــن  ناهيـــك 

والتنظيم والتعاون. 
وبـــدوره قـــال الفنـــان أحمـــد مبـــارك: 
ميزة المسلسل انه “بحريني خالص”، 
وهـــذا مـــا تعودنـــا عليـــه مـــن المنتـــج 
أحمـــد الكوهجي، الـــذي يحرص دائًما 
علـــى إظهار الفـــن البحريني بالشـــكل 
الائق وبمفاهيمه كافة، فكل مسلسل 
يقدمـــه يلفـــت األنظـــار إليـــه ويحقق 

النجاح.

خاص

أسامة الماجد

بعد مشاركتها األحد الماضي في حفل توزيع جوائز األوسكار بدورته الـ  «
92، وتقديمها جائزة ألحد الفائزين، اضطرت الجميلة سلمى حايك إلى 

المغادرة مبكرا، بعد أن علمت بتعرض مديرة أعمالها إيفلين أونيل 
لحادث. وكشفت حايك عن تفاصيل ما حصل، عبر نشرها عدًدا من 

الصور عبر صفحتها الخاصة بأحد مواقع التواصل االجتماعي، ظهرت 
فيها برفقة أونيل من داخل المستشفى، إذ كانت األخيرة تتلقى 

العالج.
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عرض مثيــــر للـــــزواج من الفضـــــاء
أطلــق طيــار رومانســي، مــن ســاح الجــو األميركــي، خاتــم 
خطوبــة ألكثــر مــن 90 ألــف قــدم فــي الجــو يعــرض الــزواج 
علــى حبيبته في لقطات مذهلة.  وخطط الكابتن ســتيوارت 
شيبي، من والية ميسوري، وشريكته ماري ليزمان، مع بعض 
األصدقــاء، فــي البداية، للمشــاركة في تحد إلرســال ميدالية 
ترتفــع فــي الســماء، من خــال اتصالهــا ببالون يســتخدم في 
عمليــات الطقــس. ولكــن، قبــل لحظــات مــن تحليــق البالــون، 
آمــا  تقليــدي،  خطوبــة  بخاتــم  الميداليــة  شــيبي  اســتبدل 
أن يصــل إلــى خطيبتــه عنــد عــودة البالــون مــن الفضــاء إلى 
األرض. وقــال شــيبي، وهــو كابتــن طائــرة حربية فــي قاعدة 
ويتمــان الجويــة فــي ميســوري، إنه اعتمــد علــى خبراته في 
الهندســة الجويــة والتدريــب التجريبــي على الطيــران للقيام 
بهــذه الخطــوة المثيرة. مضيفا أنه اختبر الطريقة عدة مرات 
بإطــاق عمــات معدنية في الجو، حتى شــعر بالثقة الكافية 
للقيام بعرض الزواج بهذه الطريقة. وأشار إلى أنه “إذا حدث 
خطأ ما، فسيفشل كل شيء”، إال أنه خال الفيديو الذي يظهر 
لقطات من الرحلة المثيرة، يبدأ البالون باالرتفاع في السماء 
ليصل إلى علو شاهق فوق طبقة من الغيوم مع سماء زرقاء، 
ويســتمر فــي الصعــود إلى أعلــى ليصل إلى مســافة تزيد عن 
90 ألف قدم، ويمكن رؤية الخاتم يحلق فوق انحناء األرض 

في لقطة مذهلة. ثم ينهار البالون ويعود مجددا إلى األرض، 
باالعتمــاد علــى نظــام “GPS”، ويهبــط فــي حقــل ذرة قريب، 

حيث تلتقطه ليزمان، لتشاهد خاتم الخطوبة.
وتظهــر اللقطــات فــي النهايــة، احتفال شــيبي بنجــاح خطته 
فضــا عــن قبول مقترحه مــن قبل حبيبته، وحــدث ذلك في 
شهر أغسطس الماضي، لكن المقطع ظهر بشكل واسع أخيرا 

عبر اإلنترنت والشبكات االجتماعية.

توفيــت فــي أوكرانيــا طفلــة تبلغ 
من العمر 8 سنوات، كانت مصابة 
بمــرض متازمــة بروجيريا، وهي 

الشيخوخة المبكرة. 
الهيــكل  أن  المعــروف  ومــن 
العظمــي ال ينمــو لــدى المصابيــن 
بهــذا المــرض الوراثــي، فــي حين 
تتضخم وتكبر األعضاء الداخلية 

والدماغ.
وتفيد المصادر الطبية، أن الطفلة 
المذكــورة تعرضت لعدة ســكتات 
اإلصابــة  مــن  وعانــت  دماغيــة، 
األطــراف  فــي  الجزئــي  بالشــلل 
فشــل  مــن  وتوفيــت  مــرات،   4

عضوي.
وتم تسجيل حوالي 350 حالة  «

بروجيريا في العالم، وفي 
أوكرانيا، كانت الطفلة المتوفية، 

الوحيدة التي عانت من هذا 
المرض.

شيخوخة مبكرة 
تودي بحياة طفلة 

أوكرانية
فازت فتاة روسية بألذ وأشهى مسابقة 
فــي موســكو، لكنهــا دفعت حياتهــا ثمنا 
لذلــك، عندمــا اختنقــت وهــي فــي الـ23 
من عمرها بفطيرة حلويات شهية أثناء 
مسابقة لتناول الفطائر المحشوة بما لذ 

وطاب. 
وقع الحادث يوم الســبت، بأحد البارات 
الكائنــة وســط موســكو، إذ كانــت الفتاة 
أصدقائهــا،  مــع  هنــاك  ســهرتها  تقضــي 

وشــاركت بعفويــة فــي مســابقة لتنــاول 
وبعدمــا  الشــهية،  الحلويــات  فطائــر 
عنــد  قــررت  منهــا،  العديــد  تناولــت 
اقتــراب نهايــة المســابقة، مضــغ العديــد 
مــن الفطائــر فــي وقــت واحــد، لكنها لم 
تستطع ذلك، واختنقت وأسلمت الروح 

في عين المكان.
ونتيجة لذلك، فازت في المسابقة التي 

خنقتها.

التقــى مســؤولون مــن تركيــا وشــمال 
قبــرص، الســبت، ببلــدة فاروشــا التــي 
هجرهــا ســكانها إثــر تدميرهــا بفعــل 
الحــرب؛ لبحث إمكانيــة إعادة فتحها 
قالــت  خطــوة  فــي  عامــا،   46 بعــد 
أنقرة، إنها فرصــة “تاريخية” لتحقيق 

إيرادات سياحية واقتصادية.
مدينــة  بجنــوب  ضاحيــة  وفاروشــا 
فاماجوســتا، واشــتهرت بأنهــا “مدينة 

األشباح”، وأحيطت بسياج وأصبحت 
لشــمال  تركيــا  غــزو  منــذ  مهجــورة 

قبرص العام 1974.
ولم ُيسمح ألحد بدخول البلدة، وهي 
عبارة عــن منتجع للعطات يحيط به 
ســياج يمتــد حتــى البحــر، إال الجنــود 
األتراك منذ فرار سكانها من القبارصة 
اليونانيين وعددهم 39 ألف نسمة مع 

تقدم القوات التركية.

فتاة روسية تفوز بمسابقة خنقتها حتى الموت

تركيا تدرس إعادة فتح “مدينة األشباح” في قبرص

حفل عشاء تنكري في قصر كا فندرامين كاليرجي 
ضمن كرنفال البندقية في جنوب إيطاليا ) أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فيمــا لــم يتم بعــد اكتشــاف عاج 
لفيروس “كورونا” المستجد، الذي 
قضى على أكثر من 1600 إنســان 
مــن  اآلالف  عشــرات  بيــن  مــن 
المصابيــن، تظل التدابير الوقائية 
فــي الصيــن حيــث ظهــر المــرض، 

في أعلى درجاتها.
مــن  الفيــروس  انتقــال  وخشــية 
اإلنسان إلى الحيوان ومن ثم إلى 
اإلنســان، لجأ بعض الصينيين إلى 
وسيلة لحماية حيواناتهم األليفة 
من الفيروس، بحسب اعتقادهم.

وتتمثــل هــذه الوســيلة فــي وضع 
علــى  الواقيــة  الطبيــة  األقنعــة 
األليفــة، حســبما  وجــوه قططهــم 
نيــوز”  “فوكــس  شــبكة  أفــادت 

اإلخبارية.
وتعــرض صور نشــرت على موقع 
الصينــي  االجتماعــي  التواصــل 
“ويبــو”، القطــط ترتــدي الكمامات 

الواقية.

كولومبيــا  بجامعــة  علمــاء  توصــل 
األميركيــة فــي نيويــورك، ألســلوب 
مبتكر من شأنه الدفع بمعركة الطب 
ضد الســرطان؛ لصالح القضاء على 
علــى  باالعتمــاد  القاتــل،  المــرض 

“بكتيريا البروبيوتيك”.
قائمــة  ضمــن  األســلوب  وينــدرج 
تصّنــف  التــي  الســرطان،  عاجــات 
على أنها “مناعية”، أي أنها تســتعين 
المصــاب  لــدى  المناعــي  بالجهــاز 

بالمرض الخبيث في مواجهته.

وحسبما ذكر موقع “ساينس  «
فوكس” المتخصص باألخبار 

العلمية، فإن هذا النوع من 
البكتيريا يطلق مركبات تعمل 

كمثبطات لألورام، التي تستهدف 
الجهاز المناعي للمصاب 

بالسرطان.

“القطط المقّنعة” 
تظهر في الصين

تطوير بكتيريا 
“مبرمجة” على تدمير 

الخاليا السرطانية
توفيــت مقدمــة البرامج وعارضة األزياء البريطانية كارولين فاك، عن عمر 40 
عاما. وقالت أسرة “فاك” في بيان رسمي يوم السبت “نؤكد أن كارولين توفيت 
في 15 فبراير، ونطلب من الصحافة احترام خصوصية األســرة في هذا الوقت 
العصيــب، وأال يحاولــوا االتصال بنا أو تصويرنا”، بحســب صحيفة “ذا غارديان” 
البريطانيــة. وقــال محامي عائلــة كارولين فاك، لنقابة الصحافــة، إنها انتحرت، 

وتم العثور على جثتها بداخل شقتها بشرق لندن.
ورحلــت كاروليــن فــاك، قبــل خضوعهــا للمحاكمــة، فــي واقعــة اعتدائهــا علــى 

صديقها، وذلك في 4 مارس المقبل.
ونالــت كاروليــن فــاك، شــهرتها مــن تقديمهــا لبرنامــج تلفزيــون الواقــع )جزيــرة 

الحب(، إضافة إلى برامج “إكس فاكتور”.

انتحار مذيعة بريطانية شهيرة عن 40 عاما

ممثلة بوليوود أميرة دستور تقدم زيا مبتكرا خال أسبوع الموضة في 
مومباي )أ ف ب( وأفرج عن كارولين فالك بكفالة مالية بعد اعتقالها في شهر ديسمبر، بتهمة االعتداء على صديقها، 

البالغ من العمر 27 عاما بمصباح في منزلهم، فيما تسبب في جرح كبير برأسه.

ماذا لو...؟
في لقائه مع وسائل اإلعام قام الرئيس التنفيذي بالتحّدث عن إنجازات مؤسسته 
وحرص أن يســند تلك اإلنجازات باألرقام واإلحصاءات والوثائق. وســارت األمور 
بــكل مهنّيــة وحرفّيــة ووضوح ولم يخرج العرض عن مســاره. بعــد انتهاء الرئيس 
من تقديم عرضه الُمعد أعلن مسئول العاقات العامة عن فتح باب األسئلة قائاً:
 يرّحــب الرئيــس ومســاعدوه، كلٌّ حســب اختصاصه، بأســئلتكم. ربما الحظ بعض 
الحضــور تلــك النظــرة غير العادية التي وّجهها الرئيس إلى مســئول العاقات عند 
ذكره ’مســاعدوه‘ فبادر األخير وكأنه فهم ما وراء نظرة رئيســه قائاً: أود التأكيد 
بأن الرئيس التنفيذي يســعده تلقي أســئلتكم وســوف يقوم باإلجابة عليها بنفسه. 

وبدأت األسئلة واالستفسارات:
 من خصائص الصحافي المتميز تملكه المقدرة على تحليل البيانات والدهاء في 
كشف المسارات غير الواضحة والحكم على الخبر من خال طرح األسئلة القوية 
والذكية التي قد تستفز الطرف الثاني وتجعله يفقد شيًئا من اتزانه فيحصل هذا 
الصحافي على مبتغاه وهو توظيف ما يبدر من ذلك المسئول من تصريحات غير 

مألوفة في عناوين جاذبة للقراء. وهذا ما حصل في ذلك اللقاء.
عندمــا أحــسَّ مســئول العاقــات بــأن الرئيــس فقــد التركيز علــى توفيــر اإلجابات 
الصحيحــة علــى أســئلة الصحافييــن بقصــد أو ربمــا بــدون قصــد قــّرر بعد دراســة 
الخيــارات المتاحــة لــه، أن يســّلم رئيســه ورقــة صغيرة كتــب فيها: يمكنك ســيدي 
إشراك مساعديك في التعامل مع الصحافيين كلٌّ حسب تخصصه أو تطلب منهم 
إكمــال هــذا اللقــاء، وتعتــذر أنــت عــن عدم تمكنــك مــن المواصلة بســبب ارتباطك 
باجتمــاع آخــر أو أنــك تنهــي هــذا اللقــاء فقــد تجــاوز المــدة المحــددة له كمــا تعلم 

والقرار لسيادتكم.
ما رأيك سيدي القارئ في تدّخل مسئول العاقات واألسلوب الذي استخدمه مع 
رئيسه؟ ماذا ستكون ردة فعلك لو كنت أنت مسئول العاقات وترى رئيسك يفقد 
القــدرة علــى توفيــر اإلجابات الصحيحة في لقاءات مماثلة؟ أو ماذا ســتكون ردة 

فعلك لو كنت أنت الرئيس من تدخل مسئول العاقات؟

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر
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