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المنامة - النيابة العامة

صـــّرح المحامـــي العام رئيـــس نيابة 
الوزارات والجهات العامة المستشار 
حســـين البوعلـــي بأن النيابـــة العامة 
تباشر تحقيقاتها بشأن واقعة ضبط 
عـــدد مـــن المتهميـــن حـــال قيامهـــم 
بالتالعـــب فـــي المنتجـــات الغذائيـــة 
منتهيـــة الصالحية مـــن خالل تغيير 
تاريـــخ صالحيتها وإعادة بيعها مرة 

أخرى.
بيـــن إدارة الصحـــة  التنســـيق  وتـــم 

العامة بوزارة الصحـــة والمختصين 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  فـــي 
األمنيـــة  واإلدارة  والســـياحة 
المختصـــة، واتخـــذ مأمـــورو الضبط 
القضائي إجراءات تفتيش المخزن، 
متهميـــن  ضبـــط  عـــن  وأســـفرت 
وبحوزتهما منتجات غذائية فاسدة 
واألدوات  الصالحيـــة،  منتهيـــة 
الخاصـــة بتغييـــر تاريـــخ صالحيتها 

وفرار متهمين آخرين.

التحقيق في تداول منتجات غذائية فاسدة
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منتخب الشباب يالقي مدغشقر بهدف التعويض“هوليوود” تنبأت بانتشار األوبئةأول إصابتين بـ “كورونا” في إيران38 % ارتفاع تحويالت الفلبينيينعربات الطعام الرخيصة.. سهلة االشتعال
رأى رجل األعمال المتخصص في  «

صناعة “العربات المتنقلة” حسين 
خليل أن أبرز األسباب التي تقف 

وراء الحوادث المتعلقة بالعربات 
المتنقلة، تعود إلى تفضيل الراغبين 
بممارسة أنشطة العربات المتنقلة 

للعربات المنخفضة الكلفة.

ارتفعت تحويالت العمالة  «
الفلبينية من البحرين إلى 

الخارج في العام الماضي )2019( 
بنسبة 37.96 % على أساس 

سنوي، لتصل إلى 323.03 مليون 
دوالر، وفًقا لبينات بنك الفلبين 

المركزي.

قالت وكالة أنباء “إيرنا” اإليرانية  «
شبه الرسمية إن السلطات أكدت 

وجود حالتي إصابة بفيروس 
كورونا الجديد، وهما أول حالتين 

في البالد. ولم يتطرق التقرير 
الذي صدر أمس إلى جنسية 

المصابين.

لم تبتعد “هوليوود” وشركات  «
اإلنتاج السينمائي في السابق 
وقبل انتشار فيروس كورونا 

المستجد عن تقديم العديد من 
األفالم التي تتناول القضية. 

ونرصد أبرز األفالم التي تنبأت 
بظهور مثل هذه األوبئة.

يخوض منتخب الشباب لكرة  «
القدم، لقاًء أمام نظيره منتخب 
مدغشقر، اليوم )الخميس( عند 

6 مساء، على استاد نادي الرياض 
في العاصمة السعودية- الرياض، 
ضمن الجولة الثانية للمجموعة 

الثانية، التي تضم أيًضا منتخبي المغرب وجيبوتي.

عواصم ـ وكاالت

نجا وزيـــر الدفاع اليمنـــي الفريق 
مـــن  أمـــس  المقدشـــي  محمـــد 
لغـــم  بانفجـــار  اغتيـــال  محاولـــة 
أرضـــي اســـتهدف موكبـــه خـــالل 
فـــي  “المشـــجح”  جبهـــة  ـــده  تفقُّ
مديرية “صرواح” غربي محافظة 

مأرب، شرقي البالد.
وقال مسؤوالن حكوميان لوكالة 
قتلـــوا  جنـــود   6 إن  “رويتـــرز” 
وأصيـــب عدد آخر بجروح بعد أن 
دهس الموكب متفجرات مدفونة 

على الطريق.

نجاة وزير الدفاع 
اليمني من 

محاولة اغتيال
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سمو رئيس الوزراء يشيد بعطاء خالد بن أحمد وكفاءة الزياني

مسيرة الدبلوماسية البحرينية حافلة باإلنجازات

برلين - بنا

اســـتقبل رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة فـــي مقـــّر إقامتـــه فـــي جمهوريـــة 
ألمانيـــا االتحادية، أمس، مستشـــار جاللة 
الملك للشـــؤون الدبلوماسية الشيخ خالد 
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة ووزيـــر 

الخارجية عبداللطيف الزياني.

 وهّنأ سموه عبداللطيف الزياني على الثقة 
الملكية السامية بتعيينه وزيًرا للخارجية، 
متمّنًيـــا له التوفيق والنجـــاح في مواصلة 
ترســـيخ المكانـــة المتميـــزة للدبلوماســـية 
البحرينيـــة؛ بما يســـهم في تعزيـــز مصالح 
مملكة البحرين، مشـــيًدا ســـموه بما يتمتع 
به الزياني من كفاءة وخبرة، وما نهض به 
من أدوار ومســـؤوليات فـــي كل المناصب 

التي توالها.

 كمـــا أعـــرب ســـموه عـــن شـــكره وتقديـــره 
للشـــؤون  الملـــك  جاللـــة  لمستشـــار 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بـــن أحمد بن 
محمـــد آل خليفة، على ما قدمه من عطاء 
متميـــز، وما تركه من بصمات واضحة في 
مســـيرة الدبلوماســـية البحرينيـــة الحافلة 
باإلنجازات المشـــرفة، متمّنًيا سموه له كل 
التوفيق والسداد في مهامه ومسؤولياته 

الجديدة.

سمو رئيس الوزراء مستقبال في مقّر إقامته في ألمانيا، أمس، مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية ووزير الخارجية

دور محوري لباكستان في نصرة قضايا األمة
جاللة الملك: تبادل الخبرات التشريعيـة والبرلمانيـة

المنامة - بنا

ثمـــن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة المواقـــف 
المشرفة لجمهورية باكستان اإلسالمية 
تجـــاه مملكـــة البحريـــن والتـــي تجّســـد 
الوثيقـــة  اإلســـالمية  األخـــوة  روابـــط 
التـــي تجمـــع البلديـــن، مشـــيًدا بدورهـــا 
المحوري في نصرة قضايا األمة العربية 
حفـــظ  فـــي  ومســـاهماتها  واإلســـالمية 
األمـــن واالســـتقرار اإلقليمـــي والعالمي. 
ونـــّوه جاللتـــه، لدى اســـتقباله أمس في 
قصر الصافرية رئيس مجلس الشـــيوخ 
بجمهورية باكســـتان اإلسالمية، بأهمية 
مثـــل هـــذه الزيـــارات التـــي تســـهم فـــي 
توســـيع آفاق التعاون والعمل المشـــترك 
واالســـتفادة من تبادل خبرات وتجارب 
البلدين والسيما على الصعيد التشريعي 
والبرلمانـــي، فضالً عن تنســـيق المواقف 
وتوحيـــد الجهود والرؤى فـــي المحافل 

البرلمانية. )02(جاللة الملك يستقبل رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان اإلسالمية
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“تمكين”.. أفضل مؤسسة لدعم 
“الريادة” بالشرق األوسط

المنامة - تمكين

حصد صندوق العمل “تمكين” جائزة أفضل مؤسسة حكومية لدعم ريادة 
األعمال في الشـــرق األوســـط، وذلك علـــى هامش أعمـــال المنتدى الدولي 

للمستثمرين المالئكة المنعقد مؤخرًا في اسطنبول بتركيا.

1.7 مليون دينار أرباح 
“فنادق الخليج” 
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قرينة العاهل: “أكوا” يعد تكامال بين االســتزراع السمكي واإلنتاج الزراعي

البحرين تسير بخطى ثابتة لتحقيق األمن الغذائي

الرفاع-المجلس األعلى للمرأة

تفضلـــت قرينـــة عاهل البالد، رئيســـة 
المجلس االستشاري للمبادرة الوطنية 
لتنمية القطاع الزراعي صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة، أمـــس، فشـــملت برعايتها 
الكريمـــة مراســـم افتتاح مشـــروع دار 

أكوا لالستزراع في هورة عالي.
واعتبـــرت صاحبـــة الســـمو أن افتتاح 
دعـــم  إطـــار  فـــي  يأتـــي  المشـــروع 
االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي 
الملكيـــة بوضـــع  للتوجيهـــات  تنفيـــذًا 
مشروع شامل لإلنتاج الوطني للغذاء 
متعـــددة  مواقـــع  تخصيـــص  ليشـــمل 
لالستزراع السمكي واإلنتاج النباتي.

وبينت قرينة عاهـــل البالد، أن مملكة 
البحرين تســـير بخطى واثقة لتحقيق 
مفردات اســـتراتيجية األمـــن الغذائي 
عبـــر تنميـــة القطـــاع الزراعـــي بخطط 

اإلنتـــاج  مـــن  يزيـــد  بمـــا  مســـتدامة 
المحلي مـــن خالل توفير المســـاحات 
الكافيـــة إلنشـــاء مشـــاريع ذات قيمـــة 
مضافـــة تعتمـــد بشـــكل أساســـي على 
التقنيـــات الحديثـــة فـــي الزراعة وبما 
وتزايـــد  وفـــرة  فـــي  واقعيـــًا  يســـهم 

نســـب اإلنتـــاج. ولـــدى جولة ســـموها 
لالطـــالع علـــى تفاصيل مشـــروع دار 
أكوا لالستزراع، حيث أشادت سموها 
بتوجـــه أصحـــاب المشـــروع للتكامـــل 
ما بين االســـتزراع الســـمكي واإلنتاج 

الزراعي.

قرينة عاهل البالد لدى افتتاحها دار أكوا لالستزراع السمكي بهورة عالي
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شعار F1 FORMULA 1 وشعار F1 وFORMULA 1 وF1 وFIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP وBAHRAIN GRAND PRIX وجميع العالمات المرتبطة هي عالمات تجارية لـ Formula One Licensing BV،  شـركة Formula 1. جميع الحقوق محفوظة.

تـرفيـه لجمـيـع أفـراد العائلـة يف 
 سباق Formula 1 جائزة الـبحرين 
الـكــربى لـطـريان الـخلــيـج 2020 
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جاللة الملك يستقبل رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان اإلسالمية

المنامة - بنا

أشــاد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة بعمق 
التــي تجمــع بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة  وتمّيــز العالقــات التاريخيــة 
باكســتان اإلســالمية والقائمــة علــى أســس راســخة مــن التعــاون والتفاهــم 

واالحترام المتبادل.

جـــاء ذلـــك، خـــال اســـتقبال صاحـــب 
الصافريـــة  قصـــر  فـــي  امـــس  الجالـــة 
بجمهوريـــة  الشـــيوخ  مجلـــس  لرئيـــس 
باكســـتان اإلســـامية محمد ســـنجراني 
والوفـــد المرافـــق لـــه بمناســـبة زيارتـــه 
مـــن  لدعـــوة  تلبيـــة  للمملكـــة  الرســـمية 
معالـــي رئيـــس مجلس الشـــورى، حيث 
نقل إلـــى جالته تحيات وتقدير رئيس 
جمهوريـــة باكســـتان اإلســـامية عارف 
علـــوي ورئيـــس الـــوزراء عمـــران خـــان 
البحريـــن  لمملكـــة  تمنياتهمـــا  وأصـــدق 

وشعبها بدوام التقدم والرخاء.
 ورّحـــب جالة العاهـــل برئيس مجلس 
بنقـــل  وكّلفـــه  الباكســـتاني،  الشـــيوخ 
تحياته إلى فخامة الرئيس الباكستاني 

ودولـــة رئيس الـــوزراء وأطيب تمنياته 
لشـــعب باكســـتان بالمزيـــد مـــن التطور 

واالزدهار.
 ونّوه جالته بأهمية مثل هذه الزيارات 
التي تســـهم في توســـيع آفـــاق التعاون 
والعمل المشترك واالستفادة من تبادل 
خبرات وتجارب البلدين والســـيما على 
الصعيـــد التشـــريعي والبرلمانـــي، فضاً 
عن تنســـيق المواقـــف وتوحيد الجهود 
والـــرؤى فـــي المحافـــل البرلمانيـــة بمـــا 

يخدم قضايا العالم اإلسامي.
المشـــرفة  المواقـــف  جالتـــه  وثّمـــن   
لجمهوريـــة باكســـتان اإلســـامية تجاه 
مملكـــة البحريـــن والتي تجّســـد روابط 
األخوة اإلســـامية الوثيقـــة التي تجمع 

البلدين، مشـــيًدا بدورهـــا المحوري في 
نصرة قضايا األمة العربية واإلســـامية 
األمـــن  حفـــظ  فـــي  ومســـاهماتها 

واالستقرار اإلقليمي والعالمي.
المســـيرة  أن  الملـــك  جالـــة  وأوضـــح 
الناجحـــة  البحرينيـــة  البرلمانيـــة 

تواصـــل تحقيق المزيد مـــن اإلنجازات 
األصعـــدة،  مختلـــف  علـــى  والمكاســـب 
الســـلطة  بـــدور  اعتـــزازه  عـــن  معرًبـــا 
فـــي  المهمـــة  وإســـهاماتها  التشـــريعية 
خدمة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
 كمـــا جـــرى خـــال اللقاء بحـــث مجمل 

اإلقليميـــة  والمســـتجدات  التطـــورات 
االهتمـــام  ذات  والقضايـــا  والدوليـــة، 

المشترك.
مجلـــس  رئيـــس  أعـــرب  جانبـــه،  ومـــن 
الشـــيوخ الباكســـتاني عن عميق شـــكره 
مـــا  علـــى  الجالـــة  وامتنانـــه لصاحـــب 

االســـتقبال  حفـــاوة  مـــن  بـــه  حظـــي 
وكـــرم الضيافـــة خال زيارتـــه للمملكة، 
مؤكـــًدا اعتزازه بجهـــود جالته ودعمه 
المتواصـــل لترســـيخ وتطويـــر عاقات 
علـــى  وخاصـــة  المشـــتركة  البلديـــن 

المستوى التشريعي والبرلماني.

ــاد تـــجـــاه الــبــحــريــن ــ ــام آبـ ــ ــة إلسـ ــّرف ــش ــم ــّدر الـــمـــواقـــف ال ــقـ جـــالـــة الــمــلــك: نـ

تبادل الخبرات التشريعيـة والبرلمانيـة مـع باكستـان

المنامة - بنا

تـــرأس نائب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد 
بن مبـــارك آل خليفة في مكتبه بقصر 
القضيبيـــة، أمـــس، اجتمـــاع المجلـــس 
مناقشـــة  الســـتئناف  خصـــص  الـــذي 
المختصـــة  العمـــل  فـــرق  مخرجـــات 
بتنفيـــذ اســـتراتيجية التعليـــم ما بعد 
المدرســـي )ما بعد المرحلـــة الثانوية(، 
حيث اســـتمع المجلس إلى شـــرح من 
رؤســـاء لجان الفـــرق تضّمـــن ملّخًصا 
ألبـــرز المقترحـــات والتوصيـــات التي 
انتهـــت إليهـــا بعـــض فـــرق العمـــل في 
هـــذه المرحلـــة. واســـتعرض المجلس 
ســـير عمـــل الفـــرق المشـــكلة برئاســـة 
وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة أيمن 
المؤيـــد، حيـــث قـــّدم رئيـــس مجلـــس 
إدارة هيئـــة صنـــدوق العمـــل )تمكين( 
رئيس فريق الحوكمة والقيادة الشيخ 
محمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة إيجاًزا 
عـــن أفضـــل الممارســـات الدوليـــة في 
حوكمـــة مجالس إدارات المؤسســـات 
التعليمية، ثم قّدم رئيس هيئة الطاقة 

التنســـيق  فريـــق  رئيـــس  المســـتدامة 
التطبيقـــي  التعليـــم  مؤسســـات  بيـــن 
عبدالحســـين ميرزا إيجاًزا عن أفضل 
مؤسســـات  إدارة  فـــي  الممارســـات 

التعليم التطبيقي ومخرجاتها.
عمـــل  نتائـــج  المجلـــس  واســـتعرض 
فريق االمتحانـــات الوطنية الموحدة 
واإلطـــار الوطنـــي للمؤهات برئاســـة 
األمين العـــام للمجلس األعلـــى للمرأة 
هالـــة األنصـــاري الـــذي ناقـــش تطوير 
خـــال  مـــن  التعليميـــة  المخرجـــات 
تطبيـــق نظـــام االمتحانـــات الموحدة 
وحوكمـــة الجـــودة وإطـــار المؤهات، 
ثم قدمـــت الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 

البرنامـــج  فريـــق  رئيســـة  الصحيـــة 
التمهيـــدي الموحـــد مريـــم الجاهمـــة 
رؤيـــة الفريـــق عـــن توحيـــد البرامـــج 
التمهيدية على أسس مشتركة تصب 
في مصلحة خريجـــي الثانوية العامة 

ومدخات مؤسسات التعليم العالي.
 وأشـــاد سمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
بذلـــت  التـــي  بالجهـــود  خليفـــة  آل 
عمـــل  فـــرق  وأعضـــاء  رؤســـاء  مـــن 
استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي 
)مـــا بعـــد المرحلـــة الثانويـــة(، ووّجـــه 
ســـموه باســـتمرار انعقـــاد اجتماعـــات 
الفرق وموافـــاة المجلس بما توصلت 
إليـــه بقيـــة الفرق التي مـــا زالت تعمل 

على صياغة مقترحاتها.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب   

مناقشة عمل فرق استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي

المنامة - بنا

عقـــدت اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 
أمـــس  الـــدوري  اجتماعهـــا  والتشـــريعية 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  برئاســـة 
رئيس اللجنـــة الوزارية للشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية جـــواد العريـــض، وذلك بقاعة 

االجتماعات الكبرى بدار الحكومة.
الـــوزراء  بحضـــور  اللجنـــة  واســـتعرضت 
أعضـــاء اللجنـــة الموضوعـــات والمذكـــرات 
والتـــي  أعمالهـــا،  جـــدول  علـــى  المدرجـــة 
تضّمنـــت عـــدًدا مـــن مشـــروعات القوانيـــن 
ومذكـــرات  واالتفاقيـــات  والمعاهـــدات 
التفاهـــم والقـــرارات التـــي قامـــت اللجنـــة 
الحكومـــة،  طلـــب  علـــى  بنـــاًء  بدراســـتها 
واتخذت بشـــأنها اإلجـــراءات والتوصيات 
الازمـــة فيهـــا تمهيـــًدا لرفعها إلـــى مجلس 
الـــوزراء للنظر واعتماد ما يراه مناســـًبا في 
خصوصهـــا. كمـــا نظـــرت اللجنـــة باإلضافة 
إلى ما تقدم عدًدا من مشـــروعات القوانين 

المعـــدة بنـــاًء علـــى االقتراحـــات بقوانيـــن 
بعـــد  التشـــريعية  الســـلطة  مـــن  المقدمـــة 
إعداد الصياغة القانونية لمشـــروعات هذه 
القوانين من هيئة التشريع والرأي القانوني 
وإعـــداد مذكـــرات رأي الحكومـــة بشـــأنها. 
وقامـــت اللجنـــة أيًضـــا بدراســـة عـــدد مـــن 
االقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة 
من مجلس النواب، وأعّدت بشأنها مسّودة 
بـــرد الحكومة عليهـــا بناًء على مـــا يرد إلى 

اللجنة من ردود في شـــأن تلك االقتراحات 
من الجهات الحكوميـــة المختصة، وقّررت 
فـــي  المعـــدة  الـــرد  اللجنـــة رفـــع مذكـــرات 
هـــذا الشـــأن إلـــى مجلـــس الـــوزراء التخاذ 
القـــرارات الازمـــة بشـــأنها، هذا فضـــاً عما 
قامت بـــه اللجنة من إبداء الرأي في بعض 
الموضوعـــات المحالـــة إليهـــا مـــن مجلـــس 
مـــن  علـــى طلبـــات  بنـــاًء  الموقـــر  الـــوزراء 

الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

جواد العريض يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية

“الوزارية القانونية” تستعرض عدًدا من المعاهدات
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استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة في مقـــّر إقامته في جمهورية 
أمـــس، مستشـــار  االتحاديـــة،  ألمانيـــا 
جاللـــة الملـــك للشـــؤون الدبلوماســـية 
الشـــيخ خالد بـــن أحمد بـــن محمد آل 
خليفـــة ووزير الخارجيـــة عبداللطيف 

الزياني.
 وخـــالل اللقـــاء؛ هّنـــأ صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، عبداللطيف 
الزيانـــي علـــى الثقة الملكية الســـامية 
متمّنًيـــا  للخارجيـــة،  وزيـــًرا  بتعيينـــه 
لـــه التوفيـــق والنجـــاح فـــي مواصلـــة 
ترسيخ المكانة المتميزة للدبلوماسية 
تعزيـــز  فـــي  يســـهم  بمـــا  البحرينيـــة؛ 
مشـــيًدا  البحريـــن،  مملكـــة  مصالـــح 
الزيانـــي مـــن  بـــه  بمـــا يتمتـــع  ســـموه 
كفـــاءة وخبرة، وما نهض به من أدوار 
ومســـؤوليات فـــي كل المناصب التي 

توالها.
 كما أعرب ســـموه عن شكره وتقديره 
للشـــؤون  الملـــك  جاللـــة  لمستشـــار 
الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمـــد آل خليفـــة، على مـــا قدمه من 
عطـــاء متميـــز، وما تركه مـــن بصمات 
الدبلوماســـية  فـــي مســـيرة  واضحـــة 
باإلنجـــازات  الحافلـــة  البحرينيـــة 
المشرفة، متمّنًيا سموه له كل التوفيق 
ومســـؤولياته  مهامـــه  فـــي  والســـداد 

الجديدة.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب الشـــيخ خالـــد بن 
أحمـــد بن محمد آل خليفة عن خالص 
تهانيه لصاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء علـــى مـــا أفـــاء هللا بـــه علـــى 
ســـموه مـــن تمـــام الصحـــة والعافيـــة، 
مشيًدا بما حظي به من دعم ومساندة 
مـــن جانب ســـموه طـــوال فتـــرة عمله 
فـــي وزارة الخارجية، التي كانت خير 

معين له في أداء مهامه ومسؤولياته 
فـــي خدمـــة مصالـــح المملكـــة وتعزيز 
عالقاتهـــا الدبلوماســـية مـــع محيطهـــا 

اإلقليمي والدولي.
 كما أعرب وزير الخارجية عن أســـمى 
آيـــات الشـــكر والتقديـــر إلـــى صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء على 
الســـديدة  وتوجيهاتـــه  ســـموه  دعـــم 
لالرتقاء بمســـيرة العمل الدبلوماسي، 
مؤكـــًدا أن المواقـــف التاريخيـــة التي 
سّطرها سموه في الدفاع عن مصالح 
عالمـــات  ســـتظل  وحقوقهـــا  البـــالد 
مضيئة في تاريخ العمل الدبلوماسي 
في مملكة البحرين، معرًبا عن خالص 
التهنئـــة لســـموه علـــى ما أنعـــم هللا به 
عليه من نعمة الشفاء والعافية، داعًيا 
المولى - عّز وجّل - أن يحفظ ســـموه 
الستكمال مسيرة العطاء والتقدم في 

المملكة.

سمو رئيس الوزراء مستقبال في مقّر إقامته في ألمانيا، أمس، مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية ووزير الخارجية

برلين - بنا

بصمات واضحة لخالد بن أحمد بمسيرة الدبلوماسية البحرينية
ـــة ـــًرا للخارجي ـــه وزي ـــامية بتعيين ـــة الس ـــة الملكي ـــي بالثق ـــئ الزيان ـــوزراء يهن ـــس ال ـــمو رئي س

خالد بن أحمد: دعم سموه طوال فترة عملي في “الخارجية” خير معين لي في أداء مهماتي

الزياني: المواقف التاريخية لسمو رئيس الوزراء عالمات مضيئة في العمل الدبلوماسي

local@albiladpress.com
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التواصل الدائم مع األهالي نهج حميد تفخر به المحافظة
ـــرقة ـــة مش ـــي صفح ـــل الوطن ـــاق العم ـــي: ميث ـــن عل ـــة ب ـــيخ خليف ـــمو الش س

اســـتقبل محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة عددا 
مـــن وجهاء وأعيان وأهالي المحافظة، إلى 
جانب مسؤولين وضباط وإعالميين وذلك 

بالمجلس األسبوعي بالمحافظة.
وفي مســـتهل اللقاء، أكد ســـموه أن ميثاق 
العمل الوطني يشـــكل صفحة مشرقة فيما 
تشـــهده مملكة البحرين مـــن ازدهار وتقدم 
وحضارة، في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة وما تقـــوم به الحكومة برئاســـة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي الوالد األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة وبدعـــم ومـــؤازرة ولـــي العهد نائب 
القائد األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وهو مـــا كان 

له الفضل في تحقيـــق اإلنجازات بمختلف 
المجاالت.

وأوضـــح ســـمو المحافـــظ أن ترســـيخ نهج 
التواصل الدائم مع األهالي لتلبية ومتابعة 
كونـــه  والخدميـــة؛  األمنيـــة  االحتياجـــات 
عـــادة متوارثـــة مـــن اآلبـــاء واألجـــداد، هو 
نهج حميـــد تفخر به المحافظـــة الجنوبية، 
مشيرا سموه إلى أن ما يحظى به المجلس 
األســـبوعي مـــن تواصل مســـتمر وقرب مع 

األهالي يهدف إلى إبراز الصورة الحضارية 
التي تحقق رؤى وتطلعات المواطنين.

وأشـــار ســـموه إلـــى أن المحافظـــة حريصة 
علـــى االســـتمرار فـــي التعـــاون والتنســـيق 
األمنيـــة  األجهـــزة  مـــع مختلـــف  المشـــترك 
لترســـيخ دعائـــم األمـــن كركيـــزة أساســـية 
لبنـــاء وازدهـــار المجتمع، وذلـــك عبر تنفيذ 
الرائـــدة  األمنيـــة  والبرامـــج  المبـــادرات 
الوعـــي  رفـــع  تحقـــق  التـــي  واالســـتثنائية 

األمني والشراكة المجتمعية.
مـــن جهتهـــم، عبـــر الحضـــور عن شـــكرهم 
الجنوبيـــة  محافـــظ  لســـمو  وتقديرهـــم 
كل  ومناقشـــة  للتواصـــل  حرصـــه  علـــى 
األمـــور والقضايا التي تتعلـــق باحتياجات 
ومتطلبات األهالي، مشـــيدين بما تشـــهده 
المحافظـــة مـــن نهضـــة عمرانيـــة وتنموية 
لمملكـــة  الحضاريـــة  الصـــورة  تعكـــس 

البحرين.

عوالي - المحافظة الجنوبية

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل ولي عهد دولة الكويت سمو 
الشـــيخ نواف األحمد الجابر الصباح، 
لـــدى دولـــة  ســـفير مملكـــة البحريـــن 

الكويت صالح المالكي.
ونقـــل المالكـــي تحيات عاهـــل البالد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي العهد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة إلى ولي عهد دولة الكويت 
صاحب الســـمو الشـــيخ نواف األحمد 

الجابر الصباح.
وأكد الســـفير عمق العالقات األخوية 
التاريخية والوثيقة التي تربط مملكة 
البحريـــن ودولـــة الكويـــت الشـــقيقة، 
والتي تشكل نموذًجا متميًزا لعالقات 
المحبـــة واألخـــوة الراســـخة، منوًهـــا 
بحـــرص المملكـــة الدائـــم علـــى تعزيز 
هـــذه العالقـــات واالرتقـــاء بهـــا إلـــى 
مســـتويات أرحب بمـــا يحقق مصالح 

وتطلعات البلدين والشعبين.

تعزيز العالقات مع الكويت إلى مستويات أرحب

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

المنامة - بنا

اســـتقبل أمير المنطقة الشرقية صاحب 
الســـمو الملكي األميــــر ســـعود بـــن نايف 
بـــن عبدالعزيـــز، بمكتـــب ســـموه بديوان 
اإلمارة أمس، سفير مملكة البحرين في 
الريـــاض الشـــيخ حمـــود بن عبـــدهللا آل 
خليفة.ونـــوه ســـموه بالعالقـــات الثنائية 
المتميزة التي تربط البلدين، مؤكدا أنها 
عالقات متينة قائمة على أسس راسخة 
منذ عهـــد الملـــك المؤســـس وحتى عهد 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 

بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، مبينا ســـموه 
األخـــوة  روابـــط  يجمعهمـــا  البلديـــن  أن 
والقربى والمصير المشـــترك، والعالقات 
فـــي مختلـــف المجـــاالت تشـــهد تعاوًنـــا 
مميـــًزا. ونوه الشـــيخ حمـــود بن عبدهللا 
بـــأن المملكة العربية الســـعودية في ظل 
قيادة خادم الحرمين الشريفين ومملكة 
البحرين في ظل قيادة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة حريصة 

على استمرار العالقة األخوية المميزة.

تأكيًدا على عمق العالقات الثنائية بين 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 
كبـــار  مـــن  عـــدد  اجتمـــع  األميركيـــة 
المســـؤولين بوزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة والرئيس التنفيـــذي لهيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض نـــادر 
المؤيد بأعضاء وفد مجلســـي النواب 
والشـــيوخ األميركي الذي يزور مملكة 
البحريـــن، وقـــد تـــم خـــالل االجتمـــاع 
استعراض العالقات الثنائية الراسخة 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المتحدة األميركيـــة والتطورات التي 
تشـــهدها، والمســـاعي الحثيثـــة التـــي 

تبذلهـــا قيادتـــا البلديـــن لتعزيزهـــا بما 
يصب في المصلحة المشتركة للبلدين 

الصديقين وشعبيهما.
 كمـــا تم بحـــث عدد مـــن الموضوعات 
ذات االهتمام المشـــترك باإلضافة إلى 
اســـتعراض المناخ االقتصادي بمملكة 
البحريـــن والمبـــادرات العديـــدة التـــي 
قامـــت بهـــا الحكومـــة والتي أســـهمت 
في تعزيـــز البيئة االســـتثمارية والتي 
جعلت من مملكة البحرين بيئة جاذبة 
التـــي  المتنوعـــة  العالميـــة  للمشـــاريع 
أصبحـــت اليـــوم تتخـــذ منهـــا موقًعـــا 

ألعمالها ومشاريعها في المنطقة. 

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  اســـتقبل 
روســـيا االتحاديـــة أحمد الســـاعاتي في 
مبنى الســـفارة بموســـكو، أمـــس، المفتي 
العـــام رئيـــس النظـــارة الدينيـــة المركزية 
لمســـلمي روسيا الشـــيخ طلعت صفا تاج 
الديـــن. وأشـــاد الســـفير بمســـار عالقـــات 
الصداقـــة القائمـــة بيـــن البلديـــن، والتـــي 
األصعـــدة  علـــى  ونمـــاًء  تطـــوًرا  تشـــهد 
كافـــة، مؤكًدا حـــرص المملكة على تعزيز 
إلـــى  بهـــا  الثنائيـــة واالرتقـــاء  العالقـــات 

الرغبـــات  بمـــا يلبـــي  مســـتويات أرحـــب 
المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب الشـــيخ طلعـــت صفا تـــاج الدين 
عـــن اعتـــزازه وتقديـــره العميـــق لجهـــود 
البـــالد  بقيـــادة عاهـــل  البحريـــن  مملكـــة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
التعايـــش  قيـــم  إعـــالء  فـــي  خليفـــة  آل 
والوســـطية والســـالم، مســـتعرًضا نتائج 
الزيارة التي قام بها المفتي للبحرين في 

ديسمبر 2019.

العالقات البحرينية السعودية راسخة منذ األجداد

استعراض المناخ االقتصادي أمام الوفد األميركي

طلعت تاج الدين: نعتز بجهود جاللة الملك في التعايش



بالدينار البحريني

بالدينار البحريني

بالدينار البحريني

بالدينار البحرينيبالدينار البحريني

القوائم المالية المرحلية المختصرة ٣1 ديسمبر 201٩

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة 

فوزي أحمد كانو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي

شربل سركيس
رئيس الشؤون المالية

لقد تم إعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة بناءا على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 1٩ فبراير 2020 وأصدرت من قبل كي بي إم جي برأي غير متحفظ وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٩بيان المركز المالي الموحد كما في ٣1 ديسمبر 201٩

بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٩

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٩

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٩
٣1 ديسمبر
 201٩

31 ديسمبر
2018

الموجودات 
97.014.031102.538.484عقارات ومعدات

821.017797.676عقارات استثمارية 
9.350.3039.563.532استثمار في شركات زميلة 

13.366.35813.870.550أوراق مالية استثمارية
120.551.70٩126.770.242الموجودات غير المتداولة

3.146.1913.439.004مخزون
2.318.6391.950.625ذمم تجارية مدينة 
3.579.6052.884.172موجودات أخرى 

7.130.5816.600.498نقد وأرصدة لدى بنوك
16.175.01614.874.299الموجودات المتداولة
1٣6.726.725141.644.541مجموع الموجودات

حقوق الملكية
22.599.48722.599.487رأس المال

17.514.44217.514.442عالوة إصدار األسهم
)33.248(-أسهم خزانة

24.820.30923.437.131احتياطيات أخرى
50.044.78050.166.694أرباح مستبقاة

114.٩7٩.018113.684.506مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
1.489.2462.137.984مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

11.736.00014.000.000الجزء غير المتداول من القرض
1٣.225.24616.137.984المطلوبات غير المتداولة

2.316.4282.063.973ذمم تجارية دائنة
5.382.0335.758.078مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى 

824.0004.000.000الجزء المتداول من القرض
8.522.46111.822.051المطلوبات المتداولة
21.747.70727.960.035مجموع المطلوبات 

1٣6.726.725141.644.541مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

٣1 ديسمبر
 201٩

31 ديسمبر
2018

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
5,950,1306.921.515ربح السنة

تعديالت للبنود التالية:
7,597,2675.690.528استهالك 

)1.316.919()1,607,916(حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة
)835.664()787,374(إيراد أرباح األسهم

)355.726()83,950(إيراد الفوائد
895,839419.837فوائد بنكية

)134.624(32,769مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
)21.645()6,309(مخصص مخزون بطيء الحركة 

312,826288.731مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

12,303,28210.656.033ربح السنة بعد التعديالت

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
299,121114.314مخزون

)1.563.100()1,105,684(ذمم تجارية مدينة وأخرى
150,9641.770.776ذمم تجارية دائنة وأخرى

)314.750()277,000(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
)214.902()961,564(مكافآت نهاية الخدمة الموظفين 

10.40٩.11٩10.448.371صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)52.376.891()2,152,644(شراء عقارات ومعدات

2,5٣7,581356.732بيع أوراق مالية استثمارية
8٣,٩50355.726فوائد مستلمة

1,٩00,0001.701.000أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة
86٣,52٩835.663أرباح أسهم مستلمة من استثمارات

575,٩4٩14.643.455ودائع ألجل بتواريخ استحقاق ألكثر من 90 يوماً

)34.484.315(3,808,365صافي النقد من / )المستخدم في(  األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
أرباح أسهم مدفوعة

)6.654.906()6,734,687(بيع أسهم خزانة
-2٣,055تبرعات خيرية مدفوعة

-)54,361(فوائد مدفوعة
)251.067()905,459(قرض مدفوع
-)5,440,000(قرض مستلم

-18.000.000
11.094.027)1٣,111,452(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التمويلية

)12.941.917(1,106,032صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه

6,024,54٩18.966.466النقد وما في حكمه في 1 يناير
7,1٣0,5816.024.549النقد وما في حكمه في ٣1 ديسمبر

٣1 ديسمبر
 201٩

31 ديسمبر
2018

38.569.81035.111.278اإليرادات  
)20.063.366()21.379.281(التكاليف التشغيلية المباشرة

17.1٩0.52٩15.047.912إجمالي ربح عمليات الفنادق
787.374835.664أرباح األسهم

1.288.4653.422.953رسوم إدارة وإيرادات أخرى
1.607.9161.316.919الحصة من أرباح الشركات الزميلة                

83.950355.726إيراد الفوائد

٣.767.7055.931.262إجمالي إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى

3.343.6073.153.045تكلفة الموظفين
7.597.2675.690.528استهالك

895.839419.837فوائد بنكية                                             
134.4861.057.899مصروفات قبل تشغيل مشروع

32.76939.480مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة 
1.058.519-انخفاض قيمة العقارات والمعدات 

3.004.1362.638.351مصروفات تشغيلية أخرى                           
15.008.10414.057.659مجموع المصروفات

5.٩50.1٣06.921.515ربح السنة
2631العائد على السهم األساسي والمخفض )بالفلس(

٣1 ديسمبر
 201٩

31 ديسمبر
2018

5.٩50.1٣06.921.515ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي لن يتم تصنيفها للربح أو الخسارة:

أوراق مالية استثمارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2.041.314472.998- صافي التغير في القيمة العادلة

78.85537.081استثمار في شركات زميلة – حصة المجموعة في تغير القيمة العادلة للالستثمارات

2.120.16٩510.079الدخل الشامل اآلخر للسنة
8.070.2٩٩7.431.594مجموع الدخل الشامل للسنة

احتياطيات أخرى

رأس201٩
المال

عالوة إصدار
األسهم

أسهم
خزانة

احتياطي
قانوني

احتياطي
عام

احتياطي
األعمال
الخيرية

احتياطي 
القيمة
العادلة

أرباح
مستبقاة

مجموع
حقوق الملكية

11.299.7445.000.0002.238.0984.899.28950.166.694113.684.506)33.248(22.599.48717.514.442في 1 يناير 2019
الدخل الشامل للسنة

5.950.1305.950.130-------ربح الفترة
2.120.169-2.120.169------الدخل الشامل اآلخر للسنة

2.120.16٩5.٩50.1٣08.070.2٩٩------مجموع الدخل الشامل للسنة

المحول عند بيع استثمار في األوراق 
المالية المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل

الدخل 
-702.406)702.406(------الشامل اآلخر

3.70833.248)3.708(---33.248--بيع أسهم خزانة
)30.877(--)30.877(-----تبرعات خيرية مدفوعة

)6.778.158()6.778.158(-------أرباح أسهم معلنة لسنة 2018   

11.299.7445.000.0002.207.2216.313.34450.044.780114.979.018-22.599.48717.514.442كما في 31 ديسمبر 2019

احتياطيات أخرى

رأس2018
المال

عالوة إصدار
األسهم

أسهم
خزانة

احتياطي
قانوني

احتياطي
عام

احتياطي
األعمال
الخيرية

احتياطي القيمة
العادلة

أرباح أسهم
موصى 
بتوزيعها

أرباح
مستبقاة

مجموع
حقوق الملكية

11.299.7445.000.0002.238.0983.127.3586.776.62343.246.229111.768.733)33.248(22.599.48717.514.442كما في 31 ديسمبر 2017
أثر تطبيق المعيار الدولي العداد

1.260.802--1.260.802------التقارير المالية رقم )9( 
الحصة من أثر تطبيق المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية

-)42.843(-42.843------رقم )9( للشركات الزميلة
األرصدة المعدلة كما في

11.299.7445.000.0002.238.0984.431.0036.776.62343.203.386113.029.535)33.248(122.599.48717.514.442 يناير 2018
الدخل الشامل للسنة:

6.921.5156.921.515--------ربح السنة
510.079--510.079------الدخل الشامل اآلخر للسنة

6.921.5157.431.594-510.079------مجموع الدخل الشامل للسنة

-41.793-)41.793(------- ربح محقق من بيع استثمارات
)6.776.623(-)6.776.623(-------- أرباح أسهم معلنه لسنة 2017

50.166.694113.684.506-11.299.7445.000.0002.238.0984.899.289)33.248(22.599.48717.514.442كما في 31 ديسمبر 2018
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

رئيســـة  البـــاد،  عاهـــل  قرينـــة  تفضلـــت 
المجلـــس االستشـــاري للمبـــادرة الوطنيـــة 
لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي صاحبة الســـمو 
إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
برعايتهـــا  فشـــملت  أمـــس،  خليفـــة،  آل 
الكريمة مراســـم افتتاح مشـــروع دار أكوا 

لاستزراع في هورة عالي.
وبهذه المناسبة، اعتبرت صاحبة السمو أن 
افتتاح هذا المشـــروع يأتي في إطار دعم 
االســـتراتيجية الوطنيـــة لألمـــن الغذائـــي 
تنفيذًا للتوجيهات الملكية بوضع مشروع 
شـــامل لإلنتـــاج الوطنـــي للغـــذاء ليشـــمل 
لاســـتزراع  متعـــددة  مواقـــع  تخصيـــص 
الســـمكي واإلنتـــاج النباتـــي، مشـــيدة فـــي 
هـــذا الصـــدد بتفاعل المؤسســـات الخاصة 
مع هذه االســـتراتيجية باعتبار االستزراع 
السمكي أحد المصادر التي يمكن االعتماد 
عليهـــا للحفاظ على الثروات الحية وســـد 
العجـــز بيـــن العرض والطلب فـــي مخزون 

األسماك الطبيعي.
وبينـــت قرينـــة عاهـــل البـــاد، أن مملكـــة 
البحريـــن تســـير بخطـــى واثقـــة لتحقيـــق 
مفردات اســـتراتيجية األمـــن الغذائي عبر 
تنميـــة القطاع الزراعي بخطط مســـتدامة 
بمـــا يزيد مـــن اإلنتـــاج المحلي مـــن خال 

توفير المســـاحات الكافية إلنشاء مشاريع 
ذات قيمة مضافة تعتمد بشـــكل أساســـي 
علـــى التقنيات الحديثة فـــي الزراعة وبما 
يســـهم واقعيـــا فـــي وفـــرة وتزايـــد نســـب 
اإلنتـــاج. داعيـــة ســـموها بهذا الصـــدد إلى 
أهميـــة تكثيف التوعية مـــن قبل المعنيين 
بهذا القطاع، لاستفادة من هذه التقنيات 
بشـــكل أكبر لمواجهة عـــدد من التحديات، 

مثل شح األراضي أو التقلبات.
ولدى جولة سموها لاطاع على تفاصيل 
أشـــادت  لاســـتزراع،  أكـــوا  دار  مشـــروع 
سموها بتوجه أصحاب المشروع للتكامل 
واإلنتـــاج  الســـمكي  االســـتزراع  بيـــن  مـــا 
الزراعي من خال توفير أحواض عماقة 
تضمن زيادة اإلنتاج الســـمكي ذي الجودة 
العاليـــة، وإنشـــاء بيـــوت محميـــة بأنظمـــة 
وتقنيات حديثة مرتبطة باألحواض تعمل 
على استدامة اإلنتاج الزراعي طوال العام 
لســـد النقص في الســـوق المحلـــي، مؤكدة 
ســـموها أن الهـــدف فـــي المرحلـــة المقبلـــة 
يتمثـــل في تشـــجيع الشـــركات والمحات 
التجارية الكبرى لاعتماد بشكل أكبر على 
المنتـــج المحلـــي فـــي ظـــل جـــودة انتاجه 

وقلة تكاليف الشحن والنقل.
وكان مالـــك مشـــروع دار أكوا لاســـتزراع 

أحمـــد بوجيـــري قد ألقـــى كلمـــة ترحيبية 
الســـمو  صاحبـــة  تبذلـــه  بمـــا  فيهـــا  أشـــاد 
الملكـــي من جهود مضنيـــة لتنمية القطاع 
الزراعي وتجويـــد مفردات األمن الزراعي 
فـــي مملكة البحرين، لتطويـــر هذا القطاع 
الهام لتأمين الغذاء على المدى المتوســـط 
والطويـــل، مؤكـــدًا أن مؤسســـة دار أكـــوا 

لاســـتزراع تضـــع إمكانياتهـــا كافـــة لدعم 
أهداف المبـــادرة الوطنيـــة لتنمية القطاع 
الزراعي، والمتمثلة في تشجيع المزارعين 
باســـتخدام أحدث التقنيات الزراعية على 

أرض الواقع.
أخـــذت  أكـــوا  دار  أن  بوجيـــري  وأوضـــح 
بعيـــن االعتبار عند اإلنشـــاء جودة المنتج 

الغذائـــي بحيث يكـــون طبيعيـــًا وعضويًا، 
مـــع المحافظة على المـــوارد الطبيعية عبر 
الحد من اســـتهاك المياه واالستفادة منها 

بشكل اقتصادي وعادل.
من جانبـــه، قدم مدير العمليات بمشـــروع 
دار أكـــوا لاســـتزراع عبدالعزيـــز ســـالمين  
شرحًا موجزا من خال عرض مرئي حول 

الـــدار أوضح خاله بأن المشـــروع يتكون 
مـــن خمـــس وحدات وعـــدد من المنشـــآت 
الخدميـــة، وتمتـــد البيـــوت المحميـــة على 
مســـاحة 8 آالف متـــر مربـــع وتنتـــج حاليًا 
نحـــو 95 ألـــف طن من الثمار ســـنويا، و60 
ألف طن من الورقيات، كما يضم المشروع 
مركـــز حاضنات لألســـماك على مســـاحة 3 
ألـــف متر مربع يضـــم 56 حوض وأكثر من 
50 ألـــف ســـمكة في المـــاء بنظـــام يخضع 
وتعمـــل  البيانـــات.  وتســـجيل  للمراقبـــة 
المؤسســـة علـــى تطويـــر وزيـــادة اإلنتـــاج 
فـــي المســـتقبل القريب بمقـــدار 50 % من 
المساحة المستخدمة في المرحلة األولى 
مـــن المشـــروع وبمـــا ســـيزيد مـــن حجـــم 

اإلنتاج في مراحل العمل القادمة.

الزراعــي واإلنتــاج  الســمكي  االســتزراع  بيــن  تكامــا  تعــد  “أكــوا”  العاهــل:  قرينــة 

البحرين تسير بخطى ثابتة لتحقيق مفردات األمن الغذائي
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أمل الحامد

تحدث المدير العام لفندق فورســيزنز خليج البحرين ريتشــارد راب عن خطط الفندق الســتقطاب مزيد من 
الســياح الخليجييــن والعالــم ومنهــا إضافة أنشــطة العائلية على الشــاطئ الخاص بالفنــدق، وافتتاح منتزه 

األلعاب المائية لألطفال “ذا داو”.
وأضاف راب في لقاء مع “البالد” أن منطقة داو بالي تم تصميمها على شــكل مركب شــراعي تقليدي لجلب 

الثقافة البحرينية لضيوف الفندق. وفيما يلي نص اللقاء:

 النشأة والدراسة
أنا من الســويد، وحين كنت طفــا قضيت إجازاتي الصيفية 
فــي كــوخ أجدادي في قرية جيرانجيــر الواقعة في النرويج 
التي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي من قبل اليونسكو، 
وخــال اإلجازة كنــت أراقب خالها البواخر الســياحية التي 
تعبــر مضيــق جيرانجيــر وهــو ما دفعنــي لاهتمام والشــغف 

بمجال الضيافة والعمل به.
انضممــت للعمــل فــي سلســلة فنــادق فورســيزونز فــي العــام 
1998 كمســاعد مديــر مطعــم ومديــر الحفــات فــي فنــدق 
 22 لــوس أنجلــوس فــي بيفرلــي هيلــز. وبعــد  فورســيزونز 
عاًمــا منــذ بدايــة رحلتــي فــي الشــركة انتقلت إلــى البحرين. 
بــدأت رحلتــي فــي البحريــن في شــهر ينايــر 2017 وأعجبت 
جــًدا بهــذا المبنــى ذو التصميــم اإلســتثنائي. أشــعر بالفخــر 
والحمــاس الشــديد ليــس فقط لتمثيــل هذا التصميــم الفريد 
والمميــز ولكــن ألننــي أيًضــا جزء مــن فريق يقــود العمل بكل 

تفاني وتميز وإجادة.

تصميم فريد

وعــن فندق فورســيزنز خليج البحريــن وموقعه بين الفنادق 
فــي البحريــن، يقول راب يحيط بالفنــدق البحر مع ناطحات 
مزيــج  وهــو  الرمــال،  مــن  وشــاطئ  المرتفعــة،  الســحاب 

ديناميكي لقضاء العطات على الشاطئ.
ويقــع الفنــدق في مدينة فريدة بجزيــرة حصرية خاصة بها. 
ويتكــون الفنــدق مــن 68  طابًقــا فــوق ارتفــاع ســطح البحر، 

لتقديم إطاالت شاملة على الخليج وأفق المنامة المتأللئ.
الشــركة  قبــل  مــن  تصميمــه  تــم  الفنــدق  أن  راب  ويضيــف 
العقارية، )Skidmore, Owings and Merrill( المســؤولة عن 
العديــد مــن المعالم الشــهيرة فــي جميع أنحــاء العالم بما في 
ذلــك بــرج خليفة في دبــي. وتعتبر شــركة التصميم الداخلي 
أشــهر  مــن  واحــدة   )Pierre-Yves Rochon( الباريســية 
مصممي الديكور الداخلي في العالم، هي العقل المدبر وراء 

تصميم الغرف والمطاعم ومساحات الفعاليات في الفندق.
ويواصــل “يضــم الفنــدق 273 غرفة )بما في ذلــك 57 جناًحا( 
تتميز جميعها بنوافذ ممتدة من األرض حتى السقف ومطلة 
علــى أفــق المنامة المذهــل أو خليج البحريــن. وعند دخولك 
والتصميمــات  الجميلــة  بالردهــة  ستســتقبل  الفنــدق،  إلــى 
اجتماعــات  لعقــد  الطريــق  تمهــد  والتــي  الرائعــة  الداخليــة 

وتجمعات أنيقة تطل على خليج البحرين”.
ويضيــف “لدينــا أيًضــا شــراكة قويــة جــًدا مــع رئيــس الطهاة 
الشــهير )Wolfgang Puck( الــذي قــدم حفــل توزيــع جوائــز 
األوســكار لمــدة 23 عاًما متتالًيــا. وتحت إدارته، لدينا مطعم 
Asian Cui-  / re  آســيوي حائز على جوائز في البحرين هو )

sine(  في الطابق 50”.
أعلــى  تعــد   )Blue Moon Lounge( قاعــة  أن  إلــى  ويشــير 
قاعــة فــي مــكان مرتفــع فــي المملكة تــم اختيارهــا، وبالطبع 
أفضــل مطعم ســتيك هاوس حديــث، والذي تم االعتراف به 
كأفضــل مطعــم فــي البحريــن لمــدة 4 ســنوات متتاليــة.  كما 
يعد )The Spa( واحًدا من أكبر العامات التجارية في العالم 

فورســيزونز، ويضــم 17 غرفة عاج وغــرف بخار وجاكوزي 
وغــرف استنشــاق بالمياه المالحة وحمامات ســباحة داخلية 

وخارجية.

خطط الستقطاب السياح

وعــن خطــط الفنــدق الســتقطاب الســياح، أوضــح أنــه بعــد 
افتتاح شــاطئنا الخاص في العام 2018، حرصنا على إنشــاء 
مزيد من األنشــطة العائلية على الشــاطئ. كما يجســد متنزه 
األلعاب المائية لألطفال الذي تم افتتاحه مؤخًرا والمعروف 
باســم “ذا داو” إحساســنا بالمــرح والــروح اإلبداعيــة حيــث 
يجذب المزيد من المســافرين من دول الخليج والمســافرين 
مــن دول العالــم. ويضيــف “كجــزء مــن حملــة الفنــدق لجلب 
الثقافة البحرينية لضيوفه، تم تصميم منطقة داو باي على 
شــكل مركــب شــراعي تقليــدي - الســفينة الشــراعية العربية 
)أشــرعة مائلة ، مثلثة الشــكل( - وهو شكل مبدع من وسائل 

النقل في البحر األحمر والمحيط الهندي.

المنافسة

وبخصوص المنافسة مع الفنادق األخرى، يقول راب “أعتقد 
أن جميع القطاعات التي تعمل في مجال الضيافة بالبحرين 
يجب أن تعمل مًعا كفريق واحد، خصوًصا أن سوق البحرين 
تعد صغيرة ولكنها ذات إمكانات عالية ولذلك أعتقد أنه من 
الضــروري أن نعمــل ســوًيا بدالً من التنافــس إذا أردنا أن نرى 

نتائج طويلة األجل في قطاع السياحة”.

الفعاليات المقبلة

يقــول راب “تتمثــل رؤيتنــا فــي فنــدق فــور ســيزونز خليــج 
البحريــن فــي جعلــه منتجًعــا رائــًدا فــي الجزيــرة الحضريــة 
في الشــرق األوســط”، مضيًفــا أن “الفعاليــات القادمة للفندق 
ســوف تســهم في تنشــيط هــذه الرؤية بدعم من فــرق عملنا 

االستثنائية”.

خطط الستقطاب مزيد من السياح الخليجيين والعالم
عــالــيــة ــن  ــري ــح ــب ال ــوق  ــ س إمـــكـــانـــات  راب:  ريـــتـــشـــارد  ــن  ــري ــح ــب ال ــيــج  خــل ــدق  ــن ــف ل ــام  ــعـ الـ الــمــديــر 

ريتشارد راب

نظمــت إدارة المبيعــات والتســويق بصحيفــة البــاد اللقــاء الســنوي لموظفــي اإلدارة 
لاحتفــال واالحتفــاء بالزمــاء علــى جهودهــم فــي العــام 2019 علــى مســتوى اإلنجاز 

المحقق في المبيعات والكفاءة في اإلنتاجية.
وقــد أقيــم اللقــاء الســنوي في مطعم بحرين بي كتشــن فــي فندق فور ســيزونز خليج 
البحريــن بحضــور الرئيــس التنفيــذي للصحيفــة أحمــد البحــر وعــدد مــن المســؤولين 

والموظفين.

وأشــاد الرئيــس التنفيــذي للصحيفــة أحمــد البحــر بإنجــاز إدارة المبيعــات والتســويق 
متطلًعا لمزيد من اإلنجازات في المستقبل.

وتمكنــت "البــاد" مــن تحقيق نســبة نمو في المبيعات والمســاحات اإلعانية في العام 
2019 تفوق %11 عن العام 2018.

كما شــهدت زيادة في الطلب على المنصات اإلعانية المطبوعة والرقمية والتي القت 
قبوال ومتابعة من قبل القراء والمعلنين.

وفي العام 2020 نعد قراء "الباد" والمعلنين بمشاريع إعامية وإعانية تعكس النقله 
النوعية في المحتوى اإلعامي في "الباد".

وكانت "الباد" قد شهدت نمًوا استثنائًيا في مبيعاتها بحسب تقرير "إبسوس 2018" 
مقارنة بالعام 2017.

كمــا فــاق عــدد قــراء البــاد 48 ألف يوميا بنســبة 90 % مــن القــراء البحرينيين، والذي 
يعتبرونها مصدًرا موثوًقا لألخبار كما جاء في تقرير إبسوس.

ــق مــــــزيــــــد مـــــــن اإلنــــــــــجــــــــــازات مـــســـتـــقـــبـــا ــ ــي ــ ــق ــ ــح ــ ــت ــ ــع ل ــ ــل ــ ــط ــ ــت ــ ــر ي ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
“^” تحتفي بإنجازاتها في “فورسيزنز”.. 11 % نمو المبيعات في 2019
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إعجاب أميركي بتجربة البحرين في السكن االجتماعي

قـــام وفد مـــن موظفـــي الكونجرس 
األميركـــي بزيـــارة مشـــروع مدينـــة 
شـــرق الحـــد اإلســـكاني، فـــي إطـــار 
برنامـــج زيارتـــه للمملكـــة حاليـــًا، إذ 
أطلعـــت وزارة اإلســـكان الوفد على 
تجربة تنفيذ مشـــاريع مدن البحرين 
الخطـــط  تتضمنـــه  ومـــا  الجديـــدة، 
خطـــط  مـــن  الحكوميـــة  والبرامـــج 
وبرامـــج تهدف إلى تنفيـــذ أمر ملك 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، بشـــأن تنفيذ 
40 ألـــف وحـــدة ســـكنية، ومـــا انبثق 
عـــن ذلـــك األمر من خطـــط حكومية 

تتعلق بقطاع السكن االجتماعي.
أثنـــاء  األميركـــي  الوفـــد  وأطلـــع 
الزيـــارة على مرافق مشـــروع مدينة 
شـــرق الحـــد، التـــي تمثـــل نموذجـــًا 
للمـــدن الحديثة التـــي تنفذها وزارة 

اإلســـكان، وتـــم اســـتعراض تجربـــة 
مملكة البحرين في توفير الخدمات 
اإلســـكانية التـــي تقدمهـــا الحكومـــة 
للمواطنيـــن ذوي الدخـــل المحـــدود، 
إســـكانية  مـــدن   3 إنشـــاء  وجهـــود 
خالل حقبة الســـتينات والثمانينات 
مدينـــة  فـــي  ممثلـــة  والتســـعينات، 
عيســـى ومدينة حمـــد ومدينة زايد، 
فضـــالً عن تأســـيس وزارة اإلســـكان 
وبنك اإلســـكان، وصوالً إلى مشاريع 
مـــدن البحريـــن الجديـــدة ومبادرات 

الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضحـــت الـــوزارة أثنـــاء الزيـــارة، 
حرص حكومة مملكة البحرين على 
توثيق عالقاتهـــا بالمنظمات الدولية 
واإلقليمية، واالستفادة من الخبرات 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  الدوليـــة 
واســـتعرضت أبرز ما تضمنه برنامج 
الحضـــري  الشـــأن  فـــي  الحكومـــة 
والمساعي الدؤوبة لتحقيق أهداف 
التنمية المســـتدامة، الســـيما الهدف 
الحـــادي عشـــر المتعلـــق ببنـــاء مدن 

ومجتمعات آمنة ومستقرة.
وأوضحـــت أن جهود الـــوزارة ترتكز 
حاليـــًا على تنفيـــذ 5 مدن إســـكانية 
فـــي آن واحـــد، الـــذي يعـــد مشـــروع 
وأن  إحداهـــا،  الحـــد  شـــرق  مدينـــة 
الـــوزارة عمـــدت فـــي اختيـــار مواقع 
تلـــك المدن بما يتناســـب مـــع كثافة 
والعمـــل  بهـــا،  اإلســـكانية  الطلبـــات 
المـــدن،  تلـــك  عبـــر  تلبيتهـــا  علـــى 
العديـــد  تنفيـــذ  إلـــى خطـــة  إضافـــة 
مـــن مشـــاريع المجمعـــات الســـكنية؛ 
لتغطـــي المشـــاريع اإلســـكانية جميع 

محافظات ومناطق المملكة.
ومن جانبـــه، أعرب وفد الكونجرس 
األميركـــي إعجابـــه بتجربـــة مملكـــة 
البحرين في تقديم خدمات الســـكن 
وخطـــط  للمواطنيـــن،  االجتماعـــي 
الـــوزارة لتوفيـــر الســـكن االجتماعي 
الدخـــل  ذوي  مـــن  للمواطنيـــن 

المحدود.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة الخارجية

أمـــس،  الخارجيـــة،  وزارة  عقـــدت 
االجتمـــاع الخامس والعشـــرين للجنة 
اإلنســـان،  لحقـــوق  العليـــا  التنســـيقية 
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  برئاســـة 
عبـــدهللا الدوســـري، وبحضـــور أعضاء 
الـــوزارات  مـــن  وممثليـــن  اللجنـــة 

الحكومية والرسمية ذات العالقة.
 وخـــالل االجتمـــاع، أكد مســـاعد وزير 
البحريـــن  مملكـــة  حـــرص  الخارجيـــة 
الدائـــم والثابـــت علـــى احتـــرام حقوق 
اإلنسان والحريات العامة والعمل على 
تعزيـــز قواعدهـــا ودعائمهـــا التـــي أكد 
عليهـــا النهج اإلصالحـــي لعاهل البالد، 
منّوًهـــا بالـــدور المهـــم الـــذي تقـــوم بـــه 
وزارات الدولة ومؤسساتها في سبيل 
التقدم بالمســـيرة التنمويـــة واالرتقاء 
بحقـــوق اإلنســـان على كافـــة األصعدة 
وإبـــراز إنجازاتها الحقوقية التي تؤكد 
على قيم العدل والمساواة والمواطنة.

 وأوضـــح مســـاعد وزيـــر الخارجية أن 
مملكـــة البحريـــن تمتلك ســـجاّلً حافالً 
ومشـــرًفا مـــن اإلنجـــازات والمبـــادرات 
فـــي احتـــرام وتعزيـــز حقوق اإلنســـان 
والحريات األساسية، حيث رعى عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، االحتفال الذي أقيم 
بمركز عيســـى الثقافـــي لتقديم جائزة 
عيســـى لخدمة اإلنســـانية في دورتها 
رعـــت  كمـــا   ،)-2019  2018( الرابعـــة 
قرينـــة عاهـــل البـــالد رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي 

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
حفـــل اإلعـــالن عـــن الفائزيـــن بالدورة 
السادســـة لــــ “جائـــزة صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة لتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة”، 
حيـــث وضعت تلك المبـــادرات، مملكة 
البحريـــن علـــى الخارطـــة الدولية في 
ســـبيل نشـــر الوعي واالرتقـــاء بجهود 
حقوق اإلنسان وفق أعلى المستويات 

االحترافية والمهنية.
 واســـتعرضت اللجنة التنسيقية العليا 
لحقوق اإلنسان عدًدا من الموضوعات 

علـــى  المدرجـــة  والبنـــود  والملفـــات 
عـــرض  تـــم  حيـــث  األعمـــال،  جـــدول 
مســـودة التقرير الســـنوي األول لوزارة 
الخارجية عن حقوق اإلنســـان بمملكة 
مـــن  المملكـــة  ومواقـــف  البحريـــن 
المواضيع والقضايا الوطنية والدولية، 
ويســـتعرض موجـــًزا ألهـــم اإلنجازات 
 ،2019 للعـــام  والحقوقيـــة  القانونيـــة 
واإلنجـــازات  التطـــورات  آخـــر  ويبـــرز 
اإلنسانية والتنموية وبرامج التدريب 
وبنـــاء القـــدرات والتعـــاون الثنائي مع 
الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة، وناقش 
االجتماع مخرجات المراجعة الدورية 
الشـــاملة للعام 2017م استعداًدا للبدء 
 UPR4( بصياغة التقرير الوطني الرابع
( للعـــام 2021م، كما تم مناقشـــة كافة 
البيانـــات والمؤشـــرات واإلحصائيـــات 
التي تؤكد على تنفيذ تلك التوصيات. 
واختتـــم االجتمـــاع باعتمـــاد عـــدد من 
واتخـــذت  والبرامـــج  الموضوعـــات 

اللجنة التوصيات المناسبة حيالها.

البحرين تمتلك سجاّل حافاًل من اإلنجازات الحقوقية

تـــوصيــة
بـإعـالن األربـاح عــن عــام 2019

قـــرر مجلـــس إدارة مجموعة فنـــادق الخليـــج )ش.م.ب.( فـــي اجتماعه الذي عقـــد بتاريخ 
19 فبرايـــر 2020 التوصيـــة بتوزيـــع األربـــاح للســـنة المنتهية في 31 ديســـمبر 2019 
على المســـاهمين المســـجلة أسمائهم في سجل الشـــركة في تاريخ األســـتحقاق، تخضع هذه 
التوصية لموافقة مســـاهمي الشـــركة في اجتمـــاع الجمعية العامة القـــادم, وفيما يلي التوزيع 

لمقترح: ا
توزيع أرباح نقدية: 25% من القيمة األســـمية للســـهم، أي مايعادل 25 فلســـاً للسهم الواحد 

بحريني. دينار  مامجموعه 5,649,872 
فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في األعتبار:

مجلس اإلدارة
19 فبراير 2020

التاريخالحدث

تاريخ اجتماع الجمعية العامة
)تاريخ موافقة المساهمين(

16 مارس 2020

اخر يوم تداول الستحقاق األرباح
)اخر يوم تداول الستحقاق األرباح ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(

1٧ مارس 2020

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

1٨ مارس 2020

يوم االستحقاق
)الساهمين المقيدة اسماؤهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

1٩ مارس 2020

يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(

1 ابريل 2020

الرفاع - قوة الدفاع

اختتمـــت في قوة دفـــاع البحرين أمس 
البريطانيـــة  البحرينيـــة  اللجنـــة  أعمـــال 
تـــرأس  حيـــث  المشـــتركة،  العســـكرية 
االجتمـــاع وأعمـــال اللجنة وزير شـــؤون 
الدفـــاع الفريـــق الركن عبـــدهللا النعيمي 
تـــرأس  فيمـــا  البحرينـــي،  الجانـــب  عـــن 
الجانـــب البريطاني كالً مـــن اللواء طيار 
متقاعد نيجل مادوسك ومارتن داي من 
وزارة الدفـــاع البريطانيـــة عـــن الجانـــب 

البريطانـــي، بنـــادي ضباط قـــوة الدفاع.  
وتنـــاول الجانبان عدًدا من الموضوعات 
المدرجة على جدول أعمال اللجنة وفي 
مقدمتها ُأسس تدعيم التعاون العسكري 
بين البلدين الصديقين، وما وصلت إليه 
العالقـــات مـــن تطور ونمـــاء، إضافة إلى 
بحـــث ومناقشـــة عـــدد من المشـــروعات 
العســـكرية المشـــتركة. وجـــرى التوقيـــع 

على محضر اجتماع اللجنة.

تدعيم التعاون العسكري مع بريطانيا

إشادة بعمق العالقات مع إسالم آباد
بالبحرين البناء  مسيرة  في  الباكستانية  الجالية  مساهمة  نقدر  الداخلية:  وزير 

اســتقبل وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة، أمــس، رئيس 
مجلــس الشــيوخ بجمهوريــة باكســتان اإلســامية محمــد صادق ســنجراني، 
والوفــد المرافــق لــه، وذلك بحضــور عضو مجلس الشــورى عــادل المعاودة، 
رئيس بعثة الشرف المرافقة، ونائب رئيس األمن العام اللواء عبدهللا الزايد.

والـــذي  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي   
يأتـــي فـــي إطـــار التواصـــل وتبادل 
وجهـــات النظر، بما من شـــأنه تعزيز 
التعـــاون والتنســـيق، رّحـــب الوزير 
برئيس مجلس الشيوخ بجمهورية 
باكســـتان اإلسالمية، مشـــيًدا بعمق 
التـــي  األخويـــة  العالقـــات  ومتانـــة 
تجمع البلدين والشعبين الصديقين 
وأهميـــة مثـــل هـــذه اللقـــاءات فـــي 
تنميـــة العالقـــات الثنائية وتوســـيع 

آفاق التعاون.
تقديـــره  عـــن  الوزيـــر  وأعـــرب   
للجاليـــة  الصادقـــة  للمســـاهمة 
البنـــاء  مســـيرة  فـــي  الباكســـتانية 
مملكـــة  تشـــهدها  التـــي  والنهضـــة 

البحرين.
وتم خـــالل اللقـــاء، بحـــث مجاالت 
التعـــاون والتنســـيق، باإلضافة إلى 
عدد من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.
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العـــام  األمـــن  رئيـــس  اســـتقبل 
الفريـــق طارق الحســـن، وفـــدا من 
موظفي مجلسي الشيوخ والنواب 
األميركيـــة.  المتحـــدة  بالواليـــات 
وأكـــد رئيس األمـــن العام دور مثل 
فـــي  واللقـــاءات  الزيـــارات  هـــذه 
تعزيز التعاون القائـــم بين البلدين 
اســـتعرض  حيـــث  الصديقيـــن، 
الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية 
فـــي ســـبيل حفـــظ األمـــن وتعزيـــز 
االستقرار، بجانب البرامج الرامية 
إلـــى تطويـــر وتحديـــث مجـــاالت 
العمـــل األمنـــي والســـالمة العامـــة 
والمهـــام التـــي تقـــوم بهـــا شـــرطة 
خدمـــة المجتمع في ســـبيل تعزيز 
الشـــراكة المجتمعيـــة والمحافظـــة 
علـــى أمـــن المجتمع، مشـــيدا بدور 
وزير الداخلية وتوجيهاته الدائمة 
مـــن أجل تطوير األجهـــزة األمنية، 
ببرامـــج  يتعلـــق  فيمـــا  الســـيما 

بأحـــدث  والتجهيـــز  التدريـــب 
المعـــدات والتقنيات، واالســـتفادة 
الـــدول  وتجـــارب  خبـــرات  مـــن 

المتقدمة في هذا الجانب.
وقّدم رئيـــس األمن العـــام، إيجازا 
تنـــاول فيـــه التدخـــالت اإليرانيـــة 
الســـافرة فـــي الشـــؤون الداخليـــة 
لمملكـــة البحريـــن، والتـــي تشـــكل 
انتهـــاكا لـــكل المواثيـــق والقوانين 
مواصلـــة  علـــى  مؤكـــدًا  الدوليـــة، 
الجهـــود األمنيـــة واتخـــاذ التدابير 
الالزمـــة، بمـــا يضمن حمايـــة حياة 

المواطنين والمقيمين.
وتـــم بحـــث ســـبل وآليـــات تطوير 
مملكـــة  بيـــن  األمنـــي  التعـــاون 
البحريـــن والواليـــات المتحدة في 
إطار العمـــل على تعزيـــز العالقات 
الثنائيـــة، كمـــا تـــم بحـــث عـــدد من 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 

المشترك.

عرض التدخالت اإليرانية أمام الوفد األميركي

“معا” مشروع وطني وقصة نجاح نعتز بها
الجريمة نسبة  لتقليل  اآلمنة  البيئة  توفير  في  يساهم  الداخلية:  وزيــر 

اســـتقبل وزير الداخلية الشـــيخ راشد بن 
التنفيـــذي  الرئيـــس  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 
العنـــف  لمكافحـــة  الدوليـــة  للمنظمـــة 
واإلدمـــان DARE فرانـــك بيغروس وذلك 
بحضور محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة، رئيـــس لجنة 

برنامج “معا” لمكافحة العنف واإلدمان.
بفرانـــك  الوزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  وفـــي 
بيغروس، مشـــيدا بدور المنظمة في دعم 
برنامـــج “معا” لمكافحة العنـــف واإلدمان، 
والـــذي يعد مشـــروعا وطنيـــا، ويمثل منذ 
انطالقتـــه قصـــة نجـــاح نعتـــز بهـــا، حيث 
يعتمـــد في عمليـــة التدريب علـــى عناصر 
ويلقـــى  عاليـــة،  كفـــاءة  ذات  بحرينيـــة 
تشـــجيعا ومباركـــة مـــن الجميـــع، مشـــيرا 
وزيـــر الداخلية إلى زيادة عـــدد المدارس 
مختلـــف  فـــي  البرنامـــج  يغطيهـــا  التـــي 

عـــدد  زيـــادة  وكذلـــك  البحريـــن  مناطـــق 
الطلبة المســـتفيدين، بما يسهم في تعزيز 

إستراتيجية الشراكة المجتمعية.
وأشـــار الوزيـــر إلى دور برنامـــج “معا” في 
وقايـــة وتوعيـــة النـــشء وتوفيـــر البيئـــة 
اآلمنة لتقليل نســـبة الجريمة والعنف، بما 
يتماشـــى مع أهـــداف التنمية المســـتدامة 

ورؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030، 
مشـــيدا بدور القائمين علـــى البرنامج من 
مشـــرفين ومدربين وتفانيهم وإخالصهم 
ومهنيتهم المتميزة ، في إطار العمل على 

حماية سالمة النشء والشباب.
التنفيـــذي  الرئيـــس  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
للمنظمة الدولية لمكافحة العنف واإلدمان 

DARE عـــن شـــكره لوزيـــر الداخليـــة على 
آليـــات  وفـــق  وتنفيـــذه  للبرنامـــج  دعمـــه 
فاعلـــة، الفتا إلى تقديـــر منح المنظمة لما 
تحقـــق مـــن نجاحات فـــي برنامـــج “معا “، 
حيث أحـــرزت وزارة الداخليـــة، خطوات 
متقدمـــة في هذا المجـــال، مقارنة بجميع 

الجهات المعتمدة لدى المنظمة.
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6 آالف معاش متقاعد غير منتج.. ويجب خفضه
الستشـــارات  التنفيـــذي  الرئيـــس  أفـــاد   
واألداء،  اإلنتاجيـــة  لتحســـين  جافكـــون 
بـــأن  جعفـــري  أكبـــر  االقتصـــادي  الخبيـــر 
خطـــوات تصحيـــح وضـــع الهيئـــة العامـــة 
للتأمين االجتماعي يســـير بشكل صحيح 
لكنـــه ســـيحتاج إلـــى مـــدة زمنيـــة وتراكم 

للخطوات التصحيحية.
وفي شـــأن قراءتـــه للتقرير الـــذي انفردت 
بـــه “البالد” يوم اإلثنين الماضي 17 فبراير 
الهيئـــة وضغـــط  الجـــاري حـــول اجتمـــاع 
الخبيـــر االكتـــواري علـــى مجلـــس اإلدارة 
بضـــرورة الموافقة على 5 اقتراحات تقدم 
بها لخـــروج الهيئة من أزمتهـــا االكتوارية، 
قـــال “إنـــه علـــى مـــدى الســـنوات الماضية 
طالبنـــا مـــراًرا وتكـــراًرا بضـــرورة تصحيح 
أن  إال  المخاطـــر،  مـــن  وحّذرنـــا  المســـار 
الوضـــع اليـــوم مختلـــف حيـــث إن للهيئـــة 
أجهزة لمتابعة أوضاعهـــا المالية وتنميتها 

وتطبيق أساليب االستثمار الصحيح.
أكبر صندوق مالي في البالد

واســـتدرك بالقـــول: “اإلخفاقـــات الســـابقة 
التـــي تســـببت فـــي “إضعـــاف الهيئـــة” لـــم 
تكـــن متعمـــدة بالتأكيـــد، لكـــن الهيئـــة لـــم 
تكـــن لديهـــا القـــدرة علـــى العمـــل بالشـــكل 
الصحيـــح، أما في الوقت الحاضر فنتوقع 
تصحيـــح األوضـــاع والمســـار مـــع وجـــود 
تلـــك األجهـــزة والشـــركات التابعـــة للهيئة، 
وبالطبع، لن يحدث ذلك في فترة وجيزة، 
وسنحتاج لتراكم الخطوات التصحيحية، 
فأنـــا متفائـــل مـــن أنـــه إذا اســـتمر العمـــل 
بأســـلوب متســـارع نحو التصحيح فيمكن 
الوصـــول لألهداف المرجـــوة، فالهيئة هي 
أكبـــر صنـــدوق مالي في البـــالد، وأي أزمة 
علـــى  تأثيرهـــا  ســـينعكس  لنـــا،  تتعـــرض 

الجميع”.
 وحـــول التحذيـــرات مـــن المخاطـــر، أكـــد 
قولـــه أنه ليـــس هناك “خطـــورة جمة”، ألن 

األزمـــة  وتحتـــوي  ســـتتدخل  الحكومـــة 
ولـــن  اجتماعيـــة،  تأثيـــرات  ذات  لكونهـــا 

تسمح الحكومة بانزالقة الهيئة.
رواتب عالية ألناس “غير منتجين”

العاليـــة،  التقاعديـــة  للرواتـــب   وبالنســـبة 
لفت إلـــى أن وضع حد أعلى 4 آالف دينار 
ا”، وهناك مـــن يحصل على  هـــو “عـــال جـــدًّ
رواتب تقاعدية بيـــن 3 إلى 4 آالف دينار، 
بـــل وهناك مـــن يصل راتبـــه التقاعدي إلى 
6 آالف دينـــار، ولـــك أن تتخّيل مـــن راتبه 
10 آالف دينار وســـيحصل على نســـبة 60 
% كراتـــب تقاعـــدي وهـــذا يعنـــي 6 آالف 
دينـــار، وإذا زوجتـــه معـــه يتضاعف الرقم 
ألنـــاس غير منتجين، وهـــذه األمور يجب 
أو  المســـتجدين  مـــع  ولكـــن  تصحيحهـــا 

المقبلين على التقاعد.
 وأوضـــح: “ضبط األمـــور ركن مهم، فهناك 
مســـتجدات علـــى المســـتوى االقتصـــادي 
فـــال  االقتصـــاد،  مـــن  جـــزء  والتأمينـــات 

يمكـــن تثبيـــت وضع مشـــابه لألوضاع في 
الســـبعينات والثمانينـــات، حيـــث لـــم تكن 
الرواتـــب عاليـــة آنـــذاك، وكانـــت القوانين 
منســـجمة مع القوة الماليـــة، واآلن تغّيرت 
الظروف واالشتراطات واآلليات يجب أن 

تتغّير أيًضا”.
 وقـــال إن الرواتـــب التـــي تتـــراوح بيـــن 3 

آالف و6 آالف دينـــار، هي “رواتب ســـخّية 
وغير معقولـــة”، ونرى في بعض الدول أن 
الراتـــب التقاعدي ال يســـتند علـــى رواتب 
الخمس ســـنوات الماضية، بل على أساس 
عالقـــة  وال  الحالـــي،  واالحتيـــاج  الوضـــع 
لـــه باالشـــتراكات ألنهـــا للمجتمع وليســـت 

للمتقاعد.

عما طرحه الخبير االكتواري

 وكانـــت “البـــالد” قـــد نشـــرت مـــا دار فـــي 
العامـــة  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  اجتمـــاع 
للتأميـــن االجتماعـــي، الخبيـــر االكتـــواري 
برفـــع ســـن التقاعـــد إلـــى 65 ســـنة، ورفـــع 
ســـن التقاعـــد المبكـــر لحد 55 ســـنة، ورفع 
نســـبة االشـــتراكات فـــي القطـــاع الخاص، 
ودمج الصناديق )أمـــوال الصندوق العام، 
وأمـــوال  الخـــاص،  الصنـــدوق  وأمـــوال 
صنـــدوق البرلمانييـــن والبلديين(، وفرض 
رســـوم على العمـــال والموظفين األجانب، 

وطالـــب الخبير االكتـــواري الهيئة بشـــكل 
فـــوري باإلصالحـــات التـــي طرحهـــا، ومن 
وجملتها البـــدء بزيادة في معدل مجموع 
المســـاهمات وتطبيـــق حســـاب متوســـط 
الدخـــل عنـــد احتســـاب التقاعـــد بامتـــداد 
5 ســـنوات إلى متوســـط ســـنوات الخدمة 
التقاعـــد  زيـــادات  مـــن  والحـــد  كاملـــة، 
الســـنوية، ورفع ســـن التقاعد، ورفع العمر 
األدنـــى للتقاعـــد المبكـــر، أو طـــرح خفض 
التقاعـــد المبكـــر عبـــر فـــرض آليـــات تحـــد 
منـــه، وتخفيض الراتب األعلـــى التقاعدي 
ـــا 4000 دينار(، كما حـــّذر الخبير من  )حاليًّ
أن صنـــدوق القطـــاع العام ســـينفد بحلول 
2024، وأن مجمـــوع المصروفـــات تجاوز 
ستســـتنفد  لـــذا  الدخـــل،  مجمـــوع  ـــا  فعليًّ
األصول بشكل سريع، أما بشأن الصندوق 
الخـــاص )المعنـــي بالقطـــاع الخـــاص( فإن 
مـــن المتوقع أن تســـتنفد أصول المخطط 

بالكامل بحلول العام 2033.
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راشد الغائب

سعيد محمد

خطأ بعداد بيت في توبلي يرفع فاتورة الكهرباء من 15 إلى 783 ديناًرا!
المواطنـــة لــــ “^”: موظـــف الــــ “EWA” يحـــّول اســـتهالك منزلـــي لعـــداد جـــاري منـــذ عاميـــن

شكت مواطنة عبر “البالد” من ارتفاع جنوني بفاتورة الكهرباء والماء، إذ بلغت 
15 ديناًرا بشــهر ديســمبر 2019، و30 ديناًرا بشــهر يناير 2020 ثم قفزت إلى 783 

ديناًرا بشهر فبراير الجاري!.

 وقالـــت للصحيفـــة إنهـــا بعـــد مراجعـــة 
والمـــاء  الكهربـــاء  بهيئـــة  المختصيـــن 
“خطـــأ  بوجـــود  أفـــادوا   )EWA(
تكنولوجي” في احتســـاب الفاتورة، إذ 
كان استهالك بيتها يحتسب على عداد 
بيت جارها، وقبل أشـــهر اكتشـــفوا هذا 

الخطأ.
نصيـــة  رســـالة  تســـّلمت  أنهـــا  وبّينـــت 
قصيرة )مســـج( يحثها لســـداد الفاتورة 

تفادًيا لقطع التيار.
بمنطقـــة  المقيمـــة  المواطنـــة،  ولفتـــت 
المختـــص  الموظـــف  أن  إلـــى  توبلـــي، 
بالهيئة أبلغها بأن عداد بيت جارها كان 
يصـــدر فاتورتين، األولى لبيـــت الجار، 
واألخـــرى لبيتهـــا، وذلـــك منـــذ تركيـــب 
عـــداد بيـــت الجـــار فـــي شـــهر أكتوبـــر 
2017، ولهـــذا اعتبـــرت الهيئـــة قـــراءة 
عـــداد بيت الجار غير صحيحة، وجرى 
احتســـاب الفـــارق بين معدل اســـتهالك 
بيـــت الجار وبيـــت المواطنة، وإرســـال 
فاتورة بالمتأخرات المطلوبة لألخيرة.

وواصلـــت أن الموظف المختص شـــرح 
لها أن الموظف الذي رّكب العداد لبيت 
جارهـــا أخطـــأ فـــي إدخـــال رقـــم بيتها 

وأبدلـــه برقـــم بيت عـــداد الجـــار، ولهذا 
اســـتمر عداد بيت جارها يصدر فاتورة 

عن استهالك بيتها ألكثر من عامين.
ولفتـــت إلـــى أن الهيئة طالبتها بســـداد 
المبلـــغ بأثـــر رجعي عـــن خطـــأ تتحمله 

الهيئة.
وأكدت أنها عّبأت استمارة طلب فحص 
العـــداد بنـــاًء على نصيحـــة من موظف، 
ولكـــن موظًفا آخر أبلغها بأن عداد بيتها 
ســـليم، مشـــيرة إلـــى وجـــود تبايـــن في 
تشـــخيص المشـــكلة من موظـــف آلخر، 
ولكـــن مـــؤّدى حديـــث الجميـــع بإلزامها 

بسداد فاتورة عن أخطاء الهيئة.
مـــن  الراقـــي  التعامـــل  إلـــى  وأشـــارت 
موظفـــي الهيئة، وتقديمهم اإليضاحات 
المناســـبة، ولكـــن جميعهـــم اتفقوا على 
أمر واحد وهو تحميلها ســـداد الفاتورة 

وتحمل خطأ الهيئة.
 ونّوهـــت إلـــى أنهـــا تواصلـــت مـــع نائبة 
المنطقة معصومة عبدالرحيم، ولم ترد 
على اتصاالتها، ثم بعثت لها رسالة عبر 
“الواتساب”، ورّدت األخيرة بعد ساعات 
بأنهـــا تجهل اســـم المواطنة وتستفســـر 

عن طلبها.

فاتورة استهالك شهر يناير 2020: 30.320 دينار

األســـرة  طـــب  استشـــارية  كشـــفت 
رابعـــة  الســـكري  أمـــراض  واختصاصيـــة 
الهاجـــري عـــن أنهـــا تابعـــت حـــاالت عـــدة 
لشـــباب رياضيين أصيبوا بمرض السكري، 
اإلصابـــة  وراء  الرئيـــس  الســـبب  وكان 
تنـــاول البروتينـــات، والتي يعتقـــدون أنها 
مـــن المكمـــالت الغذائيـــة، خصوصا بعض 
المكمالت الغذائية التي تصرف في بعض 

النوادي الرياضية من دون وصفة طبية.
ودقـــت الهاجري في تصريحـــات لـ “البالد” 
علـــى هامش مشـــاركتها في ورقـــة بحثية 
في مؤتمر “أاليميـــدو الثالث” الذي اختتم 
أعماله األســـبوع الماضـــي، ناقوس الخطر 
لحالـــة مجتمعية البد مـــن الوقوف عندها 
ومتابعتهـــا وإلقـــاء الضـــوء عليهـــا واتخاذ 
بشـــأنها  الالزمـــة  واإلجـــراءات  القوانيـــن 
لحماية الشـــباب الذين يقعـــون في براثنها 
يعرفـــوا  أن  دون  لهـــا  ضحيـــة  ويكونـــون 

نتائجها.
التـــي  البروتينـــات  هـــذه  أن  وأوضحـــت 
يتناولهـــا بعـــض الشـــباب ويقبلـــون علـــى 
اســـتخدامها ألكثر من مرة فـــي اليوم هي 
ليســـت مكمـــالت غذائية انما هـــي مدمرة 
لخاليـــا البنكريـــاس وتعمـــل علـــى تعطيل 
إفـــراز  عـــن  المســـؤولة  البنكريـــاس  غـــدة 
األنســـولين لتنظيـــم ســـكر الـــدم، وبالتالي 
تؤدي إلى إصابتهم بمرض الســـكري، علما 
أن تاريخهـــم المرضي ســـليم مـــن اإلصابة 

بهذا الداء.
وأكـــدت أن هـــذه المكمـــالت تحتـــوي على 
النمـــو  وهرمونـــات  التســـترون  هرمـــون 
لبنـــاء  تســـتخدم  والتـــي  والكورتيـــزون، 
أجســـامهم وإبـــراز عضالتهـــم، داعيـــة إلى 
تشـــديد الرقابة علـــى المراكـــز؛ ألن بعضها 

يقوم ببيعها من دون ترخيص وبالخفاء.
مـــن  كثيـــرا  أن  إلـــى  الهاجـــري  وأشـــارت 
الشـــباب البحرينييـــن يتجهـــون إلـــى بناء 
عضالتهـــم والمواظبـــة علـــى الذهـــاب إلى 
الصاالت لممارسة الرياضة وتضخيم هذه 
العضـــالت والحصـــول علـــى الجســـم الذي 
يشبه أجسام الممثلين وبعض الرياضيين، 
وهم ال يدركـــون الخطر الذي يتربص بهم 

من هذه المكمالت.
بدورها، أكدت استشارية تعمل في مجال 
الخصوبة وعالج العقـــم وأطفال االنابيب 

أنهـــا تعالج شـــبابا بحرينييـــن فقدوا األمل 
باإلنجاب بســـبب تناولهـــم فترة المكمالت 
الغذائيـــة دون أن يعرفوا مكوناتها وكانت 

النتيجة إصابتهم بالعقم.
وأوضحـــت أنهـــم وبعـــد عدة ســـنوات من 
الـــزواج وتأخر اإلنجـــاب، وراجعوا العديد 
مـــن المستشـــفيات الحكوميـــة والخاصة، 
وعندما قمنا بإجراء الفحوصات المخبرية 
وجدنـــا أن المكمـــالت التي كانـــوا يتناولها 
من منشطات تضخيم العضالت، أدت إلى 
تقليـــل نســـبة الحيوانـــات المنويـــة لديهم، 
ممـــا حرمهـــم مـــن اإلنجـــاب بعـــد الـــزواج، 
مشـــيرة إلى أن بعضهم يواصل العالج من 
آثار هذه المنشـــطات، بينما اضطر بعضهم 

للسفر إلى الخارج بحثا عن عالج.
إن  “البـــالد”:  لــــ  تصريحـــات  فـــي  وقالـــت 
الشـــباب يتجهـــون الســـتخدام المكمـــالت 
الغذائية لتسريع عملية تضخيم العضالت 
بمســـاعدة هـــذه المكمـــالت “المنشـــطات”، 
والتـــي تحتـــوى على بعـــض “ الفيتامينات 
األمينيـــة،  واألحمـــاض  والبروتينـــات 
واألحماض الدهنية والكراتين، ومحفزات 
هرمون التستوســـتيرون”، مشـــيرة إلى أن 
بعـــض تلـــك المواد غيـــر مصرح بهـــا تعمل 
علـــى إعطـــاء نتائـــج عكســـية للهرمونات، 
تظهـــر على المدى الطويـــل متمثلة ببعض 
القلبيـــة  كالســـكتة  الخطيـــرة  األمـــراض 
والدماغيـــة، وقـــد تســـبب العقـــم والتلـــف 
الكبـــدي، مؤكـــدة أن أكثـــر الشـــباب ليـــس 
علـــى درايـــة بخطورة هـــذه المكمالت وما 
تنتهـــي إليـــه مـــن مـــآٍس، وبعضهـــم اآلخر 
انتهت حياتهم الزوجية وكانت المكمالت 
والمنشطات سببا بانتهاء الحياة الزوجية 
وحصـــول الطـــالق، مؤكـــدة أن مثـــل هذه 
الحاالت معروفة لـــدى العديد من األطباء 

وموثقة لديهم.

الهاجري لـ “^”: شباب يصابون 
بالسكري بسبب “المكمالت الغذائية”

جثة عبداهلل تحولت للون األسود وسبب التسمم جرثومة بالمستشفى
يــروي الشــاب عبدالعزيــز مــن دار كليــب بألم وحرقــة األحداث المؤســفة التي 
مــرت بــه وبعائلته بعد ســماع نبــأ وفاة والده الخمســيني، والــذي يؤكد صحته 
الجيــدة، وال يشــكو مرضــا معينــا ســوى أنــه مريــض ســكلر وملتــزم بالــدواء، 
ويناشــد المســؤولين إيضاح أســباب وفــاة والده، والتي مازالــت مجهولة لحد 

اآلن، مؤكدا أنه لن يهدأ ويرتاح حتى يعرف السبب.

ويـــروي عبدالعزيـــز القصـــة الحزينـــة، 
وهـــو يحس بالقهر والظلـــم، مؤكدا أن 
خطـــأ طبيـــا جســـيما كان وراء وفـــاة 

والده.
ويقـــول فـــي یوم 31 أغســـطس 2019 
ذھب والـــدي عبدللـــه عبدالعزيز ناصر 
إلـــى مركـــز “محمد جاســـم كانـــو”؛ ألننا 
مـــن ســـاكني دار كليـــب؛ ألخـــذ عالجه 

المتابـــع  الطبيـــب  لـــه  وصفـــه  والـــذي 
لحالته الصحیة؛ لتقلیل نوبات السكلر، 
والتـــي قلَّـــت فـــي الســـنوات األخیـــرة، 
وفـــور رجوعه مـــن المركز إلـــى المنزل 
أحسَّ بتعب شـــدید جـــدا، مما اضطرنا 

لالتصال باإلسعاف.
وفـــور اســـتالمه فـــي قســـم األمـــراض 
الوراثیـــة أخـــذوه إلـــى الجنـــاح، وتـــم 

إدخاله یوما كامال، وھو یتألم وال أحد 
یعلم ما األسباب وراء ذلك األلم، وبدأ 

لون بشرته يتحول إلى لون غامق. 
وفـــي الیـــوم التالـــي أخـــذ والـــدي إلى 
العنایـــة الفائقـــة، وكان ذلـــك بتاریخ 1 
سبتمبر 2019، وتم إدخاله إلى العناية  

المركـــزة، وفـــور دخولـــه العنایـــة كان 
یتألم وكان بكامل وعیه ویرى ویتكلم 
مع كل مـــن حوله، وفجـــأة وفي الیوم 
التالـــي تدھورت حالة والدي، “وجعلوا 
والدي في غیبوبة اصطناعية” حســـب 
كالم الممـــرض المســـؤول، ووفق كالم 
المضـــادات  یتحمـــل  “لكـــي  الطبيـــب 
واألدويـــة”، مضيفـــا، وأنـــا أشـــك فـــي 
حقيقـــة هـــذا الـــكالم؛ ألنـــي وفـــي أول 
یـــوم إدخالـــه العنایـــة المركـــزة تكلمت 
مـــع والـــدي وكان واعیـــا ویتكلم معي 
حتـــى أن الممرض قال لـــي ال تزعجه، 
وكل شيء على ما یرام، اذھب وتعال 

لوالدك غدا.

عبدالعزيز لـ 
“البالد”: والدي 
مريض بالسكلر 

وتوفي بسبب خطأ 
طبي

ويقول الممرض إن والدي لدیه تسمم في الدم أو أن جرثومة أصابته، وهم  وال  «
یعلمون مصدر التسمم أو الجرثومة، وعلمت بعدها أن حالته تدهورت، فقد ارتفعت 

حرارته، ولم تكن تستجیب لألدویة وأخذ الضغط في االنخفاض، وأخذت جمیع 
األجھزة بالتوقف تدریجیا، ولكنهم ال يعلمون من أین ھذا التسمم أو من أين وصلت 

الجرثومة.

وبحزن يكمل عبدالعزيز المأساة ليقول وفي تاریخ 4 سبتمبر انتقل والدي إلى رحمة 
لله، وتم استالم الجثة وھي باللون األسود في الیوم نفسه من بعد الوفاة مباشرة.

وذكر ابن المتوفى، وفي تقریر الوفاة كتب أن سبب الوفاة بسبب السكلر، وحين 
راجعتھم بشكوى رسمیة لدى إدارة السلمانیة على أني استلمت جثة والدي باللون 

األسود، ویوجد لدي شھود من خارج العائلة شاھدوا الجثة وقت التشییع، وأن سبب 
الوفاة لیس مرض السكلر، بل من التسمم أو الجرثومة.

ويقول ابن المتوفى لقد تقدمت بطلب للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية “نهرا” بشكوى بتاريخ 5 يناير الماضي، مستعرضا فيها كل التفاصيل 

والتقارير، ولكني ولحد اآلن لم أستلم أي رد شاٍف حول الموضوع.

اإلصابة بالجرثومة

فاتورة استهالك شهر ديسمبر 2019: 15.950 دينار

فاتورة استهالك شهر فبراير 2020: 753.490 دينار ادفعوا الفاتورة تفادًيا لقطع التيار

محرر الشؤون المحلية

رابعة الهاجري



الجالية الباكستانية تدعم قطاعات اقتصادية بحرينية
أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أنَّ مملكة البحرين وجمهورية باكستان اإلسالمي، تمضيان بكل عزٍم وإصرار من قيادتيهما 
الحكيمتيــن وشــعبيهما الشــقيقين، علــى تحقيق المزيد من التعاون، وتقويــة روابط األخوة التاريخية، وتنمية المصالح المشــتركة، 
إلــى جانــب العمــل علــى مواجهــة التحديــات المختلفــة، وتحويلها إلى فــرص تدعم المســيرة التنموية فــي البلدين، معرًبــا عن الفخر 
واالعتزاز بالنهج الذي رّسخه عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحرص جاللته على بناء عالقات أخّوة 

وصداقة مع مختلف دول العالم، تفعياًل لمبادئ وقيم الدبلوماسية البحرينية.

 جـــاء ذلـــك، خـــال جلســـة المباحثات 
التـــي عقدهـــا رئيس مجلس الشـــورى، 
ورئيس مجلس الشـــيوخ الباكســـتاني 
مقـــر  فـــي  أمـــس  ســـنجراني،  محمـــد 
يـــزور  حيـــث  بالقضيبيـــة،  المجلـــس 
مملكـــة البحريـــن بدعـــوة مـــن رئيـــس 

مجلس الشورى.
الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد   

بالعاقات الوطيدة بين مملكة البحرين 
وجمهوريـــة باكســـتان اإلســـامية، وما 
تشهده من نمو مســـتمر، وتنسيق بّناء 
فـــي العديد مـــن األصعـــدة، وخصوًصا 
االقتصاديـــة والسياســـية والتعليميـــة 
والتشريعية والثقافية والرياضية، إلى 
جانـــب المجالين العســـكري والدفاعي، 
منّوًهـــا بالجهـــود التـــي تبذلهـــا الجالية 

البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الباكســـتانية 
ودورهـــا فـــي دعـــم وتنميـــة مختلـــف 
القطاعـــات االقتصادية واالســـتثمارية 

في المملكة.
 وأشـــار رئيـــس مجلـــس الشـــورى إلـــى 
أنَّ العاقـــات البحرينيـــة الباكســـتانية 
تعد مـــن العاقـــات الدوليـــة المتميزة، 
والممتـــدة ألكثـــر مـــن 50 عاًمـــا، وذلك 

لمـــا يحـــرص عليـــه البلـــدان الشـــقيقان 
مـــن بذل الجهـــود والمســـاعي الحثيثة 
للدفع بهذه العاقات نحو آفاق أرحب، 
واســـتثمار خبـــرات وتجـــارب البلديـــن 
والخطـــط  االســـتراتيجيات  لتنفيـــذ 
التنموية، والبناء على ما تحقق بفضل 
الشـــراكة القوية والتعـــاون الوثيق بين 

الصالح مستقباًل رئيس مجلس الشيوخ الباكستانيالبلدين.

القضيبية - مجلس الشورى
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المنظومة التشريعية البحرينية بالجانب الجنائي “متقدمة”
وزراء وبرلمانيـــون يشـــاركون بالجلســـة الحواريـــة “قـــراءة فـــي كتـــاب النهضـــة التشـــريعية”

أكـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
زينـــل أن المشـــروع اإلصاحـــي لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، يمثـــل البوابـــة 
الكبرى لانفتاح علـــى مرحلة تاريخية 
البحريـــن  مملكـــة  منحـــت  جديـــدة، 
عملية ديمقراطيـــة رائدة، تليق بالعمق 
الحضـــاري الـــذي تتمتـــع بـــه، وتعكـــس 
تطلعـــات الشـــعب البحرينـــي، في دولة 
قانونيـــة  أســـس  علـــى  تقـــوم  مدنيـــة، 
متينـــة، ومؤسســـات رصينـــة معطـــاء، 
ترتكـــز علـــى دســـتور عصـــري ومتقدم، 
وميثـــاق عمـــل وطنـــي، شـــكل قاعـــدة 
طموحـــات وتطلعـــات، اجتمعـــت عليها 
اإلرادة الملكية الســـامية، مع التطلعات 

الشعبية.
جاء ذلك خال الكلمة االفتتاحية التي 
تفضلت بها رئيسة مجلس النواب ضمن 
الجلســـة الحوارية التـــي نظمها مجلس 
النـــواب صباح أمس )األربعـــاء( بعنوان 
“قـــراءة في كتـــاب النهضة التشـــريعية 
في مملكة البحرين خال عشرين عاما 
2019-1999” والـــذي أصدرتـــه اإلدارة 
العامة للشـــؤون القانونية والسياســـية 
فـــي الديـــوان الملكـــي وبتوجيهات من 
وزيـــر الديوان الملكي الشـــيخ خالد بن 

أحمد آل خليفة.
النهضـــة  مســـيرة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  التشـــريعية 
اعتمـــدت “مصلحـــة المواطـــن” عنوانـــا 
لكل مراحل العمل الوطني في السلطة 
التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب، 

ومرجعا لسن القوانين والتشريعات.
وأضافـــت “لقـــد جـــاء عنـــوان الكتـــاب 
وثيقـــة  مـــن  األول  للبـــاب  ليعيدنـــا 
الـــذي حمـــل  الوطنـــي،  العمـــل  ميثـــاق 
اســـم “شـــخصية البحريـــن التاريخيـــة 
حضـــارة ونهضـــة”، ليشـــكل بيـــن نـــص 
الميثـــاق وتوثيـــق الكتـــاب الـــذي بيـــن 
البـــذرة  بيـــن  إنجـــاز  حكايـــة  أيدينـــا، 
األولى للنهضة، والثمرة المتحققة، بعد 
مســـيرة مـــن العمـــل الوطني الـــدءوب، 
وعطاءات المخلصيـــن في هذا الوطن 

العزيز، الذين ســـاهموا في بناء الوطن 
وتحقيق ازدهاره”.

وذكرت أن الســـلطة التشـــريعية عاقدة 
العزم على مواصلة الجهود، في تطوير 
التشـــريعات، الكفيلـــة بتســـريع عجلـــة 
وفـــي  كافـــة،  المجـــاالت  فـــي  التنميـــة 
الوطنـــي،  االقتصـــاد  تنميـــة  مقدمتهـــا 
والعمـــل مع الحكومة؛ مـــن أجل تقديم 
الرؤى الموجهة، لتنويع مصادر الدخل، 

والوصول إلى مرحلة التوازن المالي.
ولفتـــت إلـــى أن ميثاق العمـــل الوطني 
جاء ليحمـــل طموحا بحجم رؤية قائد 
حكيم، وتطلعات وطـــن عظيم، وإرادة 
شعب متماســـك، اتصل اســـمه بالوعي 
والمعرفـــة، وصناعة الحضارات القائمة 
التســـامح  مـــن  ســـامية  مبـــادئ  علـــى 
والتعايش الســـلمي، واالستعداد الدائم 

للتطور الديمقراطي.
اســـتنارت  البـــاد  نهضـــة  أن  وأكـــدت 
الملـــك  جالـــة  وقيـــادة  بحكمـــة 
واســـتطاعت أن تقدم تجربة سياســـية 
رائـــدة، عبـــر الممارســـة البرلمانية، ومن 
خـــال نظـــام برلمانـــي عصـــري، قائـــم 
علـــى )نظـــام المجلســـين( الممثـــل عـــن 
اإلرادة الشـــعبية، انطاقـــا مـــن مبـــادئ 
ودســـتور  الوطنـــي،  العمـــل  ميثـــاق 
مملكـــة البحريـــن الـــذي جعـــل الشـــعب 
مصـــدر الســـلطات، كمـــا جعـــل الفصـــل 
بيـــن الســـلطات ركيزة أساســـية للدولة 
القانونيـــة والمدنية، ومبـــدأ ديمقراطيا 

راسخا.
وحضر الجلسة الحوارية رئيس مجلس 

النواب الســـابق خليفة الظهراني وعدد 
الرفيعـــة  والشـــخصيات  الـــوزراء  مـــن 
ومســـؤولين من الســـلطتين التشريعية 
الرســـمية  والمؤسســـات  والتنفيذيـــة 

والدبلوماسية واألهلية.
خـــال  قدمهـــا  التـــي  ورقتـــه  وفـــي 
الجلســـة، قـــال وزيـــر العدل والشـــؤون 
خالـــد  الشـــيخ  واألوقـــاف  اإلســـامية 
حديثـــه  خـــال  خليفـــة  آل  علـــي  بـــن 
فـــي “محـــور التشـــريعات ذات الطابـــع 
الجنائي ومكافحة اإلرهاب” أن النهضة 
التشريعية تمثل إرساء لحكم القانون، 
بحيـــث تكون كافة اإلجراءات في ظل 

الدستور.
وأكد أن التشـــريعات والقوانين لم تكن 
لتصـــدر لـــوال التفهم والحـــرص والعمل 
الدءوب الذي بذلته السلطة التشريعية 
طـــوال 20 ســـنة مضـــت، مشـــيرا إلـــى 
أن مملكـــة البحريـــن تمتلـــك منظومـــة 
تشريعية متقدمة في الجانب الجنائي، 
حيث يمثل ذلك تتويجا للتعاون المثمر 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

دولة مؤسسات 

الماليـــة  وزيـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
واالقتصـــادي الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة ضمـــن محـــور 
التجـــاري  الطابـــع  ذات  “التشـــريعات 
واالقتصـــادي” أن النهضـــة التشـــريعية 
إصـــدار  علـــى  تقتصـــر  ال  مملكـــة  فـــي 
القوانيـــن وحســـب، إذ إن النهضة التي 
بـــدأت مـــع إطـــاق الرؤيـــة اإلصاحية 

رســـخت  الملـــك  لجالـــة  الشـــاملة 
وأدت  جديـــدة،  ومفاهيـــم  ممارســـات 
إلى تغيير واضح في الممارســـات على 

أرض الواقع.
وأشار إلى أن النهضة التشريعية برزت 
قانونيـــة  وأطـــر  وممارســـات  بمبـــادئ 
البحريـــن  مملكـــة  أن  أكـــدت  واضحـــة 
والقانـــون،  للمؤسســـات  دولـــة  تمثـــل 
حيـــث بدأت بميثاق العمل الوطني في 
2001، وتعديل الدستور في 2002، ثم 
إطـــاق الرؤيـــة االقتصادية في 2008، 
ضمن مســـيرة تهدف للوصول إلى بيئة 
تنافســـية عادلة ومفتوحـــة تخلق فيها 

فرصا واعدة للمواطنين.

نهضة تشريعية 

مـــن جانبه، تناول رئيس مجلس أمناء 
مركز البحرين للدراسات اإلستراتيجية 
والدوليـــة والطاقة )دراســـات( الشـــيخ 
عبـــدهللا بن أحمد آل خليفة في ورقته 
دعـــم  فـــي  المتخصصـــة  المراكـــز  دور 
أن  أكـــد  حيـــث  التشـــريعية،  النهضـــة 
مملكـــة البحريـــن وعلى مدار عشـــرين 
عامـــا من حكـــم جالـــة الملك شـــهدت 
نهضة تشريعية غامرة أرست وأسست 
لمفاهيـــم ومعانـــي العدالـــة والدســـترة 
والقوننـــة للحقـــوق والواجبـــات، لـــكل 
مواطنـــي مملكـــة البحريـــن والمقيمين 

فيها حبا وكرامة.
لجنـــة  رئيســـة  تحدثـــت  ذلـــك،  إلـــى 
والقانونيـــة  التشـــريعية  الشـــؤون 
بمجلس الشورى دالل الزايد في ورقة 
عملهـــا الجوانب التشـــريعية المرتبطة 
الصلـــة  ذات  “التشـــريعات  بمحـــور 
بحقوق المرأة”، حيث أكدت أن مملكة 
البحريـــن تمثل نموذجا ناجحا يحتذى 
بـــه لتمكين وتقّدم المـــرأة في المنطقة 
فـــي مختلـــف المياديـــن، فلقـــد تبـــوأت 
المرأة البحرينية المناصب التي تعكس 
قدرتهـــا وكفاءتهـــا القياديـــة والثقافية 
والفكرية والعلمية، وســـاهمت بشـــكل 
المجتمـــع  بنـــاء  فـــي  بالشـــراكة  كبيـــر 

وتقدّمه.

صورة جماعية ألبرز الحضور والمتحدثين بالفعالية

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

تعقيًبـــا علـــى ما نشـــر بصحيفة 
)البـــاد( يوم )األحـــد( الموافق 9 
2020م عـــن االزدحـــام  فبرايـــر 
المـــروري يســـبب غلـــق الشـــارع 
بالقـــرب مـــن مجمـــع التأمينات، 
األشـــغال  وزارة  أوضحـــت 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
القائمـــة  األعمـــال  أن  العمرانـــي 
بالقـــرب مـــن مجمـــع التأمينـــات 
أخـــرى  خدميـــة  لجهـــة  تابعـــة 

األشـــغال وشـــؤون  غيـــر وزارة 
البلديات والتخطيط العمراني. 
 تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن وزارة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
تقـــوم  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بمتابعـــة األعمـــال لتلـــك الجهـــة 
وذلك عـــن طريق وحدة متابعة 
األضرار بالطرق العامة بالوزارة 
لضـــرورة إعـــادة رصـــف الموقع 

في أسرع وقت ممكن.

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  حـــذرت 
االجتماعية مـــن التجاوب أو قبول 
دعـــوة مما يســـمى “اتحاد الشـــبيبة 
للجماعـــات  التابـــع  الصحراويـــة” 
االنفصالية في الصحراء المغربية، 
والـــذي يعتـــزم تنظيـــم مـــا يســـميه 
“منتدى دولي للشباب للتضامن مع 

الصحراء الغربية”.
وقالـــت الـــوزارة فـــي تعميـــم بعثته 
وحصلـــت  األهليـــة  للجمعيـــات 
“البـــاد” على نســـخة منـــه: ال يجوز 
ألّي جمعية أن تنتســـب أو تشـــترك 

أو تنضـــم لجمعية أو هيئة أو ناد أو 
اتحـــاد مقـــره خـــارج البحرين دون 

إذن مسبق من الوزارة.
وأضافت الـــوزارة: ُيعتبر مضي 45 
يوما دون البت في طلب االنتساب 
أو االشـــتراك أو االنضمـــام لاتحـــاد 
الخارجـــي إليـــه من الـــوزارة بمثابة 

رفض له.
ووقـــع علـــى التعميم مديـــرة إدارة 
دعـــم المنظمـــات األهليـــة بالـــوزارة 
نجـــوى جناحـــي. والتعميـــم مـــؤرخ 

في 13 فبراير 2020.

“األشغال”: رصف “التأمينات” بأسرع وقت

“التنمية” للجمعيات: ال تنضموا التحاد الشبيبة

عربات الطعام الرخيصة.. سهلة االشتعال
رأى رجل األعمال المتخصص في صناعة )العربات المتنقلة( حسين خليل أن أبرز 
األســباب التــي تقــف وراء الحوادث المتعلقة بالعربــات المتنقلة، تعود إلى تفضيل 
الراغبيــن بممارســة أنشــطة العربات المتنقلــة للعربات المنخفضــة التكلفة، التي ال 

تراعي في صناعتها اشتراطات السالمة المطلوبة.

وقـــال لـ”الباد” فـــي تعليقه على حادث 
حريـــق إحـــدى عربـــات تقديـــم الطعـــام 
أحـــد  ســـيارات  بمواقـــف  تـــراك”  “فـــود 
المجمعـــات التجارية بالرفاع الشـــرقي، 
إن معاييـــر الســـامة ال تقتصـــر فقـــط 
علـــى طريقـــة وجـــودة تصنيـــع العربة، 
بـــل يتعـــدى ذلـــك إلـــى اختيـــار الموقـــع 
المناســـب، واتخاذ اإلجراءات الوقائية 

المعدة لهذا الشأن.
ولفـــت إلى أنـــه تعلـــم صناعـــة العربات 
علـــى الطريقة األلمانيـــة عالية الجودة، 
التي تراعي كثيًرا جوانب السامة، بما 

يحـــد من وقوع األضرار حال وقوع أي 
حادث.

متكامـــل  نظـــام  وضـــع  أهميـــة  وأكـــد   
لتنظيم وإدارة هذا النوع من األنشطة، 
حيـــث لجـــأت عـــدد مـــن دول مجلـــس 
التعـــاون إلـــى تحقيـــق هـــذا األمـــر، عبر 
وضع كتيبات تفصيلية تنظم آلية عمل 

أنشطة العربات المتنقلة.
يتضمـــن  أن  ضـــرورة  إلـــى  ودعـــا   
التشـــريع الجزاءات التأديبية المناسبة 
الســـامة  الشـــتراطات  للمخالفيـــن 
المطلوبـــة لهـــذا النـــوع مـــن األنشـــطة، 

وفرض تســـجيل ســـنوي للعربـــات على 
غرار المركبات؛ للتحقق من صاحيتها، 
والحد من األضـــرار المحتملة في حال 

وقوع أي حادث. 
أعلنـــت فيـــه  فـــي وقـــت  ذلـــك  يأتـــي   
وزارة الداخليـــة تعرض إحـــدى عربات 
بيع األطعمـــة بمواقف أحـــد المجمعات 
التجارية بالرفاع الشـــرقي لحريق أدى 
إلى تضرر عدد من السيارات المجاورة 

دون وقوع إصابات.

وأشـــارت المعلومـــات األوليـــة للحادث 
إلـــى أن الحريق ناتج عن تســـرب وقود 

المولد الكهربائي.
ولـــم يتســـن للصحيفـــة االطـــاع علـــى 
تفاصيـــل أكثر عـــن الحادثـــة وأبعادها، 
حيـــث تواصلـــت مـــع صاحـــب العربـــة 

المحترقة ولم توفق في الحصول على 
رد منه.

وتدخـــل عربـــات بيع األطعمـــة المتنقلة 
األطعمـــة  خدمـــات  أنشـــطة  ضمـــن 
والمشروبات في نظام السجات التابع 

لوزارة التجارة والصناعة والسياحة.

ويشـــترط ممارســـة هذا النشـــاط بلوغ 
صاحبـــه 18 عاًمـــا للمؤسســـات الفردية 
والشـــركات، إلى جانـــب الحصول على 
موافقـــة 3 جهـــات ممثلـــة فـــي البلديـــة 
واإلدارة  الصحـــة،  ووزارة  المختصـــة، 

العامة للدفاع المدني.

حسين خليلجانب من حريق عربة الطعام في الرفاع الشرقي

صانع العربات 
حسين خليل معلًقا 

على حادث “فود 
تراك” الرفاع

نصف قرن من 
العالقات بين 

المنامة وإسالم آباد

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية
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كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن كلفة المواد واألجهزة الحديثة لمواد 
الفحص المختبري لفيروس كورونا التي اشترتها مؤخًرا تبلغ 9 آالف دينار.

ا علـــى ســـؤال برلمانـــي   وقالـــت ردًّ
للشـــورية جهـــاد الفاضـــل، وحصلت 
أن  منـــه،  نســـخة  علـــى  “البـــاد” 
الـــوزارة اشـــترت مواد للكشـــف عن 
الفيروسات األخرى المسببة للعدوى 
التنفسية التي تتشابه في أعراضها 
فيـــروس  أعـــراض  مـــع  المرضيـــة 

الكورونا.
 وأضافت الوزيرة أنها وضعت خطة 
للتصدي النتشـــار الفيروس لتشـــمل 
كافـــة األطـــراف المعنيـــة بالتصـــدي 

لهذا الفيروس المنتشر في الصين.
إجـــراءات  بيـــن  مـــن  أن  وذكـــرت 
إدارة الصحـــة العامة إعداد وتعميم 
دليـــل إرشـــادي اكلينيكـــي للعاملين 
الفيـــروس،  بخصـــوص  الصحييـــن 
الوبائـــي  الترصـــد  نظـــام  وتقويـــة 
فـــي  الحـــادة  التنفســـية  لألمـــراض 

المستشفيات.
معـــرض  زيـــارة  الوزيـــرة  وأكـــدت   
صحـــة  علـــى  لاطمئنـــان  الخريـــف 
القادميـــن والمشـــاركين مـــن الصين 

وعمل تقييم الحالة للمشـــاركين في 
المعرض، والتنسيق مع ممثلي إدارة 
مدينـــة التنيـــن التخـــاذ اإلجـــراءات 
االحترازيـــة وحصـــر القادميـــن مـــن 

الصين خال 14 يوًما السابقة.
بـــأن مختبـــرات  الوزيـــرة   ونّوهـــت 
الصحـــة مؤهلـــة الكتشـــاف حـــاالت 
اإلصابة بشـــتى أنواع الفيروســـات، 
حيـــث إن مختبرات الصحـــة العامة 
مجهزة بأحـــدث التقنيات المخبرية 
المنظمـــات  قبـــل  مـــن  والمعتمـــدة 
العالميـــة ويمتـــاز المختبـــر بوجـــود 
كوادر بحرينيـــة مؤهلة تم حصولها 
علـــى التدريب العملـــي والنظري من 
قبل مركز مكافحة األمراض بأميركا 

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 
للكشف عن الفيروسات الممرضة.

 وذكـــرت الوزيـــرة أن جميع األجهزة 
الموجودة بمختبرات الصحة العامة 
عـــن  المبكـــر  الكشـــف  علـــى  قـــادرة 
الفيروســـات ألنها تعتمد على تقنية 
الكشـــف الجيني عن المادة الوراثية 
الموجودة في الفيروســـات المسببة 

للعدوى.
 وبشـــأن استفســـار الفاضـــل عما إذا 
كان يجب نقل المسافرين القادمين 
ألن  الصحـــي  للعـــزل  الصيـــن  مـــن 
مـــدة حضانـــة الفيـــروس 14 يوًمـــا، 
رّدت الوزيـــرة بـــأن إجراءات فحص 
المســـافرين المتبعـــة هـــي إجراءات 

موّحدة وال تكتفي فقط بمجرد 
فحـــص المســـافرين القادميـــن 
مـــن الصين في المطـــار ولكن 

يتـــم متابعتهم حتـــى انتهاء 
الفيـــروس  حضانـــة  فتـــرة 
اإلرشـــادات،  وإعطاؤهـــم 

واتخذت جميع الدول إجراء 
عـــزل المســـافرين القادمين من 

مقاطعة ووهان الصينية.
وأشـــارت لمتابعـــة الـــوزارة 
التقييم الصحـــي والوبائي 
للقادمين من الصين خال 
14 يوًمـــا، ومتابعـــة الطلبة 

العائدين.

ــة فــقــط ــي ــن ــي ــص ــن مــقــاطــعــة ووهـــــــان ال ــ ــن م ــيـ ــادمـ ــقـ ــة والـ ــب ــل ــط ــل ــزل ل ــ ــع ــ ال

ا على الفاضل: 9 آالف دينار كلفة شراء أجهزة فحص كورونا وزيرة الصحة ردًّ

محرر الشؤون المحلية

تدريب معلمين على 6 مناهج جديدة بالذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي
يقــوم مركــز التميز للتعليم الفني والمهني بوزارة التربية والتعليم بتدريب 
معلمين ومعلمات من مدارس المرحلتين اإلعدادية والثانوية، على مهارات 
واســتراتيجيات تدريس ســتة مناهج جديدة أعدتها الوزارة مؤخًرا، ترّكز 
علــى علــم الروبوتات والــذكاء االصطناعــي واالبتكار واالقتصــاد الرقمي، 
وتــدّرس فــي حصص المجاالت العملية والمســاقات التطبيقيــة اإلثرائية، 
لتســاعد الطلبــة على التعّلم بصــورة عملية تثير دافعيتهم للتفكير النشــط 
وابتــكار الحلــول اإلبداعية. وقــد زارت )البالد( مقر التدريــب إللقاء المزيد 

من الضوء على هذا الموضوع.

 فـــي البداية، أشـــار رئيـــس مركز 
التميـــز للتعليـــم الفنـــي والمهنـــي 
إلـــى  هللا   شـــكر  أحمـــد  عيســـى 
أنـــه فور توجيـــه الـــوزارة بإدراج 
مســـاقات فنيـــة جديـــدة للتعليم 
الثانوي والتعليم اإلعدادي ضمن 
المقـــررات اإلثرائيـــة، تم تشـــكيل 
وتصميـــم  إلعـــداد  فنيـــة  لجـــان 
جديـــدة  دراســـية  مناهـــج  ســـتة 

ترتكـــز علـــى الروبـــوت والـــذكاء 
تحـــت  واالبتـــكار،  االصطناعـــي 
للتعليـــم  التميـــز  مركـــز  إشـــراف 
الفنـــي والمهني، وباالشـــتراك مع 

ممثلي إدارة التعليم الثانوي.
 وأوضـــح أن المقـــررات اإلثرائية 
هـــي:  اإلعداديـــة  للمرحلـــة 
مدخـــل  الرقميـــة،  اإللكترونيـــات 
علـــى عالـــم الروبـــوت واإلنســـان 

اآللـــي، البرمجـــة اإلبداعيـــة، أمـــا 
للمرحلـــة  اإلثرائيـــة  المقـــررات 
اإللكترونيـــات  فهـــي:  الثانويـــة 
الروبـــوت،  مهـــارات  الرقميـــة، 
الراسبيري باي، وبعد االنتهاء من 
إعداد النســـخة األولية للمقررات 
علـــى  عرضهـــا  تـــم  اإلثرائيـــة 
المختصيـــن مـــن قطـــاع المناهج 

وجامعـــة  التربـــوي  واإلشـــراف 
البحرين، وبناء عليه تم تحديث 
المقررات من قبـــل اللجان الفنية 
للوصـــول إلـــى النســـخة النهائية، 
وتم توجيه المركز بتنفيذ برامج 

المعلميـــن  لتدريـــب  تدريبيـــة 
المقـــررات  بتدريـــس  المكلفيـــن 
المرحلتيـــن  فـــي  اإلثرائيـــة 

اإلعدادية الثانوية.
 وأضـــاف شـــكر هللا أن المركز قد 

قـــام بإعـــداد واعتمـــاد مجموعـــة 
والبـــدء  تدريبيـــة،  البرامـــج  مـــن 
المعلميـــن  وتدريـــب  بتنفيذهـــا 
المكلفيـــن بتدريـــس مقرر مدخل 
واإلنســـان  الروبـــوت  عالـــم  إلـــى 
اإللكترونيـــات  ومقـــرر  اآللـــي، 
اإلعداديـــة،  للمرحلـــة  الرقميـــة 
ومقرر مهارات الروبوت للمرحلة 
اإللكترونيـــات  ومقـــرر  الثانويـــة، 
الثانويـــة،  للمرحلـــة  الرقميـــة 
ـــا باتخاذ  كمـــا يقـــوم المركـــز حاليًّ
العتمـــاد  الازمـــة  اإلجـــراءات 
لتدريـــب  إضافييـــن  برنامجيـــن 
بتدريـــس  المكلفيـــن  المعلميـــن 
مقرر البرمجة اإلبداعية للمرحلة 
بـــاي  والراســـبيري  اإلعداديـــة، 

للمرحلة الثانوية.

تشمل 
اإللكترونيات 

الرقمية وعالم 
الروبوت والبرمجة 

اإلبداعية

اختتام التصفيات الداخلية في تحدي القراءة

اختتمـــت مـــدارس مملكـــة البحريـــن التصفيـــات الداخليـــة األولى لمســـابقة 
تحـــدي القـــراءة العربي في دورتها الخامســـة، باختيار 3 مـــن الطلبة األوائل 
على مســـتوى كل مدرسة؛ تمهيًدا لعقد التصفيات على مستوى المحافظات 
في األسبوع األخير من شهر فبراير الجاري، ومن ثم اختيار الطلبة األفضل 
على مســـتوى مملكة البحرين، للمشاركة في التصفيات النهائية التي ستقام 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
وأثنـــاء التصفيـــات الداخليـــة، تـــم تشـــكيل لجـــان داخليـــة في كل مدرســـة، 
الختيار أفضل 3 طاب ممن أكملوا قراءة 50 كتاب، وبعدها قامت كل لجنة 
بإرسال كشوف النتائج إلى اللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم، لتقوم 
األخيرة بدورها بتحويل جميع الطاب الذين تم اختيارهم للمرحلة الثانية 
مـــن التصفيات التي ســـتجرى على مســـتوى محافظات مملكـــة البحرين، إذ 
تـــم تخصيـــص 5 مراكـــز للتصفيـــات في محافظـــات مملكة البحريـــن األربع، 

الحتواء العدد الكبير المشارك هذا العام في التحدي. 
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن وزارة التربيـــة والتعليـــم أنهـــت مبكًرا اســـتعداداتها 

لمواصلة مسيرة إنجازات المملكة في الدورة الجديدة من هذه المسابقة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التصفيات بمدرسة صفية بنت عبدالمطلب

قالــت رئيســة لجنــة الخدمــات بمجلــس الشــورى جهــاد الفاضل بــأن وزارة الصحة تأّخــرت في اتخاذ اإلجــراءات الفعالــة والوقائية 
للتصدي لوصول حاالت مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا للبحرين، وذلك بعد انتشار األخبار السلبية عن خطورة هذا المرض.

 وأضافـــت تعقيًبـــا علـــى رّد وزيرة الصحة 
البرلمانـــي:  ســـؤالها  عـــن  الصالـــح  فائقـــة 
أصـــدرت منظمـــة الصحـــة العالميـــة بيانها 
التحذيـــري لمستشـــفيات العالم من ظهور 
الفيـــروس بتاريـــخ 14 ينايـــر 2020، بينما 

صدر أول بيان تطميني 
الصحـــة  وزارة  مـــن 
البحريـــن  لســـكان 
بشـــأن اســـتعداداتها 

للفيـــروس  للتصـــدي 
ينايـــر   22 بتاريـــخ 
بعـــد  أي   ،2020
أســـبوع من انتشار 
والهلـــع  القلـــق 

والتســـاؤالت والشـــائعات بالمجتمع، وكان 
األجـــدى أن تكـــون الـــوزارة أكثـــر تفاعـــاً 
واســـتجابة مـــع هـــذا الموضوع الـــذي يهم 
الصحة العامة. وفيما يأتي أبرز ما تضمنه 
تعقيـــب الفاضـــل على رد 

الصالح:
 أشـــكر وزيرة الصحة 
األخت فائقة الصالح 
علـــى إجابتهـــا عـــن 
البرلماني  ســـؤالي 
تضمنتـــه  ومـــا 
مـــن  إجابتهـــا 
كاف  شـــرح 
صيـــل  تفا و
فـــي  تســـهم 
يـــم  تقد
مـــة  لمعلو ا
المفيـــدة بشـــأن موضـــوع مهم 

يشغل بال الرأي العام المحلي والعالمي.
• أثّمن صدور التوجيهات السامية من ولي 
العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة بجلســـة مجلـــس الوزراء 

لســـرعة   2020 ينايـــر   27 فـــي  المنعقـــدة 
توفيـــر أجهزة الفحص المبكر للكشـــف عن 
فيروس كورونا )كوفيـــد 19(، وهذا القرار 
دليل يؤكد على أن الصحة محور أساسي 
ضمـــن برنامـــج عمـــل الحكومـــة، وتمثـــل 
أولويـــة  األخطـــار  مـــن  المجتمـــع  وقايـــة 

مستمرة.
• فـــي تقديـــري بـــأن وزارة الصحة تأخرت 
فـــي اتخاذ اإلجـــراءات الفعالـــة والوقائية 
للتصدي لوصول حاالت مشـــتبه بإصابتها 
بعـــد  وذلـــك  للبحريـــن  كورونـــا  بفيـــروس 
انتشـــار األخبار الســـلبية عـــن خطورة هذا 
المـــرض وبعـــد أن اتخـــذت دول خليجيـــة 
وعربيـــة إجراءات وقائيـــة احترازية ومن 
هنـــا بدأ تحـــرك الوزارة كرد فعـــل أكثر من 
كونـــه إجـــراًء ينطلـــق مـــن وجـــود خطـــة 
بالمشـــكات  الطـــوارئ  إلدارة  مســـتمرة 

الصحية.
• لقـــد أصـــدرت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
بيانهـــا التحذيري لمستشـــفيات العالم من 
ظهـــور الفيروس بتاريـــخ 14 يناير 2020، 
احتمـــاالت  المنظمـــة  تحذيـــر  وتضمـــن 
انتشـــار هـــذا الفيـــروس على نطاق أوســـع 
مـــن الصيـــن، وعندمـــا أقول بـــأن خطوات 
وزارة الصحـــة متأخـــرة، فقـــد صـــدر أول 
بيان تطميني من الوزارة لســـكان البحرين 

للفيـــروس  للتصـــدي  بشـــأن اســـتعداداتها 
بتاريـــخ 22 ينايـــر 2020، أي بعـــد أســـبوع 
والتســـاؤالت  والهلـــع  القلـــق  انتشـــار  مـــن 
والشـــائعات بالمجتمـــع، وكان األجـــدى أن 
تكون الـــوزارة أكثر تفاعاً واســـتجابة مع 

هذا الموضوع الذي يهم الصحة العامة.
ترافـــق  أن  الـــوزارة  علـــى  يتعّيـــن  كان   •
التعاميـــم  وإصـــدار  اإلداريـــة  إجراءاتهـــا 
لـــإدارات المختصة بالـــوزارة بالعمل على 
توعية عامة عبر وسائل اإلعام ومنصات 
التواصل االجتماعي بشـــكل أســـرع وذلك 
عـــن وصـــول  الشـــائعات  تفادًيـــا النتشـــار 
الفيـــروس للبحريـــن فضاً عـــن أن الوزارة 
تأخـــرت في الرد على كثير من الشـــائعات 
التي تنتشـــر بوسائل التواصل االجتماعي 
وكان األجـــدى التصـــدي لها بشـــكل فوري 
ومباشـــر ســـواء من خال إصـــدار بيانات 
اإلدالء  خـــال  مـــن  أو  ســـريعة  إعاميـــة 

بتصريحات صحافية لوسائل اإلعام.
• لقـــد جاء قراري بتوجيه ســـؤال برلماني 
لوزيـــرة الصحـــة نتيجـــة متابعـــة موضوع 
مهـــم شـــغل اهتمام الـــرأي العـــام وانطاًقا 
مـــن واجبي كعضو بالســـلطة التشـــريعية، 
وزارة  إدارة  طريقـــة  مـــن  الحظتـــه  ومـــا 
الصحـــة لهـــذا الموضوع المهـــم. وألن هذا 
الموضوع يمثل أولوية قصوى لدى جميع 

المســـؤولين وســـلطات الدولـــة فقـــد جـــاء 
قرار مجلـــس الـــوزراء بجلســـته المنعقدة 
ا بتشـــكيل فريق  بتاريـــخ 3 فبرايـــر إيجابيًّ
مـــن  العـــدوى  لخطـــر  للتصـــدي  حكومـــي 
الفيروس برئاســـة رئيس المجلس األعلى 
الشـــيخ  الفريـــق طبيـــب  للصحـــة معالـــي 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ويتولـــى 
إدارة اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة 
اللجنـــة  مـــع  بالتنســـيق  ويقـــوم  ـــا  طبيًّ
الوطنيـــة لمواجهـــة الكوارث فيمـــا يتعلق 
حيـــال  وبخاصـــة  اللجنـــة  باختصاصـــات 
الحـــاالت المشـــتبه بإصابتهـــا أو فـــي حال 
اكتشـــاف أّي حالـــة في البـــاد ال قدر هللا. 
وللـــه الحمد ومن بعد تشـــكيل الفريق فقد 
بـــدأ التواصـــل الفعال بشـــكل أفضل لنشـــر 
الطمأنينة لدى السكان من خطر الفيروس 
وذلـــك من خـــال التواصـــل اإلعامي عبر 
وســـائل  عبـــر  أو  والتلفزيـــون  الصحافـــة 

التواصل االجتماعي.
• آمـــل مـــن وزارة الصحـــة أن تكـــون لديها 
ووقائيـــة  واحترازيـــة  مســـتمرة  خطـــط 
إلدارة الطوارئ بحاالت مماثلة الكتشـــاف 
فيروســـات أو أمـــراض أو غيرهـــا، وذلـــك 
تفادًيا ألّي ماحظة بشـــأن طريقة إدارتها 
للملـــف. وأدعـــو هللا ســـبحانه وتعالـــى أن 

يحفظ البحرين من كل شر ومكروه.

... والفاضل تعّقب: لوضع خطط مستمرة ووقائية إلدارة الطوارئ



تنفيـــذًا لتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء، أعلنت سعادة السيدة فائقة 
بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة عن إطالق 
الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة مـــرض فيروس 

الكورونا كوفيد 19 
المواطنيـــن  ســـالمة  صحـــة  علـــى  حرصـــًا   
والمقيميـــن بهـــدف زيـــادة الوعي لـــدى كافة 

أفراد المجتمـــع حول المرض وطرق الوقاية 
منـــه من خالل وســـائل التواصل االجتماعي 
والصحافـــة واإلذاعـــة والتلفزيـــون والمراكز 
الصحيـــة و مقـــرات ســـكن العمـــال بالتعاون 
مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية وهيئة 

تنظيم سوق العمل. 
وأضافـــت  وزيـــرة الصحـــة بأنه مـــن منطلق 
المعلومـــات  كافـــة  إيصـــال  علـــى  الحـــرص 
المتعلقة بالحملة فقد تم اعتماد اللغة العربية 
وعدد من اللغات األخرى للمقيمين األجانب. 

ونوهـــت بأهميـــة االلتزام بطـــرق الوقاية من 
مـــرض فيـــروس الكورونا كوفيـــد 19 والتي 
أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بتنظيف 
اليديـــن بالصابون والماء أو بالكحول المعقم 
باستمرار، وتغطية الفم واألنف أثناء السعال 
أو  ورقـــي  منديـــل  باســـتخدام  العطـــس  أو 
أعلـــى الـــذراع، وتجنب االتصـــال الوثيق مع 
األشـــخاص المصابيـــن بأعـــراض أو عالمات 
نـــزالت البـــرد، وتجنـــب لمس االفـــرازات من 
الشـــخص المصاب مثل اللعاب أو اإلفرازات 

األنفيـــة.  وطمأنـــت الوزيـــرة الجميـــع بأنه ال 
توجـــد أي حالـــة إصابـــة تـــم تســـجيلها فـــي 
مملكـــة البحريـــن وأن كل الحـــاالت التـــي تم 
االشـــتباه بها أظهـــرت الفحوصات ســـالمتها 

من اإلصابة.
وأشـــارت الوزيـــرة إلـــى أنـــه يتـــم نشـــر آخـــر 
تطـــورات الوضـــع الوبائـــي لمـــرض فيـــروس 
كورونـــا كوفيـــد 19 حـــول العالم وفقـــًا آلخر 
العالميـــة وبشـــكل  الصحـــة  تقاريـــر منظمـــة 
محدث على موقع وزارة الصحة االلكتروني 

وكذلـــك علـــى قنـــوات التواصـــل االجتماعي 
التابعة لها. منوهًة بضرورة تلقي اإلرشادات 
مصادرهـــا  مـــن  االحترازيـــة  والتعليمـــات 
الرســـمية والموثوقـــة حـــول مـــرض فيروس 

الكورونا كوفيد 19. 
ودعـــت الوزيرة كافـــة المواطنين والمقيمين 
الخـــط  عبـــر  بالتواصـــل  التـــردد  عـــدم  إلـــى 
الساخن على مدار الساعة )17246769( ألي 
استفســـارات حول مرض فيـــروس الكورونا 

 وزيرة الصحةكوفيد 19.

المنامة - بنا

وزيرة الصحة: إطالق حملة وطنية بعدة لغات لمكافحة “الكورونا”
تنفيًذا لتوجيهات سمو ولي العهد... وحرصا على سالمة المواطنين والمقيمين

خليجي يعترف لمسؤول الجسر: دخلت البالد ببطاقة مسروقة
الــــبــــاد عــــــن  وإبــــــــعــــــــاده  ســــــنــــــوات   3 بـــســـجـــنـــه  أمــــــــــرت  ــة  ــ ــم ــ ــك ــ ــح ــ ــم ــ ال

قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى بســجن خليجي فــي الثالثينات من عمره لمدة 3 ســنوات وأمرت بإبعــاده نهائيا عن البالد؛ 
إلدانتــه بدخــول البالد بطريقة غير مشــروعة بواســطة بطاقة ســرقها من شــخص آخر فــي بالده قبل دخوله المملكــة؛ نظرا إلى أنه 

مدان بقضية تعاطي مخدرات وصادر بحقه حكم نهائي واجب النفاذ.

لـــه  وجهـــت  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
اتهامـــات تتمثـــل فـــي أنـــه بتاريخ 31 

أكتوبر 2019، ارتكب اآلتي:
أوال: اشـــترك مـــع موظـــف عام حســـن 
النية في إدخال بيانات وســـيلة تقنية 
الجهـــات  إحـــدى  تخـــص  المعلومـــات 
شـــأنه  مـــن  نحـــو  علـــى  الحكوميـــة 
إظهـــار بيانـــات غيـــر صحيحـــة علـــى 
أنهـــا صحيحة وذلـــك بنية اســـتعمالها 
كبيانات صحيحـــة، حيث قام بتقديم 
بطاقـــة هويـــة خاصـــة بشـــخص آخـــر 
لضابط الجمـــارك ليتمكن من الدخول 

لمملكـــة البحريـــن وقد انطلـــت بطاقة 
الهويـــة على ضابـــط الجمارك مما أدى 
إلدخال األخير لبياناته لنظام الحاسب 
لشـــؤون  العامـــة  بـــاإلدارة  الخـــاص 

الجنسية والجوازات واإلقامة.
ثانيا: اســـتعمل محررا صحيحا باســـم 
شـــخص غيـــره بـــأن اســـتعمل بطاقـــة 
بصاحبهـــا  خاصـــة  صحيحـــة،  هويـــة 
الحقيقي المشار إليه، وقدمها لضابط 
الجمارك بجسر الملك فهد ليتمكن من 

دخول مملكة البحرين.
ثالثا: خالف األحكام وتعليمات قانون 

الهجـــرة واإلقامـــة وذلـــك بـــأن أعطى 
غيـــر  معلومـــات  المختـــص  الموظـــف 
بـــأن قـــام بتقديـــم بطاقـــة  صحيحـــة 
هويـــة تعـــود إلى شـــخص غيـــره على 

أنها تعود له.
رابعـــا: دخل البالد دون الحصول على 
إذن موظف الجوازات المختص ومن 

دون اتخاذ اإلجراءات المطلوبة.
المتهـــم  إلـــى  التفاصيـــل  وتشـــير 
الخليجـــي كان قـــد ضبـــط فـــي وقـــت 
ســـابق بقضيـــة مـــواد مخـــدرة وصدر 
ضـــده حكـــم نهائـــي وبـــات بالحبـــس 

لمـــدة 3 ســـنوات مـــع وقـــف التنفيـــذ 
بعـــد تأييد الحكم المســـتأنف وبغرامة 
ماليـــة واجبـــة النفـــاذ؛ لـــذا فقـــد صدر 
بحقه أمر بالقبـــض عليه وتم التعميم 
دخـــول  مـــن  تمكنـــه  ولعـــدم  باســـمه، 
مملكـــة البحريـــن خوفـــا مـــن القبـــض 
عليـــه تمكـــن من ســـرقة بطاقـــة هوية 
شـــخص آخر في بالده مـــن محفظته 
ودون علـــم األخيـــر، وتوجه مباشـــرة 
إلى جســـر الملـــك فهد وركن ســـيارته 

هناك واستقل سيارة أجرة.
إلـــى  وصـــل  عندمـــا  أنـــه  وأضافـــت 
كبائـــن الجـــوازات الخاصـــة بالجانـــب 
البحرينـــي، قـــدم البطاقـــة المســـروقة 
للموظف المختص علـــى أنها بطاقته، 

فانطلت على الموظف، وأثبت بياناته 
فـــي نظـــام الحاســـب اآللـــي الخـــاص 
الجنســـية  لشـــؤون  العامـــة  بـــاإلدارة 
لـــه  وســـجل  واإلقامـــة،  والجـــوازات 

دخول في الساعة 5:45 صباحا.
وفـــي اليوم التالي قـــرر العودة لبالده 
واســـتقل ســـيارة أجـــرة مـــرة أخـــرى 
اختصاصـــي  أن  إال  للجســـر،  وتوجـــه 
المنافذ - موظف الجوازات - وبعد أن 
اســـتلم من المتهم البطاقة المسروقة 
مدعيـــا أنـــه صاحبهـــا، قـــرر مطابقتهـــا 
به، فاكتشـــف أنها تعود لشـــخص آخر، 
فســـأله ثانية عما إذا كانت البطاقة له 
من عدمه، فأكد له المتهم أنها تعود له 

وأصر على إجابته أكثر من مرة.

النوبـــة  الموظـــف مســـؤول  أبلـــغ  لـــذا 
بالمنفـــذ، والـــذي طلـــب منـــه أن يأخذ 
المتهم للجانب السعودي ألخذ بصمته 
والتأكـــد مـــن بياناتـــه، وفـــي الطريـــق 
أقـــر المتهـــم بـــأن البطاقة ال تعـــود له، 
واعتـــرف أمـــام المســـؤول أنـــه ســـرق 

البطاقة وأخرج بطاقته الحقيقية.
أنـــه  وبالتدقيـــق علـــى بياناتـــه تبيـــن 
مكافحـــة  إدارة  لشـــرطة  مطلـــوب 
المخـــدرات، وصادر ضده أمر بالقبض 
عليـــه، فتـــم تحويلـــه إلدارة مكافحـــة 
المخدرات لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
بالحبـــس لمـــدة 3 ســـنوات الموقوفـــة 

وكذلك الغرامة المالية.
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المنامة - النيابة العامة

صّرح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة المستشــار حســين البوعلي بأن النيابة العامة تباشــر تحقيقاتها بشــأن 
واقعــة ضبــط عــدد مــن المتهمين حال قيامهم بالتالعب في المنتجات الغذائيــة منتهية الصالحية من خالل تغيير تاريخ صالحيتها 

وإعادة بيعها مرة أخرى.

وتعـــود تفاصيل الواقعـــة فيما أبلغت 
به إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة 
مـــن أنه قد وردت إليهم معلومات عن 
وجـــود مخزن في منطقـــة الهملة يتم 
فيـــه غـــش المـــواد الغذائيـــة منتهيـــة 
الصالحيـــة مـــن خـــالل تغييـــر تاريـــخ 
صالحيتهـــا وإعادة بيعهـــا مرة أخرى، 
وعليه تم التنســـيق بين إدارة الصحة 
وزارة  فـــي  والمختصيـــن  العامـــة 
الصناعة والتجارة والسياحة واإلدارة 
األمنيـــة المختصة، حيث قام مأمورو 
الضبـــط القضائـــي باتخـــاذ إجـــراءات 
تفتيش المخزن، وقد أســـفر التفتيش 
المتهميـــن  مـــن  اثنيـــن  ضبـــط  عـــن 

وبحوزتهمـــا منتجات غذائية فاســـدة 
منتهية الصالحية، واألدوات الخاصة 
وفـــرار  صالحيتهـــا  تاريـــخ  بتغييـــر 

متهمين آخرين.
وأشـــار البوعلي بـــأن النيابة العامة قد 
باشـــرت التحقيـــق فـــي الواقعـــة فـــور 
إبالغها، حيث أنكر المتهمان ما نســـب 
إليهما مـــن اتهامات بحيـــازة منتجات 
غذائيـــة فاســـدة منتهيـــة الصالحيـــة 
بقصـــد التداول، وعليه قامـــت النيابة 
ـــا  العامـــة بحبـــس المتهميـــن احتياطيًّ
وضبط وإحضـــار المتهميـــن الهاربين، 
كمـــا تـــم التحفـــظ علـــى المخـــزن وما 
أدوات وآالت وفحـــص  مـــن  بداخلـــة 

األغذيـــة المضبوطة وطلـــب تحريات 
إلحالـــة  تمهيـــًدا  الشـــرطة  جهـــات 

المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
يشـــار فـــي هـــذا الصـــدد أن المتهميـــن 
منتجـــات  حيـــازة  تهمـــة  يواجهـــان 
غذائيـــة فاســـدة منتهيـــة الصالحيـــة 
بقصد التداول، والتـــي تصل عقوبتها 
إلـــى الحبـــس لمـــدة خمـــس ســـنوات، 
وبالغرامة التي تصل إلى خمسة آالف 
دينـــار، وتنـــّوه النيابة العامـــة في هذا 
الصـــدد أنها ســـتّتخذ كافة اإلجراءات 
القانونية الرادعة للتصدي لكافة صور 
الغـــش والتالعـــب التـــي قد تنـــال من 

الصحة والسالمة العامة.

ـا وجــار القبــض علــى الهاربيــن حبــس اثنيــن احتياطيًـّ
مباشرة التحقيق في تداول منتجات غذائية فاسدة

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وافًدا دانته ببيع نبات الماريجوانا المخدر لصالح مصدر سري متعاون مع إدارة مكافحة 
المخــدرات؛ وذلــك بســجنه لمــدة 10 ســنوات، كما أمــرت بتغريمه مبلغ 10 آالف دينــار وبمصادرة المضبوطات وبإبعــاده نهائيا عن 

البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

 وقالـــت المحكمة في أســـباب حكمها إنه 
نظًرا لظـــروف الدعوى ومالبســـاتها فإنها 
أخـــذت المتهـــم بقســـط مـــن الرأفـــة عمال 
بحقهـــا المخول لها بمقتضـــى المادة )72( 

من قانون العقوبات.
 وذكـــرت المحكمـــة أن الواقعـــة تتحصل 
فـــي ورود معلومـــات لمـــالزم أول بـــإدارة 
تحرياتـــه  أكدتهـــا  المخـــدرات،  مكافحـــة 
السرية، تضّمنت أن المتهم يحوز ويحرز 
مـــادة الماريجوانا المخدرة بقصد االتجار 
فيها، لذا فقد أعّد كميًنا لضبطه واستعان 
بأحـــد مصادره الســـرية، والـــذي اتصل به 
ـــا تحـــت مســـمعه، وطلب شـــراء ما  هاتفيًّ
قيمتـــه 150 دينـــاًرا من المخـــدر المذكور، 

واتفقا على مكان التسليم.
أول  انتقـــل شـــرطي  ذلـــك،  إثـــر   وعلـــى 
والمصدر السري للمكان المتفق عليه، بعد 
أن زّوده بالمبلـــغ المتفـــق عليـــه واحتفظ 
بصورة منه، ولدى وصولهما لذلك المكان 
مكـــث غيـــر بعيد منـــه فيما كمن الشـــاهد 
لـــه  الثانـــي بالقـــرب منـــه بحالـــة تســـمح 

بمشاهدة عملية التسليم والتسلم.
المتهـــم  التقـــى  المحـــدد  الموعـــد  وفـــي   
بالمصـــدر الســـري وســـلم األخيـــر المبلـــغ 
النقدي فســـلمه المتهم كيس نايلون وبعد 
تمـــام التســـليم انصـــرف المصدر الســـري 
الكيـــس  وســـّلمه  األول،  للشـــاهد  وعـــاد 
وبداخلـــه مادة عشـــبية يعتقـــد احتواؤها 

علـــى مـــادة الماريجوانـــا، فقـــام الشـــاهد 
الثالث بالقبض على المتهم لتوافر الدالئل 
الكافية التهامه بحيـــازة المواد المخدرة، 
والـــذي عنـــد تفتيشـــه عثر بحوزتـــه على 

المبلغ النقدي المصور.
 وثبـــت بتقرير مختبر الســـموم والعقاقير 
بـــإدارة األدلـــة الماديـــة أن تلـــك اللفافـــة 
تحتـــوي علـــى خليـــط مـــن أجـــزاء نبـــات 

الماريجوانا المخدر.
وثبـــت للمحكمـــة أن الشـــاب الـــذي قارب 
الثالثين من عمره باع بتاريخ 21 نوفمبر 
2019 بقصـــد االتجـــار نبـــات الماريجوانا 
المخـــدر في غيـــر األحـــوال المرخص بها 

قانوًنا.

الرأفــة مــن  بقســط  المتهــم  أخــذت  المحكمــة 
10 سنوات وغرامة 10 آالف لوافد يبيع الماريجوانا

رفــض فتــح هاتفــه فرمــوه مــن الطابــق الرابــع
قررت المحكمة الكبرى الجنائية األولى تأجيل محاكمة 3 متهمين بالشروع 
فــي قتــل شــاب عبــر إلقائه مــن غرفة التهويــة )شــرفة( بالطابــق الرابع في 
إحــدى البنايــات بمنطقــة الحــد حــال كون المجنــي عليه بحالة ســكر، حتى 
جلســة األول من مارس المقبل؛ وذلك الســتدعاء شــهود اإلثبات بالقضية 

لسماع أقوالهم، مع استمرار حبس المتهمين.

وتتمثـــل التفاصيـــل فـــي أن المتهمين 
الثالثـــة كانوا قد توجهوا إلى مســـكن 
شـــقيق أحدهـــم الـــذي توجـــد بينهمـــا 
اعتـــداء  بقصـــد  عائليـــة،  خالفـــات 
األخيـــر علـــى شـــقيقه دون أن يتدخل 
اآلخـــران باألمر، إذ وقفـــا بجانب باب 
الشـــقة، وأثناء لقـــاء الشـــقيقين وبعد 
اعتـــداء األخ على أخيـــه تمكن األخير 
مـــن الهرب من قبضته إلى من ســـطح 
مجـــاور  مبنـــى  ســـطح  إلـــى  البنايـــة 
ومكـــث هنـــاك لفترة من الزمـــن، إال أن 

صديقـــه الذي كان نائما حينها بســـبب 
احتســـائهما المســـكرات “ويســـكي” لم 
يتمكن من الهرب وقد تعرض للضرب 
من قبـــل هـــؤالء الثالثة، حتـــى تمكن 
مـــن الفـــرار مـــن قبضتهـــم وتوجه إلى 

غرفة التهوية “الِمنَور” بالعمارة.
وهنـــاك اجتمعـــوا عليـــه وعمـــدوا إلى 
إلقائه من أعلى الشرفة البالغ ارتفاعها 
تعرضـــه  فـــي  تســـبب  مـــا  4 طوابـــق، 
إلصابـــات بليغـــة إثـــر ســـقوطه، لكـــن 
أحد المـــارة الحظ وجوده وهو مغمى 

عليه وملقى على األرض فاتصل على 
شـــرطة النجـــدة ليتم نقلـــه على وجه 
الســـرعة للمستشـــفى ليتلقـــى العـــالج 
الـــالزم، إذ تبين أنـــه أصيب في ظهره 

بعاهة مستديمة تقدر بنسبة 5 %.
وبعـــد تلقـــي المجني عليـــه للعالج تم 
التحقيق معه حـــول مرتكب الجريمة 
وأسبابها، فقرر إنه كان برفقة صديقه 
في مســـكنه، وهناك تناوال المســـكرات 
ســـويا ثـــم غلبـــه النـــوم، وأثنـــاء ذلـــك 

للشـــقة  أشـــخاص   3 بدخـــول  تفاجـــأ 
ويعتـــدون بالضرب على صديقه الذي 
هـــرب منهـــم للخـــارج، فحضـــر الثالثة 
إليه واعتدوا عليـــه بالضرب وحاولوا 
هاتفـــه  وأخـــذوا  رقبتـــه  مـــن  خنقـــه 
النقـــال وطلبـــوا منه فتحـــه، وضربوه 
بقطعة من الخشـــب على رأســـه بقوة، 

واستمر المتهم األول في ضربه بيديه 
بمساعدة من متهم آخر ال يعرفه، وأنه 
تمكـــن مـــن الهـــرب مـــن قبضتهـــم إلى 
المنـــور، لكنهـــم ركضوا خلفـــه وعمدوا 
إللقائـــه مـــن الطابـــق الرابـــع، فتمســـك 
البنايـــة قبـــل ســـقوطه، إال أن  بســـور 
إرادتهم كانت أقوى منه فســـقط على 

المكيفـــات فـــي تلـــك العمـــارة ومنهـــا 
إلى األســـفل وفقد الوعـــي حينها ولم 
يســـتيقظ إال وهو منوم في مستشفى 

الملك حمد.
وبالقبض على الشـــبان الثالثة اعترف 
اثنـــان منهمـــا أن شـــقيق المجني عليه 
منهمـــا  وطلـــب  لهمـــا  حضـــر  الثانـــي 
مســـاندته في التوجه معه إلى مسكن 
شـــقيقه؛ للتفاهم معه بســـبب خالفات 
عائليـــة بينهمـــا، وبالفعـــل حصـــل ذلك 
لكنهما لم يدخل للشـــقة حينما تشاجر 
الشـــقيقين، وقد تمكن شـــقيق المتهم 
األول من الهرب من قبضته ونزل إلى 
الشـــارع والذ بالفـــرار من المـــكان ولم 
يشـــتركا في الواقعة، وأثناء ذلك علما 
أن شخصا قد ســـقط من أعلى البناية 

إال أنهما لم يكونا على علم بهويته.

الضحية أصيب في 
ظهره بعاهة 

مستديمة تقدر 
بنسبة 5 %

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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علي الفردان

دبي - مباشر

الفلبينية من  العمالة  ارتفعت تحويالت 
الماضي  العام  الخارج في  إلى  البحرين 
سنوي،  أســـاس  على   %  37.96 بنسبة 
وفًقا  دوالر،  مليون   323.03 إلى  لتصل 
لبينات بنك الفلبين المركزي. ويوجد في 
البحرين حوالي 58 ألف فلبيني، ويعمل 
ألــف(   18 )قــرابــة  منهم   %  31 حــوالــي 

عامالت في المنازل.
مستندة  “مباشر”  لـ  إحصائية  وأظهرت 
ــركـــزي أن  ــمـ لــبــيــانــات بــنــك الــفــلــبــيــن الـ

دول  مــن  الفلبينية  العمالة  تــحــويــالت 
الخارج  إلى  الخليجي  التعاون  مجلس 
 10.36 2019 تراجعت بنسبة  العام  في 
% على أساس سنوي، إذ سجلت 5.76 
مقارنة   2019 ــعــام  ال فــي  دوالر  مــلــيــار 
في  تـــحـــويـــالت  دوالر  مــلــيــار  بــــــــ6.43 
المركزي  بيانات  وبحسب   .2018 العام 
الفلبيني، تراجعت تحويالت العمالية من 
4 دول خليجية على رأسها قطر بنسبة 
24.79 %، فرغم حاجة تلك الدولة إلى 
مشروعات  إلنــجــاز  العمالة  مــن  الــمــزيــد 

استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، 
صعوبات  يــواجــه  الــعــمــالــة  مــلــف  أن  إال 
عدة بين تأخر األجــور، وظــروف العمل 
العمالة  تحويالت  وارتــفــعــت  القاسية. 
السابق  العام  في  الكويت  من  الفلبينية 
اســتــحــوذت  فــيــمــا   ،%  10.07 بــنــســبــة 

المملكة العربية السعودية على النصيب 
الفلبينية  العمالة  تحويالت  مــن  األكــبــر 
من دول الخليج بقيمة 2.09 مليار دوالر 
العمالة  جاءت  فيما  الماضي،  العام  في 
 229.48 بواقع  األقــل  عمان  من سلطنة 

مليون دوالر.

38 % ارتفاع تحويالت الفلبينيين بالبحرين

“مزاد” توقع اتفاقية لبيع عقارات “إدامة”
ــل ــ ــري ــ أب  12 ــا  ــ ــي ــ ــرون ــ ــت ــ ــك ــ إل أراضــــــــــي  ــع  ــ ــط ــ ق  6 طـــــــرح 

وقعــت شــركة مــزاد مع شــركة البحرين لالســتثمار العقاري )إدامة( في موقع شــركة 
ممتلــكات البحريــن القابضــة )ممتلكات(، علــى اتفاقية تعاون لبيع العقــارات المحلية 
التــي تمتلكهــا شــركة إدامة، إذ تم تعيين شــركة مــزاد لتقديم خدمــات المزادات عبر 
طرح هذه العقارات للبيع في المزادات اإللكترونية بالتعاون مع الشركات المختصة 

في هذا المجال.

توقيع  حفل  أثــنــاء  مــزاد  شركة  وأعلنت 
تدشين  عــن  ــة  إدامـ شــركــة  مــع  االتفاقية 
 2020 أبريل   12 يــوم  اإللكتروني  المزاد 
ولمدة 3 أسابيع، الذي يعد األول من نوعه 
استراتيجيًا  تكاماًل  ويمثل  البحرين  في 
إذ  ممتلكات،  مجموعة  شركتي  بين  مــا 
ستتم المزايدة على 6 قطع من األراضي، 
المستثمرين  أمام  الفرصة  المزاد  ويتيح 
للمشاركة  واألفــراد  األعمال،  أصحاب  أو 
ــات  ــانـ ــكـ ــدف اســـتـــكـــشـــاف اإلمـ ــهـ ـــه؛ بـ ــي فـ
العقارات  المطروحة من خالل مجموعة 

المتنوعة.
أمين  إلدامـــة  التنفيذي  الــرئــيــس  وأعــلــن 
الذي  األول  العقار  العريض، عن تفاصيل 
المزاد، وهو عبارة عن  سيتم عرضه في 
مساحتها  تبلغ  مطورة  غير  أرض  قطعة 
12 ألف متر مربع وتقع في منطقة عالي 
ــادات والــجــامــعــة  ــ بــالــقــرب مــن مجمع ريـ

العربية المفتوحة.
الخمسة  الــعــقــارات  عــن  اإلعـــالن  وسيتم 
المتبقية والتي سيتم طرحها ضمن هذا 
إعطاء  أجل  مــارس؛ من  المزاد في شهر 

والمستثمرين  المحتملين  الــمــشــتــريــن 
للمزاد  المسبق  للتحضير  كــافــيــة  فــتــرة 

اإللكتروني المباشر.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة 

ممتازة  فرصة  “إنها  العريفي  طالل  مزاد 
بــصــورة  ــمــزايــدة  ــل ل بــالــشــراء  للمهتمين 
يتم  التي  الــعــقــارات،  هــذه  على  مباشرة 

طرحها في السوق ألول مرة”.

توقيع االتفاقية بين الجانبين

المنامة - شركة مزاد

%  16.5 نـــســـبـــتـــهـــا  بــــــزيــــــادة 

أرباح “ABC اإلسالمي” 2019

أعلــن بنــك ABC اإلســالمي أمــس، أن األربــاح الصافية خالل الســنة الماليــة المنتهية في 31 ديســمبر 2019 بلغت 
37.3 مليون دوالر. وشهد إجمالي الدخل التشغيلي وصافي الربحية نموا بنسبة تتجاوز 10 % بالمقارنة مع العام 

2018. وفيما يلي أبرز النتائج المالية الخاصة بالبنك. 

النتائج المالية للربع الرابع

بلغت األرباح الصافية خالل الربع الرابع 
من العام الجاري 8.5 مليون دوالر، وهي 
أعلى بنسبة 26.6 % عن األرباح الصافية 
الــمــســجــلــة فـــي الـــربـــع الـــرابـــع مـــن الــعــام 
دوالر. مليون   6.7 بلغت  والتي  الماضي 

كما ارتفع مجموع الدخل التشغيلي إلى 
12.1 مليون دوالر، مسجاًل زيادة بنسبة 
دوالر  مليون   11.2 مــع  مقارنة   %  7.7
الماضي. العام  من  المقابلة  الفترة  في 

 2.8 التشغيلية  ــمــصــروفــات  ال وبــلــغــت 
المصروفات  مع  بالمقارنة  دوالر،  مليون 
في  دوالر  مليون   1.9 البالغة  التشغيلية 

الفترة ذاتها من العام الماضي. 
وبلغ صافي مخصص الخسائر االئتمانية 
للربع الرابع 0.7 مليون دوالر أقل بنسبة 
2.5 مليون دوالر  بالمقارنة مع   % 73.6
إلــى  الــســابــق، عــائــد  لــلــعــام  للفترة ذاتــهــا 

التحسن في الجودة االئتمانية.

النتائج المالية للسنة 2019

مبلغ   2019 لعام  الصافية  األربــاح  بلغت 
نسبتها  بــزيــادة  أي  دوالر،  مليون   37.3
دوالر  مليون   32 مــع  مــقــارنــة   %  16.5

مسجلة في السنة المالية السابقة.
إلى  التشغيلي  الــدخــل  مجموع  وارتــفــع 
46.7 مليون دوالر، مسجاًل زيادة بنسبة 
10.4 % بالمقارنة مع 42.3 مليون دوالر 

للعام السابق.
 8.5 التشغيلية  ــمــصــروفــات  ال وبــلــغــت 
 27.5 بنسبة  أعلى  وهــي  دوالر،  مليون 
العام  من  ذاتها  الفترة  مع  بالمقارنة   %
الماضي والبالغة 6.6 مليون دوالر. وعلى 
ــاس مـــعـــدل، ارتــفــعــت الــمــصــروفــات  أســ
بعد   %  12.9 بنسبة   2019 العام  خــالل 
عدم احتساب المصروفات غير المتكررة 

في العام 2018. 
وبلغ صافي مخصص الخسائر االئتمانية 
 %  85.3 بنسبة  أقــل  دوالر  مليون   0.5
للعام  دوالر  مــلــيــون   3.2 مــع  بــالــمــقــارنــة 

الجودة  في  التحسن  إلى  عائدًا  السابق، 
االئتمانية.

الميزانية العامة

 ABC بــلــغ إجـــمـــالـــي مــــوجــــودات بــنــك
 31 فــي  دوالر  مليار   2.079 اإلســالمــي 
إجــمــالــي  مـــع  ــة  مــقــارن  ،2019 ديــســمــبــر 
الموجودات البالغ 1.745 مليار دوالر في 

نهاية العام 2018.
وبلغ مجموع حقوق المساهمين في 31 
دوالر،  مليون   365 مبلغ   2019 ديسمبر 
نهاية  في  دوالر  مليون   352 مع  مقارنة 

العام 2018.
قوية  للبنك  الرأسمالية  القاعدة  وبقيت 
جًدا حيث أن النسبة الكلية لكفاية رأس 
الفئة  نسبة  وبلغت   ،%  30 بلغت  المال 

األولى من رأس المال 29 %.
وفي تعليق له حول النتائج المالية، قال 
اإلسالمي،   ABC لبنك  المنتدب  العضو 
حـــّمـــاد حــســن “بـــعـــون مـــن هللا وفــضــلــه، 
2019 عــامــا آخــر مــن األداء  الــعــام  كــان 

استمرار  من  الرغم  على  للبنك  الممتاز 
على  مستندًا  للسوق،  الصعبة  الظروف 
نهجنا لالرتقاء بقاعدة عمالئنا لتحسين 
المستمرة  وجهودنا  االئتمانية.  الجودة 
تــقــديــم خـــدمـــات وحـــلـــول مبتكرة  فـــي 
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية لعمالئنا 
واإلدارة  التدقيق  إلى  إضافة  الحاليين، 
إننا  االئــتــمــانــيــة.  للمخاطر  االســتــبــاقــيــة 
األســاســيــة  بــالــمــبــادئ  ملتزمين  زلــنــا  مــا 
توسيع  إلى  أوالً  الهادفة  الستراتيجيتنا 
االنتشار  ثانيا  امتيازنا،  جوهر  وتعميق 
بنك  مجموعة  شبكة  خــالل  مــن  عالميًا 
عملنا  إدارة  نــمــوذج  تعزيز  ثالثًا   ،ABC

على النطاق العالمي”.
2020 بتفاؤل  العام  وأضاف “ننتقل إلى 
االمتثال  معايير  أعلى  على  الحفاظ  مع 
ألحكام الشريعة اإلسالمية في عملياتنا”.

المنامة - ABC اإلسالمي

حّماد حسن

المنامة - فلك لالستشارات

انطالق “قمة 
فلك” 25 مارس

تنظيم  عن  لالستشارات  فلك  أعلنت 
للتفكير  الرابعة من “قمة فلك  الــدورة 
 25 يــوم  المنامة  في  االعــتــيــادي”  غير 
مارس 2020 تحت رعاية وزير شؤون 
ــمــن الــمــؤيــد.  ــريـــاضـــة، أي ــشــبــاب والـ ال
التنفيذي  والرئيس  المؤسس  وأعــرب 
لـــالســـتـــشـــارات، سهيل  فــلــك  لــشــركــة 
شــؤون  لــوزيــر  امتنانه  عــن  القصيبي 
الشباب والرياضة على تفضله برعاية 
“تمكين”  لـــ  بالشكر  تــوّجــه  كما  القمة، 

على دعمها المتواصل.

37.3
دوالر مليون 

“جارمكو” تعتزم بدء “إعادة التنظيم” في النصف الثاني
ــاري” ــ ــي ــ ــت ــ االخ “الـــتـــقـــاعـــد  لـــــ  ــاد  ــعـ ــبـ ــتـ اسـ وال  بـــالـــمـــوظـــفـــيـــن  ــوح  ــتـ ــفـ مـ اجـــتـــمـــاع 

قــال رئيــس مجلس إدارة شــركة الخليج لدرفلة األلمنيوم “جارمكو”، وهي أول شــركة تتقــدم بطلب للحماية بموجب 
قانــون إعــادة التنظيم واإلفالس، باســم الســاعي، إن الشــركة تطمح للتوافــق مع لجنة الدائنيــن لتقديم خطة إعادة 

التنظيم إلى المحكمة خالل النصف الثاني من العام الجاري.

ــارات  ــفـــسـ ــتـ اسـ ــلـــى  عـ الـــســـاعـــي  ورد 
مع  عقد  اجتماع  يخص  فيما  “الــبــالد” 
ــشــركــة أمــــس؛ إلطــالعــهــم  مــوظــفــي ال
عــلــى الـــتـــطـــورات مـــن بــــاب ســيــاســة 
الــشــفــافــيــة الــتــي تــنــتــهــجــهــا الــشــركــة، 
هدفه  المفتوح  االجــتــمــاع  أن  أكــد  إذ 
لــلــمــوظــفــيــن وتلقي  الـــصـــورة  إيـــضـــاح 

استفساراتهم.
تــداولــه  جــرى  مــا  صحة  يخص  وفيما 
بين موظفي الشركة عن طرح برنامج 
للتقاعد االختياري، أوضح الساعي أنه 
عن  اللقاء  فــي  استفسارات  طــرح  تــم 

تقليص الوظائف، موضًحا أنه لم يتخذ 
بعد أي قرار بشأن الموظفين، مؤكًدا أن 
الملف العمالي يتم التعامل معه بصورة 
إنسانية ال تمس بحقوقهم، مشدًدا أن 
أي قرار سيتم اتخاذه في عملية إعادة 
التنظيم سيصب في مصلحة الشركة.

التقاعد  طــرح  الــســاعــي  يستبعد  ولــم 
أو  الخطة  انتظار  بــصــدد  االخــتــيــاري، 
عليها  التوافق  سيتم  التي  الخطوات 
للمحكمة  وستقدم  الدائنين  لجنة  مع 

تمهيًدا للبدء في تنفيذها.
أن جــمــيــع  ــد  ــؤكـ ــيـ لـ الـــســـاعـــي  وعـــــــاد 

الــخــيــارات ستكون مــطــروحــة، وشــدد 
إلى  الشركة  إعـــادة  “مسؤوليتنا  على 
االســتــمــرار  مــن  لتتمكن  مستقر  وضــع 

وتحقيق النمو”.
 ويــعــمــل فـــي “جـــارمـــكـــو” قـــرابـــة 630 
 90 نحو  جانب  إلــى  بحريني  موظف 

أجنبيا. 
ضــرورة  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  وأكـــد 
التوصل إلى توافق بين لجنة الدائنين 
خطوات  أو  خطة  على  الشركة،  وبين 
لتقديمها إلى المحكمة للبدء في عملية 
“ليس من  أنــه  مــؤكــًدا  التنظيم،  إعــادة 

عملية  بــدء  في  التأخر  الجميع  صالح 
الــتــنــظــيــم فـــي ظـــل ظـــــروف الــســوق 

الراهنة”.
فــي ظل  الشركة  أداء  أن  إلــى  ــار  وأشـ
التقدم لقانون اإلفالس في 2019 كان 

أفضل عما هو في 2018.
ــيــن أن خــفــض الــنــفــقــات لــيــس هو  وب
هناك  ولكن  للشركة،  الوحيد  المسعى 
عـــدد مــن الــخــطــوات الــتــطــويــريــة، من 
خصوصا  ــواق  األسـ فــي  التوسع  بينها 
إلى جانب مواصلة  األوروبية،  السوق 
االستثمار في تطوير األعمال ومعدات 
الشركة؛ لضمان كفاءة اإلنتاج العالية، 
إلـــى جــانــب تــنــويــع الــمــنــتــجــات، مثل 
“المنتجات الخضراء” عبر  التوجه إلى 
المعاد  األلــمــنــيــوم  مــن  منتجات  طــرح 

تدويره.
تمر  التي  الحالية  األزمـــة  أن  وأضـــاف 
بــهــا الــصــيــن بــســبــب فــيــروس كــورونــا 
خلقت فرصا للمنتجات البحرينية لسد 

احتياجات السوق.
يشار إلى أن “جارمكو”، التي تعاني من 
سنوات،   5 الـــ  قرابة  منذ  سيولة  أزمــة 
تقدمت في بداية العام الماضي بطلب 
التنظيم  وإعــــادة  للحماية  اخــتــيــاري 
بــمــوجــب قــانــون رقـــم 22 لــعــام 2018 
لحماية  ــالس؛  ــ واإلفـ التنظيم  ــادة  إلعــ

الشركة مطالبات الدائنين.
وتعد شركة الخليج لدرفلة األلومنيوم 
األلمنيوم  مصانع  أكبر  من  )جارمكو(، 
التكميلية في المنطقة، وتأسست العام 
1981، بمساهمة الحكومات الخليجية 
وبــمــســاهــمــة رئــيــســة مــن “مــمــتــلــكــات”، 
وتخدم أكثر من 2000 عميل في أكثر 

من 45 دولة.

باسم الساعي

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مـــؤشر البحريـن العام أمس عند مستوى 1,664.18 بارتفاع 
وقدره 4.19 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الثالثاء.

 3.69 المستثمرون  وتـــداول 
إجـمـالية  بقيـمة  مليون سهم، 
قدرها  741.69 ألف دينار، تم 
تنفيذها من خالل 87 صفقة، 
ــيـــث ركـــــز الــمــســتــثــمــرون  حـ
تعامالتهم على أسهم  قطاع 
ــة والـــتـــي  ــاريـ ــجـ ــتـ ــوك الـ ــنـ ــبـ الـ
المتداولة  أسهمه  قيمة  بلغت 
ما  أي  ديـــنـــار  ــــف  أل  381.98
القيـمة  من   %  51.50 نسبته 
وبكـمية  لــلــتــداول  اإلجمالية 
1.46 مليون سهم، تم  قدرها 
تنفيذها من خالل 41 صفقة.

جاء البنك األهلي المتحد في 
قيمة  بلغت  إذ  األول  المركز 
 223.61 الــمــتــداولــة  أســهــمــه  

نــســبــتــه  ــا  مــ ــار أي  ــ ــن ــ دي ــــف  ألـ
قيمة  إجمالي  من   %  30.15
وبكمية  ــمــتــداولــة  ال األســهــم 
سهم   ــــف  أل  553.99 قـــدرهـــا 
تـــم تــنــفــيــذهــا مـــن خــــالل 10 

صفقات.
أمــــا الـــمـــركـــز الــثــانـــــي فــكــان 
اتـــش  اف  ــي  جــ ــمــجــمــوعــة  ل
المالية بقيمة قدرها  129.35 
نسبته   مـــا  أي  ــــــار  ــنـ ديـ ألــــف 
قيمة  إجمالي  من   %  17.44
األســهــم الــمــتــداولــة. ثــم جاء 
بنك البحرين والكويت بقيمة 
قدرها 81.91 ألف  دينار أي ما 
نسبته 11.04 % من إجمالي 

قيـمة األسهم الـمتداولـة.

“البورصة” تقفل على ارتفاع 4.2 نقطة

المنامة - البحرين الوطني

الفائزين  آخــر  صالح  محمد  جاسم  فــوز  عــن  الوطني،  البحرين  بنك  أعلن 
بالعرض الترويجي للقروض الشخصية لعام 2019، الذي يتمثل بتسديد مبلغ 

لغاية 15,000 دينار من قرضه الشخصي مع البنك.
للخدمات  البنك  مسؤولي  من  عدد  بحضور  الجائزة  تسليم  مراسم  وتمت 
البحرين  بنك  فــرع  لــدى  فبراير،   9 الموافق  األحــد  يــوم  لــأفــراد،  المصرفية 
“أنا مسرور جًدا بفوزي في العرض  الوطني بمجمع األتريوم.  وقال صالح 
للغاية  وسعدت  الوطني،  البحرين  بنك  من  الشخصية  للقروض  الترويجي 
بتلقي اتصال الفوز من البنك، وسارعت بمشاركة األنباء السعيدة مع أسرتي، 
“الوطني”  عمالء  من  أكــون  أن  وأفخر  الفوز،  بهذا  محظوظ  نفسي  وأعتبر 
صباح  البنك  لدى  لأفراد  المصرفية  الخدمات  رئيس  وقال  عاًما”.   26 منذ 
على  الحرص  هو  الرئيسة  أهدافنا  الوطني،  البحرين  بنك  “بصفتنا  الزياني 
وضع اهتمامات عمالئنا في قمة أولوياتنا، وتقديم كل ما من شأنه أن ُيساهم 
بتعزيز تجربتهم المصرفية، وعليه، يأتي عرضنا الترويجي لقروض الوطني 
أجل  الوطني من  البحرين  لبنك  اختيارهم  ليكافئ عمالئنا على  الشخصية 

تلبية احتياجاتهم المالية”.

“ الوطني” يسدد قرًضا لـ “صالح” بـ 15 ألف دينار
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المنامة - المنتدى البحريني البريطاني

البحرينـــي  األعمـــال  منتـــدى  عقـــد 
البريطاني اجتماعه التعارفي الشـــهري 
في فنـــدق الدبلومات “راديســـون بلو”. 
المنتـــدى  الرئيـــس  االجتمـــاع  وتـــرأس 
خالـــد الزيانـــي، الذي رحـــب بالمتحدث 
التنميـــة  مجلـــس  بمستشـــار  الرســـمي 
إذ  جالبيـــن،  ســـيمون  االقتصاديـــة 
التنميـــة  مجلـــس  توجـــه  اســـتعرض 
االقتصادية في دعم و إنماء المنظومة 

المتكاملة للشركات المبتدئة.
وقـــال جالبيـــن “توفـــر المملكـــة فرصـــة 
تكلفـــة  عبـــر  للمســـتثمرين،  متناميـــة 
عمل تنافســـية ممتـــازة، وأفضل القوى 
المحليـــة العاملـــة في المنطقـــة، إضافة 
الخليـــج  ألســـواق  الوصـــول  لســـهولة 
الضخمـــة، ونركـــز فـــي مجلـــس التنمية 
االســـتثمارات  لجـــذب  االقتصاديـــة 
االقتصـــاد  تنويـــع  فـــي  المســـاهمة 

واســـتحداث فـــرص عمـــل في الســـوق 
المحلية، ونعمل حثيثًا مع المستثمرين 
الفـــرص  مـــن  لالســـتفادة  المحتمليـــن 
الخليجيـــة  الســـوق  فـــي  الموجـــودة 

المقدرة بـ 1.5 تريليون دوالر”. 
ومن جانبه، قال الزياني “أحد األهداف 
الرئيســـة لمنتـــدى األعمـــال البحرينـــي 
فـــرص  وخلـــق  دعـــم  هـــو  البريطانـــي 
الدولتيـــن،  فـــي  واالســـتثمار  للتجـــارة 

االهتمامـــات  تعزيـــز  فـــي  يســـاهم  مـــا 
للشـــركات  المشـــتركة  االقتصاديـــة 
الدعـــم  توفيـــر  فـــإن  لـــذا  األعضـــاء، 
مهـــم  الجديـــدة  المبتدئـــة  للشـــركات 

للمنتدى”.
وحضـــر االجتمـــاع نائب رئيـــس البعثة 
البريطانيـــة  بالســـفارة  الدبلوماســـية 
بالبحرين ســـتيوارت سامرز، وأكثر من 

80 من أعضاء المنتدى وضيوفهم.

االجتماع التعارفي الشهري ألعضاء المنتدى

للمستثمرين متنامية  فرصة  توفر  المملكة  جالبين: 
“البحريني البريطاني” يستعرض دعم الشركات المبتدئة

المحرق - طيران الخليج

الخليـــج”، أخيـــًرا،  اســـتقبلت “طيـــران 
رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة مكاتب 
السفر والسياحة البحرينية جهاد أمين 

وعدًدا من أعضاء الجمعية.
بإدارتهـــا  الناقلـــة  ضيـــوف  والتقـــى 
الرئيـــس  رأســـهم  علـــى  التنفيذيـــة 
التنفيـــذي لطيـــران الخليـــج كريشـــمير 
كوتشـــكو، ونائـــب الرئيـــس التنفيـــذي، 

وليـــد العلوي، ورئيس القطاع التجاري 
فنسينت كوست.

واستعرض فريق عمل طيران الخليج 
لعـــام  الناقلـــة التجاريـــة  اســـتراتيجية 
2020، إذ تمـــت مناقشـــة ســـبل تقويـــة 
األواصر والتعاون المشترك بين الناقلة 

الوطنية ووكالء السفر في المملكة.
وقال كوتشـــكو “نقدر العالقة الطويلة 

التـــي تجمعنـــا بالجمعيـــة وزمالئنا في 
قطاع الســـياحة والســـفر في البحرين، 
مـــع  الروابـــط  تقويـــة  فـــي  سنســـتمر 

شركائنا في القطاع ”.
مـــن جهتـــه، قـــال جهـــاد أميـــن “نحـــن 
مـــع  االجتمـــاع  بهـــذا  للغايـــة  ســـعداء 
الخليـــج  لطيـــران  التنفيذيـــة  اإلدارة 

والفريق التجاري”.

جانب من اللقاء

2020 للعام  التجارية  الناقلة  استراتيجية  استعراض 
“طيران الخليج” تناقش التعاون مع وكالء السفر

قيمة استثمارات البحرين في السندات األميركية
ــة لــــلــــشــــهــــر الــــــثــــــالــــــث عـــــلـــــى الـــــتـــــوالـــــي ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ خــــــــــال ديـ

رفعت البحرين اســتثماراتها في الســندات األميركية في شــهر ديســمبر الماضي إلى مســتوى قياســي، التي تجاوزت المليار دوالر لتصل إلى نحو 1.272 مليار 
دوالر وذلك للشهر الثالث على التوالي، مقارنة بـ 529 مليون دوالر قيمتها في نوفمبر السابق له.

ومـــن جانبهـــا، اســـتأنفت دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي رفع اســـتثماراتها 
بـــأذون وســـندات الخزانـــة األميركية 
للشـــهر الثانـــي علـــى التوالـــي بنســـبة 
0.72 % بنهاية شهر ديسمبر الماضي، 
بعـــد أن خفضتهـــا فـــي شـــهري أكتوبر 

وسبتمبر العام 2019.
ووفقـــًا لبيانـــات حديثـــة صـــادرة عـــن 
بلغـــت  األميركيـــة،  الخزانـــة  وزارة 
التعـــاون  مجلـــس  دول  اســـتثمارات 

الخليجـــي بـــأذون وســـندات الخزانـــة 
األميركية نحو 277.285 مليار دوالر، 
فـــي نهايـــة ديســـمبر الماضـــي، مقارنة 
مـــع نحو 275.3 مليار دوالر في شـــهر 

نوفمبر 2019.
 - الســـعودية  اســـتثمارات  وارتفعـــت 
أكبر الدول الخليجية المســـتثمرة في 
األذون والســـندات األميركية - بنسبة 
0.05 % لـ179.8 مليار دوالر في شهر 
ديســـمبر الماضي، مقابل 179.7 مليار 

دوالر شهر نوفمبر 2019.
وارتفعـــت اســـتثمارات دولـــة الكويت 
إلـــى   %  0.7 بنســـبة  القائمـــة  بتلـــك 
مســـتويات 43.3 مليار دوالر في شهر 
ديســـمبر الماضي، مـــن 43 مليار دوالر 

في شهر نوفمبر 2019.
اإلمـــارات  اســـتثمارات  وزادت 
بالســـندات األميركية فـــي تلك الفترة 
بنســـبة 2 % لتصـــل إلـــى 40.7 مليـــار 
دوالر، مقارنـــة بـ 39.9 مليار دوالر في 

شهر نوفمبر 2019.
قطـــر  دولـــة  اســـتثمارات  وزادت 
ذلـــك  ديســـمبر  فـــي  الســـندات  بتلـــك 
للشـــهر الثالـــث علـــى التوالـــي، لتصـــل 
دوالر  مليـــار   5.088 مســـتويات  إلـــى 
متجاوزا بذلك مســـتويات الــــ 5 مليار 
دوالر، مقارنـــة بــــ 4.433 مليـــار دوالر 

في الشهر السابق له.
وفـــي المقابل، خفضت ســـلطنة ُعمان 
اســـتثماراتها بتلك الســـندات إلى نحو 

7.125 مليـــار دوالر، بنهايـــة ديســـمبر 
7.738 مليـــار دوالر  الماضـــي مقابـــل 

بالشهر السابق له.
الخزانـــة  تعلنـــه  مـــا  أن  إلـــى  ُيشـــار 
األميركيـــة فـــي بياناتها الشـــهرية، هو 

اســـتثمارات دول الخليـــج فـــي أذون 
وســـندات الخزانـــة األميركيـــة فقـــط، 
األخـــرى  االســـتثمارات  تشـــمل  وال 
فـــي الواليـــات المتحدة، ســـواء كانت 

حكومية أو خاصة.

دبي - مباشر

حّققت مجموعة فنادق الخليج صافي أرباح خالل الربع الرابع من العام 2019 بقيمة 1.734 مليون دينار مقارنة بمبلغ 1.182 مليون 
دينار عن نفس الفترة من العام 2018، بزيادة وقدرها 46.7 %. وبلغ العائد على السهم خالل الربع الرابع من العام 7 فلوس مقارنة 
6 فلوس في الربع األخير من العام الماضي. وبلغ مجموع الدخل الشامل للربع األخير2019، 1.764 مليون دينار، مقارنًة بمبلغ 1.397 

مليون دينار،أي بزيادة قدرها 26 %.

 وتعـــود الزيـــادة فـــي صافـــي الربـــح 
للربـــع الرابع مقارنة بنفـــس الفترة من 
العام الماضي بشـــكل رئيســـي بســـبب 
زيـــادة الدخل وأيًضا مصاريف ما قبل 
االفتتـــاح المتعلقـــة بتكاليـــف تجديـــد 

مركز الخليج للمؤتمرات في 2018. 

* 14 % انخفاض الربح للسنة كاملة
 فيمـــا يتعلـــق بالنتائـــج الماليـــة للعـــام 
ربًحـــا  الشـــركة  حققـــت  فقـــد   ،2019
دينـــار  مليـــون   5.950 قـــدره  للســـنة 
مقارنـــًة بمبلغ 6.922 مليون دينار عن 
العـــام 2018، بانخفـــاض قدره 14 %. 
وبلغت ربحية السهم الواحد 26 فلًسا 
مقابـــل 31 فلًســـا فـــي العـــام الماضي. 
وحّققت الشركة مجموع دخل شامل 
بلغ 8.070 مليون دينـــار مقارنًة بمبلغ 

 ،2018 للعـــام  دينـــار  مليـــون   7.432
بزيادة قدرها 8.6 %. 

 بلـــغ مجمـــوع حقـــوق الملكيـــة خالل 
العـــام 114.979 مليون دينـــار مقارنًة 
فـــي  دينـــار  مليـــون   113.685 بمبلـــغ 
العام الماضي، بزيـــادة قدرها 1.1 %. 
وبلـــغ مجموع الموجـــودات 136.727 
مليـــون دينار لعام 2019 مقارنة بمبلغ 
العـــام  فـــي  دينـــار  مليـــون   141.645

السابق، بانخفاض قدره 3.5 %.
 وبلـــغ إجمالـــي ربـــح عمليـــات الفندق 
الـــذي تحقق فـــي الربع الرابـــع 8.071 
مليـــون دينـــار، مقارنـــًة بمبلـــغ 6,285 
مليون دينار في الربع الرابع من العام 

الماضي، بزيادة وقدرها 28.4 %. 
 بلغ إجمالي ربح عمليات الفندق الذي 
تحقـــق خـــالل 2019 17.191 مليـــون 

دينـــار، مقارنـــًة بمبلـــغ 15.048 مليون 
قدرهـــا  بزيـــادة   ،2018 للعـــام  دينـــار 

 .% 14.24
 وفيمـــا يتعلـــق باإليـــرادات فقد بلغت 
إيـــرادات الشـــركة خالل الربـــع األخير 
دينـــار  مليـــون   10.455 الســـنة  مـــن 
مقارنـــًة بمبلـــغ 10.286 مليـــون دينـــار 
في نفـــس الفتـــرة من العـــام الماضي، 

بزيادة قدرها 1.6%. 
بينمـــا بلغـــت إيـــرادات الشـــركة خالل 
الســـنة 38.570 مليـــون دينـــار مقارنة 
بمبلغ 35.111 مليـــون دينار في العام 

2018، بزيادة قدرها 9.9 %. 
يعود سبب االنخفاض في صافي ربح 
المجموعـــة إلـــى زيـــادة المصروفـــات 
المقارنـــة مـــع نتائج العام الســـابق عن 
عـــام كامل لفندق جلف كورت بيزنس 

باي – دبي مقارنة بنتائج خمسة أشهر 
في العـــام 2018، إلی جانب انخفاض 
الربحية في الشرکات الزمیلة والبالغة 
160 ألف دینار مقارنة بالعام الماضي.

* توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 % 
 ومـــن ناحيـــة أخـــرى، ارتفـــع إجمالـــي 
 4.459 بمبلـــغ  المجموعـــة  إيـــرادات 
مليـــون دينـــار مقارنة بإيـــرادات العام 

السابق. 

وأفصح رئيس مجلس اإلدارة فاروق 
إدارة  مجلـــس  توصيـــة  عـــن  المؤيـــد 
المجموعـــة إلـــي الجمعيـــة العموميـــة 
بتوزيع أرباح نقدية بنســـبة 25 % من 
رأس المـــال المدفوع. وأضـــاف “نظًرا 
لتكاليـــف تشـــغيل المشـــاريع الجديدة 
المضافة للمجموعة لعامها األول فلقد 
كان لهـــا تأثيـــر علـــى النتائـــج النهائية 
للمجموعـــة؛ ومـــع ذلـــك ســـوف تقـــّدم 
هذه اإلضافات مســـاهمة إيجابية في 

ربحية المجموعة في المســـتقبل. كما 
ألقـــى المؤيد الضوء علـــى العديد من 
التحديـــات التـــي تؤثـــر علـــى صناعة 
والمنطقـــة  البحريـــن  فـــي  الضيافـــة 
والتـــي ال تـــزال تواجـــه انخفاًضـــا في 
أســـعار الغرف بسبب زيادة المعروض 

من غرف الفنادق.
 مـــن جهتـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
جارفيلد جونز “يستعد فندق الخليج 
ـــا الفتتاح مطعـــم Fusions الذي  حاليًّ
تم تجديده بالكامل مع إضافة شـــرفة 
خارجيـــة فـــي الهـــواء الطلـــق والـــذي 
ســـيتم افتتاحه تحت إشراف الشيف 
باشـــمي.  تـــاال  الموهوبـــة  البحرينيـــة 
وأضـــاف الرئيـــس التنفيـــذي أنـــه تـــم 
توقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون مشـــترك مـــع 
مجموعـــة طيـــران الخليـــج القابضـــة 
وذلـــك بغـــرض تطويـــر فنـــدق مطـــار 
 84 يضـــم  والـــذي  الجديـــد  البحريـــن 
غرفـــة، والمتوقـــع افتتاحـــه فـــي عام 

.2020

المنامة - فنادق الخليج

أرباح “فنــادق الخليــج” للربـــع الرابــع 2019
2018 ــن  ــ م ــا  ــه ــس ــف ن بـــالـــفـــتـــرة  ــة  ــارنـ ــقـ مـ  %  46.7 وقــــدرهــــا  بــــزيــــادة 

الخميس 20 فبراير 2020 - 26 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4146

حصـــد صندوق العمـــل “تمكين” جائزة 
لدعـــم  حكوميـــة  مؤسســـة  أفضـــل 
ريـــادة األعمـــال في الشـــرق األوســـط، 
علـــى هامش أعمـــال المنتـــدى الدولي 
للمســـتثمرين المالئكة المنعقد مؤخرًا 

في اسطنبول بتركيا. 
وتـــم اختيار “تمكيـــن” ضمن مجموعة 
من المؤسسات المشاركة والتي تمثل 
مختلـــف دول العالـــم بمـــا فيهـــا دول 
منطقة الشرق األوسط. وتأتي الجائزة 

تقديـــرًا للـــدور الريـــادي الـــذي يؤديـــه 
“تمكين” في رعاية ودعم قطاع ريادة 
األعمال مـــن خالل برامجها المختلفة، 
والتـــي تعكـــس أثرهـــا المســـتدام على 
المستويين االقتصادي واالجتماعي. 

ونـــوه رئيـــس مجلـــس إدارة “تمكيـــن” 
الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
بمـــا حققته البحرين من حضور متميز 
علـــى الســـاحة الدولية عبر ممارســـات 
تمثـــل  التـــي  المختلفـــة،  مؤسســـاتها 

بدورهـــا خطـــوة واعـــدة علـــى طريـــق 
تنمية االقتصـــاد الوطني والبناء على 
المكتســـبات الوطنيـــة، مشـــيرًا إلى أن 
اإلشـــادة الدوليـــة مـــن خـــالل جوائـــز 
الدوليـــة  والمراتـــب  العالمـــي  التميـــز 
المتقدمـــة التـــي حققتهـــا المملكة إلى 
اليوم على صعيد التنمية االقتصادية، 
تعكس الرؤية الواعدة لقيادة المملكة 

الرشيدة.
وأعرب الرئيـــس التنفيذي لــــ “تمكين” 

إبراهيـــم جناحي عن ترحيبه بالجائزة 
التي تأتي اســـتكماالً لإلشـــادة الدولية 
التـــي حظيـــت بهـــا المملكـــة على مدى 
القطـــاع  فـــي  الماضيـــة  الســـنوات 
االقتصادي، منوهًا بالجائزة التي تأتي 
بوصفهـــا أحـــد أبـــرز الجوائـــز الدوليـــة 
العالمـــي  المنتـــدى  يحتضنهـــا  التـــي 
للمســـتثمرين المالئكـــة، حيـــث يحضر 
المنتدى سنويًا أكثر من 1500 مشارك 
من مختلف دول العالم؛ لمناقشـــة أهم 

العالميـــة  والمســـتجدات  المواضيـــع 
االقتصادية.

وهنـــأ رئيـــس مجلـــس إدارة المنتـــدى 
العالمي للمستثمرين المالئكة البحرين 

على اإلنجاز المتميز ال سيما ما يقدمه 
“تمكين” من مســـاهمة فاعلة في دعم 
بيئات المؤسســـات الناشـــئة خصوصا، 

وريادة األعمال عموما.

“تمكين”... أفضل مؤسسة حكومية لدعم “الريادة” بالشرق األوسط

جارفيلد جونز فاروق المؤيد

المنامة - تمكين

أثناء تسلم الجائزة

1.7
مـــلـــيـــون ديـــنـــار
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2020 -28753( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2020 -30137( طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغيير االســم التجــاري، فعلــى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 104512-8

اسم التاجر: جعفر علي محمد علي المغني
االسم التجاري الحالي: المغني للمكيفات

االسم التجاري المطلوب: المغني لبيع البضائع المستعملة

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 98290-1

اسم التاجر: ساجدة مكي يوسف مكي البوسطة
االســم التجــاري الحالــي: بيــت األفــراح ألنشــطة خدمــات الدعــم األخــرى 

لألعمال
االسم التجاري المطلوب: بيت الفرح للتغليف والتعبئة

 تاريخ: 18/2/2020

 تاريخ: 2/2020/١٩

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها الســادة أصحاب شــركة فعاليات لإلدارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 

رقــم 94183-1، طالبيــن تغييــر االســم التجاري من شــركة فعاليــات لإلدارة 

ذ.م.م الى فعاليات ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : ٩٤١٨٣-١

 تاريخ: 2/2020/١٧

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2020 -26576( لسنة ٢٠٢٠

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة فعاليات لإلدارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٢٧٥٠٩( لسنة ٢٠٢٠

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

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

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد عمــران عبدالرشــيد حجــي عبدالرشــيد مالــك شــركة دايمونــد 

لوجيســتيكس ش.ش.و، والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٣٠٢٤٣، طالبين 

مســئولية  ذات  شــركة  إلــى  المذكــورة  للشــركة  القانونــي  الشــكل  تحويــل 

محدودة برأسمال وقدره ٢٠٠٠ ألفا دينار بحريني، بين كل من:

١. عمران عبدالرشيد حجي عبدالرشيد

SURESHKUMAR KANNACHAZHATH SUKUMARAN .٢

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد مريــم عبــاس علــي عبــاس المالــك لـــ نــور المدينــة للخضــروات 
والفواكــه )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيــد رقم 62711-8 و -17
62711، طالبا تحويل الفروع المذكورة من مؤسسة فردية إلى شركة ذات 
مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره ٥٠٠٠  دينار بحريني لتصبح الشــركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. مريم عباس علي عباس

NAJEEB THARAMAL MEETHAL .٢
ABDUL RASHEED THANKACHALIL .3

MUHAMMED MEETALE VEETTIL .4

القيد : ١٣٠٢٤٣

 تاريخ: 2/2020/١٨

القيد : ٦٢٧١١

 تاريخ: 2/2020/١٨

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد/ حســن عيســى احمــد يحيى علــي باعتبــاره المصفــي القانوني 
لشــركة المبروك لخدمات الســيارات ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســؤلية 
محــدودة بموجــب القيــد رقــم ٩٨٩٠٤-1 طالبا ٕاشــهار انتهاء اعمــال تصفية 
الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقا الحكام 

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

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 

ٕاليهــا شــركة الفيحــاء للتجــارة ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٧٦٥٣٨ 

طالبيــن ٕاشــهار انتهــاء اعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها 

مــن الســجل التجاري وذلك وفقا الحــكام قانون الشــركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم)21( لسنة 2001.

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 

ٕاليها الشعاع االحمر ش.ش.و لمالكها جيريش كومار فيراسيري نادو كاندي 

المســجلة بموجــب القيد رقم ١٢٠٧٥٧ طالبين ٕاشــهار انتهــاء اعمال تصفية 

الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقا الحكام 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )---( لسنة ٢٠٢٠ 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية   

شركة المبروك لخدمات السيارات ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة ٢٠٢٠ 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية   

شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة ٢٠٢٠ 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية   

شركة الشخص الواحد

قيد رقم: 87770-7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2020-ٕاعالن رقم )٢٨٠٤٢
تسجيل اسم تجاري

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادناه: الســيد علي حســين عبدهللا حســن  بطلب 
تســجيل اســم تجــاري، فعلــى كل من لديــه ٔاي اعتراض قانونــي التقدم ٕالى 
اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر :  السيد علي حسين عبدهللا حسن 

االسم التجاري الحالي : ورشة واحة الغدير لتصنيع الستائر
االســـــم التجـــاري الجديد : مفروشات واحة الغدير لتصنيع الستائر

 تاريخ: 2/2020/١٧
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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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طالب طهران بتغيير سلوكها لو أرادت أن تتعامل بطريقة طبيعية مع العالم

الجبير: ال قنوات تواصل خلفية مع إيران

نفى وزير الدولة الســعودي للشــؤون الخارجية عادل الجبير، وجود أي قنوات 
تواصــل خلفيــة بيــن الســعودية وإيــران، مؤكــًدا أن الريــاض تعلــن موقفهــا في 

العلن، وهو مطالبة إيران باحترام األعراف الدولية.

مباحثاته  هــامــش  عــلــى  ــك،  ــ ذل ــاء  جـ  
ــنــرويــج، ايني  ــرة خــارجــيــة ال ــ مــع وزي

إريكسون، في الرياض.
ــاف الــجــبــيــر: “ال تــوجــد قــنــوات   وأضــ
إيــران. موقفنا من  مع  تواصل خلفية 
ا. نــحــن نــقــولــه في  ــدًّ إيــــران واضـــح جــ
باألعراف  تلتزم  أن  إيران  نريد  العلن. 
الــدولــيــة والـــقـــانـــون الـــدولـــي، ومــبــدأ 
ــرى، وأن  احــتــرام ســيــادة الـــدول األخــ
ــم اإلرهـــــاب وتــوفــيــر  تــتــوقــف عــن دعـ
صواريخ باليستية لإلرهابيين، وأيًضا 
االلتزام بحسن الجوار في الخليج، لذا 
أرادت  لو  إيران أن تغير سلوكها  على 
أن تتعامل بطريقة طبيعية مع العالم. 
وليس  علنيا  أرسلناها  التي  والرسالة 
تغيير  تواصل خلفية هي  قنوات  عبر 

السياسة وااللتزام بالنظام الدولي”.
ــيـــر  ــر ســــبــــل تـــوفـ ــيــ ــ ــب ــجــ ــ  وبـــــحـــــث ال
وزير  مع  لليمن  اإلنسانية  المساعدات 
خارجية النرويج، وقال إنه تم التأكيد 
مــع الــنــرويــج عــلــى دعـــم مهمة األمــم 
سياسية  لتسوية  للتوصل  المتحدة 

لألزمة هناك.
 وأضــــاف الــجــبــيــر: “بــخــصــوص اليمن 
نــاقــشــنــا أهــمــيــة تــوفــيــر الــمــســاعــدات 
من  والنرويج  السعودية  اإلنسانية.. 
أكبر الدول الداعمة لليمن، كما ناقشنا 
دعـــم مهمة الــمــبــعــوث األمــمــي مــارتــن 
لتسوية  التوصل  أجــل  مــن  غريفثس 
ممر  فتح  أهمية  ناقشنا  كما  سياسية، 
إنــســانــي إليـــصـــال الـــمـــســـاعـــدات، كما 
يمكن  ما  حــول  النظر  وجهات  تبادلنا 

فعله لدعم الحل السياسي في اليمن”.
ــــســــام األمــيــركــيــة  ــول خـــطـــة ال ــ  وحــ
ــرق األوســـــــط، أكــــد الــجــبــيــر  ــشـ ــي الـ فـ
الــقــرار  بــدعــم  ملتزمة  الــســعــوديــة  أن 
هم  الفلسطينيين  ألن  الفلسطيني، 

أصحاب الشأن.
النهاية فــي يد  ــقــرار فــي  “ال وأضـــاف: 
سيحّددون،  الذين  هم  الفلسطينيين، 
هل هذا االتفاق شيء ممكن تقبله أم 

الملك  السعودية منذ عهد  ال، وموقف 
عبدالعزيز، هو دعم القرار الفلسطيني. 
من الممكن أن ننصح أو تتم استشارتنا 
ــم األشـــخـــاص  ــم. هــ ــ ــراراهــ ــ ــ ولـــكـــنـــه ق
ــددون هل  ــحـ الــمــعــنــيــون، وهـــم مـــن يـ
يــقــابــل تــوقــعــاتــهــم أم ال.  الــمــعــروض 
أيــًضــا  وهـــو  سندعمهم  الــنــهــايــة  وفـــي 
العربية  ــدول  ــ ال معظم  مــوقــف  نــفــس 

واإلسامية”.

دبي ـ العربية نت

عادل الجبير ووزيرة خارجية النرويج ايني إريكسون

بكين ـ أ ف ب

ارتفع عدد ضحايا فيروس “كورونا” إلى ألفي حالة وفاة في الصين القارية 
132 حالة وفاة  الباد  الوباء في وسط  بؤرة  بعدما سجلت مقاطعة هوبي 
الصحة في هوبي  لجنة  األخيرة.  وقالت  والعشرين  األربع  الساعات  خال 
في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات واإلصابات، إنها سجلت باإلضافة إلى 
هذه الوفيات 1,693 إصابة جديدة بالعدوى خال الساعات األربع والعشرين 
يرتفع  وبذلك  أسبوع.  خال  لإلصابات  يومية  حصيلة  أدنــى  في  الماضية، 
إجمالي عدد المصابين بالوباء في الصين القارية إلى 74 ألف شخص على 
األقل. وخارج الصين القارية بلغ عدد المصابين بالفيروس حتى اليوم نحو 
900 شخص يتوزعون على 30 بلدا تقريبا، وقد توفي 5 منهم فقط. واإلثنين 
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس أنه 
استنادا إلى دراسة أجراها “المركز الصيني لمراقبة األمراض والوقاية منها”، 
وشملت أكثر من 72 ألف مصاب بمرض كوفيد - 19 الناجم عن الفيروس، 

فإن أكثر من 80 % من المرضى مصابون بنوع حميد من هذا المرض.

عدد ضحايا “كورونا” بالصين يبلغ 2000

القدس المحتلة ـ أ ف ب

اآلن”  “الـــــســـــام  مــنــظــمــة  كـــشـــفـــت 
اإلسرائيلية، أن وزارة اإلسكان أعدت 
خطة لبناء 9 آالف وحدة استيطانية 
ــقــدس  ــي ال ــي مـــطـــار ســـابـــق شــمــال فـ
وسط األحياء الفلسطينية.   وقالت 
“رئيس  إن  الحكومية،  غير  المنظمة 
الوزراء بنيامين نتنياهو يريد توجيه 

الحتمال  أخـــرى  قاتلة  ضــربــة 
الحي  وإن  الدولتين،  حل 

االستيطاني المخطط له 
قلب  فــي  إسفيًنا  يعتبر 
الحضرية  االســتــمــراريــة 

رام  ــن  ــيـ بـ ــيــة  ــفــلــســطــيــن ال
ما  الــشــرقــيــة،  ــقــــدس  ــ وال هللا 

فلسطينية”.   دولــة  قيام  دون  يحول 
وأضــافــت: “فــي حــال تمت الموافقة 
ــوف يــمــثــل ذلـــك  ــ عـــلـــى الـــخـــطـــة، سـ
إنشاء مستوطنة جديدة في القدس 
أقامت  أن  منذ  مــرة  ألول  الشرقية 

حكومة نتنياهو مستوطنة هار حوما 
على جبل أبو غنيم عام 1997”.  ويقع 
المدينة،  شمالي  قلنديا  فــي  المطار 
مكتظة  وقــرى  بأحياء  محاط  وهــو 
المطار  وكان  الفلسطينية،  بالعائات 
الــوحــيــد فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، حين 
كان األردن يدير شؤونها قبل حرب 
بعد  إسرائيل  وقامت    .1967 عــام 
1967 باستخدامه للطيران  عام 
وألغراض عسكرية،  الداخلي 
وتوقفت عن استعماله عند 
الثانية  االنتفاضة  انــدالع 
من    .2000 ــر  أكــتــوب فـــي 
“هــآرتــس”  صحيفة  قــالــت  جهتها، 
“الــمــشــروع سيقام  إن  اإلســرائــيــلــيــة، 
9 آالف  لبناء  1200 دونــم  على نحو 
مشاريع  إلــى  إضــافــة  وحــدة سكنية 
وفنادق  تشغيلية  ومناطق  تجارية 

وغيرها من المنشآت”.

إسرائيل تخّطط لبناء 9 آالف وحدة استيطانية شمالي القدس

عواصم ـ وكاالت

الرياض ـ وكاالت

نجا وزير الدفاع اليمني الفريق محمد 
محاولة  من  األربــعــاء  أمــس  المقدشي 
استهدف  أرضــي  لغم  بانفجار  اغتيال 
“المشجح”  جبهة  ده  تفقُّ خال  موكبه 
في مديرية “صــرواح” غربي محافظة 

مأرب، شرقي الباد.
ــؤوالن حــكــومــيــان لــوكــالــة  ــسـ وقــــال مـ
“رويترز” إن ستة جنود قتلوا وأصيب 
عدد آخر بجروح بعد أن دهس الموكب 

متفجرات مدفونة على الطريق.
وأوضح المصدر أن القتلى هم النقيب 
صاح  الــمــازم  المقدشي،  علي  حمزة 
أحمد  النقيب  الــمــقــدشــي،  عــبــدالــقــوي 
صــالــح جــحــزر، الـــمـــازم هــيــثــم منصر 
ــجــنــدي عــبــدالــكــريــم علي  الــجــبــنــي، ال

المقدشي، والجندي عمر الجشوش.
اليمنية  بالحكومة  الدفاع  وزيــر  وكــان 
ــا مــحــمــد عــلــي  ــ ــي ــ الـــمـــعـــتـــرف بـــهـــا دول

المقدشي يزور جبهة قتال في صرواح 
عليها  تــســيــطــر  ــتـــي  الـ مـــــأرب  ــربـــي  غـ
صنعاء  العاصمة  وشــرقــي  الحكومة، 

التي يسيطر عليها الحوثيون.
القتال  خــطــوط  على  العنف  واشتعل 
غربي مأرب منذ منتصف يناير عندما 
في  للجيش  معسكر  فــي  انفجار  وقــع 
مـــأرب مــمــا أســفــر عــن مقتل عــشــرات 

األشخاص. 

في  الشرعية  دعــم  تحالف  ويــواصــل 
اليمن عملياته الرامية إلى دعم وإسناد 
ــوطــنــي فـــي الـــمـــعـــارك ضد  الــجــيــش ال

الحوثيين.
اليمني عبد ربه منصور  الرئيس  وكان 
هادي قد أدان العمليات اإلرهابية التي 
قائا  الحوثية،  الميليشيات  ترتكبها 
من  المجّرد  القبيح  وجهها  تجسد  إنها 

القيم الدينية واألخاقية.

وصــل وزيــر الخارجيــة األميركي مايــك بومبيو إلى الريــاض في زيارة 
تستغرق ثالثة أيام يبحث خاللها ملفات المنطقة.

سابق  وقــت  في  أعلن  بومبيو  وكــان 
إيــران  مع  للحوار  واشنطن  استعداد 
“لكن على طــهــران أن  فــي أي وقــت، 

تغير تصرفاتها بشكل جوهري”. 
ــتــه  ــال جــول ــ وأضــــــــاف بـــومـــبـــيـــو خــ
اإلفريقية أن “احتجاز إيران مواطنين 
أوربيين وأميركيين غير قانوني وغير 
مقبول”. واعتبر أن الضغوط القصوى 
سيستمر  “كما  ستستمر،  إيــران  على 

عزلها من خال الدبلوماسية”.

وأضــــــاف بــومــبــيــو فـــي تــصــريــحــات 
اإلثيوبية  العاصمة  فــي  للصحفيين 
ــه إلـــى  ــوجـ ــتـ ــا قــبــيــل الـ ــ ــاب ــ أديــــــس أب
حملة  متعجلين،  “لــســنــا  الــســعــوديــة 
حملة  ليست  إنها  مستمرة.  الضغوط 
ــط... وإنــمــا  ــقـ ضــغــوط اقــتــصــاديــة فـ
الدبلوماسية  خــال  مــن  عزلة  فــرض 

أيضا”.
ــر  ــ ــق، هـــاجـــم وزي ــ ــاب وفـــــي وقـــــت ســ
الــخــارجــيــة األمــيــركــي مــايــك بومبيو 

بسبب  الديمقراطيين؛  من  مجموعة 
اجتماعهم السري مع وزير الخارجية 
اإليــرانــي جــواد ظريف خــال مؤتمر 
أمــنــي ُعــقــد فــي نــهــايــة األســبــوع في 

ألمانيا.
ــال بــومــبــيــو لــلــصــحــافــيــيــن، خــال  وقــ
ــه يــخــشــى أن  جــولــتــه اإلفــريــقــيــة، إنـ
ــقـــّوض االجـــتـــمـــاع اإلســتــراتــيــجــيــة  يـ
والذي  إيــران وظريف،  مع  الخارجية 
قبل  من  العقوبات  طائلة  تحت  يقع 
بسبب  األمــيــركــيــة  الـــخـــزانـــة  وزارة 

رعايته لإلرهاب الدولي.
هــو وزيــر  “ظــريــف  بومبيو:  وأضـــاف 

 27 أميركيا في  قتلت  دولة  خارجية 
ديسمبر. وهو وزير خارجية بلد أكبر 

راٍع لإلرهاب في العالم”.
وزير  “هو  ظريف:  عن  بومبيو  وتابع 
خــارجــيــة دولـــة أســقــطــت طــائــرة وال 
تريد أن تسلم الصندوقين األسودين”، 
في إشارة إلى إسقاط الحرس الثوري 
األوكرانية  الــركــاب  لطائرة  اإليــرانــي 

بصاروخ مطلع شهر يناير.
الديمقراطيين  اجتماع  عــن  وأردف 
مــاذا  أعـــرف  ال  التقيا  “إذا  بــظــريــف: 
قاال. آمل أنهم كانوا يعززون السياسة 

الخارجية ألميركا وليس سياستهم”.

وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي

مقتل 6 مرافقين وجرح آخرين بانفجار لغم أرضي في صرواح

وصــل الرياض فــي زيــارة لثالثة أيــام يبحث خاللهــا ملفــات المنطقة

نجاة وزير الدفاع اليمني من محاولة اغتيال

بومبيو: مستعدون للتحدث مع اإليرانيين في أي وقت.. بشرط

عواصم ـ وكاالت

ــي رجـــــب طــيــب  ــركـ ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ هـــــدد الـ
أردوغـــان أمــس األربــعــاء بإطاق هجوم 
ــب بــشــمــال  ــ ــي إدلـ عــســكــري “وشـــيـــك” فـ
ــا، حــيــث جـــرت مــواجــهــات  غـــرب ســـوريـ
أنقرة  قــوات  بين  الماضية  األسابيع  في 

وقوات النظام السوري.
ــقــاه  وطـــالـــب أردوغــــــــان فـــي خـــطـــاب أل
السوري  النظام  مــرة جــديــدة  أنــقــرة  فــي 
إدلب  في  المواقع  بعض  من  باالنسحاب 
“هذا  قائا:  الجاري،  الشهر  نهاية  بحلول 
ــات شــن عملية في  بـ تــحــذيــراتــنــا.  ــر  آخـ
أن محادثات  إلى  وأشــار  إدلــب وشيكًا”. 
إدلب  في  الوضع  حول  روسيا  مع  أنقرة 
النتائج  إلــى  التوصل  نافيا  “ستستمر”، 
الــمــرجــوة حتى اآلن. فــي غــضــون ذلــك، 
سيرغي  الروسي  الخارجية  وزيــرا  شدد 
الصفدي، على  أيمن  الفــروف، واألردنــي 
ضرورة دعم الحل السياسي لألزمة في 

اإلرهــاب”  “خطورة  إلى  مشيرين  سوريا، 
الــقــادم مــن هــنــاك. وفــي مؤتمر صحفي 
مشترك بالعاصمة الروسية موسكو، شدد 
أيمن الصفدي على ضرورة إعادة السام 
ــاب،  لــســوريــا، والــعــمــل عــلــى إنــهــاء اإلرهــ
وتهيئة الظروف إلعادة طوعية لاجئين.

ــال ســيــرغــي الفــــروف إن  مــن جــانــبــه، قـ

خال  التفاق  تتوصا  لم  وتركيا  روسيا 
مــحــادثــات فـــي مــوســكــو، كــانــت تــهــدف 

لتخفيف التوتر في إدلب السورية.
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي أن  ــ واعــتــبــر وزي
ــزام بــوقــف  ــ ــت ــ ــي االل ــراك “فـــشـــلـــوا فـ ــ ــ األتـ
الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة شــمــالــي ســوريــا، 

بحسب اتفاق سوتشي”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الفروف: األتراك فشلوا في وقف الجماعات اإلرهابية شمالي سوريا
أردوغان يهدد بعملية تركية “وشيكة” في إدلب

بغداد ـ وكاالت

المنتهية  العراقي  الوزراء  حث رئيس 
ــادل عــبــدالــمــهــدي الــزعــمــاء  واليــتــه عــ
السياسيين في الباد، أمس األربعاء، 
بالموافقة على حكومة  على اإلســراع 
المكلف محمد توفيق  الــوزراء  رئيس 
مهمة  أنه سيترك  من  عــاوي، محذرا 
ــال إذا لـــم يــتــم ذلــك  ــمـ تــصــريــف األعـ

وكان  مــارس.  من  الثاني  بحلول 
في  استقال  قد  عبدالمهدي 

نــوفــمــبــر، فــي ظــل موجة 
احتجاجات راح ضحيتها 
منذ  شــخــص   500 قــرابــة 

فــي  ــل  ــ وظـ أكـــتـــوبـــر.  أول 
الــمــنــصــب لــتــصــريــف األعــمــال، 

لكنه يقول إنه مستعد اآلن للمغادرة 
ــراغ ســيــاســي  ــ مــمــا ســيــتــســبــب فـــي فـ
غــيــر مــســبــوق عــلــى رأس الــحــكــومــة. 
بالفعل  توقف  الذي  عبدالمهدي  وقال 
عـــن رئـــاســـة اجـــتـــمـــاعـــات الــحــكــومــة 

األسبوعية، في بيان “سيكون من غير 
االستمرار  المناسب  وغير  الصحيح 
 2 تــاريــخ  بعد  المسؤوليات  بتحملي 
أمامي سوى  أجد  ولن   ،2020 مــارس 
المنصوص عليها  الحلول  إلى  اللجوء 
ــظــام الــداخــلــي  ــن فـــي الـــدســـتـــور أو ال
القيادة  تتفق  ولــم  الـــوزراء”.  لمجلس 
ــراق عــلــى تــولــي  ــعـ الــســيــاســيــة فـــي الـ
لعبدالمهدي،  خلفا  المنصب  عاوي 
يعني  مــمــا  فــبــرايــر  أول  فــي  إال 
أنها تجاوزت مهلة دستورية 
وزراء  ــيــــس  ــ رئ ــتــعــيــيــن  ل
يــومــا   15 ــون  ــضــ غــ فــــي 
مـــن يشغل  مـــن اســتــقــالــة 
ــى عــــاوي  ــولـ ــتـ ــيـ ــب. وسـ ــصـ ــنـ ــمـ الـ
تنظيم  مهمتها  تكون  حكومة  رئاسة 
الدستور  ويمهله  مــبــكــرة.  انــتــخــابــات 
الثاني من مارس،  30 يوما، أي حتى 
لطرح تشكيلة حكومته على البرلمان 

للموافقة عليها.

رئيس وزراء العراق المستقيل يلوح بترك تصريف األعمال
دبي ـ رويترز

رسمية  إيــرانــيــة  إعـــام  وســائــل  نقلت 
عن وزير الدفاع اإليراني أمير حاتمي 
ــعــــاء إن الــصــنــدوق  ــ قــولــه أمــــس األرب
األسود لطائرة الركاب األوكرانية التي 
أســقــطــت فــي إيــــران الــشــهــر الــمــاضــي 
ــال حـــاتـــمـــي إن  ــ ــ ــــشــــدة. وق مـــتـــضـــرر ب

ملحوظ  لضرر  “تعرض  الصندوق 
الصناعات  قطاع  من  وطلبنا 

في  المساعدة  الدفاعية 
ــادة تــركــيــبــه”. وتــابــع:  ــ إعـ
ثم  أوال  إصاحه  “يتعين 

واألسبوع  بياناته”.  قــراءة 
الـــوزراء  رئيس  قــال  الماضي، 

“حث”  إنه  تــرودو  جاستين  الكندي 
جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  وزير 
تحقيق  إجـــراء  على ضـــرورة  ظــريــف 

كامل ومستقل بشأن إسقاط الطائرة.
من جهته، رد ظريف أن إيران تتناقش 
مــع عــدة بــلــدان، منها أوكــرانــيــا، بشأن 

التحقيق في سقوط الطائرة.
ــق قـــــراءة  وقــــــال ظـــريـــف “نـــمـــلـــك حــ
بأنفسنا،  األســــود  ــصــنــدوق  ال بــيــانــات 
فحص  أي  فــي  الــمــشــاركــة  حــق  نملك 
كان  “إذا  وأضــاف  ــود”.  األسـ للصندوق 
الصندوق  نعطي  أن  يقترح  )تــــرودو( 
بدال  بياناته  لــقــراءة  لآلخرين  األســـود 
ــر لـــن نــفــعــلــه قــطــعــا”.  مـــنـــا، فـــهـــذا أمــ
األوكراني  الخارجية  وزيــر  وكــان 
فــاديــم بــريــســتــايــكــو قــد قــال، 
ــت الــــمــــاضــــي عــلــى  ــ ــب ــســ ــ ال
هـــامـــش مــؤتــمــر مــيــونــيــخ 
المحتمل  مـــن  ــه  إنـ لـــألمـــن، 
ــن  ــوديـ ــصــنــدوقــيــن األسـ ــال ال ــ إرســ
التابعين للطائرة األوكرانية إلى فرنسا 
لتحليلهما. وبعد نفيها، أقرت إيران في 
الحادث،  أيام من  بعد ثاثة  يناير،   11
بإسقاطها “عن طريق الخطأ” طائرة الـ 
“بوينغ 737” األوكرانية بعد دقائق من 

إقاعها من مطار طهران.

إيران: صندوق “األوكرانية” األسود أصيب بأضرار جسيمة

اكتشاف أول إصابتين
 بـ “كورونا” في إيران

شبه  اإليرانية  “إيرنا”  أنباء  وكالة  قالت 
الــرســمــيــة إن الــســلــطــات أكــــدت وجــود 
حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، 
وهما أول حالتين في البالد. ولم يتطرق 
الــتــقــريــر الـــــذي صــــدر أمــــس األربـــعـــاء 
أصيبا  اللذين  الشخصين  جنسية  إلــى 
كيانوش  عن  “إيرنا”  ونقلت  بالفيروس. 
فـــي وزارة  مـــســـؤول  جـــهـــانـــبـــور، وهــــو 
الماضيين،  اليومين  “في  قوله  الصحة، 
تم اكتشاف بعض الحاالت المشتبه في 

إصابتها بفيروس كورونا الجديد”.

طهران ـ أ ف ب
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ال يمكن وصف طريقة تعاطي نظام الماللي اإليراني مع المأزق الذي يعانيه 
حاليـــًا ســـوى بأنهـــا ابتـــزاز غير مجـــد، حيث أعلن وزيـــر الخارجيـــة اإليراني 
محمـــد جـــواد ظريـــف مؤخـــرًا أن بالده مســـتعدة للتراجـــع، جزئيـــًا أو حتى 
كليـــًا، عـــن اإلجراءات التي اتخذتها في ســـياق تخليها عـــن التزاماتها ضمن 
االتفـــاق النووي، إذا ما قدم األوروبيون في مقابل ذلك مكاســـب اقتصادية 
“ملموسة”، وقال ظريف خالل مشاركته في مؤتمر ميونخ لألمن إنه بإمكان 
إيران القبول بشـــروط معينة للعودة إلى تطبيق االتفاق النووي الموقع في 
2015 والذي انســـحبت منـــه إدارة الرئيس األميركي دونالـــد ترامب أحاديا 

في 2018.
حديـــث ظريـــف يعني أمـــورا عدة، أولهـــا أنه يمثـــل اعترافًا غير مباشـــر بأن 
سياســـة الضغوط االقتصادية التي يمارسها الرئيس ترامب تحقق مفعولها 
وأنهـــا تدفـــع الماللي دفعًا للقبـــول بأي ثمن اقتصادي يقـــدم لهم للتخلي عن 
العناد والمكابرة والقبول بالعودة لشروط االتفاق النووي، وثاني هذه األمور 
أن الماللي فشـــلوا في بناء اســـتراتيجية فاعلة لتوظيف مســـألة االنسحاب 
المرحلـــي مـــن االتفاق النووي من أجل انتزاع تنـــازالت أميركية وأن الرهان 

بـــات يقتصر على الحصول على مقابل مادي مـــن الجانب األوروبي، وثالث 
هـــذه األمور أن النظـــام اإليراني تخلى تمامًا عن فكرة التهديد باالنســـحاب 
من االتفاق النووي ردًا على مقتل قاسم سليماني واعتمد سياسة براجماتية 

تعلي مصلحة النظام وبقاءه على ما عداها من مزايدات سياسية.
عندمـــا يقـــول ظريـــف إن الماللـــي على اســـتعداد للتخلي جزئيـــًا أو كليًا عن 
الخطـــوات التي قاموا بها، فإنه يتحدث عن استســـالم تـــام وقلق فعلي من 
تأثيـــر اســـتمرار العقوبـــات األميركيـــة، ويجـــب أن نقـــرأ جيـــدًا كالمه خالل 
المؤتمـــر “قلنـــا إننـــا مســـتعدون إلبطاء تلـــك اإلجـــراءات أو عكس مســـارها 
بشكل يتناسب مع ما ستقوم به أوروبا”، وأضاف “سنقر إذا ما كانت ستقوم 
بـــه أوروبـــا كافيـــًا لكي نخفـــض أو نلغي بعض القـــرارات – لم نســـتثن القيام 

بخطوات إلى الوراء في ما يتعلق ببعض اإلجراءات التي اتخذناها”.

الواقع أن الماللي أقدموا حتى اآلن على 5 مراحل من برنامج خفض االلتزامات  «
المنصوص عليه في االتفاق النووي، واآلن وقد أدركوا أن ما تم اإلقدام عليه لم 

يفلح في انتزاع تنازالت من الطرف اآلخر، فقد لجأوا لعرض التنازل العكسي 
مقابل عوائد مادية. “إيالف”.

االبتزاز النووي والمأزق اإليراني )1(

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

للتواصل: 17111483

“المحل للبيع”... الفتة في كل مكان!
عندما تدخل مواد غريبة إلى الجســـم، يســـارع بشـــهر أسلحته الدفاعية 
بإفـــراز مواد مضـــادة وأخرى مجهـــزة خصيصا طبقا لمواصفـــات المادة 
الداخلة، وتســـارع أســـلحة الجســـم الدفاعية في نظام وتنســـيق مذهل 
بااللتصاق بالمواد الغريبة ومحاصرتها وبطريقة ما تحل المشـــكلة، لكن 
هـــل يمكـــن أن تنطبق تلـــك النظرية علـــى الركود االقتصادي والخســـائر 
الكبيـــرة التـــي تعرضـــت لها المحـــالت وأدت إلـــى إعالنها البيـــع. “البالد” 
نشـــرت في ديســـمبر الماضي موضوعا عن داء الركود الذي انتشـــر بين 
المحـــالت والمقاهـــي نتيجـــة رفـــع ســـلعتي الكهربـــاء والمـــاء حتى فاق 
ســـعرها حاليا ســـعرها الســـابق بواقع يفوق 500 %، فزادت وتضاعفت 
التكاليـــف التشـــغيلية بســـبب الضرائـــب، وأدى ذلك إلى إربـــاك كبير في 
عملية تشغيل المحالت، ولفت أحد النواب إلى أن ظاهرة خلو المحالت 
التجاريـــة وتحـــول العديد منها للبيع أو اإليجار يضع الكثير من عالمات 

االستفهام.
أينمـــا تتجـــول تجـــد أمامـــك الفتة “المحـــل للبيـــع”، خصوصـــا المحالت 
الصغيـــرة، كمحالت بيـــع المالبس، والمطاعـــم، والبـــرادات، والكراجات، 

والســـبب يعود إلى الخســـائر الكبيرة التي ألمت بأصحابها نتيجة ازدياد 
التكاليـــف وضعف المدخول، ربما حاول البعض االرتواء من مياه الصبر 
وإقناع نفســـه بتحســـن األمور مع مرور الوقت، لكن دون فائدة، وهناك 
محـــالت جديـــدة فـــي أندية ومجمعـــات مازالـــت تلبس حـــذاء االنتظار 
حتى إشـــعار آخر، ألن المســـألة تحتاج إلى حســـابات وميزان مدفوعات 
وتخطيط طويل عريض، وهي قضية لم تكن موجودة في الســـابق، أي 
قبـــل الكهرباء والماء وارتفاع الرســـوم البلدية ورســـوم التجديد بوزارة 
التجـــارة، حتى العمارات التجارية “شـــقق ومكاتـــب”، تعرضت إلى أزمة 
خانقة ورفعت عن نوافذها الستائر ليبرق نور الشمس في الغرف كدليل 

على خروج المستأجرين خوفا من زوبعة األسعار.

ال نعرف كمواطنين قراءة وتقييم الوضع القائم وال ما سيحدث في  «
المستقبل، لكن الصخور التي ترمى أمامنا تنذر بوضع خطير وحالة غير 

مسبوقة من الركود االقتصادي، وأول من سيبتلعه البحر هم العاديون من 
أصحاب الدخل المحدود.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

سالم الكتبي

العمل حتى الممات
ليـــس من المعقول واإلنصاف أن يبقى المواطن يترقب قلقًا بين الحين 
واآلخر التصريحات الصادرة عن هيئة التأمين االجتماعي، والتي باتت 
مفزعة كلما أكد الخبير االكتواري أن شـــبح اإلفالس يحوم حولنا، وأننا 
في وضع خطر وال نحسد عليه، إذ يتنبأ بنفاد صندوق القطاع العام بعد 
أربع سنوات من اآلن، ونفاد صندوق القطاع الخاص بعد نحو 13 عامًا، 
مطالبـــًا بإصالحات هي بمثابة طوق نجاة ســـيتحول إلى مشـــنقة للبالد 

والعباد! إذ وبدالً من أن ينقذ الوضع، سيزيده سوًءا مع األيام. 
خبيرنـــا االكتـــواري طالـــب برفـــع ســـن التقاعد إلـــى 65 عامًا، ورفع ســـن 
التقاعـــد المبكـــر إلى 55 عامًا، وهذا يعنـــي أن الموظف يعمل حتى أرذل 
العمـــر، وهـــذا يعنـــي أن إنتاجيتـــه قـــد تكون أقـــل، وقد تكـــون ال ُتجاري 
الحياة العصرية المتغيرة وبرتم ســـريع، وهذا يعني كذلك أنه سيشـــغل 
الوظيفة ولن يترك المجال للدماء الجديدة أن تحصل على فرصتها في 
العمل، وســـتزداد معها مشـــكلة البطالة التي هي مشكلة خانقة ومحيرة 

ولم يوضع لها حد حتى اآلن.
األعمار بيد هللا وحده سبحانه، ولكن متوسط أعمار البشر في البحرين 
قد ال يتجاوز السبعين عامًا، وهذا يعني أن على الواحد منا العمل حتى 
مماتـــه، وإن أمـــد هللا بعمـــره، فـــإن ما سيتســـلمه من حقوقـــه التقاعدية 
سيذهب لألطباء والصيدليات، هذا طبعًا إن لم يذهب لورثته قبل ذلك.
العجـــز واإلفـــالس كلمتان قضتـــا مضجعنا منـــذ 2006 وربمـــا قبل ذلك، 
ودفعتـــا آالف الموظفيـــن إما للحصول علـــى التقاعد المبكـــر، أو اللحاق 
بفرصة التقاعد االختياري، واللذين زادا من عدد المنتفعين من الصندوق 
العـــام الـــذي لم يجد غير فائض بدل التعطـــل الذي بلغ 230 مليون دينار 
للتـــزود منـــه، ويبـــدو أن عوائد الضريبـــة 250 مليون دينـــار هي األخرى 
ســـتجد طريقها للصنـــدوق، لتدارك ما يمكن تداركه كي ننجو من شـــبح 
اإلفـــالس أو العجـــز الذي أساســـه خطط غير مدروســـة، كمـــا أقر الخبير 

بنفسه باآلثار السلبية لتقاعد 8 آالف موظف بالقطاع العام اختياريًا.  

ياسمينة: الهدف من برامج التقاعد األمان والحماية االجتماعية، ولألسف  «
ما يحدث عكسه تماما.

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

المصلحة القومية والتحالفات الدولية
علـــى العديـــد من األصعـــدة تتبايـــن التحالفات بيـــن الدول فـــي المجتمع 
الدولـــي، لكن الكلمة الفاصلة في أي تحالف تبقى المصلحة القومية، فأي 
تحالف يشـــهده العالم اليوم ســـواًء كان اقتصاديا، أم سياســـيا، أم ثقافيا، 
أو حتى عســـكريا، يكون جوهره ومضمونـــه األهم هو تأثير هذا التحالف 

أو التعاون على المصلحة القومية للدول. 
فقد شهدنا في كثير من األوقات تعاون األعداء واجتماعهم حول قضية 
معينة، وعلى النقيض شهدنا تفرق الحلفاء والجيران فيما يخص قضية 

معينة أخرى، ويبقى الفيصل ومقياس كل خيار المصلحة القومية.
علـــى ذلـــك يمكن قياس العديـــد من مواقف الدول تجـــاه القضايا الحالية 
ولربما أهمها ما يحدث اليوم في إدلب الســـورية، فروســـيا التي تغاضت 
وتســـاهلت إلـــى حٍد مـــا مع توغـــل الحليف التركي في الشـــمال الســـوري 
بحجـــة تأمين تركيا حدودها خوفًا من األكـــراد وموجات نزوح الالجئين 
واإلرهابيين القادمين من سوريا، اختلف موقفها اليوم بعد أن قرر النظام 
السوري اجتياح حلب، النظام الروسي اليوم يرى أن مصلحته القومية مع 
النظام الســـوري أهم من عالقاته مع تركيا على الرغم من التقارب األخير 
بينهما، خصوصًا خالل السنوات الماضية والذي بلغ ذروته بعد أن اقتنت 
تركيـــا منظومة صواريخ أس 400 من الروس، ضاربًة تحالفها العســـكري 
مـــع أوروبـــا والواليـــات المتحدة األميركية ضمن حلف شـــمال األطلســـي 
)الناتو( عرض الحائط، فالمصلحة القومية لتركيا تستوجب اقتناء أفضل 

وأحدث األسلحة، حتى لو كان من عند العدو اللدود لحلفائها.
مـــا يحصل اليوم في ســـوريا يؤكد أن األحالف ليســـت ثابتة ومســـتقرة، 
فحليـــف اليـــوم يمكـــن أن يكـــون عـــدو الغـــد، وذلك بحســـب مـــا تقتضيه 
المصلحـــة القوميـــة والتـــي بالدرجة األولى أهم ما يســـعى إليـــه أي نظام 

سياسي قائم في سبيل تثبيت أركانه والحفاظ على استقراره.
من هنا نستخلص أن تنويع الحلفاء والحفاظ على درجة عالية من العالقات  «

االستراتيجية مع الفاعلين الدوليين أمٌر بالغ األهمية خصوصًا فيما يتعلق 
بالمصلحة القومية، حيث إن من أكبر األخطاء االعتماد على حليف واحد 

وإن كان القطب األقوى في المنظومة الدولية.

بدور عدنان

سيبدو العنوان غريبا للكثيرين، ومن حق كل من يقرأ أن يعترض على هذا 
العنـــوان، فأيـــة عالقة هذه التي يمكن إقامتها بشـــكل أو بآخر بين المراهقة 

كمرحلة سنية لها ظروفها ومشكالتها وبين وسائل التواصل االجتماعي.
لكـــن علـــى مســـؤوليتي الشـــخصية أقـــول إن المراهقـــة فـــي زمـــن اإلنترنت 
أصبحـــت شـــيئا غايـــة فـــي الخطـــورة، ومهمـــا كانـــت درجـــة تعليـــم وثقافة 
اآلباء واألمهات فســـوف يواجهون مشـــكالت جمة فـــي تعاملهم مع أبنائهم 
المراهقيـــن الذين يقضـــون معظم وقتهم في عالم آخـــر منفصلين تماما عن 

توجيهات األب وقلق األم.
الشاب المراهق يقضي معظم يومه مع هذا العالم األسطوري الذي يجد فيه 
كل شـــيء، يجـــد فيه ما يفيد العقل وما يفســـده أيضا، فكل شـــيء موجود 

عند طرف إصبعه وال يفصله عن أي عالم من العوالم سوى لمسة السبابة.
قليـــل مـــن اآلبـــاء واألمهـــات يقومـــون بتوجيـــه أبنائهـــم وتربيتهـــم التربية 
األخالقيـــة التـــي تقودهم إلى االســـتفادة من اإلنترنت فـــي تحصيل العلوم 
وتحقيق أقصى منفعة من هذه الشبكة، وقليل من اآلباء واألمهات يقومون 
بوضـــع تطبيـــق معيـــن على الكمبيوتـــر أو الموبايـــل لكي يمنع فتـــح المواقع 
المشـــبوهة والضـــارة والتـــي قد يدخل إليهـــا المراهق من باب االستكشـــاف 

في البداية ثم يتحول إلى مدمن على الدخول إليها، فما إن ينفرد الشـــاب- 
أو الفتـــاة - بنفســـه فـــي حجرته حتى يدخـــل إلى عالمه الســـري الذي يؤدي 
فـــي كثير من األحيان إلى ارتـــكاب الجرائم ويؤدي إلى االنتحار في أحوال 

كثيرة.
ولكن الغالبية العظمى من اآلباء واألمهات ال يهتمون بما يشـــاهده أوالدهم 
أو يقرأونه على اإلنترنت، فهم أنفســـهم منشـــغلون بأعمالهم أو منكبون هم 
أيضـــا علـــى هواتفهـــم الذكية ينشـــرون ويتابعـــون الفيســـبوك والواتس أب 
مقدمين ألبنائهم قدوة ســـيئة ومبررين لهم حالـــة االنفصال عن العالم الذي 

يعيشونه.

وبعد كل هذا نجد شكاوى مرة من آباء وأمهات منزعجين مما وصل إليه  «

أبناؤهم من استهتار وانحراف ناسين أنهم لم يؤدوا ما عليهم تجاه هؤالء 

المراهقين وكأن مهمة اآلباء واألمهات هي تقديم الطعام والشراب والملبس 

لهؤالء المراهقين، والبد أن ندرك جميعا أن المخاطر التي يعيش في ظلها 

األبناء هي أضعاف تلك التي عاش في ظلها اآلباء.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

المراهقة في زمن وسائل التواصل االجتماعي



كشف األمين العام لالتحاد العربي للكرة 
الطائرة جهاد خلفان عن اســـتحداث أول 
بطولـــة نســـائية علـــى مســـتوى منتخـــب 

الناشئات في العام الجاري 2020.
 وأضـــاف خلفـــان لــــ “البالد ســـبورت” أنه 
بنـــاًء علـــى المقترح المرفوع من رئيســـة 
الجامعة المغربية للكرة الطائرة ورئيسة 
اللجنة النســـائية باالتحاد العربي السيدة 
بشرى حجيج فإن االتحاد العربي يعتزم 
بضيافـــة  للناشـــئات  بطولـــة  أول  إقامـــة 
المغرب في الربع األخير من العام الجاري 

على أن يتم تحديد موعدها الحًقا.
 وأوضـــح أن البطولـــة ســـتقام لالعبـــات 
تحت ســـن 18، متمّنًيـــا أن تلقى البطولة 
إقبـــاالً جيـــًدا علـــى المشـــاركة مـــن قبـــل 

“نتمنـــى  مضيًفـــا  الوطنيـــة،  االتحـــادات 
مشـــاركة العديـــد مـــن المنتخبـــات نظـــًرا 
قاعـــدة  تقويـــة  فـــي  البطولـــة  ألهميـــة 
الفتيـــات في مختلـــف البلـــدان العربية.. 
خصوًصـــا وأن هنـــاك اهتماًمـــا كبيـــًرا من 
بالنشـــاط  العربيـــة  الـــدول  مـــن  الكثيـــر 

النسوي”.
البطولـــة  نجـــاح  أن  خلفـــان  وأضـــاف   

المشـــاركة،  المنتخبـــات  علـــى  يعتمـــد 
مؤكـــًدا أهميتها في اكتشـــاف المزيد من 
الالعبات الواعدات في ســـن مبكرة لرفد 
الفريـــق األول، كما أن البطولة ستشـــّجع 
االتحادات علـــى االهتمام بالكرة الطائرة 
النســـائية بصورة أكبر والعمل على صقل 
الالعبـــات وتطويـــر قدراتهـــن منـــذ ســـن 

مبكرة.
 ويشـــار إلـــى أن االتحـــاد العربـــي للكـــرة 
الطائرة ينظـــم كال من بطولة المنتخبات 
للرجـــال، بطولـــة األندية للرجـــال، بطولة 
المنتخبـــات  بطولـــة  للســـيدات،  األنديـــة 
للرجـــال،  الشـــواطئ  بطولـــة  للناشـــئين، 
بطولـــة  للناشـــئين،  الشـــواطئ  بطولـــة 

الشواطئ للسيدات.

جهاد خلفان بشرى حجيج

ــة ــيـ ــائـ ــسـ ــنـ ــة الـ ــ ــن ــ ــج ــ ــل ــ ــرح مــــــن ال ــ ــت ــ ــق ــ ــم ــ ب

استحداث بطولة عربية لناشئات الطائرة

اســـتدعى المدرب البرتغالـــي لمنتخبنا الوطني 
األول هيليو ســـوزا، قائمـــة مكونة من 36 العًبا 

للتجمع المحلي لشهر فبراير الجاري.
وســـيقام التجمع خـــالل الفتـــرة 21 وحتى 24 

من الشهر الجاري.
 والالعبون في القائمة هم: المحرق:عمر سالم، 
حســـين جميـــل، حمـــزة الجبـــن، وليـــد الحيام، 
أحمـــد جمعـــة، محمـــد الحـــردان، عبدالرحمـــن 
األحمـــدي. النجمـــة: علي مدن، حســـان جميل، 
أحمـــد عبـــدهللا، علي منيـــر، أنور أحمـــد. الحد: 
أحمد ميرزا، طالل ســـعد، أحمد بوغمار، راشـــد 
عبدالوهـــاب  عبدالوهـــاب،  محمـــد  الحوطـــي، 
المالـــود. الرفاع الشـــرقي: عمـــر دعيج، عبدهللا 
الهزاع، محمد دعيج، محمد الرميحي، ســـامي 
الحســـيني. األهلي: جاسم الشيخ، سيد محمد 

عبـــاس  الشـــباب:  العجيمـــي.  محمـــود  أميـــن، 
العصفور، علي حسن ســـعيد. المالكية: يوسف 
عبدالعزيـــز  قاللـــي:  جميـــل.  محمـــد  حبيـــب، 
خالـــد، إبراهيم الختال. الحالة: جاســـم خليف. 
البحريـــن: جعفـــر حســـن. البســـيتين: عبـــدهللا 

الحشاش. البديع: محبوب الدوسري.
شـــهدت القائمة اســـتدعاء العبين جـــدًدا للمرة 

األولى في صفوف المنتخب.

 وتشـــهد القائمـــة غيـــاب العبي ناديـــي المنامة 
والرفـــاع، نظًرا الرتبـــاط الفريقين فـــي الجولة 
الثانية من كأس االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم، 
إذ سيســـتضيف المنامـــة فريق العهـــد اللبناني، 
فيمـــا يحـــل الرفـــاع ضيًفا على فريـــق الجزيرة 

األردني.
ويعتبـــر التجمـــع المحلـــي ضمـــن إطـــار حرص 
الجهاز الفني للمنتخب األول على متابعة عدد 
مـــن الالعبيـــن الجـــدد، باإلضافـــة إلـــى تواصل 
التحضيـــرات لشـــهر مـــارس، والـــذي سيشـــهد 
مباراة رســـمية في التصفيـــات المزدوجة أمام 
منتخـــب كمبوديا في البحرين يوم 26 مارس، 
باإلضافة إلـــى مباراتين وديتيـــن في البحرين 
أمـــام ماليزيا ونيوزلندا يومـــي 21 و30 مارس 

على التوالي.

هيليو سوزا

تجمع محلي يمتد 4 أيام وبغياب العبي المنامة والرفاع

سوزا يستدعي 36 العًبا لـ “األحمر”
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كشـــفت جهات إعالمية تونسية 
جـــادة  مفاوضـــات  وجـــود  عـــن 
من قبـــل نـــادي النجم الســـاحلي 
الفريـــق  مـــدرب  مـــع  التونســـي، 
األول لكـــرة القدم بنـــادي المنامة 

التونسي محمد المكشر.
فريقـــه  عـــن  المكشـــر  ويغيـــب 
تقريبـــا،  أســـبوع  منـــذ  المنامـــة 
بداعي إنهـــاء بعـــض اإلجراءات 
تصريـــح  بحســـب  الشـــخصية، 
مســـؤولي نادي المنامة واإلعالم 
التونســـي مـــن جهـــة أخـــرى، في 
حين أشـــارت الصحف التونسية 
وأكـــدت أن مســـؤولين مـــن نادي 
بـــاب  فتحـــوا  الســـاحلي  النجـــم 
المفاوضـــات مـــع المكشـــر لتولي 

قيادة فريقهم األول.
ووقع االختيار على المكشـــر من 
قبـــل “النجـــم الســـاحلي” في هذا 
األخيـــر  كـــون  الوقـــت تحديـــدا؛ 
أنهـــى مهمة مدربه األســـباني من 
جهـــة، ورفـــض مـــدرب فرنســـي 

تولـــي المهمـــة مـــن جهـــة أخرى، 
مـــا جعـــل البوصلـــة تتجـــه نحـــو 
الخيـــار  يرونـــه  الـــذي  المكشـــر، 
األنســـب؛ بســـبب معرفته التامة 
لفريقهـــم والصورة الفنية الطيبة 
التـــي تركهـــا أثنـــاء تدريبـــه فـــي 

الدوري التونسي سابقا.
وأكدت بعض الجهات اإلعالمية 
أن مســـألة حســـم تعاقـــد النجـــم 
الساحلي مع المكشر باتت مسألة 
وقـــت ال أكثـــر، فـــي ظـــل وجـــود 
موافقـــة تامـــة مـــن ِقبـــل أعضاء 
النادي الذين يســـعون إلنهاء هذا 

الملف سريعا.

النجم الساحلي يفاوض “مكشر المنامة”

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ينظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل يوم غٍد “الجمعة” الســباق الســابع عشــر لهذا الموســم، والذي سيقام على 
كؤوس ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجاله الكرام ســمو الشــيخة شــيمة بنت ناصر بن حمد آل 
خليفــة، وســمو الشــيخ حمــد بــن ناصــر بــن حمد آل خليفة، وســمو الشــيخ محمــد بن ناصر بــن حمد آل خليفة، وســمو 

الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

وسيشـــهد السباق مشـــاركة 63 جوادا 
بعد إجـــراء التداخيـــل النهائية للجياد 
وســـط توقعات بمنافســـات مثيرة من 
أجـــل الفـــوز بالكـــؤوس التـــي ســـتقام 
عليها جميع األشواط والجوائز المالية 
مشـــاركة  ظـــل  فـــي  وذلـــك  الكبيـــرة، 
مجموعـــة مـــن أبـــرز الجيـــاد العربيـــة 
والمســـتوردة والنتـــاج المحلـــي والتي 
تشـــارك عـــادة فـــي الســـباقات الكبيرة 

لخـــوض  وتجهيزهـــا  إعدادهـــا  وتـــم 
منافسات هذا السباق.

للجيـــاد  النهائيـــة  القائمـــة  وجـــاءت 
المشـــاركة فـــي الســـباق علـــى النحـــو 
التالي: الشـــوط األول يقام على كأس 
ســـمو الشـــيخ محمد بن ناصر بن حمد 
آل خليفة والمخصـــص لجياد الدرجة 
األولـــى مـــن خيـــل البحريـــن العربيـــة 
األصيلـــة “الواهـــو” مســـافة 1600 متر 

 4 3000 دينـــار وبمشـــاركة  والجائـــزة 
جياد، وهي: “الجالبي 1544، كحيالن 
 ،1683 الجالبـــي   ،1708 عافـــص 

الصقالوي 1564”.
الشـــوط الثانـــي يقام على كأس ســـمو 
الشـــيخ حمـــدان بن ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة لجياد ســـباق التوازن مســـافة 
دينـــار،   2000 والجائـــزة  متـــر   1800
“دارج،  وهـــي:  جيـــاد،   10 وبمشـــاركة 

المختـــار،  مرجانـــي،  ايغـــل،  ســـنيك 
فرديـــة،  الســـعيدة،  جـــدالن،  جيـــاش، 

لزام، وشاح”.
الشـــوط الثالـــث يقام على كأس ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لجياد 
سباق التوازن “مستورد” مسافة 1000 
متـــر مســـتقيم والجائـــزة 3000 دينـــار 
وبمشـــاركة 8 جيـــاد، وهـــي: “نرديـــن، 
شـــموخ، نيفـــي بلـــو، مقصـــود، واليـــة، 

ملزومه، كيتي إلدر، ستفي جي”.
الشـــوط الرابـــع يقـــام على كأس ســـمو 
الشيخة شـــيمة بنت ناصر بن حمد آل 
خليفة لجياد سباق التوازن “مستورد” 
مســـافة 1000 متر مســـتقيم والجائزة 
جـــوادا،   17 وبمشـــاركة  دينـــار   3000

وهي: “البرق، مصيب، ســـمر بلو سوم، 
لـــوال  نبـــراس باونتـــي، وورلـــد أوردر، 
ليبرتيـــز،  تيكنـــغ  صحفـــي،  فينســـس، 
سترونغ تشالنج، منشد، النغافات، بيغ 
تايم، بونت فرت، براق ستيبس، هابي 

كول، دوجر مارلي، بارتل هول”.
الشوط الخامس يقام على كأس سمو 
الشـــيخ حمـــد بـــن ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة لجياد الفئة الثانية )مســـتورد( 
 5500 والجائـــزة  متـــر   1400 مســـافة 
وهـــي  جـــوادا،   12 وبمشـــاركة  دينـــار 
العقيـــر،  نيوكالســـيكل،  لـــوك،  “لنـــدن 
أركيك، تشـــاتم هاوس، إمبريسيست، 
غوماتـــي، غود وود كروســـيدر، مرحبا 
مليـــار، برنس إلزام، ســـوالر فلير، ســـن 

سبرايت”. 
الشوط السادس يقام على كأس سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لجياد 
الدرجـــة األولى )نتاج محلي( مســـافة 
دينـــار،   5000 والجائـــزة  متـــر   2200
“مليـــار،  وهـــي:  جيـــاد،   6 وبمشـــاركة 
الطـــارق، بولســـار، نيـــوز بريكـــر، غـــود 

نيوز، رتورت”.
الشـــوط الســـابع واألخيـــر يقـــام علـــى 
كأس ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة لجياد الدرجة األولى “مستورد” 
مســـافة 2200 متـــر، والجائزة 10000 
دينار وبمشـــاركة 6 جيـــاد، وهي: “نيو 
شـــو، فيل دو سول، فايز، مكاك، ألبرت 

فيني، كوال فورست”.

وقـــويـــة مـــثـــيـــرة  بـــمـــنـــافـــســـات  ــات  ــعـ ــوقـ تـ وســـــط  جــــــــواًدا   63 ــة  ــاركـ ــشـ مـ

أقوى الجياد تتأهب لكؤوس ناصر بن حمد وأنجاله

لــدورة ســموه المبّكــر  للتحضيــر  يوّجــه  بــن حمــد  ناصــر 

الوصول للنسخة الـ 13 نتاج جهد وطني متكامل

وّجه ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشئون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة المكتــب اإلعالمي لســموه للتحضيــر النطالق دورة 
ناصر بن حمد لأللعاب الرياضية في نســختها الثالثة عشــرة “ناصر 13” 
واتخــاذ كافة اإلجــراءات اإلداريــة والفنية النطالقة الدورة الشــبابية 

خالل شهر رمضان المبارك. 

 وقال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل 
خليفـــة بهذه المناســـبة “وصلـــت دورة 
ناصر بـــن حمد لأللعـــاب الرياضية إلى 
نســـختها السادســـة وبطولة كرة القدم 
إلى “ناصر 13” وكان الستمرارها للعام 
الثالـــث عشـــر العديد من األســـباب من 
أبرزهـــا الدعـــم واالهتمام المباشـــر من 
قبـــل حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد 
الداعـــم  ورعـــاه  هللا  حفظـــه  المفـــدى 
األكبـــر للحركـــة الشـــبابية والرياضيـــة 
والتي حققت في عهد جاللته الذهبي 
العديـــد مـــن اإلنجازات المتميـــزة التي 
رفعت اســـم وعلـــم البحريـــن عالًيا في 

العديد من المحافل الدولية”. 
 وبّين ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “لقد رســـمنا منذ إطـــالق دورة 
ناصـــر بن حمـــد لأللعـــاب الرياضية في 
العـــام 2007 أهداًفا ســـامية الحتضان 
الشـــباب البحريني فـــي دورة رياضية 
تســـاهم بصورة مباشـــرة فـــي االرتقاء 
والرياضيـــة  الشـــبابية  بالحركـــة 
البحرينيـــة باإلضافـــة إلـــى رفـــد كـــرة 
القـــدم البحرينية بالعديد من المواهب 
علـــى  قـــادرة  الكرويـــة  الرياضيـــة 
االنضمام إلـــى األندية الوطنية إلكمال 
مســـيرة كرة القـــدم وتحقيقهـــا للمزيد 

من اإلنجازات في المستقبل”. 
  وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة “عقدنـــا العـــزم منـــذ إطالق 
الـــدورة وتحديًدا منذ نســـختها األولى 
علـــى مواصلـــة العمليـــة التطويرية لها 
ومرت البطولـــة بالعديد من المحطات 
المهمـــة التـــي جعلـــت مـــن الـــدورة من 

أشـــهر البطـــوالت الرياضيـــة التي تقام 
على المستوى اإلقليمي نظًرا لسمعتها 
كل  صداهـــا  جالـــت  التـــي  العطـــرة 
المنطقـــة باإلضافة إلى اإلقبـــال الكبير 
من قبل الشـــباب البحريني للمشـــاركة 
فـــي الـــدورة لتعظيـــم دورهـــا وتأكيـــد 
مكانتها باعتبارها مكاًنا مناسًبا اللتقاء 
الشباب وتعارفهم واكتشاف مواهبهم 
الرياضية في كرة القدم ليكونوا جزًءا 
القـــدم  بكـــرة  االرتقـــاء  مـــن منظومـــة 

البحرينية”. 
 وأشـــار سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة “لقد حرصنا على توســـيع دائرة 
الـــدورة مـــن خـــالل ضمهـــا للمزيـــد من 
األلعاب الرياضيـــة الجماعية والفردية 
وتوســـيع قاعدة االســـتفادة منها األمر 
الذي ســـاهم فـــي زيادة حجـــم األلعاب 
ومشـــاركة  الـــدورة  فـــي  الرياضيـــة 

الشـــباب بشـــكل أكبـــر األمـــر ولتصبـــح 
ـــا متكامالً يضم  الدورة مشـــروًعا وطنيًّ
نخبـــة من الشـــباب البحرينـــي الطامح 
البحرينيـــة  بالرياضـــة  االرتقـــاء  إلـــى 
ووضـــع بصمة له فـــي الرياضة بصورة 

عامة”. 
   وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة “بلغـــت الـــدورة فـــي العـــام 
2020 نســـختها الثالثـــة عشـــرة والتـــي 
ســـتنطلق فـــي شـــهر رمضـــان المبارك، 
لذا فقـــد حرصنا على توجيـــه المكتب 
اإلعالمـــي بضرورة االســـتعداد األمثل 
للـــدورة والعمل على جعلها مغايرة عن 
الســـنوات الماضيـــة من خـــالل تطبيق 

المزيـــد مـــن األفـــكار والمبـــادرات التي 
تســـاهم في المحافظة على اإلنجازات 
مكتســـباتها  وتعزيـــز  حققتهـــا  التـــي 
بصـــورة واقعيـــة لتكـــون الـــدورة عوًنا 
المملكـــة  فـــي  الرياضيـــة  للحركـــة 
خاصـــة وأنها كانـــت وما زالـــت المكان 
المناســـب إلنتاج العديد مـــن الالعبين 
الذيـــن كان لهـــم شـــرف االنضمـــام إلى 
األندية الوطنيـــة والحضور القوي في 

المنتخبات”. 
 ونّوه ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “تبرز فـــي دورة ناصر بن حمد 
لأللعاب الرياضيـــة صورة مثالية وهي 
التعـــاون القائـــم بيـــن اللجنـــة المنظمة 
للدورة والقطاع الخاص والذي ســـاهم 
بصورة مباشـــرة فـــي النجاحـــات التي 
الشـــريك  باعتبـــاره  للـــدورة  تحققـــت 
والداعـــم  واالســـتراتيجي  األساســـي 
فـــي  والرياضـــي  الشـــبابي  للقطـــاع 
المملكـــة ونحن علـــى ثقة بـــأن القطاع 
الخـــاص والشـــركات ســـتواصل دعمها 
للدورة في هذه النسخة بكل إحساس 
عال بالمســـؤولية الوطنية تجاه شباب 

البحرين”.

اللجنة االعالمية

من تتويج بطل دورة ناصر بن حمد

البحرين يعبر 
سماهيج

حقق فريق البحرين فوزه الثاني في 
من  الثامنة  الجولة  منافسات  ختام 
دوري اليد بعدما عبر نظيره سماهيج 
التي  الــمــبــاراة  فــي   )30/33( بنتيجة 

جمعتهما أمس االربعاء.
ــتــقــدم  ب األول  الــــشــــوط  وانـــتـــهـــى 
اصبح  وبــذلــك   ،)13/14( ســمــاهــيــج 
وســمــاهــيــج  نـــقـــطـــة(   12( ــده  ــ ــي رصــ
 7( صــار  متتاليا  السابعة  بخسارته 

نقاط(.

سبورت

المدرب محمد المكشر 

سمو الشيخ ناصر بن حمد

أحمد مهديحسن علي

سبورت
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تقــام اليوم- الخميس، منافســات ذهاب نصــف نهائي كأس جاللة الملك لكرة 
القدم للموسم الرياضي 2020-2019، وذلك بإقامة لقاءين على استاد مدينة 

خليفة الرياضية.

 يلعـــب المنامـــة مـــع المحـــرق عنـــد 5 
يلعـــب  مســـاء   7.30 وعنـــد  مســـاء، 

الرفاع مع الحد.
فـــي المبـــاراة األولـــى، تعـــد المواجهة 
لـــم  كونهمـــا  الطرفيـــن؛  بيـــن  خاصـــة 
يتواجهـــا حتى اآلن هذا الموســـم، إذ 
ســـيلتقيان يـــوم الجمعـــة 29 فبرايـــر 
الجاري ضمن الجولة التاسعة لدوري 

ناصر بن حمد الممتاز.
المنامة سيواصل افتقاده في المباراة 
محمـــد  التونســـي  مدربـــه  لخدمـــات 
المكشـــر، الذي عاد إلى بالده بعد لقاء 

فريـــق الجيش الســـوري في اإلمارات 
ضمـــن الجولـــة األولى لـــكأس االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
وســـيقود المنامـــة فـــي مبـــاراة اليوم 

مساعد المدرب علي صنقور.
أما المحرق فيقوده المدرب البرازيلي 

ماركوس باكيتا.
لقـــاء اليـــوم هـــو تكـــرار لنهائـــي عـــام 
مـــن  المنامـــة  تمّكـــن  ويومهـــا   ،2017
فـــي  األولـــى  للمـــرة  اللقـــب  تحقيـــق 
تاريخـــه بفـــوز علـــى المحـــرق )2-1(، 
لكن بمعطيـــات وظروف مختلفة هذا 

الموسم.
 وســـبق للطرفيـــن أن التقيـــا الموســـم 
الماضي في ربـــع النهائي، ووصل من 

خالله المحرق إلى نصف النهائي.
وفـــي المبـــاراة الثانية، يســـعى حامل 

دائـــرة  ضمـــن  للقـــاء  الرفـــاع  اللقـــب 
المنافســـة فـــي إطـــار المحافظة على 
الـــكأس الغاليـــة، حينما يواجـــه الحد، 
فـــي ســـيناريو معـــاد لنهائي الموســـم 
الماضـــي الذي فاز فيه الرفاع بنتيجة 

)1-2( بعد تمديـــد الوقت األصلي إلى 
اإلضافي.

يقود الفريقين مدربان وطنيان: علي 
عاشـــور مـــع الرفاع ومحمد الشـــمالن 

مع الحد.

يتســـلح الرفـــاع بنتائجـــه اإليجابيـــة 
بـــن حمـــد  ناصـــر  فـــي دوري  حديًثـــا 
الممتـــاز، فيمـــا الحد منتـــش بتصدره 
لترتيـــب الدوري وبفـــارق 3 نقاط عن 

الوصيف.

ذهـــــــــــــــاب نــــــصــــــف نــــــهــــــائــــــي كــــــــــــأس جــــــــالــــــــة الــــمــــلــــك

المنامة أمام المحرق.. والرفاع يالقي الحد

اللجنة اإلعالميةرياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

تنطلق اليوم )الخميس( بطولة سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة الدولية للصقور، 
وذلك ضمن فعاليات النسخة السادسة من 

موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد. 
 ويشـــارك في بطولة ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد الدولية للصقـــور أكثر مـــن 300 طير 
مـــن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون 
الخليجـــي، حيث تعـــد هذه المســـابقة أهم 

مسابقات الصقور في البحرين.
 وأنهـــت اللجنـــة المنظمة لموســـم ناصر بن 
حمـــد للصقـــور والصيـــد عمليـــة التســـجيل 
والتشـــبية لجميـــع الصقـــور المشـــاركة في 

المنافسات المختلفة للبطولة.
وتبدأ أشـــواط بطولة سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة الدوليـــة للصقور الخميس 
بأربعة أشواط للشواهين والحرار وجيرات 

الشـــواهين وجيـــرات الخلـــط، فيمـــا يقـــام 
السبت القادم ســـيف سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة للنخبة الدولية بمشـــاركة 
صفـــوة مالك الصقـــور في البحريـــن ودول 

الخليج.
 مـــن جانبه، قـــال محمد بن عايـــض العذبة 

المـــري رئيـــس اللجنـــة البحرينيـــة للصقـــور 
للبطولـــة  التســـجيل والتشـــبية  إن عمليـــة 
تمـــت بسالســـة كبيرة وذلك بســـبب النظام 
الجديـــد المســـتخدم فـــي البحريـــن والذي 
يربـــط أرقام الحجول بالنظـــام في المملكة 
العربية الســـعودية ودولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة، وهو ما ســـهل عملية التســـجيل 

للبطولة.
 وأشـــاد المـــري بالدعم الالمحـــدود المقدم 
مـــن قبل ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة، مؤكـــًدا أن هـــذه البطولـــة الغاليـــة 
تشـــّكل أهمية كبيرة وذلـــك كونها تحتضن 

نخبة من الصقارين في دول الخليج.
 وأكـــد المـــري أن المنافســـة فـــي البطولـــة 
ستكون قوية في مختلف األشواط، متمّنًيا 

التوفيق لجميع المشاركين في البطولة.

البحرينيـــة  البارالمبيـــة  اللجنـــة  تســـتضيف 
بالتعـــاون مع االتحـــاد البحرينـــي للرياضات 
داخـــل  للتجديـــف  آســـيا  بطولـــة  البحريـــة 
االتحـــاد  ينظمهـــا  التـــي  المغلقـــة  الصـــاالت 
اآلســـيوي للتجديـــف خالل الفتـــرة من 17 - 
21 مـــارس 2020 بصالـــة االتحـــاد البحريني 
لرياضـــة ذوي اإلعاقـــة حيـــث تعـــد مملكـــة 
البحريـــن أول دولة خليجية في اســـتضافة 

هذه البطولة.
  وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب عيســـى الغـــاوي 
رئيس لجنة التجديف في االتحاد البحريني 
للرياضـــات البحرية عضو االتحاد اآلســـيوي 
والعربي للتجديـــف ورئيس اللجنة المنظمة 
للبطولة عن ســـعادته في استضافة المملكة 
لهذا النســـخة، مؤكـــًدا على توجيهات ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة في جعل 

البحريـــن عاصمة للرياضـــة، واالهتمام الذي 
يوليه ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 

في دعم جميع الرياضات على حد سواء.
 وأشار الغاوي إلى أن البطولة سيشارك فيها 
عدد كبير من دول قارة آســـيا، وســـيتنافس 
فيها المتســـابقون مـــن األفراد الســـواة ومن 

ذوي العزيمة من الجنســـين بمختلف الفئات 
العمريـــة وكافـــة المســـتويات، مشـــيًدا بدور 
الشـــيخ خليفة بن عبـــدهللا ال خليفة رئيس 
االتحـــاد العربـــي للشـــراع ورئيـــس االتحـــاد 
البحرينـــي للرياضـــات البحرية فـــي متابعته 
الفرق المشـــاركة وكافة األمـــور التي تضمن 
نجـــاح هـــذا البطولـــة ومثنًيـــا علـــى الدعـــم 
والمتابعـــة الحثيثـــة مـــن الشـــيخ محمـــد بن 
دعيـــج ال خليفـــة رئيس اللجنـــة البارالمبية 
البحرينيـــة في متابعة كافـــة األمور، لضمان 
أهميـــة  مـــن  تحملـــه  لمـــا  البطولـــة  نجـــاح 
للجنـــة  فـــي تنفيـــذ الخطـــة االســـتراتيجية 
البارالمبية البحرينية في استضافة مختلف 
البطوالت لـــذوي العزيمة، األمر الذي يعكس 
قـــدرة مملكـــة البحرين على اســـتضافة مثل 

هذه األحداث الرياضية.

عيسى الغاويمحمد المري

طيــر  300 مــن  وأكثــر  واســعة  خليجيــة  البطولــةبمشــاركة  تســتضيف  خليجيــة  دولــة  أول  المملكــة 

البحرين تحتضن بطولة آسيا للتجديفانطالق بطولة ناصر بن حمد الدولية للصقور

أشـــارت مصـــادر مطلعـــة إلـــى أن إدارة 
نادي المنامة تدرس بشـــكل جدي ملف 
الجهاز الفني لفريقها األول لكرة القدم، 
فـــي ظـــل وجـــود شـــكوك حـــول عودة 
مدربها التونســـي محمد المكشر، الذي 
غـــادر لمســـقط رأســـه منذ أســـبوع ولم 

يعد حتى اآلن.
وأفـــادت المصـــادر لــــ “البالد ســـبورت”، 
أن اإلدارة المناميـــة كان في مخططها 

المبدئـــي المدرب أحمد صالح الدخيل، 
الذي يعتبر شـــاغرا فـــي الفترة الجارية 
بعدمـــا فـــك ارتباطـــه مـــع المالكية في 
شـــهر يوليـــو 2019، ولكـــن مـــع توافـــر 
المـــدرب اآلخر عيســـى الســـعدون في 
الســـاحة المحلية بعد انتهاء مهمته مع 
النادي األهلي قبل أيام بسيطة، جعلت 
اإلدارة المنامية تفاضل بين الطرفين.

المصـــادر أن اإلدارة أوعـــزت  وأكـــدت 

مهمـــة تدريـــب الفريـــق بشـــكل مؤقت 
للمـــدرب المســـاعد علـــي صنقـــور، كمـــا 
صرح به مســـؤوليه؛ كون المنامة مقبل 
علـــى مبـــاراة مهمـــة فـــي ذهـــاب نصف 
الملـــك  جاللـــة  كأس  مســـابقة  نهائـــي 
حينمـــا يلتقـــي المحـــرق، وصنقـــور هو 
األفضـــل لتولي قيادتهـــا؛ كونه األقرب 
والمطلـــع ألمور الفريق، وبعدها ســـيتم 
إعـــالن المـــدرب الجديد الذي ســـيكمل 

منافســـات  مـــن  تبقـــى  فيمـــا  المهمـــة 
الموسم الرياضي الجاري.

ويحتل المنامة المركز الخامس بدوري 
ناصـــر بن حمد برصيـــد 11 نقطة من 8 
مباريات، وانتصر في مباراتين وخسر 
في واحـــدة، وتعادل في 5 مناســـبات، 
ويبتعـــد عـــن المتصـــدر الحد بفـــارق 8 
نقـــاط وعـــن صاحـــب المركـــز األخيـــر 

الحالة بفارق 6 نقاط.

مدرب المنامة القادم.. السعدون أم الدخيل؟
سبورت

عيسى السعدون أحمد الدخيل 

أحمد مهدي

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

يشــارك الالعــب البحرينــي المحتــرف حمزة الكوهجي في منافســات النســخة الســابعة والثالثين مــن بطولــة BRAVE لفنون القتال 
المختلطة للمحترفين، والتي ستنظمها منظمة بريف بالشراكة مع بطولة AK Fighting Championship، يوم 18 أبريل المقبل في 

صالة سولناهولن الرياضية بالعاصمة السويدية “ستوكهولم”. 

 MMA وســـيحمل الكوهجـــي لـــواء 
البحرينيـــة فـــي هـــذه النســـخة مـــن 
البطولة، والتـــي يواجه فيها المقاتل 
الكاميروني جوار زديا في منافسات 

وزن “الديك”. 
 وســـيدافع الالعـــب البحرينـــي فـــي 
هـــذه البطولة عـــن انتصاراته الثالثة 
فـــي  آخرهـــا  كان  والتـــي  الماضيـــة، 
التـــي أقيمـــت بمملكـــة   29 النســـخة 
البحريـــن ضمـــن منافســـات أســـبوع 
نوفمبـــر  للقتـــال  الدولـــي  بريـــف 
الماضي، حيث حقـــق الكوهجي في 
تلـــك النســـخة انتصارا على حســـاب 

ناهويل جاندولفي. 

 ويعتبر الكوهجي أحد أبرز الالعبين 
 MMA رياضـــة  فـــي  المحترفيـــن 
البحرينيـــة، والـــذي حظـــي بدعم من 
جانب النائب األول لرئيس المجلس 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس  األعلـــى 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
حيث ســـاهم ذلك في صقل مهاراته 
انعكســـت  والتـــي  قدراتـــه  وتطويـــر 
بصـــورة واضحـــة علـــى المســـتويات 
الكبيـــرة التي قدمها خالل مشـــواره 

في هذه الرياضة. 
37 مـــن  النســـخة  نـــزاالت  ويتصـــدر 
البطولـــة، النـــزال الرئيس فـــي الوزن 

المتوسط الذي سيدافع فيه األردني 
فـــي  لقبـــه  عـــن  الســـيالوي  جـــراح 
هـــذا الـــوزن أمـــام الروســـي حمـــزات 

شيماييف. 
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
شـــاهد:  محمـــد  بريـــف  لمنظمـــة 
لتعزيـــز  تســـعى  بريـــف  منظمـــة  “إن 
حضورهـــا علـــى المســـتوى األوروبي 
ببطولـــة ثالثـــة فـــي هـــذا العـــام مـــن 
خـــالل النســـخة 37 التي ســـتقام في 
الســـويد، والتي ستشـــهد إقامة نزال 
قـــوي يجمـــع بيـــن جـــراح الســـيالوي 
وحمزات شيماييف، كما أن المنظمة 
اعتمدت مشـــاركة الالعب البحريني 

ســـيظهر  الـــذي  الكوهجـــي،  حمـــزة 
مـــن جديـــد فـــي هـــذه البطولـــة، بعد 
النســـخة  فـــي  الناجحـــة  مشـــاركته 
ال29. وأشـــار شـــاهد إلى أن منظمة 

تحقيـــق  إلـــى  دائمـــا  تتطلـــع  بريـــف 
مزيـــد من النجاحـــات، التي تعزز من 
الحضـــور القـــوي لهـــذه البطولة على 
مســـتوى العالـــم، بما يحقـــق تطلعات 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
فـــي أن تكون هذه البطولة على قمة 
المختلطـــة  القتـــال  فنـــون  بطـــوالت 

للمحترفين”.

ــد” ــويـ “الـــسـ بــــ   BRAVE 37 فـــي  ــد  ــديـ جـ مـــن  ــر  ــه ــظ ي الـــبـــحـــريـــن”  ــر  ــخـ “فـ

مشاركة الالعب المحترف حمزة الكوهجي في بريف

محمد شاهد حمزة الكوهجي



حلبة البحرين الدولية تستعد للفورموال 1
فــي إطار اســتعدادات حلبــة البحرين الدوليــة “موطن رياضة الســيارات في 
الشــرق األوســط” الســتضافة أكبــر حــدث رياضــي اجتماعي واقتصــادي في 
مملكة البحرين وفي منطقة الشرق األوسط سباق الـFORMULA 1 – جائزة 
البحرين الكبرى لطيران الخليج 2020 والذي سيقام في الفترة من 19 وحتى 

22 مارس المقبل، مع بقاء 28 يوما فقط على السباق العالمي.

البحريـــن  حلبـــة  مســـؤولو  عقـــد 
الدوليـــة وممثلو الوزارات والهيئات 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الحكوميـــة 
االجتماع التنســـيقي السنوي وذلك 
الســـتضافة  االســـتعدادات  ضمـــن 
“ســـباق األضـــواء” جائـــزة البحريـــن 
الكبرى، الذي سينطلق كجولة ثانية 
للفورمـــوال  العالميـــة  البطولـــة  مـــن 

لموســـم  األول  الليلـــي  والســـباق   1
.2020

وترأس الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى 
آل خليفـــة الرئيـــس التنفيذي لحلبة 
البحريـــن الدوليـــة وعـــدد مـــن كبار 
المســـؤولين في الحلبة من مختلف 
الـــذي  االجتمـــاع  هـــذا  اإلدارات 
يقـــام ســـنويا قبـــل انطالق الســـباق 

العالمي، وذلك ضمن االســـتعدادات 
لـــه ولتضافر جهـــود جميـــع وزارات 
المملكـــة والهيئـــات الحكوميـــة مـــع 
لضمـــان  الدوليـــة؛  البحريـــن  حلبـــة 
نجـــاح أكبر حدث يقـــام في منطقة 

الشرق األوسط.

كما قدم مدير أول األمن والســـالمة 
– الشـــؤون الحكومية بشـــارة عبده 
بشـــارة خـــالل االجتمـــاع عرضا عن 

الســـباق وفعالياتـــه وأهـــم جوانـــب 
الســـنوية  والخطـــة  التغييـــرات 
الستضافة السباق العالمي. وتضمن 

االجتمـــاع أبرز التغييـــرات والحملة 
الترويجيـــة للســـباق، كمـــا تم عرض 
الســـتقبال  االســـتعدادية  الخطـــة 
جماهيـــر الفورمـــوال 1 القادمين من 

مختلف أنحاء العالم.
يذكـــر أن ســـباق الفورمـــوال 1 لهـــذا 
البحريـــن  حلبـــة  تســـتضيفه  العـــام 
الدوليـــة يشـــهد عددا مـــن األحداث 
المهمـــة، وأبرزها الذكـــرى الـ 70 لكل 
مـــن بطولـــة العالـــم للفورمـــوال وان 
وشركائنا طيران الخليج إلى جانب 
ســـباقات  16النطـــالق  الــــ  الذكـــرى 

الفورموال 1 في البحرين.

جانب من االجتماع

الصخير - حلبة البحرين الدولية

يخـــوض منتخـــب الشـــباب لكـــرة القـــدم، 
لقاًء أمام نظيره منتخب مدغشقر، اليوم 
)الخميـــس( عنـــد 6 مســـاء، علـــى اســـتاد 
نـــادي الرياض فـــي العاصمة الســـعودية- 
الريـــاض، ضمن الجولة الثانية للمجموعة 
الثانية، التي تضم أيًضا منتخبي المغرب 

وجيبوتي.
 وكان منتخبنـــا الشـــاب قـــد خســـر لقاءه 
األول أمام منتخـــب المغرب يوم اإلثنين 
الماضي بنتيجة )2-4(، إذ سجل لمنتخبنا 
الالعبان سيد جواد حيدر وسالم حسين.

 وتســـتضيف المملكة العربية الســـعودية 
منافسات البطولة حتى 5 مارس المقبل.

ويقود منتخبنا المدرب الوطني إسماعيل 
كرامي، الذي يســـعى لتحقيق االســـتفادة 
مـــن هـــذه البطولة؛ كونها ضمـــن محطات 
اإلعداد لبطولة آســـيا 2020، التي ستقام 

في أوزبكستان في شهر أكتوبر المقبل.
ويسعى األحمر الشـــاب لتعويض خسارة 
الجولـــة األولى، وتحقيـــق فوز يبقي على 
حظـــوظ المنتخب قائمة فـــي التأهل إلى 
الـــدور ربـــع النهائي؛ كون الخســـارة اليوم 

تعني توديع البطولة مبّكًرا.
وســـيفتقد المنتخـــب فـــي مبـــاراة اليـــوم 
أمـــام مدغشـــقر لخدمـــات الالعـــب عادل 

المبـــاراة  فـــي  الرميحـــي؛ بســـبب طـــرده 
المغـــرب  منتخبـــا  ويتقاســـم  األولـــى. 
ومدغشـــقر صدارة المجموعـــة برصيد 3 
نقـــاط، خصوًصا أن مدغشـــقر فازت على 
جيبوتـــي في الجولة األولـــى بنتيجة )-4

.)3
وتلتقـــي جيبوتـــي مع المغـــرب عند 2.45 

من ظهر اليوم.

منتخب الشباب لكرة القدم

ســنة  20 تحــت  العــرب  لــكأس  الثانيــة  الجولــة 
منتخب الشباب يالقي مدغشقر بهدف التعويض

اللجنة اإلعالمية

يســـتعد االتحـــاد الملكـــي للفروســـية 
بطولـــة  لتنظيـــم  القـــدرة  وســـباقات 
الحواجـــز  لقفـــز  البحريـــن  منـــارة 
تحت رعايـــة رئيس االتحـــاد الملكي 
القـــدرة ســـمو  للفروســـية وســـباقات 
الشيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة 
الرياضـــي  االتحـــاد  ميـــدان  علـــى 
العسكري بالرفة يوم الجمعة المقبل، 
وهـــي البطولة الســـابعة لموســـم قفز 

الحواجز 2019/2020. 
وأكـــد رئيـــس االتحـــاد الملكـــي ســـمو 
الشيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة 
كل  حريـــص  اإلدارة  مجلـــس  أن 
الحـــرص بـــأن يظهـــر بطـــوالت القفـــز 
بالصورة المثالية من جميع الجوانب، 
وأن عمليـــة التنظيـــم تســـير كمـــا هو 
مخطط لها وبحســـب اإلســـتراتيجية 
التي وضعها مجلس اإلدارة بالتنسيق 

مع اإلخـــوة فـــي لجنة قفـــز الحواجز 
أن  كمـــا  القفـــز،  بطـــوالت  ومنظمـــي 
االتحاد الملكي للفروســـية وسباقات 
القـــدرة يســـعى دائمـــا لجـــذب الرعاة 
والداعميـــن، والـــذي يعتبـــر أحـــد أهم 
عوامـــل نجـــاح البطـــوالت الرياضيـــة 
وإشـــراكا للقطاع الخـــاص في تطوير 

المنظومة الرياضية.
وأشار سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفة أن ما يتحقق من نجاحات 
علـــى المســـتويين التنظيمـــي والفني 
يعكس ما وصلت إليه الرياضة عموما 
ورياضـــة قفز الجواجز خصوصا، إلى 
جانب المنافسة والندية العالية التي 

تشهدها المسابقات في الميدان. 
وحول رعاية شـــركة منـــارة البحرين 
لهـــذه البطولـــة، أشـــاد ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن عبدهللا آل خليفة بالدعم 

الذي سيســـهم في تحقيـــق األهداف 
المنشـــودة التي وضعها االتحاد على 
المســـابقة،  لنجـــاح  أولوياتـــه  رأس 
ولفـــت إلى أن وجود الشـــركة لرعاية 
فـــي  الرائـــد  دورهـــا  يؤكـــد  البطولـــة 

التعاون المتواصل مع االتحاد.

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله 

عيســى بن عبداهلل: نشــيد بجهود ومستويات الفرســان وما يقدمونه
منافسات مرتقبة ببطولة منارة البحرين للقفز غًدا

الصخير - حلبة البحرين الدوليةاللجنة اإلعالمية

تعـــود الجولـــة قبـــل األخيرة من الموســـم الحادي عشـــر 
لبطولـــة تحـــدي بورشـــة ســـبرنت الشـــرق األوســـط إلى 
البحريـــن خالل عطلة نهاية هذا األســـبوع، حيث يمكن 
لســـباقاتها الثالثـــة تحديد بطل الموســـم الحادي عشـــر، 
ويتصدر األلماني ليـــون كوهلر الترتيب العام بفارق 43 
نقطـــة، حيـــث يمني نفســـه بتأكيـــد صدارته علـــى حلبة 
البحرين الدولية، واضعًا في اعتباره أن من شأن تقديم 
أداء قـــوي خالل هذه الجولة، دفعـــه خطوة نحو تأمين 
أول ألقابـــه في البطولة دون النظـــر إلى الجولة النهائية 

الشهر المقبل.
 ومـــن المقّرر أن تنطلق التجارب يوم الخميس، على أن 
يبـــدأ الســـباق التأهيلي األول في الســـاعة 10:40 صباح 
يـــوم الجمعـــة، يليـــه الســـباق األول في الســـاعة 13:20 
في نفس اليوم، ويقام الســـباق التأهيلي الثاني الساعة 
11:30 صباح يوم السبت، يليه السباقين الثاني والثالث 

الساعة 14:20 و17:20 على التوالي.
 ومـــع اقتـــراب الجولـــة الرابعة، يتصـــّدر الترتيـــب العام 
األلمانـــي ليون كوهلر برصيد )213 نقطة( متقدمًا بفارق 
43 نقطـــة أمـــام جوليـــان هانســـيس فـــي المركـــز الثاني 
)170 نقطة( وجي بي سيميناور )168 نقطة( في المركز 
الثالث، ثم ساول هاك في المركز الرابع )163 نقطة(، في 
حين احتل ريتشارد فاغنر المركز الخامس )147 نقطة( 

وجيسي فان كويك في المركز السادس )129 نقطة(.

تنطلـــق منافســـات الجولـــة الرابعـــة مـــن فعاليـــات كانـــو 
موتـــورز للرولنغ دراغ، والتي تقام على مضمار الســـرعة 
فـــي حلبـــة البحرين الدوليـــة “موطن رياضة الســـيارات 
في الشرق األوســـط” وذلك اليوم الخميس الموافق 20 

فبراير الجاري.
أحـــدث  مـــن  واحـــدة  دراغ”  “الرولنـــغ  فعاليـــة  وتعتبـــر 
المنافســـات التـــي تمـــت إضافتها إلى قائمـــة طويلة من 
األنشـــطة المثيرة لـ “موطن رياضة السيارات في الشرق 

األوسط”.
على غرار منافســـات ليالي إبراهيم خليل كانو لـ “الدراغ 
والدرفـــت”، يوفـــر الـ “الرولنـــغ دراغ” فرصة للمشـــاركين 
للمشاركة بســـياراتهم الخاصة أو دراجاتهم النارية على 
المضمـــار الســـرعة البالغ طولـــه ربع ميـــل، والمعتمد من 

.NHRA ”شبكة هوت رود الوطنية العالمية“
ويكمـــن الفـــرق الرئيـــس فـــي الــــ “رولنـــغ دراغ” هـــو أن 

المشـــاركين ال يبـــدأون من توقف تام، ولكن من ســـرعة 
دوران تبلغ 80 كيلومترا في الساعة. لذلك فإن الـ “رولنغ 
دراغ” هـــو الفعاليـــة المثالي لدعوة صديـــق أو أكثر ومن 
ثم تحديهم في سلسلة من المنافسات المباشرة لمعرفة 

األفضل.
مـــن المقـــرر أن تقام منافســـات كانـــو موتورز لــــ “الرولنغ 
دراغ” يوم الخميس بين الساعة 7 مساًء وحتى منتصف 
الليل. وتتم عملية التســـجيل في موقف السيارات رقم 
2 التابع للحلبة، من الســـاعة 5 مســـاًء وحتى الســـاعة 9 

مساًء.

البحريــنالموسم 11 لبطولة تحدي بورشه سبرنت الشرق األوسط حلبــة  مضمــار  علــى  دراغ  رولنــغ  للموتــورز 

انطالق الجولة الرابعة من فعاليات كانوحلبة البحرين تستعد الستقبال الجولة الرابعة

Sports@albiladpress.com

الخميس 20 فبراير 2020 - 26 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4146
20

نجاح كبير لفريق بابكو في سباقات الكارتنغ
المحترفين فــي  والــثــالــث  الــشــركــات  فئة  على  األول  الــمــركــز  حقق 

 )Bapco Motorsport Team( الســيارات  لرياضــة  بابكــو  فريــق  اختتــم 
مشــاركاته فــي ســباقات الكارتنــغ عندمــا تميــز فــي ســباق التحمل 24 ســاعة، 
والــذي أقيــم علــى مضمــار حلبــة البحريــن الدوليــة للكارتنــغ يومــي الجمعــة 
والســبت الماضييــن بتحقيقــه المركز األول على فئة الشــركات، المركز الثاني 

على مستوى الفئة المحلية والمركز الثالث علي مستوى فئة المحترفين.

وبهـــذه النتائج المتميـــزة التي حققها 
متسابقو وأعضاء وجميع طاقم فريق 
واعتـــالء  الســـيارات  لرياضـــة  بابكـــو 
منصات التتويج في جميع الفئات مما 
يؤكد المستوى العالي الذي وصل إليه 
الفريق واســـتعداداته لهذه الســـباقات 
واإلمكانات العالية لمتسابقيه والدعم 
والمســـاندة المســـتمرة مـــن مســـؤولي 
نفـــط  شـــركة  ومســـؤولي  الفريـــق 

البحرين بابكو.
أعـــرب  المميـــز  الختـــام  هـــذا  وحـــول 

متســـابقو الفريـــق عـــن بالغ ســـعادتهم 
بختام مميز لموسم سباقات التحمل، 
وشـــهد  رائعـــا  موســـما  “كان  وقالـــوا 
تنافســـا عاليـــا المســـتوى بيـــن جميـــع 
المتســـابقين والفـــرق التـــي شـــاركت، 
لقـــد عمل الجميـــع بجهود جبـــارة في 
الفتـــرة الماضية من خـــالل التدريبات 
واالســـتعدادات المتواصلـــة، فالجميع 
عمـــل بقلب واحد وروح واحدة، وبعد 
هـــذه الجهود توجت بانجـــازات رائعة 
نفتخـــر بهـــا بـــأن نرفـــع اســـم مملكتنـــا 

الحبيبة في المقام األول واسم شركة 
فـــي مختلـــف  بابكـــو  البحريـــن  نفـــط 

الفعاليات والسباقات والبطوالت”.
من جهته، أشـــاد مدير عام المشـــاريع 
الخاصة بشـــركة نفـــط البحرين بابكو 
خالد الصبـــاغ األب الروحي والرئيس 
لرياضـــة  بابكـــو  لفريـــق  الفخـــري 

بابكـــو  فريـــق  حققـــه  بمـــا  الســـيارات 
لرياضـــة الســـيارات في ختام موســـم 
عكـــس  والـــذي  الكارتنـــغ،  ســـباقات 
روحهم القتاليـــة وأخالقهم الرياضية 
العالية خالل أجواء الســـباق، وعملهم 
كفريق واحد والذي أوصلهم لمنصات 

التتويج.

فريق بابكو لرياضة السيارات معتليا منصة التتويج

اللجنة اإلعالمية

“االتحـــاد”  صحيفـــة  اتهمـــت 
البحرينـــي  الحكـــم  اإلماراتيـــة 
هللا  شـــكر  نـــواف  المونديالـــي 
بالتغاضي عن احتساب ضربتي 
جـــزاء لنـــادي العيـــن اإلماراتـــي، 
أمـــام  األخيـــرة  مواجهتـــه  فـــي 
النصـــر الســـعودي، التـــي انتهـــت 
لمصلحـــة األخيـــر )2 - 1(، ضمـــن 
منافسات الجولة الثانية لدوري 
أبطال آسيا ولحساب المجموعة 
الرابعة، التي أقيمت على استاد 
هـــزاع بـــن زايـــد مســـاء الثالثاء 

الماضي.
وذكـــرت الصحيفـــة “دون وضـــع 
مبـــررات للعيـــن، إال أن قـــرارات 
محـــل  كانـــت  هللا  شـــكر  نـــواف 
اســـتغراب، بعدمـــا تغاضـــى عـــن 
احتســـاب ضربتي جـــزاء للعين، 

األولى في لقطة المسك الواضح 
مـــن مدافـــع النصـــر لكايـــو فـــي 
الشـــوط األول، والثانيـــة عندمـــا 
ارتطمت الكرة بيد مدافع النصر 

قبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق”.
وكان االتحاد اآلسيوي قد أسند 
مهمة إدارة اللقاء لطاقم الحكام 
مـــن حكـــم  المكـــون  البحرينـــي، 
الســـاحة نواف شكر هللا، يعاونه 
محمـــد جعفـــر وعبـــدهللا صالح، 
بينمـــا جاء عمار محفـــوظ حكًما 

رابًعا.

صحيفة إماراتية تتهم حكمنا شكر اهلل!

عقد اجتماع 
تنسيقي 

مع الوزارات 
والمؤسسات

البالد سبورت

نواف شكر الله

أحمد مهدي
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كشـــفت المغنيـــة األميركية الشـــابة بيلي 
آيليش، التـــي هيمنت على جوائز غرامي 
األخيـــرة، األغنية الرســـمية للجزء المقبل 
من مغامرات العميل السري جيمس بوند، 
التـــي اســـُتمع لهـــا 3.5 مالييـــن مـــرة فـــي 

غضون ساعات قليلة عبر “إنستغرام”.
وتحمـــل األغنية عنـــوان “نو تايم تو داي” 
مثل الفيلم، وألفتها مع شقيقها ومعاونها 
الرئيـــس فينييـــس أوكونيـــل، وتتميـــز 
اشـــتهرت  التـــي  “الغرانـــج”  بأنغـــام 
بهـــا المغنية المراهقـــة، وحققت لها 

نجاًحا سريًعا.
وتجســـد بيلـــي آيليـــش، 18 عاًما، 

نمًطا جديـــًدا لنجمات البوب، 
وحصـــدت فـــي حفـــل توزيع 
نهايـــة  فـــي  غرامـــي  جوائـــز 
ينايـــر الماضي جوائز أفضل 
ألبوم، وأفضل أغنية عن 
وأفضـــل  غـــاي”،  “بـــاد 

موهبة صاعدة، وأفضل تسجيل.
وكانـــت أصغـــر مغنيـــة تحصـــد الجوائـــز 
األربع الرئيســـة في تاريـــخ غرامي، وهي 
أصغـــر من ســـجل األغنية الرســـمية ألحد 
أجزاء سلســـلة “جيمس بوند” الشـــهيرة، 

لتنضـــم إلى أســـماء أخرى بـــارزة مثل 
أديل، ومادونا، وبول ماكارتني.

وقدمـــت األغنيـــة للمـــرة األولـــى 
على المســـرح في حفـــل توزيع 
جوائـــز الموســـيقى البريطانيـــة 

في لندن، حسب صفحتها 
علـــى “فيس بـــوك”، 

ومـــن المقـــرر عـــرض الجـــزء الــــ 25 مـــن 
سلســـلة مغامرات جيمس بوند في أبريل 
المقبـــل، وهـــو الجـــزء الخامـــس واألخير 
مبدئًيـــا، الذي يتولى بطولته الممثل 

البريطاني دانييل كريغ.
 ويؤدي دور الشرير في هذا 
األمــيــركــي  الممثل  الــجــزء 
الــفــائــز بــجــائــزة 
أوســــــكــــــار 
رامـــــــــــــي 

مالك.

مــن المقــرر عــرض الفيلــم المرتقب فــي أبريــل المقبل
بيلي آيليش تغني لجيمس بوند
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تسعى شبكة “نتفليكس” الشهيرة إلى تعزيز مجموعة األفالم لديها، 
عبر إضافة رسوم متحركة يابانية، مع عرض روائع المخرج المبدع 
مونونوكيــه”،  “برنســيس  آواي”،  “ســبيرتد  مثــل:  ميازاكــي،  هايــاو 

و”ماي نايبر توتورو” في العديد من القارات.

األميركيـــة  المجموعـــة  وأعلنـــت   
بمجـــال البـــث التدفقـــي، فـــي بيـــان، 
توقيع اتفـــاق يتيح لها الوصول إلى 
كاتالوغ مـــن 21 فيلًما من “اســـتديو 
األول  فـــي  البـــث  وبـــدأ  غيبلـــي”، 
مـــن فبرايـــر بالبلـــدان التـــي تتواجد 

بهـــا خدمـــة “نتفليكـــس”، باســـتثناء 
الواليات المتحدة وكندا واليابان.

وأشارت الشركة إلى أن هذا اإلعالن 
يندرج في إطـــار الرغبة “في تطوير 
عروض استثنائية من أفالم الرسوم 

المتحركة”.

روائع ميازاكي في نتفليكس

ُيظهر الوجه 
الحقيقي 

لـ”هوليوود” 
المضطهد والشرير

تعود النجمة األميركية هيالري ســـوانك إلى الشهرة 
والتألق مجددا، عبر بطولتها في فيلمها “ذي هانت”، 
الذي ســـيعرض بالصاالت األميركيـــة في 13 مارس 
المقبـــل، بعدمـــا ُألغي عرضـــه العام الماضي؛ بســـبب 
الجـــدل الذي أثـــاره، كونه يدور حـــول مجموعة من 
النخب التي تالحق “األميركيين العاديين” وتقتلهم.

وتدور أحداث “ذي هانت”، وهو من بطولة ســـوانك 
وبيتـــي غيلبيـــن، حول النخـــب الغنيـــة التي تالحق 
الفقـــراء القادميـــن من الواليـــات الفقيـــرة، التي ُتعد 
المعاقل التقليدية للحزب الجمهوري، مثل: وايومنغ 
وميسيســـيبي، وتعتـــدي عليهـــم جســـدًيا من منطق 
فوقـــي وطبقـــي. وخلقـــت المشـــاهد العنيفـــة التـــي 
يتضمنهـــا الفيلـــم وعرضـــت في اإلعـــالن الترويجي 

لـــه فـــي يوليـــو الماضـــي، الكثيـــر مـــن الردود 
الشـــاجبة، خصوصـــا أنهـــا أتـــت بعـــد أيـــام 
مـــن حادثـــي إطالق نـــار أوديـــا بحياة 31 

شخًصا.
اســـتديوهات  أن  يبـــدو  وحالًيـــا 
مـــن  االســـتفادة  قـــررت  “يونيفرســـال” 
الجـــدل القائـــم للترويج لفيلهـــا الجديد، 
فأصـــدرت بياًنـــا تشـــير فيـــه إلـــى كونه 
العمـــل الذي “كثر الحديث عنه من دون 
أن يـــراه أحد حتى اآلن”، معلنة صدوره 
قريًبـــا فـــي الصـــاالت. وتســـتند إحدى 
ملصقـــات الفيلـــم إلـــى جملة منســـوبة 
لشـــبكة فوكس نيوز المحافظة، تشـــير 
إلـــى أن الفيلم “ُيظهـــر الوجه الحقيقي 

لهوليوود المضطهد والشرير”.
يطلـــق  هانـــت”،  “ذي  وفـــي   
فرائســـهم  علـــى  األغنيـــاء 
القادمين من الواليات الفقيرة 

مصطلـــح “البائســـين”، الذي 
استعملته هيالري كلنتون 

في حملتها الرئاسية.

عودة النجمة هيالري سوانك

 The“ يبدو أن النجاح المتكرر لفيلم
Uni�“ دفـــع اســـتوديوهات ،”Thing
versal Pictures” إلـــى التعاقـــد مع 
استوديوهات “Blum House”؛ من 
أجل إنتاج نســـخة جديدة من فيلم 

الرعب الشهير قريبا.
وبحســـب موقع “موفي نيوز”، فإن 
الفيلم الشـــهير، ســـيعاد تقديمه في 
نتاجـــا  ســـتكون  جديـــدة،  نســـخة 
للتعاون بين شـــركتي “يونيفرسال” 

و”بالمهـــاوس”، بعـــد النجـــاح الـــذي 
حققتـــه النســـخة الســـابقة للفيلـــم، 

التي تم طرحها العام 2011.
وجاءت نســـخة 2011 مـــن الفيلم، 
من بطولة: ماري إليزابيث وينستد، 
وأولريـــش  إجيرتـــون،  وجويـــل 
تومسون وإريك كريستيان أولسن، 
إال أنها لم تكن األولى، إذ إنها كانت 
إعادة تقديم لنسخة أقدم، طرحت 

العام 1982 بنفس االسم.

كشـــفت النجمة ســـيلينا غوميـــز، أنها تتمنى 
عـــدم وجـــود مواقـــع التواصـــل االجتماعي، 
مؤكـــدة أنها وضعـــت الكثير مـــن الضغوط 
علـــى المشـــتركين فيها، رغـــم أنها تحظى 

بأكثر من 167 مليون متابع.
تصريحـــات  فـــي  ســـيلينا  وأوضحـــت 
صحافية، أنها إذا تمكَّنت من إيجاد وسيلة 
متوازنة وســـعيدة، فســـيكون ذلك 
رائعا، لكنها ستكذب إذا قالت إن 
مواقـــع التواصـــل ال تدمر الجيل 
الجديـــد وهويتهـــم، موضحة أن 
 ،”rare“ ألبومهـــا  تســـمية  ســـبب 
جاء بســـبب الضغـــط الكبير الذي 

عاشته أخيرا في حياتها.
وســـبق أن قـــررت غوميز أخذ 
اســـتراحة لمـــدة عاميـــن من 
مواقـــع التواصل االجتماعي 
العـــام 2018، واعترفت بأنها 
كانـــت خائفـــة مـــن العـــودة 

إليها.

تعتـــزم الممثلـــة األميركيـــة ماجـــي 
جيلينهـــال اقتحـــام عالـــم اإلخراج، 
The Lost Daugh� فيلـــم  “فـــي 
ter”، مـــن بطولـــة أوليفيـــا كولمـــان 
وداكوتا جونســـون. وسيشـــارك في 
بطولـــة العمـــل زوج جيلينهال، بيتر 
سارســـجارد، إضافـــة إلـــى جيســـي 
باكلي، وفقا لما ذكرته وسائل إعالم 
أميركيـــة.  والفيلـــم الـــذي ســـتكتب 

جيلينهـــال الســـيناريو الخـــاص به، 
مقتبس مـــن روايـــة لإليطالية إلينا 
فيرانتي، بعنوان “االبنة الغامضة”.

وعن هذه الرواية، أكدت جيلينهال 
“عندمـــا انتهيـــت مـــن قـــراءة هـــذه 

الروايـــة شـــعرت أنه تـــم اإلفصاح 
عـــن ســـر حقيقـــي، وعلـــى الفور 
فكرت في كيف ســـتكون القصة 

على شاشة السينما”.

”The Thing“ عودة

سيلينا غوميز ضد “السوشال ميديا”

ماجي جيلينهال.. إلى اإلخراج

إعداد: طارق البحار

للتواصل: 17111479

شــهدت مواقــع صور فيهــا الفيلم إقبــاال كبيًرا من العشــاق
دخــل الفيلــم الكــوري الجنوبــي “Parasite” التاريــخ، بعــد حفــل توزيع 
جوائز “األوســكار” بنســخته الثانية والتســعين، الذي أقيم على مســرح 
“دولبي” الواقع في مدينة لوس أنجلوس األميركية. ويعود السبب في 
ذلــك إلــى فــوز فيلــم “Parasite” أي “الُطفيلــي”، بـ 4 جوائز أوســكار من 
أصل 6 ترشيحات، وهي جوائز أفضل صورة، وأفضل مخرج، وأفضل 
فيلــم بلغــة أجنبيــة، وأفضل ِحوار، في حين كان قد ترشــح أيضا للفوز 

بجائزتي أفضل إنتاج للتصميم وأفضل تعديل.

المخـــرج   ”Parasite“ فيلـــم  وأخـــرج 
الكـــوري “بونغ جون هـــو”، وغلب بذلك 
سير سام ميندس، مخرج فيلم 1917، 
الـــذي كان من المتوقع أن يفوز بجائزة 

خانة أفضل صورة.
وتـــدور أحـــداث الفيلـــم الـــذي وصفته 
بــــ  البريطانيـــة”  “ســـتاندارد  صحيفـــة 
حـــول  الشـــرير”  االجتماعـــي  “الهجـــاء 
عائلتيـــن مـــن طبقتيـــن مختلفتين في 
العاصمـــة الجنوب كورية “ســـيول”، إذ 
تعيش العائلـــة األولى بالفقر في مكان 
يشبه القبو، بينما تعيش العائلة الثانية 
في بيت فاره. وضمـــن أحداث الفيلم، 
يخطط أفراد األســـرة الفقيرة كي يتم 
توظيفهـــم من قبـــل العائلـــة الثرية من 
خـــالل التســـلل إليهـــا والتظاهـــر بأنهم 
أفـــراد ال تربطهـــم أي صلـــة ببعضهـــم، 

ويتمتعون بالمؤهالت العالية.
فيلـــم  أول   ”Parasite“ فيلـــم  ويعـــد 
مدبلج يفوز بجائزة أوســـكار عن خانة 
أفضـــل صـــورة فـــي تاريـــخ األكاديمية 
علـــى مـــدار 92 عامـــا، وعلـــق مخرجـــه 
“بونـــغ جون هو” على هذا النجاح قائال 
“أشـــعر وكأنني سأستيقظ ألجد أن كل 
هذا مجرد حلم.. كل شـــيء ســـيريالي 

للغاية”.
ومـــن جانبـــه، علق منتـــج الفيلم “كواك 
سين أي” الذي استلم الجائزة قائال “أنا 

عاجـــز عن الـــكالم! لم نتخيـــل حدوث 
هـــذا. أشـــعر بـــأن لحظـــة مناســـبة فـــي 
التاريـــخ تحـــدث اآلن”. هـــذا وتعـــرض 

“األوســـكار”  حفـــل  علـــى  القائمـــون 
لالنتقـــاد واالســـتهجان من ِقبل 

المشـــاهير؛  مـــن  الحاضريـــن 
أثنـــاء  فعلـــوه  مـــا  بســـبب 
فيلـــم  عمـــل  فريـــق  إلقـــاء 
“Parasite” خطـــاب الشـــكر 
أثنـــاء اســـتالم الجوائز على 

المسرح؛ إذ قامت األكاديمية 
بقطـــع صـــوت مكبـــرات الصوت 

وأخفتـــوا األضواء عليهـــم، ووجهوا 
التـــي  القادمـــة  الفقـــرة  إلـــى  التركيـــز 
قدمتها الممثلة العالمية “جين فوندا”. 
ومن بين المشـــاهير الذين اســـتهجنوا 
وصرخـــوا تعليقا على هذه الحركة كل 
مـــن تـــوم هانكـــس، وتشـــارليز ثيرون، 
حتـــى نجحـــوا فـــي النهايـــة مـــن لفـــت 
انتبـــاه مخـــرج حفل “األوســـكار”، الذي 
أعـــاد األضـــواء إلـــى فريق عمـــل فيلم 
Parasite، وُأجبـــر علـــى الســـماح لهـــم 

باستكمال خطاب الشكر.
فيلـــم  فيهـــا  صـــور  مواقـــع  وشـــهدت 
“باراســـايت”، إقبـــااًل كبيـــًرا، فيمـــا أكـــد 

مطعم بيتزا أن مبيعاته تضاعفت.
ونـــال فيلـــم التشـــويق الـــذي يتنـــاول 
 4 والفقـــراء،  األثريـــاء  بيـــن  الهـــوة 

جوائز أوســـكار من بينهـــا أفضل فيلم، 
اإلنجليزيـــة  بغيـــر  فيلـــم  أول  وبـــات 
يفـــوز بالجائـــزة الرئيســـة منـــذ بدايـــة 
توزيعها فـــي 1929. وفـــرح الكوريون 
الجنوبيـــون بهـــذا النجـــاح وزار الكثير 
بعـــض  فيهـــا  صـــورت  مواقـــع  منهـــم 

مشاهد الفيلم.
وأكـــدت إيـــوم هانـــغ - كـــي، صاحبـــة 
جنـــوب  فـــي  بيتـــزا”  “ســـكاي  مطعـــم 
ســـيول الذي يتسع لـ 10 أشخاص “لقد 
تضاعفـــت المبيعـــات”. وكانـــت عائلـــة 
كيم الفقيرة في الفيلم خططت لخرق 
صفـــوف العائلـــة الثريـــة فيـــه. وقالت 
صاحبـــة المطعم “تعطلـــت آلة تحضير 

البيتـــزا أمـــس بســـبب الطلبـــات 
الكثيـــرة”.  وأكدت “أحسســـت 
بشـــعور خاص ومؤثر وبالفرح 
عندما فـــازوا بالجوائز”. وقال 
إن  جين-كيـــو،  غـــو  الزبـــون 
أشـــعر  “جعلتنـــي  المطعـــم  زيـــارة 
بالفخـــر ألني كوري جنوبي”. وأضاف 
“زرت في الســـابق مطاعـــم بيتزا تابعة 
لسالســـل كبيرة لـــذا فـــإن مجيئي إلى 
أحـــد مواقع تصوير الفيلـــم أمر مميز”. 
وتحـــاول ســـلطات ســـيول االســـتفادة 
فيلـــم  شـــكلها  التـــي  الظاهـــرة  مـــن 
“باراســـايت” بتخصيـــص صفحـــة على 
موقعها اإللكتروني تفصل فيها مواقع 
التصويـــر األربعـــة. وفـــي متجـــر “بيـــغ 
رايـــس” الكبيـــر فـــي غرب ســـيول أين 
تلقـــى نجل عائلة كيـــم عرًضا لتدريس 
ابنة أســـرة باركس الغنيـــة، قال المالك 
كيم كيونغ-ســـون: “سعيد جًدا وممتن 
هنـــا  عظيًمـــا  فيلًمـــا  لتصويرهـــم  لهـــم 

ولجعلي مشهوًرا أيًضا”.

”Parasite“
 يدخل التاريخ



التزم بالصمت في هذه المرحلة بالذات.

السعادة في يدك وليست في يد شخص آخر.

اهتمامك بالتفاصيل يساعدك على إنجاز أعمالك.

 تنتهي من المشاريع المهمة في وقت قصير جًدا.

حاول أن تهتم بصحتك عبر األكل الجيد.

تحدث تغيرات إيجابية في حياتك المهنية.

أخذت مجال عمل غير الئق بك إطالقا.

حاول التغيير، إمكاناتك تؤهلك ألفضل من ذلك.

فكر جيًدا في الشخص المناسب وال تستعجل.

حاول أن تغير من نفسك، انقص من وزنك.

يوم مريح على الصعيد األسري والعملي.

اختر طريقا مناسبا للعمل وال تتسرع.
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1971
اللواء عيدي أمين يعين نفســـه 
رئيًســـا علـــى أوغنـــدا بعـــد أقـــل 
من شـــهر على انقالبه العسكري 

على سلفه ميلتون أوبوتي.

قــال الفنان جاســم النبهــان “انتهيــت فعليا مــن تصوير 
مشــاهدي فــي مسلســل “شــغف” ولكنــه يعــد أبســط 
مشــاركاتي لهــذا الموســم، إذ أظهــر فيــه كضيف شــرف 
لشــخص يدعــى “ناجــي”، ورغــم ذلك فأنــا ســعيد بتلك 

المشاركة الخفيفة لمسلسل مهم”.
وأضاف “يصحبني عدد كبير من الفنانين، منهم هدى حســين، 

حســين المنصور، ســليمان الياســين، زهرة عرفات، عبدالله بوشهري، ريم أرحمة 
وغيرهم الكثير، في قصة من تأليف عالء حمزة وإخراج البحريني محمد القفاص”.

صرح نقيــب المهــن الموســيقية هاني شــاكر أن مجلس 
النقابة ســوف يعيد النظــر في التصاريح بالغنــاء كافة، أو 
عضويــة النقابــة، في ضــوء المعايير والقيم التــي يقبلها 
المجتمع، مؤكًدا رفضه لما حدث أخيًرا، من تجاوز باأللفاظ 

فــي حفــل أقيم باســتاد القاهــرة من أحــد مطربــي أغاني 
المهرجانــات، والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدى 

على الرواســخ الثابتة. وأكد أن شــروط عضوية أو تصاريــح النقابة بالغناء ليس في 
قوامها صالحية الصوت فقط، بل هناك شروط عامة.

كشــفت الفنانة اللبنانية كارول ســماحة، أن زوجها رجل 
األعمــال المصري وليد مصطفى، رومانســي وعاطفي، 
وأنــه وقع في حبهــا من أول نظرة، كما أن شــخصيته 
في المنزل تختلــف عن العمل، إذ يفصل جيًدا بينهما، 

ثــم إنــه يحــب المفاجــآت ويحتفــل بعيد الحــب دائما 
برومانسية.

وأضافت ســماحة، أن قرار زواجها من عربي لم يكن ســهاًل، ألنها كانت تميل 
إلى الزواج من أجنبي أو أوروبي؛ ألنهم أكثر تفهما للمرأة وحقوقها.

زوج رومانسيشروط عامةمسلسل “شغف”
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نفــت الفنانــة ميمــي جمــال، مــا تــردد أخيــرا، بشــأن عودتهــا للســاحة الفنيــة 
مجددا، بعد آخر مشاركة لها في فيلم “لف ودوران” الذي عرض العام 2016، 

مؤكدة أن هذا الكالم عاٍر تماما عن الصحة.

وقالت ميمي، في تصريح خاص، 
إنها لـــن تعود لعالـــم األضواء من 
جديـــد، إذ تعتبـــر وجودهـــا علـــى 
الســـاحة الفنيـــة بمثابـــة مرحلـــة 
وانتهـــت تمامـــا، مؤكـــدة أن ذلك 
ال يشـــير أنها نادمة علـــى أعمالها 
وأرشـــيفها الفنـــي كافـــة، متابعة: 
“التمثيـــل بـــاب واتقفـــل بالنســـبة 
لـــي، والتمثيـــل مش حـــرام، بس 

مرحلة في حياتي وخلصت”.
قـــرار  اتخـــذت  أنهـــا  وأكـــدت 

االعتزال، بعد وفاة زوجها الفنان 
حســـن مصطفى، الـــذي رحل عن 
عالمنا، فـــي مايو 2015، إذ كانت 

ترتبط به بشكل كبير.
حياتهـــا  بـــدأت  جمـــال،  وميمـــي 
الفنية وهـــي طفلة صغيرة بفيلم 
“أقوى مـــن الحب”، ثم عملت في 
مســـرح الفنانين المتحدين وفي 
فـــرق القطاع الخـــاص، وتزوجت 
من الفنان الراحل حسن مصطفى 

وأنجبت منه بنتين توأم.

ميمي جمال.. لن تعود

 2002
النيران تلتهم قطاًرا وتقتل 370 راكًبا، وتصيب 65 في مصر.

1969
إسرائيل تنضم إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.

 1910
اغتيال رئيس وزراء مصر بطرس غالي على يد إبراهيم الورداني.

 1911
صدور العدد األخير من صحيفة “تشينغ ياو” الصينية.

 1948
عصابات “الهاجاناه” الصهيونية تقصف األحياء العربية في حيفا.

أطلقت الفنانة زين عوض 
أغنيتها الجديدة “أهل 

الهوى”،الستوديو الرسالة 
في القاهرة، بالتزامن مع 

االحتفال بعيد الحب.
وأبدت عوض سعادتها 

بالعمل الذي يحمل مزيجا 
من الطرب األصيل.

“هـــولـــيـــوود” تــنــبــأت بــانــتــشــار األوبـــئـــة فــي أفــامــهــا

أفالم الفيروسات قبل انتشار “الكورونا”

أعلنـــت بكين قبل كتابة هـــذه الكلمات، أن فيروس 
كورونـــا المســـتجد حصد حتى اليـــوم أرواح 1016 
شـــخًصا فـــي الصيـــن القاريـــة، بينمـــا تخطـــى عدد 
المصابيـــن بالوبـــاء فـــي البـــالد 42600 شـــخصا، إذ 
ســـجلت حوالـــي 2500 إصابـــة جديـــدة بالفيروس 

في الساعات الـ 24 الماضية.
وباعتبار الكورونا وباء عالمي، لم تبتعد “هوليوود” 
وشـــركات اإلنتـــاج الســـينمائي فـــي الســـابق وقبل 
انتشـــار الوبـــاء تقديـــم العديـــد مـــن األفـــالم التـــي 

تتناول القضية، وهنا رصد ألهمها:

”I Am Legend“

من أمتع األفالم التي قدمها النجم ويل سميث في 
الســـينما، برفقة بطل مســـاعد له في األحداث وهو 
كلبـــه، إذ يتنـــاول الفيلـــم قصـــة وباء قاتل بســـرعة 
رهيبة في العالم يقتل جميع البشر، ويحول الكثير 
منهـــم إلى “زومبي”، في ظل العجز عن العثور على 

عالج يوقف انتشاره، وقدم في العام 2007.
يعيـــش  تقنـــي،  بأســـلوب  ممتـــاز  ديكـــور  ووســـط 
روبـــرت نيفيـــل، الذي يعتبر الناجـــي الوحيد برفقة 
كلبـــه، وهمـــا يصارعان معا بأســـلوب جميل البشـــر 
المصابيـــن بالفايـــروس، الذين تحولـــوا إلى كائنات 
متوحشـــة يبحثون عنه، ولـ 3 أعوام كاملة يســـتمر 
روبرت في بث رســـائل إذاعية يوميا، بحثا عن أي 
ناجيـــن آخرين، مع إجرائه لتجـــارب علمية يحاول 

من خاللها الوصول لعالج للمرض المخيف.

”Bird Box“

وتـــدور أحداث الفيلم حول امـــرأة، وتقوم بدورها 
“ســـاندرا بولـــوك”، تمر بعـــدد من األحـــداث الصعبة 
مـــع مجموعة من األطفال وهـــم معصوبو العينين، 

وعليهم أن يشقوا طريقهم عبر أحد األنهار؛ للبحث 
عـــن ملجـــأ آمن في عالم مدمـــر تجتاحه الوحوش، 
التـــي يمكـــن أن تقودهـــم إلـــى االنتحار فـــي لحظة 
بمجـــرد النظر إليهـــم. فيلم “Bird Box” شـــارك في 
بطولتـــه عدد كبير من النجـــوم العالمين إلى جانب 
ســـاندرا، وهـــم توم هوالندر، ســـارة بولســـون، روزا 
ســـاالزار، جاكي ويفر وغيرهم، ومدة عرض الفيلم 

117 دقيقة.

 ”Contagion“

مـــن أنجـــح األفـــالم التـــي تتنـــاول قضيـــة انتشـــار 
الفيروســـات، وتـــدور فـــي العـــام 2011، مـــع ظهور 
فيروس قاتل ينتشـــر ويتطور ليقتل كل من أمامه 
فـــي أيـــام قليلة مـــن اإلصابـــة بـــه، وينتشـــر الوباء 
فـــي جميـــع أنحاء العالم بشـــكل مخيـــف، ويحاول 
المجتمع الطبي البحث عن طريقة إليقافه، وإيجاد 
العالج والســـيطرة على الخوف الذي أصاب العالم، 
باالعتمـــاد علـــى العنصـــر البشـــري المضـــاد للمرض 
بعيـــدا عـــن األبحـــاث الطبية. ويضم الفيلم أســـماء 
فنية كثيـــرة، مثل مات دايمون، ماريون كوتيالرد، 

لـــو  جـــود  فيشـــبورن،  لورانـــس  وينســـلت،  كيـــت 
وجوانيث بالترو، ومن إخراج ستيفن سودربيرج.

ويعتمـــد الفيلـــم فـــي حبكتـــه الناجحـــة علـــى أيـــام 
طويلة بعد انتشار الوباء حتى إيجاد لقاح للوقاية 
منه، وكل ما يحدث بينهم من خوف يســـيطر على 

البشر من العدو المجهول.

”The Crazies“

 ويـــدور الفيلـــم حول بدء ســـم في تحويل ســـكان 
“أوجديـــن مـــارش”، بــــ “أيوا” إلـــى مختليـــن، الذين 
يتصرفون بطريقة غير مفهومـــة، وبالتالي يحاول 
شـــريف داتون فهم الموقـــف، ويجتمع هو وزوجته 
مع اثنين من ســـكان البلدة اآلخرين غير المتأثرين 
في المعركة من أجل البقاء على قيد الحياة، وقدم 

العام 2010.

 ”Pandemic“

قدم الفيلم في 2016، وقصته تدور في المستقبل، 
إذ تتفـــوق الفيروســـات علـــى البشـــرية، وتســـيطر 
على كوكـــب األرض، في عالم يقـــل فيه األصحاء، 
ووسطهم طبيبة باسم “لورين”، التي تسعى إليجاد 
عـــالج حل ســـريع، خصوصا بعد ســـقوط نيويورك، 
وتذهـــب إلى لـــوس أنجلوس لقيـــادة فريق للبحث 

عن ناجين غير مصابين وإنقاذهم.

طارق البحار
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أصول ثقافات الشعوب أمانة في ضمير الجيل
للفـــن  الدوليـــة  المنظمـــة  اختتمـــت 
الشـــعبي IOV مســـاء أمـــس بمدينـــة 
ريـــو  بمقاطعـــة  بتروبولـــس  نوفـــا 
مؤتمـــر  أكبـــر  بالبرازيـــل  جرانـــدي 
للشـــباب في العالم شـــاركت به وفود 
مـــن 165 بلـــدا مـــن مختلـــف قـــارات 
العالـــم. وفـــي حفـــل االفتتـــاح الـــذي 
رعـــاه حاكـــم المقاطعـــة خاطب علي 
عبـــدهللا خليفـــة رئيـــس المنظمة هذا 
التجمع الشبابي العالمي من البحرين 
بالتقـــاء  مرحبـــا  متلفـــزة  كلمـــة  عبـــر 
شبيبة المنظمة من مختلف الثقافات 
والديانـــات  والقوميـــات  واللغـــات 
والتســـامح  المحبـــة  قيـــم  ليؤكـــدوا 
والســـام على كوكـــب األرض. وجاء 
فـــي الكلمة التي ترجمت لســـت لغات 
“أخاطبكم من البحريـــن البلد العربي 
العريـــق بحضارتـــه وثقافتـــه الممتدة 
عبـــر القـــرون حامـــا إليكـــم تحيـــات 
شعب يعتز بما يمثله تجمعكم الكبير 
هذا مـــن ســـعي لتعزيزأواصر األخوة 

حـــوار  عبـــر  البشـــر  بيـــن  والصداقـــة 
يفضـــي إلـــى تفاهـــم أوســـع وأعمـــق، 
ُيعهـــد  التـــي  األمانـــة  أن  إلـــى  ملفتـــا 
بهـــا إلـــى الجيـــل الجديـــد من شـــبيبة 
العالـــم هـــي تأكيـــد الهوية اإلنســـانية 

ثقافـــات  أصـــول  مـــع  التعامـــل  فـــي 
الشعوب وعدم التفريط في الروابط 
األخاقيـــة والوجدانيـــة التـــي تجمع 

بين بني البشر”. 
وقـــد ناقـــش المؤتمـــرون العديـــد من 

المحـــاور التـــي دارت حـــول ظـــروف 
الثقافـــات  المناخـــي وتآخـــي  التغيـــر 
والعمـــل  الطبيعـــة  وأســـرار  وســـحر 
على اكتشـــاف مـــا يحدث فـــي العالم 
مـــن تغيـــرات تمـــس جـــذور ثقافـــات 
الشـــعوب، إلـــى جانـــب ضـــرورة فتح 
قنوات عالمية ميســـرة إلشـــهار فنون 
فـــرادة  وتعزيـــز  الفقيـــرة  الشـــعوب 
التنوع بين مختلـــف المكونات. وفي 
أجـــواء احتفاليـــة على عدة مســـارح 
وفي الشـــوارع والســـاحات الرئيســـة 
بالمدينـــة أدى العديد من فرق الفنون 
الشـــعبية رقصـــات وعـــروض غنائيـــة 
التقليديـــة  بالمابـــس  وموســـيقية 

حضرها جمهور عريض. 
ويعد هـــذا المؤتمر هو الســـادس بين 
المؤتمـــرات الشـــبابية التـــي عقدتهـــا 
المنظمة بنجـــاح تحت مظلة التعاون 
مع منظمة اليونسكو، كان آخرها في 
مدينة كراكوف بجمهورية بولندا في 

أغسطس العام 2018.

صورة ألحد تجمعات مؤتمر شباب العالم 999

أسامة الماجد

بعد تألقها في سلسلة “حرب النجوم”، ال تزال الممثلة البريطانية  «
Chaos Walk� “ديزي ريدلي، مشغولة في تصوير مشاهدها في فيلم 

ing”، للمخرج دوغ ليمان.

وسيعرض الفيلم في يناير 2021، بتكلفة بلغت نحو 125 مليون دوالر. «
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هموم المسرح العربي وتطلعاته.. حكاية تروى في عالم متحرك

لقد قيل ال أمة بال مسرح. وأعتقد أن كل أمة تريد أن تثبت وجودها في ترقي اإلنسان في سبيل المعرفة عليها أن تسمي بعطاء إنساني منها 
يساعد اإلنسانية الشاملة في رقيها. فرسالة المسرح إًذا ليست رسالة تجارية أو صناعية أو سياحية، بل رسالة فنية فكرية، والمسرح إن دل 
على وجهنا الثقافي، فهو يضعنا أمام مشــكالتنا كشــعب يبحث عن ذاته، كل يوم يطل علينا، يحمل معه ارتجاجا في عالقات الناس ببعض، 
يحمل الخوف من المجهول، القلق تجاه كل المشكالت، ومهمة المسرح أن يعرض أمامنا هذه المشكالت، عرضا ليس إال، دون حل أو محاولة 
حل؛ ألن الفن إذا أصبح تعليميا، بدل أن يكون فنا، فيستثير فينا االستفهام ويولد النزاع، وعندئذ فقط تصبح المشكلة، أي مشكلة وعيا فينا. 

العربـــي  المســـرح  همـــوم  هـــي  كثيـــرة 
وتطلعاتـــه بعد تاريخـــه الطويل ورموزه 
العظمـــاء.  “البـــاد” اســـتطلعت آراء عدد 
مـــن الفنانين العرب خـــال تواجدها في 
مهرجـــان المســـرح العربـــي الثاني عشـــر 
الـــذي أقيـــم مطلـــع الشـــهر الماضـــي فـــي 

األردن، و طرحت عليهم سؤالين هما: 

مار أيكم في المسرح العربي اليوم؟  «

ماذا عن التجارب الجديدة في المسرح العربي ؟ «

المسرح العربي يسجل  
االنتصار تلو االنتصار

يقول الفنان السوري الكبير أيمن  «
زيدان: 

المســـرح العربـــي يســـجل االنتصـــار تلـــو 
االنتصـــار في ظل الدعم واالهتمام الذي 
يلقاه من صاحب الســـمو الشيخ الدكتور 
عضـــو  القاســـمي،  محمـــد  بـــن  ســـلطان 
المجلس األعلى التحاد اإلمارات العربية 

المتحدة، حاكم الشارقة، الرئيس األعلى 
للهيئة العربية للمسرح، فالمسرح العربي 
يعيـــش في تصوري الحيويـــة واالزدهار 
وجميـــع األعمـــال المســـرحية التي تقدم 
المنقطـــع  واإلقبـــال  بالتشـــجيع  تحظـــى 
إلـــى  اإلشـــارة  مـــن  النظيـــر. وهنـــا البـــد 
الناحية الكبيرة من نواحي تقدم النهضة 
المســـرحية، وهي “لنصوص المسرحية”، 
أو  محليـــة  موضوعـــات  كانـــت  ســـواء 

مقتبسة أو روايات عالمية.
المســـرحية  التجـــارب  بخصـــوص  أمـــا 
الجديـــدة، فمـــن المهـــم أن يكـــون العمل 
يتســـم بالخلـــق واإلبداع وتكـــون الفكرة 
ذات بناء متكامل، فالمســـرح شكل قائم 
بذاتـــه وحافـــظ علـــى جوهره الســـحري، 
والمجال مفتوح لخلق الصور والخياالت 

المعبرة عن واقع المجتمع. 

شهادة ميالد المسرح العربي 
باقية ولن تتمزق

الفنان السعودي بشير غنيم يقول:
الخمـــول  يعـــرف  ال  العربـــي  المســـرح 

كبقية الفنون األخرى، فتقاليده راســـخة 
والخلق المســـرحي في تطور دائم، وكما 
فـــي  المســـرحية  المهرجانـــات  تشـــاهد 
مختلف الـــدول العربية ال تتوقف، وهذا 
تأكيـــد علـــى أن المســـرح العربـــي يعيش 
الرفعـــة والعاء مهمـــا اختلفت الظروف. 
شـــهادة مياد المسرح العربي باقية ولن 
تتمـــزق. وعن التجـــارب الجديدة، فهناك 
بالتأكيد أفكار من البشر عن الحياة وعن 
الفن، والطـــرق الدراماتيكية تختلف من 
عصـــر آلخـــر، وكل تجربـــة ناجحة يؤخذ 
بهـــا. أمـــا التجـــارب المتواضعـــة التـــي ال 

تقدم شيئا، فتستبعد.

التجارب الجديدة تجارب تفتح 
عينها ثم تعود لتنام

وبـــدوره يـــرى الفنـــان البحرينـــي القدير 

عبدهللا ملـــك أن النظرة الثاقبة لصاحب 
بـــن  ســـلطان  الدكتـــور  الشـــيخ  الســـمو 
محمد القاســـمي، عضـــو المجلس األعلى 
المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات  التحـــاد 
حاكـــم الشـــارقة، الرئيس األعلـــى للهيئة 
العربية للمســـرح جعلت المســـرح العربي 
ينطلق إلى آفاق إبداعية ويتزين باألطر 
الجميلـــة عبر الجهد الكبير الذي تقوم به 
الهيئة العربية للمســـرح والقائمين عليها. 
المسرح هو الوجه األول للحياة وأيقونة 
حتـــى  ناجحـــا  ويكـــون  العصـــور،  كل 
فـــي صمتـــه. امـــا بالنســـبة عـــن التجارب 
الجديـــدة، فهـــي تجارب تفتـــح عينها ثم 
تعود لتنام، والشـــيء المهم في المسرح 

هو اإليمـــان بأهميته في الحياة والرغبة 
القوية في النهوض به.

وأخيرا وبعد أن أدلى كل فنان 

بدلوه ينبغي أن نقول:

كل  فـــي  دومـــا  وجـــد  قـــد  المســـرح 
المجتمعـــات، وذلـــك منـــذ أولـــى عصـــور 
التاريخ، ففي المســـرح خاصة المفاهيم 
القوميـــة والتقاليد الشـــعبية، وكما يقال 
بعراقتهـــا  بأجمعهـــا  األمـــة  هـــو  المؤلـــف 
وتاريخهـــا، والمخـــرج هو رئيـــس الحفل 
والمدبـــر لـــه، والممثلـــون هـــم القائمـــون 
على تنفيذ تلك الحفـــات والجمهور هو 

الشعب.

يستثير فينا االستفهام ويولد النزاعفي المسرح خالصة المفاهيم بشير غنيم..المسرح العربي ال يعرف الخمول

يحمل الخوف من المجهول.. القلق تجاه كل المشكالت 

ملك: المسرح العربي ينطلق إلى آفاق إبداعية

المسرح يضعنا أمام مشكالتنا

أيمن زيدان..المسرح العربي يحقق االنتصار تلو االنتصار

ــور ــص ــع ال كـــل  ــة  ــونـ ــقـ وأيـ ــاة  ــي ــح ــل ل األول  الـــوجـــه  هـــو  ــمـــســـرح  الـ ــك:  ــلـ مـ
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تحذير علمي... ال تنخدع بمشاعر البشر من وجوههم
شــائع أنه من الممكن الحكم على مشــاعر البشر والتنبؤ 
بنواياهــم مــن مجرد النظــر إلى تعبيــرات وجوههم، إال 

أن علماء أميركيين أكدوا مؤخًرا أن هذا “هراء تام”.
 وحّذروا من أن محاوالت اكتشاف أو تحديد المشاعر، 
باالعتمــاد علــى رصــد تعبيــرات الوجــه، دائًما مــا تكون 
صحيفــة  بحســب  صحيحــة،  وغيــر  خاطئــة  نتائجهــا 

“ديلي ميل” البريطانية.
 وقال البروفيســور أليكس مارتينيز، من جامعة والية 
أوهايــو بالواليات المتحدة: “الســؤال الذي نطرحه في 
ا اكتشــاف االنفعــاالت من  دراســتنا هــو هــل يمكننــا حقًّ
خــال تفاصيــل الوجــه؟ وكانــت النتيجــة هــي ال، فــا 
يمكننــا اكتشــاف مــا إذا كان شــخص ما مذنبــا بارتكاب 
جريمــة أم ال، أو مــا إذا كان الطالــب يولــي اهتماًمــا في 

الفصل، أو ما إذا كان العميل راضيا بعد الشراء”.
 وأردف موضًحــا: “ليــس كل من يبتســم ســعيًدا وليس 
كل من هو سعيد يبتسم، وإذا كنت سعيًدا ليوم كامل، 
فلن تمشــي في الشــارع بابتســامة على وجهك، مجرد 
الدراســة، أظهــر  أنــت ســعيد”.  وفــي إحــدى تجــارب 
العلمــاء للمشــاركين فــي البحــث، صــورة مفّرغــة لوجه 

أحــد الرجــال وهو يصرخ، ليعتقدوا في البداية أنه في 
حالــة انزعــاج كامل، ولكــن عندما رأوا صورتــه الكاملة 
دون أي تعديــات، اتضــح لهــم أنــه العــب كــرة قــدم 

يحتفل بهدف أحرزه في شباك المرمى.

وعّبر البروفيسور مارتينيز، عن قلقه من اعتماد الناس  «
على طريقة “حكمهم على نوايا أقرانهم من كيفية 

تصرفهم” داخل المدن الكبرى، حيث تتواجد الكاميرات 
األمنية، مشيًرا إلى أن هذا سيشكل خطًرا. وتم تقديم 

نتائج الدراسة الحديثة، في االجتماع السنوي للجمعية 
األميركية للتقدم العلمي، في مدينة سياتل األميركية.

اليرمــوك  مستشــفى  إدارة  كشــفت 
التعليمــي فــي العراق، وفاة رجل مســن 

أثناء مقابلة تلفزيونية مباشرة. 
بيــان  فــي  المستشــفى  إدارة  وأفــادت 
يراجــع  “كان  المتوفــي  أن  بالخصــوص 
االستشــارية الطبيــة بعــد تعرضه ألزمة 
إثــر إزالــة أحــد ممتلكاته من قبــل أمانة 

بغداد”.
وأوضح أفراد من أســرة المتوفي، وفق 
قريبهــم  أن  الطبيــة،  المؤسســة  بيــان 
المســن كان “تعــرض إلــى أزمــة صحيــة 
حــادة إثــر قيــام الســلطات بإزالــة أحــد 
محالــه التجارية فــي منطقة الدورة، ما 
اضطره للذهاب إلى مستشفى اليرموك 
وعنــد  الصحيــة،  حالتــه  عــن  للكشــف 
وصوله كانــت إحدى القنوات الفضائية 
تنقــل مباشــرة الخدمــات التــي يقدمهــا 

المستشفى للمراجعين”.

لفظ أنفاسه 
األخيرة أثناء مقابلة 

تلفزيونية
كيــم  الشــمالي  الكــوري  الزعيــم  أنفــق 
دوالر؛  مليــار  نصــف  نحــو  أون  جونــغ 

لشراء خيول من روسيا.
ونقــل موقــع “فوكس نيوز” عــن بيانات 
الشــمالية  جمركيــة روســية، أن كوريــا 
دفعــت فــي العام الماضــي نحو 75 ألف 
دوالر؛ الستيراد خيول روسية أصيلة.

وأوضحــت البيانــات التي اســتعرضتها 
وكالــة “رويتــرز”، أن بيونغانــغ اشــترت 

138 حصاًنــا  عــن  يقــل  ال  مــا  لزعيمهــا 
بتكلفــة   2019 و   2010 العاميــن  بيــن 

584.302 دوالًرا.
وظهــر كيــم فــي مقطــع مصــور أخيــرا، 
علــى  أبيــض  حصانــا  يركــب  وهــو 
المنحــدرات المغطــاة بالثلــوج في جبل 
بايكتو المقدس، برفقة كبار المسؤولين 
العســكريين الكورييــن الشــماليين فــي 

ساحات القتال التاريخية.

شــجاعته  علــى  أميركــي  رجــل  برهــن 
الفريــدة، عندمــا انقض على أســد جبلي 
فــي الوقــت المناســب؛ لينقــذ طفلــة في 
السادســة مــن عمرهــا، تعرضــت لهجوم 

من قبل الحيوان المفترس.
مــن  ذهبــت مجموعــة  األحــد،  وصبــاح 
البالغيــن واألطفــال للمشــي فــي متنــزه 
بمنطقــة ســانتا كارا بواليــة كاليفورنيا، 
وهاجــم  جبــال  أســد  فاجأهــم  عندمــا 

فــي  الرجــال  أحــد  دفــع  مــا  الطفلــة، 
الحيــوان،  نحــو  لاندفــاع  المجموعــة 

وتوجيه لكمة إلى ضلوعه.
أمــا بقيــة الموجوديــن فقامــوا بإحــداث 
أصوات مرتفعة إلخافة األسد، ونجحت 

الخطة بالفعل، وفر األسد هاربا.
ســوى إلصابــات  الطفلــة  تتعــرض  ولــم 
طفيفة، فيما تم إغاق المتنزه بحثا عن 
األسد، وفق ما ذكر موقع “سي إن إن”.

زعيم كوريا الشمالية يشتري خيوال بنصف مليار

رجل شجاع يلكم أسًدا انقض على طفلة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

كشــف علمــاء آثــار ينقبون فــي المنتدى 
األرض  تحــت  ضريــح  عــن  الرومانــي، 
القديمــة  المدينــة  لمؤســس  مخصــص 
“رومولــوس”. ويتضمن األثــر التاريخي 
غرفــة تحــت األرض بهــا تابــوت حجري 
ارتفاعــه 1.4 متــرا وعلــى مــا يبــدو أنــه 
القــرن  إلــى  التابــوت  ويرجــع  مذبــح. 

السادس قبل المياد.
وســتعلن إدارة “الكولوســيوم” األثريــة، 
التنقيــب  عمليــات  علــى  تشــرف  التــي 
الكشــف  عــن  المنتــدى،  فــي  المســتمرة 

الجمعة.
وكان المنتــدى مركــز الحيــاة العامة في 

روما القديمة. 
وموقع األثر إلى “رومولوس” قريب من 
المجمــع الرئيــس للمبانــي العامــة، التــي 
تتضمــن مجلس الشــيوخ والمنبــر، وهو 
منصــة الرئيــس، إذ تعلــن كل اإلعانــات 

والتصريحات المهمة.

قد يكون المراهقون الكســالى أكثر 
مــن  باالكتئــاب  لإلصابــة  عرضــة 

أقرانهم النشطين.
أن  إلــى  دراســة جديــدة  تشــير  إذ 
المشــي  مثــل  الخفيفــة  التماريــن 

تساعد في تقليل هذا الخطر.
وبعــد متابعة أكثر من 4000 شــاب 
مــن ســن 12 إلــى 18 عامــا، وجــد 
النشــاط  مســتويات  أن  الباحثــون 
البدني انخفضت مع تقدم األطفال 
في العمر. ولكن أولئك الذين كانوا 
أكثــر خمــوال مــن عمــر 12 إلــى 16 
عامــا كانــوا األكثر عرضــة لإلصابة 

باالكتئاب في عمر 18.
وعلى العكــس، فإن األطفال الذين 
أو  خفيفــا  بدنيــا  نشــاطا  مارســوا 
زادوه على مر الســنين، أقل عرضة 
بلوغهــم  عنــد  باالكتئــاب  لإلصابــة 

سن 18 عاما.

اكتشاف تابوت 
حجري لمؤسس روما 

القديمة

خمول المراهقين 
قد يزيد تعرضهم 

لالكتئاب
عزفــت مريضــة على آلــة الكمان أثنــاء خضوعها لجراحة اســتئصال ورم في 
المــخ بأحــد المستشــفيات البريطانيــة؛ كــي يتســنى للجراحيــن الحفــاظ على 

قدرتها في عزف الموسيقى بعملية فريدة من نوعها.

ووفقــا لوكالــة “رويتــرز”، فــإن المريضــة 
داجمــار ترنــر، عزفــت علــى آلــة الكمــان 
أثنــاء عمليــة اســتئصال ورم مــن الفص 
الجبهــي األمامــي األيمــن فــي المخن إذ 
كان قريبــا مــن المنطقــة التــي تتحكــم 
اليســرى،  ليدهــا  الدقيقــة  الحركــة  فــي 
فــي محاولة منها للحفــاظ على قدراتها 

الموسيقية.
ووضع استشــاري جراحة األعصاب في 
مستشــفى “كينجــز كولــدج” كيومــارس 
أشكان، خطة مفادها رسم خريطة للمخ 
وفتــح الجمجمــة، ثم حثها علــى العزف 
أثنــاء اســتئصال الــورم؛ للحيلولــة دون 

تضرر قدراتها في العزف على الكمان.

تعزف على الكمان أثناء خضوعها لجراحة في المخ

ممثلة بوليوود أورفاشي راوتيا تقدم صوًرا فوتوغرافية عند وصولها إلى 
“جوائز نيكا فيمينا للتجميل 2020” في مومباي )أ ف ب( وقال أشكان: “كانت هذه أول مرة يعزف فيها مريض لي على آلة )أثناء جراحة(. نجحنا في 

استئصال 90 % من الورم بما في ذلك جميع المناطق التي يشتبه في أنها تشهد انتشارا سريعا 
للخاليا، مع الحفاظ على كافة وظائف يدها اليسرى”.

جانب من طابور استعراضي لشرطة البحرين في شوارع العاصمة المنامة في 
الستينات من القرن الماضي.
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صبي يسير بجانب عمل فني مصنوع من 
زجاجات باستيكية في أحد شوارع العاصمة 

الفيتنامية، هانوي )أ ف ب(

تــداول رواد مواقــع التواصل االجتماعي مقطع فيديو مصور ألحد المطاعم، 
في مدينة جدة السعودية، مصمم على هيئة سجن.

ويظهــر فــي مقطــع الفيديــو المصــور، ارتــداء جميــع العامليــن فــي المطعــم 
مابس السجناء، إضافة إلى احتواء المطعم على سجن مصغر يتيح للزوار 

التقاط الصور التذكارية داخله.
ويتــم داخــل المطعم تقديــم المشــروبات والمأكوالت داخل أقفــاص مصغرة 

بطريقة مبتكرة وطريفة.

تداولــت عــدة حســابات فــي مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، مقطــع فيديو 
ألب ســوري مــن مدينــة إدلــب، وهــو 
بطريقــة  الصغيــرة  طفلتــه  يعلــم 
الحــرب.   أهــوال  مواجهــة  مبتكــرة 
ويظهــر األب وهــو يعلــم ابنتــه فيمــا 

يشــبه اللعــب، التمييــز بين دوي الطائــرة والقذيفة، ومن ثــم الرد على صوت 
كل انفجار بالضحك. ولقي هذا األسلوب الفريد، فيما يمكن وصفه بأساليب 
التربية في زمن الحرب، استحســان النشــطاء الذين أثنوا على أســلوب األب 
في إبعاد أحاســيس الخوف والرعب عن وجدان ابنته الصغيرة، واســتبدالها 

بالضحك من األعماق.

المطعم السجن... 
أحدث صيحة 
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في سوريا فقط.. ضحكة رنانة في مواجهة كل قذيفة


