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تعليمات الوقاية من التعرض 
«COVID-19» لفيروس كورونا

غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا بشكل دوري، مع الحرص على استخدام معقم اليدين

تنظيف األسطح واألشياء التي يتم استخدامها بشكل متكرر وتعقيمها جيدًا بصورة دورية  

غطِّ فمك عند السعال أو العطاس، وتخلص من المناديل المستخدمة بالطريقة الصحيحة 

تجنب لمس أي شخص يعاني من الحمى أو السعال

حّذر عدد كبير من الناشطين بوسائل التواصل االجتماعي، غالبيتهم من األطباء، من 
مزحة “تحدي كاسر الجمجمة” كما أسماه معظمهم، بعد االنتشار الواسع للمزحة على 
وســـائل التواصـــل عموما وعلى المنصة المعروفـــة “TikTok” خصوصا. وأفاد األطباء 
وغيرهم ممن علقوا على التحدي، الذي يجري بخداع الشخص للقفز في الهواء فقط 
للتصوير وأثناء القفز يتم سحب ساقي الضحية ما يجعله يسقط وترتطم جمجمته 
ا فـــي دول وأجـــزاء كبيرة من  بـــاألرض بقـــوة، عـــن أنـــه أدى إلى إصابـــات خطيرة جدًّ
العالم.مصدر طبي، رفض ذكر اسمه، أفاد لـ “البالد” بأن حاالت عدة عولجت في قسم 

الحوادث والطوارئ بالسلمانية جراء ممارسة التحدي.

عالج حاالت سقوط بسبب 
تحدي كسر الجمجمة
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“^” تنشر تفاصيل لقاءات اللجنة األكاديمية مع خريجي الصين

أعلـــن عدد مـــن خريجـــي الجامعات الصينيـــة الطبية 
أمـــس انتهاء الدفعة األولى منهـــم من إجراء المقابلة 
المقررة لهم مـــع اللجنة األكاديمية الطبية في جامعة 
الخليـــج العربي، فيما ينتظـــر الطلبة اآلخرون دورهم 
المجـــدول بيـــن األربعاء والخميـــس؛ لتكتمل المرحلة 
األولـــى في عمليـــة اعتماد شـــهاداتهم؛ وصواًل إليجاد 

الحلول الناجعة لمشكلة الطلبة.
وأكـــدوا في حديثهـــم لـ ”البـــالد” أن اللجنة األكاديمية 
ابتـــدأت اللقاءات من الســـاعة 3 مســـاء، وانتهت عند 

الســـاعة 7 مساًء، واحتوت اللقاءات، التي لم يتجاوز 
وقتهـــا 15 دقيقـــة لـــكل متخـــرج، علـــى الكثيـــر مـــن 
األســـئلة التـــي تتعلق بشـــخصية المتخرجيـــن، وعدد 
الـــدورات التدريبيـــة والخبـــرات التـــي راكموهـــا منـــذ 

فترة تخرجهم لحد اليوم. وأفادوا بأن اللجنة طالبت 
الطلبة بضرورة تزويدهم بأي شهادة مهنية أو عملية 
قد اجتازوها طوال الفترة الفاصلة بين تخرجهم لحد 
اآلن، مشيرين إلى أن اللجنة كانت على بينة ومعرفة 
عـــن كل طالـــب مـــن الطلبة الذيـــن دخلـــوا المقابالت، 
ولديها جميع المستندات والشهادات الخاصة عن كل 

طالب.
وأثنـــى الخريجـــون علـــى حفـــاوة االســـتقبال وتعاطـــي 
وأن  والمثمـــر،  باإليجابـــي  اللقـــاء  واصفيـــن  اللجنـــة، 
الخطوات األولى إليجاد حلول لمشكلتهم باتت واضحة 

)09(في األفق ومحل ترحيب من قبل الخريجين.

اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، قرينة العاهل رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، في قصر 
الصخيـــر أمـــس، حيـــث قدمـــت ســـموها لجاللته 

عضوات المجلس في دورة عمله السابعة.
واســـتهل صاحب الجاللة الملـــك اللقاء باإلعراب 
عـــن فخـــر مملكـــة البحريـــن بمـــا حققتـــه المـــرأة 
جميـــع  فـــي  بـــارزة  إنجـــازات  مـــن  البحرينيـــة 
المجـــاالت وعلـــى مختلـــف المســـتويات، مشـــيدا 
العمـــل  لرائـــدات  المشـــرفة  بالمســـيرة  جاللتـــه 
الوطنـــي، اللواتـــي أســـهمن فـــي نهضـــة وطنهـــن 
وتنشـــئة وتربيـــة أجيـــال متعاقبة أســـهمت فيما 

عليه البحرين اليوم من تقدم وازدهار.
وقـــال جاللتـــه إن مـــا شـــهدته تلك المســـيرة من 
خطـــوات واثقـــة ومتســـارعة حفلـــت بإنجـــازات 
مؤثـــرة، عمل المجلس األعلـــى للمرأة على دعمها 

ورعايتها.

إنجـازات رائـدة للمـرأة البحرينيـة
الوطنــي العمــل  لرائــدات  الملــك: مســيرة مشــرفة  جاللــة 

جاللة الملك مستقبال سمو رئيسة المجلس األعلى للمرأة وعضوات المجلس في دورته السابعة    

المنامة - بنا
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علوي الموسوي
المقابالت تنتهي 

الخميس... والسبت 
واألحد لالمتحانات المئوية

بدور المالكي | ترجمة فاضل المؤمن

تقـــدم 8 نـــواب بطلـــب لجنـــة تحقيـــق 
برلمانيـــة إلـــى رئيســـة مجلـــس النواب 
بشـــأن  زينـــل؛  عبـــدهللا  بنـــت  فوزيـــة 
شـــباك  الســـتخدام  الســـلبي  التأثيـــر 
الصيد القاعية على استنزاف الثروات 

البحرية.
وتضّمنت محاور التحقيق التحقق من 
األبعاد الســـلبية للصيد بطريقة الكراف 

البحريـــة،  الثـــروات  اســـتنزاف  علـــى 
المتوقعـــة  التأثيـــرات  واســـتعراض 
الستخراج الرمال البحرية على الثروة 
النـــواب:  الطلـــب  ومقدمـــو  البحريـــة. 
خالد بوعنق، أحمد الدمســـتاني، عادل 
العســـومي، إبراهيـــم النفيعـــي، محمـــد 
بوحمود، على إســـحاقي، عمار حســـن، 

هشام العشيري.

لجنة تحقيق برلمانية بشأن الصيد بـ “الكراف”
إبراهيم النهام

“األهلي” يوقع 
المبادئ المصرفية 

األممية

1.2 مليار دوالر أرباح 
البنوك بالبحرين 

في 2٠1٩
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جاللة الملك المفدى يستقبل سمو رئيسة المجلس األعلى للمرأة وعضوات المجلس في دورته السابعة 

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، قرينة 
العاهـــل رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة في قصر الصخير 
أمـــس، التـــي قدمـــت لجاللتـــه عضـــوات 

المجلس في دورة عمله السابعة.
واســـتهل حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
اللقـــاء باإلعراب عن فخر مملكة البحرين 
بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات 
بارزة في جميع المجاالت وعلى مختلف 
المســـتويات، مشـــيدا جاللتـــه بالمســـيرة 
المشرفة لرائدات العمل الوطني، اللواتي 
وتنشـــئة  وطنهـــن  نهضـــة  فـــي  أســـهمن 
وتربيـــة أجيـــال متعاقبـــة أســـهمت فيمـــا 

عليه البحرين اليوم من تقدم وازدهار.
وقال جاللته إن ما شـــهدته تلك المسيرة 
مـــن خطـــوات واثقـــة ومتســـارعة حفلت 
بإنجـــازات مؤثـــرة عمل المجلـــس األعلى 
حيـــث  ورعايتهـــا،  دعمهـــا  علـــى  للمـــرأة 
اســـتطاع منذ إنشـــائه أن يحقق إنجازات 
وطنيـــة حولت العمل النســـائي إلى شـــأن 
وطنـــي مـــن خـــالل تفعيلـــه اختصاصاته 
التي أنيطت به، ويباشـــر بتنفيذها برؤية 
الوطنيـــة،  قيمنـــا  إلـــى  تســـتند  واضحـــة 
ومبادئنا الدســـتورية، وقناعتنا الراسخة 
بـــأن المـــرأة البحرينية شـــريك أصيل في 
بنـــاء الدولة البحرينية وحماية نســـيجها 

الوطني.
وأكـــد جاللـــة الملـــك أن المـــرأة لهـــا دور 
الوطـــن  ونهضـــة  التنميـــة  فـــي  أساســـي 
إضافة إلى مســـؤوليتها النبيلة في تربية 
األجيـــال القادمة ورعاية أســـرتها، مؤكدا 
دعمه مســـيرة المرأة البحرينية لما تتميز 
بـــه مـــن إمكانات وكفـــاءة حققـــت مكانة 
كبيرة لها، وأثنى على المســـاهمة الكبيرة 
لعضوات المجلس منذ أنشـــائه وما امتاز 
بـــه من دور في تعزيـــز وتأكيد دور المرأة 

في المجتمع البحريني.
وأشـــاد صاحب الجاللـــة الملـــك بالجهود 
الســـمو  صاحبـــة  تبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة فـــي رفـــع كفـــاءة عمـــل المجلس 
بصورة مســـتمرة، وليصل اليوم إلى هذه 
المرحلـــة المتقدمة مـــن العمل وبمتابعات 
دقيقـــة تعمـــل على قيـــاس وإبـــراز حجم 
التقـــدم الـــذي تحققـــه المـــرأة البحرينية، 
منوهـــا جاللتـــه بمبـــادرات المجلـــس في 
التعريـــف بالمضمـــون المتحضـــر لتجربة 
مملكـــة البحريـــن على المســـتوى الدولي، 
وتوضيـــح حجـــم وتأثير تلـــك اإلنجازات 
فـــي  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة  علـــى 

البالد.
وهنـــأ جاللـــة الملـــك عضـــوات المجلـــس 
المجلـــس  عمـــل  لـــدورة  للمـــرأة  األعلـــى 
فـــي  التوفيـــق  لهـــن  متمنيـــا  الســـابعة، 
مواصلـــة العمـــل الســـتدامة تقـــدم المرأة 
البحرينيـــة، بعـــد أن برهنت علـــى قدرتها 
تطـــور  فـــي  الفاعلـــة  المشـــاركة  علـــى 

المجتمـــع، وفـــي مختلف ســـاحات العمل 
واإلنتـــاج، وبما يرتقي بـــأداء الوطن على 

المستويات كافة.
وخـــالل اللقـــاء تقدمـــت صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
بعظيـــم الشـــكر واالمتنـــان لجاللـــة الملك 
التـــي  الكبيـــرة  والمـــؤازرة  الدعـــم  علـــى 
تحظى بها المـــرأة البحرينية من جاللته، 
الملـــك  ثقـــة جاللـــة  أن  مؤكـــدة ســـموها 
بقـــدرات المـــرأة البحرينيـــة أســـهمت في 
تعظيم الفـــرص المتاحة أمامهـــا وتفعيل 
دورها في ظل ما تتحلى به من مقدرات 
مـــن  رفعـــت  وبصـــورة  وعمليـــة  علميـــة 

مستوى مشـــاركتها في مســـيرة االزدهار 
الوطنـــي، وزيـــادة مســـاهمتها فـــي تبـــوؤ 
مملكـــة البحريـــن مكانـــة متقدمـــة علـــى 

ساحات العمل اإلقليمي والدولي.
وأشـــادت صاحبة الســـمو الملكي رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بمـــا حظـــي بـــه 
المجلس طـــوال فترة عملـــه التي تقارب 
العشـــرين عامـــا مـــن دعم ورعايـــة ملكية 
ســـامية كانت بداياته في طبيعة إنشـــائه 
جـــاءت  التـــي  اختصاصاتـــه  وشـــمولية 
مترجمـــة لرؤيـــة ســـامية ســـباقة مكنـــت 
المجلس اليوم من اإلســـهام بشـــكل كبير 
المكتســـبات  مـــن  الكثيـــر  تحقيـــق  فـــي 

وفـــي  القضايـــا،  مـــن  العديـــد  ومعالجـــة 
مقدمتها نواحي االســـتقرار األسري الذي 
يعتبـــره المجلـــس فـــي مقدمـــة أولويـــات 

عمله.
ولفتـــت ســـموها فـــي هـــذا الســـياق إلـــى 
المـــرأة  تحققهـــا  التـــي  الطيبـــة  النتائـــج 
البحرينيـــة في الشـــأن االقتصادي، حيث 
يرصـــد المجلس مؤشـــرات متنامية على 
حيـــث  التنميـــة،  فـــي  مشـــاركتها  نســـب 
فـــي  المـــرأة  حضـــور  نســـبة  تضاعفـــت 
القطـــاع الحكومـــي، وزاد تمثيـــل المـــرأة 
التنفيذيـــة واإلشـــرافية،  المناصـــب  فـــي 
وتتنـــوع اســـتثماراتها فـــي ســـوق العمـــل 

الحـــرة وكذلك مجاالت عملها في القطاع 
الخاص.

وتحدثت صاحبة الســـمو الملكي رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمرأة خـــالل اللقاء عن 
االهتمـــام الدولـــي بالتعـــرف علـــى تجربة 
مملكة البحرين والترويج لها واالستفادة 
منهـــا مـــن خـــالل تبنـــي بعـــض مبادراتها، 
كمؤشـــر على نضج تجربة البحرين التي 
تعكـــس أداء مؤثـــرا للمـــرأة فـــي التنميـــة 
الوطنية، وكمركز للخبرة على المســـتوى 
اإلقليمي، في مجال تمكين المرأة وصوال 
لشـــراكتها الفاعلة والمتكافئة، وبما يدعم 

االهتمامات العالمية في هذا الشأن.

وفـــي ختام اللقـــاء، قدمت ســـموها كتابا 
والتعليـــم  البحرينيـــة  المـــرأة  بعنـــوان: 
“إشـــراقات مبكـــرة وريادة وطنيـــة” الذي 
أصـــدره المجلـــس األعلـــى للمـــرأة تنفيذا 
لتوجيهات صاحـــب الجاللة عاهل البالد؛ 
لتوثيـــق أهـــم العوامـــل التاريخيـــة التـــي 
ســـاندت دور المرأة كمساهم في تشكيل 
صورة ومكانـــة التعليم في البالد، ليكون 
ضمـــن الكتـــب المعتمـــدة والمتاحة لطلبة 
المـــدارس “كمـــادة إثرائيـــة” تـــدرس فـــي 
مراحـــل التعليـــم األساســـي، كمـــا قدمت 
ســـموها التقريـــر التوثيقـــي ألهـــم أعمال 
الدورة السادسة للمجلس األعلى للمرأة.

سبيكة ــيـــرة  األمـ ســمــو  بــحــضــور  ــرأة”  ــم ــل ل ــلـــى  “األعـ عــضــوات  يستقبل  ــل  ــاه ــع ال

مسيـرة مشرفة لرائدات العمل الوطني في إسهامهن بنهضة الوطن

قرينة العاهل: 
ثقة جاللة الملك 
بقدرات البحرينية 

أسهمت في 
تعظيم الفرص 

أمامها

جاللته يتسلم 
نسخة من كتاب 
المرأة البحرينية 

والتعليم 
“إشراقات مبكرة 

وريادة وطنية”

دعم جاللة 
الملك للمجلس 
طوال 20 عاما 
أسهم بتحقيق 

العديد من 
المكتسبات

اهتمام دولي 
بالتعرف على 

تجربة المملكة 
في تمكين المرأة 

واستنساخ بعض 
مبادراتها

إشادة بمبادرات 
المجلس في 
التعريف دوليا 

بالمضمون 
المتحضر لتجربة 

البحرين
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
رئيس مركز شـــرطة الرفاع المقدم الشيخ 
ســـلمان بن أحمد آل خليفـــة، بحضور عدد 
من الضباط من منتســـبي مديرية شـــرطة 

المحافظة الجنوبية.
تعزيـــز  ســـبل  بحـــث  اللقـــاء،  أثنـــاء  وتـــم 
التعاون والتنســـيق القائـــم بين المحافظة 
والمديرية فـــي مختلف المبادرات األمنية 
الرائـــدة. وأشـــاد ســـمو المحافـــظ بالجهود 
التـــي تقوم بهـــا مديرية شـــرطة الجنوبية 
علـــى  الحفـــاظ  فـــي  المجتمـــع  وشـــرطة 
مقومـــات األمن المجتمعي في المحافظة، 
ومـــا تبذله شـــرطة المجتمع مـــن عطاءات 

مشـــهودة فـــي توفيـــر األمن واألمـــان في 
مختلف البرامج والمبادرات التي تقوم بها 
المحافظة، فضًل عن دورهم وإسهاماتهم 

البارزة في خدمة شرائح المجتمع كافة.
شـــرطة  مبـــادرات  علـــى  ســـموه  واطلـــع 
المجتمـــع، إذ قـــدم المقدم الشـــيخ ســـلمان 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة عرًضا موجـــًزا لدور 
شـــرطة المجتمع وما تقوم بـــه من اهتمام 
بالـــغ في إطـــار تعزيـــز التعاون والشـــراكة 
المجتمعية، مشـــيًدا بالحـــرص الذي يوليه 
ســـمو المحافـــظ فـــي التنســـيق المتبـــادل 
والتعـــاون المثمـــر فـــي جميـــع المبـــادرات 
والبرامـــج التـــي تســـهم فـــي تعزيـــز األمن 

المجتمعي بالمحافظة الجنوبية.

سمو الشيخ خليفة بن علي يبحث 
التنسيق مع شرطة الجنوبية

تشغيل مركز إسعاف خدمات البر
بنـــاء علـــى توجيهـــات ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة لخدمـــة المخيميـــن

تتعـــاون المحافظـــة الجنوبية مع جمعيـــة الهلل األحمر 
ا في تشـــغيل مركز إســـعاف خدمات البر  البحرينـــي حاليًّ
لتقديم خدمات اإلســـعافات األولية لمرتادي البر بمنطقة 
الصخيـــر، وذلك مـــن خـــلل متطوعي لجنة اإلســـعافات 

األولية بالجمعية.
 وعقـــد ممثلو الجمعية اجتماًعا مع مدير إدارة الخدمات 
الهندســـية واالستثمار بالمحافظة الجنوبية خالد حاجي 
وممثليـــن عن المحافظة جـــرى خلله بحث توفير كل ما 
يلـــزم من أجل تقديم خدمات إســـعافية شـــاملة لمرتادي 
البر بناء على توجيهات محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة في دعـــم الجهود 
لخدمـــة  الجهـــات  مختلـــف  مـــع  المشـــترك  والتنســـيق 

المخيمين.
وأكـــد القائم بأعمال األمين العـــام لجمعية الهلل األحمر 
مبـــارك الحـــادي حـــرص الجمعية علـــى توفيـــر الخدمات 
اإلســـعافية لجميـــع مرتادي البـــر، وقال “يقـــوم متطوعو 
ـــا بدور مهم فـــي خدمة مرتـــادي التخييم  الجمعيـــة حاليًّ
بمنطقـــة الصخيـــر فـــي مركز خدمـــات البر التابـــع لوزارة 
الداخليـــة، ومد يد العون اإلســـعافي لكل المحتاجين بما 

في ذلك الحاالت الطارئة”.
 مـــن جانبـــه، أوضـــح رئيـــس لجنـــة اإلســـعافات األوليـــة 
كاظـــم القـــلف أثناء حضوره تدشـــين العيـــادة أن فريق 
اإلســـعافات األوليـــة فـــي الجمعيـــة يعمـــل علـــى تقديـــم 
خدمات اإلسعاف األولية ونشر التوعية وثقافة السلمة 
بيـــن مرتـــادي منطقـــة التخييم وذلـــك من خـــلل توزيع 
المطويـــات التي أعدتهـــا وزارة الداخلية وجمعية الهلل 

األحمر البحريني.
 فيما قّدم المشـــرف على العيادة محمد الشـــارقي شرًحا 
ـــا حـــول آليـــة عمل مركز اإلســـعافات الـــذي يقدم  تفصيليًّ
ا، من الخميس  خدماته على مدى 3 أيام متتالية أسبوعيًّ
الســـاعة الثالثة عصًرا وحتى الســـبت الســـاعة السادســـة 
مســـاء، متحدًثا عن وجود ســـيارة إســـعاف مجهزة لنقل 

الحاالت الحرجة.

المنامة - جمعية الهالل األحمر

األربعاء 19 فبراير 2020 - 25 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4145

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

تحت رعاية األمين العام للمؤسســـة الخيرية الملكية مصطفى 
الســـيد، وتزامًنا مـــع احتفاالت مملكـــة البحرين بذكـــرى ميثاق 
العمل الوطني أقامت المؤسسة الخيرية الملكية يوًما ترفيهًيا 

عائلًيا لمنتسبيها في منطقة الصخير.
واحتـــوى البرنامـــج على العديد مـــن الفعاليـــات لمختلف أفراد 
األســـرة، كمـــا تـــم تقديـــم ورشـــة حركيـــة عـــن “الســـيطرة على 
االنفعاالت” لألمهات من قدمتها المدربة خولة البوســـميط، إلى 
جانب إقامة مسابقة طبخ للبنات ومسابقات ترفيهية وحركية 

لألطفال من تقديم فريق ثمار التطوعي.
اشـــتمل اليـــوم الترفيهي على تعليم األطفـــال األعمال اليدوية 
والمســـابقات رياضية مثـــل كرة القدم وكـــرة الطائرة. وتتوجه 
المؤسســـة الخيريـــة الملكيـــة بكل الشـــكر والتقديـــر إلى جميع 
المتطوعين الذين ساهموا في إسعاد أسر المؤسسة والمشاركة 

في هذا البرنامج.

منتسبو “الخيرية الملكية” 
يحتفلون بـ “الميثاق”

القضيبية - مجلس الشورى

اســـتقبل رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي الصالح، صبـــاح أمس 
باكســـتان  بجمهوريـــة  الشـــيوخ  مجلـــس  رئيـــس  )الثلثـــاء(، 
اإلســـلمية الصديقة محمد صادق ســـنجراني، والوفد المرافق 
لـــه، لدى وصوله إلـــى مملكة البحرين في زيارة تســـتغرق أياما 

عدة؛ استجابة لدعوة كريمة من رئيس مجلس الشورى.
وقـــال رئيـــس مجلس الشـــورى “إن الزيارة سُتســـهم في تعزيز 
التعـــاون المشـــترك، خصوًصا فـــي المجال التشـــريعي، كما أنها 
تفتـــح آفاًقـــا جديدة فـــي التنســـيق وتوحيد المواقـــف والرؤى 

تجاه القضايا المشتركة، خصوصا في المحافل البرلمانية”.
وأشار إلى أن تنامي علقات الصداقة بين البحرين وباكستان، 
واســـتمرار توقيـــع االتفاقـــات ومذكـــرات التفاهم بيـــن البلدين 
الصديقيـــن، يؤكـــد الرغبـــة الصادقـــة للبناء على مـــا تحقق من 

إنجازات مشتركة بين البلدين.
وأعرب رئيس مجلس الشـــيوخ الباكســـتاني عن عظيم شـــكره 
وتقديـــره لرئيـــس مجلـــس الشـــورى ودعوتـــه الكريمـــة لزيـــارة 
المملكـــة، والتعـــرف عـــن كثـــب علـــى مـــا وصلـــت إليـــه مملكـــة 
البحريـــن مـــن تقـــدم ورقـــي ديمقراطـــي، الفًتـــا إلـــى أن زيارته 
لمملكـــة البحريـــن تؤكد اعتـــزاز جمهوريـــة باكســـتان بعلقاتها 
المتينـــة والتاريخيـــة مـــع المملكـــة، وحرصهـــا على مد جســـور 
التعـــاون في المجاالت الحيويـــة والتنموية التي تحقق التقدم 

والتطور للبلدين وشبيهما الصديقين.

تعزيز التعاون التشريعي 
مع باكستان
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بدء أعمال اجتماع “البحرينية البريطانية العسكرية”
توطيـــد التعـــاون والتنســـيق العســـكري بيـــن القـــوات المســـلحة للبلديـــن

أعمـــال  أمـــس،  صبـــاح  بـــدأت 
البحرينيـــة  اللجنـــة  اجتمـــاع 
المشتركة،  العسكرية  البريطانية 
إذ تـــرأس وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 
الفريـــق الركـــن عبـــدهللا النعيمي 
الجانـــب البحرينـــي، فيمـــا ترأس 
الجانب البريطاني كالً من اللواء 
NIGEL MAD� متقاعـــد  طيـــار 

مـــن   MARTIN DAY و   ،DOXK

وزارة الدفـــاع البريطانية، وذلك 
فـــي القيـــادة العامـــة لقـــوة دفاع 

البحرين.
تعزيـــزًا  االجتمـــاع  هـــذا  ويأتـــي 
والتنســـيق  التعـــاون  لعالقـــات 
المشـــترك  والعســـكري  الدفاعـــي 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  بيـــن 
والقـــوات المســـلحة البريطانيـــة، 
بحـــث  االجتمـــاع  فـــي  جـــرى  إذ 

عدد مـــن الموضوعـــات التي من 
شـــأنها تقويـــة وتوطيـــد التعاون 
المشـــترك  العســـكري  والتنســـيق 
بين قوة دفاع البحرين والقوات 

المسلحة البريطانية.
وحضر االجتماع مســـاعد رئيس 
هيئـــة األركان لإلمـــداد والتموين 
اللـــواء الركن بحري يوســـف مال 
هللا، ومديـــر الصيانـــة والتزويـــد 

بحـــري  الركـــن  اللـــواء  الفنـــي 
أنـــور الجـــودر، ومديـــر التعـــاون 
العســـكري اللـــواء الركـــن بحـــري 
محمد الســـادة، ومدير التخطيط 
والتنظيم والتقنيـــة اللواء الركن 
الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة، 
وعدد مـــن كبار ضباط قوة دفاع 

البحرين.

لقطة تذكارية  اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة
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الرفاع - قوة الدفاع

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ خليفة 
بن أحمـــد آل خليفة في مكتبه بالقيادة 
Thomas Lal� أمـــس، صبـــاح   العامـــة 

iberty مســـاعد رئيـــس منظمـــة الدفاع 
 ) IDS( الجـــوي والصاروخي المتكاملـــة
بشـــركة )رايثون( األميركيـــة، وبحضور 
الركـــن  الفريـــق  األركان  هيئـــة  رئيـــس 
ذيـــاب النعيمـــي. وأثنـــاء اللقـــاء، رحب 
البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد 
بمســـاعد رئيس منظمة الدفـــاع الجوي 

والصاروخـــي المتكاملة )IDS ( بشـــركة 
العالقـــات  بعمـــق  مشـــيدا  )رايثـــون(، 
مملكـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي  التاريخيـــة 
البحرين والواليات المتحدة األميركية، 
ومـــا يشـــهده التعـــاون المشـــترك بينهما 
من تطور ونماء في مختلف المجاالت، 
للشـــركة  المتقـــدم  بالمســـتوى  منوهـــًا 
والمتخصصـــة في تصنيـــع المنظومات 
وإنتـــاج المعدات والتقنيـــات المتطورة 
واألمنيـــة،  الدفاعيـــة  المجـــاالت  فـــي 

متمنيًا للشركة دوام التطور والتقدم.

إشادة بنماء التعاون مع أميركا

المنامة - وزارة العدل

اســـتقبل وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقاف الشيخ خالد 
بـــن علـــي آل خليفـــة بمكتبه أمس 
الكونجـــرس  مـــن موظفـــي  وفـــدا 
المملكـــة  يـــزور  الـــذي  األميركـــي 

حالًيا.
بالوفـــد،  العـــدل  وزيـــر  ورحـــب 
مشيًدا بمستوى عالقات الصداقة 
التاريخيـــة القائمـــة بيـــن البلديـــن 

والشـــعبين الصديقين وما تشهده 
فـــي  مســـتمر  ونمـــاء  تطـــور  مـــن 

المجاالت كافة.
وجـــرى خـــالل اللقـــاء اســـتعراض 
مجاالت التعاون المشترك وتبادل 

الخبرات في المجال القانوني.
حضـــر اللقاء وكيل الـــوزارة للعدل 
المستشـــار  اإلســـالمية  والشـــؤون 

وائل رشيد بوعالي.

بحث تبادل الخبرات القانونية مع أميركا

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي 
القيـــادة العامة صبـــاح أمس، وفًدا 
البحرينيـــة  اللجنـــة  أعضـــاء  مـــن 
المشـــتركة،  العســـكرية  البريطانية 
برئاسة كل من اللواء طيار متقاعد 
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DAY من وزارة الدفاع البريطانية، 
الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  وبحضـــور 

الفريق الركن عبدهللا النعيمي.
بعالقـــات  العـــام  القائـــد  وأشـــاد 
مملكـــة  تربـــط  التـــي  الصداقـــة 

البحريـــن بالمملكة المتحدة والتي 
لها جـــذور تاريخية متينـــة، منوًها 
البلديـــن  بيـــن  القائـــم  بالتعـــاون 
الصديقيـــن فـــي شـــتى المجـــاالت 
ومنها مـــا يتعلق بتبـــادل الخبرات 
متمنًيـــا  العســـكري،  المجـــال  فـــي 
ألعمـــال  والنجـــاح  التوفيـــق  كل 
البريطانيـــة  البحرينيـــة  اللجنـــة 
العسكرية المشتركة والتي تهدف 
إلـــى تحقيـــق التنســـيق والتعـــاون 
وتبـــادل  والتكامـــل  الدفاعـــي 
التجـــارب فـــي المجـــال العســـكري 

بين الجانبين.

جذور تاريخية متينة مع بريطانيا

إشادة بعمق العالقات مع بريطانيا
ــري ــك ــس ــع ــاون ال ــعـ ــتـ ــث الـ ــح ــب ــنـــي ي ــوطـ ــار األمـــــن الـ ــش ــت ــس م

األمـــن  مستشـــار  اســـتقبل 
الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي 
الملكي ســـمو اللواء الركن 
حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
أمـــس،  آل خليفـــة صبـــاح 
البحـــري  العنصـــر  قائـــد 
للقـــوات الملكيـــة البحريـــة 
البريطانيـــة العميـــد بحري 

دين باسيت.
مستشـــار  ســـمو  ورحـــب 
األمن الوطني قائد الحرس 
العنصـــر  بقائـــد  الملكـــي 
الملكيـــة  للقـــوات  البحـــري 
إذ  البريطانيـــة،  البحريـــة 

أشاد سموه بعمق العالقات 
الثنائيـــة والتاريخيـــة التي 
تربـــط مملكـــة البحرين مع 
المملكة المتحدة الصديقة، 
وأثنـــاء اللقاء جـــرى بحث 
المشـــترك  التعـــاون  أوجـــه 
العســـكري  المجـــال  فـــي 
بيـــن البلديـــن، مـــن خـــالل 
وســـبل  الخبـــرات  تبـــادل 
تطويرها، كما أشـــاد سموه 
بالدور الـــذي تقوم المملكة 
المتحـــدة علـــى المســـتوى 
الدولـــي فـــي حفـــظ األمن 

سمو الشيخ ناصر بن حمد مستقبال قائد العنصر البحري للقوات الملكية البحرية البريطانيةوالسلم العالمي.

الرفاع - قوة الدفاع

األربعاء 19 فبراير 2020 - 25 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4145

تنظيم الحفل الختامي لمبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي إلعداد القادة الشباب
5 مشـــروعات تفـــوز بمنـــح تدريبيـــة بالمعهـــد العربـــي للتخطيـــط فـــي الكويـــت

أقامـــت جمعية الكلمـــة الطيبة في مركز 
النهائـــي  الحفـــل  النموذجـــي،  المحـــرق 
لمبادرة سمو الشـــيخ عيسى بن علي آل 
خليفـــة إلعداد القـــادة الشـــباب، برعاية  
وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمن 
المؤيـــد وبحضـــور المديـــر العـــام للمعهد 
العربـــي للتخطيط بـــدر مال هللا ورئيس 
جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة حســـن بوهزاع، 
حيث تم تسليم شـــهادات الدبلوم لـ 90  
شـــابا وشـــابة مشـــاركين فـــي المبـــادرة، 
إذ فـــازت 5 مشـــروعات بمنحـــة تدريبية 
للمعهـــد العربي للتخطيط بدولة الكويت 

الشقيقة، والتي تكفل بها المعهد.
وبهذه المناســـبة، أوضـــح رئيس جمعية 
الكلمـــة الطيبـــة أن مبادرة إعـــداد القادة 
الشـــباب فـــي مملكـــة البحريـــن برعايـــة 
ســـمو الشيخ عيســـى بن علي بن خليفة 
آل خليفة، مبادرة تنموية نوعية تعكس 
للشـــباب  اإلبداعيـــة  بالقـــدرات  اإليمـــان 
البحرينـــي في قيـــادة مســـتقبل المملكة 

نحو آفاق أرحب في كل المجاالت.
وأعرب بوهزاع عن فخره، لهذه المبادرة 
التي دشنها سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفـــة فـــي ســـبتمبر الماضـــي، وهو 
مـــا يؤكـــد حـــرص ســـموه على مســـاندة 
البحرينـــي  الشـــباب  تطويـــر  مبـــادرات 
والخليجي في شـــتى المجاالت، مشيًدا 
بالتعاون المثمر والشراكة اإلستراتيجية 
مـــع المعهـــد العربـــي للتخطيـــط بدولـــة 
الكويـــت الشـــقيقة الـــذي يوفـــر برامـــج 
متطـــّورة من خالل خبـــراء متخصصين 

طوال مدة المبادرة.
بدوره، كشف المدير العام للمعهد العربي 
للتخطيط أهمية المبادرات البناءة التي 
تصب في االستثمار في العنصر البشري 
في مملكة البحرين، والتي تخدم خطط 
التنميـــة الشـــاملة التي تقوم بهـــا الدولة 
الوطنيـــة  كوادرهـــا  قـــدرات  بنـــاء  فـــي 
وتأهيلها لتقود المستقبل نحو مزيد من 
التقدم؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة 

ممكنة للمشاركين.

الوثيقـــة  بالعالقـــات  هللا  مـــال  ونـــوه 
بيـــن المعهـــد العربـــي للتخطيـــط بدولـــة 
الكويـــت وجمعية الكلمـــة الطيبة والتي 
أثمـــرت عـــن بلـــورة العديـــد مـــن األفكار 
والمشـــروعات فـــي إطار رؤى مشـــتركة 
بيـــن الجانبيـــن وبأهميـــة هـــذه البرامـــج 
فـــي بنـــاء المجتمعات وتحقيـــق التنمية 

المنشودة.
الشـــبكة  سيتم تأســـيس  وأضاف أنـــه   
العربيـــة للقادة الشـــباب، ومقّرها المعهد 
والتـــي  بالكويـــت،  للتخطيـــط  العربـــي 
ســـتتولى عملية المتابعـــة والتواصل مع 
الشباب أصحاب المشروعات الفائزة من 

المبادرة إلطالعهم على كل المستجدات 
في هذا الشأن.

مـــن جانبـــه، قـــال نائـــب رئيـــس جمعيـــة 
الكلمـــة الطيبـــة المنســـق العـــام للمبادرة 
أنـــور بوحســـن، وضعنا برنامجـــا طموحا 
للمشـــاركين فـــي المبـــادرة والذين وصل 
عددهم إلى 90 شابا وشابة تم اختيارهم 
بعناية وفقـــا لمعاييـــر موضوعية تعتمد 
على تقييم القدرات الشـــخصية لألفراد 
ومـــدى تجاوبهـــم مـــع سلســـلة البرامـــج 
التخصصية التي تـــم وضعها على أيدي 

مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
يذكر ان مبادرة ســـمو الشيخ عيسى بن 
علـــي إلعداد القادة الشـــباب فـــي مملكة 
البحريـــن بـــدأت من شـــهر أكتوبـــر للعام 

الماضي حتى فبراير ٢٠٢٠.
وتركز على تأهيل الشباب على متطلبات 
المجتمعـــي  والريـــادي  القيـــادي  العمـــل 
اإلبداعـــي،  التفكيـــر  وعلـــى  التنمـــوي، 
وإبراز المبادرات والمشـــروعات بأدوات 

ابتكارية.

جانب من التكريم

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

القضائيـــة  الدراســـات  معهـــد  عقـــد 
التحـــول  عـــن  نـــدوة  والقانونيـــة 
الرقمـــي بحضـــور رئيـــس محكمـــة 
المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  التمييـــز 
األعلـــى للقضاء المستشـــار عبدهللا 
البوعينين ووزير العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقاف الشـــيخ خالد 
بن علـــي آل خليفـــة والنائـــب العام 
علـــي البوعينيـــن ومحافظ مصرف 
البحريـــن المركـــزي رشـــيد المعراج 
وعدد من أعضاء السلطة القضائية 
العـــدل  وزارة  فـــي  ومســـؤولين 
واألوقـــاف  اإلســـالمية  والشـــؤون 
والنيابـــة العامة ومصـــرف البحرين 
أهميـــة  البوعينيـــن  المركزي.وأكـــد 
التحـــول الرقمـــي لكل المؤسســـات 
كمتطلـــب  والشـــركات  الحكوميـــة 
حتمـــي بعـــد التطـــور الباهـــر الـــذي 
يشـــهده العالم فـــي األنظمة الذكية 
للجهـــد  توفيـــر  مـــن  يميـــزه  ولمـــا 
عمليـــة  لدفـــع  والوقـــت  والمـــال 

كل  فـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
المجلـــس  أن  وأضـــاف  المجـــاالت. 
األعلـــى للقضـــاء بـــدأ فـــي التحول 
الرقمـــي التدريجـــي ضمـــن الخطة 
القضائية؛  للســـلطة  االســـتراتيجية 
بهـــدف تحســـين الكفـــاءة وســـرعة 
القضائيـــة  المنظومـــة  فـــي  األداء 
وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، 
وأعـــرب عـــن اهتمامـــه البالـــغ فـــي 
دفـــع وتيرة التحـــول الرقمي الكلي 
فـــي المجلس األعلـــى للقضاء وفقا 
لرؤيـــة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
القضائـــي  العمـــل  كفـــاءة  لزيـــادة 

وتحسين مستوى أداء المحاكم.
مـــن  المملكـــة  إن  المعـــراج  وقـــال 
التـــي  العالـــم  فـــي  الرائـــدة  الـــدول 
أدركـــت أهمية توظيـــف التطورات 
خدمـــة  أجـــل  مـــن  التكنولوجيـــة؛ 
وباألخـــص  المجتمـــع  مكونـــات 

القطاع المالي.

“األعلى للقضاء” يبدأ التحول الرقمي التدريجي

تسليم شهادات 
الدبلوم لـ 90 

شابا مشاركين 
في المبادرة
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المنامة - بنا

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
جواد العريض، بمكتبه، سفير جمهورية 
مملكـــة  لـــدى  الشـــقيقة  العربيـــة  مصــــر 
البحرين ياســـر محمد شـــعبان بمناســـبة 
لـــدى  لبـــاده  جديـــًدا  ســـفيًرا  تعيينـــه 
مملكة البحــــرين.  وخـــال اللقاء، رّحب 
بمـــا  منّوًهـــا  بالســـفير  العريـــض  جـــواد 
يربط مملكـــة البحرين وجمهورية مصر 
العربيـــة مـــن عاقـــات أخويـــه ومتميزة 
في كافــــة المجـاالت، مــؤكًدا للسفير أنه 
ســــوف يلقى كل الدعم والمســـاندة لكل 
ما يســـهل مهمتـــه الدبــــلوماسية تعزيًزا 

للعاقات بين البلدين الشقيقين.
 وخـــال اللقاء تم اســـتعراض العاقات 
الثنائيـــة القائمة بين البلدين إضافة إلى 

المواضيع ذات االهتمام المشـترك.
 مـــن جانبه، أشـــاد الســـفير ياســـر محمد 
شعبان بأواصر األخوة والمحبة القائمة 
ومـــا  الشـــقيقين  البلديـــن  شـــعبي  بيـــن 
تشهده مختلف أوجه التعاون بينهما من 
تطـــور ونماء في ظل قيـــادة ملك الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة وأخيه رئيس جمهورية مصر 

العربية عبدالفتاح السيسي.

استعراض العالقات الثنائية مع مصر

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

عقدت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة 
هالـــة األنصاري اجتمـــاع عمـــل ثنائي بمقر 
المجلـــس بالرفـــاع، مع وكيلـــة األمين العام 
لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا 
روال دشـــتي.وجرى بحـــث ســـبل التعـــاون 
والشـــراكة بين مملكة البحرين واإلســـكوا، 
تقـــدم  بتحقيـــق  يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا 
المرأة واستدامة مشـــاركتها في المجاالت 
التنموية، عبر االســـتفادة من تجربة مملكة 
البحريـــن فـــي اعتمـــاد النمـــوذج الوطنـــي 
للتوازن بين الجنســـين كدليل عمل وطني 
واالســـتراتيجيات  السياســـات  لواضعـــي 
البرامـــج  ومنفـــذي  والمشـــرعين  العامـــة 
والخطط، ويســـعى لتحقيـــق التوازن على 
يقلـــص  بشـــكل  المـــوارد  توزيـــع  مســـتوى 
ويغلق أي فجوات تؤثر على أوجه تحقيق 
تكافـــؤ الفـــرص بيـــن الرجـــل والمـــرأة على 

المستوى الوطني.

واســـتعرضت األنصـــاري جهـــود المجلـــس 
فـــي جمـــع قنـــوات المعلومات لمؤسســـات 
المملكـــة، عبـــر تفعيل آليـــات وأدوات نظام 
الحوكمـــة الوطنـــي لتحقيـــق التـــوازن بين 
الجنسين ولمتابعة تنفيذ النموذج الوطني 
ومن بينها إنشـــاء مرصد وطني لمؤشرات 
التوازن بين الجنســـين كمســـتودع شـــامل 
للمؤشرات الكمية والنوعية كافة، في إطار 
منظومة معرفية موحدة ودائمة التحديث 
لقياس معدالت التنافسية محلًيا وإقليمًيا 

ودولًيا.

وأكدت دشـــتي اســـتعداد اإلســـكوا لتعزيز 
التعـــاون مع المجلس في كل مجاالت دعم 
تقدم المرأة، مشـــيدة بالتجربـــة البحرينية 
المتقدمـــة فـــي هـــذا المجـــال، الفتـــة إلـــى 
أن المجلـــس كبيـــت خبـــرة قـــادر على رفد 
المنظمـــات الدوليـــة ذات الصلـــة بالخبرات 
الازمـــة للنهـــوض بالمـــرأة على المســـتوى 
الدولي، عبر تنفيذ مشـــاريع مشـــتركة، من 
أبرزهـــا إنشـــاء مركـــز دراســـات متخصص 
فـــي مجاالت المرأة بالتعاون المشـــترك مع 

الجامعة الملكية للبنات واالسكوا.

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة تجتمع مع وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا 

غلــق أي فجــوات تؤثــر علــى تحقيــق تكافــؤ الفــرص
تفعيل التعاون مع “اإلسكوا” لدعم برامج المرأة

الرياض - بنا

شـــاركت مملكـــة البحريـــن فـــي االجتماع 
اإلقليمـــي التحضيـــري للـــدورة 64 للجنة 
وضـــع المرأة باألمـــم المتحـــدة، واجتماع 
الـــدورة التاســـعة والثاثيـــن للجنة المرأة 
العربيـــة التابعـــة لجامعة الـــدول العربية، 
التي عقدت على مدى يومين في الرياض 
برئاسة المملكة العربية السعودية.وبدأت 
فعاليات الدورة التي عقدت تحت شـــعار 
“تمكيـــن المـــرأة... تنميـــة للمجتمـــع” فـــي 
يومهـــا األول بعقـــد االجتمـــاع اإلقليمـــي 
التحضيري للدورة 64 للجنة وضع المرأة 
اســـتعراض  جـــرى  إذ  المتحـــدة،  باألمـــم 
نتائج إعان ومنهاج عمل بكين اإلقليمي 
بعد 25 سنة وإعان بكين اإلقليمي +25.
فيمـــا شـــهد اليـــوم الثاني انعقـــاد اجتماع 
لجنة المرأة العربية، وجرت مناقشة جملة 
مـــن الموضوعـــات المدرجة علـــى جدول 
األعمـــال مـــن بينهـــا تقرير نشـــاط األمانة 

العامـــة ما بين الـــدورة الســـابقة والدورة 
المســـتدامة  التنميـــة  وأجنـــدة  الحاليـــة، 
المنطقـــة  فـــي  المـــرأة  وتمكيـــن   2030
العربية، إضافة لمتابعة توصيات المؤتمر 
الـــوزاري حـــول )تعزيـــز دور المـــرأة فـــي 
المجتمعات العربية - الدروس المستفادة 
من جميـــع أنحاء العالـــم(، وتطوير آليات 
التعـــاون مـــع المنظمات الدوليـــة المعنية، 
واســـتعراض الموضوعـــات المقدمـــة من 

الـــدول األعضاء. وشـــهدت الدورة إعان 
الرياض عاصمة المرأة العربية 2020.

 36 الـــدورة  البحريـــن  مملكـــة  وترأســـت 
للجنة المـــرأة العربية، واحتضنت أعمالها 
التي عقدت العام 2017 بالمنامة، وأنابت 
مجموعـــة الدول العربيـــة البحرين إللقاء 
بيانهـــا الموحـــد فـــي ختام أعمـــال الدورة 
الــــ 62 للجنـــة وضـــع المـــرأة التابـــع لألمم 

المتحدة في نيويورك.

تعزيز دور النساء العربيات وتطوير التعاون مع المنظمات الدولية
“األعلى للمرأة” يشارك في اجتماع “المرأة العربية” بالرياض

منح مزيد من الفرشات للمزارعين بالسوق المركزية
خلـــف لــــ ”^”: عـــرض المنتجـــات المحليـــة علـــى األرفـــف أولويـــة

أفـــاد وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
لـــــ “البـــاد” عـــن أنه تـــم هـــذا تخصيص 
المركزيـــة  المنامـــة  بســـوق  فرشـــة   40
للمزارعيـــن البحرينيين، وبأنه رقم قابل 
لازديـــاد إن اســـتلزم األمـــر، موضًحا أن 
“الســـوق هي األهـــم في بيـــع المنتجات 

الزراعية على مستوى المملكة”.
التخصيـــص  هـــذا  أن  خلـــف  وأوضـــح   
مـــن  الحاليـــة  المطالبـــات  ســـيغطي كل 
المزارعين البحرينييـــن للمرحلة األولى 
للبيـــع فـــي الســـوق، مؤكـــًدا أن المـــزارع 
البحرينـــي له األحقية فـــي بيع منتجاته 
بهـــذا الســـوق بشـــكل واســـع، باعتبـــاره 
أحـــد العناصر المهمـــة إلنعاش االقتصاد 

الوطني. وقال خلف “ســـبق لي أن قمت 
بزيـــارة ســـوق المنامـــة المركزيـــة بمعية 
األمين العام للمبادرة الزراعية الشـــيخة 
مـــرام بنت عيســـى آل خليفـــة؛ للوقوف 
على مطالبهـــم واحتياجـــات المزارعين 
البحرينيين، والتي تســـاعدنا لكي نحدد 
أولوياتنـــا لهـــم فـــي األيـــام المقبلـــة، كما 
سنســـتمر في نهـــج الزيـــارات الميدانية 
لقيـــاس جودة األداء، وتحديد المطالب 

بشكل مباشر”.
فرشـــة  األربعيـــن  “تخصيـــص  وتابـــع   
المذكـــورة، يأتـــي بشـــكل مضـــاف إلـــى 
تمنـــح  متعـــددة  أخـــرى  مســـاحات 
للمزارعيـــن البحرينييـــن، بمناطق أخرى 
وبشـــكل أقـــرب لمنصات البيـــع المفردة، 
منهـــا بســـوق المزارعيـــن بهـــورة عالـــي، 

وكذلـــك بســـوق المزارعيـــن فـــي البديع 
التي تنظم كل يوم سبت”.

 وعـــن مطالبـــة المزارعيـــن البحرينييـــن 
منتجاتهـــم  بوضـــع  األولويـــة  بمنحهـــم 
المحليـــة علـــى األرفـــف فـــي األســـواق 

المركزيـــة، وبـــأال ُتخلط مع المســـتوردة، 
“المزارعـــون البحرينيـــون  الوزيـــر  قـــال 
لديهـــم األولويـــة فـــي وضـــع منتجاتهم 
أن  عـــن  ناهيـــك  حريـــة،  بـــكل  وبيعهـــا 
منتجاتهـــم هـــي األكثـــر جـــودة وطلًبـــا، 
واألكثـــر تعاقـــًدا مع الجهـــات الحكومية 
والهايبـــرات  الســـوبرماركت  ومحـــات 
المتناثـــرة بالمملكة”. وختم الوزير خلف 
بالقـــول “نســـير فـــي كل ســـبيل يســـاعد 
علـــى دعـــم القطـــاع الزراعـــي والمزارع 
البحرينـــي علـــى حد ســـواء، بما تســـمح 
واألنظمـــة،  والقوانيـــن  صاحياتنـــا  بـــه 
كمـــا نتواصل دائًمـــا مع المعنييـــن كافة؛ 
للوقـــوف علـــى احتياجـــات المزارعيـــن 
والمصاعـــب  وأولوياتهـــم،  البحرينييـــن 

التي تعترضهم؛ لكي نزيلها”.

متحف قلعة البحرين أول موقع بحريني بقائمة “اليونيسكو”
مي بنت حمد: المنجزات الثقافية تتحقق بالشراكة بين المؤسسات العامة والخاصة

احتفـــت هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
عشـــرة  الثانيـــة  بالذكـــرى  أمـــس  مســـاء 
لتأســـيس متحـــف موقـــع قلعـــة البحرين، 
بحضور عدد مـــن المهتمين ورّواد الحراك 

الثقافي في مملكة البحرين.
ويعـــد متحف موقع قلعـــة البحرين واحدًا 
من أهم المؤسسات الثقافية في المملكة، 
حيـــث يعمـــل على حفـــظ وعـــرض العديد 
مـــن المكتشـــفات األثرية الخاصـــة بموقع 
“قلعة البحرين: عاصمـــة دلمون وميناؤها 
البحرينـــي األول  الموقـــع  القديـــم”، وهـــو 
الـــذي يتـــم إدراجـــه علـــى قائمـــة التـــراث 

العالمي لمنظمة اليونيسكو.
هيئـــة  رئيســـة  قالـــت  المناســـبة  وبهـــذه 
البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفـــة: “ال نحتفـــي فـــي ذكرى 

تأســـيس متحـــف موقـــع قلعـــة البحريـــن 
بإنجاز مشروع ثقافي يعد ركيزة أساسية 
لمملكـــة  الثقافيـــة  التحتيـــة  البنيـــة  فـــي 
البحريـــن فقط، بل هي فرصة نســـتثمرها 
لنؤكـــد أن المنجـــزات الثقافيـــة لألوطـــان 
تتحقـــق في ظل شـــراكة وتعاون متين ما 

بيـــن كافـــة الجهـــات من مؤسســـات عامة، 
خاصة وأهلية”. 

وتوجهـــت بالشـــكر إلى مجموعـــة أركابيتا 
التي دعمت تأســـيس متحـــف موقع قلعة 
البحريـــن، الـــذي فتـــح أبوابه عـــام 2008، 
كمـــا شـــكرت الدعم المســـتمر مـــن الرئيس 

عاطـــف  أركابيتـــا  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
إلـــى جانـــب  الدائـــم  عبدالملـــك ووقوفـــه 

الحراك الثقافي في مملكة البحرين.
وأضافـــت: “إن تأســـيس الصـــرح الثقافي 
والحضاري جاء ضمن مشـــروع االستثمار 
فـــي الثقافـــة، الـــذي حققنـــا عبـــره وعلـــى 
مـــدى أكثـــر من عقـــد مـــن الزمن مشـــاريع 
بنيـــة تحتيـــة ســـاهمت في تعزيـــز حضور 
مملكـــة البحريـــن كمركـــز إقليمـــي وعالمي 
لإلنتاج الثقافي، كوجهة عالمية وإقليمية 
للســـياحة الثقافيـــة وكنمـــوذج ناجـــح في 
التنميـــة المســـتدامة”. وأشـــارت الشـــيخة 
مـــي بنت محمـــد آل خليفة إلى أن الذكرى 
الثانية عشـــرة الفتتاح متحف موقع قلعة 
البحريـــن تأتـــي بتزامـــن مع حـــراك ثقافي 
كبيـــر تشـــهده مملكـــة البحرين هـــذا العام، 
ينـــدرج ضمن برنامج الهيئـــة لـ2020 الذي 

يحمل شعار “دلمون حيث الكثافة”.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة فـــي مكتبها صباح أمس، ســـفير 
المملكـــة المغربية الشـــقيقة لـــدى مملكة 
وتأتـــي  بنخيـــي،  مصطفـــى  البحريـــن 
هـــذه الزيـــارة في إطار تعزيـــز العاقات 
بيـــن  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة  األخويـــة 
هيئـــة  رئيســـة  ورّحبـــت  المملكتيـــن.  
بالســـفير  واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن 
المغربـــي، مثّمنًة اهتمامه ببرامج الهيئة 

ضمـــن العام الجـــاري الذي يحمل شـــعار 
)دلمـــون حيـــث الكثافـــة( باإلضافـــة إلى 
الفعاليـــات المميـــزة التـــي تقـــام خـــال 
مهرجان ربيع الثقافة الذي انطلق خال 
فبراير الجاري.  من جانبه، أشاد بنخيي 
بالـــدور الـــذي تضطلع به هيئـــة البحرين 
للثقافة واآلثار في مجال َصون التراث، 
وحمايـــة اآلثـــار، إضافـــة إلـــى الفعاليات 
الثقافية والعروض الفنية المنّوعة التي 

ج لمملكة البحرين. ُتروِّ

تعزيز العالقات الوطيدة مع المغرب
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المجلس األعلى للمرأة يشارك في اجتماع لجنة المرأة العربية بالرياض   

إبراهيم النهام

هيئة الثقافة تحتفي بالذكرى الثانية عشرة لتأسيس متحف موقع قلعة البحرين

عصام خلف

يتقدم
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وجميع العاملين في

شركة البحرين للسينما ش.م.ب
بخالص العزاء والمواساة إلى عضو مجلس اإلدارة

السيد جهاد يوسف أمني
عضو مجلس اإلدارة 

وإلى عموم عائلة أمني الكرام
في فاة المغفور له بإذن هللا تعالى

عـمه
احمد عبداهلل امني

سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهلة وذويه الصبر والسلوان

) إنا لله وإنا إليه راجعون (

سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

Scanned with CamScanner

يتقدم

رئيس و أعضاء مجلس االدارة و االدارة التنفيذية

وجميع العاملين في

بخالص العزاء والمواساة إلى 

السيد / محمد إبراهيم زينل 
عضو مجلس اإلدارة

و إلى عموم عائلة زينل الكرام

في وفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

عمته



المنامة - وزارة الداخلية

نّظمـــت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي 
بالتعـــاون مع المكتـــب التنفيـــذي للجنة 
ورشـــة  الكـــوارث،  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
العمل التاسعة حول “الحد من المخاطر 
واألزمـــات” بهـــدف تحديـــث المصفوفة 
للمخاطـــر، حســـب األولويـــة،  الوطنيـــة 
ـــا وعامـــاً  80 مختصًّ بمشـــاركة  وذلـــك 
في مجـــال التخطيط للطوارئ وتحليل 

المخاطر.
و  الحمايـــة  إدارة  مديـــر  وأوضـــح   
السامة، رئيس المكتب التنفيذي للجنة 
الوطنية لمواجهة الكوارث أن الورشـــة، 
تأتـــي تنفيـــًذا لتوجيهـــات رئيـــس األمن 
العـــام رئيـــس اللجنة الوطنيـــة لمواجهة 
حســـن  بـــن  طـــارق  الفريـــق  الكـــوارث 
الحســـن، لما لها مـــن أهمية في تحديث 
المصفوفـــة الوطنية للمخاطر، ودراســـة 
وتحليـــل  بتحديـــد  الخاصـــة  المبـــادئ 
حســـب  تصنيفهـــا  وكيفيـــة  المخاطـــر 
األولويـــة، مـــا يســـهم فـــي تعزيـــز آليات 
التنســـيق الوطنيـــة للحـــد مـــن مخاطـــر 
الكفـــاءة  ورفـــع  واألزمـــات،  الكـــوارث 

الكـــوارث  مـــع  التعامـــل  والقـــدرة علـــى 
واألزمات والمخاطر بكافة أنواعها.

 وأشـــار إلـــى أن منظومـــة نجـــاح إدارة 
ومواجهــــة األزمات والكـــوارث، تحتاج 
المخلصـــة  الوطنيـــة  الطاقـــات  حشـــد 
والجهـــود ســـواء فـــي المجـــال األمنـــي 
الرؤيـــة  تشـــمل  والتـــي  المدنـــي  أو 
االســـتراتيجية إلدارة الكـــوارث والحـــد 
من أخطارها، مشدًدا على أهمية مسألة 
التناغـــم بيـــن جميـــع المكونـــات إلنجاح 

هذه المنظومة وتخفيف حدة تأثيرها.
 وتضّمنـــت الورشـــة، مقدمـــة فـــي إدارة 
األزمـــات والكوارث والتعاريف المتعلقة 
بهـــا مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار، شـــرح 
آليـــة تقييـــم وتحليـــل المخاطـــر، مروًرا 
بالمفاهيم والنظريات الخاصة بالكوارث 
والتخطيط لها. عاوة على ذلك، دراسة 
وتحديدهـــا  المخاطـــر  تحليـــل  مبـــادئ 
وتصنيفها حســـب األولويـــة لإلجراءات 
المســـتقبلية، بهدف إصدار دليل شـــامل 
لسنة 2020 خاص بالمخاطر على شكل 

مصفوفة وطنية.

رفع القدرة على التعامل مع الكوارث واألزمات
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مركز “تمكين” لخدمة العمالء بالسيف ينال الذهبية
المتعاملين رضـــا  وزيـــــادة  الــحــكــومــيــة  ــات  ــدم ــخ ال كـــفـــاءة  رفـــع 

لخدمـــة  تمكيـــن  مركـــز  حصـــد 
علـــى  الســـيف  بمجمـــع  العمـــاء 
تصنيـــف الفئـــة الذهبيـــة ضمن 8 
مراكز حاصلة على هذا التصنيف 
فـــي برنامج تقييم مراكز الخدمة 
الحكومية “تقييم2” لسنة 2019.

لجنـــة  أعضـــاء  مـــن  عـــدد  وقـــام 
تقييم مراكـــز الخدمة الحكومية، 
يتقدمهم وكيل وزارة الخارجية، 
رئيـــس مجلس األمنـــاء في مركز 
البحرين للدراسات االستراتيجية 
والدولية ودراسات الطاقة، نائب 
رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة 
بـــن  الشـــيخ عبـــدهللا  الحكوميـــة 
أحمـــد آل خليفة بزيارة إلى مركز 
خدمـــة العمـــاء بمجمـــع الســـيف 
لتمّيـــز  الذهبـــي  الـــدرع  لتعليـــق 
المركز فـــي تقديـــم الخدمة وفق 
أعلى معايير الجودة، من ســـرعة 

وكفاءة.
 وعبر الرئيس التنفيذي لصندوق 
العمـــل تمكيـــن إبراهيـــم جناحـــي 
عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره لهـــذا 
العهـــد  ولـــي  قبـــل  مـــن  التكريـــم 
نائب القائد األعلـــى النائب األول 

لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، والذي يأتي من 
حـــرص ســـموه علـــى رفـــع كفاءة 

الخدمات الحكومية وزيادة رضا 
توحيـــد  خـــال  مـــن  المتعامليـــن 
معاييـــر الخدمة المقدمة وتطوير 
والتجهيـــزات  البشـــرية  المـــوارد 

الفنيـــة بمـــا يعـــزز مبدأ الشـــفافية 
والتنافسية واإلبداع.

وقـــال جناحي: “نحـــن في تمكين 
ركائزنـــا  تفعيـــل  علـــى  نحـــرص 
مـــع  يتـــاءم  بمـــا  اإلســـتراتيجية 
تحسين جودة الخدمات المقدمة 
علـــى كافة األصعدة وذلك بغرض 
التنـــوع  مـــن  المزيـــد  تحقيـــق 
وهـــذا  واالســـتدامة،  والتســـارع 
يتطلـــب مّنـــا جهـــًدا مضاعًفـــا في 
تحقيـــق أعلى معاييـــر األداء عبر 
تفعيـــل أدوات القياس المتقدمة، 
واالطاع علـــى التجارب الرائدة، 
العمـــاء،  رضـــا  مـــدى  وقيـــاس 
المســـتمر  التدريـــب  جانـــب  إلـــى 
لموظفينا لتطوير أدائهم لتكريس 
نمـــوذج متميز في يحتذى به في 

مجال خدمة العماء”.
ويعتمد تقييم المراكز الحكومية 
علـــى 5 معاييـــر رئيســـية تتمثـــل 
في ســـهولة الوصـــول إلى المركز، 
الخدمـــة،  توفيـــر  فـــي  والتميـــز 
وماءمـــة بيئة المركز، وساســـة 
إدارة العمـــاء، وفاعلية العمليات 

اإلدارية.

ضاحية السيف - تمكين

المنامة - وزارة الصحة

بنـــاًء علـــى دعـــوة كريمـــة مـــن األمانـــة 
العامـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليج العربية، وبالتنســـيق مع مجلس 
الصحـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون، يعقد 
اجتماع استثنائي لوزراء الصحة بدول 
مجلـــس التعاون حول فيـــروس كورونا 
بالمملكـــة  الريـــاض  بمدينـــة  المســـتجد، 
اليـــوم  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
األربعـــاء؛ بهدف الوقـــوف على جاهزية 
واســـتعداد الـــدول األعضـــاء لمواجهـــة 

فيروس كورونا المستجد.
وتشـــارك مملكة البحرين بوفد برئاســـة 

وزيـــرة الصحـــة فائقة الصالـــح في هذا 
مقـــر  فـــي  ســـينعقد  الـــذي  االجتمـــاع، 
األمانـــة العامة لـــدول مجلـــس التعاون، 
دول  فـــي  الصحـــة  وزراء  وبمشـــاركة 
المجلس واألمين العام لمجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربية، إذ ســـيتم عرض 
مـــع  التنســـيقي  الصحـــة  مجلـــس  دور 
وزارات الصحة بدول المجلس في هذا 
الصدد، واســـتعراض الوضع الجاري في 
كل دولة، شاماً اإلجراءات المتبعة في 
المنافذ واإلحصاءات المتعلقة بالمرض 

وخطط الطوارئ والجهوزية.

اجتماع وزاري استثنائي بالرياض عن “كورونا”

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة أمـــس رئيـــس هيئـــة 
الجنـــرال  الســـابق  البريطانـــي  األركان 
المتقاعـــد اللـــورد ديفيد ريتشـــارد، عضو 
مجلس اللـــوردات، وذلك بحضور رئيس 
الحســـن.  طـــارق  الفريـــق  العـــام  األمـــن 
الجنـــرال  بزيـــارة  الوزيـــر  رحـــب  وقـــد 
المتقاعـــد اللـــورد ديفيـــد ريتشـــارد إلـــى 
مملكـــة البحريـــن، والتي تأتـــي في إطار 
التواصـــل وتبادل وجهات النظر. وأشـــاد 

الوزيـــر بالعاقـــات التاريخيـــة والوثيقـــة 
تعـــد  والتـــي  الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن 
أرضية جيدة لتعزيز التعاون والتنســـيق 
األمني، مشـــيدا بالحرص المشـــترك على 
دعـــم وتطويـــر هذه العاقـــات بما يحقق 
المصالـــح المشـــتركة. وتم خـــال اللقاء، 
والتنســـيق،  التعـــاون  مجـــاالت  بحـــث 
بجانب عدد من الموضوعات والمســـائل 
المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  األمنيـــة 

والتطورات على الساحة اإلقليمية.

تعزيز التنسيق األمني بين البحرين وبريطانيا

“اليونسكو” تشيد بمبادرة سمو رئيس الوزراء بشأن يوم الضمير العالمي
المدير العام المساعد للمنظمة: تتالقى مع أهداف المنظمة وترسي نهج التفاهم بين الشعوب

عقد الشيخ حسام بن عيسى آل 
خليفة اجتماعا أمس، مع المدير 
العام المساعد بمنظمة اليونسكو 
نيكـــوالس كاســـيانيديس، بمقـــر 
المنظمة في باريـــس بجمهورية 
فرنســـا، بحضور عدد من ممثلي 
ديـــوان صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيـــس الـــوزراء، وممثليـــن عـــن 
باريـــس،  فـــي  البحريـــن  ســـفارة 
والمنـــدوب الدائـــم للبحرين في 
منظمـــة اليونيســـكو وعـــدد مـــن 

مسؤولي المنظمة.
وأثنـــاء االجتماع، أشـــاد الشـــيخ 
حسام بن عيسى آل خليفة بدور 
منظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربية 
“اليونســـكو”،  والثقافـــة  والعلـــم 
وإســـهاماتها الكبيرة في تحقيق 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
2030 التـــي اعتمدتهـــا الجمعية 
ومـــا  المتحـــدة،  لألمـــم  العامـــة 
تقـــوم به مـــن دور نشـــط وفعال 
في إرســـاء التعـــاون الدولي في 
مجال التربية والثقافة والعلوم، 
وجهودهـــا المســـتمرة فـــي بنـــاء 
القائمـــة  المعرفيـــة  المجتمعـــات 
وقيـــم  الثقافـــي  التنـــوع  علـــى 

العدالة واألمن.
قـــرار  تضمنـــه  مـــا  واســـتعرض 
الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة 
الثالثـــة  دورتهـــا  فـــي  الصـــادر 
يوليـــو  شـــهر  فـــي  والســـبعون 
2019، باعتمـــاد مبـــادرة رئيـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
الضميـــر  يـــوم  إطـــاق  خليفـــة، 
الدولي، فـــي الخامس من أبريل 
وســـيلة  ليشـــكل  عـــام،  كل  مـــن 
لتعبئـــة جهـــود المجتمـــع الدولي 
لتعزيـــز التفاهـــم والتضامـــن من 

أجل بنـــاء عالم مســـتدام قوامه 
المحبـــة والوئام. وأشـــار الشـــيخ 
حســـام بن عيسى آل خليفة إلى 
مـــا أكـــده قـــرار الجمعيـــة العامة 
لألمـــم المتحـــدة بشـــأن اعتمـــاد 
يـــوم الضميـــر الدولـــي، وأهميـــة 

فـــي  اليونســـكو،  منظمـــة  دور 
هـــذا  أهـــداف  وتنفيـــذ  تحقيـــق 
القـــرار، عبـــر مســـاهمتها الفعالـــة 
وأنشطتها المتصلة بتعزيز ثقافة 
الســـام والاعنف والحـــوار بين 
الثقافـــات؛ مـــن أجـــل المســـاعدة 
الســـام  تحقيـــق  ضمـــان  علـــى 

والتنمية المستدامة.
ومـــن جانبـــه، عبـــر المديـــر العام 
اليونســـكو  بمنظمـــة  المســـاعد 
عـــن  كاســـيانيديس،  نيكـــوالس 
تقديره للجهود والمبادرات التي 
تقودهـــا مملكـــة البحرين؛ بهدف 
تعزيـــز التعـــاون الدولي وحشـــد 
الدعـــم من أجـــل المســـاهمة في 
إرســـاء الســـام واالســـتقرار في 
العالـــم، منوهـــًا بأهميـــة مبـــادرة 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة الخاصـــة بإطاق يوم 
الضميـــر الدولـــي، ووصفهـــا بأنها 
أهميـــة،  وذات  كبيـــرة  مبـــادرة 
وتتاقى في أهدافها مع مساعي 
اليونســـكو؛ من أجل تعزيز القيم 
اإلنســـانية وإرســـاء نهج التفاهم 

بين الشعوب.

المنامة - بنا
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حسام بن عيسى: 
تدعيم مبدأ السالم 

والالعنف والحوار بين 
مختلف الثقافات

المنامة - وزارة الداخلية

في إطار االســـتعدادات العتماد “عالي” 
بالمحافظـــة  الصحيـــة  للمـــدن  نموذجـــا 
الشـــمالية من منظمـــة الصحـــة العالمية 
قـــام  الصحـــة،  وزارة  مـــع  وبالتعـــاون 
محافظ الشـــمالية علي العصفور بجولة 
تفقديـــة فـــي عالـــي، برفقـــة عـــدد مـــن 
ممثلي الجهـــات ذات العاقة. وشـــملت 
الجولـــة عددا من مواقـــع صناعة الفخار 
واألنشطة التجارية والخدمية والمواقع 
األخرى؛ في استجابة للماحظات التي 
أثارها أهالـــي عالي خـــال االجتماعات 

التحضيريـــة لبرنامـــج المـــدن الصحية. 
احتياجـــات  إلـــى  المحافـــظ  واســـتمع 
صانعـــي الفخار وســـبل تطوير الصناعة 
بمـــا يكفـــل الحفـــاظ علـــى هـــذه الحرفة 
التراثيـــة، التـــي تعتبـــر من أبـــرز المعالم 
األثريـــة في عالي، موجها إلى دراســـتها 
العاقـــة؛  ذات  الجهـــات  مـــع  بالتعـــاون 
تمهيـــدا إليجـــاد الحلـــول المناســـبة، كما 
تم التأكد من التزام األنشـــطة التجارية 
التنظيميـــة  باالشـــتراطات  والخدميـــة 

والتراخيص الصحية والبيئية.

دراسة احتياجات مصانع الفخار هشام بن عبدالرحمن يكرم 28 جهة وفردا شاركوا بوثيقة العمل التطوعي
ثائر مصطفى ينال ميدالية رائد العمل التطوعي وفريق خدمة المجتمع يتصدر فئة المنظمات

كّرم محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة 28 جهـــة وفردا، 
أثـــروا 24 برنامًجا ونشـــاًطا فـــي العامين 
2018 و2019، طبًقـــا للفئات الســـت التي 
العاصمـــة  محافظـــة  وثيقـــة  تضمنتهـــا 
محافظـــة  تعتبـــر  إذ  التطوعـــي،  للعمـــل 
العاصمـــة أول جهـــة حكوميـــة تنجح في 
تقنيـــن العمـــل التطوعـــي وإعطائـــه صفة 
االعتماديـــة الدولية بالتعـــاون مع مكتب 

األمم المتحدة بمملكة البحرين.
وقّلـــد المحافظ الفئات الســـت المنضوية 
تحـــت مظلـــة الوثيقـــة ميداليـــات الفـــوز 
باأللقـــاب حســـب المراكز الثـــاث األولى، 
إذ نـــال ميدالية فئة رائد العمل التطوعي 

فـــي مركزها األول ثامـــر مصطفى فهمي، 
والمركـــز الثانـــي ناديـــة محمد بيلـــي، أما 
 ،Ferdinandو  Veena الثالـــث  المركـــز 
وعـــن فئـــة الشـــباب: المركـــز األول اليس 
ترافيـــس، المركـــز الثانـــي فيصـــل باقـــر، 
وعـــن  ياســـمين محمـــد،  الثالـــث  المركـــز 
المركـــز  التعليميـــة:  المؤسســـات  فئـــة 

األول المدرســـة الفرنســـية، المركز الثاني 
جامعـــة العلوم التطبيقيـــة، المركز الثالث 
جامعـــة البحريـــن، وعـــن فئـــة الشـــركات 
الخاصـــة: المركز األول مبـــادرة معا نهتم 
لشـــركة وان بحرين، المركز الثاني شركة 
زيـــن، المركـــز الثالث شـــركة ســـيبر، وعن 
منظمـــات المجتمع المدنـــي: المركز األول 

فريـــق خدمـــة المجتمـــع، المركـــز الثانـــي 
جمعيـــة بصمة خير، المركـــز الثالث فريق 
ســـواعد إيجابيـــة، وعن فئة مســـتخدمي 
تطبيـــق عاصمتـــي: المركـــز األول فيصل 
المـــا، المركـــز الثاني ريـــاض المحروس، 
المركـــز الثالث عبد هللا الناجم. وقال في 
حفل ختام النســـخة األولـــى من الوثيقة، 
وحضره الجهات المتعاونة والمتطوعون: 
الجـــودة  معيـــاري  حفظـــت  “الوثيقـــة 
اهتمـــام  موضـــع  باعتبارهمـــا  والمهنيـــة 
لـــدى المتطوعيـــن، بالتعـــاون مـــع مكتب 
األمـــم المتحـــدة لـــدى البحريـــن بوصفـــه 
الشـــريك األساســـي للمبادرة لتناغمها مع 
األهداف الســـبعة عشـــر المتفق عليها في 
األمم المتحدة والمعروفة باســـم )أهداف 

التنمية المستدامة - 2030(”.

محافظ العاصمة يكرم 28 جهة وفردا

المنامة - محافظة العاصمة



لرئيســـة  نـــواب   8 تقـــّدم 
مجلس النواب فوزية بنت 
عبدهللا زينـــل بطلب لجنة 
بشـــأن  برلمانيـــة،  تحقيـــق 
التأثير الســـلبي الستخدام 

شـــباك الصيـــد القاعيـــة )الكـــراف( علـــى 
استنزاف الثروات البحرية.

 وتضّمنت محاور التحقيق، التحقق من 
األبعاد السلبية للصيد بطريقة “الكراف” 
البحريـــة،  الثـــروات  اســـتنزاف  علـــى 
المتوقعـــة  التأثيـــرات  واســـتعراض 
الســـتخراج الرمال البحرية على الثروة 
البحريـــة، إلـــى جانب التحقـــق من مدى 

تزايـــد أعـــداد رخص صيد 
الفتـــرة  فـــي  الروبيـــان 
مـــن  والتحقـــق  الماضيـــة، 
مدى وجـــود بدائل متاحة 
لطرق صيد الروبيان بغير 
شـــباك “الكراف”، والتحقق 
مـــن وجـــود آليـــة لتعويـــض الصياديـــن 
المتضرريـــن من إجـــراءات وقف الصيد 
وأيًضـــا  الســـنة،  شـــهور  بعـــض  خـــال 
التحقـــق مـــن تصديـــر الروبيـــان خـــارج 
البحريـــن.  ومقدمو الطلـــب هم النواب: 
خالد بوعنـــق، أحمد الدمســـتاني، عادل 
محمـــد  النفيعـــي،  إبراهيـــم  العســـومي، 
بوحمـــود، علي إســـحاقي، عمار حســـن، 

هشام العشيري.

أحدث مشاريع شقق التمليك بالجفير ... خرابة
كارثيـــة وأخطـــاء   ... المفاتيـــح  اســـتالمهم  منـــذ  أشـــهر   4

منــذ تســلمهم مفاتيــح الشــقق في أكتوبــر الماضي، يعاني ســكان بنايــة رقم 1299 
بمشروع الجفير اإلسكاني من إهمال وزارة اإلسكان وتقاعسها بتنفيذ بنود عقود 

التمليك وتجاهل بالغات المالك.

ونقـــل المـــاك لـ “الباد” معاناة 38 أســـرة 
بهذه البناية التي تعتبر من أكثر مشاريع 
أفـــادوا  إذ  وتطـــورا،  تحديثـــا  الـــوزارة 
بأنهـــا صممت وفق تصاميـــم بناء الجيل 
الخامس لشـــقق التمليك، إال أنها تحظى 
بكمٍّ من األخطاء الهندســـية التي سببت 
تعطيل حياتهم اليومية، أبسطها أخطاء 
هندسية في مواقف السيارات، وأخطاء 
تصاميـــم دورات المياه بالشـــقق التي لم 
يتـــم تداركـــه حتى اليوم رغـــم الباغات 
المتكررة، ومشـــكلة مجمع أساك أطباق 
اختزلتـــه  الـــذي  )الســـتايت(  الاقـــط 
الوزارة في ســـطح البناية ليكون مجمعا 

للبناية المجاورة أيضا.
مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس اتحـــاد المـــاك 
للمبنى أحمد نصيف: إن العمارة المكونة 
من 10 طوابق و38 شـــقة تعاني تجاهل 
وزارة اإلســـكان مـــن االهتمـــام بالشـــقق 
والبنايـــة عمومـــا وذلـــك منـــذ تســـليمها 
الشـــقق منذ أقـــل من 5 أشـــهر، حيث إن 
األخطـــاء الهندســـية ال يمكـــن تجاهلهـــا، 
الصيانـــة،  وعـــدم  اإلهمـــال  عـــن  فضـــا 
وحيـــث تفاجـــأ المـــاك بمشـــكات فـــي 
شققهم فور تســـلم مفاتيحها، وافتقارها 
إلـــى أبســـط الحقـــوق مـــن حـــارس أمـــن 
وعمـــال نظافة وحاويـــات القمامة؛ األمر 
الـــذي اضطـــر المـــاك إلى تنظيـــف غرفة 

القمامة بعد تكدسها بأكياس القمامة.

من دون حراسة

وأضـــاف لـ “البـــاد”: أن البنايـــة الضخمة 
ميزانيـــة  اإلســـكان  وزارة  كلفـــت  التـــي 
كبيرة ال تحظـــى باهتمام يليق بها، بدًءا 
مـــن خلـــو البنايـــة التـــي تضم 38 أســـرة 
من حـــارس أمن، حـــارس ممتلكات هذه 
األســـر. وتســـبب غيـــاب الحـــارس بقفل 
غرفـــة الكهربـــاء وتعطـــل فتح عـــدادات 
الكهربـــاء لبعض الشـــقق، فضا عن غلق 
غرفـــة أجهزة إنذار الحريـــق، فا يتمكن 
المـــاك مـــن تعطيـــل أجهزتهم فـــي حال 
تنفيـــذ صيانة أو تركيـــب الجبس، فعمل 
اإلنذار كبد بعضهم غرامات وصلت لـ 95 

دينارا.

 “ باركات” الرعب

الهندســـي  التصميـــم  أن  المـــاك  وذكـــر 
الخاطـــئ لمواقف الســـيارات في الطابق 
األول والثانـــي مـــن البنايـــة تســـبب فـــي 
فتجربـــة  المـــاك،  بعـــض  مـــن  هجرهـــا 
واحدة بالصعود تكفـــي القتناعهم بعدم 
إعـــادة التجربة؛ لكونها تعرض الســـيارة 
لاحتـــكاك بأرضيـــة المرتفـــع، فضـــا عن 
)عكـــس  المدخـــل  مـــن  الســـكان  نـــزول 
االتجاه(؛ لكون المخرج شـــديد االنحدار 
بمـــا يتســـبب بانزالق الســـيارات بشـــكل 
مخيـــف، والذي تســـبب بحـــوادث لماك 

الشـــقق كلفتهم مئـــات الدنانير وعرضت 
أرواحهم للخطر.

10 دنانير إضافية

الاقطـــة  لألطبـــاق  التوصيـــل  أســـاك 
“الســـتايت” كشبكة العنكبوت في سطح 
البنايـــة، حيـــث خصص لكل شـــقة ســـلك 
واحـــد، وحـــددت الـــوزارة إضافـــة رســـم 
10 دنانيـــر مقابل كل ســـلك يتم إضافته، 
إال أن أنابيـــب هـــذه اإلســـاك ال تتســـع إال 
لســـلك واحد فـــي الوقت التـــي خصصت 
الـــوزارة مجمعـــا واحـــدا لهـــذه األنابيـــب 
لجميـــع شـــقق البناية، إضافة إلـــى البناية 
المجـــاورة ليتحـــول ســـطح البنايـــة إلـــى 

شبكة عنكبوت من األساك. 

 دورات المياه 

يواصـــل الماك نقـــل معاناتهم، حيث إن 
ركود الماء في سطح دورات المياه لكل 
الشـــقق ســـمة هـــذه البنايـــة، وحتى اآلن 
لم تقـــم الـــوزارة بتعديل ميـــان أرضية 
“الحمامـــات” وتصحيـــح هـــذه المشـــكلة 
بالرطوبـــة  الشـــقق  بتأثـــر  تنـــذر  التـــي 

وتسرب المياه دورات المياه.

المصاعد المعطلة  

وتحـــدث المـــاك عـــن تعطـــل المصاعـــد 
لتقديـــم  منهـــم  يحتـــاج  الـــذي  المتكـــرر 
باغـــات متواصلـــة مـــن أغلبيـــة المـــاك 
لتســـتجيب الـــوزارة بعـــد 3 أيـــام ويزيد 

إلصاح العطل.

الصيانة صفر

المشـــكات داخل الشـــقق نفسها حدث وال 
حـــرج، حيث إن المغاســـل صدئة واألبواب 
مكســـرة وأخـــرى بمـــن دون صباغـــة، كمـــا 
حصـــل تفـــكك بالســـراميك وخلـــل بأبواب 
خزائن المطبخ، وأعطال بمفاتيح الكهرباء 
كهربائيـــة،  تماســـات  وهنـــاك  والمصابيـــح، 

وتشققات بالجدران.

 خلية نحل 

تفاجأت إحدى ماك الشـــقق في البناية 
بـــأن النحـــل احتل إحـــدى نوافذ الشـــقة 
ليبنـــي خلية نحل كبيرة، حيث تســـلمت 
مفاتيح الشـــقة ولم تكلف الـــوزارة عناء 
التأكد مـــن صاحية الوضع في الشـــقة.  
وحســـب الوزارة، فـــإن مشـــروع الجفير 
الجيـــل  بنـــاء  وفـــق  مصمـــم  اإلســـكاني 
الخامس لشقق التمليك، تصل مساحتها 
إلـــى 200 متـــر مربـــع، وتوفـــر 4 غـــرف 
نـــوم و4 دورات مياه ومجلـــس، وصالة، 
إضافـــة إلى المطبخ والمخـــزن كما توفر 
موقفيـــن للســـيارات لـــكل شـــقة ســـكنية 
فـــي الطابـــق األول والثاني المخصصين 

لمواقف السيارات.
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8 نواب يطالبون بلجنة تحقيق في الصيد بـ “الكراف”
عالج حاالت سقوط بسبب تحدي كسر 

الجمجمة بطوارئ “السلمانية”
أخصائيـــة العـــالج مطـــر: هـــذا التحـــدي لعبـــة للموت ويســـبب ارتجاجـــا المخ

حــّذر عــدد كبير من الناشــطين وســائل التواصل االجتماعــي، أغلبيتهم 
مــن األطبــاء، من مزحــة “تحدي كاســر الجمجمة” كما أســماه معظمهم، 
وذلك بعد االنتشــار الواســع لهذه المزحة على وســائل التواصل بشــكل 
عــام وعلــى منصــة المعروفة TikTok بشــكل خاص. هذا وأفــاد أغلبية 
األطبــاء وغيرهــم ممــن علقــوا علــى هــذا التحــدي، الذي يجــري بخداع 
الشــخص للقفــز فــي الهــواء فقــط للتصويــر وأثنــاء القفــز يتــم ســحب 
ســاقي الضحيــة ممــا يجعلــه يســقط علــى األرض وترتطــم جمجمتــه 
ا في دول وأجزاء  بــاألرض بقــوة، عن أنه أدى إلى إصابات خطيرة جدًّ

كبيرة من العالم.

 إلى ذلك، علق ســـرينيفاس جانجا 
وهـــو اختصاصـــي جراحة أعصاب 
عظـــام  إصابـــة  خطـــر  هنـــاك  أن 
الجمجمة التي يمكن أن تؤدي إلى 
كســـور خطيـــرة أو نزيـــف دماغـــي 
ســـقط  حـــال  فـــي  الحيـــاة  يهـــّدد 
أحدهم وارتطم الجزء الخلفي من 
رأسه باألرض. يذكر أن هذه ليست 
المرة األولى التي ينتشر فيها تحدٍّ 
في وســـائل التواصـــل االجتماعي 
ويســـبب مخـــاوف، مثـــل ما ســـمي 
بــــ “تحـــدي فقـــد الوعي” في شـــهر 
أكتوبـــر الماضـــي وكذلـــك “تحـــدي 
الماضـــي  نوفمبـــر  فـــي  االختنـــاق” 
وهـــو أن يحكـــم المتحدي جســـمه 
حتـــى الـــرأس فـــي أكيـــاس قمامة 
باســـتخدام  الهـــواء  ويمتصـــون 

مكنسة كهربائية.
يذكـــر أن وزارة التربيـــة والتعليـــم 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ا مـــن ممارســـة هذا  حـــّذرت رســـميًّ
التحـــدي، وقـــال مصـــدر بالـــوزارة 
إن ضبـــاط الســـامة فـــي المدارس 
العامـــة قد تلقوا تعليمـــات بمراقبة 
الطـــاب عن كثب للتأكـــد من أنهم 
ال يشـــاركون فـــي مـــا يعرف باســـم 

“تحدي كسر الجمجمة”.

حقيقـــة  علـــى  وللوقـــوف   
خطـــورة األمـــر، صحيفـــة “البـــاد” 
حـــاورت عـــدًدا مـــن االستشـــاريين 
مختلـــف  مـــن  االختصاصييـــن 
التخصصات الطبية، الذين حّذروا 
بدورهم من مخاطر ومحاذير هذه 
اللعبة المنتشرة في الفترة األخيرة 
على مواقع التواصـــل االجتماعي، 
مفضلـــة  أصبحـــت  أنهـــا  مؤكديـــن 
لـــدى شـــريحة كبيـــرة من الشـــباب 
وطلبـــة  المراهقيـــن  خصوًصـــا 
المدارس الذيـــن يقلدونها بحرفية 
األخطـــار  يعرفـــوا  أن  دون  مـــن 

والمحاذير الجسيمة لها.
 مصـــدر طبـــي، رفـــض ذكر اســـمه، 
أفـــاد لــــ “البـــاد” بـــأن عـــدة حاالت 
تـــم عاجهـــا فـــي قســـم الحـــوادث 
جـــراء  بالســـلمانية  والطـــوارئ 
ممارســـة هـــذا التحـــدي، مردًفا أن 
بعـــض الحـــاالت تطّلبـــت ضـــرورة 
عـــدم الحركـــة بســـبب مضاعفـــات 
اإلصابة، مشـــيًرا إلـــى أن عدًدا من 
األهالـــي راجعـــوا المراكـــز الصحية 
مصطحبيـــن معهـــم أبناءهـــم فـــي 
أشـــاروا  لكنهـــم  ســـقوط،  حـــاالت 
إلـــى أن الســـقوط كان جراء اللعب 

الجماعي.

 بدورها، أكدت اختصاصية العاج 
الطبيعـــي الدكتورة إيمان مطر في 
تصريحـــات لــــ “البـــاد”: أن اللعبـــة 
ا، وينطبق عليها مسمى  خطيرة جدًّ
“لعبـــة الموت”، مبينة أن انتشـــارها 
على وســـائل التواصل االجتماعي، 
وتطبيـــق طلبـــة المـــدارس لهـــا في 
فـــي  أو  البيـــت  فـــي  أو  المدرســـة 
الشـــارع، يمثل خطورة كبيرة ألنها 
تعمـــل علـــى “كســـر الجمجمـــة” أو 

“كسارة الجمجمة”.
 وأشـــارت إلى أن التحدي يتســـّبب 
فـــي حـــدوث إصابـــات خطيرة في 
الســـقوط  بســـبب  الطلبـــة  أجســـام 
علـــى الرأس وقد تصـــل إلى الوفاة 
علـــى  الســـقوط  إثـــر  المفاجئـــة 

الرأس، وقد تنتج عنها كســـور في 
كســـور  إلـــى  باإلضافـــة  الجمجمـــة 
متفرقـــة في باقي أعضاء الجســـم 
مثل اليد والقدم واألنف والحوض 
المـــخ،  فـــي  ونزيـــف  وارتجـــاج 
موضحـــة أن بعـــض اإلصابـــات قد 

تؤدي إلى إعاقة دائمة.
ودعـــت إلـــى مزيـــد مـــن التوعيـــة 
علـــى مســـتوى المـــدارس للتعريف 
“كســـارة  لعبـــة  تحـــدي  بخطـــورة 
الجمجمة” والتي يقوم بها الطاب 
والمنتشـــرة بشـــكل إلكتروني على 
تطبيق TikTok، ونشر التحذيرات 
الازمـــة من خال وســـائل اإلعام 
جميًعا وتوعية الطاب وتحذيرهم 
من ممارسة هذه األلعاب الخطرة.

من الفيديو المنتشر عن تحدي كسر الجمجمة
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تتقدم أسرة دار »                       «

بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

إلى الزميل

محـمـد الــمطوع
لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

ابـــن خـــالــه
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان

بدور المالكي، وترجمة فاضل المؤمن

وّقـــع أمـــس 3 نـــواب طلـــب االنضمـــام 
الســـتجواب  عشـــر  الثمانيـــة  لزمائهـــم 
وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميـــدان بمحـــاور تتركـــز فـــي إخـــال 

الوزير بتطبيق سياســـات جدية لبحرنة 
الوظائـــف وإغـــراق الســـوق بعمالـــة عبر 

نظام العمل المرن. 
والنـــواب الثاثـــة هـــم: محمود ســـلمان، 

عبدهللا الدوسري، وفاضل السواد.

3 نواب ينضمون لقائمة مستجوبي حميدان

محرر الشؤون المحلية
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قالــت الوكيــل المســاعد للتعليــم العــام والفنــي بــوزارة التربيــة والتعليــم لطيفــة عيســى 
البونوظــة لـــ “البــاد” إن إدارة التعليــم الثانــوي تقــوم باســتكمال تنفيــذ مبــادرة توحيــد 
أهــداف األداء بالمــدارس الثانويــة، منــذ بداية الفصــل الثاني من العام الدراســي الجاري 
2019/2020، مــن خــال تنفيــذ وقفــة تقييميــة لألهــداف الموحــدة التــي وضعهــا جميــع 
المعلميــن بالمــدارس الثانويــة فــي خطــة أدائهــم، مــع التركيز علــى معلمي اللغــة العربية، 
واللغة اإلنجليزية، والعلوم، والرياضيات، والتربية اإلسامية، والمواد التجارية، والمواد 
االجتماعية، حيث سيتم تقييم دروس حوالي 1800 معلم ومعلمة، حسب مؤشري الهدف 
الموحد، وهما: انهماك كل متعّلم في أغلب أنشطة الدرس، وأغلب أنشطة الدرس عميقة 

التفكير تعزز مهارات التفكير العليا ومهارات القرن الحادي والعشرين.

 وأضافت البونوظة أن هذه المبادرة 
ــا،  تــعــد األولـــــى مـــن نــوعــهــا مــيــدانــيًّ
جميع  دروس  تــقــيــيــم  يــتــم  حــيــث 
فترة  في  الثانوية  المدارس  معلمي 
مديري  بجميع  باالستعانة  قياسية، 
و30  الثانوية،  الــمــدارس  ومــديــرات 
من   %  42 بنسبة  مــســاعــًدا  ــًرا  مــدي
بتلك  المساعدين  المديرين  إجمالي 
المدارس، و89 معلًما أول ومن في 
إجمالي  مــن   %  41 بنسبة  حكمهم 

ــالـــمـــدارس  ــادات الـــوســـطـــى بـ ــيــ ــقــ ــ ال
بعد  التقييم،  عمليات  لتنفيذ  ذاتها، 
توزيعهم على ثالث فرق هي: الفرق 
الدروس،  بتقييم  المعنية  التقييمية 
المعنية  الرقابية  المجاميع  وفــرق 
وفــرق  الــــدروس،  مستوى  بتحليل 
بــوضــع  الــمــعــنــيــة  ــمــواجــهــة  ال إدارة 
للمدارس  والمعالجات  الــتــصــورات 
بــأنــه  عــلــمــًا  ــمــتــدنــي،  ال األداء  ذات 
الــمــشــاركــيــن في  تــدريــب جميع  تــم 

عمليات التقييم حول كيفية تقييم 
المؤشرين  مــنــظــور  وفـــق  الــــدروس 

المحددين.
التعليم  إدارة  إن  البونوظة  وقالت 
الثانوي قد أطلقت هذه المبادرة في 
لكل   ،2018/2019 الــدراســي  الــعــام 

من المديرين والمديرين المساعدين 
والمعلمين األوائل والمعلمين، وذلك 
التعليم  وهما  مهمين،  مجالين  في 
والتعّلم، واإلنجاز األكاديمي ونسب 
اإلتقان، من خالل مؤشرات محددة 
مــنــظــور تكاملي  مـــن  قــيــاســهــا  يــتــم 

موحد، يعّزز التنمية المهنية الذاتية، 
يقعون تحت  الذين  األفــراد  ويطور 
المسؤولية اإلدارية لمدير المدرسة.

المبادرة تهدف   وأوضحت أن هذه 
تعالج  تشاركية  مقاربة  إيجاد  إلــى 
نظًرا  عــام،  بشكل  األهــداف  صياغة 

األداء  ــرات  ــؤشــ مــ تــتــبــع  لــصــعــوبــة 
الخــتــالفــهــا وتــعــددهــا، وعــلــيــه فــإن 
الـــمـــبـــادرة ُتــمــكــن جــمــيــع الـــمـــدارس 
أهــدافــهــا من  الــثــانــويــة مــن تحقيق 
العام  األداء  مقارنة  يسهل  منظور 

وفق مؤشرين لألداء.

تدريب التربويين القائمين على عملية التقييم لطيفة البونوظة

الثانويــة بالمــدارس  األداء  أهــداف  لتوحيــد  مبــادرة   :”^“ لـــ  “التعليــم”  وكيلــة 

تقييم ميداني لدروس نحو 1800 معلم

المدرسة الثانوية الرياضية بفنلندا تعد أبطال المستقبل
الشمالي  القطب  في  التعليم  منتدى  أعمال  هامش  على 
2020، في مدينة أولو الفنلندية، والذي ينعقد في الفترة 
الرئيس  قــامــت  ــجــاري،  ال فبراير  مــن   20 ولغاية   18 مــن 
شاهين  جواهر  والتدريب  التعليم  جودة  لهيئة  التنفيذي 
المضحكي بتلبية الدعوة الموجهة إليها من مكتب عمدة 
في  والثقافة  التربية  مجلس  رئيسة  للقاء  ــو،  أول مدينة 

المدينة.
 واطلعت المضحكي على الجهود المبذولة في المجاالت 
لقب  لنيل   - منها  والتعليمية  الثقافية  - خاصة  المتعددة 
العرُض  2026، وقد تضمن  للعام  الثقافية  أوروبا  عاصمة 
المشروعات  تنفيذ  في  الحاصل  التقدم  مدى  استعراض 
المدينة،  حكومة  تواجهها  التي  والتحديات  المتعددة، 

وآليات التغلب عليها. 
في  ونموذجية  شاملة  مــدرســة  بــزيــارة  الــوفــد  قــام  كما   
الــمــديــنــة؛ لــالطــالع عــلــى أفــضــل الــتــجــارب والــمــمــارســات 

تمت  التي  المدرسة  تعد  حيث  التعليم،  فــي  المتطورة 
 2000 زيارتها فريدة من نوعها باشتمالها على ما يقارب 
طالٍب وطالبٍة من مستوى الروضة حتى المرحلة الثانوية، 
مع توفير مسار الثانوية الرياضي، وبه حوالي 150 طالًبا 
ليكونوا  ا؛  وأكاديميًّ ا  بدنيًّ إعدادهم  يتم  والذين  وطالبة، 
لهم  الــفــرص  توفير  مــع  المستقبل،  فــي  رياضيين  أبــطــااًل 
والدولية؛  واإلقليمية،  المحلية،  المسابقات  في  للمشاركة 

للمنافسة وتطوير المستوى. 
التعليم،  في  الحديث  الفنلندي  التوجه  المدرسة  وتمثل   
حيث يتم السعي لتحويل المدارس إلى مراكز مجتمعية 

ا ثالث  أنه توجد حاليًّ المجتمع، علًما  تخدم كافة شرائح 
توقعات  مــع  فنلندا  فــي  النهج  ذات  على  فقط  مـــدارس 

بتعميم التجربة مستقبال.
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5 سنوات إللحاق مريض التوّحد بمركز تأهيل حكومي
طالــب رئيــس جمعيــة التوحدييــن البحرينيــة زكريــا الســيد هاشــم بمنــح أولويــة العــاج 
لمرضــى طيــف التوحــد وبقيــة الفئــات األخــرى في قســم طــوارئ مستشــفيات الســلمانية 

الطبي، موضًحا أن الحال الراهن ال يبّشر بالخير.

من  الكثير  أن  لــ)البالد(  بحديثه  الهاشم  وأوضــح 
ارتفاع رسوم  األمّرين من  يعانون  األمور  أولياء 
أبنائهم  إلحاق  الخاصة، وصعوبة  التأهيل  مراكز 
العمل  قــبــل وزارة  مــن  الــمــدعــومــة  الــمــراكــز  فــي 
االنتظار  طلبات  أن  مبيًنا  االجتماعية،  والتنمية 

تتجاوز المئات.
االحتياجات  ذوي  مخصص  رفــع  ضـــرورة  وأكــد 
من  ألكثر  التوحد  طيف  مرضى  ومنهم  الخاصة 
100 دينار، مبيًنا أنه مخصص ال يسمن وال يغني 

من جوع.
بداية، هل لك أن توجز للقّراء طيف التوحد  «

بسطرين؟

كما  مــرًضــا  وليس  اضــطــراب  هــو  التوّحد   طيف 
يعتقد البعض، وعالجه يكمن في التأهيل، والذي 
يساعد -مع الوقت- بتحّسن حالة )المريض(، لكنه 

ال يحل إشكالية هذا االضطراب بشكل نهائي.
كم عدد المراكز الحكومية التي تحتضن مرضى  «

طيف التوحد؟

 هــنــاك أربــعــة مــراكــز مــدعــومــة مــن وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية، وهي ال تسد الحاجة نظًرا 
مدة  تصل  والتي  االلتحاق  طلبات  عــدد  لتزايد 

االنتظار بها إلى خمس سنوات.
وهذه المراكز هي مدرسة عالية لصعوبات التعلم 
بمنطقة سترة ولقد تجاوز عدد طلبات االلتحاق 
الوفاء  ومركز  تقريًبا،  طلب   600 الـــ  أخــيــًرا   بها 
بمدينة عيسى، ومعهد األمل بالمنطقة التعليمية، 
من  للشباب  مخصص  وهو  الرشاد  مركز  وأخيًرا 

الفئة العمرية 18-13 سنة وموقعه قرية سار.
 ما الطاقات االستيعابية لهذه المراكز؟ «

20 شخًصا  يستوعب مركز الرشاد قرابة 
فقط، أما مركز عالية فتتجاوز طاقته 

والوفاء  شخص،   300 االستيعابية 
بحدود 50، واألمل بحدود 100.

 كيف تقرأ أعداد مرضى  «
التوّحد في مقابل المراكز 

المذكورة وطاقاتها 
االستيعابية؟

 أعداد المرضى في تزايد 

تغطية  على  قــادرة  غير  الحالية  والمراكز  كبير، 
ثلثها، حيث يقبع المئات منهم كما ذكرت لك على 

قائمة انتظار طويلة منذ عدة سنوات.
 وماذا عن التشخيص الطبي بوزارة الصحة، هل  «

ترى بأنه بمستوى الطموح؟

كبير  تطّور بشكل  الحكومي  الطبي  التشخيص   
لمريض  اآلن  دقيق  تحديد  وهنالك  السابق،  عن 
المصابين  اآلخــريــن  المرضى  بقية  عــن  التوحد 

بإعاقات ذهنية وهو أمر جيد.
المراكز  عــدد  ارتــفــاع  لــذلــك  الرئيسي  والــمــؤشــر 
)الخاصة( لتأهيل مرضى التوحد إلى 25 مركًزا، 
قليلة مضت،  أعــــوام  قــبــل  مــراكــز   6 ـــ  ب مــقــارنــة 
والعديد من القائمين على هذه المراكز هم أولياء 

أمور لديهم أبناء مصابين بالتوحد.
بماذا تأملون اآلن؟ «

التوحد  مرضى  تحتضن  حكومية  مراكز  إنشاء 
الحكومية  بالمدارس  أســوة  مبّكر،  بعمر  )كــافــة( 

نفسها، مع توفير خدمات المواصالت.

  هل أنتم على رضا بتجربة وزارة التربية والتعليم بدمج 
طلبة التوحد في المدارس الحكومية؟

تجربة ناجحة وفريدة، ويشكر لها، لكنها لم تتخط 
10 مــدارس فقط، حيث خّصصت  اللحظة  حتى 
إدخالهم  منها  محددة  معايير  وفق  لهم،  صفوف 

بامتحان ُمعقد يمثل عثرة بنجاح الكثير منهم.
كما أن هنالك شروًطا تحول دون تحقيق الدمج، 
منها االستقاللية وأن ال يكون الطفل المريض ذا 
تحديًدا  السمتان  وهاتان  زائــد،  أو  مفرط  نشاط 
وعليه  التوحد،  طيف  مرضى  ألغلب  مالزمتان 
اجتياز  على  قادرة  منهم ستكون  بسيطة  فنسبة 

هذا االمتحان.
 بماذا تترتب عليه هذه الشروط والمعايير الحًقا؟ «

ــور ألن يــســجــلــوا أبــنــاءهــم  اضـــطـــرار أولـــيـــاء أمــ
اإلمكانيات  لديها  والــتــي  الــخــاصــة  الــمــراكــز  فــي 
والطاقات المناسبة، لكنها تستنزف الكثير أموال 

األسرة، برسوم مرتفعة وباهظة.
 كم تصل كلفة الرسوم بهذه المراكز على  «

أساس شهري؟ 

متوسط  قبالة  عالية  نسبة  وهــي  ديــنــاًرا،   550
مدخول المواطن البحريني.

 وماذا عن المخصصات المرصودة من  «
قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية؟

ا لمريض  الوزارة خصصت مبلًغا شهريًّ
التوّحد يقدر بمئة دينار، أسوة بغيره 
المعاقين،  من  األخــرى  الفئات  من 
يغني  وال  يــســمــن  ال  مــبــلــغ  لــكــنــه 
20 % من  يــلــبــي  جــــوع، وال  مــن 
ألسباب  األساسية  احتياجاتهم 
كلفة  ارتــفــاع  أهمها  مختلفة، 
الــتــأهــيــل بــالــمــراكــز الــخــاصــة، 
ــتــوحــد  ــات مـــرضـــى ال ــاجــ وحــ
بــشــكــل مــســتــمــر لــفــحــوصــات 
طبية خاصة، وجلسات لتعليم 
النطق، ورعاية صحية دائمة.

خصوًصا وأن أغلب مرضى طيف التوحد لديهم 
مشاكل صحية مصاحبة لمرضهم األصلي، وعليه 
فإن رفع هذا المخصص أمر مطلوب وملح، وبأن 

يكون عادالً. 
 كيف يستطيع أولياء األمور بمثل هذه الحاالت  «

على ضبط أولوياتهم المالية؟

منهم من يأخذ قروًضا، وآخرون يعملون بوظائف 
ســيــارتــه،  بـــاع  مــن  منهم  ــرف  وأعــ جــزئــي،  دوام 
لمنازل  وعــادوا  السكنية  تركوا شققهم  وآخــرون 
العائلة واستقروا فيها بغرفة صغيرة، لكي يوفروا 
ما يمكن من المال لتأهيل ابنهم، لكن وفي نهاية 
تراكم  نهايتها  وقتيه،  الحلول  هذه  فإن  المطاف 

الديون لمراكز التأهيل الخاصة.
 بماذا تترّكز أغلب الشكاوي التي تتوارد إليكم  «

من أولياء األمور؟

للتأهيل  أبــنــائــهــم  إلـــحـــاق  فـــي  الــشــديــد  ــتــأخــر  ال
رسوم  وارتــفــاع  الحكومية،  والمراكز  بالمدارس 
الكثيرون  يضطر  ولــذا  الخاصة،  التأهيل  مراكز 
يحدث  حل  وهــو  البيت،  في  الطفل  لترك  منهم 
انتكاسات ومضاعفات نفسية للطفل، التأهيل أمر 
ا ومنه تعليمه فتح الباب، وقطع الفاكهة. مهم جدًّ

وماذا عن الرعاية الصحية، هل تصنفها  «
بالمناسبة؟

توفير  في  الحكومي  الــدور  ينتهي  ال  أن  يجب   
الرعاية الصحية لمريض التوّحد بتسليم التقرير 
يتحّصلون  والـــذي  لــذويــه،  األولـــي   التشخيصي 
والتنمية  العمل  وزارة  مخصص  على  خالله  من 
المصاحبة  األمور  لبقية  النظر  وإنما  االجتماعية، 

لذلك.
أضف إلى أن هنالك رسوًما تحتسب على بعض 

التوحد،  لمرضى  المصاحبة  العالجية  الخدمات 
لديهم  الــمــثــال-  سبيل  عــلــى   – منهم  فالغالبية 
األطعمة،  مــن  مختلفة  ألنـــواع  كبيرة  حساسية 
وحين يقوم ذووهم بعمل الفحوصات المختبرية 
به  تقوم  و)القلوتين(،  كالحليب  األطعمة  لبعض 
220 ديناًرا في  مختبرات خاصة، بكلفة تتجاوز 

الفحص الواحد.
 األمر اآلخر، هو موضوع األولوية بالنسبة لذوي 
االحــتــيــاجــات الــخــاصــة بتلقي الــعــالج، ومــؤخــًرا 
قامت المراكز الصحية مشكورة بوضع )يافطات( 
لكننا  الخاصة،  االحتياجات  لــذوي  األولــويــة  بــأن 
الطبي،  السلمانية  مجمع  في  األمر  نقارن  وحين 
كبيرة  صعوبة  نالقي  تــحــديــًدا،  الــطــوارئ  بقسم 
المريض  الطفل  يتلقى  لكي  كبيرة  وإجــــراءات 

العالج السريع والمناسب.
شاكلتهم،  على  هــم  ومــن  التوحد  طيف  مرضى 
يمثلون خطورة على أنفسهم وربما على غيرهم 
كأقسام  مزدحمة  أماكن  في  وضعهم  يتم  حين 
الطوارئ دون تلقي العالج السريع لهم، خصوًصا 
ــذيــن  ــد لــلــكــثــيــريــن مــنــهــم، وال ــزائـ ــنــشــاط الـ مـــع ال

ينتظرون مع ذويهم لفترات طويلة.
هل ُنظر بهذا األمر بشكل أو بآخر؟ «

يـــدرس أو يطبق فــي قسم  ــم  ل الــلــحــظــة   حــتــى 
الطوارئ منح األولوية لذوي االحتياجات الخاصة 
في الحصول على العالج والمتابعة الطبية، منهم 
واللذين  خــاص  بشكل  التوحد  بطيف  المصاب 
يــنــتــظــر الــبــعــض مــنــهــم لــســاعــات طــويــلــة بقسم 
صعوبة  تتخيل  أن  ولك  العالج،  لتلقي  الطوارئ 
أثناء  المريض  لــذراع  األمــر  ولــي  مراقبة ومسك 

حصوله على المغذي، باألمر صعوبة بالغة.

زكريا السيد هاشم مع الزميل النهام

رئيس “التوحديين”               
لـ “البالد”: ألولوية ذوي 

االحتياجات الخاصة 
بطوارئ السلمانية
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المضحكي تزور مدارس 
عاصمة أوروبا الثقافية

المضحكي بإحدى زياراتها

محرر الشؤون المحلية



فريق “تقييم المؤهالت الطبية الصينية” يعقد أول اجتماعاته
تنفيــذا لتكليــف مجلــس الــوزراء، وبنــاء علــى توصيــات اللجنــة التنســيقية، برئاســة ولي العهــد نائب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، لمعالجــة أوضاع 
خريجــي الطــب البشــري، وفي ضوء القرار الصادر من نائب رئيــس مجلس الوزراء، رئيس المجلس األعلى لتطوير 
التعليــم والتدريــب الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتشــكيل فريق عمل معني بمراجعــة تقييم المؤهالت الطبية 
من الجامعات الصينية، برئاسة المقدم طبيب أحمد محمد األنصاري، وبعضوية ممثلين عن كل من: وزارة التربية 
والتعليــم، الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمات الصحية، مستشــفى الســلمانية الطبي، مستشــفى قوة دفاع 
البحريــن، مستشــفى الملــك حمــد الجامعي، جامعــة البحرين الطبيــة )RCSI(، وجامعــة الخليج العربــي، عقد فريق 
العمل المعني بمراجعة تقييم المؤهالت الطبية من الجامعات الصينية أول اجتماعاته؛ لبحث التوجيهات الصادرة 

بشأن إعادة تقييم حاملي المؤهالت التي لم يتم معادلتها.
بتوجيهـــات  العمـــل  فريـــق  وأشـــاد 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
لمعالجـــة  الـــوزراء؛  لرئيـــس مجلـــس 
البشـــري  الطـــب  خريجـــي  أوضـــاع 
والمتابعـــة  الصينيـــة،  بالجامعـــات 

المســـتمرة من قبل الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة؛ إليجـــاد الحلـــول 
فـــي  البحرينييـــن  للطلبـــة  المناســـبة 

الجامعات الصينية.
موضـــوع  العمـــل  فريـــق  وتـــدارس 
لوضـــع  الجامعـــات  مـــع  التواصـــل 

امتحـــان موحد للطلبة؛ بهدف قياس 
المهـــارات المكتســـبة وتحديـــد مـــدى 
حاجتهـــم لمزيـــد مـــن التدريـــب، كمـــا 
ناقش الفريق أيضا األسس والمعايير 
العلميـــة الالزمـــة الســـتحداث قائمـــة 
بالجامعـــات الموصـــى بهـــا؛ ليتم رفع 

التوصية بشـــأنها إلى اللجنة الوطنية 
لتقويـــم المؤهـــالت العلميـــة؛ التخـــاذ 
هـــذه  إلضافـــة  الالزمـــة  اإلجـــراءات 
الجامعـــات  قائمـــة  إلـــى  الجامعـــات 

الموصى بها.

وختامـــا شـــدد أعضـــاء الفريـــق على 
المهنيـــة  بالمعاييـــر  االلتـــزام  أهميـــة 
والعلميـــة، وتبني أفضل الممارســـات 
الدوليـــة في كل ما يتعلـــق بالقرارات 
التـــي يتخذهـــا فريـــق  واإلجـــراءات 

العمل؛ لما للمهـــن الصحية من أهمية 
بالغـــة وتأثيـــر مباشـــر علـــى ســـالمة 
والمقيميـــن،  المواطنيـــن  وصحـــة 
وســـمعة مملكـــة البحرين فـــي مجال 

الصحة.

المنامة - بنا
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المنامة - معهد اإلدارة العامة

أكـــد المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة العامـــة “بيبـــا” رائـــد شـــمس 
أهميـــة إيجاد منظومـــة للقيم المؤسســـية الموّحدة في جميع 
مؤسســـات البحريـــن الرســـمية مـــع العمـــل على الحفـــاظ على 
ديمومتهـــا، مشـــيًرا إلـــى أن منظومـــة القيـــم المؤسســـية تعـــد 
عامـــاًل أساســـًيا فـــي رفـــع كفـــاءة وجـــودة العمل فـــي القطاع 
العـــام وتحســـين مســـتويات إنتاجيـــة الموظفيـــن بمـــا يرتقي 
بالمخرجـــات الحكوميـــة ويحقق طموحـــات وتطلعات الوطن 
والمواطنيـــن. ولفـــت إلـــى أن القيـــم المؤسســـية التي يســـعى 
المعهـــد لترســـيخها مرتبطة بشـــكل محـــوري بالقيـــم الوطنية 
التـــي تعمـــل مبـــادرة “بحريننـــا” على ترســـيخها فـــي المجتمع 
البحريني كونها ُمستمدة من دستور مملكة البحرين، وميثاق 
العمـــل الوطنـــي، وبرنامـــج عمـــل الحكومـــة إضافة إلـــى رؤية 
مملكـــة البحريـــن االقتصادية 2030، التي تشـــكل في مجملها 

المرتكزات الوطنية لمملكة البحرين. 
جاء ذلـــك في المحاضرة التي قدمها بعنـــوان “منظومة القيم 
وصناعة الثقافة المؤسســـية” لمنتســـبي برنامج قيادات، الذي 

يقدمه معهد اإلدارة العامة.
ونـــوه شـــمس إلـــى أن عمـــل المعهـــد ال يقتصـــر فقـــط علـــى 
تصميـــم وتنفيـــذ برامـــج بنـــاء القـــدرات وتطويـــر القيـــادات 
الوطنيـــة وتأهيلهـــا، بـــل يعمل بشـــكل محـــوري علـــى تضمين 
القيـــم المؤسســـية في كل خططـــه وبرامجـــه ومبادراته، التي 
من شـــأنها رفـــع مســـتويات إنتاجية الكـــوادر بما يعـــود بالنفع 
علـــى عملية التنمية المســـتدامة وتحقيـــق الرؤية االقتصادية 

الطموحة لمملكة البحرين 2030.

“بيبا” وبرامج  خطط  في  تضمينها  على  نعمل  شمس: 
منظومة القيم المؤسسية تحسن اإلنتاجية

المنامة - وزارة الداخلية

للشـــرطة،  الملكيـــة  نظمـــت األكاديميـــة 
ضبـــاط  لمرشـــحي  التعريفـــي  اللقـــاء 

الدفعة الثالثة عشرة وأولياء األمور.
ورحـــب آمـــر األكاديميـــة العميـــد فـــواز 
الحســـن بأولياء األمـــور وأبنائهم، مهنئا 
إياهـــم لكونهـــم مرشـــحين ضبـــاط فـــي 
األكاديمية الملكية للشـــرطة، منوها إلى 
بوصفهـــا  لألكاديميـــة  العريـــق  التاريـــخ 

صرحا تعليميا وتدريبيا.
وأشـــار إلى أن مراحـــل الحياة النظامية 
تحتاج الصبر والعزم والرغبة؛ لكي يتم 
تجـــاوز أي عقبـــات قـــد تواجههم خالل 
الملكيـــة  باألكاديميـــة  التحاقهـــم  فتـــرة 
العمـــل  أســـاس  أن  مضيفـــا  للشـــرطة، 
األمني الضبـــط والربط، وعلـــى الجميع 
والتعليمـــات  األوامـــر  بتنفيـــذ  االلتـــزام 

وتعزيزها.
بعدهـــا، ألقـــى مســـؤول عيـــادة مكافحة 
الصحيـــة  الشـــؤون  بـــإدارة  التبـــغ 
علـــى  فيهـــا  حـــث  كلمـــة  واالجتماعيـــة 
ضـــرورة اإلبـــالغ عن أي عـــارض صحي 
أو مـــرض أثنـــاء التدريـــب، كمـــا وجـــه 
المرشـــحين بتنـــاول األغذيـــة الصحيـــة 
خـــالل التحاقهـــم باألكاديميـــة الملكيـــة 

وجباتهـــم  تكـــون  أن  علـــى  للشـــرطة 
متكاملة العناصر الغذائية والتزود دائما 
واإلكثار من شـــرب الماء والســـوائل في 

فترة التدريب.
التعريفـــي  اللقـــاء  برنامـــج  واشـــتمل 
للكليـــة  تقديمـــي  عـــرض  علـــى  أيضـــا 
الملكية للشـــرطة، وكذلك إلدارة القبول 

والتسجيل.

والعزم الصبر  تحتاج  النظامية  الحياة  مراحل  الحسن: 
لقاء تعريفي للمرشحين الضباط وأولياء األمور

“^” تنشر تفاصيل لقاءات اللجنة األكاديمية مع خريجي الصين
ــة ــوي ــئ ــم ــت واألحـــــــد لـــامـــتـــحـــانـــات ال ــبـ ــسـ ــي الـــخـــمـــيـــس... والـ ــه ــت ــن ــات ت ــابـ ــقـ ــمـ الـ

أعلن عدد من خريجي الجامعات الصينية الطبية أمس عن انتهاء الدفعة األولى منهم من إجراء المقابلة المقررة لهم 
مــع اللجنــة األكاديميــة الطبية في جامعــة الخليج العربي، فيما ينتظر الطلبة اآلخــرون دورهم المجدول بين األربعاء 

والخميس؛ لتكتمل المرحلة األولى في عملية اعتماد شهاداتهم وصوًل إليجاد الحلول الناجعة لمشكلة الطلبة.

وأكـــدوا فـــي حديثهـــم لــــ ”البـــالد” أن 
اللجنة األكاديمية ابتدأت اللقاءات من 
الســـاعة 3 مساء، وانتهت عند الساعة 
7 من مســـاًء، واحتوت اللقاءات التي 
لـــكل  15 دقيقـــة  لـــم يتجـــاوز وقتهـــا 
متخرج على الكثير من األســـئلة التي 
وعـــدد  المتخـــرج،  بشـــخصية  تتعلـــق 
الـــدورات التدريبيـــة والخبـــرات التـــي 

راكمها منذ فترة تخرجه لحد اليوم.
وأفادوا إلـــى أن اللجنة طالبت الطلبة 

بضـــرورة تزويدهم بأي شـــهادة مهنية 
أو عمليـــة قد اجتازوها طـــوال الفترة 
اآلن،  لحـــد  تخرجهـــم  بيـــن  الفاصلـــة 
مشـــيرين إلـــى أن اللجنـــة كانـــت على 
بينة ومعرفة عن كل طالب من الطلبة 
الذين دخلـــوا المقابالت، ولديها جميع 
المســـتندات والشـــهادات الخاصة عن 

كل طالب.
حفـــاوة  علـــى  الخريجـــون  وأثنـــى 
االســـتقبال وتعاطي اللجنة، واصفين 

وأن  والمثمـــر،  باإليجابـــي  اللقـــاء 
حلـــول  إليجـــاد  األولـــى  الخطـــوات 
لمشـــكلتهم باتـــت واضحـــة فـــي األفق 

ومحل ترحيب من قبل الخريجين.
وعلـــى صعيد متصل، أكـــد الخريجون 
أن الخطوة التالية التي ســـتتلو عملية 
واألحـــد  الســـبت  ســـتكون  المقابـــالت 
المقبليـــن، إذ ســـيخصص يوم الســـبت 
لتقديـــم امتحـــان شـــفوي وصفـــوه بــــ 
”المئـــوي”؛ أي أن األســـئلة الـــواردة في 

االمتحـــان ســـتكون مئوية، وســـيكون 
لالمتحانـــات  مخصـــص  األحـــد  يـــوم 

العملية.
آدم  مريـــم  الخريجـــة  قالـــت  وعنهـــم 
“تعاطـــي اللجنة جـــًدا رائـــع وإيجابي، 
االســـتقبال  حفـــاوة  علـــى  وأشـــكرهم 

العاليـــة  ومهنيتهـــم  الصـــدر،  ورحابـــة 
وأدائهم الرائع”، مشـــيرة إلى أن الطلبة 
سيجتازون الخطوات الثالث )المقابلة، 
االمتحان النظري، واالمتحان العملي( 

وسينتظرون النتائج.
الخريجيـــن  جميـــع  أن  وبينـــت 
ســـيوجدون لهم حلوال وستتم معادلة 
جميـــع الشـــهادات، وكل فـــرد ســـيأخذ 
درجـــة وتقييما معينا ســـيحصل عليه 
من خالل نتائج المقابلة واالمتحانين 
النظري والعملي، وســـيكون له برنامج 

خاص للتأهيل.
وعلـــى صعيـــد متصل، أفـــادت مصادر 
مطلعة لـ ”البالد” بأن موقف الخريجين 
ســـيتحدد بناء على نتائج االمتحانات 

واللقاءات التي سيجرونها، وسيتلقى 
الخريجـــون برنامجـــا محكما متكامال؛ 
مـــن أجل تهيئتهم ومعادلة شـــهاداتهم 
وتدريبهـــم؛ للوقـــوف علـــى مســـألتهم 

وتهيئتهم لسوق العمل.
الذيـــن  الخريجيـــن  أن  وبينـــت 
اللقـــاءات  مرحلـــة  ســـيجتازون 
واالمتحانـــات بدرجة عالية ولم يمض 
علـــى فترة انتهـــاء تدريبهـــم وتمهنهم 
فتـــرة طويلـــة ســـيكونون مـــن األوفـــر 
حًظـــا، فيمـــا ســـتنصف اللجنـــة جميـــع 
الخريجين وســـتضع برنامجـــا محكما 

لكل حالة على حدة.

“األهليــة” فضــاء واســع لإلبــداع واالبتكــار
ــم األكــاديــمــيــة ــه ــات ــي ــز فـــي ح ــي ــم ــت ــن إلــــى ال ــدي ــج ــت ــس ــم ــة ال ــب ــل ــط ــو ال ــدعـ ــواج يـ ــ ــح ــ ال

حث الرئيس المؤسس ورئيس مجلس 
أمنـــاء الجامعة األهلية عبدهللا الحواج 
طلبـــة الجامعة المســـتجدين إلى التميز 
فـــي حياتهـــم األكاديمية، مشـــددا على 
أهميـــة االســـتفادة مـــن مركـــز األهليـــة 
لإلبـــداع؛ ليكـــون متاحا لجميـــع العقول 
التي تود أن تساهم بأفكارها اإلبداعية؛ 
مـــن أجل أن تمر هـــذه األفكار بالمراحل 
بـــراءات  إلـــى  وتتحـــول  المطلوبـــة، 
اختـــراع ومشـــروعات حقيقيـــة يمكـــن 
تطبيقهـــا فـــي المجتمـــع. ونـــوه إلـــى أن 
العديد من األفـــكار واآلراء التي تطرح 
في قاعـــات الدراســـة الجامعية مؤهلة 
لتكـــون بـــراءات اختـــراع، شـــريطة أن 
يكـــون لـــدى األســـاتذة وطالبهم الحس 
الكافي لتلقف تلـــك األفكار واحتضانها 

وتهذيبهـــا، ونقلهـــا إلى مرحلـــة التكامل 
والنضج بما يجعلها إبداعات وابتكارات 

تأخذ طريقها إلى المجتمع.
جاء ذلك في كلمة الحواج االفتتاحية 
لفعاليـــات يـــوم التهيئـــة التـــي نظمتهـــا 
للطلبـــة  الطلبـــة  شـــؤون  عمـــادة 
الفصـــل  بـــدء  بمناســـبة  المســـتجدين 

الدراســـي الثانـــي مـــن العـــام الدراســـي 
2019 -   2020، إذ رحـــب بالطلبة الجدد 
بالجامعـــة  التحاقهـــم  علـــى  وهنأهـــم 
األهليـــة، وأكـــد لهـــم أنهـــم بانضمامهـــم 
إلى جامعة معتمدة مؤسســـيا وحاصلة 
علـــى أعلى درجات الجـــودة ومتصدرة 
قـــد  العالميـــة  التصانيـــف  مـــن  لعـــدد 

وضعـــوا أرجلهـــم علـــى درجات الســـلم 
نحـــو الرفعة والعلو، مؤكدا أن الجامعة 
تعتزم االستمرار في االرتقاء بمختلف 
برامجهـــا، إذ إن التطويـــر والتحديـــث 
صفتان الزمتان للمؤسســـات الجامعية 

الناجحة.
ودعا الطلبة المســـتجدين إلى االهتمام 

المجتمـــع  فـــي  الفاعلـــة  بالمشـــاركة 
الجامعي من خالل التجاوب مع الورش 
والفعاليـــات  والمؤتمـــرات  والنـــدوات 
التي تنظمهـــا كليات الجامعـــة، وكذلك 
الفعاليـــات  فـــي  بالمشـــاركة  االهتمـــام 
التـــي  الطالبيـــة  واألنشـــطة  الوطنيـــة 
تحتضنها عمـــادة شـــؤون الطلبة، فهي 

أنشـــطة مزدهـــرة في الجامعـــة بجهود 
ومبـــادرات الطلبـــة وتســـتهدف الطلبة 

أنفسهم في المقام األول.
ووجـــه القائـــم بأعمـــال عميـــد شـــؤون 
الطلبـــة  الشـــويخ  فيصـــل  الطلبـــة 
المســـتجدين إلى االستفادة المثلى من 

نظام اإلرشاد األكاديمي بالجامعة.

المنامة - الجامعة األهلية

علوي الموسوي



“النيابة”: لم نقدم أي متهم للمحاكمة عن التظاهر ألسباب سياسية
ــه ــوال أق يــثــبــتــوا  لــم  ــود  ــه ــش وال ــا  ــره ــك وأن ــة  ــع ــواق ال ــى  ــ ادع المتهمين  ــد  أحـ

تعليقًا على ما نشـــر بصحيفة البالد بعددها 
 2020 فبرايـــر   14 الجمعـــة  يـــوم  الصـــادر 
تحت عنوان ) تأييد الســـجن ثالث ســـنوات 
لمتجمهـــر أحرق وآخرون العلم اإلســـرائيلي 
(؛ صـــرح حمـــد شـــاهين رئيـــس النيابـــة بأن 
إلـــى  متهـــم  أي  تقـــدم  لـــم  العامـــة  النيابـــة 
المحاكمـــة الجنائيـــة عـــن التظاهر ألســـباب 
سياسية خارجية، وأنه بالرجوع إلى قاعدة 
بيانـــات النيابة العامة فيمـــا يتعلق بالقضايا 
عـــن يوم 30 مايو مـــن العام الماضي 2019، 
وهـــو تاريـــخ الواقعـــة الذي ذكـــره الصحفي 
المنســـوب إليه الخبر، فتم االســـتدالل على 
قضيـــة اســـند فيهـــا االتهـــام إلـــى متهميـــن 
اثنين، لقيامهما وآخرين بإشعال حريق في 
أخشـــاب وأثاث بالطريق العام بما من شأنه 
تعريـــض حياة األشـــخاص واألموال للخطر 
بغرض إشـــاعة الفوضى في البالد وقد أدى 

ذلـــك إلـــى قطـــع الطريـــق وتعطيـــل الحركة 
المرورية.

 وقـــال “لم يرد بمحضر ضبـــط هذه الواقعة 

أية إشـــارة إلى حرق علم دولة ما، كما تبين 
خلـــو وصـــف االتهـــام الُمحـــال بـــه المتهمان 
والمســـند إليهما من النيابـــة العامة من مثل 

هذه الواقعة التي صورها الخبر الصحفي”.
 وجديـــر بالذكـــر أن أحد هذين المتهمين قد 
ادعـــى في أقوالـــه بمحضر الشـــرطة بحرق 
المشـــاركين معـــه فـــي الواقعـــة علـــم إحدى 
الـــدول أثنـــاء ارتكابهـــم الجريمـــة وقطعهم 
الطريق، وردد ذلك لدى اســـتجوابه بمعرفة 
النيابـــة، وهـــو ما لم يثبت بشـــهادة الشـــهود 
الذين اســـتمعت إليهم النيابة العامة، فضالً 
عـــن أن ذلك المتهم قد مثـــل أمام المحكمة 
ولم يذكر هذا اإلدعاء بل أنكر تمامًا ارتكابه 
الجريمـــة، وهو ما يؤكد صحة الواقعة على 
النحـــو الـــذي تضمنه االتهام وهو االشـــتراك 
فـــي أعمـــال الشـــغب والتخريـــب وإشـــعال 
الحرائـــق مما عرض حياة النـــاس وأموالهم 
للخطـــر وأدى إلـــى قطـــع الطريـــق وتعطيل 

الحركة المرورية.

المنامة - النيابة العامة

قـــال عضـــو مجلـــس النـــواب عبدالرزاق 
حطاب لـ “البالد” إنه تم قرصنة حســـابه 
فـــي تطبيـــق االنســـتغرام أخيـــًرا، والذي 
يتضّمـــن أخباره الرســـمية فـــي المجلس 

وفي الدائرة االنتخابية التي يمثلها. 
 وبّيـــن حطـــاب بأنـــه وبعـــد التواصل مع 
الجهـــات األمنيـــة المختصـــة تبّيـــن بـــأن 
الذي قرصن الحســـاب هو شاب خليجي 
عمـــره 16 ســـنة فقـــط، وبأنـــه قـــام ببيع 
الحساب بعد قرصنته مقابل مبلغ مادي. 
 وأوضح أن اإلجراءات األمنية مستمرة 
مـــع اســـتخدامه  الحســـاب،  الســـترجاع 

ا لحساب آخر مؤقت. حاليًّ

قرصنة حساب 
النائب عبدالرزاق 

حطاب باالنستغرام

سجن مطلوب 5 سنوات الستغالله مستندات شقيقه المعوق
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمعاقبة مواطن مطلوب بقضايا شــيكات 
مــن دون رصيــد، كان قــد اســتغل انتهــاء جــواز الســفر وبطاقــة هوية شــقيقه )من 
ذوي االحتياجــات الخاصــة(، وقــام بتجديدهمــا بوضــع صورتــه الشــخصية عليهما 
مســتخدما موقــع الحكومــة اإللكترونيــة، وظــل يســتعمل الجــواز والبطاقــة لمــدة 
3 ســنوات حتــى تــم القبــض عليــه وهــو عائــد مــن إحــدى الــدول الخليجيــة، وذلك 

بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.

وتتحصـــل التفاصيـــل فـــي أن معلومات 
وردت إلدارة المباحث واألدلة الجنائية، 
تضمنـــت أن المتهـــم الثالثينـــي ارتكـــب 
تزويـــرا في جواز ســـفر وبطاقـــة الهوية، 
وبعد التأكد من السجل الجنائي الخاص 
به تبين أنـــه مطلوب بقضايا خيانة أمنة 
وشـــيكات مـــن دون رصيـــد وممنوع من 
السفر، فتم التعميم عليه بترقب وصوله 
ومـــا إن وصـــل المملكة قادمـــا من إحدى 

الدول الخليجية حتى تم القبض عليه.
وبالتحقيـــق معـــه اعتـــرف أنه فـــي العام 
2015 وأثنـــاء تصفحـــه موقـــع الحكومة 
اإللكترونية شـــاهد إعالن لتجديد جواز 
السفر عبر اإلنترنت، وألنه يعلم أن جواز 
ســـفر شقيقه، وهو من ذوي االحتياجات 
الخاصـــة، منتهـــي الصالحيـــة، فقـــد قرر 
تجديـــده، وأدخـــل كافة بيانات شـــقيقه، 
مدعيـــا أنـــه عندمـــا أراد تحميـــل صـــورة 

شـــقيقه إلرسالها مع الطلب حّمل بالخطأ 
صورتـــه الشـــخصية، لكنه لـــم يعدل ذلك 
الخطـــأ واســـتمر في إتمـــام الطلب ودفع 

قيمة التجديد.
علـــى  لـــه  وردت  بعدمـــا  أنـــه  وأضـــاف 
هاتفه النقال رســـالة من إدارة الجنســـية 
والجـــوازات تفيد بـــأن الجـــواز -المزور- 
جاهـــز ذهـــب واســـتلمه، وقـــرر بأنـــه كرر 

ذات العملية مع بطاقة هوية شقيقه.
وأفاد بأنه اســـتغل الهويتيـــن المزورتين 

في الخروج من البالد ومعامالته بداخل 
البـــالد؛ كـــون أنـــه مطلـــوب أمنيـــا لتنفيذ 
أحـــكام بقضايـــا خيانـــة أمانة وشـــيكات 

بدون رصيد، حتى تم القبض عليه.
وكانت قد أسنت إليه النيابة العامة عدة 
تهـــم تتمثل في أنه بغضـــون األعوام من 

2015 وحتى 2019، ارتكب اآلتي:
أوال: أدخل في وســـيلة تقنية المعلومات 
تخص إحدى المصالح الحكومية بيانات 
غير صحيحة علـــى أنها صحيحة، حيث 

قام بتحميل صورته الشـــخصية بدال من 
صورة شـــقيقه على الموقـــع اإللكتروني 
وذلـــك  االلكترونيـــة  الحكومـــة  لهيئـــة 
بنيـــة اســـتعمال تلك الصورة الســـتصدار 
جواز ســـفر وبطاقة هوية باســـم شقيقه 

وبصورته الشخصية.
االتفـــاق  بطريقـــي  اشـــترك  ثانيـــا: 
والمســـاعدة مـــع الموظفيـــن العمومييـــن 
حســـني النية لتزوير المحررات الرسمية 
بأن اشـــترك مع الموظف حسن النية في 

ارتـــكاب التزويـــر بأن أثبـــت على خالف 
الحقيقة صورته الشخصية على بيانات 
شـــقيقه وتوصـــل بذلـــك إلـــى اســـتصدار 

جواز السفر وبطاقة الهوية.
ثالثـــا: اســـتعمل محررا رســـميا مزورا مع 
علمه بتزويـــره، حيث تمكن من الدخول 
والخروج مـــن مملكة البحرين بالمخالفة 

للشروط واألوضاع القانونية.
رابعا: أنشـــأ توقيعا إلكترونيا لغرض غير 
مشـــروع بأن أنشـــأ التوقيع باسم شقيقه 
بغير علمه وموافقته؛ ليتمكن من دخول 
بغـــرض  االلكترونيـــة  الحكومـــة  موقـــع 
تزوير جواز الســـفر وبطاقة الهوية محل 

التزوير في البند أوال.
خامســـا: اختلس ماال مملـــوك للغير بنية 
تملكه بأن اختلس جواز الســـفر المملوك 

لشقيقه.

استعمل صورته 
الشخصية على 
الجواز وبطاقة 

الهوية

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مدير عام مديرية شـــرطة المحافظة الشـــمالية بأن المديريـــة تلقت بالغا من 
إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحة مفـــاده العثور على مواد غذائية فاســـدة بأحد 
المســـتودعات بمنطقـــة الهملـــة، وذلك إثـــر حملة تفتيشـــية بالتعاون والتنســـيق بين 

وزارتي الصحة والصناعة والتجارة والسياحة.
وأشار إلى أنه فور تلقي البالغ، انتقلت شرطة المديرية إلى موقع المستودع والذي 
اتضح بأنه غير مرخص ويحتوي على مواد غذائية فاســـدة وأدوات لتغيير تواريخ 

صالحية األغذية، منوها إلى التحفظ على المستودع واستدعاء القائمين عليه.
وأكـــد مديـــر عام مديرية شـــرطة المحافظة الشـــمالية أنـــه جاري اتخـــاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة؛ تمهيدا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

العثور على مستودع يحوي مواد غذائية فاسدة
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ال أدخل المطبخ!
Û  لــم يتبــق إال أن يمضي شــيخ بكامل وقاره الديني علــى عقد زواج مفاده “أن

ســت الحســن والدالل” تشــترط على زوجها المغلوب على أمره أال “توطوط” 
عتبــة المطبخ وال يمســس ثيابها ذات الماركــة العالمية رائحة الثوم والبصل، 
لتســقط أمــام مــرأى الحاضرين وأولهم حامي لواء الديــن آخر ورقات التوت 

عن قوامة الرجل.
Û  وربمــا قفــز أحــد المصطفيــن والمطبليــن لفكــرة “النســوية” أن طبــخ المــرأة 

ا عليهــا أن تؤديــه، وهــو أمر علــى أية حــال مختلف عليه  ليــس واجًبــا شــرعيًّ
في معظم المذاهب اإلسالمية، إال أن هؤالء المتعاطفين مع “النساء الجدد” 
ربمــا غــاب عــن ذهنهــم أن ذلــك يدخل في نطــاق القواعد التــي ال تحتاج إلى 
التذكير بها عرًفا )unspoken rules(، تماًما مثلما يقتضي عليك الذهاب إلى 
العمل في الوقت المحدد لك دونما حاجة مرؤوســك في العمل لالتصال بك 

وتذكيرك بضرورة الذهاب هناك.
Û  منــذ أن اســتيقظت أعيننــا علــى الدنيــا ونحن نــرأى أمهاتنا وجداتنا شــغلهن 

الشــاغل مــداراة أزواجهــن، وأولهــا مباشــرة عملهــن فــي المطبخ منــذ الصباح 
الباكــر، بينمــا تغــوص أرجــل وأيــدي الرجــال فــي العمــل لتأمين لقمــة العيش 
نــة مــن  الكريمــة لهــن وألفــراد أســرتهن، فمــا الــذي اســتجّد حديًثــا لتأتــي عيِّ
“أشباه النساء” - والذي ألقي فيه بالالئمة على ما آل إليه الوضع على الرجل 
بالدرجة األولى - لتبتدع فكرة مفادها “ما أطبخ لك أو أعمل لك الطباخ على 
كيفي”، يا سالم! إذن فليحفظك الرب وقّري عيًنا في بيت “البابا” إلى األبد.

Û  وال يفهــم مــن كالمــي أنــي أعارض طموح المــرأة في العمل والدراســة ولكن 
بمجرد أن اخترِت أن تكوني زوجة هذا الرجل فعليك احترام تقاليد وأعراف 
المجتمــع، فبمزاجــه هــو إن كافأِك وأســقط عنــِك عناء الطبــاخ ذات يوم على 
وجباب الغداء أو العشــاء أو اســتفرد بك في لحظة ســكينة رومنســية تحت 

سقف ردهات أحد المطاعم.

jasim.abdulla@albiladpress.com

جاسم اليوسف

عنفوان

أربعيني “غيور” يحرق سيارة زوجته والمحكمة تحبسه
الطالق عن  لتتنازل  فيها  وهي  المركبة  سيشعل  أنه  بناته  إحدى  أبلغ 

الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  أدانـــت 
النـــار  إشـــعال  بتعمـــد  أربعينيـــا  الرابعـــة 
فـــي ســـيارة زوجتـــه عبر ســـكب البنزين 
عليهـــا وحرقهـــا؛ نظـــرا لوجـــود خالفات 
عائليـــة بينهما حســـب ما أكـــدا بأقوالهما 
أثنـــاء التحقيق معهما، إذ تدعي الزوجة 
أنـــه كثيـــر الشـــك والغيـــرة وأنـــه أحـــرق 
ســـيارتها بســـبب رفعهـــا قضيـــة طـــالق 
ضـــده إلجبارها على التنـــازل، بينما يبرر 
الـــزوج فعلـــه بســـبب الغضـــب، وقضـــت 
المحكمـــة بمعاقبة الـــزوج بالحبس لمدة 
ســـنة واحـــدة بعدمـــا أخذته بقســـط من 
الرأفـــة عمال بنص المادة )72( من قانون 

العقوبات.
وكانـــت أحالته النيابـــة العامة للمحاكمة 
نوفمبـــر   18 بتاريـــخ  أنـــه  اعتبـــار  علـــى 
2019، أشـــعل عمدا حريقا في الســـيارة 
والمملوكـــة  والنـــوع  الوصـــف  المبينـــة 
للمجنـــي عليهـــا والـــذي كان مـــن شـــأنه 

تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وذكـــرت المحكمـــة أن الواقعـــة تتحصل 
فـــي أنـــه ونظـــرا لوجـــود خالفـــات بيـــن 

المتهـــم وزوجتـــه، فقـــد ذهبـــت األخيرة 
لمنـــزل والدهـــا، وبســـبب غضـــب المتهم 
قـــرر حـــرق ســـيارتها، إذ توجـــه لمنـــزل 
والدهـــا بمنطقة عالي حامـــال معه قنينة 
تحتـــوي علـــى “البترول” وعندما شـــاهد 
ســـيارتها متوقفة خـــارج المنزل ســـكب 
البنزيـــن عليهـــا وأحرقهـــا، وهو مـــا ثبت 
بالتقارير وبـــالغ المجني عليها واعترف 
المتهـــم. وثبـــت بتقرير مســـرح الجريمة 
أن الحريـــق ناتج عن فعـــل فاعل متعمد 
وذلـــك بســـكب مـــادة الجازوليـــن علـــى 
الســـيارة، إذ عثر على قنينة بالســـتيكية 
تحتـــوي علـــى الجازوليـــن بالقـــرب مـــن 
الســـيارة. من جهته، اعتـــرف المتهم أنه 
والمجنـــي عليها متزوجان منذ 28 عاما، 
وقـــال في رســـالة وجههـــا للمحكمـــة إنه 
دائمـــا ما تحصل بينـــه وزوجته خالفات 
عائلية، لكن في هذه المرة اشـــتد غضبه 
مـــع زوجتـــه وخرج مـــن المنـــزل حتى ال 
يضـــرب أحدا علـــى حد تعبيـــره، مضيفا 
أنه وجد سيارة زوجته فارغة وال يوجد 
أحـــد قريـــب منهـــا فحـــرق جزء بســـيط 

منها، وتم إصالحها ومازالت تســـتعملها، 
مؤكـــدا أنـــه هـــو مـــن اشـــترى لهـــا تلـــك 

السيارة من أمواله وقدمها لها كهدية.
وأكد أنه في يوم الواقعة وعند الســـاعة 
2:00 فجـــرا توجـــه لمنـــزل والـــد زوجته 
بمنطقة عالي وشـــاهد الســـيارة متوقفة 
فـــي طريـــق ضيـــق، فأخـــذ عبـــوة معبأة 
بالبنزين وســـكبها على السيارة وأحرقها 

وعاد لمنزله.
بأنـــه  أفـــادت  المجنـــي عليهـــا  وبســـؤال 
توجـــد خالفات بينهـــا وزوجهـــا وبينهما 
قضيـــة طـــالق، ولذلك فهي تســـكن منذ 
شـــهر فـــي منـــزل والدها، والـــذي لم تكن 

تذهـــب إليه ســـوى في أيـــام الجمعة من 
كل أســـبوع؛ نظـــرا لكثرة الشـــك والغيرة 

لدى زوجها.
تضـــررت  ســـيارتها  أن  إلـــى  ولفتـــت 
والبـــاب  الخلفـــي  الكرســـي  باحتـــراق 
والســـقف،  الخلفـــي  والزجـــاج  الخلفـــي 
وأن قيمـــة إصـــالح تلـــك التلفيـــات تقدر 
بمبلـــغ 540 دينارا حســـب تســـعيرة أحد 
الكراجات، مشـــيرة إلـــى أن زوجها دائما 
ما يهددها بواســـطة بناتهمـــا كما أنه أبلغ 
إحـــدى بناته أنه ســـوف يحرق ســـيارتها 
وهـــي فيهـــا، وأنه حـــرق ســـيارتها حتى 

تتنازل عن قضية الطالق.

23 فبراير سماع شهود إثبات قضية طبيب “الالريكا” 
ــرص ق ألــــف   144 تـــحـــوي  ــة  ــب ــل ع  3000 صــــرف  مـــن  ــن  ــك ــم ت

أجلـــت المحكمـــة الكبرى الجنائيـــة األولى 
محاكمة شـــبكة اتجار باألقـــراص المؤثرة 
عقليـــا “الالريكا”، التي يرأســـها استشـــاري 
مـــخ وأعصـــاب معروف بالمملكـــة ومخلى 
محبوســـين  متهميـــن   6 ومعـــه  ســـبيله، 
وآخريـــن عســـكريين تم إحالتهـــم للقضاء 
الجـــاري؛  فبرايـــر   23 لجلســـة  العســـكري، 
لتنفيـــذ قرارهـــا الســـابق باســـتدعاء باقي 

شهود اإلثبات بالقضية.

ويتبيـــن مـــن أوراق القضيـــة أن الطبيـــب 
المتهـــم ومنذ عدة أشـــهر قبل القبض على 
خليته، صرف ألحد المتهمين وصفة طبية 
بعدد 7 علب من أقـــراص الالريكا المؤثرة 
عقليـــا، وطلـــب منـــه التوجـــه لصيدليـــات 
معينـــة لصـــرف الـــدواء باســـتعمال صـــور 
بطاقة هوية أشـــخاص آخرين ترسل إليه 
عبـــر “الواتـــس آب” والذيـــن غـــادر بعضهم 
المملكـــة منذ العـــام 2018، وأن بعض تلك 
أو  نفســـه  للطبيـــب  مملوكـــة  الصيدليـــات 

عائلته.
واعتـــرف بعض المتهميـــن أن دورهم كان 
اســـتالم عـــدد ال يقـــل عـــن 60 ويتجـــاوز 
أحيانـــا 100 علبـــة مـــن تلـــك الصيدليـــات 
وأنهـــم  الطبيـــة،  الوصفـــات  باســـتعمال 
يتوجهـــون للصيدليـــة بعـــد االتصـــال بهـــم 
ويقومـــون  أن طلبهـــم جاهـــز،  وإبالغهـــم 
بتســـليمها لمـــن يطلبها منهم مقابـــل مبالغ 
تتـــراوح ما بين 50 إلى 100 دينار، وتمكن 
الطبيـــب المتهـــم فـــي 4 أشـــهر مـــن صرف 

3000 علبة الريكا، حســـب مـــا ورد بتقرير 
الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات 
الالريـــكا  أقـــراص  عـــدد  أن  أي  الصحيـــة، 
المصروفـــة بلغ 144 ألف قـــرص؛ في حال 

احتوت العلبة الواحدة على 48 قرصا.
فيمـــا ينكـــر الطبيب الـــذي يمـــارس المهنة 
منـــذ 30 عامـــا ارتكابـــه ألي جـــرم، مدعيـــا 
أن قصـــده مـــن ذلـــك كلـــه هـــو مســـاعدة 
المحتاجيـــن والمرضـــى فقـــط، علـــى حـــد 

تعبيره.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية
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المقبــل مايــو  المغلقــة  المــدارس  صيانــة  بخطــة  البــدء 

“التربية” فخورة بندب المعلمين

بّيــن وزيــر التربية والتعليــم ماجد النعيمي أن جميع عمليــات انتداب معلمين 
إلى المدارس الخاصة تّمت بموافقة ديوان الخدمة المدنية.

ه علـــى ســـؤال النائـــب  وأشـــار فـــي ردِّ
الـــوزارة  أن  إلـــى  العباســـي،  محمـــد 
تفتخر بنـــدب معمليها للعناية بالطلبة 
مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة فـــي 

تلك المدارس.
ا نحو  وبّين أن الوزارة تســـتقبل سنويًّ
ألفـــي طالـــب قادميـــن مـــن المـــدارس 
مدرســـين  انتدبـــت  وأنهـــا  الخاصـــة، 
إلحدى المـــدارس الخاصة التي تضم 
ألفـــي طالب لمنـــع إغالقهـــا، وللتقليل 
من معـــدل تدفق الطلبة من المدارس 

الخاصة إلى الحكومية.

 ولفـــت إلـــى أن هـــذه المـــدارس هـــي 
للمعلميـــن  الراتـــب  دفـــع  تتولـــى  مـــن 
المنتدبيـــن، وفي أغلـــب األحوال يتم 
انتدابهم لتدريس مواد أساســـية ألزم 

القانون بتدريسها.
وأشـــار إلى أن هذا العدد من المعلمين 
ا مقارنـــة بالعدد  المنتدبيـــن قليل جـــدًّ

اإلجمالي للمعلمين بالوزارة.
وقـــال إن الوزارة تمّكنـــت من تحقيق 
االكتفـــاء فـــي المـــوارد البشـــرية بعـــد 
إغالقهـــا لعـــدد من المـــدارس لدواعي 
الصيانة، مما ســـمح لها بالقيام بعملية 

االنتداب.
للنائـــب  ســـؤال  علـــى  ه  ردِّ وفـــي 
الوزيـــر أن  أكـــد  عبدالـــرزاق حطـــاب، 

خطـــة الصيانـــة للمـــدارس التـــي تـــم 
إغالقهـــا خـــالل العـــام الجاري ســـتبدأ 

في شهر مايو المقبل.

اعتذاران
النـــواب  مجلـــس  جلســـة  ســـّجلت 
التاسعة عشرة لدور االنعقاد الثاني 
الخامـــس  التشـــريعي  الفصـــل  مـــن 
يوســـف  النائبيـــن  مـــن  كل  اعتـــذار 

زينل وعمار قمبر لظروف خاصة.

 تغطية:
سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري

تسجيل مشاركة نيابية للتلفزيون الكويتي

نقطة نظام من ممدوح الصالح

مراجعة عقود استثمار أراضي هورة عالي الزراعية
ــوا الـــمـــزارع الــبــحــريــنــي بــمــنــحــه مــســاحــات ــمـ ــي: ادعـ ــان ــت ــس ــدم ال

قال وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي عصـــام خلـــف إن الـــوزارة تعمـــل على 
إعادة دراســـة جميع العقود السابقة بالنسبة لمن 
لم يســـتغلوا أراضيهم التي منحت لهم في هورة 

عالي.
جـــاء ذلك، تعقيًبـــا منه على ســـؤال النائب أحمد 
الدمســـتاني بشـــأن المعاييـــر التـــي تمـــت علـــى 
أساسها توزيع األراضي الزراعية في هورة عالي 

على المزارعين.
 وأوضح أن ســـوق المزاعيـــن البحرينيين أصبح 
منصـــة مهمة لتســـويق المنتـــج البحريني، حيث 
تمّكنت من أن تحوز على ثقة الفنادق واألسواق 

الكبيرة.
وبيـــن أن الـــوزارة تعمل على توصيـــل الخدمات 
األساســـية للمناطـــق الزراعيـــة فـــي هـــورة عالي 
والهملـــة، وتأهيلهـــا لتصبـــح جاهـــزة لالســـتثمار 
من قبـــل المزارعين البحرينييـــن، بهدف تحقيق 

االستفادة القصوى منها.

 وذكر أن هذا المشروع يعد من أولويات الوزارة، 
إضافـــة إلـــى مشـــروع االســـتزراع الســـمكي فـــي 

رأس حيان.

تشـــجيع  إلـــى  تســـعى  الـــوزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
الشـــباب البحريني للعمل في هذا المجال، حيث 
نّظمـــت الوزارة عـــدًدا من الـــدورات المتخصصة 
للتغلـــب علـــى عـــدد مـــن التحديات التـــي تواجه 
القطاع الزراعي كاالســـتزراع السمكي، والزراعة 

المحمية، والعناية بالنخيل.
من جهته، دعا النائب أحمد الدمستاني إلى إيالء 
جمعية المزارعين البحرينية المزيد من االهتمام، 
ودعم المزارعين البحرينيين بمســـاحات زراعية 

تحقق لهم معدالت إنتاج مجزية.
 وقـــال إن منطقة هورة عالـــي بالرغم من تمتعها 
بخصوبـــة عاليـــة، إال أنهـــا أصبحـــت قاحلـــة، ألن 

أصحابها غير جادين في استثمارها.
ولفـــت إلى أن الكثير مـــن المزارعين البحرينيين 
جلســـوا فـــي البيوت، وهـــم أحوج ما يكـــون إلى 
منحهـــم هذه األراضي لالســـتثمار فيها، وبالتالي 
التخفيف عن كاهل الدولة أعباء بقائهم عاطلين 

عن العمل.

أحمد الدمستاني

أعلن وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي عصـــام خلـــف عـــن وجـــود برنامـــج إلدارة 
عمليـــات ســـحب الرمـــال البحريـــة، يتضّمـــن تحديد 
مواقعهـــا ونوعيـــة الرمـــال المســـحوبة، فـــي ضـــوء 
متطلبات التنمية، والمخطط الهيكلي االستراتيجي 
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ه على مداخلة النائب خالد بوعنق إلى   وأشار في ردِّ
أن الهـــدف من ذلك، هو تمكين الجهـــات المعنية من 

إدارة ملف سحب الرمال وضبطها الرقابة عليها. 
 وبّيـــن أن البرنامـــج ســـيتضّمن أدوات تضمـــن الدقة 
فـــي قيـــاس الكميـــات المســـحوبة عن طريـــق تقنية 

الـ”جي بي إس”.
وقال إن الوزارة تتعامل مع موضوع ســـحب الرمال 
التـــي يحددهـــا  البحريـــة فـــي ضـــوء االشـــتراطات 

القانون المعني بها.
وأشـــار إلى أن تحديد مناطق سحب الرمال يتم من 
خـــالل لجنـــة مختصـــة بهذا األمـــر، وتضم عـــدًدا من 

الجهات ذات العالقة.
ـــا لتعويـــض أي  وذكـــر أن الـــوزارة تأخـــذ ضماًنـــا ماليًّ

تجاوزات يتسبب بها الشركات المخالفة.

إبراهيم النفيعي وأحمد السلوم

خلف: يضمن الدقة في حساب الكميات والرقابة عليها

برنامج حكومي إلدارة سحب الرمال البحرية

قال النائب محمد العباســـي إن بعض المدارس 
الحكوميـــة تعانـــي من نقـــص المعلميـــن، وعدم 
قبـــول طلبة األشـــهر األخيرة يعـــود لعدم قدرة 
الوزارة على توفير مقاعد لهم ونقص المعلمين.  
مبالـــغ  كذلـــك  الـــوزارة  تدفـــع  هـــل  وتســـاءل: 

للمدارس الخاصة إضافة النتدابها معلمين؟.
 ولفت إلـــى أن االنتداب يخالف قانون الخدمة 
علـــى  مقتصـــر  االنتـــداب  أن  وذلـــك  المدنيـــة؛ 
الجهـــات الحكوميـــة ال الخاصـــة، وبالتالـــي فإن 
نـــدب معلميـــن لقطاع خـــاص يعـــد مخالفة لهذا 
القانـــون. وتســـاءل عـــن المعيـــار الـــذي يحـــدد 
المدارس التي يتم ندب المعلمين لها، خصوًصا 
وأن المـــدارس التي ينتدب لها المدرســـون هي 
وأن  المرتفعـــة،  الرســـوم  ذات  المـــدارس  مـــن 
االنتـــداب يتـــم فـــي تخصصات ليســـت نـــادرة.  

وأشار إلى أنه في حال كانت عملية الندب تتم 
بناًء على طلب من المدرســـة، فعلى أي أســـاس 
تـــم تلبية طلب النـــدب في مدارس دون أخرى، 
وهـــي فـــي أوضاع أفضـــل بكثير مـــن تلك التي 
رفـــض طلـــب النـــدب إليهـــا. وأوضـــح أن الدور 

التشـــجيعي للوزارة لمـــدارس القطـــاع الخاص 
ينبغي أن ينحصر في إطار تســـهيل اإلجراءات 
ال مـــن خالل تقديم الدعم المالي والبشـــري لها. 
ورأى أن موافقـــة ديوان الخدمـــة المدنية على 
هـــذا االنتـــداب يعـــد مخالفـــة من قبـــل الديوان 

لالئحته التنفيذية.
وبّيـــن أن إجـــازة هـــذا النـــدب للـــوزارة ســـيفتح 
المجـــال أمام الوزارات األخـــرى كوزارة اإلعالم 
إنتـــاج  شـــركات  لصالـــح  موظفيهـــا  النتدابهـــا 
خاصـــة. وذكر أن انتقـــال الطلبة مـــن المدارس 
الخاصـــة إلـــى المـــدارس الحكوميـــة يعـــود إلى 
زيـــادات الرســـوم غيـــر المبررة وليـــس لظروف 
صعبة تعاني منها تلك المدارس.  وأكد ضرورة 
إيقـــاف انتداب المعلمين من اليوم لعدم جوازه 

بحسب القانون.

محمد عيسى

معصومة عبدالرحيمخالد بوعنق

إيقافه ويــجــب  لــلــقــانــون  مــخــالــف  الــبــرنــامــج  الــعــبــاســي: 

“التربية” تنتدب معلمين لمدارس الـ “فيرست كالس”

القانـــون  مشـــروع  باخـــرة  غـــادرت 
البحـــري مينـــاء مجلس النـــواب بعد 
مـــواده  مناقشـــة  المجلـــس  اختتـــام 
التـــي تبلـــغ نحـــو 388 مـــادة خـــالل 
جلســـتين، مّتجًهـــا بصفة مســـتعجلة 

إلى ميناء مجلس الشورى.
 ويهدف المشروع بقانون إلى تطوير 
أرســـاها  التـــي  والقواعـــد  األحـــكام 
القانـــون البحـــري الحالـــي، وقانـــون 
الســـفن وتحديـــد شـــروط  تســـجيل 
الســـالمة، وأحكام أخرى مستحدثة 
تبنتها الدول ذات النشـــاط المالحي 
المتقـــدم تبًعا التفاقيـــات وتوصيات 
الدوليـــة،  البحريـــة  المنظمـــة 

والمنظمـــات الدوليـــة ذات العالقـــة، 
والتي تتماشـــى مع السياســـة العامة 

لمملكة البحرين.

باخرة القانون البحري تغادر “ميناء النواب”
مرســـوم  علـــى  النـــواب  مجلـــس  وافـــق 
أحـــكام  بعـــض  علـــى  بالتعديـــل  بقانـــون 
قانون الخدمة المدنية، تقضي باستبدال 
جزاء وقف الموظف عن العمل مع خصم 
الراتب، بجـــزاء خصم الراتب دون وقف 

الموظف عن العمل.
 وقبـــل التصويـــت، أكـــدت النائب فاطمة 
عـــدم  علـــى  التأكيـــد  ضـــرورة  القطـــري 
الجـــزاءات  لهـــذه  الســـّيئ  االســـتغالل 
بداعي سهولتها وحدودية أثرها، بجعلها 
خيـــاًرا مفّضـــالً لـــدى اللجـــان التأديبيـــة، 
ومقدًمـــا علـــى الجزاءات األخـــف، والتي 
وطمـــأن  رادعـــة.   تكـــون  أن  بإمكانهـــا 
وزير شـــؤون مجلسي الشـــورى والنواب 

غانـــم البوعينين أن الســـلطات المختصة 
بالتحقيق تراعي فـــي إيقاعها الجزاءات 
المخالفـــات  مـــع طبيعـــة  تناســـبها  مـــدى 

المرتكبة.

إلغاء جزاء وقف الموظف عن العمل
عّبـــر النائـــب خالد بوعنق عن اســـتيائه الشـــديد 
من عدم وجود اســـتراتيجية تنظم عملية شفط 
المياه البحرية، إلى جانب ضعف الرقابة عليها.

جـــاء ذلـــك خـــالل مناقشـــة المجلـــس رد وزيـــر 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عصـــام خلـــف على ســـؤال النائب بوعنق بشـــأن 
الشـــروط المطلوبـــة واإلجـــراءات المتبعة لمنح 
ترخيـــص ســـحب الرمـــال مـــن الميـــاه اإلقليمية 
البحريـــن  أجيـــال  أن  ورأى  البحريـــن.  لمملكـــة 
القادمة لن يكون لها نصيب - في حال استمرت 
بالطريقـــة  البحريـــة  الرمـــال  ســـحب  عمليـــات 
“قواطـــي  إال  الســـمكية  الثـــروة  مـــن   - الحاليـــة 

التونة”.
 وأضاف أن هناك شـــركات غير مرّخصة تمارس 
عملية شـــفط الرمال، ســـبق أن تطّرق لها ديوان 
الرقابـــة المالية واإلداريـــة في تقريره، فأين هي 

الرقابة التي يتحدثون عنها؟.
 وقال إن الوزارة تتحّدث عن مشـــاريع األرياف 
الصناعيـــة، في الوقـــت الذي يجـــري فيه تدمير 
الفشـــوت الطبيعيـــة مـــن خالل عمليات ســـحب 

الرمال العشوائية.

لن يبقى لعيالنا إال “قواطي التونة”
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“جي إف إتش” تستحوذ على 70 % من “مارشال”
ــة ــق ــط ــن ــم ــة لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــــدفــــع فــــي ال ــ ــرك ــ ــر ش ــ ــب ــ أك

استحوذت مجموعة جي إف إتش المالية من خالل شركتها االستثمارية التابعة 
جي إف إتش كابيتال على حصة بنســبة 70 % في شــركة “مارشــال”، وهي من 
كبرى شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.  

 تعتبر شـــركة “مارشال”، الواقع مقرها 
الرئيـــس فـــي دبـــي، والتـــي تأسســـت 
فـــي العـــام 1981، أكبـــر وأقـــدم مزود 
لتكنولوجيا الدفع في منطقة الشـــرق 
األوسط، من خالل خدماتها المتوفرة 
حصـــة  تمتلـــك  كمـــا  بلـــدا،   16 فـــي 
تتجاوز نســـبتها 85 % من سوق دولة 
اإلمارات، وحصة أغلبية عبر األسواق 
اإلقليميـــة األخـــرى التـــي تـــزاول فيها 

أنشطتها. 
أتمتـــة  منتجـــات  “مارشـــال”  وتوفـــر   
المعامـــالت، والتي تعـــد األكثر حداثة 

وتطـــورا، هـــذا بجانـــب توفيـــر حلول 
التكنولوجيا المالية في السوق. 

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 
إف إتـــش المالية، هشـــام الريس”نحن 
مســـرورون باإلعـــالن عـــن اســـتحواذ 
جـــي إف إتـــش على حصة بنســـبة 70 
% مـــن شـــركة “مارشـــال”، التـــي تعـــد 
بالفعـــل أكبر شـــركة تكنولوجيا مالية، 
رائـــدة ومبتكـــرة فـــي مجـــال أنظمـــة 
الدفع التكنولوجية في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا”.
ورئيـــس  قـــال مؤســـس  مـــن جانبـــه، 

مجلس إدارة شـــركة “مارشـــال”، آنيل 
كانـــت  تقريبـــا،  عامـــا   40 “لنحـــو  دار 
موقـــع  تحتـــل  ومازالـــت  “مارشـــال” 
الصدارة في مجال تكنولوجيا األتمتة 
في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 

اإلنجـــاز  هـــذا  إفريقيـــا. ومـــن خـــالل 
المهم اليوم، فإننا نتطلع بشغف للعمل 
مع جـــي إف إتـــش ألخذها إلـــى آفاق 
جديدة، وتحقيق أقصى استفادة من 

ديناميكيات السوق اإليجابية”.

هشام الريس

المنامة - جي إف إتش المالية

المنامة - سكوبا اليف

أشاد رئيس مركز “سكوبا اليف” للغوص والرياضات البحرية محمد 
الجاسم، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات كافة ذات العالقة، 
التـــي أنجحت المرحلة األولى مـــن متنزه الغوص، الذي تم افتتاحه 
كأكبـــر متنـــزه غوص فـــي العالم، بمســـاحة تمتد عبـــر 100,000 متر 
مربع، بالشراكة بين المجلس األعلى للبيئة وهيئة البحرين للسياحة 

والمعارض والقطاع الخاص. 
ودعـــا الجاســـم إلـــى ضـــرورة العمـــل علـــى حمايـــة المغـــاص الـــذي 
يهـــدف إلى خلـــق المزيد من وســـائل الجذب الســـياحي، وهو ضمن 
اســـتراتيجية هيئة البحرين للسياحة لتطوير المنتج السياحي، عبر 

استغالل البحار والشواطئ والجزر المحيطة في البحرين.
وبين الجاسم أن مركزه بات يسّير رحالت غوص عديدة ومنتظمة 
لمتنزه الغوص، مشـــيرا إلى أن الســـياح الغواصين يأتون من داخل 
المملكـــة ومـــن مختلـــف دول العالـــم، الفتـــا إلـــى أن مراكـــز الغـــوص 
األخـــرى أيضا تنظم رحـــالت غوص مجدولة للمتنـــزه والطلب على 

المغاص في تزايد مستمر.
وأكـــد ازدياد الطلب الكبير على رخص الغـــوص بعد افتتاح المتنزه 
في سبتمبر 2019، لدى مراكز تدريب الغوص والشركات الموجودة 

في المملكة.

رحالت عديدة ومنتظمة لمتنزه الغوص

بنسبة زيادة قدرها 22 %... و ”الصندوق العام” يحقق 316 ألف دينار

أرباح “التكافل الدولية” في 2019

ذكرت شــركة التكافل الدولية أن صافي الربح العائد على مســاهمي الشــركة األم، بلغ 185 ألف دينار 
للربــع الرابــع مــن العــام 2019 مقارنًة بصافي ربح قدره 168 ألف دينار للفترة نفســها من العام الســابق 
بنســبة زيــادة بلغــت 10 %. وبلــغ العائد للســهم 2.18 فلس للربع الرابع 2019 مقارنة بـ 2.2 فلس للســهم 
للفترة نفسها من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة األم 257 ألف دينار 
خــالل الربــع الرابــع 2019 مقارنــة بدخــل شــامل قــدره 319 ألــف دينــار للفترة نفســها من العام الســابق 

بنسبة انخفاض بلغت 20 %. 

وبلغ إجمالي أرباح الشركة 221 
ألـــف دينـــار خـــالل الربـــع الرابع 
2019 مقارنة بــــ 144 ألف دينار 
للفترة نفســـها من العام الســـابق 
بنسبة زيادة قدرها 54 %؛ نظرا 
لتحســـن أداء صنـــدوق التكافل 
العائلي الـــذي حقق فائضا قدره 
12 ألـــف دينار خالل الربع الرابع 
2019 مقارنـــة بعجـــز قدره 215 
ألـــف دينـــار للفتـــرة نفســـها مـــن 
العـــام الســـابق. حقـــق صنـــدوق 
التكافـــل العام فائضـــا قدره 24 
ألـــف دينـــار خـــالل الربـــع الرابع 
2019 مقارنة بفائض قدره 172 
ألـــف دينـــار للفتـــرة نفســـها مـــن 
العام الســـابق، وحققت محفظة 
المساهمين ربحا قدره 185 ألف 
دينار خـــالل الربـــع الرابع 2019 
مقارنـــة بربـــح قـــدره 187 ألـــف 
دينار بحريني للفترة نفسها من 

العام السابق.
إجمالـــي  الشـــركة  حققـــت  كمـــا 
اشـــتراكات بلغت 4.645 مليون 
دينار خـــالل الربـــع الرابع 2019 
مقارنـــة بــــ 4.285 مليـــون دينار 
الســـابق  العـــام  نفســـها  للفتـــرة 

بنسبة زيادة قدرها 8 %.
الســـنة  لنتائـــج  بالنســـبة  أمـــا 
الكاملـــة، فقد بلغ صافـــي الربح 
العائـــد على مســـاهمي الشـــركة 
للســـنة  دينـــار  ألـــف   690 األم 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2019 مقارنًة بصافي ربح قدره 
651 ألف دينار في العام السابق 
بنســـبة زيادة قدرهـــا %6. وبلغ 
العائد للسهم 8.12 فلس مقارنة 
بــــ 8.54 فلس للســـهم فـــي العام 

الســـابق. كما بلغ الدخل الشامل 
العائـــد إلـــى مســـاهمي الشـــركة 
األم للعام 901 ألف دينار مقارنة 
بدخـــل شـــامل قـــدره 551 ألـــف 
دينـــار في العـــام الســـابق وذلك 

بنسبة زيادة بلغت 63 %.
الشـــركة  أربـــاح  إجمالـــي  وبلـــغ 
للســـنة  دينـــار  مليـــون   1.031
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
ربـــح  بإجمالـــي  مقارنـــة   2019
قـــدره 847 ألف دينـــار في العام 
قدرهـــا  زيـــادة  بنســـبة  الســـابق 
22 % وذلـــك ناتـــج عن تحســـن 
أداء صندوق المســـاهمين الذي 
حقق ربحا قدره 691 ألف دينار 
خـــالل الســـنة الماليـــة المنتهيـــة 
فـــي 31 ديســـمبر 2019 مقارنـــة 
بربـــح قدره 651 ألـــف دينار في 
العام السابق بنســـبة نمو قدرها 
6 %، إضافـــة إلـــى تحســـن أداء 
صندوق التكافـــل العائلي حيث 
حقق فائضا قدره 24 ألف دينار 
في الســـنة الماليـــة المنتهية في 
31 ديسمبر 2019 مقارنة بعجز 
قـــدره 512 ألف دينـــار في العام 
الســـابق. حقق صندوق التكافل 
ألـــف   316 العـــام فائضـــا قـــدره 
دينار في السنة المالية المنتهية 
فـــي 31 ديســـمبر 2019 مقارنـــة 
بفائـــض قـــدره 708 ألـــف دينـــار 

خالل العام السابق.

21.7 مليون دينار إجمالي 

االشتراكات 

إجمالـــي  الشـــركة  حققـــت  كمـــا 
اشـــتراكات بلغ قدرهـــا 21.721 

الســـنة  خـــالل  دينـــار  مليـــون 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2019 مقارنـــة بـ 22.034 مليون 
دينـــار في العام الســـابق بنســـبة 
وبلـــغ   %  2 قدرهـــا  إنخفـــاض 
المكتســـبة  االشـــتراكات  صافي 
خـــالل  دينـــار  مليـــون   15.649
الســـنة الماليـــة المنتهية في 31 
ديسمبر 2019 مقارنة بـ 14.410 
مليون دينار خالل العام السابق 
بنســـبة زيـــادة قدرهـــا 9 %. كما 
بلغ صافي المطالبـــات المتكبدة 
خـــالل  دينـــار  مليـــون   11.417
الســـنة الماليـــة المنتهية في 31 
ديسمبر 2019 مقارنة بـ 10.605 
مليـــون دينار في العام الســـابق 

بنسبة زيادة قدرها 8 %.
الملكيـــة  حقـــوق  مجمـــوع  بلـــغ 
العائد إلى مساهمي الشركة األم 
10 مالييـــن دينار للســـنة المالية 
المنتهية في 31 ديســـمبر 2019 
مقارنـــًة بـ 9.2 مليـــون دينار في 
العام السابق بنسبة زيادة بلغت 

.% 9.8
كمـــا بلغ إجمالي أصول الشـــركة 
للســـنة  دينـــار  مليـــون   38.288
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2019 مقارنـــة بـ 39.792 مليون 
دينار في العام الســـابق، بنســـبة 

انخفاض بلغت 4 %.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
للشـــركة، عصـــام األنصـــاري، إن 
األداء  كفـــاءة  تعكـــس  النتائـــج 
واإلســـتراتيجية المتوازنة التي 
انتهجتهـــا الشـــركة خـــالل العام 
2019، حيث ســـاهمت سياســـة 
واالســـتفادة  النفقـــات  ترشـــيد 

تكنولوجيـــا  مـــن  الكاملـــة 
المعلومات في تسهيل وتبسيط 
الخاصـــة  التأمينيـــة  العمليـــات 
باألفراد والمؤسسات مما أسهم 
فـــي تحقيق نمو بلـــغ 22 % في 
إجمالي صافي األرباح المحققة 
حققـــت  كذلـــك   .2019 للعـــام 
الشـــركة زيادة في صافي العائد 
على االستثمارات بلغت نسبتها 

107 % مقارنة بالعام السابق. 
هـــذه  أن  األنصـــاري  وأضـــاف 
مـــع حصـــول  تزامنـــت  النتائـــج 
تصنيـــف  أعلـــى  علـــى  الشـــركة 
إئتمانـــي فـــي المملكة لشـــركات 
ممتـــاز   )  A-( بدرجـــة  التكافـــل 
مـــن وكالـــة التصنيـــف العالميـــة 
يعكـــس  مـــا  وهـــو   ،AM Best
كفاءة السياسات اإلجرائية في 
وإدارة  واالســـتثمار  االكتتـــاب 

المخاطر.
وأوضح أن الشـــركة استطاعت 
بعـــدة  تقـــوم  أن  العـــام  خـــالل 
مبـــادرات في إطـــار التعاون مع 
شركة gig-Bahrain في توحيد 
أعمال وإجـــراءات دوائر الدعم 
فـــي كلتـــي الشـــركتين وتوحيد 
منتجـــات  لعـــرض  البيـــع  نقـــاط 
الشـــركتين على نطاق جغرافي 

أوسع في المملكة.

المنامة - التكافل الدولية

عصام األنصاري

سنغافورة - رويترز

أسعار النفط 
تهبط 1 %

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1 % 
أمس، مقتدية بخسائر أسواق المال 
حيال  القلق  بواعث  استمرار  بفعل 
فيروس  لتفشي  االقــتــصــادي  األثـــر 

كورونا بالصين.
وبلغ خام برنت 56.88 دوالر للبرميل، 
منخفضا 79 سنتا بما يعادل 1.4 %، 
في حين نزل الخام األميركي غرب 
تكساس الوسيط 57 سنتا أو 1.1 % 

ليسجل 51.48 دوالر للبرميل.
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تجارة التجزئة اإللكترونية
تشـــهد ســـوق التجزئة بالمنطقة تطورا ســـريعا معبرا عـــن اتجاه المســـتهلكين نحو التجارة 
اإللكترونيـــة. فالمتســـوق المحلـــي والخليجـــي يتفـــوق على نظرائـــه في العالـــم، من حيث 
تفضيلـــه التســـوق إلكترونيـــا أو عبـــر الهاتـــف المحمول، وتفضيلـــه المشـــتريات عبر قنوات 
التواصل االجتماعي، إذ من المتوقع زيادة نسبة المبيعات الناتجة عن التجارة اإللكترونية 

إلى 48 مليار أي بنسبة 16 % بحلول 2022.
وفـــي الســـياق أعاله، انعقد بتاريخ 5 فبرايـــر 2020 مؤتمر التجارة اإللكترونية الذي نظمته 
)Think Smart( بالتعـــاون مع أكاديمية البحرين للتجـــارة اإللكترونية بفندق الخليج بقاعة 

المؤتمرات، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبدعم من “تمكين”.
واســـتهدف المؤتمر وضع خريطة طريق للمؤسســـات الناشـــئة لمواكبة التحوالت الرقمية، 
عبـــر اســـتعراض تجـــارب ناجحـــة لـــرواد األعمـــال مـــن البحريـــن واســـتفادتهم مـــن الورش 
والدورات التي نظمتها األكاديمية للتجارة اإللكترونية، وطرق عرض المنتجات واألساليب 
المســـتخدمة، لتكويـــن منصـــات رقميـــة تحتـــوي علـــى الســـلعة والخدمـــة والمنتـــج وطرق 
التســـويق المختلفـــة للترويـــج للمنتج، ومقارنة بأرقـــام األرباح للتجـــارة التقليدية، وكيفية 

تحقيق العائد من التحوالت الرقمية لتسويق السلعة.
واختتـــم المؤتمـــر بورشـــة عمل تحت عنوان مـــن الصفر إلى القمة، تمحورت حول وســـائل 

التسويق الرقمي لزيادة المبيعات.
والخالصـــة، ليـــس مهمـــا زيـــادة أعـــداد المتابعين للمنصـــة، وإنمـــا متطلبات نجـــاح التجارة 
اإللكترونيـــة يعتمـــد علـــى عنصريـــن مهميـــن )زيـــادة في وتيـــرة المبيعـــات، والوصـــول إلى 

الشرائح المستهدفة(.
فتاجـــر التجزئـــة الجـــاد يدرك مـــدى أهميـــة التحول إلـــى التجـــارة اإللكترونيـــة ومتطلبات 
الوصول السريع للمستهلك، وابتكار أنواع جديدة من المواهب التكنولوجية، بفتح منصات 
التواصـــل مثـــل تطبيقـــات )Android - Appleِِ(، أو اســـتخدام الوســـيلة األكثـــر رواجـــا مثل 
“االنســـتغرام” في الســـوق المحلية؛ لمواكبة مســـيرة المتسوق المتشـــوق لمنتجات عصرية 
ترضـــي أذواقـــه، ويحتاج رواد األعمال اليـــوم القدرة على التكيف مـــع التوجهات الحديثة 
للتجـــارة اإللكترونية، وفن تصميم موقع يتســـلل من خاللـــه الزبائن المحليين واإلقليميين، 
ويعتبر بمثابة متجر مفتوح 24 ســـاعة ال يغلق في وجه المتســـوقين، وتلك ميزة تنافســـية 

ليس لها حدود وتكاليفها في متناول الجميع.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

1.031
دينار مليون 

“سوليدرتي”: فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
فتحــت شــركة ســوليدرتي البحريــن باب الترشــح لعضوية مجلــس اإلدارة أمس 
حتــى يــوم 8 مــارس المقبــل. وســتجري عملية االقتــراع النتخــاب 7 أعضاء جدد 
لمجلــس إدارة الشــركة لفتــرة 3 أعوام )2020 إلــى 2023( خالل اجتماع الجمعية 

العامة العادية التي ستعقد بتاريخ 26 مارس المقبل.

 ووفًقا إلفصاح نشر على موقع بورصة 
البحرين أمـــس، فإن الشـــروط الواجب 
توافرهـــا فـــي المرشـــحين، كالتالـــي: أن 
يكون متمتًعا بأهلية التصرف، أال يكون 
قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس 
بالتقصير أو التدليـــس أو جريمة مخلة 
بالشرف أو األمانة أو في جريمة بسبب 
مخالفتـــه ألحـــكام القانـــون مـــا لـــم يكن 
قـــد رد إليه اعتبـــاره، أال يكون محظوًرا 

عليه تولي عضوية مجلس إدارة شركة 
مســـاهمة وفًقـــا ألحكام هـــذا القانون أو 
أي قانـــون آخر معمول به فـــي المملكة، 
أال يكون عضًوا في مجلس إدارة شركة 
مماثلة أو منافســـة للشـــركة أو أن تكون 
له مصلحة مباشـــرة أو غير مباشرة في 
العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة 
أو لحســـابها أو أن تكـــون لـــه مصلحـــة 
تتعارض مع مصالح الشـــركة ما لم يكن 

شـــيء مـــن ذلـــك بترخيـــص خـــاص من 
الجمعيـــة العامة وبنفس الشـــروط التي 
تتعامل بها الشـــركة مـــع الغير.باإلضافة 
إلـــى الشـــروط التـــي يصـــدر بتحديدها 
قـــرار مـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
وغيـــر  المســـتقلين  لألعضـــاء  بالنســـبة 
التنفيذييـــن والتنفيذييـــن فـــي مجلس 
اإلدارة وذلـــك مع عـــدم اإلخالل بأحكام 

المـــادة )65( من قانون مصرف البحرين 
المركزي والمؤسسات المالية.

 وأوضح اإلفصاح المنشـــور على موقع 
البورصة المســـتندات المطلوبة للترشح 
التي تشـــمل ملء استمارة الترشح رقم 
)3( المعتمدة مـــن قبل مصرف البحرين 
المركـــزي والتـــي يمكن الحصـــول عليها 
لـ”المركـــزي”،  اإللكترونـــي  الموقـــع  مـــن 

ممثـــل  للمرشـــح/   الذاتيـــة  والســـيرة 
المرشح.

وأشـــار اإلفصـــاح إلـــى أن باب الترشـــح 
أمـــس  لعضويـــة مجلـــس اإلدارة فتـــح 
وســـيظل مفتوًحـــا إلى تاريـــخ 8 مارس 
المقبل، وذلك من أجل تقديم المتطلبات 
المختصـــة  الرقابيـــة  الجهـــات  إلـــى 
للحصول على الموافقات الرســـمية قبل 

يـــوم اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة العادية 
بتاريخ 26 مارس المقبل.

يذكر أن مجلس اإلدارة الشركة الحالي 
رئيًســـا،  شـــهاب  توفيـــق  مـــن:  يتكـــون 
أشـــرف بسيســـو نائًبا، واألعضاء )ناظم 
الصالـــح، شـــريف أحمدي، فينكيتســـان 
مينوســـوامي، بشار ناس، وعلي عيسى 

عبد الرحيم(.

انتخاب 7 أعضاء 
جدد يوم 26 مارس 

المقبل

المحرر االقتصادي
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وقــع البنــك األهلــي المتحــد علــى مبــادئ العمــل المصرفــي المســؤول التــي أطلقتهــا األمــم المتحــدة، وهــي 
مبادرة تم تطويرها تحت إشــراف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشــراكة مع أبرز البنوك العالمية؛ بهدف 
مواءمــة الممارســات المصرفيــة العالميــة مــع األهــداف االجتماعيــة والبيئية بعيــدة المــدى وتوفير خريطة 
طريق للمصارف الدولية في العمل لمواجهة التحديات العالمية والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية 

المستدامة. 

المتحدة  ــم  األمـ مــبــادئ  وتــوفــر 
لــلــعــمــل الــمــصــرفــي الــمــســؤول 
إطـــــاًرا عــالــمــًيــا ومــجــمــوعــة من 
ــة لــلــبــنــوك  ــيــ ــاســ ــــادئ األســ ــب ــمــ ــ ال
المشاركة لتنفيذها على مستوى 
وأنشطتها  عملها  إستراتيجيات 
التشغيلية،  وعملياتها  التجارية 
إذ تشترط المحاور الـ 6 للمبادرة 
بمواءمة  الموقعة  البنوك  التزام 
اســتــراتــيــجــيــاتــهــا ومــمــارســاتــهــا 
المستدامة  التنمية  أهــداف  مع 
المتحدة  لــأمــم  عــشــرة  السبعة 

وبــذل  للمناخ،  بــاريــس  واتــفــاق 
ــداث  الــمــزيــد مـــن الــجــهــود إلحــ
وبيئيا،  اجتماعيا  إيجابي  تأثير 
ــلــزم الــمــبــادرة الــبــنــوك بوضع  وُت
لتنفيذ  مناسبة  حوكمة  هياكل 
الشفافية  وضمان  المبادئ  تلك 
وانضم  التنفيذ.  في  والمساءلة 
أكثر  اآلن  حتى  الــمــبــادرة  لــهــذه 
 50 160 مؤسسة مالية من  من 
أصولها  مجموع  يتجاوز  بــلــًدا، 

50 تريليون دوالر.
التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  وقـــال 

العمليات  لــشــؤون  للمجموعة 
ــي  ــنــك األهــل ــب ــي ال ــتــقــنــيــة فـ وال
في  “نحن  أنــور  المتحد، شفقت 
وضعنا  المتحد  األهــلــي  الــبــنــك 
نصب أعيننا، ومنذ تأسيس البنك 
عمل  رسالة  عاًما،  عشرين  قبل 
واضــحــة وبــعــيــدة األمـــد تتمثل 
بتقديم  فقط  ليس  االلتزام  في 
أفــضــل الــمــنــتــجــات والــخــدمــات 
المصرفية للعمالء والمساهمين، 
القيام كذلك بدورنا في  بل في 
المجتمعات  ورخاء  لخير  العمل 

ــتــي نــعــمــل فــيــهــا والــمــســاهــمــة  ال
بفعالية في نهوضها االقتصادي 

والحضاري”. 
نــجــاحــنــا  ــًرا ألن  ــظــ ــ “ن وأضــــــاف 
على  يعتمد  إقليمي  كــمــصــرف 

نـــجـــاح وازدهــــــــــار مــجــتــمــعــات 
ــمــنــطــقــة، فــتــبــنــيــنــا ســيــاســات  ال
فاعلة تمنح األولوية، سواء عبر 
مــبــادرات  أو  المباشر  التمويل 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــمـــســـؤولـــيـــة االجـ
ــادرات الــتــي  ــ ــب ــمــ ــ لــلــمــشــاريــع وال
لــيــس فــقــط عــلــى تعزيز  تــعــمــل 
االقتصادية  والجسور  األســس 
عــلــى الــمــســتــوى اإلقــلــيــمــي، بل 
وتساهم كذلك في إتاحة فرص 
وتعزيز  للجميع  والنماء  التطور 
رأس المال البشري واالجتماعي 

لمجتمعات المنطقة”. 
“نعتز  بــالــقــول  شفقت  واخــتــتــم 
في البنك األهلي المتحد بنهجنا 
الــمــتــمــثــل فـــي تــحــقــيــق الــربــح 
بشكل مسؤول وبسجلنا الحافل 
كمصرف ملتزم اجتماعًيا وبيئًيا، 
ففي العام 2011، كان البنك أحد 

أوائل البنوك في الشرق األوسط 
التعادل”،  “مبادئ  اعتمدت  التي 
وهـــــي إطــــــار دولــــــي وطـــوعـــي 
ــذ بعين  لــلــبــنــوك مـــن أجـــل األخــ
االجتماعية  للمخاطر  االعــتــبــار 
المشاريع،  تمويل  في  والبيئية 
مبادرة  توقيعنا على  يأتي  فيما 
الــعــمــل الــمــصــرفــي الــمــســؤول 
للبيئة  المتحدة  األمــم  لبرنامج 
إلعــادة  طبيعية،  تالية  كخطوة 
بأعلى  الــتــزامــنــا  عــلــى  الــتــأكــيــد 
األخالقية  المسؤولية  معايير 
ــاون  ــعـ ــتـ ــلـ واالجــــتــــمــــاعــــيــــة، ولـ
ــرى  ــبــنــوك األخـ اإليــجــابــي مـــع ال
في مواجهة التحديات العالمية 
وإحــــــداث تــأثــيــر إيــجــابــي في 
للجميع  الحياة  جــودة  تحسين 
دون المساس بمستقبل األجيال 

القادمة”.

المنامة - األهلي المتحد

“األهلي المتحد” يوقع مبادئ العمل المصرفي المسؤول لألمم المتحدة
لمواجهـــة التحديـــات العالميـــة والمســـاهمة بتحقيـــق التنميـــة االقتصاديـــة المســـتدامة

“منازل العقارية” تطرح شقق “The Habitat” للبيع
The Habi� “علقت شــركة “منازل العقارية”، عبر طرح مشــروعها الســكني 
tat” للبيــع )شــقق ســكنية للتملــك فــي منطقة اللــوزي بمدينة حمــد � الدوار 
الثاني(، أن السوق العقارية في البحرين تشهد تحسنا ملحوظا في اآلونة 
األخيــرة، وأن المواطنيــن أصبحــوا يقبلون على شــراء الوحدات الســكنية 

بوتيرة أكبر.

سلسلة  ضمن  يأتي  المشروع  أن  يذكر   
مــن الــمــشــاريــع الــتــي طــورتــهــا الــشــركــة، 
بالتعاون مع وزارة اإلسكان في برنامج 
منها  حــرصــًا  االجتماعي؛  للسكن  مــزايــا 
متكاملة  عــقــاريــة  حــلــول  تــقــديــم  عــلــى 

تخدم شرائح المجتمع البحريني كافة.
ويقع مشروع “The Habitat” في منطقة 
والــمــرافــق  الــخــدمــات  كــافــة  بها  حيوية 
مــحــدودة،  دقــائــق  بعد  الــضــروريــة على 
72 وحــــدة ســكــنــيــة ذات  ويــتــألــف مـــن 
تصميم عصري مميز بمساحات مختلفة 

وجودة عالية، ويوفر المشروع خدمات 
ترفيهية ومواقف سيارات خاصة.

منازل  لشركة  التنفيذي  الــمــديــر  ــد  وأكـ
الــفــكــرة  “أن  ــرف  فــيــصــل شــ الــعــقــاريــة 
أخيرا  الشركة  أطلقتها  التي  التسويقية 
ــدات الــســكــنــيــة في  ــوحـ لــتــرويــج بــيــع الـ
واستلم  دينار   10,000 )ادفــع  المشروع 
فرصة  للمشترين  تتيح  التي  شقتك!(، 
الوحدة  مفتاح  واستالم  للتملك  ذهبية 
السكنية فورًا وتقسيط باقي المبلغ على 
كبيرة  فئة  استحسان  القت  سنوات،   7

عدد  تشجع  وبالفعل  الــمــواطــنــيــن،  مــن 
الوحدات،  بحجز  للمسارعة  منهم  كبير 

السيما المساحات الكبيرة منها”. 
وأضاف “تم بيع أكثر من 50 % من نسبة 
المعروضة وتبقى عدد قليل، ما  الشقق 
تفوقت  العقارية”  “منازل  أن  على  يدل 
إذ  الــمــشــروع،  تسويق  فــي  نفسها  على 
تلبية األحجام  ناحية  تمت دراسته من 
والمكونات واألسعار، وتم تدشين شقق 
للعرض مفروشة وفاخرة إلعطاء زبائننا 
الذي  النهائي  الشكل  عن  كاملة  صــورة 

ستبدو عليه الوحدات السكنية”.

نهاية  وحــتــى  اآلن  الــشــركــة  وتــخــطــط   
الشقق  بــعــدد  االكــتــفــاء  ــجــاري،  ال الشهر 
لعرضها  بالمتبقي  واالحــتــفــاظ  المباعة 

لغرض اإليجار فقط.
وأوضح شرف أن السوق العقارية اليوم 
بدورها في  تساهم  مما  تتحسن،  بــدأت 

المملكة،  تنشيط الوضع االقتصادي في 
على  والمواطنين  المستثمرين  وتشجع 
تسعى  الشركة  وأن  واالستثمار،  التملك 
الــنــوع من  لــهــذا  للتقدم وســبــاقــة  ــمــًا  دائ
التي  والــمــبــادرات  التطويرية  المشاريع 
عبر  المملكة،  فــي  الــســوق  حــركــة  تــعــزز 
التسليم وتحري  بمواعيد  التام  التزامها 

والشراء،  البيع  عقود  تحرير  في  الدقة 
ــمــواصــفــات  ــى تــوفــيــر ال ــحــــرص عــل ــ وال
العمالء  تــرضــي  الــتــي  كــافــة،  والمعايير 
مؤسسة  وقوانين  شــروط  مع  وتتوافق 
ــبــلــديــات وجــهــاز  ــعــقــاري وال الــتــنــظــيــم ال
ــاري في  ــقـ ــعـ ــتــســجــيــل الـ الــمــســاحــة وال

البحرين.

مدينة حمد - منازل العقارية

فيصل شرف

السوق تتحسن 
وطلبات التمليك 

تزداد مع بداية 2020

ــررت واحـــــدة مـــن أكـــبـــر الــشــركــات  ــ قـ
الهندسي  األداء  مجال  في  اإليطالية 
كارلو  شركة  وهــي   ،)  EPC  ( والــبــنــاء 
فى  لها  إقليمي  مقٍر  تأسيس  كافازي، 
ــك فــي خــطــوة تعكس  الــبــحــريــن، وذلـ
إحـــــدى الـــثـــمـــار اإليـــجـــابـــيـــة لــلــزيــارة 
الناجحة التي قام بها مؤخرا صاحب 
السمو الملكي ولي العهد إلى إيطاليا. 
وأعرب الشريك البحريني للشركة في 
اعــتــزازه  عــن  السعيد  كاظم  البحرين 
الــشــركــة،  لــهــذه  المملكة  بــاســتــقــطــاب 

تشمل  ــشــركــة  ال إمــكــانــات  إن  وقــــال 
ــار وتــشــغــيــل أنــظــمــة الــكــهــربــاء  ــب اخــت
ذات  الرئيسة  والتحكم  والتجهيزات 
الصلة بتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها 
إلى  إضافة  والصناعة،  والغاز  والنفط 
في  التقليدية  األســاســيــة  إمــكــانــاتــهــا 
مجال المقاوالت الكهربائية والتحكم. 
باستقطاب  االهتمام  أن  السعيد  وأكد 
الــشــركــات اإليــطــالــيــة إلـــى الــبــحــريــن، 
مضافة  نــوعــيــة  قيمة  تشكل  ــتــي  وال
في مسيرة الشركات األجنبية هو أمر 

التنويع  وسياسات  اقتصادنا  يخدم 
االقتصادية.

“كارلو كافازي” اإليطالية تؤسس مقرا بالبحرين
عسكر - ألبا

عّينت شركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، حمد 
اإلداريــة،  للشؤون  ــا  إداريًّ مديًرا  الشيبة 
الذي  اإلدارة  اجتماع مجلس  بعد  وذلك 
عقد بتاريخ 13 فبراير 2020. بدأ الشيبة 
مسيرته   – الجنسية  بحريني  وهـــو   –
ــع “ألـــبـــا” كــمــشــرف مــتــدرب  الــمــهــنــيــة مـ
 ،2002 عام  في  البشرية  الموارد  بدائرة 
حيث تولى مسؤولية العديد من المهام 
اإلداريــة،  الشؤون  الشركة،  تطوير  مثل 
وفي  الموظفين.  وعــالقــات  التوظيف 

عام 2009، تم ترقية الشيبة إلى منصب 
ونظام  الموظفين  عالقات  قسم  رئيس 
ترقيته  تم  ذلك،  بعد  بالشركة،  اإلسكان 
في  البشرية  الــمــوارد  مدير  منصب  إلــى 
الــمــوارد  أول  إلــى مدير  ثــم   ،2014 عــام 

البشرية في عام 2017.
علي  للشركة،  التنفيذي  الرئيس  وقــال   
في  فــاعــل  دور  للشيبة  ــان  “كــ الــبــقــالــي 
بفضل  البشرية  الــمــوارد  دائـــرة  تطوير 
ألبا”.  في  عاًما   18 تتجاوز  التي  خبرته 

يــذكــر أن الــشــيــبــة حــاصــل عــلــى درجـــة 
الماجستير في إدارة األعمال من جامعة 
جامعة  مــع  بــالــتــعــاون  الفرنسية  إيــســك 
ــعــربــي بــالــبــحــريــن، وشــهــادة  الــخــلــيــج ال
لويوال  جامعة  من  اآلداب  بكالوريوس 

األميركية.

الشيبة مديرا إداريا جديدا في “ألبا”
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حمد الشيبة

كاظم السعيد

 شفقت أنور

ا خالل العام  حققت البنوك التجارية البحرينية المدرجة في المملكة أداًء إيجابيًّ
2019، إذ اســتطاعت تحقيــق أرباحــا بلغــت 437 مليــون دينــار )نحــو 1.16 مليــار 
دوالر( مــا يعطــي دفعــة قويــة للقطــاع المالي الــذي يحتفل بمــرور 100 عام على 

انطالقته ويساهم بنسبة معتبرة في االقتصاد البحريني.

مــالــيــة جمعتها  بــيــانــات  وبــحــســب   
الــتــجــاريــة  الــبــنــوك  ألداء  ــالد”  ــ ــب ــ “ال
في  البحرين  بــورصــة  فــي  المدرجة 
العام 2019، فقد ارتفعت أرباح هذه 
البنوك التجارية بنحو 3.8 % مقارنة 
فيه  بلغت  والــتــي   2018 الــعــام  مــع 
مجموع أرباح بلغ 421 مليون دينار.
 وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات فـــي ظل 
حركة اندماجات وعمليات استحواذ 
المصرفي  الــقــطــاع  يشهدها  كبيرة 

فـــي الــبــحــريــن مــمــا ســيــدعــم ظــهــور 
شأنها  من  عمالقة  مالية  مؤسسات 

تعزيز القطاع.
ــلـــي الــمــتــحــد،  ــبــنــك األهـ  وتـــصـــّدر ال
البنوك التجارية البحرينية من حيث 
البنك  استطاع  إذ  الربحية،  مستوى 
العام  في  إيجابي  أداء  تحقيق  من 
إلى  أربــاحــه  مــن خالله  رفــع   ،2019
بنسبة  وذلـــك  ديــنــار  مليون   275.4
4.7 % مقارنة مع العام 2018 والذي 

عــنــد 262.97  ــاح  ــ ــ األرب فــيــه  كــانــت 
مليون دينار.

ــي الــمــتــحــد  ــ ــل ويــعــتــبــر الـــبـــنـــك األهــ
تعمل  متكاملة  مصرفية  مجموعة 
والعالم،  المنطقة  دول  من  عدد  في 
العائدة  الحقوق  إجمالي  ارتفعت  إذ 
إلى مساهمي المجموعة األم بنسبة 
مــلــيــارات   4.3 إلـــى  لــتــصــل   %  9.1

دوالر.
 إلــــى ذلـــــك، ارتـــفـــعـــت أربــــــاح بنك 
في   %  6 بنسبة  الوطني  البحرين 
دينار  مليون   74 لتبلغ   ،2019 العام 
وذلك مقارنة مع 70 مليون دينار في 

العام السابق له.
فقد  والــكــويــت،  البحرين  بنك  أمــا   
في   %  12.4 بنسبة  أربــاحــه  قفزت 
دينار  مليون   75 لتبلغ   2019 العام 

مقارنة مع 67 مليون دينار في العام 
الــســابــق، فــي الــوقــت الــذي قفز فيه 
لمساهمي  المنسوب  الشامل  الدخل 
 109.3 إلى   2019 عام  بنهاية  البنك 
البنك تحقيق  إذ عزى  دينار،  مليون 
زيــــــادة فـــي صـــافـــي األربـــــــاح لــعــام 
كبير  ــخــفــاض  ان ــــى  إل أيـــًضـــا   2019
أي  الـــديـــون  فــي نسبة مــخــصــصــات 
 18.9 إلـــى  لتصل   %  46.5 بنسبة 
مليون دينار )35.3 مليون دينار في 
الرشيدة  ــإدارة  لـ نــظــًرا   )2018 عــام 
وعمليات  المتعثرة  الديون  لمحفظة 
االسترداد التي تكللت بالنجاح، وفًقا 

لبيان البنك.
البحرين   – السالم  مصرف  وحقق   
في   %  14 بنسبة  أرباحه  في  قفزة 
دينار  مليون   21 لتبلغ   2019 العام 

وذلك مقارنة مع 18.49 مليون دينار 
في العام السابق له.

فقد  اإلســالمــي،  البحرين  بنك  أمــا   
حقق 6.2 مليون دينار بتراجع نسبته 
الــســابــق)2018(  الــعــام  45.4 % عــن 
والــذي كانت فيه األربــاح عند 11.3 

مليون دينار.
القابضة  اإلثــمــار  وتــحــولــت شــركــة   
الخسائر  من  اإلثــمــار(  لبنك  )المالكة 
إلى األرباح هذا العام 2019، لتحقق 
ربحية قدرها 669 ألف دوالر مقارنة 
مع خسائر قدرها 23.9 ماليين دينار 
ُمني  حين  له،في  السابق  العام  في 
المصرف الخليجي التجاري بخسارة 
العام  في  دينار  مليون   14.9 قدرها 
 658 أربــاح قدرها  2019 مقارنة مع 

ألًفا في العام السابق له.

ــار ــ ــن ــ دي ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  275 بــــــ  الـــــــصـــــــدارة  فـــــي  ــد”  ــ ــح ــ ــت ــ ــم ــ ال “األهــــــلــــــي 

البنوك بخير... األرباح ترتفع إلى 1.2 مليار دوالر 

علي الفردان



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات 39442411

حسين علي

Call.

36026333
رضا عبد هللا

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل فروع لمؤسسة فردية 

إلى شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت 
إليهــا الســيدة/ثناء طــارق جابــر الشــدود نيابــة عــن المالــك لـــ بيــت التــراث 
 ،1-58005 رقــم  القيــد  بموجــب  والمســجلة  فرديــة(،  )مؤسســة  العراقــي 
لتحويل الفرع رقم ١ والفرع رقم ٢ من المؤسســة الفردية المملوكة له إلى 
شركة تضامن بحرينية برأسمال وقدره ٢٥٠بحريني وذلك لتصبح مملوكة 

من السادة التالية اسمائهم:
١. ثناء طارق جابر الشدود

٢. هاجر محمد عبدالغني درويش حكمت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفيةشركة 

شركة بوابة األحالم للسيارات المستعملة - تضامن ألصحابها فاضل علي محمد دياب وشركاؤه
سجل تجاري رقم 1-85737

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفيةشركة 

شركة إنفي تري تيك إنترناشيونال ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١٢٣٥٥٣

اعالن بحل وتصفيةشركة 
شركة غباين وعفيفي التجارية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 109434

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة بوابــة األحــام للســيارات المســتعملة - تضامــن 
ألصحابها فاضل علي محمد دياب وشــركاؤه المســجلة بموجب القيد رقم 1-85737، 

بتصفية الشركة اختياريا وتعيين/ فاضل علي محمد دياب 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، وعما 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: فاضل علي محمد دياب

رقم الموبايل: ٣٩٦٦٦٦٢٠ )973+(
fadhel.ali@behrainedb.com

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة إنفــي تــري تيــك إنترناشــيونال ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم ١٢٣٥٥٣، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن/ عبدالشــيخ داوود 

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، وعما 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عبدالشيخ داوود 
رقم الموبايل: ٣٦١٥٥١٢١ )973+(

support@dtconsultancy.net

بناء على قرار الشــركاء في شــركة غباين وعفيفي التجارية ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيد رقم 109434، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين/ حســين صالح حســين عبدهللا 

محمد 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، وعما 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

رقم الموبايل: ٣٩٦٩٦٥٠٦ )973+(
melabahrain@yahoo.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

)CR2020-28783( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

)CR2020-إعالن رقم )٢٠٠٤٣
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادناه:ســعيد عزيــز اباحمــزة عبدالرســول بطلــب تحويــل المحــل 
التجاري التالي: إلى السيد/ فتحية احمد عبدالعباس عبدهللا العجمي 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من 
تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: جميلــة علــي صالح ماضــي بطلب تحويــل المحــل التجاري 
التالي: إلى محمد سعيد محمد ناصر محمد سعيد 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من 
تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

54679-8h

رقم القيد

62718-3

االسم التجاري
برشلونة لخدمات السيارات

االسم التجاري
 بيغ بن برجر وشاورما

 تاريخ: ٢٠٢٠/18/2

 تاريخ: ٢٠٢٠/2/٤

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١١١( لسنة ٢٠٢٠ 
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السيد عبدهللا ابراهيم عبدهللا مطر المالك لمؤسسة الفضي لأللمنيوم 
و المطابــخ )مؤسســة فرديــة(، والمســجلة بموجب القيد رقــم ٥٠٣٢٤، طالبا 
تحويل الفرع ٣ المســمى ســويت لوكو والفرع ٤ والفرع ٦ المســميان بنفس 
االســم للمؤسسة إلى شــركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ١٠٠٠ 

بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. عبدهللا ابراهيم عبدهللا صالح مطر

٢. سعود سيف سعود سيف سعيد الصبحي

القيد : ٥٠٣٢٤

 تاريخ: ٢٠٢٠/2/١٣

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
المصفــي  باعتبــاره   NATNAEL WONDAFRASH ABEBE الســيد/  ٕاليهــا 
القانوني لشركة سوديري لألدارة ش.ش.و لمالكها ناتائل وندافراش ابيبي، 
المســجلة كشــركة الشــخص الواحــد بموجــب القيــد رقــم 120397-1 طالبــا 
ٕاشــهار انتهاء اعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل 
التجــاري وذلــك وفقــا الحــكام قانــون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم)21( لسنة 2001.

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا مكتب مور ســتيفينز - تضامن مهنية متخصصــة باعتبارهم المصفين 
القانونيــن شــركة عبداللطيــف ابراهيــم ابراهيــم الدوســري ذ.م.م، المســجلة 
كشــركة ذات مســؤولية محدودة بموجب القيد رقم 64115-1 طالبا ٕاشــهار 
انتهاء اعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري 
وذلــك وفقــا الحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانــون 

رقم)21( لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠ 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية   

شركة سوديري لألدارة ش.ش.و لمالكها ناتائل وندافراش ابيبي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

إعالن رقم )CR2020-15345( لسنة ٢٠٢٠ 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية   

شركة عبداللطيف ابراهيم ابراهيم الدوسري ذ.م.م

اعالن بحل وتصفيةشركة 
شركة المباركية للمقاوالت ش ش و

سجل تجاري رقم ١٢٧١٥٥

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة المباركية للمقــاوالت ش ش و المســجلة بموجب 
القيــد رقــم ١٢٧١٥٥، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد/ محمــد احمد حســن 

محمد 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، وعما 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  محمد احمد حسن محمد

رقم الموبايل: ٣٩٨٤٥٩٣٨ )973+(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

)CR2019-158924( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: مديحة محمــد صالح محمــد محمود بطلــب تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد/ محمود صالح محمد محمود

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من 
تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

١-١٠٠١٢٢

٢-١٠٠١٢٢

االسم التجاري
مون داتو للمقاوالت

مون داتو لتخليص المعامات

 تاريخ: ٨/١/٢٠١٩

 تاريخ: ١٨/٢/٢٠٢٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

)CR2020-إعالن رقم )٢٦٨١٩
تنازل - عن المحل التجاري

الشــخصي  الرقــم  حســن  محمــد  جمعــة  عبدالرحمــن  ورثــة  الســادة/  إلينــا  تقــدم 
٤١٠٠٤٦٥٥٨،  تحويــل المحــل التجاري التالي: إلى الســادة/ مريــم عبدالرحمن جمعة 

محمد ٨٢٠٧٠١١٧٣ 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٩٨١٥

الفرع

١

٢

االسم التجاري
خياطة دنيا الفن

متجر المياس

 تاريخ: ٢٠٢٠/17/2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفيةشركة 

شركة جولدن ترايدنت ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١٢١٩٩٨

بناء على قرار الشركاء في شركة جولدن ترايدنت ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
١٢١٩٩٨، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/ الشــيخ عبدهللا احمد ابراهيم آل 

خليفة 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، وعما 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

رقم الموبايل: ٣٣٧١٠٣٣٧ )973+(
alkhalifa.abdulla@gmail.com
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم

38344464-

38344464
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“من سيئ ألسوأ”.. خيبة األمل تدفع إيرانيين لتجاهل االقتراع

خامنئي يحشد لالنتخابات.. ملوًحا بفزاعة األعداء

دعــا المرشــد األعلــى للثــورة اإلســامية فــي إيــران علــي خامنئي أمس 
الثاثــاء، إلــى إقبــال كبيــر علــى االنتخابــات البرلمانيــة فــي 21 فبرايــر؛ 
إلظهــار وحدة الشــعب اإليراني في مواجهة “األعــداء”.  وقال خامنئي 
“إن هدف الدعاية األميركية ضد االنتخابات اإليرانية، هو الفصل بين 
الشــباب اإليرانييــن ونظامهم اإلســامي”، مشــددا فــي المقابل على أن 
الواليات المتحدة ستفشل في إحداث شقاق بين الشعب والمسؤولين.

ــاف خــامــنــئــي أن “االنــتــخــابــات  ــ وأضـ
إيران بمثابة “جهاد عام” وتعزيز  في 
النظام  وجه  ماء  وحفظ  البالد  لقوة 
اإلسالمي”، وأضاف “مشاركة الشعب 
ــي فــي االنــتــخــابــات الــقــادمــة  ــرانـ اإليـ
ستحفظ ماء وجه نظامنا اإلسالمي”.

يأتي كالم خامنئي، غداة احتجاجات 
طــالبــيــة وســـط الــعــاصــمــة اإليــرانــيــة 
طهران، دعت إلى مقاطعة االنتخابات 
مناهضة  ورفعت شعارات  البرلمانية، 

للحرس الثوري.
وشهدت الحملة االنتخابية في إيران 
التجمعات  غابت  إذ  خجولة،  بــدايــة 
وملصقات المرشحين الـ 7 آالف على 

غير العادة.
يأتي هذا بعد أن رفض مجلس صيانة 
الـــدســـتـــور، الــمــســؤول عـــن مــراجــعــة 
تأهل  الترشح،  في  الراغبين  طلبات 
والمحافظين  المعتدلين  مــن   6850
ــا صـــــب فـــــي صـــالـــح  ــمــ ــح مــ ــرشـ ــتـ ــلـ لـ
المتشددين. كما لم يسمح لنحو ثلث 

النواب الحاليين بالترشح مجددا.

إلى ذلك، دعم خامنئي، الذي له القول 
الــبــالد وســط نظام حكم  فــي  الفصل 
قـــرارات  ــال،  رجــ عليه  يهيمن  معقد 
“إن  وقـــال  الــدســتــور  صيانة  مجلس 
مكان  بــه  يــكــون  لــن  المقبل  البرلمان 
األعــداء  ضــد  التحدث  يخشون  لمن 

األجانب”.
ســـيـــدلـــون  ــن  ــ ــي ــ ــي ــ ــران ــ اإلي أن  ــر  ــذكــ ــ ي
تواجه  فيما  الجمعة،  يوم  بأصواتهم 
الـــبـــالد ضــغــوطــا أمــيــركــيــة مــتــزايــدة 
بــشــأن بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي وفـــي ظل 
استياء متنام في الداخل، تجلى في 
تظاهرات عارمة في نوفمبر الماضي، 
ــعــيــد اســـقـــاط  وأخـــــــرى فــــي يـــنـــايـــر ب
الحرس الثوري طائرة أوكرانية على 

متنها 176 راكبًا.
ــراب مـــوعـــد االنــتــخــابــات  ــ ــت ومــــع اقــ
21 فبراير  التي تجرى في  البرلمانية 
ــوجــوم بين  الـــجـــاري، ســـاد جــو مــن ال
تعاقب  أرهــقــهــم  الــذيــن  اإليــرانــيــيــن 
األزمات، ما ساهم في تحطيم ما كان 

لديهم من آمال في حياة أفضل.

عــيــادتــهــا في  تــواجــه  وقــالــت طبيبة 
األدويــة  توفير  في  صعوبات  طهران 
المتخصصة “أنا شخص سبق أن أدلى 
بصوته، وكان أملي أن تتحسن األمور 
الماضي،  فــي  بصوتي  أدلــيــت  عندما 
لــكــن اآلن تــم تــجــاوز كــل الــخــطــوط 

الحمراء”.
طلبت  هاتفية،  مكالمة  في  وأضافت 
“هذه  هويتها  عن  الكشف  عــدم  فيها 
ــمــرة ال أمـــل عــنــدي، وبــالــتــأكــيــد لن  ال
وكالة  ذكرت  ما  وفق  بصوتي”،  أدلي 

رويترز.
ــي مــتــجــر لــلــهــواتــف  وقـــــال عـــامـــل فـ

الــمــحــمــولــة وســـط مــديــنــة أصــفــهــان، 
يـــدعـــى عـــلـــي، فـــي مــكــالــمــة هــاتــفــيــة 
“الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس لــكــل شــــيء هو 
االقـــتـــصـــاد، أدلـــيـــت بــصــوتــي لــعــدة 
سنوات ولم يحدث ذلك أي فرق، فلم 
نشهد أي تقدم لكي نقول إننا نريد أن 

يتقدم هذا المرشح أو ذاك”.
طــهــران،  فــي  المقيمين  ــد  أحـ ــال  وقــ
وهــو مــن مــالك الــعــقــارات وال يعتزم 
ــدم نــشــر اسمه  الــتــصــويــت، طــالــبــا عـ
مــن سيء  األمـــور تسير  السنة  “هــذه 
إلى أسوأ، بعد سقوط الطائرة فقدت 

الحكومة الكثير من أنصارها”.

طهران ـ وكاالت

صورة أرشيفية إليرانية تدلي بصوتها

بكين ـ أ ف ب

المبالغة في اتخاذ اإلجراءات لمكافحة  العالمية من  حذرت منظمة الحصة 
الوفيات  حصيلة  فيه  قاربت  وقت  في  المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار 

الناجمة عن الفيروس في الصين أمس الثالثاء 1900 شخص.
وارتفع بموازاة ذلك عدد اإلصابات في الصين القارية إلى 72300 شخص، 

وإلى 900 في نحو 30 دولة أخرى في العالم. 
أنه  مؤكدة  الطمأنة،  إلى  العالمية  الصحة  منظمة  سعت  األرقــام،  هذه  رغم 
خارج مقاطعة هوباي في وسط الصين، لم يصب فيروس كوفيد19- سوى 
 2 نحو  الساعة  وفياته حتى  معدل  ويبلغ  السكان”،  من  جًدا  “نسبة صغيرة 
% فقط.  وخارج الصين، يسجل أكبر عدد إصابات داخل سفينة “دايموند 
في  فبراير  مطلع  منذ  صحي  حجر  قيد  الموضوعة  السياحية،  برينسس” 
 3700 البالغ عددهم أكثر من  خليج يوكوهاما قرب طوكيو.  وتلقى ركابها 
تمنع  لم  التدابير  تلك  لكن  في حجراتهم ألسبوعين.  بالبقاء  أوامــر  شخص 

الفيروس من التفشي، فقد أصيب 454 شخًصا على متنها. 
مدينة  في  مستشفى  مدير  وتوفي  حالة.   1868 أمــس  الوفيات  عــدد  وبلغ 
ووهان جراء انتقال العدوى إليه، كما أعلنت قناة “سي سي تي في” العامة.

وفيات كورونا المستجد تقارب الـ 1900

أنقرة ـ وكاالت

أمرت السلطات التركية، أمس الثاثاء، باعتقال 700 شخص، بينهم عسكريون 
وقانونيــون، فــي أحــدث حلقات حملــة “التطهير” التــي تنفذها حكومــة الرئيس، 

رجب طيب أردوغان، ضد من تقول إنهم أنصار الداعية، فتح هللا غولن.

 وتّتهم أنقرة غولن وأنصاره بالضلوع 
فــي مــحــاولــة االنـــقـــالب الــفــاشــلــة في 
الـــداعـــيـــة  لـــكـــن   ،2016 ــام  ــ عـ صـــيـــف 

وجماعيته يرفضون هذه االتهامات.
تصعيدا  تعتبر  ــدث  األحــ والــعــمــلــيــات 
مـــن الــســلــطــات بــحــق مـــن يــقــال إنــهــم 
ــذي كــان فــي الماضي  أنــصــار غــولــن، ال
حليفا ألردوغــان قبل أن ينقلب عليه. 
ويــعــيــش غــولــن فـــي الــمــنــفــى بــواليــة 

عــام  مــنــذ  األمــيــركــيــة  بنسلفانيا 
له  ضلوع  أي  ونفي   1999

في محاولة االنقالب.
 ونــقــلــت “رويــتــرز” 
عـــــــــــــن وكـــــــــالـــــــــة 
أن  ــول”  ــ ــ ــاضـ ــ ــ “األنـ

مــمــثــلــي االدعـــــاء أمـــــروا، فـــي أحـــدث 
أنشطة  في  بالتحقيق  متعلقة  خطوة 
أفـــــراد الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــتــركــيــة، 
 101 بينهم  من  شخًصا   157 باعتقال 
ال يزالون في الخدمة.  وذكرت وكالة 
 100 نحو  أن  الخاصة  أوريـــن”  “دمــيــر 
اعتقلوا بالفعل حتى اآلن في إطار تلك 
العملية. وفي قرار منفصل، أمر ممثلو 
االدعاء في العاصمة أنقرة باعتقال 71 
يستهدف  تحقيق  إطــار  في  شخًصا 
في  لغولن  أنــصــار  إنهم  يقال  مــن 
ال   33 بينهم  من  العدل،  وزارة 
يزالون في الخدمة وفقا لما 

نقلته األناضول.

أردوغان يصّعد حملة “التطهير” ضد معارضيه

جنيف/موسكو ـ رويترز

لحقوق  المتحدة  األمم  قالت مفوضة 
اإلنسان ميشيل باشليه أمس الثالثاء 
قتلوا  مــدنــي   300 مــن  يــقــرب  مــا  إن 
سوريا  غــرب  شمال  في  هجمات  في 
ــى 93 % من  الـــعـــام، مــشــيــرة إلـ ــذا  هـ
نفذتها  راحــوا ضحية ضربات  هــؤالء 

الحكومة السورية وحليفتها روسيا. 
وأدانـــــــت بــاشــلــيــه فـــي بـــيـــان عــبــرت 
ــة  فــيــه عـــن ”الـــفـــزع مـــن حــجــم األزمــ
اإلنسانية“ الضربات المباشرة أو قرب 
الطبية  والمنشآت  النازحين  مخيمات 
مستشفيان  ذلــك  في  بما  والتعليمية 
قبل  من  باشليه  وقالت  اإلثنين.  يوم 
ــى حد  إل قــد تصل  كتلك  إن ضــربــات 

جرائم الحرب. 
وفــــي إفــــــادة صــحــفــيــة فـــي جــنــيــف، 
باسم  المتحدث  كولفيل  روبــرت  قــال 
كانت  إذا  عما  ردا على سؤال  باشليه 

استهداف  تتعمدان  وروســيــا  ســوريــا 
بموجب  محمية  ومنشآت  المدنيين 
ــون الـــدولـــي ”كــثــافــة الــهــجــمــات  ــان الــق
الطبية  والمنشآت  المستشفيات  على 
تكون  أن  الستحالة  تشير  والمدارس 

جميعها عرضية“. 
مــن جــانــب آخـــر، قــالــت روســيــا فجر 
الــدوريــات  استأنفت  تركيا  إن  أمــس 
في  الــروســي  الجيش  مــع  المشتركة 

شــمــال شــرق ســوريــا بعد تــوقــف دام 
قوات  يزال هجوم  ال  بينما  أسبوعين 
إدلب  منطقة  على  السورية  الحكومة 
موسكو  بين  الــعــالقــات  على  يضغط 

وأنقرة. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان 
المشتركة  التركية  الروسية  ”الدورية 
مزيد  ذكر  تنفيذها“ دون  تم  األحــدث 

من التفاصيل.

عربات عسكرية تركية وروسية خالل دورية مشتركة في شمال شرق سوريا

تركيا تســتأنف الدوريات المشتركة مع روسيا قرب إدلب
فزع أممي من حجم األزمة اإلنسانية في سوريا

عواصم ـ وكاالت

ــد الــعــمــيــد خـــالـــد الــمــحــجــوب مــديــر  أكــ
العامة  بالقيادة  المعنوي  التوجيه  إدارة 
للجيش الليبي، أن الجيش قصف أمس 
الثالثاء سفينة تركية محملة باألسلحة 
المليشيات  إلـــى  لتسليمها  ــر  ــذخــائ وال
ــــى مــيــنــاء  ــا إل ــه الــمــســلــحــة، بــعــد وصــول

طرابلس البحري.
وأوضح “أن استهداف السفينة جاء بعد 
التأكد من حمولتها”، مضيًفا أنها قدمت 
التفاقيات  واضــح  تركيا، في خرق  من 
حظر إرسال السالح نحو ليبيا والجهود 
في  النار  إطــالق  وقف  لتثبيت  األممية 

البالد.
 وكان مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا، 
غــســان ســالمــة أعــلــن فــي وقـــت سابق 
دون  لقصف،  طــرابــلــس  ميناء  تــعــرض 

إعطاء مزيد من التفاصيل.
في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدر 

تعّرض  مستودًعا  إن  قوله  الميناء  في 
للقصف

 يأتي ذلك، بعد يوم واحد من موافقة 
ــال بعثة  االتــحــاد األوروبـــــي عــلــى إرســ
للقيام  الــمــتــوســط  الــبــحــر  ــى  إلـ بــحــريــة 
بعملية مراقبة تمنع وصول السالح إلى 

ليبيا.
وأظــهــرت صـــور مــتــداولــة عــلــى مــواقــع 
أعمدة  تصاعد  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 

الــتــي استهدفها  الــمــواقــع  مــن  ــدخــان  ال
القصف في ميناء طرابلس البحري.

الهدنة  أن  امــس،  وأكــد غسان ســالمــة، 
إلى  التوصل  يتم  بأن  آمــالً  هناك هشة، 
إجماع حول هدنة دائمة في تلك البالد.

تنفيذ  مــتــابــعــة  إلــــى ضــــــرورة  وأشــــــار 
النار، منّوًها  مقررات برلين بشأن وقف 
وتدخالت  مختلفة  عسكرية  بانتهاكات 

كثيرة تعقد الوضع الليبي.

الدخان يتصاعد من ميناء طرابلس البحري

ســالمة: انتهاكات وتدخالت كثيــرة تعقد الحل في ليبيا
قصف سفينة أسلحة تركية في ميناء طرابلس

دبي - العربية.نت

وّجهــت األمــم المتحــدة، أمــس الثاثــاء، شــكرها للســعودية واإلمــارات علــى 
تمويــل العمليــات اإلنســانية فــي اليمــن، فــي حيــن كــررت حديثهــا عــن وجــود 

“عراقيل عدة” تواجهها أعمال اإلغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين.

اليمن  إلــى  األمــمــي  المبعوث  وقــدم 
إحــاطــة  أمـــس  غريفيثس  مــارتــيــن 
التطورات  بشأن  األمن  مجلس  إلى 
األخيرة في اليمن. وقال غريفيثس 
في إحاطته: “نشيد بدعم السعودية 
لعملية الجسر الجوي لنقل المرضى 

من صنعاء”.
“النساء  بأن  األممي  المبعوث  وذّكــر 
القتالية  األعمال  ضحايا  واألطفال 
في  “الــتــردد  أن  معتبرًا  اليمن”،  في 

على  يشجع  السياسي  المسار 
تصاعد األعمال القتالية.. 

ــو األطـــــــــــراف  ــ ــدعــ ــ ــ ن
الــيــمــنــيــة لــتــقــديــم 
لتحقيق  تــنــازالت 

السالم دون شروط”.
غريفيثس  دعا  نفسه،  السياق  وفي 
ــى احـــتـــرام  ــ “األطـــــــراف الــيــمــنــيــة إل
اتفاق وقف التصعيد في الحديدة”، 
إطالق  عملية  إلــى  “نتطلع  مضيفًا: 
ســـــراح األســــــرى فـــي أقـــــرب وقــت 
ممكن” والــتــي كــان قــد تــم االتــفــاق 
عليها بين الحكومة اليمنية الشرعية 
والحوثيين في ديسمبر 2018 ضمن 

ما يعرف باتفاقية استوكهولم.
من جهة أخرى، حّذر غريفيثس من 
تدهور وضع خزان صافر العائم 
ــبــحــر األحــمــر،  لــلــنــفــط فـــي ال
الحوثيين  يعرقل  ــذي  والـ

أي عملية صيانة له.

األمم المتحدة: الحوثيون يتدخلون بأعمال منظمات اإلغاثة
واشنطن ـ رويترز

أعرب مستشــار األمن القومي األميركي الســابق جون بولتون عن قلقه 
من احتمال “قمع” البيت األبيض لكتابه الذي لم ينشر بعد، آما في أن 

يتمكن من الرد على تغريدات الرئيس دونالد ترامب عنه. 

له  كلمة  بــولــتــون خـــالل  وقـــال 
ديوك  نظمتها جامعة  ندوة  في 
مساء  كاروالينا،  نــورث  بوالية 
أن  النهاية،  “أتمنى في  اإلثنين، 
أتمنى  الكتاب..  أتمكن من نشر 

أال يمنع”.
ــن انـــتـــقـــادات  ــه عـ ــؤالـ ولـــــدى سـ
ينشر  “الرئيس  قــال:  له  ترامب 

يسعني  ال  لــكــن  تـــغـــريـــدات، 
األمـــر. هل  فــي  التحدث 

هذا عدل؟”.
بولتون  وأضــــاف 
“الـــــبـــــيـــــت  أن 
األبــيــض ال يــزال 
يــقــوم بــمــراجــعــة 

مــســودة الــكــتــاب”. وكــان البيت 
يناير  في  بولتون  أبلغ  األبيض 
كــتــابــه  ــودة  ــســ مــ أن  ــاضـــي  ــمـ الـ
“كمية  على  يبدو  فيما  تحتوي 
السرية،  المعلومات  من  كبيرة 
ــي شــكــلــه  فــ نـــشـــره  ــمــكــن  ي وال 

الحالي”.
وترك بولتون )71 عاما( منصبه 
ــمــاضــي؛،  فـــي ســبــتــمــبــر  ال
ترامب  إثر خالفات مع 
الذي يقول إنه أقاله، 
فيما يشدد بولتون 
دائـــمـــا عــلــى أنــه 
ــن تـــرك  ــ ــو مـ ــ هـ

منصبه.

بولتون يأمل في أال يقمع البيت األبيض نشر كتابه

عراك باأليدي في 
مجلس األمة الكويتي

باألغلبية  الكويتي  األمــة  مجلس  رفــض 
الشامل  العفو  مقترحات  الثاثاء،  أمس 
فــي عــدد مــن القضايا، وســط مــشــادات 
ــدد مــن الـــنـــواب وصــلــت إلـــى حد  بــيــن عـ
ــل مجلس  ــّصـ ــدي.  وفـ ــ ــاأليـ ــ بـ ــبـــاك  ــتـ االشـ
وصوت  الشامل،  العفو  مقترحات  األمة 
في  حدة  على  مقترح  كل  على  أعضاؤه 
المجلس”،  بـ”مقتحمي  المعروفة  القضايا 
دشتي”،  الحميد  “عبد  العبدلي”،  “خلية 
جميعها  فرفضها  العام”،  الــرأي  و”قضايا 

بأغلبية 42 صوتا.

دبي - العربية نت: كشفت منظمة العفو الدولية، أمس، في تقريرها  «
السنوي حول حالة حقوق اإلنسان للعام 2019، أن إيران قمعت 

المظاهرات السلمية بشدة، حيث استخدمت قوات األمن القوة المميتة 
غير القانونية لسحق االحتجاجات.

وأضافت المنظمة أن إيران قتلت مئات المحتجين واعتقلت آالفا بشكل  «
تعسفي.

كما أوضح التقرير أن السلطات اإليرانية احتجزت تعسفيًا أكثر من 200  «
مدافع ومدافعة عن حقوق اإلنسان، وفرضت على كثير منهم أحكاما 

بالسجن والجلد.

في السياق، أكدت المنظمة أن المرأة اإليرانية ما زالت تتعرض لتمييز  «
مجحف من قبل السلطات التي ضيقت الخناق على المدافعات عن 

حقوق المرأة اللواتي يناضلن ضد القوانين التعسفية.

كما أكد التقرير استمرار التمييز ضد األقليات العرقية والدينية في إيران. «

وتطرقت المنظمة إلى استمرار تفشي التعذيب وغيره من فصول  «
المعاملة السيئة بأشكال عدة، بينها الحرمان من الرعاية الطبية، 

والعقوبات القاسية وغير اإلنسانية.

“العفو الدولية”: إيران استخدمت قوة مميتة لسحق االحتجاجات
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الكويت ـ وكاالت
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أندهش من بعض األدباء والكتاب حين يشتكون معاناة تهميشهم، وهم من همشوا 
أنفسهم بأنفسهم، حين لم ينتبهوا لمكانتهم، فالثقافة، سهلة الهضم وعسيرة الهضم 
بذات الوقت، سهلة حينما تنطلق من نافذة واسعة للقادم من الخارج، أيا كان؟ كتابا 
أو موســـيقى؟ محاضرة ثقافية أو سياســـية؟ مقابلة تلفزيونية، أنت أيها المثقف أو 
األديب أو المحاضر، عندما تكون من داخل الوطن، عليك أن تقدم كّل ما لديك على 
خشـــبة أو فوق منصة وشـــكرا مع الســـامة؟ أما أنـــت أيها القادم من خـــارج الوطن، 
فقد حزت بداية على تذكرة السفر بدرجة رجال األعمال وحجز أليام بفندق خمس 
نجوم وتكريم مالي وأدبي وتوديع مع مرافق لباب الطائرة، أما عن األسعار فاألديب 
والمثقـــف المحلي! ال ســـعر له، المقابلـــة التلفزيونية بدون مقابـــل والمحاضرة بمركز 
ثقافي مجانية والندوة في قاعة رســـمية مجانية، وإذا كان البد من ثمن فهو رمزي 
في شكل ورقة صفراء اسمها “شهادة تكريم” “غطسها واشربها مع الشاي”! كل شيء 
يبـــدأ بمقابـــل مـــع الضيف األجنبـــي وينتهي بالمجان مـــع الضيف المحلـــي، لماذا هذا 
التهميـــش للعنصـــر الوطني؟ إلى متى ســـتبقى النظرة قاصرة تجـــاه الكاتب والفنان 
واألديب الذي أفنى حياته داخل الوطن وتسمو النظرة بمجرد االقتراب من العنصر 
الخارجـــي؟ مثـــل هـــذا النظـــام قصيـــر النظر الســـائد منذ عقـــود طويلة حـــان الوقت 

لتعديلـــه، ووضع العنصر الوطني بالمكانة التي يســـتحقها حاله حـــال بقية الثقافات 
بالعالم.

لكن لألسف الشديد، يتحمل المثقف واألديب جزًءا من هذه المسؤولية ألنه ارتضى 
لنفسه هذا الوضع وهذا التهميش حين رضي وقبل هذه المعاملة، فبمجرد أن طلبت 
منه المشـــاركة بفعالية، ال يصدق حتى يعدو إلى تســـلق المنصة همه الوحيد البروز 
واالنتشـــار، بهذه الهرولة كتب على نفســـه أن يضعها بهذا القالب واالستســـام لهذه 
المكانـــة، وعليـــه أال يشـــكو بعد ذلك فـــي التقليل من شـــأنه، ويحضرني بهـــذا المقام 
قول أبوالفرج بن الجوزي: يرون العجيب كام الغريب... وقول القريب فا يعجب، 

وعذرهم عند توبيخهم... مغنية الحي ما تطرب. 
هكذا تضيق خريطة الوطن على العنصر المحلي مهما بلغ من إبداع وتتســـع للعنصر 

األجنبي مهما بلغ من إسفاف، وصدق القول المأثور، “ال كرامة لنبٍي بين قومه”.

تنويرة: «

الجميع يؤمن بأن األرض كروية، لكن تصرفاتهم ال تدل على ذلك!.

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

تهميش المثقفين واألدباء أنفسهم!

مجتمعاتنـــا مشـــغولة بصناعـــة القوالـــب! تســـتميت فـــي الحفـــاظ عليهـــا، والتأكد من 
أشـــكالها الثابتـــة التـــي ال تتغير! وفي المقابل ال تغفر ألحد الخروج عن شـــكل القالب! 
أمـــا مـــا يكـــون داخل القالب؛ فهو أمر ثانوي، إن لم يكن هامشـــيا! فهـــو قابل للتعديل، 
أو التغييـــر، أو التلوين، أو اإلضافة والنقصـــان! بالضبط مثل عجين الكعك! والعجين 
هـــذا – كمـــا تعلمون – هو عبارة عن خلطة داخلية، مســـتورة، غير معروفة! أما القالب 
فهو الظاهر، وهو الشاهر الجاهر، ولذلك؛ يجب أن يكون متوائًما ومتوافًقا مع أعراف 

وتقاليد، وطريقة نظر وتفكير المجتمع.
العجيـــن يمثـــل الجوهر، والقيمة، والمخبر، والنوايا، وهذا ال محل له من اإلعراب، في 
زمن غارق في الماديات، وعمليات التجميل الخارجية، وال أقصد هنا تجميل الجسد 
فقـــط، بل تجميل الســـلوكيات، وتمثيـــل األدوار؛ بحيث يظهر الواحـــد منا في القالب 
المطلـــوب، والمرغـــوب فيه مجتمعًيا، ال يحيد عنه أو يزيغ، عّله – بذلك - ينال الرضا، 

والقبول، واالقتراب من جماعته.
غالبيتنا قوالب تسير على األرض! قوالب أصبحناها، وتلبسناها، ضمن ما هو مألوف، 
وجاهز، ومرسوم لنا، كأفراد في جماعة.. فإن رغبُت في أن أكوَن متديًنا - مثا – فلن 
ُيعييني أو يشـــّق علّي البحث عن القالب الذي ســـيحدد شـــكلي الخارجي؛ فهو معلوم 

ومعـــروف لـــدّي ســـلًفا، وال مجال للخـــروج ببدعة هنا! كل ما علي القيـــام به، هو تبني 
المطلوب اآلتي: طبيعة مابســـي، وطريقة مشـــيتي، وكيفية تحركي، ونبرة صوتي، 
وحضوري اليومي إلى المساجد! وقس على ذلك أي قالب ترغب أو تقرر أن تكونه.

فـــأي قالـــب اخترت أن تكونه أنت؟ أية صورة رســـمتها لنفســـك، وأردت من اآلخرين 
التعاطي أو التعامل معك على أساســـها؟! قد ال تكون وظيفتك بالضرورة هي قالبك 
الخارجي! قد ترغبين – أنِت - في أن تكوني )الفاشنيستا( أمام بنات جنسك؛ فتلبسين 
قالبهـــا، وتتصرفيـــن على أساســـه! قد ُتصر على أن يناديك اآلخـــرون بلقب )الدكتور(؛ 
ألنك تراه ممثا للقالب الذي تريد الظهور به إلى الناس! وهكذا، وفي جميع األحوال؛ 
فـــإن اختيارك للقالب الذي ســـتبرز فيه إلى النـــاس، لن يحدد تصرفاتك نحوهم فقط، 

بل تصرفاتهم هم تجاهك.
من هنا؛ احرص على اختيار قالبك، ال ألنه سيمثلك وحسب، بل؛ ألنك ستتحمل جميع 
تبعاته وأوزاره، فالناس لن تحكم على عجينك المخفّي داخل قالبك – كما أســـلفنا – 
بـــل على مقدار ما تظهره من ســـلوكيات، وأفعال خارجية! الجميع معنيون بما ُتظهر، 
ويفترضـــون أنـــه مرآة عاكســـة لنوايـــاك، وإن لم تكن كذلـــك حقيقًة! هؤالء البشـــر لن 

يعنيهم عجينك؛ فهو لك، هم فقط معنيون بالقالب الذي أصبحته.

د. زهرة حرم 

قالبك أهم من عجينك!

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

للتواصل: 17111483

األمن واألمان في البحرين سبب نوبة صرع حسن نصر اهلل
دائما يبحث اإلرهابي حسن نصر هللا عن منبر “جماهير وتصفيق”، 
أو مســـرح تحـــت األرض ليثرثـــر وينســـج مـــن مخيلتـــه المريضـــة 
األكاذيـــب، وليثبـــت مرارا وتكرارا مدى فشـــل وتعفن مشـــروعهم 
الطائفـــي، والافت في األمر أن هذا الصعلوك بالرغم من افتضاح 
أمـــره وانتفاضة الشـــعب اللبناني ضد عصابته وحزبه الشـــيطاني 
والعيـــش فـــي الحضيـــض، إال أنـــه مـــازال يتحـــدث عـــن اآلخريـــن 
ويتدخل في شؤونهم، ورماح الحقد تثقب قلبه األسود، والبحرين 
أكثـــر بلـــد ســـبب نوبة الصرع لهـــذا الجـــرذ، وأدخله المستشـــفيات 
علـــه يعانق الموت ويمحى من حواف الشـــوارع وقيعان الجحور، 
ال لشـــيء، إال ألن شـــعب البحريـــن مخلص لقيادته ويســـير خلفها 
ووالؤه ال حـــدود لـــه، وال يلتفـــت لخزعباته وبراغيثه ودسائســـه 
وأمنياته وتهديداته وفقاعاته، وهذا ما يجعله يعتصر ألما وحقدا 

حتى االختناق.
اإلرهابي حســـن نصر هللا في مثل هذا الشـــهر، عودنا على حروفه 
السوداء وشوكة الطائفية ومهاجمة البحرين واللهث بوجه أصفر 

خلـــف الحكايـــات المضحكـــة وقذارتـــه وتكـــرار نفس األســـطوانة 
والـــدوران فـــي حلقته المفرغة، فظهر من جحـــره مذهول العينين 
“ليـــس معتادا على النور بل الظام كالخفاش”، ووجه كلمة معادة 
مليون مرة مشـــحونة بالغباء والعداء الطائفي والفتنة، وأشـــباحه 
الملعونـــة تحـــوم من فوقه وتحتـــه في جحره الرطب المشـــحون 
بالقلـــق والظـــام والخـــوف. تمضـــي الدقائـــق وهو يثرثـــر ووجهه 
يتوهـــج احمـــرارا مـــن القهـــر والحقـــد ويشـــتعل ويصـــرخ ويتلوى 
وينفعـــل، وحقيبـــة القنابـــل إلـــى جـــواره والكاشـــنكوف، وعربـــة 
األدوية وعليها صندوق الحقن المعدني الذي يتصاعد منه البخار، 
إنـــه موعد الحقنة التي يأخذها لتخفيف “القهر” الذي يكاد يكســـر 
ضلوعـــه كلما شـــاهد البحريـــن تنعم باألمـــن واألمـــان والطمأنينة، 
وشعبها الطيب بطوائفه المختلفة يعيش في وئام ومحبة وسام 

ومخلص أشد اإلخاص إلى قيادته.
حاول أن تتذكر يا حسن نصر الله... شعب البحرين لن يدع األيدي األثيمة  «

الغادرة تلعب بالوطن مرة أخرى، وكل شيء قد انتهى.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أخطر رئيس في التاريخ األميركي الحديث
للحـــزب  التمهيديـــة  االنتخابـــات  فـــي  فـــوزه  أعلـــن  أن  بمجـــرد 
الديمقراطـــي فـــي واليـــة نيوهامبشـــير، لخـــوض ســـباق الرئاســـة 
األميركية المقبلة، وصف الســـيناتور الديمقراطي بيرني ســـاندرز 
الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب بأنه أخطر رئيـــس في التاريخ 

األميركي الحديث.
ورغـــم أن فـــوزه جاء بشـــق األنفس وبفـــارق ضئيل عن منافســـه 
العمدة الســـابق بيت بوتيدجيدج والســـيناتور عن والية منيسوتا 
أيمـــي كلوباتشـــر، إال أنـــه أعرب عن ثقتـــه بقدرته علـــى الفوز في 
االنتخابـــات الرئاســـية المقبلـــة فـــي نوفمبـــر2020م، ألنـــه يحظى 
بدعم حركة شـــعبية تضم مايين األشـــخاص وفقا لساندرز الذي 
بدا وكأنه مرشـــح في إحدى دول العالم الثالث، حيث راح يطلق 
التصريحات النارية التي تلعب على العواطف والمشـــاعر وتبتعد 

عن الواقعية وتفتقد الرصانة والموضوعية.
قـــد يقـــول البعـــض إن هذه هـــي طبيعة تلـــك الفترة التي تســـبق 
االنتخابات وتشهد صراعا ساخنا يفتقد أحيانا العقانية، ويغلب 
عليهـــا الحمـــاس الزائد والتصريحات الرنانـــة وربما غير المنطقية 

لجذب أسماع وأنظار الناخبين واهتمامهم.
إال أن اإلفـــراط فـــي مثل هـــذه التصريحات وابتعادها بمســـافات 
كبيرة عن الحقائق يأتي بنتائج عكســـية ويضر المرشـــح ويفقده 
العديـــد مـــن األصـــوات المؤثـــرة لمـــن يمتلكـــون قدرا مـــن الوعي 
والمعرفـــة والتأثيـــر على غيرهـــم، خصوصا أن إنجـــازات الرئيس 
ترامب ـ الذي تبنى سياسة “أميركا أوالً” منذ وصوله إلى الرئاسة 
ـ اللصيقـــة بالمواطـــن األميركـــي والمؤثـــرة في حياته ومعيشـــته 
واضحة وبينة وليســـت بحاجة إلى من يـــروج لها، فاإلحصائيات 
تؤكـــد قوة االقتصاد األميركي وأنه يحقق تقدما مســـتمرا وقدرة 
على خلق المزيد من الوظائف، كما تكشـــف استطاعات للرأي أن 
57 فـــي المئـــة من األميركييـــن يرون أنهم في وضـــع مالي أفضل 
منذ تولي الرئيس ترامب الســـلطة وأن ثلثي الناخبين في الكثير 
من المناطق يميلون إلى التصويت لترامب في انتخابات 2020.

الخالصة أن هناك نجاحات وكذلك هناك إخفاقات للرئيس األميركي  «
ترامب، إال أن الالفت أن الشأن الداخلي الذي يهم الناخب حقق فيه ترامب 

نجاًحا كبيرا لهذا الناخب الذي قد ال يعنيه كثيرا الشأن الخارجي طالما يحيا 
حياة آمنة مطمئنة وفي مستوى معيشي يلبي طموحه.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

ملصقات وزارة التجارة
تقدمـــت رئيس مجلـــس النواب فوزيـــة زينل في يوليـــو الماضي 
باقتـــراح برغبة يدعـــو إلى اتخاذ اإلجـــراءات الازمـــة للتأكد من 
ســـامة اللغة العربيـــة في إعانـــات وملصقات والفتـــات المحال 
التجاريـــة، ووفقـــًا لما جاء فـــي االقتراح الذي شـــارك في تقديمه 
كل مـــن النائبين أحمد األنصاري ومحمد العباســـي، فإن األخطاء 
اللغوية تشـــكل إســـاءة حقيقية للغة العربية باعتبارها لغة القرآن 
الكريـــم، وأن مـــا تحظـــى به اللغـــة العربية من مكانـــة عظيمة في 
قلوب العرب والمســـلمين، ينبغي أن يلقـــى االهتمام المماثل لهذه 
المكانة، وأال نقع من خال اإلعانات التجارية في أخطاء فادحة 
تصيـــب هويتنا العربية، وتنال من قواعدهـــا ومعانيها التي تتأثر 
- كمـــا يعلـــم الجميع - بتغيير الحركات، فمـــا بالك بتغيير حرف أو 

إضافة آخر إلى الكلمة.
بعد مرور شـــهور من تقديم هذا المقترح، وبعد مرور ســـنوات من 
توجه مشابه لوزارة التجارة آنذاك، ال أتذكر العام تمامًا؛ إذ حدثت 
موجـــة مـــن المطالبات بتصحيـــح كل الافتـــات الخاطئـــة، يلفت 
نظرنـــا أن وزارة التجـــارة والصناعة والســـياحة حاليًا، ومن خال 
إعاناتهـــا وملصقاتهـــا، ال تعطـــي االهتمام الازم للغـــة، وأن هناك 
بعـــض اإلعانات أو الملصقـــات الخاصة بالوزارة ذاتها، المختومة 
باســـمها وشـــعارها، تتضمن أخطـــاء لغوية ال يصـــح أن تصدر من 
جهـــة حكوميـــة معنية أصـــاً بالحفاظ على هـــذه الهوية في إطار 
عملها المتعلق بتنظيم مزاولة األنشطة التجارية، وللتوضيح، فإن 
هذا المقال ليس معنيًا بكشـــف خطأ أو أكثر، لكنه تذكير متواضع 
حتى تلتفت الوزارة الموقرة وتراجع هذه اإلشكالية التي ال يعقل 

وال يصح أن تصدر منها.

Ali.alsayegh15@gmail.com

علي الصايغ
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تلقـــى الحكـــم البحرينـــي الدولـــي علي 
الســـماهيجي، دعوة من االتحاد الهندي 
لكـــرة القدم إلدارة مبـــاراة ذهاب نصف 
نهائي دوري السوبر الهندي للمحترفين 

.hero- Indian super leahue
فبرايـــر   29 يـــوم  المبـــاراة  وســـتقام   

الجاري.
مـــن  الهنـــدي  الســـوبر  دوري  ويعتبـــر   
مســـتوى  علـــى  البـــارزة  المســـابقات 
الدوريات اآلسيوية في الفترة األخيرة، 
خصوًصـــا أن األنديـــة الهنديـــة تمتلـــك 
عـــدًدا مـــن المحترفين الذين ســـبق لهم 
التواجد في كبرى الدوريات األوروبية.
علـــي  للدولـــي  الدعـــوة  وتأتـــي   
الســـماهيجي مـــن االتحـــاد الهندي لكرة 
القدم؛ بناء على ما يتمتع به من ســـيرة 
إدارتـــه  مـــع  خصوًصـــا  مميـــزة،  ذاتيـــة 
لمختلـــف البطـــوالت اآلســـيوية الكبرى، 
باإلضافـــة إلـــى كونـــه مـــن ضمـــن نخبة 

حكام القارة اآلسيوية للعام )2020(.
 وتعتبر إدارة الحكم علي الســـماهيجي 
لمباريـــات الـــدوري الهنـــدي للمحترفين 
علـــى  تأكيـــًدا  المتقدمـــة،  أدواره  فـــي 

للحـــكام  والواســـع  الالفـــت  التواجـــد 
المحافـــل؛  مختلـــف  فـــي  البحرينييـــن 
نظيـــر ما اكتســـبوه من ثقـــة على جميع 
األصعدة المحليـــة واإلقليمية والقارية 
والدوليـــة عبـــر أدائهم المميـــز وإدارتهم 

المقتدرة.
 وسبق للحكم الدولي علي السماهيجي 
أن شارك في إدارة العديد من المباريات 
المســـتويات،  مختلـــف  علـــى  المهمـــة 
والترشـــيح الحالي من االتحـــاد الهندي 
لكرة القدم تواصل للنجاحات المختلفة 
البحرينيـــة  الصافـــرة  تحققهـــا  التـــي 

بتواجدها في المحافل المختلفة.

السماهيجي يدير نصف نهائي الدوري الهندي

ا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه  قال عضو مجلس إدارة النادي األهلي عبدالعزيز بوخمســين إن النادي ســبق وأن أرســل خطاًبا رســميًّ
إقامة مبارياته على ملعب اســتاد مدينة خليفة الرياضية أو ملعبه بدالً من اســتاد علي بن محمد بنادي المحرق تطبيًقا لمبدأ تكافؤ 

الفرص بين جميع األندية المتنافسة بدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

 وأضـــاف بوخمســـين “لقـــد أرســـلنا خطاًبـــا 
بهـــذا الخصوص قبل أن يثار الموضوع في 
وســـائل اإلعالم أو يتم تداوله عبر وســـائل 
التواصـــل االجتماعي.. فمن بين 8 مباريات 
لعبنا ما يقارب من 7-6 مباريات على استاد 
نادي المحرق، بينما األخير دائًما يلعب على 

ملعبه فأين مبدأ تكافؤ الفرص؟!”.
 وتابـــع “ال نريد أن نلعب على اســـتاد النادي 
األهلي، نتمنى أن تقام مبارياتنا على استاد 
مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة على أقـــل تقدير، 
وعندما طلبنا ذلك من االتحاد ذكروا لنا بأن 

مدرب المنتخب األول طلب عدم استخدام 
ملعب مدينة خليفة الرياضية كثيًرا إلراحة 
العشـــب وبعـــد 5 أيـــام لعـــب عليـــه الرفـــاع 
والرفاع الشرقي، ومنذ ذلك الوقت لم نجد 
االســـتجابة الكافيـــة لخطابنـــا وال حياة لمن 

تنادي..!”.
 وعلـــى صعيـــد آخر، نفـــى بوخمســـين فتح 
التونســـي  المـــدرب  مـــع  التفـــاوض  خـــط 
ســـمير بن شـــمام لقيادة الفريـــق األول خلًفا 
للوطني عيسى الســـعدون، مضيًفا “أتحّدى 
أي شـــخص لديـــه دليـــل علـــى تفـــاوض أي 

شـــخص يمثل النادي األهلي مع بن شـــمام، 
رغـــم أن األخير مـــن خيـــرة المدربين ونكّن 
له كل التقديـــر واالحترام، لكننا لم نفاوضه 

إطالًقا..”.
 ولـــدى ســـؤاله عـــن ســـبب اختيـــار المدرب 
التونســـي كمـــال الزواغي وســـيرته الذاتية 
أجاب “لقـــد اخترناه بناًء علـــى عدة معايير 
من أهمها إلمامه بالكرة العربية والخليجية 
بشكل عام، فالمدرب سبق له أن دّرب فريق 
األنصـــار الســـعودي ونـــادي دبـــي اإلماراتي، 
تونســـية  أنديـــة  تدريـــب  علـــى  وأشـــرف 

ومغربية فـــي الدرجة األولـــى والثانية، كما 
أنـــه درب أندية ليبية ونتطلع ألن يوفق في 
تحقيـــق ما يصبـــو إليه الجميع في تحســـن 

نتائج الفريق..”.
وذكر بوخمســـين أن األهلـــي كان لديه عدة 
خيـــارات مـــن المدربين جميعهـــم من خارج 

البحريـــن ووقع االختيار على المدرب كمال 
المطلوبـــة  المعاييـــر  جميـــع  ألن  الزواغـــي 

متوافرة فيه.

لماذا ال يحتضن استاد مدينة خليفة الرياضية مباريات األهلي؟

ــه؟ ــب ــع ــل ــى م ــلـ ــات عـ ــ ــاري ــ ــب ــ ــم ــ ــب ال ــعـ ــة فــــي لـ ــيـ ــلـ ــضـ لــــمــــاذا لـــلـــمـــحـــرق األفـ

بوخمسين: بن شّمام لم يكن من خياراتنا

أحمر الصاالت يخسر بصعوبة من منتخب كاتلونيا
ــرا ــي ــه لــقــاء وديــــا أخ ــوض ــخ ــة الـــيـــوم ب ــون ــل ــرش يــخــتــتــم مــعــســكــر ب

خســر منتخبنــا الوطني لكرة الصــاالت بصعوبة أمام منتخــب كاتلونيا بهدف 
دون مقابــل، فــي المبــاراة الوديــة التي جمعــت الطرفين، مســاء اإلثنين، في 

مدينة برشلونة اإلسبانية.

إطـــار  ضمـــن  الوديـــة  المبـــاراة  وجـــاءت 
المعســـكر الخارجي الذي يقيمه المنتخب؛ 
الصـــاالت  لكـــرة  آســـيا  لبطولـــة  اســـتعداًدا 
2020 المقـــرر إقامتها ي تركمانســـتان وتم 
تأجيـــل موعدها من نهايـــة فبراير الجاري 

إلى موعد آخر سيحدد الحًقا.
 وبالعودة إلى ودية منتخب كاتلونيا، فإن 
منتخبنـــا قـــّدم أداًء جيـــًدا بحســـب مديـــر 
المنتخـــب رائـــد بابا، واســـتقبل الهدف في 
بدايـــة المبـــاراة، وفيما عدا ذلـــك فقد قدم 
أداًء طيًبا في الشقين الدفاعي والهجومي 

وسط حضور جماهيري جيد العدد.

كـــرة  أن يختتـــم منتخـــب  المقـــّرر  ومـــن   
الصاالت سلســـلة ودياته اليـــوم- األربعاء، 

على أن يعود الخميس إلى البحرين.
وكان المنتخب خـــاض اللقاء الودي األول 
 cerdanyola أمـــام فريـــق  المعســـكر  فـــي 
اإلســـباني، إذ خســـره بهدفين مقابل واحد 
وســـجل الهدف الالعب ســـلمان المال، فيما 
كانـــت الوديـــة الثانية أمام فريق “كاســـتل 
فيل” اإلســـباني، وفيه فاز منتخبنا بنتيجة 
)3-5(، إذ ســـجل األهداف الالعبون: محمد 
عبـــدهللا )هدفيـــن(، فـــالح عبـــاس، ســـلمان 

المال وصالح أحمد.

 ويقـــود منتخـــب كـــرة الصـــاالت المـــدرب 
البرازيلـــي “لينـــو” الـــذي اســـتدعى قائمـــة 
مكونـــة مـــن 14 العًبـــا هـــم: ســـيد محمـــد 
حميـــد، ســـيد فاضـــل رضي، أميـــن محمد، 
محمـــد الســـندي، جســـام صالـــح، ســـلمان 
المـــال، محمد عبـــدهللا، أحمـــد عبدالجليل، 

فـــالح عباس، صالح أحمـــد، إبراهيم علي، 
علي الموالني، ياســـر حســـن وسيد هاشم 

أحمد.
أحمـــد  الالعبـــان  المعســـكر  عـــن  وغـــاب 
بســـبب  جناحـــي؛  ويوســـف  عبدالنبـــي 

االرتباط في العمل.

منتخب كرة الصاالت

كشـــف أمين ســـر االتحـــاد البحريني 
أللعاب القوى يوسف أحمد عن إلغاء 
ثالث بطـــوالت ألم األلعاب في العام 
الجاري 2020، وذلك بســـبب تفشـــي 
جمهوريـــة  فـــي  كورونـــا  فيـــروس 

الصين الشعبية.
 وأضـــاف أحمـــد لــــ “البالد ســـبورت” 
أن االتحـــاد البحرينـــي تلّقـــى خطاًبا 
اآلســـيوية  البطولـــة  بإلغـــاء  ا  رســـميًّ
الختـــراق الضاحيـــة والمقـــّرر لهـــا أن 
تقـــام بالصيـــن أواخـــر شـــهر مـــارس 
البطولـــة  إلـــى  باإلضافـــة  المقبـــل، 

اآلسيوية للصاالت المغلقة.
 كمـــا أوضح أن بطولـــة العالم داخل 
الصـــاالت المغلقـــة والتي مـــن المقرر 
لهـــا أن تقـــام في الصين تـــم تأجيلها 
إلى وقت الحق دون أن يتم إلغاؤها، 
ويبـــدو أن ذلـــك عائـــد إلـــى ارتبـــاط 

االتحـــاد الدولي أللعاب القوى بعقود 
الرعاية مع الشركات الداعمة.

 وبذلك، فـــإن منتخب ألعـــاب القوى 
ســـتكون أمامه هذا العام مشاركتان، 
بـــدورة األلعـــاب الخليجيـــة  األولـــى 
الثالثـــة التـــي من المقّرر لهـــا أن تقام 
في الكويت بشـــهر ابريـــل وأولمبياد 
طوكيـــو 2020 الذي ســـيقام باليابان 

الصيف المقبل.

“كورونا” يلغي 3 بطوالت للقوى

المنامة - بنا

مبـــادرة  “بريـــف”  منظمـــة  شـــاركت 
“ابتســـامة” االحتفال بشـــفاء أبطالها 
بدعم من منظمة بريف لفنون القتال 
المختلطـــة، أكبـــر مؤسســـة رياضيـــة 
فـــي تاريخ البحرين، احتفلت مبادرة 
ابتســـامة التابعة لجمعية المســـتقبل 
الشـــبابية والمعنيـــة بتقديـــم الدعـــم 
لألطفـــال  واالجتماعـــي  النفســـي 
البحريـــن،  فـــي  الســـرطان  مرضـــى 
بتخريـــج 13 مـــن أطفالها الشـــجعان 
وتماثلـــوا  العـــالج  أنهـــوا  الذيـــن 
للشـــفاء مـــن المـــرض، بحضـــور عدد 

كبير مـــن األبطـــال وأوليـــاء أمورهم 
 KHK“ والمتطوعيـــن والرعاة.ومبادرة
HEROES” برئاســـة النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، التي تأتي ضمن 
مبادرات ســـموه لدعم الحاالت اإلنسانية 
وذوي العزيمـــة، احتفلـــت منظمة “بريف” 
فالـــي  بحضـــور  الشـــجعان،  باألبطـــال 
اتحـــاد  فـــي  العمليـــات  مديـــرة  رياالنـــج 
بريف، وإيلدار إلداروف أحد األبطال في 
االتحـــاد وأول بطل عالمي فـــي الرياضة 

مـــن البحريـــن، إذ ألقى خطابا تشـــجيعيا 
أمام األطفال األبطال وشـــارك في توزيع 

شهادات التكريم والتقاط صور معهم.
وأقيـــم الحفـــل فـــي مجمـــع “هـــال بـــالزا”، 

“ابتســـامة” ومســـؤولو  وقـــدم متطوعـــو 
“بريـــف” مجموعة متنوعة من األنشـــطة 
لألطفال في جو احتفالي شمل عدًدا من 

األلعاب وتوزيع الهدايا.

“بريف” تشارك “ابتسامة” االحتفال بشفاء أبطالها

المؤيد: رؤية جاللته ســاهمت فــي االرتقاء بالقطاعين الشــبابي والرياضي

تشريف العاهل لـ“ميثاق من ذهب” فخر واعتزاز

أعرب وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد عن شكره واعتزازه برعاية 
وتشــريف عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة لحفل 
“ميثاق من ذهب” والذي يأتي بمناســبة الذكرى التاســعة عشرة للتصويت على 

ميثاق العمل الوطني. 

 وقال وزير شـــؤون الشباب والرياضة 
في تصريح له بهذه المناســـبة “تعيش 
مملكة البحرين نهضة شاملة في جميع 
المجـــاالت بمـــا فيهـــا القطاع الشـــبابي 
الرؤيـــة  بفضـــل  وذلـــك  والرياضـــي 
الثاقبـــة لحضرة صاحب الجاللة الملك 
ألبنائـــه  المباشـــرة  ومتابعتـــه  المفـــدى 
وبناته منتســـبي هذين القطاعين األمر 
الذي ســـاهم في تحقيقهـــم للعديد من 
مختلـــف  علـــى  المشـــرفة  اإلنجـــازات 
لحفـــل  جاللتـــه  وتشـــريف  األصعـــدة، 
ميثـــاق مـــن ذهـــب يعـــد بمثابة شـــاهد 
الواســـعة  للمســـاحة  وتأكيـــد  حقيقـــي 
التي يتمتع بها الشباب في فكر جاللته 
ورؤيتـــه المثاليـــة فـــي جعـــل الشـــباب 
العنصـــر األساســـي فـــي بنـــاء البحرين 
الحديثـــة وفًقـــا للمبادئ الســـامية التي 
اطلقهـــا جاللـــة الملـــك فـــي مشـــروعه 

اإلصالحـــي وميثـــاق العمـــل الوطنـــي 
والموجهـــة الى قطاع الشـــباب بصورة 

عامة”. 
بتدشـــين  “نتشـــّرف  الوزيـــر  وأشـــار   
حضرة صاحب الجاللـــة الملك المفدى 
بمثابـــة  يعتبـــر  والـــذي  الذهـــب  لبنـــك 
موقـــع يحكـــي ســـيرة التميـــز الوطنـــي 
مـــن أصحاب اإلنجـــازات الرفيعة التي 
حققهـــا أبنـــاء البحريـــن فـــي مختلـــف 

المجاالت”. 
  وتابـــع المؤيـــد “إننـــا فـــي الوقت الذي 
نتشـــرف فيـــه برفـــع خالـــص التهانـــي 
الملـــك  جاللـــة  لمقـــام  والتبريـــكات 
الفخـــر  بـــكل  نســـتذكر  فإننـــا  المفـــدى 
التـــي  الهائلـــة  اإلنجـــازات  واالعتـــزاز 
حققتها مملكة البحرين في ظل العصر 
الذهبـــي في جميع المجـــاالت بما فيها 
وســـط  والرياضـــي  الشـــبابي  المجـــال 

واالســـتراتيجية التـــي اعتمدها ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الشباب مستشار األمن الوطني رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
الذي تمكن مـــن ترجمة الرؤية الملكية 
الســـامية علـــى أرض الواقع األمر الذي 
البحريـــن  أبنـــاء  تحقيـــق  فـــي  ســـاهم 
المنجزين إلنجازات شـــبابية ورياضية 
بـــارزة على مختلـــف األصعـــدة واثبت 
من خاللها شـــباب البحرين أن معدنهم 

من ذهب”. 
  وبيـــن “لقـــد حرصـــت وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة علـــى تنظيـــم هذا 
الحفل بصورة مثالية تتوافق تشريف 
جاللة الملك المفدى للمناسبة الوطنية 
جميـــع  وإمكانيـــات  طاقـــات  وحشـــد 
بحلـــة  وإخراجهـــا  الشـــباب  كوادرهـــا 
تنظيميـــة زاهية باإلضافـــة إلى تقديم 
العـــروض الفنية واألوبريت الذي يبين 
ســـيرة آل خليفة الكرام ومحطات من 
العز والفخر والعطـــاء وصوالً إلى بناء 
البحريـــن الحديثـــة فـــي العهـــد الزاهـــر 
لحضـــرة صاحب الجاللـــة، عالوة على 

تكريم المنجزين من أبناء البحرين”. 
 وتابع وزير شـــؤون الشباب والرياضة 
“إن شـــباب البحرين يمتلكون اإلصرار 
والتحـــدي وقدرات هائلـــة على تجاوز 
ـــا عالًيا من  التحديـــات ويمتلكـــون حسًّ
فـــي  ســـاهم  الـــذي  األمـــر  المســـؤولية 
تحقيقهم إلنجازات وصلت مثالية في 
العـــام 2019 وصلـــت إلـــى 390 إنجاًزا 
ـــا بارًزا على مختلف األصعدة أكد  نوعيًّ

ا”. مكانة البحرين وشبابها عالميًّ
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عبدالعزيز بوخمسين

يوسف أحمد

حسن علي

أحمد مهدي

  أيمن المؤيد



حســب توجيهــات األميــن العــام للمجلــس األعلى للشــباب والرياضة الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة بإيجاد فرص 
للتعاون مع الجهات الحكومية لتأهيل الكفاءات والكوادر اإلدارية، اجتمع األمين العام المساعد للمجلس األعلى للشباب 

والرياضة عبد الرحمن صادق عسكر مع المدير العام لمعهد اإلدارة العامة “بيبا” رائد محمد بن شمس.

 وأكـــد عســـكر علـــى مـــا يقـــوم بـــه 
المعهد من خدمات تســـاهم بشكل 
كبيـــر في صقـــل الكـــوادر الوطنية 
القيـــادات  مـــن  جيـــل  وتؤســـس 
تحمـــل  علـــى  قـــادرة  الحكوميـــة 
نفـــس  فـــي  مشـــيًرا  المســـؤولية، 
الســـياق إلـــى الـــدور الكبيـــر الـــذي 
يلعبه معهد “بيبا” لضمان مســـتقبل 
آمن للمملكة في شـــتى القطاعات، 
باستشراقه مســـتقبليه قائمه على 
يعتبـــر  والـــذي  البشـــري  العنصـــر 

المحرك األساس للبناء والتطور.
المســـاعد  العـــام  األميـــن  وقـــال 

والعمـــل  االســـتثمار  إن  للمجلـــس 
على تأهيل الشـــباب للمشاركة في 
مختلف مواقع العمل الوطني نهج 
ثابت يؤكد عليه سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللة 
الملـــك لألعمـــال الخيرية وشـــئون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطني 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضة، وإن تمكينهم هو أساس 
واالســـتراتيجيات  المبـــادرات  كل 
التـــي تنتهجهـــا الحكومـــة الموقرة 
في ظل قيادة المشروع اإلصالحي 
لجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفـــة ملك البـــالد المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه في رحلتهـــا للعبور إلى 

المستقبل.
 ومـــن جانبـــه، أشـــاد المديـــر العـــام 
لمعهـــد اإلدارة العامـــة “بيبـــا” رائـــد 
محمد بن شـــمس، بالدور المحوري 
الـــذي يقـــوم بـــه المجلـــس األعلـــى 
دعـــم  فـــي  والرياضـــة،  للشـــباب 
الشـــباب البحرينـــي وتمكينهـــم من 
قيـــادة عجلـــة التنمية المســـتدامة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، مـــن خـــالل 
منحهم األدوات المناســـبة وتوفير 
لإلبـــداع  لهـــم  الخصبـــة  البيئـــة 

وتحقيـــق مراكـــز رياديـــة متقدمـــة 
مشـــيًرا  األصعـــدة،  مختلـــف  فـــي 
إلـــى أن المعهـــد يطمـــح إلـــى مزيد 
مـــن التعاون مع المجلس كشـــريٍك 
استراتيجيٍٍّ محوريٍّ في طرح عدد 
من المبادرات والبرامج الشـــبابية، 

ـــا علـــى  المعهـــد حاليًّ التـــي يعمـــل 
تصميمهـــا وبنائهـــا بأيـــدي كفاءات 
وطنيـــة شـــبابية، بمـــا يتماشـــى مع 
القياديـــة؛  الوطنيـــة  المرتكـــزات 
الشـــباب وتمكينهـــم  تأهيـــل  نحـــو 
العمـــل  منظومتـــي  إدارة  مـــن 

الحكومـــي والقطـــاع الخـــاص، من 
خالل تزويدهـــم بالخبرات العلمية 
والتطبيقيـــة وُفضلـــى الممارســـات 
اإلدارية التي ســـتمكنهم مســـتقباًل 
مـــن توظيفهـــا للخـــروج بمبـــادرات 
وطنية رائدة تســـهم فـــي االرتقاء 
بمملكـــة البحريـــن، وتجعـــل منهـــم 
العـــام  للقطاعيـــن  األول  الخيـــار 

والخاص.
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

 بتوجيهـــات مـــن ممثـــل جاللـــة الملـــك 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
مستشار األمن الوطني رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، اعتمد االتحاد 
البحريني لكرة القدم، المكافآت المالية 
الخاصـــة ألنديـــة مســـابقة كأس جاللـــة 
الملك للموسم الرياضي 2019 - 2020.
 وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القدم الشـــيخ علي بن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، أن االتحاد 
وتنفيًذا لتوجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر 
اللجنـــة  رئيـــس  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
المنظمـــة العليـــا لمســـابقة كأس جاللـــة 
الملـــك، اعتمـــد المكافـــأة الماليـــة لبطل 
)أغلـــى  الملـــك  جاللـــة  كأس  مســـابقة 
 -  2019 الحالـــي  للموســـم  الكـــؤوس( 
فيمـــا  دوالر،  ألـــف   200 لتكـــون   2020
سيحصل الفريق الوصيف على 80 ألف 

دوالر أميركي، أما الفرق التي ســـتودع 
المســـابقة من نصف النهائي فسيحصل 
كل واحد منها على 30 ألف دوالر، فيما 
ستكون مكافأة الفرق التي خرجت من 
الـــدور ربـــع النهائـــي 20 ألـــف دوالر لكل 
واحـــد منهـــا، وســـيكون مبلـــغ 10 آالف 
دوالر لـــكل فريـــق خرج من الـــدور ثمن 

النهائي.
 وفـــي هـــذا اإلطـــار، أشـــاد الشـــيخ علي 
بـــن خليفة بن أحمـــد آل خليفة، بالدعم 
الكبيـــر الذي يوليه ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة لالتحـــاد البحريني 

توجيهـــات  أن  مؤكـــًدا  القـــدم،  لكـــرة 
ســـموه جـــاءت ضمـــن إطـــار االهتمـــام 
الكبير بالمســـابقة األغلى، وهي الحدث 
الـــذي تنتظره األســـرة الرياضية عموما 
والكروية خصوصا؛ لما يشكله من قيمة 

غالية في نفوس الرياضيين جميًعا.

 ولفـــت إلـــى أن اعتمـــاد مبلـــغ 500 ألف 
دوالر كمجمـــوع للجوائـــز المالية ألندية 
مســـابقة كأس جاللة الملـــك يدلل على 
األهمية الكبرى للبطولة، مشـــيًرا إلى أن 
االتحاد البحريني لكرة القدم سيســـخر 
كل طاقاتـــه مـــن أجـــل تقديـــم نســـخة 

ناجحة كما في السنوات الماضية.
 وأعرب رئيـــس االتحاد البحريني لكرة 
األربعـــة  لألنديـــة  أمنياتـــه  عـــن  القـــدم 
المتأهلـــة إلـــى نصـــف النهائـــي التوفيق 
وتقديم مباريات على مستوى تنافسي 

عال بدًءا من ذهاب نصف النهائي الذي 
ســـيقام الخميـــس 20 فبرايـــر الجـــاري، 
ا أوفر لمن لم يحالفه الحفظ  متمّنًيا حظًّ
للتواجد في المربع الذهبي والمنافســـة 

على الوصول إلى المباراة النهائية.

ــد ــم ــًذا لـــتـــوجـــيـــهـــات نــــاصــــر بـــــن ح ــ ــي ــ ــف ــ ــن ــ ــي بـــــن خـــلـــيـــفـــة: ت ــ ــل ــ ع

اتحاد الكرة يعتمد المكافآت المالية ألندية كأس الملك

200 ألف دوالر 
للبطل و80 ألفا 
للوصيف و500 

ألف المجموع

رسم توضيحي للمكافآت

الشيخ علي بن خليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد

وصـــل المحتـــرف الكرواتـــي زوران فجـــر الثالثـــاء إلـــى مملكة 
البحرين؛ لالنضمام إلى صفوف فريق نادي المنامة لكرة السلة، 

فيما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الجاري.
ويعتبـــر زوران المحتـــرف األول للفريـــق في المرحلـــة المقبلة، 
بعدمـــا تـــم ترحيـــل األميركي كريـــس ماكنايت، الـــذي لم يقدم 
المســـتوى المنتظر في مجمل مباريـــات الدور التمهيدي لدوري 

زين، الذي أنهى المنامة منافساته بالمركز الثاني.
وزوران )34 عامـــا(، يبلـــغ 2.3 متـــر، بـــدأ مســـيرته االحترافيـــة 
فـــي 2005، ولعـــب حتى العام 2010 في الـــدوري الكرواتي مع 
فريقي “شيبينيك” و”سبليت”، ثم انتقل للدوري السلوفيني، ثم 

الدوري اإليطالي، ليعود مجددا لكرواتيا ثم اليونان واســـبانيا، 
وآخر محطاته كانت فريق “اكســـون” اإليراني. وسيمثل زوران 
قميص زعيم الســـلة البحرينية بـــدءا من المربع الذهبي لدوري 
زين، الذي ســـينطلق مطلع مارس المقبل، بمالقاة فريق الرفاع 

في 3 مواجهات، واألفضلية للفائز في مباراتين.

الزعيم المنامي يستقبل محترفه زوران

وصل فجر الثالثاء العب كرة السلة البولندي المبيه؛ 
لالنضمـــام إلى الفريق األول بالنـــادي األهلي، وتمثيل 

صفوفه فيما تبقى من الموسم الرياضي الجاري.
وســـيدافع المبيه عن القميص األصفر في منافســـات 
المربـــع الذهبي لمســـابقة دوري زيـــن، المقرر انطالقها 
فـــي 8 مـــارس المقبـــل، حينمـــا يواجه فريـــق المحرق 
“حامل اللقـــب” في 3 مواجهات، وســـتكون األفضلية 
للفائز في مباراتين لحجز مقعده في المباراة النهائية؛ 
لمواجهـــة المتأهل من لقاء المنامة والرفاع. وال يعتبر 
المبيـــه جديـــًدا علـــى الســـاحة الرياضيـــة البحرينية، 

كونـــه لعب مع فريـــق المنامة في البطولـــة الخليجية 
لألنديـــة التـــي أقيمت في البحرين الموســـم الماضي، 

وتوج بفضية المركز الثاني.

البولندي المبيه يصل لسلة األهلي
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من وصول محترف االهلي

لحظة وصول محترف المنامة 

عسكر: تأهيل 
الشباب للمشاركة 

بمختلف مواقع 
العمل الوطني

بـــاربــار يجتـــاز الشبـــاب... والنجمــة يهـــزم توبلــي
وســماهيج البحريــن  بلقــاء  الثامنــة  الجولــة  ختــام  اليــوم 

تمكــن فريــق باربــار “حامل اللقب” من اجتياز نظيره الشــباب بنتيجة )27/30( في 
المباراة التي جمعتهما مساء الثالثاء لحساب الجولة الثامنة من الدور التمهيدي 

لدوري الدرجة األولى لكرة اليد.

وكان الشـــوط األول قـــد انتهـــى بتقـــدم 
باربـــار بفارق هدفين وبنتيجة )12/14(، 
وبذلـــك أصبـــح رصيـــده )17 نقطـــة( من 
7 مباريـــات وضمـــن التأهـــل للسداســـي 
بنسبة كبيرة، فيما الشباب صار رصيده 
)11 نقطة( وبات موقفه صعبا في دائرة 
المنافســـة رغم وجود أمال للتأهل وهذا 
يحتـــاج لتحقيـــق االنتصـــارات من جهة 
وتعثر خصومه من جهة أخرى خصوًصا 
الديـــر الذي يتقدم عليـــه بالنقاط وبعدد 
المباريات ولكن األفضلية للماروني في 

مواجهته المباشرة معه.

عـــودة لمجريات المباراة، ســـار الفريقان 
منذ البداية بشكل متكافئ تام والتعادل 
ســـيد الموقف تارة وتقدم أحدهما على 
اآلخـــر تـــارة أخـــرى. باربـــار عـــول علـــى 
نجوميـــة جعفر عبدالقادر في تســـجيل 
األهـــداف من مختلـــف المواقع وبجانبه 
التحـــرك  أجـــاد  الـــذي  شـــقيقه محمـــود 
واالختـــراق وإحـــراز أهـــداف متتاليـــة، 
ولم يكن هناك تفعيل لألجنحة والدائرة 
ســـوى في مناسبتين لعلي رجب وعواد 

رجب.
وفـــي الجانـــب المارونـــي، لعـــب أحمـــد 

حمـــزة دوًرا كبيًرا فـــي التصويب البعيد 
وكذلـــك  لفريقـــه  األهـــداف  وتســـجيل 
عبدهللا الســـالطنة في الدائرة وحسين 
رضـــي مـــن رميـــات الجـــزاء، مـــع نـــدرة 
تفعيـــل الجنـــاح أحمـــد جـــالل الـــذي لم 
يسجل سوى هدفين، فيما غاب عبدهللا 
ياســـين عـــن األجـــواء ليعوضه شـــقيقه 

مجتبى في الدقائق األخيرة.
وفـــي الشـــوط الثانـــي، لم يتغيـــر الحال 
كثيـــًرا عمـــا انتهـــى عليه الشـــوط األول، 
إذ حافـــظ باربـــار علـــى أفضليـــة تقدمه 
بالنتيجـــة معتمًدا على ســـواعد محمود 
وجعفـــر  الناصـــر  وحســـن  عبدالقـــادر 
قاســـم  حارســـه  صحـــوة  عبدالقـــادر 
الشـــويخ، وفي الجانب الماروني، تمكن 
مـــن خـــالل الدقائق األولى مـــن تقليص 
الفـــارق لهـــدف في فترات عـــدة معتمًدا 

ياســـين  أحمـــد حمـــزة ومجتبـــى  علـــى 
ونـــادر ســـامي وحســـين رضـــي، وبعدها 
وضح على الفريـــق معاناة وأخطاء في 
الجانبين الدفاعي والهجومي؛ ليتخلف 
تدريجًيـــا بالنتيجـــة )18/23( مـــع وجود 
نقـــص عـــددي متتالـــي فـــي صفوفه مع 

منتصف الشوط.
واصـــل باربـــار علـــى أفضليتـــه بالتقـــدم 
أخطـــاء  وســـط  األهـــداف  مـــن  بفـــارق 
ونقـــص فـــي الماروني وحينهـــا النتيجة 
)23/27( ثم )25/29( مع دخول الشـــوط 
باربـــار  ليحســـم  األخيـــرة  دقائقـــه  فـــي 

المباراة لصالحه.

النجمة يهزم توبلي 

فـــي المبـــاراة األخرى، هزم فريـــق النجمة 
بعدمـــا   )21/35( بنتيجـــة  توبلـــي  نظيـــره 

أيضـــا  بتقدمـــه  األول  الشـــوط  انتهـــى 
)10/18(.  وبذلك أصبح رصيد النجمة )17 
نقطة( ليضمن هو اآلخر تأهله للسداسي، 

وتوبلي صار رصيده )10 نقاط(.

ختام الجولة 

اليـــوم  الجولـــة  منافســـات  تختتـــم 
)األربعـــاء( بلقـــاء وحيد يجمـــع البحرين 

وسماهيج في تمام الساعة 7 مساء.

لقاء باربار والشباب 



فــي ختــام رائــع، أســدل الســتار مســاء أمــس األول االثنيــن على النســخة 
الخامســة والعشــرين مــن بطولــة BBK المفتوحــة للناشــئين فــي التنــس، 
وذلك في الحفل الذي أقيم برعاية رياض يوسف ساتر الرئيس التنفيذي 
لبنــك البحريــن والكويت، بحضور الشــيخ عبد العزيز بــن مبارك آل خليفة 
نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي للتنــس، والســفير ياســر شــعبان ســفير 
جمهوريــة مصــر العربية لدى مملكة البحريــن، والدكتور علي محمد فخرو 
الرئيــس الفخــري لنــادي البحريــن للتنــس، واألســتاذ خميس محمــد المقلة 
رئيس مجلس إدارة النادي، والسيد طارق العربي مدير االستثمار بوزارة 
شــؤون الشــباب والرياضــة، وصــاح بــو زيــد الدوســري ممثــل محافــظ 

العاصمة، وعدد كبير من مدراء بنك البحرين والكويت.

 وشهد الحفل تميًزا كبيًرا وفعاليات 
متعددة بمناسبة االحتفال باليوبيل 
الفضـــي وذكرى مـــرور 25 عاًما على 
األولـــى،  للمـــرة  البطولـــة  انطـــاق 
شـــملت جوائـــز تشـــجيعية لاعبيـــن 
وجوائـــز للجمهـــور وتقطيـــع كعكـــة 
تحمل شـــعار اليوبيـــل الفضي، وبدأ 
برنامـــج الحفـــل بالمبـــاراة النهائيـــة 
فـــي  ســـنوات   8 الفـــردي  لمســـابقة 
)المينـــي تنـــس( وفـــاز فيهـــا الاعب 
األلمانـــي سباســـتيان ماتيـــاس على 
الاعب البحريني عبد هللا الدوسري 
بنتيجة 1-4، وبعدها أقيمت المباراة 
الرئيسة على كأس الفردي 14 سنة، 
وفيها تمكن الاعب البحريني جابر 
عبـــد العـــال مـــن تحقيق اللقـــب بعد 
فـــوزه على الاعـــب الهنـــدي روهان 
ماكرجـــي بنتيجة -6 صفر و 6-7 )8( 

ا  ا قويًّ و 6-10 وقـــدم الاعبـــان نهائيًّ
خاصـــة فـــي المجموعتيـــن الثانيـــة 
والثالثة، حيث ظلت النتيجة معلقة 
حتى النقطـــة األخيرة من مجموعة 
كسر التعادل، وحكم المباراة الحكم 
بمعاونـــة  الحـــواج  أحمـــد  الدولـــي 
الخطـــوط  حـــكام  مـــن  مجموعـــة 

البحرينيين.
رحـــب  المباريـــات  انتهـــاء  وعقـــب   
ســـامي  الدكتـــور  الحفـــل  عريـــف 
دانش رئيـــس لجنة العاقات العامة 
بالنـــادي بالحضـــور وشـــكرهم علـــى 
النـــادي  لمشـــاركة  الدعـــوة  قبـــول 
فـــي االحتفـــال بختـــام البطولـــة، ثم 
ألقى األســـتاذ خميـــس محمد المقلة 
رئيـــس مجلس إدارة نـــادي البحرين 
للتنـــس كلمـــة النـــادي والتـــي أعرب 
هـــذه  بتنظيـــم  االعتـــزاز  عـــن  فيهـــا 

البطولة العريقة التي يحتفل النادي 
وبنك البحريـــن والكويـــت باليوبيل 
الفضي لها هذه العام، وتقدم بالشكر 
إلدارة بنك البحريـــن والكويت على 
مواصلة دعمهـــم للبطولة وحرصهم 

على توفير كل عوامل النجاح لها.
 وأشـــار المقلة إلى أن نادي البحرين 
للتنـــس ومنـــذ بدايـــة العـــام الحالي، 
في حالة نشـــاط مستمر، حيث أقام 
في شهر يناير بطولة شركة إبراهيم 

خليـــل كانو الثامنة لناشـــئي التنس، 
وشـــارك يـــوم الثاثـــاء الماضي في 
يـــوم البحريـــن الرياضـــي، ويختتـــم 
اليوم بطولة بنك البحرين والكويت 
BBK الخامســـة والعشـــرين لناشئي 
التنس، يتزامن كل ذلك مع ترتيبات 
النـــادي الســـتضافة بطولـــة البحرين 
الدولية ITF للمحترفين في التنس، 
والتـــي تقام من 23 إلـــى 29 مارس، 
متبوعـــة ببطولـــة البحريـــن الدولية 
ITF لرواد التنس من 1 إلى 6 أبريل، 
كل هذا النشاط الرياضي يسير جنبا 
إلى جنب مع مشروع تطوير ماعب 
ومرافق النادي، حيث سنكون قريبا 
علـــى موعـــد مـــع افتتـــاح مشـــروع 
المنصة الجماهيرية التي تستوعب 
500 شـــخص، هذا المشروع الجاري 
ـــا تنفيـــذه بمبـــادرة ودعـــم مـــن  حاليًّ

وزارة شؤون الشباب والرياضة 
واختتم رئيس النادي كلمته بتقديم 
الشكر إلى اللجان المنظمة والحكام 
جمـــع  وصبيـــة  الخطـــوط  وحـــكام 
الكرات، كما أشكر رجـــــال الصحافـة 
واإلعـام وإذاعة وتلفزيون البحرين 
علـــى تغطية ونشـــر أخبـــار البطولة، 
فلهم جميعـا منا الشـكر الجزيل على 

جهودهم.
الترحيبيـــة تفضـــل  الكلمـــات  وبعـــد 
الرئيـــس  ســـاتر  يوســـف  ريـــاض 
التنفيـــذي لبنك البحريـــن والكويت، 
والدكتور علي محمد فخرو الرئيس 
للتنـــس،  البحريـــن  لنـــادي  الفخـــري 
المقلـــة  محمـــد  خميـــس  واألســـتاذ 
رئيس مجلـــس إدارة النادي بتقديم 
الكؤوس والجوائز التشـــجيعية لكل 

الفائزين.

نادي البحرين للتنس

ختــــام بطولــــة “BBK” لناشئـــــي التنــــــس

المقلة يقدم هدية لرياض ساتر بحضور علي فخرو

تقطيع كعكة بمناسبة اليوبيل الفضي

من التكريم

الفائزون مع كبار الحضور تتويج جابر عبدالعال بكأس بطولة 14 سنة

6 قنوات بما 
فيها البحرين 

الرياضية ستنقل 
الحدث

حسن علي

سبورت

Sports@albiladpress.com األهلي يستهل مشواره بمواجهة العربي القطري20
ــرة بــمــصــر ــائـ ــطـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــ ــديـ ــ ــة األنـ ــولـ ــطـ انــــطــــاق بـ

 يبــدأ فريــق النــادي األهلــي للكرة الطائــرة ممثل الوطــن األربعاء مشــواره في بطولة 
األنديــة العربيــة الثامنــة والثاثيــن التــي تســتضيفها مصــر حتــى 27 فبرايــر الجــاري 
بمواجهة العربي القطري الســاعة 6 مســاء بتوقيت القاهرة )الخامسة مساء بتوقيت 

البحرين( على صالة المقاولون العرب، وذلك في إطار منافسات المجموعة )ب(.

 وتقام ضمن منافســـات اليوم األول كذلك 
خمس مباريات حيـــن يلتقي غاز الجنوب 
)المجموعـــة  العمانـــي  والســـام  العراقـــي 
المصـــري  واألهلـــي  العمانـــي  الســـيب  ج(، 
)المجموعـــة أ(، الزمالـــك المصـــري ووادي 
موســـى األردني )المجموعة ج(، البشمركة 
العراقي وسنجل الفلســـطيني )المجموعة 
د(، الهال الليبي وشباب األهلي اإلماراتي 

)المجموعة ب(.
 ويغيب عن البطولة فريق الريان القطري 
حامل اللقـــب في النســـختين الماضيتين، 
فيما شهدت البطولة انسحاب ثاثة أندية 
بعـــد إجـــراء مراســـم القرعة وهـــم األهلي 

والهال السعوديان والشعلة اليمني.

بداية قوية لطائرة األهلي

منافســـات  األهلـــي  فريـــق  يســـتهل   
بطولـــة األنديـــة العربيـــة بمواجهـــة قويـــة 
أمـــام العربـــي القطـــري الـــذي يعتبـــر أحـــد 
المرشـــحين للمنافســـة علـــى اللقـــب، وهو 
ا مبكـــًرا بين الطرفين، كما أن  مـــا يعد نهائيًّ
ا للترشـــح عن  الفريقين يعدان األوفر حظًّ

المجموعة )ب( لدور الثمانية.

 ويقـــود األهلي المدرب الوطني رضا علي 
والذي سبق له أن تّوج مع “النسور” باللقب 
العربي في النســـخة 36 التي اســـتضافتها 
البحرين عام 2017 اثر تغلبه على الجيش 
القطـــري فـــي النهائـــي 3/2، ليضيف اللقب 
الثاني إلى خزينة األهلي الذي فاز باللقب 
ألول مرة بقيادة المدرب محمد المرباطي 
فـــي النســـخة 34 التـــي اســـتضافتها مصر 
الجيـــش  علـــى  تغلبـــه  بعـــد   2015 عـــام 
المصري 3/2 ليطلق عليه “الباد ســـبورت” 
لقـــب “قاهر الجيـــوش”، ويعتبر األهلي هو 
النـــادي البحريني الوحيد الحائز على لقب 

بطولة األندية العربية.
 ويعـــد المـــدرب رضـــا علـــي أول بحرينـــي 
يفـــوز باللقـــب العربـــي كاعـــب ومـــدرب، 
حيث اســـتطاع تحقيـــق اللقب كاعب مع 

الهال السعودي عامي 1996 و1997.
 األهلـــي يطمح إلى تكـــرار ذات اإلنجازين 
بوجـــود كوكبـــة من أبـــرز الاعبيـــن الذين 
ســـبق لهم تحقيـــق اللقب وفـــي مقدمتهم 
الشـــقيقان محمـــد وناصـــر عنـــان واللـــذان 
مـــن  الهجـــوم  فـــي  كبيـــًرا  ثقـــاً  يشـــكان 
األطراف، فيما يشارك ألول مرة المحترف 

الكندي “ريموند”.

 وتضم تشـــكيلة النســـور الاعـــب والقائد 
علـــي الصيرفي مع عبـــاس الخباز واللذين 
ســـيتحمان عبـــأ حوائـــط الصـــد وتنفيـــذ 
ويملـــك  الســـريعة،  الهجوميـــة  الكـــرات 
الفريـــق صانـــع ألعـــاب يعـــرف كيـــف يوزع 
ألعابه الهجوميـــة بذكاء وهو علي حبيب، 
إلـــى جانـــب الليبـــرو وصمـــام األمـــان فـــي 

االستقبال والدفاع أيمن هرونة.

معسكر قصير

ـــا  تدريبيًّ معســـكًرا  خـــاض  األهلـــي  وكان 
قصيـــًرا يســـبق البطولـــة فـــي مصـــر لعـــب 
خالـــه مبـــاراة ودية أما الزمالـــك المصري 
فقـــد فـــاز فيهـــا 3/0 فيما خســـر من طائع 

الجيش المصري بذات النتيجة.
 وخاض األهلي الحصة التدريبية الرسمية 
)المقاولـــون  البطولـــة  علـــى صالـــة  أمـــس 

العرب( من الساعة 12 لغاية 1:30 ظهًرا.

المحترفون البحرينيون

يتواجـــد في منافســـات البطولـــة العبون 
محليـــون اثنـــان كمحترفيـــن فـــي بطولـــة 
األندية العربية، حيث اســـتعان البشمركة 
العراقـــي باعـــب المحرق فاضـــل عباس، 
فيمـــا تعاقـــد الســـيب العمانـــي مـــع العب 
وذلـــك  يعقـــوب  محمـــد  كذلـــك  المحـــرق 
لاســـتفادة مـــن خبراتهمـــا وإمكانياتهمـــا 
فـــي مركـــز )4(، وتعتبـــر تلـــك التعاقـــدات 
بمثابة تأكيد على مدى الســـمعة والمكانة 
الاعـــب  بهـــا  يحظـــى  التـــي  المتميـــزة 

البحريني.

النقل التلفزيوني

أكـــد مســـاعد مديـــر االتحاد العربـــي للكرة 
الطائـــرة عـــادل البنـــاء أنـــه مـــن المفترض 
أن تقـــوم 6 قنوات عربية بنقل منافســـات 
البطولـــة وهـــي قنـــاة البحريـــن الرياضية، 
األردن  قنـــاة  الرياضيـــة،  مصـــر  قنـــاة 
قنـــاة  الرياضيـــة،  ليبيـــا  قنـــاة  الرياضيـــة، 

الكأس القطرية، قناة عمان الرياضية.

رضا علي

اللقب األخير لألهلي في العام 2017األهلي أثناء مشاركته في االستعالم المبدئي
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قـــاد الاعب محمود هاشـــم فريقـــه جارمكو إلى تحقيق فـــوز صعب ومهم على 
فريـــق بابكو بهدف دون رد. في المبـــاراة التي جمعتهما أمس األول في افتتاح 
مباريات األسبوع التاسع من دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم. وأقيمت 
المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع. وتتواصل اليوم مباريات األسبوع الثامن، 

بلقاء يجمع بين الكهرماء وألبا في تمام الساعة 7.00 مساًء.
مـــن جهة أخرى، يبحث فريقـــا الكهرماء وألبا في لقائهما اليوم عن انتصار يعيد 
الثقـــة بعد سلســـلة مـــن النتائـــج الســـلبية، والذي يمنـــح أحدهمـــا انطاقة قوية 

واستعداد جيد لبطولة الكأس التي تنطلق بعد أسابيع قليلة.

دوري الشركات الكروي

وما أدراك ما سوء التخطيط!
ال حديث يعلو هذه األيام فوق الحديث عن العقوبة التي فرضت على نادي مانشستر سيتي 
اإلنجليــزي بحرمانــه مــن اللعب لســنتين في جميع البطوالت األوروبيــة باإلضافة إلى غرامة 
ماليــة تبلــغ 30 مليــون يــورو بســبب وجود ثمــة تاعبات في القوائــم المالية للنــادي مما يعد 

انتهاًكا صريًحا لقوانين وسياسات االتحاد األوروبي!
 ال ننوي من خال هذه المساحة المتواضعة الحديث عن العقوبات وعواقبها الوخيمة التي 
قــد تــؤدي إلــى أبعــد مــن االكتفــاء بالحرمــان األوروبــي ألن الغير قد تحــدث عنها بإســهاب..
إنمــا سنســلط الضــوء عــن ســوء التخطيط وضعــف النظــرة الفنية التــي كانت عنواًنــا إلدارة 

“المواطنين”!
  هنــاك عــدة أســباب أدت إلــى أن يصــل مانشســتر ســيتي لهــذه المرحلة الحرجــة.. يأتي في 
مقدمتهــا قانــون اللعــب المالــي النظيــف الــذي ينص على أن تكــون المصروفــات متوازية مع 
مدخــول النــادي وقــد تــم ابتكاره خصيًصــا لضبط عملية بيع وشــراء الاعبيــن حتى يتحقق 
مبــدأ المســاواة بين األندية.. لكن إدارة الســيتي وبســبب كثرة الصفقــات الباهظة الثمن منذ 
اكثــر مــن ســبعة أعــوام أجبرت غرفة التدقيــق باالتحاد األوروبي على تحديــق أنظارها على 

الحركات المالية للنادي!
 وقــد زاد التركيــز علــى قوائــم الســيتي المالية فــي عهد غارديــوال وفيه أبرمــت إدارة النادي 
العديد من الصفقات بمبالغ فلكية تجاوزت حاجز المليار يورو في ظرف ثاث سنوات فقط 
وكانــت ســبًبا وجيــًزا لليويفا ليكثف عمليات فحص الذمم الماليــة للنادي ألنها بطبيعة الحال 
ال يمكــن موازنتهــا مــع أربــاح النــادي حتــى لو جنــى الفريق مكافــآت الفوز من جميــع األلقاب 

المتاحة وبالتالي تخل بقوانين اللعب المالي النظيف وتتم اإلدانة بسهولة!
  ما نريد الوصول إليه أن إدارة مانشســتر ســيتي كانت تنوي صناعة فريق بقيادة غارديوال 
يكــون قــادًرا علــى المنافســة بقــوة علــى لقــب دوري أبطــال قبــل أي بطولــة أخــرى.. لكنها لم 
تــدرك أن الوصــول إلــى المثاليــة المطلوبــة ال يكــون بدفــع األمــوال بشــكل عشــوائي ودون 
تخطيــط واضــح.. فهــي اعتمــدت علــى التكديس ولم تبــرم الصفقــات وفًقا للحاجــة الفعلية 
مثلمــا فعــل منافســه ليفربــول الــذي تزعــم على العــرش األوروبي وبــات قريًبا مــن االحتفال 
بلقــب البريميرليــغ وهــو لم يدفع حتى ربع المبالغ التي دفعها الســيتي.. فعندما يحضر ســوء 

ا! التخطيط يغيب النجاح حتميًّ

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي
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تواصل “هواوي” تزويد عمالئها بإمكانات رقمية وتقنية تعيد تصورهم من 
.”Huawei Mate30 Pro 5G“ خالل ملك الهواتف الذكية من الجيل الخامس
والمزايا  الفريدة  األيقونية  العتاد  من  بالكثير  المتألق  الهاتف  هذا  ويتفوق 
المبتكرة، التي طالما تشتهر بها أبرز الهواتف الذكية التي تطرحها “هواوي”. 
وقدراته  الفيديو  لتصوير  المسبوقة  غير  كاميرته  إعـــدادات  من  فابتداًء 
Hua� “الهائلة والمتقدمة التي تدعم شبكات الجيل الخامس، يجسد هاتف 

wei Mate30 Pro 5G” المستوى الجديد من تقنيات الهواتف الذكية. 
ولن تقتصر روعة التجربة على االستمتاع بإمكانات االتصال بشبكة الجيل 
الخامس فحسب، بل ستشمل أيًضا سرعات فائقة واتصال موثوق في كل 

األوقات.
 ”Huawei Mate30 Pro 5G“ يتمتع هاتف ،”Kirin 990 5G“ وبفضل معالجه
الخامس، ما يجعله واحــًدا من هواتف  الجيل  لدعم شبكات  بقدرات هائلة 
الجيل الخامس الفريدة من نوعها القادرة على دعم وضعيات شبكات الجيل 

الخامس المستقلة “SA” وغير المستقلة “NSA” في الوقت ذاته.
ويعني ذلك أن الجهاز سيعمل بأداء فائق الجودة في سرعات الشبكة العالية.

المستقلة  غير  الشبكات  تدعم  التي  األخــرى  الذكية  الهواتف  خالف  وعلى 
المستخدمين  يجنب  لكي  الشبكتين  كلتي  على  الهاتف  هذا  يعمل   ،”NSA“

شراء هاتف جديد عند االنتقال لهذه الشبكات.
آفــاق  إلــى  الهواتف  تصميم  مفهوم   ”Huawei Mate30 Pro 5G“ ويــأخــذ 

جديدة وجريئة مستوحاة من شكل الهالة الدائري؛ إذ ُتضفي الهالة الحلقية 
الالمعة لمسة فريدة من األناقة على الهاتف.

إلى  درجــة   88 بزاوية  الطرفين  من  المنحنية  خلفيته  تصميم  ينتقل  بينما 
وهما  متألقين  لونين  بين  من  االختيار  إمكانية  تكمله  كلًيا  جديد  مستوى 

“Emerald Green” و “Orange” الجديدين.
مسطحة  بشاشة  الهاتف  زودت  ولــذا  المشاهدة،  متعة  “هــواوي”  تغفل  ولم 
فائقة االنحناء تمنح المستخدم تجربة رائعة عند مشاهدة مقاطع الفيديو 

أو تصفح اإلنترنت أو عند كتابة رسائل البريد اإللكتروني.

ــدى أقــســام  عــقــدت “ســكــيــوريــتــي 1”، إحـ
بعنوان  إبراهيم خليل كانو، ندوة  شركة 
بين  والتكامل  اإلحــاللــيــة  “التكنولوجيا 
ــن الـــمـــادي وأنــظــمــة الجهد  مــجــالــي األمــ
المنخفض”، في قاعة الخليج للمؤتمرات 

بفندق الخليج. 
ــيــة بشكل  ــر الــتــكــنــولــوجــيــا اإلحــالل ــؤث وت
الصناعية  والقطاعات  العمالء  كبير على 
وطرق  أنظمة  استبدال  عبر  والتجارية، 
العمل التقليدية بطرق مبتكرة ذات قيمة 

عالية.
وتحدث عضو مجلس اإلدارة في شركة 
إبراهيم كانو، وليد كانو، عن أهمية الدور 
في  اإلحاللية  التكنولوجيا  تلعبه  ــذي  ال
العالم السريع التطور اليوم، قائالً “يتغير 
وقت  أي  من  أســرع  بشكل  اليوم  العالم 
الحديثة  التكنولوجيا  تحل  إذ  مضـى، 
محل األعمال اليومية التقليدية، ما يسهم 
الــشــركــات عــمــالء عالميين  فــي إكــســاب 

قطاعات  فــي  والفعالية  السرعة  بفضل 
االتــصــاالت والــمــصــارف والــتــجــارة. ومن 
اإلحاللية  التكنولوجيا  توظيف  الممكن 
التي  الناشئة،  الشركات  قطاع  في  حتى 
عـــادة مــا تــكــون مــحــدودة الـــمـــوارد، عبر 
إحــداث  في  تسهم  جديدة  طــرق  ابتكار 
بينما  األعــمــال،  قــطــاع  فــي  نوعية  نقلة 
التركيز  عــلــى  الــكــبــرى  ــشــركــات  ال تــعــمــد 
على المجاالت التي تتفوق بها، ومن ثم 
تغيير  من  بــدالً  تطويرها  في  االستمرار 

توجهها بشكل جذري”.
لشركة  العام  المدير  تحدث  جانبه،  ومن 

عن  مينون،  رامــغــوبــال   ”1 “سكيوريتي 
الــتــطــور الــحــاصــل عــلــى الصعيد  أهــمــيــة 
التكاملي  الـــدور  “ســيــؤدي  قــائــالً  التقني 
الحديثة  واألنظمة  التقنيات  تلعبه  الذي 
التعريف  أنظمة  االشياء،  انترنت  ومنها، 
اآللي ولغة اآللة إلى تعزيز معايير األمن 
واضــح  بشكل  سينعكس  مــا  والــســالمــة، 
لذا  والمباني،  والممتلكات  األفـــراد  على 
أفضل  توفير  على   ”1 “سكيورتي  تعمل 
التي  والجودة  السعر  حيث  من  الحلول 
تــتــنــاســب مـــع جــمــيــع مــتــطــلــبــات قــطــاع 

األعمال في البحرين”.

الهاتف المتألق يتفوق بكثير من الميزات األيقونية الفريدة لتأثيرها علــى العمــاء والقطاعات الصناعيــة والتجارية
”HUAWEI MATE30 PRO 5G“ هواوي” تواصل التعريف بتقنيات“ “سكيوريتي 1” تعقد ندوة عن التكنولوجيا اإلحاللية

ــم نــــــادي الـــفـــتـــيـــات بــجــمــعــيــة  ــّظـ نـ
الربيعي  برنامجه  مؤخًرا  اإلصالح 
“البيت العود”، الذي رّكز على تعزيز 
عــالقــات  وتــرســيــخ  ــرة  األســ قيمة 
المودة واأللفة بين أفرادها. تضّمن 

ــن الـــبـــرامـــج الــتــربــويــة  الـــعـــديـــد مـ
تنّوعت  والترفيهية،  والتعليمية 
تربوية  ودروس  تحديات  بين  ما 
بــاإلضــافــة إلـــى فـــقـــرات الــتــســوق 

والطبخ.

نادي الفتيات بـ “اإلصالح” ينظم “البيت العود”

“المبرة” و“سيكو” يقدمان منحة دراسية من “بانجور”
وّقعــت مؤسســة المبــرة الخليفيــة، اتفاقيــة مع “ســيكو” لتقديم منحة دراســية فــي برنامج البكالوريوس للمحاســبة 

والدراسات المالية من جامعة بانجور لدى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

االتــفــاقــيــة ضمن جهود  وتــأتــي   
ــــى دعــم  الــمــؤســســة الــســاعــيــة إل
الـــشـــبـــاب الـــبـــحـــريـــنـــي، وتــعــزيــز 
ــتــحــقــيــق أحـــالمـــهـــم  ــم ل ــهـ ــرصـ فـ
ــة، بــمــا يـــتـــوافـــق مع  ــيـ ــمـ ــاديـ األكـ
أفضل  لـــدى  ورغــبــاتــهــم  ميولهم 
ــة عــلــى  ــ ــي ــدراســ ــ ــمـــؤســـســـات ال الـ
مــســتــوى الــمــمــلــكــة عــبــر بــرنــامــج 
حيث  ــدراســيــة،  ال للمنح  رايــــات 
تــتــمــيــز “ســيــكــو” بــســجــل حــافــل 
بــالــنــمــو واإلنـــجـــازات امــتــد على 
الزمن  أكثر من عقدين من  مدار 
ــبــنــوك  بــاعــتــبــارهــا أحــــد أبـــــرز ال
المتخصصة  الــرائــدة  اإلقليمية 
والــوســاطــة  ــول  األصــ إدارة  فــي 

ــخــدمــات  و صــنــاعــة الـــســـوق وال
ــمــصــرفــيــة االســـتـــثـــمـــاريـــة في  ال

المنطقة.
 وأقيمت مراسم توقيع االتفاقية 
 2020 فبراير   18 الثالثاء  أمــس 
في مقر مؤسسة المبرة الخليفية 
ــرفــاع، وذلـــك بحضور كل  ال فــي 
األمناء  مجلس  رئيس  نائب  من 
الخليفية،  المبرة  مؤسسة  لــدى 
حمد  بنت  نجالء  الشيخة  سمو 
آل خليفة، والرئيس  إبراهيم  بن 
ــو، نـــجـــالء  ــكـ ــيـ ــسـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ
الشيراوي، باإلضافة إلى عدد من 

المنتسبين لكل من الطرفين.
 وقـــالـــت ســمــو الــشــيــخــة نــجــالء 

“نــشــكــر “ســيــكــو” عــلــى إيــمــانــهــم 
بـــرؤيـــة مــؤســســتــنــا وتــقــديــمــهــم 
الدعم المادي لتوفير هذه المنحة 
رايــات.  برنامج  ضمن  الدراسية 
مع  التعاون  لتكثيف  نتطلع  كما 
الــمــزيــد مــن مــؤســســات الــقــطــاع 
الخاص، بما ُيعّزز برامج المؤسسة 
وتوجهاتها الجديدة لتقديم منح 
بتخصصات مميزة ومطلوبة في 
سوق العمل لدى جامعات خاصة 
وخارجها،  البحرين  مملكة  فــي 
ــدة مــســاعــي  ــانـ ــسـ ــن مـ فـــضـــالً عــ
لتمكين  ــا  ــهـ ــدافـ وأهـ ــمــؤســســة  ال
اإلسهام  مــن  البحريني  الشباب 
في  الشاملة  التنمية  مسيرة  في 

المملكة”.
الــشــيــراوي  قــالــت  ومـــن جهتها،   
ــأتـــي جـــهـــود تــمــكــيــن الــشــبــاب  “تـ
منحهم  ــالل  خــ ــن  مـ ــبــحــريــنــي  ال
مهاراتهم  وصقل  دراسية  فرص 
ــريــاديــة وتــعــزيــز فـــرص العمل  ال
أمامهم على قمة أولويات برنامج 
االجتماعية  للمسؤولية  سيكو 
مــؤســســة  نـــدعـــم  أن  ويـــشـــّرفـــنـــا 
جهودها  فــي  الخليفية  الــمــبــرة 

الشبابية  الــطــاقــات  تنمية  تجاه 
البحرينية ومنحهم فرًصا مميزة 

فــي جــامــعــات عريقة  ــدراســة  ــل ل
ومعروفة.

لدى معهد 
“الدراسات 

المصرفية” ضمن 
برنامج “رايات”

رفعت الشــكر إلى ســمو األميرة سبيكة الســتقبالها الجمعية

“سيدات األعمال” تعاهد بمواصلة العطاء االقتصادي

األعمال  سيدات  جمعية  رفعت    
البحرينية خالص الشكر والتقدير 
رئيسة  الــبــالد،  عاهل  قرينة  إلــى 
صاحبة  للمرأة،  المجلس  األعلى 
سبيكة  األمــيــرة  الــســمــو  الملكي 
بنت إبراهيم آل خليفة، بمناسبة 
استقبال سموها لرئيسة وأعضاء 
اإلدارة  والـــرئـــيـــســـات  مــجــلــس 
لجمعية  والمؤسسات  السابقات 
ــال الــبــحــريــنــيــة  ــمــ ســـيـــدات  األعــ
بمناسبة مرور  عشرين عاًما على 

تأسيس الجمعية. 
أحالم  الجمعية  رئيسة  وقالت    
نعاهد  المناسبة  “بــهــذه  جناحي 
الرشيدة  القيادة  و  الملك  جاللة 
األميرة  الملكي  السمو   وصاحبة 
خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة 
على المضي قدًما في كل ما  من 
البحرين  مكانة  يــرفــع  أن  شــأنــه 
مناحي  شتى  في  عالًيا  واسمها 
ــادي  وخـــاصـــة  ــصــ ــ ــت ــ الـــعـــمـــل االق
مـــا يــتــعــلــق مــنــه بـــأمـــور ســيــدات 

األعمال”. 
ــًذا  ــيـ ــفـ ــنـ ــي تـ ــاحــ ــ ــن   وأكــــــــــدت جــ
“لـــتـــوجـــيـــهـــات صـــاحـــبـــة الــســمــو 
ــيــــرة ســبــيــكــة فــإن  الــمــلــكــي األمــ
تنفيذ  ــى  عــل ــة  ــازمـ عـ الــجــمــعــيــة 
من  الــعــديــد  تشمل  عمل  أجــنــدة 
الــفــعــالــيــات الــتــي  مــن شــأنــهــا أن 
تــســاعــد عـــضـــوات الــجــمــعــيــة و 
الـــنـــاشـــئـــات، رائــــــدات وســـيـــدات 
ــا الـــمـــبـــدعـــات  ــ ــًضـ ــ ــال وأيـ ــ ــمـ ــ األعـ
والــمــبــتــكــرات والـــمـــصـــدرات في 
تطوير  أعمالهن  على  البحرين 
في  مساهمتهن  نــســبــة  ــادة  ــ وزيـ

االقتصاد الوطني المحلي. 
الملكي  السمو  صاحبة  وكــانــت    
ــادت  ــ ــد أشـ األمــــيــــرة ســبــيــكــة قــ
ــجــازات  ــاإلن خـــالل  االســتــقــبــال ب
في  البحرينية  لــلــمــرأة  الـــبـــارزة 
خالل  مــن  االقــتــصــادي،  المجال 
 حضورها المميز في المؤسسات 

والــــــشــــــركــــــات االقــــتــــصــــاديــــة 
وقدرتها  والــخــاصــة،  الحكومية 
ــدة وســـيـــدة أعـــمـــال على  ــ ــرائ  كــ
إطــــالق الــمــشــروعــات الــخــاصــة 
يسهم  بــمــا  وتنميتها،  وإدارتـــهـــا 
الوطنية  األهــــداف  فــي  تحقيق 
الــمــرســومــة فــي تــنــويــع مــصــادر 

االقتصاد وتنمية الناتج المحلي 
البحرين  لرؤية  تنفيذا   اإلجمالي 
ســمــوهــا حــرص  وأكــــدت   .2030
ــمــجــلــس عــلــى دعــــم الــجــهــود  ال
تنفيذ  فــي  للمساهمة  الوطنية 
ــات  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــطـــط واالسـ ــخـ  الـ
االنتقال  هدف  لتحقيق  الرامية 

 بالمرأة لتسهم في اقتصاد منتج 
ا.    قادر على المنافسة عالميًّ

ــربـــت جــنــاحــي عـــن عظيم    وأعـ
شـــكـــرهـــا وامـــتـــنـــانـــهـــا لــصــاحــبــة 
المجلس  رئيسة  الملكي  السمو 
سموها  دعم  إزاء  للمرأة   األعلى 
البحرينية  ــمــرأة  ــل ل ــمــتــواصــل  ال
ــاالت بــمــا  ــجــ ــمــ ــ ــف ال ــل فــــي مــخــت
فــي  ذلـــك الــمــجــال االقــتــصــادي، 
وهــو الــدعــم الـــذي كــان لــه كبير 
تشهده  الــذي  النجاح  على  األثــر 
مسيرة  فــي  البحرينية   الـــمـــرأة 
على  مستذكرًة  الوطني،  البناء 
سموها  إســهــامــات  الصعيد  هــذا 
ــأول رئــيــســة  ــ  ودورهــــــا الـــبـــارز كـ
تأسيسها  عند  للجمعية  فخرية 
في عــام 2000، األمــر  الــذي كان 
لعضوات  الكبير  الــدافــع  بمثابة 
الجمعية لبذل المزيد من الجهود 
الــمــرأة  تــعــزيــز  دور  فـــي ســبــيــل 
كافة  البحرينية ومساهمتها في 
واالقتصادية  التجارية  األنشطة 
واالســتــثــمــاريــة  والــتــنــمــويــة في 

المملكة. 

 األميرة سبيكة لدى استقبالها جمعية سيدات األعمال

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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تحدث بعض األمور التي تثير شعورك بالغضب.

حاول أن تهدأ حتى تستطيع اتخاذ القرارات 
المناسبة.

قد تشعر بألم في الظهر خالل الفترة المقبلة.

حاول أن تسترخي وتجري فحوصات طبية.
 

ابحث عن زمالء لديهم أفكار ورؤى مستقبلية.

حاول أن تطّور من أفكارك الحالية.

قد تصل اليوم لحل مشاكلك بعد فترة طويلة. 

يفضل حاليا أن تمارس أي رياضة لفترات.
 

اعتِن بصحتك، وال تتجاهل اآلالم التي تشعر بها.

أوضاعك في تدهور ملحوظ وتلزمك استشارة 
أحد المقربين.

حاول التخطيط إلى عملك خالل الفترة المقبلة.

تكون بخير وتنتقل إلى خطة بديلة لتنهي األمر.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

19 فبراير

 1942
فرانكلين  األمــيــركــي  الرئيس 
ــرار  ــع عـــلـــى قــ ــوقـ روزفــــلــــت يـ
نقل  المسلحة  لــلــقــوات  يتيح 
األمــيــركــان مــن أصـــل يــابــانــي 
معسكرات  إلى 
عــــــــزل أثــــنــــاء 
الـــــــــــــحـــــــــــــرب 
الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة 

الثانية.

تجّســد الفنانة حال شيحة دور شــقيقة النجمة يسرا، ضمن أحداث 
مسلســل “دهب عيرة”، المقــّرر عرضه في موســم دراما رمضان 
المقبــل، والــذي انطلق تصويــره، فــي الديكور الخــاص بالعمل، 
حيث يســجل المسلســل اللقاء األول بين حال شــيحة ويسرا في 

الدرامــا التلفزيونية، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج ســامح 
عبدالعزيز، والعمل إنتاج مشــترك بين الشــركة المتحــدة للخدمات 

اإلعالمية والعدل غروب. ويعقد المخرج ســامح عبدالعزيز جلســات عمل 
مع النجمة يســرا والمؤلف أحمد عــادل للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلســل، بعد 

تسليم أول 10 حلقات من السيناريو.

ــا، حيث  واصــل الفنــان المصــري حكيــم تألقــه فنيًّ
تصــّدرت أغنيته “قلبي يا نــاس” يوتيوب مصر، وهي 
من كلمــات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع 
ميدو مزيكا وإسالم شيبسي، ومن إخراج مازن نيازي، 

لتصبــح المــرة الســابعة علــى التوالي التــي تتصّدر 
أغنياتــه الســبع المتنوعة، التــي طرحها حتــى اآلن من 

ألبومــه الجديد “الراجل الصــح”، اليوتيوب، واألغنيات هــي: “الراجل الصح، 
ورقصوني، والجارسون، واه بحبه، والصعيد، ويا دولة، والله يسامحك.

تردد في الساعات الماضية، انضمام الفنانة هيفاء وهبي 
لقائمة ضيوف شــرف مسلسل “نســاء من ذهب”، من 

بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.
وزاد من مصداقية الشائعة أن المسلسل يتم تصويره 

حاليــا فــي بيــروت، وأن الشــركة المنتجــة للعمل هي 
نفســها الشــركة المنتجة لمسلســل هيفاء المنتظر في 

موسم دراما رمضان المقبل.
وأكدت هيفاء عبر حسابها على “تويتر” أن الخبر “حلو” ولكن نفت حدوثه.

هيفاء نفتقلبي يا ناسدور شيحة
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حقق فيلم “الفلوس” للنجم تامر حسني، الذي يعرض في البحرين، إيرادات 
وصلت إلى 42.953.498 جنيه، وبذلك يقترب من 43 مليون جنيه خالل 7 
أسابيع منذ طرحه بدور العرض السينمائية، 25 من ديسمبر الماضي، وما زال 
يحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسني، 
في  ويشارك  الماروق،  إخراج سعيد  المعطى،  عبد  محمد  وحوار  وسيناريو 
بطولته إلى جانب تامر حسني وزينة كال من: خالد الصاوي، محمد سالم، 
أحمد  مثل  شــرف،  كضيوف  النجوم  من  عدد  إلى  إضافة  أحمد،  بن  عائشة 
السقا ومي عز الدين. وقال المؤلف محمد عبد المعطي: إن فيلم “الفلوس”، 
مازال قادر على جذب اإليــرادات المرتفعة رغم عرضه منذ أسابيع عديدة، 
السينمائية  العرض  دور  في  تواجده  استمرار  مع  بالتزامن  أنه  إلى  مشيًرا 
إيرادات  بالخليج ويحقق  السينمائية  العرض  أيضا في دور  يتواجد  بمصر، 
مرضية للغاية. تدور أحداث فيلم “الفلوس” حول سيف، وهو نّصاب محترف، 
تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حال )زينة(؛ ليساعدها في استعادة أموالها 
التي تختلط  لتبدأ سلسلة ال منتهية من الخدع واألالعيب  من نّصاب آخر، 

فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم الفلوس... وأعلى اإليرادات

 197
اإلمبراطور الروماني سيبتيموس يهزم ألبنوس في “معركة لوجدنوم”.

 2006
 انفجار لغاز الميثان في منجم للفحم في مدينة نويفا روزيتا بالمكسيك.

2008
 كاسترو يعلن استقالته من رئاسة كوبا بعد 5 عقود من حكمها.

 2014
“فيسبوك” تعلن عن شراء “واتس آب” مقابل 16 - 19 مليار دوالر.

 1941
مولد غروس، عالم فيزياء أميركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء.

سينطلق الصراع على لقب 
“سماكداون” للسيدات في 

عرض “سوبر شوداون” 
السعودية 2020، يوم 

الخميس 27 فبراير الجاري، 
في العاصمة السعودية 

الرياض.

هال آل خليفة: إحساس غريب بموسيقى األلوان وبراعة التكوين

“أين نجلس”... لوحات تنطق بالصمت وتؤكد ذاتيتها الخاصة

األشــياء التي ترســمها الفنانة الشيخة هال بنت محمد آل خليفة ليست 
أشــياء مألوفة، بل هي ألوان وأنوار أكســبتها إشراقة تكاد تذوب معها 
في لين عبر محاولة خلق متسامية تتعدى بها المادة التي انبثقت منها 

لتبلغ بها من روعة اإلنشاد الالمتناهي من الشعر الملحن باأللوان. 

 فـــي رســـومـــاتـــهـــا رهـــافـــة ورقــــة، 
ودقــة، وغنى عين وروح ودراسة 
لــــزاويــــة الـــمـــنـــظـــور، وجـــــــرأة فــي 
اقتحام مواقع الطبيعة واإلنسانية 
وقــالعــهــا، لــديــهــا إحــســاس غريب 
قيم  وإظــهــار  األلــــوان،  بموسيقى 
وفي  والــزمــن،  والــحــيــاة  الطبيعة 
معرضها “أين نجلس” الذي افتتح 
يوم السبت الماضي في عمارة بن 
“ولي  الثقافي  الموسم  مطر ضمن 
يدعوني  الغيم  على  ملقى  جبل 
مــع فعاليات  وبــالــتــزامــن  ألرفــعــه”، 

ربيع الثقافة في نسخته الـ 15.
 رسمت “الكراسي” بأدق الخلجات 
وأعـــطـــتـــهـــا ثـــقـــلـــهـــا وجــســامــتــهــا 
مجموعة  فــالــكــراســي  وجــبــروتــهــا، 
مــركــبــة مـــن الــخــصــائــص الـــتـــي ال 
تـــخـــضـــع لــتــصــنــيــف كــالســيــكــي، 
أودعتها الفنانة هال أفكاًرا وأسراًرا 
يــشــاهــد  أن  يــجــب  إذ  ــأمــــالت،  ــ وت

ــا لــيــعــلــم كـــم هي  ــه ــوحــات الـــمـــرء ل
سحرية  عين  فيها  وكثيفة.  غنية 
اعتراك  تعترك،  أن  أحّبت  خالقة، 
ــداع وســــؤال وتــجــربــة  ــ جــمــال وإبـ
تنبش  أن  محاولة  الــكــراســي..  مع 
تصوغها  وأن  وحقائقها،  أســرارهــا 
في معادالت فنية متكاملة عميقة 

وغنية وشبه معجزة.
 لوحات معرض “أين نجلس” تنطق 
الخاصة  ذاتيتها  وتؤكد  بالصمت 
واالرتـــفـــاع عــلــى مــســتــوى ظــواهــر 
ببراعة  تتمّيز  ومعالجة  األشــكــال، 
التكوين وتماسكه والوفاق اللوني 
مـــع األشـــكـــال الــــذي يــحــقــق دون 
صخب تأكيد معنى العمل. مقدرة 
في  الموضوع  معالجة  في  عالية 
توازن بين التكوين واأللوان وذكاء 
المالحظة النافذة وحس التكوين. 
تتطلع  الـــلـــوحـــات  فـــي  الـــكـــراســـي 
بعيد وهي  إلــى  وتــرنــو  أفــق  نحو 

المتواضع  الشخصي  تصوري  في 
الفنية  الــرؤيــا  مفهوم  في  انقالب 
وتحّول في أشكال الفن وأساليبه. 

الوجدان  مع  تتفاعل  رسومات 
ــواره، أمــا  ــ وتــحــرك أغـ

ــلــونــي  ــنــســيــج ال ال
فقد صيغ بمقدرة 
فائقة واإلضافات 

بحساسية  وضعت 
ــة يــكــتــمــل  ــلـ ــيـ ــمـ جـ

الــرمــز،  معنى  معها 
أن  ــن  ــ مــ وبـــــالـــــرغـــــم 
تكوينها  فــي  اللوحة 
ــر  ــا تــعــتــب ــ ــ ــه ــ ــ ــوان ــ ــ وأل

ا  ذاتيًّ ابتكاًرا 
نابًعا من 

نــفــس 

ــإن فــيــهــا أشـــيـــاء غير  ــة، فــ ــان ــفــن ال
منظورة وكما قالت الفنانة هال:

يتضّمنها  الــتــي  المجموعة  )هـــذه 
الـــمـــعـــرض هـــي جــــزء مما 
يــــــــــدور فــــــي عــقــلــي 
الـــــــبـــــــاطـــــــنـــــــي، 
ــغـــة  ــلـ وهــــــــي الـ
الـــتـــي لــطــالــمــا 
علي،  تـــرّددت 
فـــــاألجـــــســـــاد 
ــي  ــ ــراسـ ــ ــكـ ــ والـ
جــــــــــــــــــزء مـــــن 
رمــــــــــوزي الـــتـــي 
ال تــغــادر دفــاتــري 
وخواطري(.

توازن بين التكوين واأللوان وذكاء المالحظة

أسامة الماجد

معادالت فنية متكاملة

هال آل خليفة
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ستون يترأس لجنة تحكيم “البحر األحمر السينمائي”
أعلـــن مهرجان البحـــر األحمر الســـينمائي 
الدولـــي اختيار الفائز بـ 3 جوائز أوســـكار 
”أوليفـــر ســـتون“؛ ليتـــرأس لجنـــة تحكيم 

المسابقة الرئيسة لدورته االفتتاحية.
وســـينضم ســـتون إلى بقية أعضاء لجنة 
التحكيم؛ لإلشـــراف على جوائز المسابقة 
علـــى  تركـــز  التـــي  للمهرجـــان،  الرئيســـة 
اكتشـــاف األصوات األصيلـــة، إضافة إلى 
أصحـــاب  مـــن  المخضرميـــن  المخرجيـــن 
التجديـــد، خصوًصا اإلنتاجات المســـتقلة 
وتلك ذات النزعات الســـينمائية المبتكرة، 
مـــن العالـــم العربـــي والبقـــاع الجغرافيـــة 

األخرى غير التقليدية.
وستوزع جوائز الُيسر على األفالم الفائزة 
فـــي عـــدد مـــن الفئـــات، إذ يذهـــب الُيســـر 
الذهبي ألفضل فيلم طويل )جائزة الُيسر، 
ومبلـــغ 100 ألـــف دوالر(، والُيســـر الفضي 
ألفضـــل مخـــرج )جائزة الُيســـر، ومبلغ 50 
ألف دوالر(، والُيســـر الفضي ألفضل كاتب 
ســـيناريو )جائـــزة الُيســـر(، الُيســـر الفضي 
ألفضـــل ممثـــل )جائـــزة الُيســـر(، والُيســـر 

الفضـــي ألفضـــل ممثلـــة )جائـــزة الُيســـر(، 
والُيسر الفضي ألفضل مساهمة سينمائية 

)جائزة الُيسر(.
مـــن  اســـمها  الُيســـر  جائـــزة  وتســـتمد 
التـــي  الســـوداء،  المرجانيـــة  التكوينـــات 
تتميز بها البيئة البحرية في البحر األحمر 

قبالة شواطئ جدة. 
ومـــن المقـــرر أن يتـــم اإلعالن عن أســـماء 

الفائزين في حفـــل توزيع الجوائز في 19 
مارس 2020.

وحول مكانة ســـتون وتميزه الســـينمائي، 
صبـــاغ  محمـــود  المهرجـــان  مديـــر  أكـــد 
أن ”أفالمـــه عـــن حـــرب فيتنـــام والحيـــاة 
السياســـية األميركيـــة قدمت لنـــا روايات 
موازيـــة للتاريـــخ، ولعـــل براعتـــه التقنيـــة 
وأســـلوبه السينمائي هي ما تجعل أفالمه 

أعمـــااًل أصيلـــة متميزة، إذ فاز بــــ 3 جوائز 
عباقـــرة  مـــن  يـــزال  وال  وكان  أوســـكار، 

السينما، بكل معنى الكلمة”.
وحول أهمية اختيار ستون، أضاف صباغ 
”قـــدم أعمااًل محفورة في ذاكرة الســـينما، 
ســـواء كاتًبـــا ألفـــالم مثـــل “ســـكارفيس” 
و”ميدنايت إكسبريس”، أو مخرًجا ألفالم 
مثل “بالتون” و”ناتشـــورال بـــورن كيللر”، 

وغيرها الكثير”.
وأردف “ســـتون ســـينمائي يقـــدر األصالة 
والحرفية واإلبداع في العمل السينمائي، 
وهي ذات القيـــم التي يتطلع لها مهرجان 
الســـينمائي، وال شـــك أن  البحـــر األحمـــر 
سيشـــكالن  الســـينمائي  وحســـه  خبرتـــه 
مصـــدر إلهـــام كبيـــر للجيـــل الجديـــد مـــن 
السينمائيين الذين يتنافسون على جوائز 

الُيسر”.
التحكيـــم،  لجنـــة  تـــرأس  إلـــى  وإضافـــة 
ســـيقدم ســـتون لجمهور المهرجـــان فيلًما 
كالســـيكًيا شكل مصدر إلهام له، وهو ”زد“ 

)1969( للمخرج كوستا غافراس.

ذكرت تقارير إعالمية أن الممثلة التركية مريم أوزرلي أبدت استياء  «
كبيًرا؛ بسبب عدم احترامها وتجاهلها من منظمي حفل “األوسكار” 

أخيًرا، وعدم تلقيها دعوة شخصية موجهة لها مباشرة. وأفادت أوزرلي 
أنها تلقت دعوة من طبيب التجميل الخاص بها لترافقه حضور 

حفل توزيع جوائز األوسكار األخير، وجاءت دعوته عقب زيارتها له أثناء 
وجودها في مدينة لوس أنجلس؛ لتنفيذ عدد من جلسات التصوير 

الخاصة بأغلفة المجالت، التي ستظهر عليها كوجه إعالني مميز.

٢٣

tariq_albahhar
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دبي تشهد نجاح تجربة “الطيران البشري”
شهدت مدينة دبي اإلماراتية نجاح أول تجربة إلقالع 
طيار بشــري ذاتيا بنســبة 100 %، ضمــن جهود تمكين 

اإلنسان من التحليق في الجو من دون مساعدة.
واعتبــر “إكســبو دبــي 2020” و “جيتمان دبي” في بيان 
التجربــة الناجحــة إنجــازا جديــدا هو األول مــن نوعه، 
إذ حّلــق الطيــار فــي الجــو علــى ارتفــاع كبيــر مــن دون 

مساعدة.
 2020 وجــاءت التجربــة ضمــن مهمــة “مهمــة إكســبو 

مشروع الطيران البشري”.
وتمّكن طّيار “جيتمان” فينس ريفيت، الجمعة الماضية، 
مــن تنفيــذ انطــالق ناجــح إلــى الجو من مدرج “ســكاي 
دايــف دبــي” والتحليق على ارتفاع بلغ ألف و800 متر. 
وأثبتــت هــذه التجربــة األولى مــن نوعها قــدرة الطيار 
البشــري “الجيتمان” على تنفيذ مناورات االنطالق إلى 
الجو مباشــرة من نقطة انطالق ثابتة من األرض، دون 
الحاجــة إلى منصــة مرتفعة لالنطالق فــي الجو. وكان 
ريفيــت يرتــدي جناحيــن من أليــاف الكربــون، مزّودين 
المعــدات  وُتمكــن  صغيــرة.  نّفاثــة  محــركات  بأربعــة 
المزود بها الطّياَر البشــري من الوصول إلى سرعة 400 

كيلومتر/ســاعة والتحليق وتغيير اتجاهاته والمناورة، 
ويكون التحكم باستخدام جسمه.

وحّلق ريفيت على ارتفاع بلغ نحو 5 أمتار فوق سطح 
مياه الخليج العربي لمدة 100 ثانية. 

وبعدما أظهر سيطرته الكاملة على عملية الطيران  «
من خالل تنفيذ مناورات التوقف والدوران واالرتداد، 

عاد إلى مدرج “سكاي دايف دبي”، إذ هبط بسالم. وهذه 
هي المرة األولى التي يجمع فيها طيار “جيتمان” بين 

التحليق اآلمن على ارتفاع منخفض وتنفيذ مناورات 
طيران على ارتفاع كبير في آن واحد.

قال وزير الصحة الفرنسي الجديد 
أوليفيــه فيران، أمــس الثالثاء، إن 
كبيــرا” ألن يتحــول  هنــاك “خطــرا 
الجديــد  كورونــا  فيــروس  انتشــار 

إلى “جائحة”.
وقــال فيران إلذاعة “فرانس إنفو”، 
ردا على ســؤال عن إمكانية تحول 
فيــروس كورونا إلى “جائحة”: هذا 

افتراض عملي وخطر كبير.
مســتعدة  فرنســا  أن  وأضــاف 
االحتمــاالت  كل  مــع  للتعامــل 
ونظامهــا الصحي قــوي ومجهز بما 

يكفي.
ووفقــا لمنظمة الصحــة العالمية، فـ 
“الجائحــة” هي وباء جديد ينتشــر 

على مستوى العالم.
أنــه  علــى  مــا  مــرض  يصنــف  وال 
“جائحــة”؛ بســبب انتشــاره الواســع 
وقتلــه لكثير من األفراد، وإنما البد 
أن يكــون ُمعديا ويمكن انتقاله من 

شخص آلخر.

الكارثة أن يتحول 
كورونا إلى “جائحة”

طريقــة  الكتشــاف  علمــاء  يســعى 
الســتخراج الميــاه مــن غبــار القمــر 
الــذي أتــى بــه نيــل أرمســترونغ إلى 

األرض.
الجامعــة  مــن  علمــاء  ويجــري 
كينيــز،  ميلتــون  فــي  المفتوحــة 
دراســات علــى غبــار القمــر لمعرفــة 
مــا إذا كان مــن الممكــن اســتخدام 
إلنتــاج  فيــه  المخــزن  األكســجين 

الماء.
ويمكن لمثل هذه التقنيات مساعدة 
إنشــاؤها  مفتــرض  قواعــد  أي 
مســتقبال على سطح القمر، على أن 

تكون أكثر اعتمادا على نفسها.
العينــات؛  بتســخين  العلمــاء  وقــام 
األكســجين  علــى  الحصــول  بهــدف 
مــع  لتتفاعــل  داخلهــا،  الموجــود 

الهيدروجين اإلضافي لصنع الماء.

ابــن  إن  االثنيــن،  ملكــي،  ناطــق  قــال 
شــقيقة الملكة إليزابيــث الثانية ديفيد 
إجــراءات  ســيبدأ  جونــز  أرمســترونغ 
طالقه، الذي ســيكون الثاني بين أفراد 
األســرة الملكية البريطانية، ويعلن عنه 

في غضون أسبوع.
هــو  عامــا(،   58( جونــز  وأرمســترونغ 
نجل األميرة مارغريت، شــقيقة الملكة 
 49( ســيرينا  مــن  ومتــزوج  إليزابيــث، 

عاما( منذ العام 1993. وأوضح الناطق 
باســم الزوجين “اتفق إيرل وكونتيسة 

سنودون وديا على فسخ زواجهما”.
وأضــاف أنهمــا “يطلبــان مــن الصحافــة 
وخصوصيــة  خصوصيتهمــا  احتــرام 
باســم  المعــروف  وديفيــد  أســرتهما”. 
ســنودون،  أوف  إيــرل  لينلــي  ديفيــد 
صانــع أثاث وكان رئيــس مجلس إدارة 

دار “كريستيز” للمزادات.

علماء يعملون على استخراج المياه من غبار القمر

خالل أيام.. طالق جديد باألسرة الملكية البريطانية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مؤســس  بيــزوس  جيــف  أعلــن 
العالــم،  فــي  رجــل  وأغنــى  “أمــازون” 
دوالر  مليــارات   10 ســيخصص  أنــه 
لمكافحــة  جديــد  تمويــل  لصنــدوق 
التغيــر المناخــي. وقــال بيــزوس فــي 
منشــور على حســابه في “إنستغرام”، 
الــذي يتابعــه 1,4 مليــون شــخص، إن 
لــأرض” ســيعمل  بيــزوس  “صنــدوق 
والناشــطين  العلمــاء  “تمويــل  علــى 
وأي  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 
مجهــود يوفر إمكانيــة حفظ وحماية 
بيــزوس  واعتبــر  الطبيعــي”.  العالــم 
بـــ130  الصافيــة  ثروتــه  تقــدر  الــذي 
مليــار دوالر، أن “التغّيــر المناخــي هــو 
أكبــر تهديــد لكوكبنا”. وبيــزوس الذي 
تعهــد في ســبتمبر الماضــي أن تصبح 
الكربــون  “أمــازون” محايــدة  شــركته 
بحلول العام 2040، كشــف أن شركته 

ستطلب 100 ألف شاحنة كهربائية.

لطالمــا شــّدد الرئيــس األميركــي، دونالــد 
الــذي يشــّيده  الجــدار  أن  علــى  ترامــب، 
على حدود بالده الجنوبية مع المكســيك 
سيمنع وصول المهاجرين غير القانونيين 

إلى الواليات المتحدة.
 لكــن يبــدو أن تعّهــد ترامب ذهــب أدراج 
الريــاح، علــى األقــل فــي منطقــة واحدة، 
مــع تمكــن المهربيــن من ابتكار وســيلة ال 

تكلف سوى 5 دوالرات لتجاوز الجدار.
تايمــز”  باســو  “إل  صحيفــة  ونقلــت   
األميركيــة المحليــة فــي والية تكســاس، 
هنــاك  إن  قولهــا  الحــدود،  دوريــات  عــن 
تزايــًدا فــي أعــداد الســاللم علــى الجــدار 
المكســيك  عــن  الواليــة  يفصــل  الــذي 
فــي مايــو. ويســتخدم المهربــون ســاللم 
 ”U“ ــا على شــكل الحــرف مصنوعــة يدويًّ
باإلنجليزيــة حتــى تســهل عمليــة تســلق 
الجــدار والوصول إلى الجانب الثاني من 

الحدود.

بيزوس يخصص 
10 مليارات دوالر 

لمكافحة تغير المناخ

جدار ترامب كلَّف 
المليارات.. وعبوره 

بـ5 دوالرات
بات الشــيخ أحمد الحســن ســانو، المعروف باســم “آيرون بيبي”، أقوى رجل 

في إفريقيا وأحد أقوى الرجال في العالم.

وســانو مــن بوركينــا فاســو، يبلــغ مــن 
العمــر 27 عامــا، ويبلغ طوله 190 ســم 

ووزنه 183 كيلوجراما.
وأوضــح ســانو أنــه مــن أجــل الحفاظ 
دجاجــات   8 بـــ  يتغــذى  قوتــه،  علــى 

يوميــا. وأوضح “آيرون بيبي” أنه كان 
شــغوفا بالرياضة منذ صغره، ومارس 
بســبب  ولكــن  الرياضــات،  أنــواع  كل 
جسده الضخم وجد نفسه في رياضة 

رفع األثقال.

أقوى رجل إفريقي يتناول 8 دجاجات يوميا

ممثلة بوليوود أورفاشي راتيال أثناء إطالق تقويم المصور دابو راتناني 
للعام 2020، في مومباي )أ ف ب( يذكر أن سانو يعد أول مواطن في بوركينا فاسو يدخل موسوعة “غينيس” لألرقام القياسية، بعد 

أن رفع 60 كيلوجراما 69 مرة خالل دقيقة.

بين  التي جمعت  العالقة  عادت 
السلطان  الــســابــق  ماليزيا  ملك 
ــة  ــارضــ ــامــــس، وعــ ــخــ ــ مـــحـــمـــد ال
ــا  ــانـ ــة أوكـــسـ ــ ــي ــروســ ــ األزيـــــــــاء ال
فــويــفــوديــنــا، لــتــتــصــدر عــنــاويــن 
األخبار، إذ خرجت العارضة عن 
صمتها لتكشف السر الذي عرفته 
يومين  بعد  الملك”  “خيانة  عــن 

من الزواج. وقالت فويفودينا، في لقاء مع القناة األولى الروسية في موسكو، إن 
أولى صدمات زواجها من الملك السابق جاءت بعد يومين فقط من زفافهما، عندما 
ردت على هاتفه. وأوضحت أنها ردت على هاتفه بينما كان في المرحاض، وبعد أن 
الحظت أن المتصل اسمه “بوب”، فاعتقدت أنه أحد أصدقائه األميركيين وقد أراد 
تهنئته على الزواج. وفور أن ردت، صدمت فويفودينا بامرأة تصرخ عبر الهاتف، 

قائلة إنها زوجته، محذرة إياها من الرد مرة أخرى على هاتف زوجها.
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متلهف وخـــاطـــري  ــر  ــي األم جــيــتــك 
وأشــعــاره الــشــعــر  روح  يــا  ألــقــاك 

ــه والقــيــتــك ــي ــن ــاألم ــت ه ــق ــق ــح ات
وزاره ــر  ــي ــأم ل جـــا  مـــن  ــت  ــخ ب ويـــا 

ــوق الــعــالــي ــوق فـ ــوك فـ ــم ــت س أنـ
ــواره ــ ــد أنـ ــج ــك وســـمـــو م ــل ــت م ــ أن

واهلل ــه  ــف ــي ــل ــخ ال آل  يـــا  ــيــفــة  خــل
ديـــاره شــعــور  خلفه  ســحــب  شــاعــر 

شعري المعظم  ــوس  ــاب ق دار  ــن  م
بـــــرٍق ورعــــــٍد يــســتــثــيــر أمـــطـــاره

عظمى ــره  ــي س الــبــحــريــن  ويـــصـــّب 
أثــمــاره ــات  ــي دان ــْن  ه شجر  وينبت 

ــي شــمــوخــه أصــاًل ــل ــت األمــيــر ال أنـ
ــت مــنــهــاره ــ ــا إج ــة مـ ــ شـــمـــوخ دولـ

ــي لك ــج ــر ي ــك مـــن كـــل شـ ــت ــالم س
ــاره ــل ح ــي ك ــت الــحــب ف يــالــلــي زرعـ

ــوره ــص ــم ال ــرض بــــرواز ض ــم ــذا ال هـ
ــداره اق في  هالوطن  أصــال  والــصــوره 

ــة واألجـــــر بــــإذن الــمــولــى ــي ــاف ــع ال
ــاره ــت ــد هلل فــــ كـــل شـــي اخ ــم ــح وال

شامخ كلك  وأنـــت  بــبــدى  ويــنــه  مــن 
عــبــاره  ِ فــــ تنكتب  ــا  م شخصيتك 

أدري ــا  م كــثــر  اشــمــوخــك  يعجبنِي 
ــاره ــي ــك أخ ــْل ــِث ــذا م ــأّن الــوطــن هـ ــ ب

ــي بــديــت بــروحــك ــل ــر ال ــي أنــتــه األم
ــزف بــأنــامــلــك الـــزمـــن قــيــثــاره ــع ت

بأنك شــعــورك  ــم  ــال ــع ال ــع  ــّم ــس وت
ــان حـــبـــه لـــلـــســـالم شـــعـــاره ــ ــس ــ إن

ــي ــ ــرق واف ــحـ ــمـ ــن الـ ــ ــا ابـ ــ ــالم ي ــ سـ
بأشعاره لحن  يالشامخ  يــوصــْلــك 

ــه لـــك كـــل هـــذا الــعــالــم ــج يـــوم ات
مختاره شــرف  ــْة  ــوق ج ــن  م ــام  ــوس ب

ــروْغ يــتــفــاخــر بك ــ ــي بـ ــ ــام دان ــ وس
ــاره ــك ــأف وســــام فــــارس هــيــجــنــه ب

ــه ــت ــب ــد الج ــعـ ــام لــــقــــالده بـ ــ ــ وسـ
ــان الــشــاره ــك ــم ــذا الــخــلــيــفــي ال ــ ه

ــض مـــا قـــد كــتــبــتــه عنك ــع هـــذا ب
ــر مــشــواره ــب ــت تـــاريـــٍخ ك ــ وّلــــه ان

سامي كلك  وأنــت  ْاولـــد  ال  قبل  مــن 
ــاره ــس ربــحــت كـــل واحــــد بــــدون خ

ــان الـــكـــريـــم الـــنـــادر ــم ــل أبـــــوك س
ــواره ــ يــالــلــي مــشــّيــد بــالــفــعــال أس

بإحساسه النهر  مثل  تجي  وأنـــت 
ــه انـــهـــاره ــة بـ ــرع ــف ــت ــر م ــه ــد ن ــ والـ

بصموده الجبل  مثل  شخصيتك 
ــن وغـــبـــاره ــزمـ ــح الـ ــ ــزه ري ــزهـ ــا هـ مـ

ــت حــره ــاش ــون عــشــت بــهــا وع ــم دل
إيــثــاره دون  البحرين  سما  وكــبــرت 

بشموخه الــوطــن  هيبتك  هيبتك 
ــن بــإعــصــاره ــدر يــجــابــه وطـ ــق ــن ي م

ــه ــدك لــحــالــه دول ــن ــن ع ــل فــعــل م ك
مقداره يرتفع  شافك  شخص  وكــل 

آشوفك الــحــيــاه  ــي  ف إنــي  أمنيتي 
ــر وشـــاره ــع ــخ ش ــاري ــت ــل وأضـــيـــف ل

جــبــتــه ــه  ــف ــي ــل ــخ ال آل  ــا  ــ ي ــالم  ــ سـ
ــاره ــي ط بــمــتــن  ــوس  ــابـ قـ دار  ــن  مـ

ــن بـــالدك ــي واجــــب عــلــّي آجــيــك ل
ــاره ــج ــوق ال ــق ــرف لــه ح ــع والـــجـــار ت

بيته مــواصــل  الــلــي  مثل  بوصلك 
ــم مـــن فـــوق لــظــت نـــاره ــك عــل ــ ألّن

كلها ســلــطــتــنــا  مـــن  لـــك  ســــالم 
داره يــمــثــل  ــر  ــاع ش مـــن  يــوصــلــك 
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