
كشف رئيس المجلس األعلى  «
للصحة الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عبدالله آل خليفة، 
أن عالج داء السكري يستنزف 

15 % من ميزانية الصحة، 
التي تتجاوز الـ 50 مليون 

دينار.

طرحت وزارة الصحة في جلسة مجلس  «
المناقصات والمزايدات أمس مناقصة 

لفحص تسلسل الجينوم الكامل 
وخدمات البحوث، تقدم إليها عطاءان 

علق أحدهما، وأقل عطاء بنحو 3.6 
مليون دينار، وأكبرها بقرابة 11.9 مليون 

دوالر )ما يعادل 4.5 مليون دينار(.

فرضت وزارة الخزانة األميركية،  «
أمس، عقوبات جديدة على رئيس 

مجلس الخبراء اإليراني أحمد 
جنتي، والمتحدث باسمه عباس 

علي كدخدايى، وأعضاء المجلس: 
سيامك رهبيك ومحمد حسن 

صادقي مقدم، ومحمد يزدي.

شاركت البحرين ضمن فعاليات  «
أشهر األسواق التجارية التراثية 

في منطقة نجد، المعروفة باسم 
سوق “المسوكف” القديمة، 

وعرض التراث البحريني األصيل 
وشمل المالبس والطعام 

خصوصا الحلوى البحرينية.

حقق منتخب الشباب لكرة القدم فوزا  «
ثمينا على حساب نظيره مدغشقر بنتيجة 

)4-5(، في المباراة التي جمعت الطرفين، 
أمس، على استاد نادي الرياض، ضمن 

منافسات الجولة الثانية للمجموعة 
الثانية لكأس العرب تحت 20 سنة 

المقامة في المملكة العربية السعودي.

قالـــت وكالـــة الزراعـــة والثـــروة والبحرية 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمراني، إنهـــا تتابع بالغات 
عـــن انتشـــار أعـــداد مـــن الجـــراد ببعـــض 

مناطق البحرين أمس )الخميس(.
 وأوضحـــت في بيـــان صادر عنها، أن فرق 
قســـم الحجر ووقاية النبات يتولى عملية 
رش المبيـــدات فـــي المناطق التي ينتشـــر 

فيها الجراد بكثرة.
وذكرت الوكالة أن الفريق المعني بمتابعة 
هـــذا األمـــر يتابـــع منـــذ مطلع شـــهر فبراير 
فـــي  الجـــراد  انتشـــار  تطـــورات  الجـــاري 
المنطقـــة، كمـــا أن هنـــاك تواصال مســـتمرا 
الجـــراد  لمكافحـــة  الوطنـــي  المركـــز  مـــع 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية لتبـــادل 
المعلومـــات بخصـــوص تطـــورات انتشـــار 

الجراد في المنطقة.

وأشـــارت إلـــى أن ســـبب انتشـــار الجـــراد 
يأتـــي بفعـــل منخفض جـــوي مـــن الناحية 
الجنوبيـــة ينتهـــي فـــي المنامـــة نتـــج عنه 
ريـــاح ســـرعتها 30 كيلومتًرا في الســـاعة، 
وتســـببت هذه الرياح في نقل مجموعات 
كبيرة من الجراد من اليمن وسلطنة عمان 

حتى وصلت الدمام واألحساء وبقيق.
وبّينـــت أن مملكـــة البحريـــن ليســـت فـــي 
مســـار الجراد، وتعد البحرين من المناطق 
التـــي يصل إليهـــا بعض أعـــداد الجراد من 
وقـــت آلخـــر، مؤكـــدة أنـــه فـــي الغالـــب ال 

يشّكل خطورة.
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المنامة - نهرا

أعلنـــت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهن والخدمات الصحية مريم 
الحـــاالت  تابعـــت  الهيئـــة  أّن  الجالهمـــة 
الثـــالث المشـــتبه بوجـــود أخطـــاء طبية 
بها، والتي نشـــرت في الصحافة المحلية 
حديثـــا. وصرحـــت الجالهمة بـــأّن الهيئة 
اســـتلمت الشـــكاوى وتـــم التواصـــل مـــع 
أصحابهـــا، كمـــا طلبـــت الهيئـــة الملفـــات 

مجمـــع  مـــن  بهـــا  المتعلقـــة  والوثائـــق 
اســـتدعاء  وجـــار  الطبـــي،  الســـلمانية 
بشـــأن  للتحقيـــق  الصحييـــن  العامليـــن 
مـــدى وجود صحة خطأ طبي من عدمه. 
وأكـــدت أّن الهيئـــة المهـــن الصحية تقوم 
بدراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم 
بشـــأنها ومســـاءلة المرخص لهـــم تأديبيا 

عما يقع منهم من أخطاء مهنية.

إلـــى  بحرينيـــون  عقاريـــون  دعـــا 
لتصنيـــف  واضـــح  نظـــام  إيجـــاد 
األراضي واســـتحداث وثائق عقارية 
جديـــدة للملكيـــة، إذ تتعـــرض بعـــض 
التصنيفـــات إلـــى تغييـــرات مـــن قبل 
الجهات الحكومية، ما يسبب خسارة 

للمستثمرين.

قالت المحامية ابتســـام الصبـــاغ إنه وفي 
حكـــم نـــادر قليـــال مـــا تتمكـــن الزوجـــة من 
إثباتـــه، فـــإن المحكمـــة الكبـــرى الشـــرعية 
الثانية قضت بإثبات نشـــوز زوج موكلتها، 
التـــي تســـكن بمنـــزل والدها منـــذ أكثر من 
ســـنة ونصـــف الســـنة، إذ يرفـــض زوجهـــا 
الناشز عودتها لمنزل الزوجية الذي طردها 

منه، كما أنه حظرها عبر وســـائل التواصل 
تســـتطيع  ال  حتـــى  كافـــة؛  االجتماعـــي 
ويرفـــض  معـــه،  الحديـــث  أو  التواصـــل 
ويعطـــل جميـــع أشـــكال الصلـــح الممكنـــة، 
حتـــى أنـــه تـــذرع بعـــدم إعطائهـــا مفتـــاح 
المنـــزل بعـــد إجبـــار الشـــرطة لـــه بإدخالها 

المنزل بأنه ال يملك سوى مفتاح واحد.

في حكم نادر... شابة تثبت نشوز زوجهامطالبات باستحداث وثائق عقارية جديدةالتحقيق في  3 شكاوى عن األخطاء الطبية

)07()09()07(

“خليفة اإلنسانية” ترعى زواج 1200 عريسا
مؤسسة 
خليفة بن 

زايد آل نهيان 
لألعمال 

اإلنسانية 
تنظم حفل 

الزواج 
الجماعي 

لصالح 1200 
شاب وفتاة

المنامة - بنا

حضر ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس مجلـــس أمناء المؤسســـة الخيريـــة الملكية 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفل الزواج 
الجماعي التاســـع، الذي نظمته مؤسســـة خليفة بن 
زايـــد آل نهيـــان لألعمـــال اإلنســـانية لصالـــح 1200 
شـــاب وفتـــاة، وأقيـــم بجامعـــة البحريـــن، إذ يُعـــد 
االحتفال األكبر الذي تنظمه وتدعمه المؤسسة في 

)02(البحرين.

0308121815

أحمر الشباب يفوز على مدغشقرالحلوى البحرينية في “المسوكف”عقوبات على 5 شخصيات إيرانية3.6 مليون دينار لفحص تسلسل الجينومالسكري يستنزف ميزانية “الصحة”

الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  اســـتعرض 
عاهـــل المملكة العربية الســـعودية الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع وزير 
الخارجية األميركي مايك بومبيو، أمس 
الخميس، فـــي الرياض العالقات الثنائية 
بين البلدين، ومجمل األحداث اإلقليمية 
االســـتقبال،  فـــي  وجـــرى  والدوليـــة. 
بيـــن  المتميـــزة  العالقـــات  اســـتعراض 
البلديـــن الصديقيـــن، ومجمـــل األحـــداث 
اإلقليمية والدولية وموقف البلدين منها، 

والجهود المبذولة تجاهها.
وكان بومبيـــو قـــد قـــال في تغريـــدة عبر 
“تويتـــر” إنـــه ســـعيد بزيارتـــه الســـعودية 
األميركيـــة  الحكومـــة  التـــزام  لمناقشـــة 
القوي بأمن المملكة، مؤكًدا وجود حاجة 
فـــي مواجهـــة  الســـعودية  مـــع  للوقـــوف 

إيران.

مـــن جانـــب آخـــر، تبـــدأ القـــوات البحرية 
السعودية واألميركية مناورات عسكرية 
ميـــاه  فـــي  المقبـــل،  األســـبوع  مشـــتركة 

الخليج. وذكرت وســـائل إعالم سعودية 
أن منـــاورات التمريـــن البحـــري المختلط 
“المدافـــع البحـــري” ســـتجرى باألســـطول 

الشـــرقي للمملكـــة، وأنها امتداد لسلســـلة 
الســـابقة  والتدريبـــات  المنـــاورات  مـــن 

المشتركة بين البلدين.

مناورات بحرية سعودية أميركية بمياه الخليج
خادم الحرمين يبحث مع بومبيو العالقات الثنائية وقضايا المنطقة

خادم الحرمين الشريفين خالل استقباله بومبيو في الرياض 

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل االجتماعي صورا لوصفات طبخ  للجراد

الرياض ـ وكاالت

نظـــرت هيئـــة مكتب مجلـــس النواب 
فـــي اجتماعهـــا صبـــاح أمـــس، الطلب 
المجلـــس،  رئيســـة  مـــن  المحـــال 
بشـــأن  نائبـــا،   21 مـــن  والمرفـــوع 
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  اســـتجواب 
االجتماعيـــة، وفًقا للمـــادة 145 مكرًرا 
من الالئحة الداخلية للمجلس؛ للتأكد 
من مدى توافر الشـــروط الشكلية في 
االســـتجواب المنصـــوص عليهـــا فـــي 
المادتيـــن )144( و)145( مـــن الالئحة 

الداخلية.
 وبعد دراســـة االستجواب ومحاوره، 

لالســـتجواب،  الشـــارحة  والمذكـــرة 
قـــّرر مكتب المجلس توافر الشـــروط 
الشـــكلية فـــي االســـتجواب، وإحالته 
إلـــى لجنـــة الجديـــة، برئاســـة رئيـــس 
واألمـــن  الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة 
محمـــد  النائـــب  الوطنـــي  والدفـــاع 
السيســـي وعضويـــة النـــواب: رئيـــس 
لجنـــة الشـــؤون الماليـــة واالقتصادية 
أحمد السلوم، ورئيس لجنة الخدمات 
النعيمـــي،  وعلـــي  الصالـــح،  ممـــدوح 
الدوســـري،  وبـــدر  الحايكـــي،  وكلثـــم 

وسوسن كمال.

إحالة استجواب حميدان إلى لجنة الجدية

القضيبية - مجلس النواب

)12(

البحريـــن مـــن ضمـــن دول االنتشـــار وليـــس التكاثـــر

“الزراعة”: نتابع بالغات الجراد... وال يشكل خطورة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الهملة - بتلكو

المنامة - بنك اإلثمار

المنامة - سينيكو

بلـــغ صافي األربـــاح لمســـاهمي لشـــركة “بتلكو” 
أي  دينـــار  مليـــون   51.6 بأكملـــه،   2019 للعـــام 
بزيـــادة قدرها 3 % مقارنة بـ 50.1 مليون دينار 

في العام 2018.

أعلـــن بنـــك اإلثمـــار أنه ســـجل نمـــوا مســـتقرا وثابتا في 
العـــام 2019. صرح بذلـــك رئيس مجلس اإلدارة صاحب 
الســـمو الملكي األمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة 

وموافقة المجلس على النتائج المالية الموحدة.

حققـــت شـــركة البحريـــن للســـينما صافـــي ربح 
قـــدره 4.23 مليـــون دينار للســـنة المالية 2019، 
مقارنـــة بمبلـــغ 4.22 مليـــون دينـــار فـــي الســـنة 

المالية 2018، بزيادة قدرها 0.25 %.

51.6 مليون دينار أرباح “بتلكو” 2019

بنك اإلثمار يسجل نمًوا مستقًرا

4.23 مليون دينار أرباح “البحرين للسينما”

المنامة - وزارة الداخلية

صـــّرح المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة 
بـــأن  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
شـــرطة المباحـــث الجنائيـــة تمّكنـــت، 
بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة 
العاصمة، من القبض على آسيوي )29 
عاًما( اعتدى على آســـيوية )33 عاًما، 
ممرضة( أثناء خروجها من مقر عملها 
بمستشـــفى الســـلمانية. وأوضـــح أنه 
إثـــر تداول مقطع مصـــّور للواقعة في 
بعض وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
تمت مباشرة أعمال البحث والتحري، 
هويـــة  تحديـــد  عـــن  أســـفرت  التـــي 

مرتكب الواقعة والقبض عليه.
وأشـــار المديـــر العـــام لـــإدارة العامة 
للمباحث واألدلة الجنائية إلى أنه جار 
اتخاذ اإلجـــراءات القانونية المقررة؛ 
تمهيًدا إلحالة القضية للنيابة العامة.

القبض على اآلسيوي 
المعتدي بالضرب 

على ممرضة

)17(

اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب

ميكيل فينتر

أحمد عبدالرحيم

عصام فخرو

الشيخ عبدالله بن خليفة

األمير عمرو الفيصل

أحمد راشد

)08(

)08(

)09(

عباس إبراهيمعلي الفردان من ضاحية السيف

جانب من ورشة العمل

تفاعالً مع موضوع نشرته “البالد” عن 
شكوى سكان شـــقق التمليك بمنطقة 
الجفيـــر مـــن تجاهل وزارة اإلســـكان 
الهندســـية  األخطـــاء  عـــن  لبالغـــات 
وكثـــرة القـــاذورات بأحدث مشـــروع 
إســـكاني، قـــال ســـكان للصحيفـــة إن 
فريًقـــا من الوزارة نفـــذ جولة تفقدية 
بمبنى الشقق وعاين األضرار والتقى 

بمجموعة من سكان الشقق.

وذكـــر الســـكان أن عماالً مـــن النظافة 
المناطـــق  تنظيـــف  فـــي  شـــرعوا 
ســـواء  الشـــقق  بمبنـــى  المتســـخة 
مواقـــف الســـيارات والمصاعد. وقال 
رئيـــس اتحاد المـــالك بالمبنـــى أحمد 
نصيـــف إن العمـــارة مكونـــة مـــن 10 
طوابق و38 شقة وتعاني من تجاهل 
الـــوزارة منذ تســـليمها للمنتفعين منذ 

أقل من 5 أشهر.

“اإلسكان” تتفقد شقق التمليك بالجفير

)04(

ليلى مال اهلل



المنامة - بنا

صدر عن ولي العهد نائب القائد 
لرئيس  األول  ــائــب  ــن ال األعـــلـــى 
السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
 2020 لسنة  قــراريــن  خليفة  آل 
ــي جــهــاز  ــن فــ ــريـ ــديـ بــتــعــيــيــن مـ
الــعــقــاري،  والتسجيل  المساحة 

ومؤسسة التنظيم العقاري.
لسنة   )3( رقــــم  ــرار  ــ ــق ــ ال ونــــص 
2020 بتعيين مديرين في جهاز 
الــعــقــاري،  والتسجيل  المساحة 

جاء فيه:
المادة األولى:

ــاز الــمــســاحــة  ــهــ ُيـــعـــّيـــن فــــي جــ
والتسجيل العقاري كل من:

-1 محمد إبراهيم أحمد العامري
مديًرا إلدارة التسجيل والمتابعة

-2 الشيخة مــرام بنت راشــد بن 
عبدالعزيز آل خليفة

البشرية  ــمــوارد  ال إلدارة  مــديــًرا 
والمالية

المادة الثانية:
ــاز الــمــســاحــة  ــهـ ــيـــس جـ عــلــى رئـ
هذا  تنفيذ  العقاري  والتسجيل 
ــعــمــل بـــه مـــن تــاريــخ  الـــقـــرار، وُي
صــــدوره، وُيــنــَشــر فــي الــجــريــدة 

الرسمية.
ونص القرار رقم )4( لسنة 2020 
ــي مــؤســســة  بــتــعــيــيــن مـــديـــر فــ

التنظيم العقاري، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيـــعـــّيـــن عـــبـــدهللا عــبــدالــرحــمــن 
إلدارة  مــــــديــــــًرا  ــي  ــجــ ــوهــ ــكــ ــ ال
الـــــســـــيـــــاســـــات والـــتـــخـــطـــيـــط 
التنظيم  االستراتيجي بمؤسسة 

العقاري.
المادة الثانية:

إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  ــ رئ ــى  ــلـ عـ
تنفيذ  العقاري  التنظيم  مؤسسة 
هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 
صــــدوره، وُيــنــَشــر فــي الــجــريــدة 

الرسمية.

تعيين مديرين في “المساحة” 
و“التنظيم العقاري”

المنامة - بنا

ــاد مــمــثــل جــالــة الــمــلــك لــأعــمــال  أشــ
ــاب رئــيــس  ــشــب الــخــيــريــة وشـــــؤون ال
والرياضة  للشباب  األعــلــى  المجلس 
ــاء الــمــؤســســة  ــ ــن ــيـــس مــجــلــس أمــ رئـ
ناصر  الشيخ  سمو  الملكية  الخيرية 
عاهل  بــاهــتــمــام  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
الفخري  الــرئــيــس  خليفة  آل  عيسى 
ودعمه  الملكية  الخيرية  للمؤسسة 
الــكــبــيــر لــلــعــمــل اإلنــســانــي والــخــيــري 
مــبــادرات  عبر  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
جالته اإلنسانية الكريمة في مختلف 
سموه  منوها  والمناسبات،  الميادين 
توفير  فــي  الملك  جالة  بتوجيهات 
مؤكًدا  البحريني،  للمواطن  الرعاية 
الجهود  تعاظم  على  جالته  حــرص 
في  الــشــبــاب  مــع  لــلــوقــوف  وتكاملها؛ 
بداية حياتهم ومساندتهم في سبيل 
المستقرة  الــكــريــمــة  الــحــيــاة  تــوفــيــر 
لــجــمــيــع أفــــــراد الــشــعــب الــبــحــريــنــي 

الكريم.
ــزواج  ــ ــك بــمــنــاســبــة حــفــل الـ ــ ــاء ذل جــ
الجماعي التاسع الذي نظمته مؤسسة 
لأعمال  نــهــيــان  آل  ــد  زايـ بــن  خليفة 
ناصر  الشيخ  اإلنسانية بحضور سمو 
 1200 لــصــالــح  ــن حــمــد آل خــلــيــفــة،  ب
شاب وفتاة، وأقيم بجامعة البحرين، 
الذي  األكبر  االحتفال  هذا  يُعد  حيث 
المؤسسة في مملكة  تنظمه وتدعمه 

البحرين.
وحضر االحتفال سفير دولة اإلمارات 
العربية المتحدة لدى مملكة البحرين 
زايــد  بــن  حــمــدان  بــن  الشيخ سلطان 
سمو  الجنوبية  ومحافظ  نهيان،  آل 
خليفة  بــن  عــلــي  بــن  خليفة  الــشــيــخ 
للمؤسسة  العام  واألمــيــن  خليفة،  آل 
السيد،  مصطفى  الملكية  الــخــيــريــة 
بن  خليفة  لمؤسسة  الــعــام  والــمــديــر 
زايـــد آل نــهــيــان لــأعــمــال اإلنــســانــيــة 
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات  ــة  بــدول

محمد خوري.
ناصر بن حمد  الشيخ  كما أشاد سمو 

األخــويــة  الــعــاقــة  بــعــمــق  خليفة  آل 
بــيــن مملكة  تــربــط  الــتــي  الــمــتــمــيــزة 
العربية  اإلمـــــارات  ــة  ــ ودول الــبــحــريــن 
وحكومًة  قــيــادًة  الشقيقة  المتحدة 
وشعًبا، منوها بجهود ودعم مؤسسة 
لأعمال  نــهــيــان  آل  ــد  زايـ بــن  خليفة 
العربية  اإلمــارات  اإلنسانية في دولة 
لمساندة  الشقيقة وتعاونهم  المتحدة 
ــًدا ســمــوه  الــشــبــاب الــبــحــريــنــي، مـــؤكـ
للعام  الضخم  الحفل  هــذا  تنظيم  أن 
ــتــاســع عــلــى الــتــوالــي يــعــكــس قــوة  ال
ومــتــانــة الــعــاقــات الــتــاريــخــيــة بين 
والتي  الشقيقين،  والشعبين  البلدين 
القدم،  منذ  واألجــــداد  اآلبـــاء  أسسها 
اإلمارات  ودولة  البحرين  مملكة  وأن 
واحد  بلد  الشقيقة  المتحدة  العربية 

وشعب واحد.

ــدق الــتــهــانــي  ــ ــوه أصــ ــمـ ــدم سـ ــ كـــمـــا قـ
والتبريكات إلى العرسان من الشباب 
والفتيات المشاركين في هذا الحفل، 
لهم  يبارك  أن  المولى عز وجل  داعًيا 
ويبارك عليهم ويجمع بينهم في خير 
وأن يرزقهم الذرّية الصالحة ويوفقهم 
لبناء أسرهم السعيدة المستقرة التي 

يسودها الود والحب واالحترام.
من جانبه، أعرب سفير دولة اإلمارات 
العربية المتحدة لدى مملكة البحرين 
الشيخ  سمو  بتشريف  ســعــادتــه  عــن 
ناصر بن حمد آل خليفة حفل الزواج 
فخره  إلــى  مشيًرا  التاسع،  الجماعي 
تنظمها  التي  والمشروعات  بالبرامج 
بن  خليفة  الشيخ  مؤسسة  وتدعمها 
زايد لأعمال اإلنسانية بشكل مستمر 
في مملكة البحرين، ومن ضمنها حفل 

منه  استفاد  الـــذي  الجماعي  الـــزواج 
حتى اليوم قرابة 6 آالف شاب وشابة 

منهم 1200 عريس في العام 2020.
وتمنى السفير أن تتكلل المشروعات 
الخيرية  الــمــؤســســة  بــيــن  المشتركة 
الــشــيــخ خليفة  الــمــلــكــيــة ومــؤســســة 
بالنجاح  اإلنسانية  لأعمال  زايــد  بن 
وتشهد مزيدا من التطور في العديد 
للشباب  التهاني  رافًعا  المجاالت،  من 
الــمــحــتــفــى بــهــم، مــتــمــنــًيــا لــهــم حــيــاة 
زوجية سعيدة في ظل الرعاية التي 
تحت  البحرين  مملكة  لهم  تــوفــرهــا 
ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجالة 

الملك.
ــيــــن الـــعـــام  ــه األمــ ــوجـ ــبـــه، تـ ــانـ مــــن جـ
بخالص  الملكية  الخيرية  للمؤسسة 
الجالة  صاحب  إلى  والتقدير  الشكر 

ورعايته  جالته  اهتمام  على  الملك 
واإلنــســانــي  الــخــيــري  للعمل  الكريمة 
ــبــحــريــن،  داخـــــل وخــــــارج مــمــلــكــة ال
وتقديم مختلف أنواع الرعاية ألبناء 
أن يحظى  عــلــى  والــعــمــل  الــبــحــريــن، 
بمملكة  الــكــريــمــة  بــالــحــيــاة  الــجــمــيــع 
بالشباب  جالته  واهتمام  البحرين، 
التقدم  ــاس  أسـ بــاعــتــبــاره  البحريني 
والنهضة واالرتقاء بمختلف مجاالت 
والعرفان  بالشكر  توجه  كما  الحياة، 
العربية  ــارات  ــ ــة اإلمـ إلـــى رئــيــس دولـ
السمو  الــشــقــيــقــة صــاحــب  الــمــتــحــدة 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على 
دعم سموه الكريم لهذا الحفل المبارك 
زايــد  بــن  خليفة  مؤسسة  خــال  مــن 
التي  اإلنــســانــيــة،  لــأعــمــال  نهيان  آل 
تحرص سنوًيا على تنظيم هذا الحفل 

الــتــاســع  لــلــعــام  الــبــحــريــن  فــي مملكة 
على التوالي؛ دعًما للشباب البحريني 
ــزواج وتــكــويــن أسر  ــ ال وإعــانــتــه على 

سعيدة مستقرة.
وقال السيد إن هذا الحفل الذي يتم 
خليفة  مــؤســســة  مــن  بــدعــم  تنظيمه 
اإلنسانية  لأعمال  نهيان  آل  زايد  بن 
لهو  المتحدة  العربية  بدولة اإلمــارات 
خير دليل على عمق العاقة األخوية 
التاريخية الكبيرة الطيبة التي تربط 
البحرين ودولــة اإلمــارات  بين مملكة 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة قــيــادًة 
اآلباء  أسسها  التي  وشعًبا،  وحكومًة 
واألجداد منذ القدم ونواصل المسير 
عليها اليوم بخطى ثابتة وفي جميع 

الميادين ومختلف المجاالت.

ــات ــاق ــع ــي وعـــمـــق ال ــن ــري ــح ــب ــاء اإلمــــاراتــــي ال ــط ــع ــال ــد يــشــيــد ب ــم ــن ح نـــاصـــر بـ

“خليفة اإلنسانية” تنظم حفال لتزويج 1200 شاب وفتاة
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تصديق “الخدمات الجوية” مع البرازيل

الملك حمد  الجاللة  البالد صاحب  عاهل  صادق 
بن عيسى آل خليفة، وأصدر قانون رقم )3( لسنة 
حكومة  بين  االتفاقية  على  بالتصديق   2020
الــبــرازيــل  جمهورية  وحــكــومــة  البحرين  مملكة 
في  الــجــويــة.وجــاء  الخدمات  بشأن  االتــحــاديــة 
ــودق على  ــقــانــون، أنـــه ُصــ ــى مــن ال ــ الــمــادة األول
االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 
الخدمات  بشأن  االتحادية  البرازيل  جمهورية 
الجوية الموقعة في مملكة البحرين بتاريخ 14 
نوفمبر 2018، والمرافقة لهذا القانون. وجاء في 
المادة الثانية من القانون أنه على رئيس مجلس 
تنفيذ   - يخصه  فيما  كــل   - ــوزراء  ــ والـ الــــوزراء 
أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

البرلمانية بــالــمــحــافــل  الــمــشــتــركــة  الــــرؤى  تــوحــيــد  ــعــهــد:  ال ــي  ولـ ســمــو 

توطيد الشراكة االستراتيجية مع باكستان

النائب  األعــلــى  القائد  نــائــب  العهد  ولــي  أكــد 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
مع  تعاونها  تعزيز  البحرين  مملكة  مواصلة 
الشقيقة  اإلســامــيــة  بــاكــســتــان  جــمــهــوريــة 
العاقات  به  تتسم  لما  كافة،  المجاالت  في 
الباكستانية من تميز وتطور على  البحرينية 
عمق  مــدى  يعكس  مــا  وهــو  الصعد،  مختلف 
بين  التي تجمع  الوثيقة  التاريخية  العاقات 
البلدين الصديقين في إطار ما تحظى به من 
دعم واهتمام من عاهل الباد صاحب الجالة 
أسهم  ما  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
الثنائية إلى أفق  العاقات  في دفع مسارات 
المشترك. وأشار  العمل والتنسيق  أرحب من 
سمو ولي العهد في هذا الصدد إلى ما شهدته 
مختلف قطاعات التعاون من تقدم في إطار 
االتفاقيات المشتركة التي أسهمت في توفير 
بالخير  تعود  التي  النوعية  الفرص  من  مزيد 

والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
لــقــاء ســمــوه بحضور رئيس  لــدى  جــاء ذلــك 
مجلس الشورى علي الصالح بقصر القضيبية 

بجمهورية  الــشــيــوخ  مجلس  رئــيــس  امـــس، 
سنجراني  صادق  محمد  اإلسامية  باكستان 
الرسمية  زيارته  بمناسبة  له  المرافق  والوفد 
ــدور جــمــهــوريــة  ــ لــلــمــمــلــكــة، مــنــوًهــا ســـمـــوه بـ
بــاكــســتــان اإلســامــيــة وجــهــودهــا فــي حفظ 

األمن واالستقرار اإلقليمي والعالمي.
ــاف ســمــوه أن الــمــمــلــكــة مــســتــمــرة في  ــ وأضـ
جهورية  مع  االستراتيجية  شراكاتها  توطيد 

المصالح  يــخــدم  بــمــا  بــاكــســتــان اإلســامــيــة، 
الــمــشــتــركــة ويــصــب فــي دعـــم الــتــعــاون بين 
المستويات،  كافة  على  الشقيقين  البلدين 
مــشــيــًرا ســمــوه إلـــى أهــمــيــة تــوحــيــد الـــرؤى 
وتوسيع  البرلمانية  المحافل  في  المشتركة 
من  لــاســتــفــادة  البلدين  بين  الــتــعــاون  آفـــاق 
والبرلماني  التشريعي  الصعيد  على  الخبرات 

بما يخدم األهداف المنشودة.

الشيوخ  مجلس  رئيس  أعــرب  جانبه،  ومــن 
خالص  عــن  اإلسامية  باكستان  بجمهورية 
الملكي  السمو  صاحب  إلــى  وتقديره  شكره 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي 
سموه  يبديه  ومــا  الــــوزراء،  مجلس  لرئيس 
البحرينية  الــعــاقــات  بــتــطــويــر  اهــتــمــام  مــن 
دوام  البحرين  لمملكة  متمنًيا  الباكستانية، 

التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

ــار “كــــورونــــا” ــشـ ــتـ ــن انـ ــ ــد م ــحـ ــم إجـــــــــراءات الـ ــ دعـ

البحرين تعـزي الرئيـس الصينـي

بــعــث مــلــك الــبــاد صــاحــب الجالة 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
السمو  الــــــوزراء صــاحــب  ورئـــيـــس 
سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  الــمــلــكــي 
القائد  نائب  العهد  وولــي  خليفة  آل 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  الـــــــوزراء 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
برقيات تعزية ومواساة إلى رئيس 

الصديقة  الشعبية  الصين  جمهورية 
شـــي جــيــن بــيــنــغ.أعــربــوا فــيــهــا عن 
مواساتهم  وصادق  تعازيهم  خالص 
مثنين  كـــورونـــا،  فــيــروس  بضحايا 
للحد  الصينية  الحكومة  دور  على 
وتقديمها  ــفــيــروس،  ال انــتــشــار  مــن 
وحــرصــهــا  للمصابين  ــرعــايــة  ال كــل 
دعم  شفائهم.وأكدوا  سرعة  على 
اإلجــراءات  لكل  البحرين  مملكة 

الصين  جمهورية  تتخذها  التي 
ــة لـــلـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار  ــقـ ــديـ الـــصـ
الــازم  العاج  وإيــجــاد  الفيروس 

للقضاء عليه.
للمصابين  العاجل  الشفاء  وتمنوا 
بفيروس كورونا وموفور الصحة 
والــــســــعــــادة لـــفـــخـــامـــة الــرئــيــس 
الـــصـــيـــنـــي ولـــشـــعـــب جــمــهــوريــة 
الصين الشعبية مزيدا من التقدم 

واالزدهار.
كــمــا بــعــث ســمــو رئــيــس الــــوزراء 
ببرقية مماثلة إلى لي كه تشيانغ 
بجمهورية  الدولة  مجلس  رئيس 
الــصــيــن الــشــعــبــيــة عــبــر فــيــهــا عن 
خــالــص تــعــازيــه ومـــواســـاتـــه في 
الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء 
العاجل، ولشعب جمهورية الصين 
الصديقة وافر السعادة واالزدهار.

المنامة - بنا
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الصخير- الحرس الوطني

رعـــى مديـــر أركان الحـــرس الوطنـــي اللـــواء الركن الشـــيخ 
عبدالعزيـــز بـــن ســـعود آل خليفـــة أمـــس بمعســـكر الصخيـــر 
حفـــل تخريـــج إحدى الـــدورات المتخصصـــة للضباط. وفي 
كلمتـــه أمام الخريجيـــن، أكد مديـــر األركان اهتمام الحرس 
الوطني ومن توجيهات رئيس الحرس الوطني الفريق أول 
الركن ســـمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بتسخير كل 
اإلمكانات التدريبية الحديثة إلعداد تشـــكيالته العســـكرية 

وفق أحدث المعايير والنظم العسكرية.

مدير أركان الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة للضباط

الصخير - الحرس الوطني

اســـتقبل رئيـــس الحـــرس الوطنـــي الفريق أول الركن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، بمكتبـــه بمعســـكر الصخير أمـــس، رئيـــس مجلس الشـــيوخ بجمهورية باكســـتان 
اإلســـالمية محمـــد صادق ســـنجراني والوفـــد المرافق له، بحضور عضو مجلس الشـــورى 
عادل المعاودة وســـفير جمهورية باكســـتان لدى المملكة أفضال محمود.وأكد ســـموه أن 
العالقات المشـــتركة التي تجمع بين البحرين وباكســـتان الصديقة تشهد تطوًرا وازدهاًرا 

على مختلف األصعدة، وبما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما.
وأشـــاد سنجراني بجهود البحرين في ســـبيل تقوية العالقات الثنائية، والحرس الوطني 
البحرينـــي فـــي تعزيز أفق التعاون وتبادل الخبرات مع الجيش والمؤسســـات العســـكرية 
الباكســـتانية، التـــي من شـــأنها رفع مســـتوى القدرات العســـكرية لدى الجانبيـــن لمواجهة 

التحديات التي تهدد األمن واالستقرار في البلدين الصديقين.

تعزيز أفق التعاون العسكري مع باكستان

عالقة تاريخية مميزة مع باكستان
محمـــد بـــن مبـــارك: التعـــاون يخـــدم المصالـــح المشـــتركة وأمـــن واســـتقرار المنطقـــة

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وبحضـــور 
علـــي الصالـــح، رئيس مجلس الشـــيوخ 
بجمهورية باكســـتان اإلســـالمية محمد 
زيارتـــه  بمناســـبة  ســـانجراني،  صـــادق 

الرسمية لمملكة البحرين.
ورحـــب ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك 
آل خليفـــة بمحمـــد صـــادق ســـانجراني 
يجمـــع  بمـــا  مشـــيًدا  المرافـــق،  والوفـــد 
مملكـــة البحريـــن وشـــعبها مـــن عالقـــة 
تاريخية مميزة مع جمهورية باكســـتان 
البلديـــن  بتعـــاون  منوًهـــا  اإلســـالمية، 
فـــي العديد مـــن المجاالت التـــي تخدم 
مصالحهـــا المشـــتركة وأمـــن واســـتقرار 

المنطقة، مؤكًدا أهمية مثل هذه الزيارة 
وتبـــادل الخبـــرات والتجـــارب فيما بين 

الدول.
من جانبه، أعرب سنجراني عن سعادته 
بزيـــارة مملكـــة البحريـــن وتقديـــره لمـــا 

حظـــي به والوفد المرافق من اســـتقبال 
وحفـــاوة، مؤكـــًدا حرص باكســـتان على 
تعزيـــز وتطويـــر عالقاتهـــا وتعاونها مع 
تشـــهده  بمـــا  البحريـــن مشـــيًدا  مملكـــة 
البحرين من نهضة في مجاالت التنمية 

المختلفة، متمنًيا لها وشعبها المزيد من 
التقدم والرخاء.

حضر اللقاء ســـفير جمهورية باكســـتان 
اإلســـالمية لدى مملكة البحرين أفضال 

محمود.

المنامة - بنا

رئيس “األعلى للصحة”: عالج السكري يستنزف 15 % من ميزانية الوزارة

كشـــف رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد هللا 
آل خليفة، أن مرض السكري بات يشّكل 
أحـــد تحديـــات الميزانية العامـــة لوزارة 
الصحـــة، معلًنـــا أن عـــالج داء الســـكري 
يســـتنزف 15 % مـــن ميزانيـــة الصحـــة، 
دينـــار،  مليـــون   50 الــــ  تتجـــاوز  والتـــي 
مبّيًنا أنها تشـــّكل نفس العبء والتحدي 
فـــي دول الشـــرق األوســـط وشـــمال في 
ظـــل الحاجة إلـــى تخصيـــص ميزانيات 
كبيرة واســـتراتيجيات فاعلـــة للحد من 
انتشـــار هـــذا المـــرض واكتشـــافه مبكًرا، 
مشـــيًرا إلـــى أن مصروفـــات عـــالج داء 
الســـكري ومضاعفاته تشـــّكل 10 % من 

ا. مصروفات الصحة دوليًّ
وقـــال الشـــيخ محمـــد، إن اإلحصائيـــات 
العالميـــة تشـــير إلى وجـــود 463 مليون 
شخص مصاب بداء السكري في العالم، 
تقـــع النســـبة األكبـــر منهـــم فـــي الـــدول 
اإلحصائيـــات  أن  مبيًنـــا  إليهـــا،  المشـــار 
مليـــون شـــخص   374 أن  إلـــى  أشـــارت 
مصـــاب بمرحلـــة ما قبل الســـكري، وهي 
والوقايـــة  العنايـــة  إلـــى  تحتـــاج  فئـــة 
والمزيد من الحمـــالت التوعوية، منّوًها 
إلـــى أن تزايد أعـــداد المصابيـــن بحاجة 
إلـــى وقفة حازمـــة، مؤكًدا دعـــم القيادة 
الخدمـــات  أفضـــل  لتوفيـــر  والحكومـــة 
الصمـــاء  والغـــدد  الســـكري  لمرضـــى 
بالبحريـــن، من خـــالل التغطية الصحية 
الشـــاملة وتوفير العيـــادات المتخصصة 

في عالج األمـــراض المزمنة، والعيادات 
المتخصصة في رعاية مرضى الســـكري 
تحديًدا، حيث تقوم تلك المراكز بتقديم 

مختلف الخدمات العالجية الوقائية.
 وأكـــد، أن جمعيـــة الســـكري البحرينيـــة 
تبـــذل جهوًدا حثيثة منذ تأسيســـها قبل 
30 عاًمـــا مـــن خـــالل عملهـــا علـــى نشـــر 
التوعيـــة في المجتمع، والتشـــجيع على 
ألصحيـــة،  الحيـــاة  بأســـاليب  االلتـــزام 
مـــن خـــالل مضامير المشـــي، ومشـــروع 
لمبـــادرة  وتدشـــينها  المشـــي”،  “تحـــدي 
“مشـــروع تحدي الســـمنة” بالتعـــاون مع 
شـــركة “بابكـــو” والمحافظـــة الجنوبيـــة، 

والتي حظيت بنجاح كبير.
 جـــاء ذلـــك، فـــي تصريحـــات صحفيـــة 
على هامش رعايتـــه وحضوره فعاليات 
مؤتمـــر البحريـــن الثانـــي لداء الســـكري 
والغـــدد الصمـــاء “بـــدر 2” والـــذي ينّظمه 
مستشـــفى رويال البحرين بالتعاون مع 
شـــركة. QTC و ICOM وبحضور وكيل 
وزارة الصحة مريم الهاجري، وبمشاركة 

تفوق 500 مدعو ومشـــارك من الخبراء 
البحريـــن  مـــن  واألطبـــاء  والمختصيـــن 
والخليج والعالم، باإلضافة إلى مشاركة 
واســـعة من األطباء العاملين في مجمع 
السلمانية الطبي والمستشفى العسكري 
الجامعـــي  حمـــد  الملـــك  ومستشـــفى 
والمستشـــفيات  االيرلنديـــة  والجامعـــة 

والعيادات الخاصة.
المؤتمـــر  رئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  مـــن   
واستشاري أول أمراض السكري والغدد 
الصماء بمستشفى رويال البحرين وئام 
حســـين، أن مؤتمـــر “بـــدر” فـــي نســـخته 
الثانيـــة علـــى التوالي يســـعى إلى إيجاد 
فـــي  التجـــارب  واســـتعراض  الحلـــول 
الـــذي  تشـــخيص وعـــالج داء الســـكري 
ا فـــي معـــدالت  يشـــهد ارتفاًعـــا مســـتمرًّ
اإلصابـــة بـــه بالبحريـــن، نتيجـــة لزيـــادة 
خلـــل  عـــن  الناتجـــة  الســـمنة  معـــدالت 
وهشاشـــة  الدرقيـــة  الغـــدة  هرمونـــات 
العظـــام وأمراض الغدد الصماء، مشـــيًرا 

إلى وجود توقعات الرتفاع هذه النســـبة 
لتشـــمل نحـــو ربـــع ســـكان دول مجلـــس 
البحريـــن  ومنهـــا  الخليجـــي  التعـــاون 

بحلول عام 2030.
أن  حســـين،  االستشـــاري  وأوضـــح   
جلســـات المؤتمر ستناقش طرق العالج 
التكنولوجية الحديثة لتشخيص وعالج 
داء الســـكري والغـــدد الصمـــاء ولكافـــة 
األعمـــار كمـــا سيشـــهد المؤتمـــر وللمـــرة 
األولـــى تقديـــم أوراق عمـــل متخصصة 
فـــي مجـــال عـــالج األطفـــال، متضمنـــة 
آخر مســـتجدات نتائـــج األبحاث وطرق 
العـــالج لتوفيـــر حيـــاة آمنة ومســـتدامة 
للمصابيـــن بهذا المرض مـــن تلك الفئات 

العمرية.
اللجنـــة  إطـــالق  عـــن  وأعلـــن حســـين،   
مـــرة،  وألول  للمؤتمـــر  المنظمـــة 
جائـــزة للبحـــث العلمـــي لفئـــة األبحـــاث 
المتخصصـــة في مرض الســـكري بهدف 
التشـــجيع على البحـــث وطرح التجارب 

المعتمدة والمتخصصة في هذا المجال، 
منّوًها إلى أن هذه الجائزة تأتي مواكبة 
للجهـــود الحكوميـــة الرامية إلـــى تعزيز 
والمدرجـــة  والعـــالج،  الوقايـــة  ثقافـــة 
ضمـــن محاور الخطة والوطنية للصحة، 
باإلضافـــة إلى الحملة الوطنية لمكافحة 
مرض الســـكري التي أعلنت عنها وزيرة 
الصحـــة فائقـــة الصالح، مشـــيًرا في هذا 
الصـــدد إلى أن اللجنـــة المنظمة حرصت 
على تشـــجيع الكوادر الطبية البحرينية 
العمـــل  أوراق  تقديـــم  علـــى  الشـــابة 
المتخصصـــة في هذا المجال، والحرص 
واألطروحـــات  األفـــكار  تقديـــم  علـــى 
التـــي تســـهم فـــي إثـــراء المؤتمـــر بـــكل 
ما هـــو جديد حـــول هذا المـــرض، مبيًنا 
أن اللجنـــة اســـتلمت أكثـــر مـــن 18 بحًثا 
محكًمـــا من أطباء شـــباب مـــن البحرين 

والخليج واألردن ومصر.
 مـــن جانبـــه، أشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي 
لمجموعـــة “كيميـــز”، شـــريف شـــهد هللا، 

باالهتمام المحلي بمرضى الســـكري في 
البحريـــن، ســـواء علـــى صعيـــد الخطط 
الحكوميـــة لمواجهـــة هـــذا المـــرض، أو 
من خالل الحمـــالت التوعية والوقائية، 
والمؤتمـــرات المتخصصـــة التي تســـعى 
أحـــد  علـــى  باســـتمرار  التعـــرف  إلـــى 
أساليب التشـــخيص والوقاية العالجية 
للمصابيـــن بهذا المـــرض، في ظل تنامي 
أعـــداد المصابيـــن بـــه بشـــكل ملحـــوظ، 
مؤكـــدا، أن تنظيم مثـــل هذه المؤتمرات 
بحضـــور نخبـــة مـــن المتخصصيـــن في 
هـــذا المجـــال، ينم عـــن وعي كبيـــر بهذا 
المرض وبمضاعفاتـــه داعًيا إلى ضرورة 
االســـتفادة مـــن جلســـات المؤتمـــر، فـــي 
ظـــل تناولـــه مواضيـــع جديـــدة تتعلـــق 
بتكنولوجيـــا العالج والتشـــخيص لكافة 
األعمـــار، والعمل على تعميم االســـتفادة 
من النقاشـــات وأوراق العمل التي سيتم 

التطرق إليها.

االستشاري حسين 
لـ “البالد”: 18 

ا محكًما  بحًثا علمّيً
تشارك بالمؤتمر

بدور المالكي من المنامة | تصوير خليل إبراهيم

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل وزير شـــؤون الدفاع الفريق الركن 
عبـــدهللا النعيمي في مكتبـــه بالقيادة العامة 
أمس، المديـــر العـــام إلدارة العمليات لقوات 
الدفاع الذاتي الياباني اللواء بحري ناكاهاتا 
ياســـوكي. واســـتعرض الجانبان سبل تعزيز 

التعاون في المجال العسكري.

استعراض سبل التعاون العسكري بين البحرين واليابان

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

أشـــاد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
بالجهـــود الكبيرة التي تقـــوم بها مختلف 
الجهـــات المعنيـــة إلنجـــاح تنفيـــذ جميـــع 
مبادرات برنامج التوازن المالي وتحقيق 
أهدافـــه المنشـــودة للوصـــول إلـــى نقطـــة 
والمصروفـــات  اإليـــرادات  بيـــن  التـــوازن 
الحكومية بحلول العام 2022، منوًها إلى 
أن العمل المســـتمر بـــروح الفريق الواحد 
هدفـــه رفعة ونماء مملكـــة البحرين، وهو 
ما أثبتته النتائـــج المالية اإليجابية للعام 
2019، التـــي تؤكـــد الســـير فـــي االتجـــاه 
الصحيح نحـــو تحقيق أهـــداف البرنامج 
بمـــا يحقـــق التطلعـــات المنشـــودة للوطن 
والمواطن وفق المسيرة التنموية الشاملة 
الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  عاهـــل  بقيـــادة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة.وأشـــار 
إلـــى أن النتائج المالية اإليجابية التي تم 

تحقيقها خالل العام 2019 مقارنًة بالعام 
العجـــز  تقليـــص  فـــي  والمتمثلـــة   ،2018
المالي األولي، قبل احتساب فوائد الدين 
العجـــز  85 %، وتقليـــص  بنســـبة  العـــام، 
المالي الكلي بنســـبة 24 % بعد احتساب 
فوائـــد الديـــن العـــام، وانخفـــاض إجمالي 
المصروفـــات العامة في 2019 بمبلغ 128 
مليـــون دينـــار عـــن المصروفـــات العامـــة 
فـــي 2018، هـــي مؤشـــرات تؤكـــد صحـــة 
التوجه المالي للمملكة بالتوازي مع تنفيذ 

مبادرات برنامج التوازن المالي.
جـــاء ذلك لدى اســـتقباله في مكتبه وفًدا 
مـــن صندوق النقد العربي برئاســـة المدير 
صنـــدوق  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  العـــام 
النقد العربي عبدالرحمـــن الحميدي. وتم 
وزارة  بيـــن  التعـــاون  أوجـــه  اســـتعراض 
الوطنـــي وصنـــدوق  الماليـــة واالقتصـــاد 
النقـــد العربـــي وســـبل تعزيزهـــا، إضافـــة 
إلـــى عدد من الموضوعـــات ذات االهتمام 

المشترك.

وزيــر الماليــة يســتعرض التعــاون مــع “النقــد العربي”
“التوازن المالي” يسير في االتجاه الصحيح

الرفاع - قوة الدفاع

تفقد القائد العـــام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة صبـــاح أمـــس، عـــدًدا مـــن 
أســـلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، 
واستمع إلى إيجاز عن إجراءات سير 
العمـــل ومراحـــل التطويـــر والتحديث 
التي تشـــهدها تلك الوحـــدات، واطلع 
واألســـلحة  المعـــدات  أحـــدث  علـــى 
اإلداريـــة  والتجهيـــزات  العســـكرية 
وخطـــط وبرامـــج التدريـــب العمليـــة، 
التي من شأنها رفع مستوى الجاهزية 
اإلداريـــة  الكفـــاءة  وزيـــادة  القتاليـــة 
والفنيـــة  العســـكرية  واالســـتعدادات 

الالزمة.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين، 
أن قـــوة الدفاع ســـتبقى بعون هللا عز 
وجـــل الحصن المنيع للوطن، والســـند 
قواتنـــا  أن  مضيًفـــا  لألشـــقاء  المنيـــع 

المســـلحة ماضية بكل عزيمة وإصرار 
وبكل اقتدار نحو التطوير والتحديث 
في مختلف الصنـــوف البرية والجوي 
والبحرية، تنفيًذا للتوجيهات السديدة 
من لدن عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
مشـــيًرا الـــى أن رجـــال قـــوة الدفـــاع 
ســـيظلون على العهـــد باقين مدافعين 
وإخـــالص  والء  بـــكل  الوطـــن  عـــن 
باذليـــن الغالي والنفيـــس لحماية ثرى 

الوطن الغالي لحفظ منجزاته وصون 
مقدراته االقتصادية وتوثيق نسيجه 
الثقافي واالجتماعي، مشدًدا على أن 
رجال قـــوة الدفاع يقضين دائًما وفي 
أعلـــى درجـــات االســـتعداد والتأهـــب 
كل  ولمواجهـــة  للتحديـــات  للتصـــدي 
من تســـول له نفســـه العبث بأمن البلد 
واســـتقراره، معرًبا عـــن عميق تقديره 
واعتـــزازه لجهودهـــم الطيبـــة لعملهـــم 

الوطني المخلص.

القائد العام: يقضة دائمة واستعداد وتأهب للتصدي للتحديات
القوات المسلحة ماضية نحو التطوير والتحديث
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“اإلسكان” تتفقد مشكالت شقق التمليك بالجفير
”^“ نــــــشــــــرتــــــه  مـــــــــوضـــــــــوع  مـــــــــع  تــــــفــــــاعــــــا 

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

افتتح وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
معـــرض إعادة التدوير، الذي يهدف إلى 
دعـــم المبـــادرات الهادفـــة للتخلـــص من 
النفايات بأسلوب يراعي سالمة البيئية 
كما يهـــدف إلى توعيـــة المجتمع بدوره 
تدويرهـــا  وإعـــادة  النفايـــات  فـــرز  فـــي 
بمـــا يحقق أهـــداف التنمية المســـتدامة 
إلدارة  الوطنيـــة  واالســـتراتيجية 

المخالفات لمملكة البحرين. 
وأشار وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي إلـــى أن الـــوزارة 
قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ المبادرات 

االســـتراتيجية  شـــملتها  التـــي  العمليـــة 
الوطنيـــة التـــي تحظى بدعـــم الحكومة 
برئاســـة صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
اللجنـــة  واهتمـــام  ومتابعـــة  الـــوزراء، 
الســـمو  صاحـــب  برئاســـة  التنســـيقية 
الملكي ولي العهـــد النائب األول لرئيس 
أن  الوزيـــر  وأكـــد  الـــوزراء.   مجلـــس 
“مبادرات االستراتيجية الوطنية إلدارة 
المخلفات ســـاهمت فـــي معالجة 50 % 
مـــن الكميـــة الـــواردة لمدفن عســـكر من 
إجمالي مخلفات الهدم والبناء، مشـــيرا 
إلـــى أن حجـــم المخلفات بصـــورة عامة 

تبلغ مليونا و700 ألف طن سنويا”.

خلف: معالجة 50 % من مخلفات مدفن عسكر

“اإلسكان” تواصل توزيع وحدات مدينة سلمان
سكنية ــدة  ــ وح  5000 لتسليم  الــعــهــد  ــي  ولـ ســمــو  ــر  ألمـ تــنــفــيــذا 

تنفيـــذا ألمـــر ولي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة بتوزيع 5000 وحدة ســـكنية وذلك في 
إطار التوجيهات الملكية الســـامية، واصلت وزارة اإلسكان 
توزيع مشـــروع وحدات مدينة ســـلمان الواقعة بالمحافظة 

الشمالية.
وقالت الوزارة إن مشروع مدينة سلمان يعد أحد المشاريع 
الرئيســـة المدرجـــة ضمن برنامج الـــوزارة لتنفيذ أمر عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 

ببناء 40 ألف وحدة ســـكنية، إضافة إلى االلتزام اإلسكاني 
الوارد في برنامج الحكومة الحالي.

وأضافـــت وزارة اإلســـكان أن مدينة ســـلمان تتميز بوجود 
شـــواطئ ومســـاحات مخصصة للحدائق العامـــة فيها، كما 
تربط ما بين جزرها شـــبكة متطورة من الطرق والجســـور، 
كما تمَّ تصميم المدينة لتكون موصولة بــــعدد من المداخل 
الرئيســـة الســـتيعاب الحركـــة المروريـــة لقاطنـــي المنطقـــة 
وزوارهـــا، مـــع مراعـــاة توفيـــر مســـارات مخصصة للمشـــاة 
والدراجـــات الهوائيـــة، وتوفيـــر محطـــات توقف لســـيارات 
النقـــل العـــام، إضافـــة إلـــى توفير محطـــات كهرباء رئيســـة 
وفرعيـــة، ومحطـــة ميـــاه وأخـــرى لمعالجـــة ميـــاه الصـــرف 

حـــي، فضـــاًل عن وجـــود الخدمـــات والمرافق الرئيســـة  الصَّ
ومـــدارس،  األطفـــال،  وريـــاض  وحضانـــات  كالجوامـــع، 
وجامعـــة، ومستشـــفى رئيســـي ومراكز صحيـــة وعيادات، 
ومدينة رياضية تضم استاد كرة قدم، إضافة إلى الحدائق 

المفتوحة.
ونوهـــت الـــوزارة إلـــى أن وحـــدات مدينـــة ســـلمان يعد من 
المشـــاريع اإلســـكانية التي تقوم الوزارة بتوزيعها في إطار 
البرنامج الزمني لتنفيذ أمر ســـمو ولي العهد بتوزيع 5000 
وحدة سكنية، موزعة على مشاريع مدن البحرين الجديدة 

ومشاريع المجمعات السكنية في محافظات المملكة.

جانب من عملية توزيع الوحدات

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - األوقاف الجعفرية

أعلنـــت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة 
عن مســـاهمتها فـــي رعايـــة الزواج 
الجماعـــي الثاني المشـــترك )تكامل 
خيريـــة  جمعيـــات   10 بتنظيـــم   )2
جنوســـان،  كربابـــاد،  )كرانـــة،  هـــي 
الشـــاخورة، القدم، المقشـــع، الحلة، 
والحجـــر(،  مقابـــة  الحـــاج،  وجـــد 
والذي سيقام مساء اليوم بمشاركة 

144 عريسا وعريسة.
األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
الجعفريـــة يوســـف الصالـــح حرص 
التواصـــل والشـــراكة  اإلدارة علـــى 
مـــع مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي. 

كمـــا نـــوه بالمشـــاريع الرائـــدة التـــي 
تنفذها الجمعيـــات الخيرية لتنمية 
التكافـــل  لمبـــدأ  تعزيـــزا  المجتمـــع؛ 
هـــذا  أن  موضحـــا  االجتماعـــي، 
التوجـــه يأتـــي ضمن إســـتراتيجية 
اإلدارة لتعزيز الشـــراكة المجتمعية 
وتعزيز جســـور التواصل مع جميع 
ينصـــب  وهـــو  المجتمـــع،  شـــرائح 
أيضـــا في أهـــداف الـــدور المحوري 

لألوقاف في تنمية المجتمع.
وأضاف: إننا فخورون بالمســـاهمة 
فـــي رعاية اإلدارة للزواج الجماعي 

للعام الثاني على التوالي.

“الجعفرية” ترعى زواج “تكامل 2”

تفاعـــالً مـــع موضـــوع نشـــرته “البـــالد” عن 
بمنطقـــة  التمليـــك  شـــقق  ســـكان  شـــكوى 
اإلســـكان  وزارة  تجاهـــل  مـــن  الجفيـــر 
لبالغـــات عـــن األخطـــاء الهندســـية وكثرة 
القاذورات بأحدث مشـــروع إسكاني، قال 

ســـكان للصحيفـــة بـــأن فريًقا مـــن الوزارة 
نفذ جولـــة تفقديـــة بمبنى الشـــقق وعاين 
األضـــرار والتقـــى بمجموعـــة مـــن ســـكان 
الشـــقق.  وذكـــروا للصحيفـــة أن عماالً من 
النظافـــة شـــرعوا فـــي تنظيـــف المناطـــق 
المتســـخة بمبنـــى الشـــقق ســـواء مواقـــف 

السيارات والمصاعد.
وقال رئيـــس اتحاد المـــالك بالمبنى أحمد 
نصيـــف أن العمارة مكونـــة من 10 طوابق 
وزارة  تجاهـــل  مـــن  وتعانـــي  شـــقة  و38 
اإلســـكان منذ تسليمها للمنتفعين منذ أقل 
من 5 أشهر وهي أحدث مشروع إسكاني.

ومرفق بهذه المـــادة جانب من زيارة وفد 
من وزارة اإلسكان وبنك اإلسكان.

علـــى  التـــي  الرئيســـية  القصـــة  ولقـــراءة 
http://albilad�  إثرهـــا تفاعلـــت الـــوزارة:
press.com/news/2020/4145/bah�

rain/627726.html

ليلى مال اهلل

“أمن الخليج العربي 2” نقلة في مسيرة التعاون األمني
وزير الداخلية: العمل الميداني من أفضل الطرق للتجانس وتطوير العمل المشترك

شــارك الفريق أول وزير الداخلية الشــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، في 
حفــل ختــام فعاليــات التمريــن التعبوي المشــترك لألجهزة األمنيــة بدول مجلس 
التعــاون لــدول الخليج العربيــة “أمن الخليج العربي 2” والذي عقد في أكاديمية 
شــرطة دبــي بدولــة اإلمــارات العربية المتحدة الشــقيقة، ويعــد الثاني من نوعه 
الــذي تنفــذه أجهــزة الشــرطة واألمــن، تفعيــاً لقــرارات وزراء الداخليــة بــدول 
المجلــس، بعدمــا كان التمريــن األول قــد عقد فــي نوفمبــر 2016 بمملكة البحرين 
فــي إطــار العمــل على تعزيز التعاون المشــترك بــدول المجلس وتبــادل الخبرات 

والتطوير المستمر في التعامل األمني مع األحداث والتحديات المشتركة.
وأكد وزير الداخلية أن “أمن الخليج العربي 
2 “ يشـــكل نقلـــة رائـــدة في مســـيرة التعاون 
األمني ويعكس مدى التالحم والتكاتف في 
أداء الواجبـــات األمنيـــة، كمـــا يمثـــل إضافة 
والتنســـيق  التعـــاون  منظومـــة  إلـــى  كبيـــرة 
األمنـــي وتبـــادل الخبرات بيـــن دول مجلس 
التعـــاون ويزيـــد مـــن قدراتها علـــى التعامل 
الفعال مع التحديات والمتغيرات المتسارعة 
اإلقليمـــي،  المحيـــط  علـــى  طـــرأت  التـــي 
خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بمكافحـــة اإلرهاب، 
والتعـــاون  الميدانـــي  العمـــل  أن  إلـــى  الفتـــا 
األمني علـــى أرض الواقع، من أفضل الطرق 

للتجانس وتطوير العمل المشترك.
وأوضح أن مـــا تعانيه منطقتنا من تحديات 
ومخاطـــر فـــي الفتـــرة الراهنـــة، يدفعنـــا إلى 
اإلمكانـــات  ودراســـة  الموقـــف  مراجعـــة 
تعاونـــي  إطـــار  فـــي  ووضعهـــا  المشـــتركة، 
وتنسيقي متقدم، انطالقا من وحدة الهدف 
والمصيـــر المشـــترك الذي تؤمن بـــه دولنا، ما 
يتطلـــب مواصلة العمل على رفـــع الجاهزية 
واالســـتعداد، وتوحيـــد المفاهيـــم لمواجهـــة 

وتبـــادل  والمخاطـــر،  التهديـــدات  أنـــواع 
الخبـــرات والمعلومـــات، بما ينعكـــس إيجابا 

على األمن واالستقرار.
وأعـــرب الوزير عن شـــكره وتقديـــره لوزارة 
الداخلية بدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة، وما وفرته من إمكانيات تنظيمية 
وتقنية متعددة، كان لها الدور األساسي في 
تحقيق أهداف التمرين، وفي مقدمتها تعزيز 
لمواجهـــة  والتجـــارب  والخبـــرات  التعـــاون 
التهديـــدات المشـــتركة، معبـــرا عـــن تقديـــره 
االســـتعداد  وحســـن  المتطـــورة  للقـــدرات 
والجاهزية والكفاءة العالية، التي تحلت بها 
القـــوات المشـــاركة في التمريـــن، وما قدمته 

من أداء أمني احترافي.
هـــذا، وقد بدأت الفعاليـــات بتنفيذ فرضيات 
حيـــث   ”2 العربـــي  الخليـــج  “أمـــن  تمريـــن 
بمعداتهـــا  المشـــاركة  القـــوات  اســـتعرضت 
وأجهزتهـــا وأفرادهـــا، األدوار المنوطـــة بهـــا 
كل فـــي مجالـــه، فـــي إطـــار التدريـــب علـــى 
منظومـــة  وتنفيـــذ  متعـــددة  ســـيناريوهات 
عمـــل تكاملية مشـــتركة. إذ يهـــدف التمرين 

إلـــى تدريـــب العناصـــر األمنيـــة علـــى كيفية 
التعامل مع األحداث الطارئة، ورفع مستوى 
الداخليـــة  بيـــن وزارات  الجاهزيـــة األمنيـــة 
بـــدول المجلـــس، مـــن خـــالل تعزيـــز ورفـــع 
درجة التنســـيق والتعاون، لمواجهة األزمات 
بالتنســـيق  واالرتقـــاء  الطارئـــة،  والمواقـــف 
وتوحيـــد  الخبـــرات،  وتبـــادل  الميدانـــي 
المصطلحـــات والمفاهيـــم األمنيـــة بين دول 

المجلس.
كان وزيـــر الداخليـــة، قـــد وصـــل أمـــس إلى 
دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، 
رئيـــس  نائـــب  اســـتقباله،  فـــي  كان  حيـــث 
الوزراء وزير الداخلية الفريق ســـمو الشـــيخ 
ســـيف بـــن زايد بن ســـلطان آل نهيان، بعدها 
قام وزراء الداخليـــة بدول مجلس التعاون، 
وقبيـــل حضورهـــم ختـــام فعاليـــات تمريـــن 
داخـــل  بجولـــة   ”2 العربـــي  الخليـــج  “أمـــن 
معرض اكسبو 2020 والذي تستضيفه دولة 

اإلمـــارات العربيـــة المتحدة فـــي دبي، وهي 
المـــرة األولـــى التي ُينظم فيهـــا المعرض في 
منطقة الشـــرق األوســـط وأفريقيـــا وجنوب 
آســـيا ويقـــام تحـــت شـــعار “تواصـــل العقول 
وصنـــع المســـتقبل”. ويتضمن جنـــاح مملكة 
البحريـــن بالمعـــرض، اإلشـــارة إلى مســـاهمة 
الطبيعـــة الجغرافيـــة للبحريـــن فـــي تحديـــد 
طريقهـــا للتطـــور، والـــذي يمتد إلى تشـــجيع 
التجـــارة واألعمال واإلبـــداع، وهو ما أصبح 

أحد أهم مصادر قوتها.
واطلـــع الـــوزراء علـــى إيجـــاز بشـــأن تاريـــخ 
المعـــرض، حيـــث مـــا تـــزال معارض اكســـبو 
مـــن أكبر األحـــداث الدوليـــة. ومـــن المتوقع 
أن يجـــذب معرض اكســـبو 2020 دبي، أكثر 
مـــن 25 مليون زيارة خالل فترة انعقاده من 
20 أكتوبـــر إلى 10 أبريل، وسيشـــكل منصة 
لوضـــع رؤيـــة مســـتقبلية مســـتدامة لعقـــود 

قادمة.

وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في جولة بمعرض إكسبو 2020 بدبي

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بدولـــة 
الكويت سمو الشـــيخ صباح الخالد الحمد 
الصبـــاح ســـفير مملكة البحريـــن لدى دولة 

الكويت صالح المالكي.
ونقل الســـفير تحيات عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
إلـــى ســـمو الشـــيخ صبـــاح الخالـــد الحمـــد 

الصباح.
العالقـــات األخويـــة  الســـفير عمـــق  وأكـــد 

التاريخيـــة والوثيقـــة التـــي تربـــط مملكة 
البحريـــن ودولة الكويت الشـــقيقة، والتي 
تشـــكل نموذًجـــا متميـــًزا لعالقـــات المحبة 
واألخوة الراســـخة، منوًهـــا بحرص مملكة 

البحرين الدائم علـــى تعزيز هذه العالقات 
أرحـــب  مســـتويات  إلـــى  بهـــا  واالرتقـــاء 
البلديـــن  وتطلعـــات  مصالـــح  يحقـــق  بمـــا 

والشعبين.

العالقات مع الكويت نموذج مميز

أكد وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية، 
جميل حميدان، أن بيئة العمل الســـليمة 
االســـتقرار  فـــي  تســـهم  والمشـــجعة 
الوظيفـــي للعمالة الوطنية في منشـــآت 
القطـــاع الخاص، الفًتا إلـــى ما يتمّتع به 
البحريني من إخالص ونزاهة وانضباط 
وظيفي أهله ليكون الخيار المفضل عند 
التوظيـــف لدى أصحـــاب العمل، خاصة 
مـــع الحوافـــز التـــي تقدمهـــا الحكومـــة 

إلدمـــاج المواطنيـــن فـــي ســـوق العمل.  
جـــاء ذلـــك في تصريـــح أمس أثنـــاء تكريمه 
ا ممن أمضوا ســـنوات في  15 موظًفا بحرينيًّ
شركة أشرف للعطور والتجميل، حيث حضر 
جانًبا من ورشـــة تدريبية في فنون التجميل 
التي أقامتها الشـــركة، بحضور عضو مجلس 
إدارة الشـــركة، مشـــاعل المؤيـــد، وعـــدد مـــن 
وأشـــاد  والشـــركة.   بالـــوزارة  المســـؤولين 
حميـــدان بتعـــاون شـــركة أشـــرف مـــع برامج 

ومشاريع التوظيف التي تنفذها الوزارة.

حميدان: بيئة العمل السليمة تسهم باالستقرار الوظيفي
مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة الداخلية

تمّكن الدفاع المدني بعد 4 ساعات 
مـــن المكافحـــة من إخمـــاد الحريق 
الذي شب مساء أمس في مستودع 
للمـــواد الصحيـــة ومـــواد التنظيـــف 
دفعـــت  بعدمـــا  توبلـــي،  بمنطقـــة 
اإلدارة العامـــة للدفاع المدني بــ 11 

آلية و46 ضابًطا وفرًدا.
 وأوضـــح مدير عـــام اإلدارة العامة 
للدفـــاع المدني أن غرفـــة العمليات 
الرئيســـية، كانـــت قـــد تلقـــت بالغًا 
مســـاء   10:37 الســـاعة  بالحريـــق 

أمـــس، حيث توّجهت فـــرق الدفاع 
المدنـــي إلى الموقـــع والذي وصلته 
خـــالل 4 دقائـــق مـــن تلقـــي البالغ، 
وباشـــرت عمليـــات الســـيطرة على 
الحريـــق ومنـــع انتشـــاره ووصولـــه 

إلى المباني المجاورة.
 وأشـــار إلـــى أن الحريق، لم يســـفر 
ولله الحمد عن أي خســـائر بشـــرية، 
منّوًهـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى أن 
التحريات ما زالت مستمرة للكشف 

عن سبب اندالع الحريق.

الدفاع المدني يخمد حريقا شب بمستودع خالل 4 ساعات
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ضاحية السيف - هيئة جودة التعليم

عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب 
ــفـــات  ــول “مـــواصـ ــ ــا حـ ــاًء تــعــريــفــيًّ ــقــ ــ ل
الثاني  للصف  الوطنية  االمــتــحــانــات 
 250 ــي  حــوال بــحــضــور   ،”2020 عــشــر 
الــتــربــيــة  مـــن: وزارة  كـــلٍّ  مــمــثــًا عـــن 
ــدارس الـــثـــانـــويـــة  ــ ــ ــم ــ ــ والـــتـــعـــلـــيـــم، وال
االمتحانات  في  المشاركة  الحكومية 
الوطنية؛ المقرر عقدها في الفترة من 

1 إلى 3 مارس 2020.
كما تم خال اللقاء تسليط الضوء على 
بالنسبة  الوطنية  االمتحانات  أهمية 
لطلبة الصف الثاني عشر في مدارس 
والتعريف  الحكومية،  البحرين  مملكة 
والطرائق  واألساليب  المهارات  بأبرز 
التي تقوم عليها االمتحانات الوطنية، 

بــاإلضــافــة إلـــى تــعــريــف الــمــشــاركــيــن 
بكيفية تهيئة الطلبة ألدائها.

االمـــتـــحـــانـــات  إدارة  ــر  ــديـ مـ ــــت  ــال وقــ
“إنَّ  ــيـــعـــقـــوبـــي:  الـ وفــــــاء  ــيـــة  ــنـ الـــوطـ
الثاني  للصف  الوطنية  االمــتــحــانــات 
تعدُّ  أنها  كما  تقييم،  أداة  تمثل  عشر 
الطلبة  قـــدرات  لقياس  فــعــااًل  مــؤشــًرا 
تعليمهم  سنوات  مدى  على  التعليمية 
نــتــائــج هــذه  الـــمـــدرســـي؛ إذ تــعــطــي 
ُيــوِقــُفــنــا  دقــيــًقــا  تقييًما  االمــتــحــانــات 
بصفتهم   - أدائـــهـــم  مــســتــويــات  عــلــى 
العملية  في  المستهدفة  العناصر  أهم 
التعليمية – وقياس مدى تمكنهم من 
اكتسبوها  التي  والكفايات  المهارات 

ا”. خال اثني عشر عاًما دراسيًّ

250 ممثاًل من “التربية” بلقاء “الجودة” عن “الوطنية”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

 نــظــم مــركــز مــصــادر الــتــعــلــم بمعهد 
تدريبية  ــة  ورشـ للتدريب  البحرين 
لموظفي المعهد في مختلف األقسام، 
لتدريبهم على استخدام نظام “كوها” 
اعتمده  الــذي  االلكتروني،   )KOHA(
كافة؛  عملياته  إلدارة  أخــيــًرا  المركز 
ممكنة  اســـتـــفـــادة  أقـــصـــى  لــتــحــقــيــق 
مــن الــنــظــام الــجــديــد وإمــكــانــاتــه في 
واإلعــارة  والبحث  الفهرسة  مجاالت 
واالســتــرجــاع، إضــافــة إلــى خدمات 
 Online Public العام  اآللي  الفهرس 
 ،”)Access Catalogue“ )OPAC
الذي تم تطويره داخلًيا بالمعهد ضمن 
المباشر  الدخول  ليوفر  “كوها”  نظام 
اإللكترونية،  المواقع  من  كبير  لعدد 
العلمية  واألبحاث  الكتب  تقدم  التي 
السمعية  والـــمـــحـــاضـــرات  الــرقــمــيــة 

ــانـــي عــبــر  ــجـ والـــبـــصـــريـــة بـــشـــكـــل مـ
المركز  وكان  للمستفيدين.  اإلنترنت 
لنظام  الــتــجــريــبــي  التطبيق  بـــدأ  قــد 
العام  بدايات  مع  االلكتروني  “كوها” 
قـــام موظفو  إذ  الــســابــق،  الــتــدريــبــي 
مــن عشرة  يقرب  مــا  بــإدخــال  المركز 
ــمــذكــور،  ال ــنــظــام  ال آالف كــتــاب فـــي 
ــظــام “كـــوهـــا”  ــن ــداًدا لــلــعــمــل ب ــعــ ــتــ اســ
التدريبي  الفصل  بــدايــة  مــع  رســمــًيــا 
الــثــانــي مــن الــعــام الــتــدريــبــي الحالي 
عام  مــديــر  وأكـــدت    .2020  -  2019
المعهد  العجاوي سعي  المعهد سماح 
النظم  أحــدث  واقتناء  لتبني  الــدائــم 
تطوير  شأنها  مــن  الــتــي  والتقنيات، 
والتدريبية  اإلداريــة  وعملياته  آلياته 
في جميع األقسام والدوائر التدريبية 

واإلدارية.

تدريب موظفي “BTI” على نظام “كوها” للمكتبات

“زمالة المدمن المجهول” تحارب المخدرات في 14 مقرًّا
مــعــه” نــقــصــر  ولـــن  ــا  ــن ل قـــولـــوا  ــن..  ــدمـ مـ ــص  ــخ ش ــون  ــرف ــع ت “إذا 

بعنوان:  المفتوح  اللقاء  أمام جمع حضر 
حكايات  المجهولين..  المدمنين  “زمــالــة 
ومواقف من واقع حياة المتعافين” نّظمه 
الثاثاء  مــســاء  الثقافي  الــجــزيــرة  مــركــز 
الثامن  الثقافي  موسمه  ضمن  الماضي 
الوطني،  العمل  ميثاق  ذكرى  مع  وتزامًنا 
ــه رئـــيـــس شــعــبــة اإلعـــــام الــجــنــائــي  ــ وّجـ
باإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
الرائد محمد المهيزع ونائب رئيس زمالة 
رسالة  الــعــرادي  جــواد  المجهول  المدمن 
المدمنين،  إلى  أيدينا  “نمد  الجميع:  إلى 
ــان  ــ ــن اإلدمـ ــا يــهــمــنــا تــوقــفــهــم عـ ــل مـ وكــ

وتعافيهم”.
 وعّبر رئيس مركز الجزيرة الثقافي محمد 
تبذلها  التي  للجهود  تقديره  عن  الجزاف 
الــمــجــهــول فــي مساعدة  الــمــدمــن  ــة  زمــال
المدمنين، ولدورهم في خدمة المجتمع، 
كما شكر في كلمته التي افتتح بها اللقاء 
المسئولين في وزارة الداخلية والضباط 
في مركز شرطة المحرق، مؤكًدا أنه في 
مع  اللقاء  ذات  تنظيم  تم  الماضي  العام 
الزمالة، وحقق ثماره بالتعاون والتنسيق 
أن  إلــى  منّوًها  األمنيين،  المسئولين  مع 
لعقد  قاعاته  إحــدى  الزمالة  منح  المركز 

اجتماعهم دعًما لبرامج عملهم.
وقّدم كل من محمد راشد المهيزع وخالد 
صالح الحماد من اإلدارة العامة للمباحث 
تناولت  عمل  ورقــتــي  الجنائية،  واألدلـــة 
ظاهرة  مخاطر  حــول  معلومات  تقديم 
المخدرات وآثارها على المجتمع، وجهود 
به  تقوم  الــذي  الــدور  وأهمية  مكافحتها، 
لهذه  الــتــصــدي  فــي  المجتمع  مــؤســســات 
الفئات  الظاهرة وإنقاذ الشباب ومختلف 

من آثارها المدمرة.

ثالث تجارة في العالم

ــمــخــاطــر بــأن  ــمــهــيــزع تــلــك ال ــّخـــص ال ولـ
عالمية،  إنسانية  أزمــة  تشكل  المخدرات 
الــظــاهــر وتجارتها  ارتــبــاط هــذه  وكــذلــك 
المتعاطين  ومساهمة  أخاقية  بجرائم 

في انتشار العديد من األمراض واألوبئة 
ــائــي، مع  ــوب وأخــطــرهــا األيــــدز والــكــبــد ال
متعاطي  ــداد  أعــ فــي  المخيف  ــاد  ــ االزديـ
ــدرات وتـــدمـــيـــرهـــا القــتــصــاديــات  ــخـ ــمـ الـ
الدول عاوة على التفكك األسر والدمار 
االجتماعي، فتجارة المخدرات هي ثالث 
والــســاح،  النفط  بعد  العالم  فــي  تــجــارة 
ــتــجــارة  ــي تــمــثــل 8 % مـــن حــجــم ال وهــ
العالمية أي ما يعادل أكثر من 600 مليار 

ا. دوالر سنويًّ
وأشار إلى أنه في العام 2018، وبأمر من 
بن عبدهللا  راشــد  الشيخ  الداخلية  وزيــر 
التعاطي،  شعبة  تأسيس  تم  خليفة،  آل 
من  الكثير  وتعافي  شفاء  في  وأسهمت 
تعاطيها  سنوات  تراوحت  التي  الحاالت 
على  أشهر  وستة  ســنــوات  و6  سنة  بين 
مع  التنسيق  يتم  حيث  الــمــثــال،  سبيل 
سفارة المملكة العربية السعودية إلدخال 
بمستشفى  برامج عاجية  المدمنين في 
ــدمــام، والمتابعة  الــريــاض وال األمــل فــي 
إلدماجهم  للمدمنين  التسهيات  لتقديم 

في المجتمع.

هيروين في المصاحف

المهربين  أساليب  إلى  الحديث  وتطّرق   
وتكتيكاتهم  االحترافية  خططهم  ضمن 
وفق عمل العصابات ومستشاريها فقال: 
“اكتشفنا في إحدى السنوات كمية كبيرة 
مــن الــمــصــاحــف الــتــي وردت مــن خــارج 

اآلخــر  وبعضها  سليم  بعضها  الــبــحــريــن، 
محشو بمادة الهيروين، لذا تبدأ عمليات 
الــتــصــدي والــمــكــافــحــة مــن الــمــنــافــذ عن 

طريق الجمارك”.

التأسيس في العام 1985

زمالة  رئيس  نائب  تحّدث  جهته،  ومــن   
المدمن المجهول جواد العرادي عن فكرة 
منذ  ا  عالميًّ المجهولين  المدمنين  زمالة 
الواليات  في   1984 العام  في  تأسيسها 
المتحدة األميركية، ومن ثم انتشارها إلى 
أوروبا والشرق األوسط، وفي سنة 1985 
يد  على  البحرين  فــي  الفكرة  تنفيذ  تــم 
عدد من المؤسسين الذين بذلوا جهًدا من 
والجهات  المسئولين  مع  خال عاقاتهم 
لكي  للزمالة  الفرصة  إلتــاحــة  والرسمية 

تعمل، ولوالهم لكنا اليوم غير موجودين، 
والزمالة هي مسجلة عالمية في منظمة 
األمم المتحدة كزمالة غير ربحية هدفها 
األساسي هو المدمن الذي ال يزال يعاني 
من أجل تخليصه من اإلدمان والسير في 

طريق التعافي.

14 مركًزا واجتماعات أسبوعية

المجهول  المدمن  زمــالــة  أن  إلــى  ولفت   
فـــي الــبــحــريــن لــديــهــا الـــيـــوم 14 مــركــًزا 
سبيل  فــي  أسبوعية  اجتماعات  وتعقد 
المدمنين،  وإنقاذ  اآلفة  لهذه  “محاربتها” 
مثنًيا على دور وزارات الداخلية والصحة 
مركز  دور  وكــذلــك  والــتــعــلــيــم  والــتــربــيــة 
الزمالة  الثقافي في دعم جهود  الجزيرة 

للقيام بدورها في المجتمع.

رئيس مركز الجزيرة يلقي كلمته

الحضور يتابعون اللقاء المفتوح

االرتقاء بمخرجات التعليم

اســـتـــقـــبـــل وزيـــــــر الــتــربــيــة 
النعيمي،  مــاجــد  والــتــعــلــيــم 
ــوان الــــــوزارة  ــ ــدي ــ بــمــكــتــبــه ب
ــيــــســــى، عــضــو  بـــمـــديـــنـــة عــ
مجلس النواب النائب غازي 
الوزير  عــرض  إذ  رحــمــة،  آل 
أثناء اللقاء مشاريع الوزارة 
في دائرة النائب االنتخابية، 
وما بذلته الوزارة من جهود 
عــبــر بــرامــجــهــا الــتــطــويــريــة 
لارتقاء بمخرجات التعليم. 
إدارة  مديرة  اللقاء  حضرت 

المنظمات كفاية العنزور.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم يستقبل النائب غازي آل رحمة

سعيد محمد من المحرق

شارع “مشتان” مغلق بتوقيع أولياء األمور
ــراوح مــكــانــهــا ــ ــ ــدارس تـ ــ ــمـ ــ ــة عـــنـــد الـ ــ ــروري ــ ــم ــ ــات ال ــاقـ ــنـ ــتـ االخـ

اليوم  بنهاية  “الباد”  عدسة  رصدت 
ــــس الــخــمــيــس،  ــوم أمـ ــ ــي يـ ــ ــدراسـ ــ الـ
بالقرب  مشتان  لــشــارع  إغــاق  شبه 
االبــتــدائــيــة  المستقبل  مــدرســة  مــن 
اإلعدادية للبنات، بمنطقة البوكوارة 
في الرفاع، من قبل سيارات أولياء 
األمــــور والـــذيـــن اصــطــفــوا بــهــا على 
يمين ويسار الشارع، وعلى األرصفة، 
ــظــمــة وقـــواعـــد  ــف ألن بــشــكــل مــخــال

وسامة المرور، انتظاًرا ألطفالهم.
ــخــانــق، والــمــتــكــرر  ــام ال ــ ــذا االزدحــ هـ
-بالغالب- في مناطق أخرى عديدة، 
ــيــاء األمــــور من  لــم يــتــرك خــالــه أول
الشارع إال مساحة يسيرة، تستطيع 
ــارة مــتــوســطــة الــحــجــم  ــيـ بــالــكــاد سـ

العبور منها.
 في حين أغلقت باصات نقل الطلبة 
الماصق  األصفر  المسار  راكًبا   )16(
سيارات  وأغلقت  المدرسة،  لرصيف 
ــافــذ األخــــرى  ــمــن صــغــيــرة خـــاصـــة ال
بركن عشوائي غريب، حّول الشارع 
فيه  البقاء  حقيقية،  فوضى  لساحة 

لألقوى.
المستمرة  المطالبات  على  وعــاوة   

للجهات  األمـــــور،  ــاء  ــيـ أولـ قــبــل  مـــن 
أو  الــصــحــف  عــبــر  ســـواء  المختصة 
اإلعــامــيــة  ــمــنــصــات  ال أو  ــة  ــ ــ اإلذاعـ
ــرى، بــتــوفــيــر األمـــن والــســامــة  ــ األخـ
بالقرب من المدارس أثناء الفترتين 
ــة  ــيــــرة حــمــاي ــهــ ــظــ ــ ــة وال ــيـ ــاحـ ــبـ الـــصـ
بشكل  منهم  بعٌض  يقوم  ألطفالهم، 
قد  التي  الــظــروف  بافتعال  مخالف 
ــة،  ــروريـ تــســبــب وقـــــوع حــــــوادث مـ
وتضييق  الشوارع  خنق  جانب  إلى 
كما  قــانــونــي،  غير  بشكل  مساراتها 

حدث ظهر أمس بشارع مشتان.
)الباد(  عدسة  ترصد  لم  بالمقابل،   
تواجًدا لشرطة المرور، وياحظ أن 
مع  مستمر  بتناٍم  االزدحــامــات  هــذه 
والعمرانية  السكانية  الرقعة  تزايد 
بــالــســنــوات  المملكة  شــهــدتــهــا  الــتــي 
ــت أغــلــب  ــوقـ ــتــــي طـ ــ ــرة، وال ــ ــيـ ــ األخـ
على  كالسوار  الحكومية  الــمــدارس 

المعصم.
 ومـــع غــيــاب الـــمـــبـــادرات الــرســمــيــة 
ــا، تــظــل  ــهـ ــتـ ــلـ ــحـ ــلـ ــحـ الـــــواضـــــحـــــة لـ
ــمــدارس تــراوح  االزدحـــامـــات عند ال

مكانها.

 إبراهيم النهام



أعلنت الرئيـــس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المهـــن والخدمات الصحية مريم 
الحـــاالت  تابعـــت  الهيئـــة  أّن  الجالهمـــة 
الثـــالث المشـــتبه بوجـــود أخطـــاء طبية 
بها، والتي نشـــرت في الصحافة المحلية 
مؤخـــرا. وصرحـــت الجالهمة بـــأّن الهيئة 
اســـتلمت هـــذه الشـــكاوى وتـــم التواصل 
مـــع أصحابهـــا، كما طلبت الهيئـــة الملفات 
مجمـــع  مـــن  بهـــا  المتعلقـــة  والوثائـــق 
اســـتدعاء  وجـــاري  الطبـــي،  الســـلمانية 
العاملين الصحيين للتحقيق بشـــأن مدى 

وجود صحة خطأ طبي من عدمه.
وأكدت الرئيس التنفيذي بأّن هيئة المهن 
الصحية تقوم بدراســـة شكاوى المرضى 
ومســـاءلة  بشـــأنها  يتـــم  مـــا  ومتابعـــة 
المرخـــص لهم تأديبيا عمـــا يقع منهم من 
أخطاء مهنية ومخالفـــات ألحكام قانون 
مزاولـــة المهنـــة أو ألصـــول ومقتضيـــات 
وآداب المهنة. وتختص وحدة الشـــكاوى 
الشـــكاوى  الهيئـــة بدراســـة  فـــي  الطبيـــة 
والتكليفات القضائية المتعلقة باألخطاء 
الطبية والمساءلة التأديبية عن األخطاء 
الطبية والمخالفـــات الخاصة بأخالقيات 
وقانـــون ممارســـة المهـــن الصحيـــة فـــي 
الوحـــدة  تقـــوم  كمـــا  البحريـــن.  مملكـــة 

أيضا بدراســـة الحوادث التـــي يتم إبالغ 
الهيئـــة عنهـــا مـــن قبـــل مرافـــق الرعايـــة 
التعامـــل  ويتـــم  ومقدميهـــا.   الصحيـــة 
مـــع جميـــع الشـــكاوى بأقصـــى قـــدر مـــن 
الســـرية والمســـاواة فـــي االعتبـــار ووفقا 
لقواعد وأنظمـــة الهيئة. وتعطى األولوية 
للشـــكاوى التـــي تدعـــي حـــدوث خطأ أو 
ضـــرر  أو  الوفـــاة  علـــى  ينطـــوي  إهمـــال 
جســـيم وتلك التي تشكل تهديدا مباشرا 
علـــى الصحـــة أو الســـالمة العامـــة. وفي 
ختـــام تصريحهـــا أكـــدت الجالهمـــة قيام 
الهيئـــة بمتابعة األخطـــاء الطبية بمنتهى 
الشفافية والوضوح واالنضباط القانوني 

بما يضمن حقوق جميع األطراف.

بدء التحقيق في  3 شكاوى حول األخطاء الطبية
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أن  المهـــدي  محمـــد  المحامـــي  ذكـــر 
المدنيـــة  العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة 
اســـتئناف  برفـــض  قضـــت  الثانيـــة، 
خليجـــي يطالب بأحقيتـــه في عالمة 
تجارية لسلســـلة مطاعم “فاست فود” 
أنشـــأها في دولـــة خليجية، واشـــترك 
مع آخر في مملكة البحرين بأن تكون 
العالمـــة حصتـــه في تأســـيس شـــركة 
أخـــرى، وبعـــد مـــرور فتـــرة مـــن تلـــك 
الشراكة فّضها بإرادته المنفردة وبهذا 
أصبح موكله وفًقا للقانون مالًكا لتلك 
العالمة، وألزمت المستأنف -المحكوم 
ضـــده- بمصاريف الدعـــوى وبمبلغ 50 

ديناًرا مقابل أتعاب المحاماة.
 وأشـــار المدعـــي فـــي دعواه إلـــى أنه 
يمتلـــك العالمـــة التجارية والمســـجلة 
فـــي إحدى الـــدول الخليجيـــة وكذلك 
قـــام  بعدمـــا  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
مســـؤولية  ذات  شـــركة  بتأســـيس 
محدودة فيها بالشـــراكة مـــع المدعى 
عليـــه، إذ نـــص عقـــد التأســـيس علـــى 
تحويـــل المؤسســـة الفرديـــة المملوكة 
االحتفـــاظ  مـــع  وفروعهـــا  للمدعـــي 
باالسم التجاري إلى الشركة الجديدة 
ســـالفة الذكر كحصة المدعي في تلك 

الشركة الجديدة.
 وأضـــاف المدعـــي أن عقـــد تأســـيس 
عـــن  التنـــازل  يتضمـــن  لـــم  الشـــركة 
العالمة التجارية محل الدعوى، وفي 
وقت الحق تم إنهاء الشـــراكة بينهما، 
وتم تعديل شـــكل الشـــركة إلى شركة 
بخروجـــه  وذلـــك  الواحـــد  الشـــخص 

بمؤسســـته الفردية من هذه الشـــركة، 
وقـــد ظلت أســـماء الفـــروع التي آلت 
للمدعـــى عليـــه تحمـــل اســـم الشـــركة 
نفســـها إلى أن قام بتغييرها إلى اســـم 
آخـــر دون وجـــه حـــق، كمـــا ادعـــى أنه 
تفاجأ بنقـــل ملكية العالمـــة التجارية 
المســـجلة باســـمه في مملكة البحرين 
والمحميـــة حتـــى تاريـــخ 18 أكتوبـــر 
2020 إلى اسم المدعى عليه، دون أن 
يصـــدر منه ثمة تنازل لألخير عن تلك 

العالمة.
وأوضح المحامي أنه دفع بما ورد في 
المـــادة )7( من قانون نظـــام العالمات 
التجارية لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية بالقانون رقم )6( لسنة 
2014 علـــى أنـــه )-1 يعتبـــر مـــن قـــام 
بتسجيل العالمة التجارية بحسن نية 
مالًكا لها وال تجوز المنازعة في ملكية 
العامـــة متـــى اقترن تســـجيل العالمة 
باســـتعمالها مدة خمس ســـنوات على 

األقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها، 
-2 يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال 
العالمة ممن سجلت باسمه أن يطلب 
مـــن المحكمـــة المختصـــة إلغـــاء هـــذا 
التســـجيل خـــالل خمس ســـنوات من 
تاريـــخ التســـجيل ما لم يثبـــت رضاء 
باســـتعمال  ضمنـــا  أو  صراحـــة  األول 

العالمة من قبل من سجلت باسمه(.
 وجـــاء فـــي حكـــم المحكمـــة أنـــه لمـــا 
كان مـــن الثابـــت مـــن عقد التأســـيس 
المعـــدل أن الشـــركة تـــم تحويلها إلى 
شـــركة شـــخص واحـــد، وأن المدعـــي 
وبموجـــب العقـــد قد تنـــازل عن جميع 
مـــن  األولـــى  الشـــركة  فـــي  حصصـــه 
حقوق وما عليها من التزامات وجميع 
أصولهـــا وخصومها وعناصرها المالية 
واإلداريـــة والفنية، ولـــم يتضمن ذلك 
بشـــأن  تنظيـــم  أو  إشـــارة  أي  العقـــد 
اســـترداد المدعي لمؤسســـته الفردية 
ســـبق  والتـــي  التجاريـــة،  وعالماتهـــا 
انتقال ملكيتها للشـــركة التي أسســـها 

كل من المدعي والمدعى عليه.
 وبالتالـــي يكـــون تنـــازل المدعـــي عن 
جميع حصصه في تلك الشركة ومالها 
مـــن حقوق شـــاملة العالمـــة التجارية 
يكـــون  الـــذي  األمـــر  الدعـــوى،  محـــل 
عليـــه قرار المدعى عليه الثاني “إدارة 
الملكيـــة الصناعية” فـــي تغيير بيانات 
العالمـــة التجاريـــة وتســـجيلها باســـم 
المدعى عليه األول قائم على أســـاس 
حكمـــت  األســـباب  فلهـــذه  صحيـــح، 

برفض دعوى المدعي.

المدعى عليه أصبح وفقا للقانون يملكها بعد فضِّ المدعي للشراكة
خليجي غامر بعالمته التجارية شريكا لسلسلة مطاعم فخسرها

المنامة - النيابة العامة

المنامة - نهرا

صـــرح رئيـــس نيابـــة محافظـــة العاصمة 
محمـــد صالح بـــأن النيابـــة العامـــة تلقت 
بالغـــا مـــن مركـــز شـــرطة النبيـــه صالـــح 
والمتعلق بمقطـــع الفيديو المتداول على 
بعض مواقع التواصـــل االجتماعي بقيام 
شـــخص باالعتـــداء علـــى ســـالمة جســـم 
آســـيوي وسبه نتيجة خالف على موقف 

العامـــة  النيابـــة  بـــادرت  وقـــد  ســـيارات. 
بمباشـــرة التحقيق فور ورود البالغ إليها 
واســـتجوبت المتهـــم وواجهتـــه بالفيديو 
المصـــور، وقـــد اعتـــرف بما هو منســـوب 
إليـــه، وأمـــرت بحبســـه احتياطيـــا علـــى 
ذمـــة التحقيق بعد أن وجهـــت إليه تهمة 
االعتداء على سالمة جسم الغير والسب 

العلني؛ وذلك تمهيدا للتصرف بالقضية.

توقيف المتهم بضرب آسيوي بسبب “بارك”

في حكم نادر... شابة تثبت نشوز زوجها
ضربهـــا وطردهـــا مـــع ابنتهـــا مـــن المنـــزل ويرفـــض جميـــع أشـــكال الصلـــح

قالت المحامية ابتســام الصباغ إنه وفي حكم نادر قليال ما تتمكن الزوجة من إثباته، فإن المحكمة الكبرى الشــرعية الثانية قضت بإثبات 
نشــوز زوج موكلتها، التي تســكن بمنزل والدها منذ أكثر من ســنة ونصف الســنة، حيث يرفض زوجها الناشــز عودتها لمنزل الزوجية الذي 
طردها منه، كما أنه قام بحظرها عبر وسائل التواصل االجتماعي كافة حتى ال تستطيع التواصل أو الحديث معه، ويرفض ويعطل جميع 
أشــكال الصلح الممكنة، حتى أنه تذرع بعدم إعطائها مفتاح المنزل بعد إجبار الشــرطة له بإدخالها المنزل أنه ال يملك ســوى مفتاح واحد، 

وطردها مجددا في اليوم التالي ومن دون مراعاة البنتهما التي ال يرغب فيها هي األخرى.

وفي التفاصيـــل أوضحت أن موكلتها - 
المدعيـــة - أقامت الدعوى ضد زوجها - 
المدعـــى عليه - الذي أبرم عقد نكاحهما 
فـــي ســـبتمبر 2015، أنـــه يعتـــدي عليها 
بالضـــرب واإلهانـــات، وأنـــه طردهـــا من 
منـــزل الزوجيـــة دون مســـوغ، كمـــا أنـــه 
يمتنع عن الحديث معها ويقوم بحظرها 
قائمـــة  أنهـــا  رغـــم  التواصـــل،  بوســـائل 
علـــى رعايتـــه وغير مقصرة فـــي إيفائه 
حقوقه، في حين أنه غير أقفال الشقة، 
وكان بالفتـــرة الســـابقة عنـــد االجتمـــاع 
بأهلها يكثر من انتقادها ونعتها بصفات 

ذميمة ويرفض معاشرتها بالمعروف.
وأفادت أن الزوج الناشـــر طرد موكلتها 
مـــن بيـــت الزوجية بعدما ضربهـــا، تاركا 
إياهـــا فـــي بيـــت أهلهـــا منـــذ 18 يوليـــو 
2018، ويمتنـــع عـــن التواصل معها ومع 
أهلهـــا، ويرفض التفاهم بشـــأن رجوعها 
لمنزل الزوجية دون بيان أسباب هجره 
لها. وقد أرسل المدعى عليه إلى زوجته 
بنودا للصلح على الطالق والتنازل على 
النفقة والسكن وما يتعلق بابنتهما وعدم 
رغبته في المدعية، وأن والدتها حاولت 
االتصال بـــه للتفاهم معـــه، فأخبرها أنه 
برفـــض رجوعها ويريد طالقها، وعندما 
طلبت بعض مالبســـها أحضـــر لها جميع 
أغراضهـــا وأغـــراض ابنتهمـــا، وطالبـــت 
موكلتهـــا بنهايـــة الدعـــوى إثبات نشـــوز 

زوجها المدعى عليه.
بدعـــوى  تقـــدم  عليـــه  المدعـــى  لكـــن 
متقابلـــة، ادعـــى فيهـــا أن موكلتهـــا هي 
من خرجت مـــن المنزل ودون إذن منه، 
وأنهـــا هي مـــن ترفـــض التواصـــل معه، 
وأن أهلـــه يســـعون دائمـــا لعودتهـــا، في 
حيـــن أن أهلـــه هم مـــن يرفضـــون ذلك، 
منكـــرا ما ورد في الئحـــة دعوى زوجته 
جملـــة وتفصيال، خصوصـــا وأنه هو من 
يطلـــب منه العـــودة لمنـــزل الزوجية، إال 
أنهـــا متعنتـــة وترفض االلتـــزام بأوامره 
علـــى حد تعبيره، وطالـــب بعد اعتبارها 

ناشزا بإسقاط نفقتها.
لذا فقد عرضت المحكمة على الطرفين 
الصلـــح  بينهمـــا ألجـــل  الجلـــوس فيمـــا 

الزوجيـــة  لحياتهمـــا  حمايـــة  والتفاهـــم 
ولهمـــا  ترضيهمـــا،  لنتيجـــة  والوصـــول 
واإلصـــالح  الخيـــر  بأهـــل  يســـتعينا  أن 
كوســـطاء لحـــل مـــا بينهمـــا مـــن ســـوء 
موكلتهـــا  بـــه  قبلـــت  مـــا  وهـــو  تفاهـــم، 
وقدمـــت اتفاقيـــة صلـــح لعرضهـــا علـــى 
المدعـــى عليـــه، فأفاد وكيلـــه أنه ال مانع 
لـــدى موكلـــه من الصلـــح، إال أنـــه يوجد 
لديـــه تحفظات على بعـــض بنود الصلح 
تأجيـــل  ورغـــم  لحلهـــا،  أجـــال  ويطلـــب 
القضية جلســـتين متتاليتيـــن لحل تلك 
التحفظـــات، إال أن الطرفين لم يتوصال 
إلـــى أي حل للمســـألة، مدعيـــا الزوج أنه 

بسبب وفاة والده بتلك الفترة.
ورفـــض المدعـــى عليـــه إحالـــة الدعوى 
للتحقيـــق إلثبـــات أنـــه يرفـــض عودتهـــا 
للمنـــزل من عدمـــه، مدعيا أنه حكم غير 
منتج بالدعوى، وعـــرض إمكان عودتها 
للمنزل دون أي مانع لديه، إال أن الزوجة 
وعندمـــا توجهـــت لمنزلهـــا لم يفتـــح لها 
الباب، فتوجهت مباشرة لمركز الشرطة، 
وبعـــد االتصـــال به مـــن فتحـــه بأمر من 
الشـــرطة، وتمكنت من الدخول وإيداع 
أغراضهـــا فيـــه، ولكنـــه رفـــض التفاهـــم 
معها وإعطائها نســـخة من مفتاح شـــقة 
الزوجية، وطلب منها الرجوع إلى منزل 
أهلها، ورفض أن يعيدها من منزل أهلها 

لمنزل الزوجية بعدما أعادها إليهم.

وقالت المحكمة في أســـباب حكمها إنه 
ثبت لديها أن المدعى عليه هو من يمنع 
زوجته مـــن االلتحاق بمســـكن الزوجية 
ومـــن توفيتهـــا حقوقهـــا وعـــدم رضـــاه 
بمـــا تطالـــب به مـــن نفقة زوجيـــة وذلك 
مـــن خـــالل مطلبها تســـوية األمـــور معه 
ومماطلتـــه فيما يجب عليه من تمكينها 
مـــن الدخول وعدم تعاونـــه وتفاهمه أو 
حضوره للمحكمة، ورفضه لبنود الصلح 
المقدمة مـــن قبلها رغم عـــدم مخالفتها 
للواجب فيما بين الزوجين، وامتنع عن 
تقديـــم صيغة أخـــرى معدلـــة يرتضيها، 
وأن حجتـــه بعـــدم وجود نســـخة أخرى 
لمفتاح المنزل ال تعد ســـببا يمكن قبوله 
خصوصـــا أنـــه توفيـــر نســـخ أخـــرى من 
مفاتيح الســـكن تتم فـــي غضون دقائق 
ال أن يحتاج أسابيع عدة، وهو ما يثبت 
أن المدعيـــة غيـــر ممتنعة مـــن االلتحاق 
بمســـكنه وأنه هو من يمنعها من دخول 

مسكن الزوجية.
فلهذه األسباب حكمت المحكمة بإثبات 
نشـــوز المدعى عليه في حـــق المدعية، 

ورفضت دعواه المتقابلة.

ابتسام الصباغ

بنك سيتي اإلسالمي االستثماري

ألف دوالر أمريكي بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
2018 2019

)تم تدقيقه( )تم تدقيقه( اإليرادات
1,909 اإليرادات من الخدمات االستشارية 2,158 

182 126 اإليرادات من حسابات االستثمار المقيدة
295 330 اإليرادات من عقود المرابحة

2,386 إجمالي اإليرادات 2,614
المصروفات 

360 394 تكاليف الموظفين
847 1,185 مصروفات أخرى

1,207 إجمالي المصروفات  1,579

الربح للسنة 1,035 1,179

ألف دوالر أمريكي بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019   
المجموع اإليرادات المستبقاة االحتياطي القانوني رأسمال األسهم 2019 )تم تدقيقه(

  14,453 1,092  3,361   10,000 كما في 1 يناير 2019
1,035 1,035 - - الربح للسنة
1,035 1,035 - - إجمالي اإليرادات و المصروفات للسنة

)1,092( )1,092( - - األرباح الموزعة
- )104( 104 - تحويل إلى االحتياطي القانوني

14,396   931  3,465   10,000 كما في 31 ديسمبر 2019

المجموع اإليرادات المستبقاة االحتياطي القانوني رأسمال األسهم 2018 )تم تدقيقه(

  13,281 38 3,243   10,000 كما في 1 ديسمبر 2017
 (7) (7) -     - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 

13,274 31 3,243   10,000 كما في 1 يناير 2018
1,179 1,179 - - الربح للسنة
1,179 1,179 - - إجمالي اإليرادات و المصروفات للسنة

- (118) 118 - تحويل إلى االحتياطي القانوني
14,453 1,092 3,361 كما في 31 ديسمبر 2018 10,000 

ألف دوالر أمريكي  بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019 
2018 2019  

)تم تدقيقه( )تم تدقيقه( الموجودات
632 أرصدة لدى البنوك  501  

 13,530  13,622 ذمم مدينة للمرابحة
462 الموجودات األخرى  560 

إجمالي الموجودات  14,683  14,624 

المطلوبات وحقوق المساهمين  
المطلوبات   

  171   287 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى

إجمالي المطلوبات 287  171 

حقوق المساهمين  

10,000 10,000 رأسمال األسهم

3,361 3,465 االحتياطي القانوني

1,092 931 اإليرادات المستبقاة

14,453 إجمالي حقوق المساهمين 14,396

14,624 14,683 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في في 20 فبراير 2020

عثمان أحمد
الرئيس التنفيذي

محمد جعفر نيني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تم استخراج األرقام المنشورة من البيانات المالية التي تم تدقيقها من قبل شركة كيه بي إم جي التي أعربت عن رأيها 
في التدقيق من دون تحفظ  في 20 فبراير 2020

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي بالجملة

بيان للتدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
2018 2019   

)تم تدقيقه( )تم تدقيقه(   
أنشطة العمليات   

2,061 2,100 قبض اإليرادات االستشارية 
295 330 قبض اإليرادات من عقود المرابحة 

  182 126 قبض الربح من حسابات االستثمار المقيدة 
)835(  (725( المدفوعات للموظفين والموردين 
)488( )785( رسوم اإلدارة المدفوعة 

1,215 التدفقات النقدية من أنشطة العمليات  1,046 

أنشطة التمويل 

أرباح موزعة  (1,092( -

   - )1,092( التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 1,21٥ )46( صافي )النقص( / الزيادة في النقد ومعادالت النقد 
 12,954 14,169 النقد ومعادالت النقد كما في 1 يناير 

 14,169  14,123 النقد ومعادالت النقد كما في 31 ديسمبر 

يشمل النقد ومعادالت النقد: 

632 501 أرصدة لدى البنوك 

13,537 13,622 ذمم مدينة للمرابحة 

14,169 14,123 النقد ومعادالت النقد كما في 31 ديسمبر

توجـــه شـــاب إلـــى مركـــز شـــرطة المحرق 
لتقديـــم بـــالغ عن فقـــدان محفظتـــه التي 
تحوي بطاقاته الشـــخصية، وبعد تسجيل 
النظـــام اإللكترونـــي الحـــظ  بياناتـــه فـــي 
أمامـــه  الحاضـــر  أن  االســـتقبال  شـــرطي 
مطلـــوب علـــى ذمـــة قضيتيـــن لـــدى مركز 
شـــرطة الحد، فطلب منـــه الجلوس بقاعة 

االنتظار لحين مناداته.
لكنه أحس بالخـــوف من األوضاع وانتابه 
الشـــك، فحـــاول الفرار من مركز الشـــرطة، 
إال أنـــه وقبل خروجه من البوابة الرئيســـة 
تمكن شـــرطيان من اإلمســـاك بـــه والقبض 

فبـــدأ  الخارجيـــة،  الســـاحة  فـــي  عليـــه 
بمقاومتهما، وقد تسبب أثناء ذلك بإصابة 
أحدهمـــا فـــي عينـــه اليمنـــى بعدمـــا ضربه 

بمرفق يده في عينه.
ببـــالغ  عليـــه  المجنـــي  الشـــرطي  فتقـــدم 
ضـــده، وأحالتـــه النيابـــة العامـــة للمحاكمة 
على اعتبار أنـــه بتاريخ 30 نوفمبر 2019، 
وحـــال كونـــه عائـــدا، اعتدى على ســـالمة 
جســـم عضو من قـــوات األمن العام رئيس 
لـــوزارة  والتابـــع  عليـــه  المجنـــي  العرفـــاء 
الداخليـــة؛ وذلـــك أثنـــاء وبســـبب تأديتـــه 
وظيفتـــه، فأحـــدث بـــه اإلصابـــات المبينة 
يفـــض  ولـــم  المرفـــق،  الطبـــي  بالتقريـــر 

االعتـــداء إلى مرضه أو عجـــزه لمدة تزيد 
عن 20 يوما.

إال أن المتهـــم أنكـــر ما نســـب إليـــه، مدعيا 
أنـــه بعدمـــا تـــم إبالغـــه أنـــه مطلـــوب على 
ذمـــة قضيتيـــن خـــرج مـــن المركـــز فعـــال، 
ولكـــن إلجراء اتصال هاتفي مع شـــقيقته، 
حتى يبلغها أنـــه مطلوب، نافيا رغبته في 
الهـــروب، وال يعلـــم إن كان قـــد ضرب أحد 
أفراد الشـــرطة الذي حضروا للقبض عليه 

أثناء سقوطه على األرض من عدمه.
فلهذه األســـباب قضـــت المحكمـــة الكبرى 
الجنائية الرابعة بمعاقبته بالسجن لمدة 3 

سنوات عما أسند إليه من اتهام.

المحكمة عاقبته بالسجن 3 سنوات العتدائه على عين شرطي
توجه للشرطة لتقديم بالغ فاكتشف أنه مطلوب

عباس إبراهيم

الزوج: لديَّ مفتاح واحد 
والمحكمة ترد عليه بأنه 

ُينسخ في دقائق

حظرها من التواصل 
معه في وسائل 

التواصل االجتماعي

محرر الشؤون المحلية

محمد المهدي

محرر الشؤون المحلية

مريم الجالهمة
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النفط يصعد بفعل مخاطر تهدد المعروض
أمـــس  النفـــط  أســـعار  ارتفعـــت 
مكاســـبها  مواصلـــة  الخميـــس، 
مـــن الجلســـة الســـابقة، مـــع تحول 
تركيـــز الســـوق صـــوب تعطيـــات 
المعروض، بينما انحسرت مخاوف 
عـــدد  فـــي  تراجـــع  عقـــب  الطلـــب 
حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس 

كورونا في بؤرة تفشيه.
وال توجـــد بـــادرة حـــل للصراع في 
إغـــاق  إلـــى  أفضـــى  الـــذي  ليبيـــا 

موانيها وحقولها النفطية، بينما قد 
تخفض العقوبـــات األميركية على 
وحـــدة لشـــركة النفـــط الحكوميـــة 
“روســـنفت”  العماقـــة  الروســـية 
إمدادات الخام من فنزويا بدرجة 
أكبـــر، مـــا يجـــدد المخـــاوف بشـــأن 

معروض النفط العالمي.
لخـــام  اآلجلـــة  العقـــود  وارتفعـــت 
برنـــت 14 ســـنتا بما يعـــادل 0.2 % 
إلـــى 59.26 دوالر للبرميـــل بحلول 

الســـاعة 0745 بتوقيت جرينتش، 
دوالر   59.71 إلـــى  بعـــد صعودهـــا 
في وقت ســـابق من الجلسة. وزاد 
خـــام القياس العالمـــي 2.4 % يوم 
فـــي صعـــود  اآلن  األربعـــاء، وهـــو 

لليوم الثامن على التوالي.
وتقدمت عقود خام غرب تكساس 
 %  0.7 أو  ســـنتا   38 الوســـيط 

مسجلة 53.67 دوالر للبرميل.
 وصعد غرب تكساس في ست من 

الجلسات الســـبع األخيرة بدءا من 
11 فبراير.

وقـــال كبيـــر محللـــي الســـوق لـــدى 
إنيـــس  ســـتيفن  كـــورب”  “أكســـي 
”تعطيـــات المعروض تســـاعد في 
تخفيـــف أثـــر الفيـــروس، لكـــن من 
الســـابق ألوانـــه علـــى األرجـــح أن 
نعتقد أننا تجاوزنا أشد التداعيات 

االقتصادية“.

سنغافورة - رويترز

لندن - رويترز

الذهب يهبط لكن 
قرب ذروة 7 سنوات

أن  بعد  أمــس،  الــذهــب  أســعــار  تراجعت 
لتخفيف  إجـــراءات  عــن  الصين  كشفت 
ــتــفــشــي فـــيـــروس  ــادي ل ــتــــصــ األثــــــر االقــ
كـــورونـــا، لــكــن الــمــعــدن ظــل قـــرب أعلى 

مستوياته في نحو 7 سنوات.
جرينتش،  بتوقيت   0749 الساعة  وفي 
كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 

% إلى 1606.62 دوالر لألوقية.
اآلجلة  األميركية  الذهب  عقود  ونزلت   

0.1 % لتسجل 1609.60 دوالر.

حققت شركة البحرين للسينما، المعروفة أيًضا باسم “سينيكو”، صافي ربح قدره 4.23 مليون دينار للسنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019، وجاء هذا اإلعالن أثناء اجتماع مجلس اإلدارة الذي ُعقد أمس الخميس 20 فبراير 2020. 

وحققـــت الشـــركة صافـــي الربـــح والدخل 
مليـــون   378,100 بمبلـــغ  اآلخـــر  الشـــامل 
مقارنـــة   2019 الرابـــع  الربـــع  فـــي  دينـــار 
بصافـــي خســـارة بمبلـــغ 1,513,510 دينار 
ســـجلتها الشـــركة في الفتـــرة المقابلة من 
الســـنة المالية 2018. بلغت ربحية الســـهم 
ديســـمبر   31 فـــي  المنتهـــي  الرابـــع  للربـــع 
2019 مـــا قـــدره 5 فلًســـا للســـهم الواحـــد. 
ويعـــود ســـبب التغيـــر فـــي صافـــي الربـــح 
واإليـــرادات الشـــاملة األخرى للربـــع الرابع 
إلى انخفاض تقييم العقارات االستثمارية 
فـــي الربع الرابع مـــن العـــام 2018، ما أدى 
إلى الخســـارة الصافية. وبلغ صافي الربح 
والدخل الشامل اآلخر السنة 4.23 مليون 
دينـــار في الســـنة الماليـــة المنتهية في 31 
ديســـمبر 2019 مقارنـــة بمبلغ 4.22 مليون 
دينـــار في الســـنة الماليـــة المنتهية في 31 

ديســـمبر 2018، وذلك بزيادة قدرها 0.25 
%. وبلغت ربحية الســـهم 54 فلًســـا للسنة 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2019، بزيـــادة 
1.89 % عن ربحية الســـهم للســـنة المالية 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2018 والتـــي 
بلغت 53 فلًســـا. وتعزى الزيادة في صافي 
الربح واإليرادات الشـــاملة األخرى للســـنة 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2019 مقارنـــة 
بالعـــام الســـابق، 2018 إلى تحســـين أرباح 
التقييـــم المكتســـبة من االســـتثمارات في 

األسهم والسندات والصكوك.
 74.84 األســـهم  إجمالـــي  مجمـــوع  وبلـــغ 
2019 مقارنـــة بمبلـــغ  مليـــون دينـــار فـــي 
74.67مليـــون دينـــار لســـنة 2018، بزيادة 
أصـــول  إجمالـــي  بلغـــت   % 0.22 قدرهـــا 
فـــي  كمـــا  دينـــار  مليـــون   92.4 الشـــركة 
 92.8 بمبلـــغ  مقارنـــة   2019 ديســـمبر   31

مليـــون دينـــار كما في 31 ديســـمبر 2018، 
بانخفاض قدره 0.43 %. 

وبلغ إجمالي إيرادات التشغيل للربع الرابع 
2019 مـــا قـــدره 267,365 دينـــار مقارنـــة 
المقابلـــة  للفتـــرة  دينـــار   287,032 بمبلـــغ 
وبلـــغ   %  6.85 قـــدره  بانخفـــاٍض   ،2018
الدخـــل التشـــغيلي للربع الرابع من الســـنة 
الماليـــة 2019 ما قـــدره 1.94 مليون دينار 
مقارنة بمبلغ 2.15 مليون دينار في الفترة 

المقابلة 2018، بانخفاٍض قدره 9.6 %.
وبلـــغ مجمل إيـــرادات التشـــغيل للشـــركة 
1.53 مليـــون دينـــار للســـنة الماليـــة 2019 
مقارنـــة بمبلـــغ 1.39 مليـــون دينـــار لســـنة 
2018 بزيادة قدرها 10.66 %. بلغ الدخل 
التشـــغيلي للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 
31 ديســـمبر 2019 مـــا قـــدره 9.02 مليون 
دينـــار مقارنة بمبلغ 8.34 مليون دينار في 

2018، بزيادة قدرها 8.1 %. 
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأعلـــن 
البحرين للسينما عصام فخرو، أن مجلس 
إدارة الشـــركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية 
بنســـبة 50 % مـــن رأس المـــال المدفـــوع 
الواحـــد،  للســـهم  فلًســـا   50 يعـــادل  بمـــا 
ويخضـــع ذلـــك لموافقـــة المســـاهمين فـــي 
اجتمـــاع الجمعية العامة العادية وموافقة 

السلطات الرقابية. 

وقـــال فخـــرو “يســـرني أن أعلـــن أن أداء 
جيـــًدا  كان  للســـينما  البحريـــن  شـــركة 
خـــال الســـنة الماليـــة 2019، علـــى الرغم 
الجيوسياســـية  المخاطـــر  تأثيـــرات  مـــن 
واالقتصادية، وإن الحضور القوي للشركة 
فـــي صناعة الترفيه هو دليٌل على التزامنا 
للعمـــاء  المختلفـــة  االحتياجـــات  بتلبيـــة 
والنمو االستراتيجي من خال التخطيط 
الدقيـــق والتخصيـــص الحكيـــم لمواردنـــا. 

نحـــو  أعمالنـــا  بتوجيـــه  ملتزمـــون  نحـــن 
تحقيق نمٍو تنافسي مربح ومستمر”.

ومن جهته، قال العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي لشـــركة البحرين للســـينما، أحمد 
البستكي “لقد كان العام 2019 عاًما ناجًحا 
ســـينيكو  أبرمـــت  فقـــد  المقاييـــس،  بـــكل 
اتفاقات لفتح دور سينما جديدة وأنشطة 
تشغيل ســـيارات “غو-كارتينغ” الكهربائية 
كجزٍء من اســـتراتيجيتها للتوسع وتنويع 
مصادر الدخل، واستحوذت سينيكو على 
حصـــة 100 % في مجمع ســـينما جاليريا 
فـــي دبـــي فـــي نوفمبـــر 2019، وســـيكون 
مفتوًحا الستقبال الجمهور بحلول مارس 
2020، ودخلـــت “ســـينيكو” فـــي اتفاقيـــة 
الفتتـــاح مجمـــع ســـينما بعـــدد 13 صالـــة 
فـــي مجمع مراســـي جاليريـــا التجاري في 
ديـــار المحـــرق، ومجمع ســـينما آخـــر بعدد 
4 صاالت في مشـــروع قريـــة أمواج بجزر 
أمواج في البحريـــن، الذي من المتوقع أن 

يفتح أبوابه للجمهور في العام 2021”.

المنامة - سينيكو

 أحمد راشدعصام فخرو

2018 ــا  ــ ــهـ ــ ذاتـ بـــالـــفـــتـــرة  ــة  ــ ــارن ــ ــق ــ م  %  0.25 ــا  ــ ــدرهـ ــ قـ بـــــزيـــــادة 

أرباح “البحريـن للسينما” للعـام 2019

بلغ صافي األرباح لمســـاهمي شركة بتلكو 
للربـــع الرابع مـــن العـــام 2019، 7.4 مليون 
دينار، أي بزيـــادة قدرها 82 % مقارنة مع 
4.1 مليـــون دينـــار فـــي العـــام 2018، التي 

تأثرت بسبب التكاليف لمرة واحدة.
بينمـــا ُينســـب صافـــي األربـــاح لمســـاهمي 
الشـــركة لعـــام 2019 بأكملـــه بقيمـــة 51.6 
مليون دينار أي بزيادة قدرها 3 % مقارنة 

مع 50.1 مليون دينار في العام 2018.
والزيـــادة في صافي األرباح بســـبب زيادة 
التشـــغيلية  األربـــاح  فـــي   %  4 قدرهـــا 
وأرباًحـــا غير متكررة بقيمـــة 28.4 مليون 
دينـــار جـــّراء بيع أســـهم بتلكو في شـــركة 

“كواليتي نت” في مايو 2019. 
وبلغت العائدات على السهم الواحد خال 
الربـــع الرابـــع 2019،4.5 فلســـًا مقارنـــة مع 
2.4 فلســـًا فـــي الربع الرابـــع 2018، وبلغت 
العائدات على الســـهم الواحد 31.2 فلســـًا، 

مقارنة مع 30.2 فلسًا في العام 2018.
وبلـــغ إجمالـــي الدخل الشـــامل لمســـاهمي 
 13.8  ،2019 الرابـــع  الربـــع  فـــي  الشـــركة 

مليـــون دينـــار، أّي بزيـــادة قدرهـــا 204 % 
مقارنـــة مع 4.6 مليون دينـــار للفترة ذاتها 

.2018
وتـــم تســـجيل مجمـــوع الدخـــل الشـــامل 
لمساهمي الشركة لعام 2019 بأكمله 56.3 
مليون دينار مقارنة مع 43.3 مليون دينار 
للفتـــرة ذاتها 2018، أي بزيـــادة قدرها 30 

 .%
ومـــا تـــزال الميزانيـــة العموميـــة للشـــركة 
قوية مـــع إجمالي حقوق الملكيـــة العائدة 
إلى حاملي أســـهم الشـــركة 473.1 مليون 
دينـــار مقارنة مع 465.2 مليـــون دينار كما 
فـــي 31 ديســـمبر 2018، أّي بزيادة قدرها 

.% 2
وبلـــغ إجمالي أصـــول 992.9 مليون دينار 
كما في 31 ديسمبر 2019 مقارنة بحوالي 
912.4 مليـــون دينـــار كما في 31 ديســـمبر 
ويقـــف   .%  9 قدرهـــا  بزيـــادة  أي   2018
صافـــي األصـــول اعتبـــاًرا من 31 ديســـمبر 
2019 عنـــد 513.4 مليـــون دينـــار مقارنـــة 
بحوالـــي 504.9 مليـــون دينـــار كما في 31 

ديسمبر 2018 أي بزيادة قدرها 2 %. 
بينمـــا بلغـــت األرصـــدة النقديـــة والبنكيـــة 
للشـــركة 175.5 مليـــون دينـــار وانعكســـت 
على قيمـــة األرباح المؤقتة للســـهم والتي 
بلغـــت 10 فلـــس للحصـــة، وتـــم دفعها في 

أغسطس 2019. 
مجزيـــة  عوائـــد  بتقديـــم  بتلكـــو  وتلتـــزم 
إدارة  مجلـــس  أوصـــى  إذ  لمســـاهميها، 
المجموعة بتوزيع أرباح نقدية عن الســـنة 
الماليـــة 2019، قدرهـــا 45.7 مليـــون دينار 
بواقع 27.5 فلس للســـهم الواحد، بعد أخذ 
الموافقة على ذلك أثناء اجتماع الجمعية 
العمومية الســـنوية، علًما أنه قد تم توزيع 
جـــزء منها ســـابًقا بمقدار 10 فلس للســـهم 
الواحـــد في الربع الثالث مـــن 2019، بينما 
ســـيتم توزيـــع الـ 17.5 فلـــس المتبقية بعد 
انعقـــاد الجمعيـــة العموميـــة فـــي مـــارس 

.2020
وأعلـــن رئيس مجلس إدارة بتلكو الشـــيخ 
عبـــدهللا بن خليفـــة آل خليفة، عن النتائج 
المالية الكاملة بعد اجتماع مجلس اإلدارة 

المنعقد بتاريخ 20 فبراير بالمقر الرئيسي 
للشركة في البحرين.

وقال الشـــيخ عبـــدهللا “يســـعدني اإلعان 
عـــن النتائـــج الماليـــة القوية التـــي جاءت 
االســـتراتيجية  الخطـــط  تنفيـــذ  نتيجـــة 
بالشـــكل المطلوب ورفع األداء التشـــغيلي 
للعمليـــات والحـــرص علـــى الفاعليـــة فـــي 
اإلدارة الماليـــة للشـــركة. ويأتـــي تحقيـــق 
أفضـــل النتائـــج الماليـــة للمســـاهمين على 
رأس أولويات مجلس إدارة شـــركة بتلكو. 
وعليه، نفخر باإلعان عن تحســـن األرباح 

خال الربع الرابع ما أدى إلى زيادة ربحية 
السهم للعام”.

وأضـــاف “كان في مقدمة إنجـــازات العام 
2019 للشركة هي عملية الفصل القانوني 
لشـــركة بتلكـــو حســـب الجـــدول الزمنـــي 
الموضوع وتماشـــًيا مع ما جاء في الخطة 
الوطنية الرابعـــة لاتصاالت في البحرين، 
عـــاوة علـــى إنشـــاء شـــركة بنيـــة تحتيـــة 
للنطـــاق العريـــض، والتـــي تعـــود ملكيتهـــا 
بالكامل لشـــركة بتلكـــو. أما في أكتوبر، تم 
اإلعـــان عن هوية شـــركة بي نت، شـــركة 

البحرين الوطنية للبرودباند”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
لشـــركة بتلكـــو، ميكيـــل فينتـــر، إنـــه خال 
العـــام 2019، اتخـــذت الشـــركة خطـــوات 
مهمة لتعزيز مكانة الشـــركة بكونها شركة 

االتصاالت الرائدة في المملكة.
واســـتطرد “اســـتطعنا تحقيـــق عـــدد مـــن 
اإلنجازات التي تتماشى مع توجه الشركة 
نحـــو التحـــول الرقمي مثل إطاق شـــبكة 
5G ألول مـــرة فـــي البحريـــن، إضافـــة إلى 
إطاق مركز بيانات RJR المعتمد من قبل 
Uptime Institute. ونحـــن اآلن فـــي طور 
تجهيز مركز بيانات جديد بالقرب من مقر 

بتلكو الرئيسي بالهملة”.

الرابـــط  علـــى  الماليـــة  النتائـــج  تفاصيـــل 
للصحيفـــة:  اإللكترونـــي  بالموقـــع  التالـــي 
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الهملة - بتلكو

ميكيل فينتر الشيخ عبدالله بن خليفة

ديــنــار مــلــيــون   992.9 ــول  ــ األص ــي  ــال ــم وإج ســـنـــوي...  أســـاس  عــلــى   %  3 بــزيــادة 

51.6 مليون دينار أرباح “بتلكو” للعام 2019

3.6 مليون دينار لفحص تسلسل الجينوم
جلســـة  فـــي  الصحـــة  وزارة  طرحـــت 
مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات أمس 
الجينـــوم  تسلســـل  لفحـــص  مناقصـــة 
الكامـــل وخدمـــات البحـــوث تقـــدم إليها 
عطاءان علق أحدهما وأقل عطاء بنحو 
3.6 مليـــون دينـــار، وأكبرها بقرابة 11.9 
مليـــون   4.5 يعـــادل  )مـــا  دوالر  مليـــون 

دينار(.
 ووفًقـــا لوصـــف المناقصة، فـــإن الوزارة 
تســـعى إلى شراء خدمة لتوفير تسلسل 
جينومات كامل لـ 6 آالف عينة، وســـيتم 
جمـــع ألفـــي عينـــة مـــن ســـكان البحرين 

لتسلســـل األمراض النادرة وسيتم جمع 
4 آالف عينـــة مـــن الســـكان البحرينييـــن 

لتسلسل عامة السكان. 
 كما طرح بنك البحرين للتنمية مناقصة 
لتوريد كومة الحلول المصرفية الرقمية 
والخدمات المهنية للتنفيذ والدعم تقدم 
إليهـــا عطاءان علق أحدهما وأقل عطاء 
ســـيرفيس  كونسلتنســـي  “تاتـــا  لشـــركة 
ليمتد” بنحو 2.4 مليـــون دينار، وأكبرها 

بقرابة 5.7 مليون دينار.
 وتـــم أمس فتـــح 14 مناقصـــة ومزايدة 
جهـــات حكوميـــة،   9 لــــ  تابعـــة  واحـــدة 

بإجمالي 54 عطـــاًء، في حين تم تعليق 
8 عطـــاءات تابعـــة لـ 7 مناقصـــات. وبلغ 
مجمـــوع أقـــل العطـــاءات المقدمة نحو 

8.3 مليون دينار لـ49 عطاء.
لهيئـــة  مناقصـــات   4 المجلـــس  وفتـــح   
الكهربـــاء والمـــاء، أبرزهـــا لتزويـــد 500 
وحـــدة مـــن وحـــدات بـــث البيانـــات عن 
بعـــد ألتمتة المحطـــات الفرعيـــة لتوزيع 
كيلـــو  ألـــف   11( الجهـــد  ذات  الكهربـــاء 
فولـــت( تقـــدم إليهـــا 5 عطـــاءات علـــق 
أحدهـــا وأقـــل عطـــاء بنحـــو 642.7 ألف 
دينـــار، وأكبرها بقرابة 1.4 مليون دينار، 
ومناقصـــة الســـتبدال وتحديث لوحات 

وأجهزة الحمايـــة للمغذيات والمحوالت 
فـــي عـــدد مـــن محطـــات نقـــل الكهربـــاء 
بنحـــو  أقلهـــا  عطـــاءات   7 إليهـــا  تقـــدم 

180.7 ألف دينار.
 كمـــا فتح المجلس 3 مناقصات لشـــركة 
طيـــران الخليـــج، أبرزهـــا لبيـــع وإعـــادة 
تأجير 4 طائرات من طراز )إيه 321 نيو( 
تقـــدم إليهـــا 8 عطـــاءات فنية، وتســـعى 
المناقصـــة  هـــذه  خـــال  مـــن  الشـــركة 
لطلـــب عـــروض تمويـــل مـــن المؤجرين 
لــــ4  الماليـــة  التشـــغيليين والمؤسســـات 
طائرات تصل إلى “طيران الخليج” بين 

مايو 2020 وديسمبر 2020. 

مناقصتيـــن  المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك   
لشـــركة تطويـــر للبترول، أبرزهـــا لتوفير 
إمـــداد لصمامـــات وقطع غيار لمشـــروع 
وحدة تجفيف الغاز التي تقوم الشـــركة 
ببنائهـــا، تقـــدم إليها عطـــاء وحيد بنحو 
794.4 ألـــف دوالر )ما يعادل 298.7 ألف 

دينار(.
 وأيًضـــا فتح المجلس مناقصة للمجلس 
لتقديـــم  اإلســـامية  للشـــؤون  األعلـــى 
للتصميـــم  االستشـــارية  الخدمـــات 
فـــي  المعاميـــر  لجامـــع  واإلشـــراف 
المحافظة الجنوبية لمدة ســـنتين تقدم 
إليهـــا 9 عطـــاءات أقلهـــا بنحـــو 24 ألـــف 

دينـــار، ومناقصـــة لشـــركة “هـــا بحرين” 
مختـــص  شـــخص  لتعييـــن  للضيافـــة 
لقاعـــة  اإلعـــدادي  المطبـــخ  بتشـــغيل 
الشركة بمبنى المسافرين الجديد بمطار 
البحريـــن الدولـــي تقـــدم إليهـــا عطاءان 
علـــق أحدهـــا وأفصـــح عن قيمـــة عطاء 

وحيد بنحو 503.3 ألف دينار.
إضافـــة إلى ذلك، فتـــح المجلس مزايدة 
لشـــركة بابكو للتزويد لترخيص تشغيل 
وتأجيـــر المحـــات التابعـــة للشـــركة في 
كل مـــن محطة الســـاية، المعامير، وادي 
حيان والســـيف تقدم إليها عطاء وحيد 

بنحو 62.8 ألف دينار، وتم تعليقه.

أمل الحامد



أعلنـــت الشـــركة البحرينيـــة الكويتيـــة 
للتأميـــن )وتحمـــل رمـــز التـــداول فـــي 
بورصـــة البحرين: BKIC.BH وبورصة 
الكويـــت: ب ك تأميـــن( عـــن نتائجهـــا 
المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية 
2019.وســـجلت  ديســـمبر   31 فـــي 
الشركة في الثالثة شهور المنتهية في 
31 ديســـمبر 2019 خســـارة بمبلـــغ 31 
ألـــف دينار بالمقارنة مـــع ربح في الربع 
األخيـــر من العام الســـابق بلغ 342 ألف 

دينار عائد إلى مساهمي الشركة.
 وبالنســـبة لربحية السهم لم يحقق أي 
ربـــح في الربع األخير من العام الحالي 
بالمقارنـــة مع 2 فلـــس في الربع األخير 
من العام الســـابق وبلغ مجموع الدخل 
الربـــع  فـــي  دينـــار  ألـــف   741 الشـــامل 
األخيـــر من العام الحالـــي بالمقارنة مع 
819 ألف دينـــار لنفس الفترة من العام 
الســـابق، أي بانخفاض نســـبتها 10 %. 
األقســـاط  مـــن  الدخـــل  إجمالـــي  وزاد 

بنســـبة %2، مـــن 32 مليـــون دينار في 
الربـــع األخير من عـــام 2018 إلى 32,8 
مليـــون دينـــار لنفـــس الفترة مـــن العام 
الحالـــي كما بلغ الربـــح المكتتب خالل 
الربع األخير من العام الحالي 144 ألف 
دينـــار، بالمقارنـــة مـــع 112 ألـــف دينـــار 
لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الســـابق أي 
بزيادة نسبتها %29، وانخفض صافي 
الدخل من االستثمار بنسبة 21 %، من 
181 ألف دينـــار في نهاية الربع األخير 
مـــن العام الســـابق إلـــى 143 ألف دينار 

في الربع األخير من العام الحالي.
ويعـــود ســـبب االنخفـــاض فـــي صافي 
الربـــح للثالثـــة شـــهور المنتهية في 31 
نفـــس  مـــع  بالمقارنـــة   2019 ديســـمبر 
الفترة من العام السابق إلى المصاريف 
االســـتثنائية باإلضافـــة إلى االنخفاض 

في صافي الدخل من االستثمار.
 أما بالنســـبة لنتائج الشركة )الموحدة( 
عـــن الســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 

ديســـمبر 2019، تمكنـــت الشـــركة مـــن 
تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي 
الشركة بلغ 2,701 مليون دينار مقارنة 
العـــام  3,155 مليـــون دينـــار فـــي  مـــع 
السابق، وذلك بانخفاض نسبته 14%. 
وقـــد بلغت ربحيـــة الســـهم الواحد 19 
فلســـا مقارنـــة مـــع 22 فلس فـــي العام 
الســـابق. وبلغ مجموع الدخل الشـــامل 
3,9 مليون دينار في نهاية عام 2019م 

مقارنة مـــع 2,9 مليون دينار في نهاية 
عام 2018م، أي بزيادة نســـبتها 35%. 
األقســـاط  مـــن  الدخـــل  إجمالـــي  وزاد 
بنســـبة طفيفـــة جـــدا مـــن 81,6 مليون 
دينار في عام 2018م إلى 81,7 مليون 
دينـــار فـــي العـــام 2019. وبلـــغ الربـــح 
المكتتـــب 2,2 مليـــون دينـــار، مقارنـــة 
مع 1,9 مليون دينار في العام الســـابق 
أي بزيـــادة نســـبتها 16 %. كمـــا ارتفـــع 

صافي الدخل من االســـتثمار بنســـبة 3 
%، مـــن 2,01 مليـــون دينار فـــي نهاية 
العام الســـابق إلـــى 2,07 مليـــون دينار 

في نهاية العام الحالي. 
وتعقيبـــًا علـــى النتائـــج الماليـــة، أعرب 
مجلـــس اإلدارة عـــن رضـــاه التـــام عن 
الماليـــة  الســـنة  خـــالل  الشـــركة  أداء 
المنتهية في 31 ديســـمبر 2019 حيث 
حققـــت نمـــوًا فـــي صافـــي الدخـــل من 
األقساط وسجلت انخفاضًا في معدل 
الخســـائر وزيادة في أرباح االستثمار، 
)غيـــر  االســـتثنائية  المصاريـــف  أن  إال 
المكـــررة( التي تكبدتها الشـــركة خالل 
العـــام قد حالـــت دون تحقيـــق النتائج 

المرجوة.
كمـــا قرر مجلـــس اإلدارة رفـــع توصية 
بتوزيـــع أرباح أســـهم نقدية عـــن العام 
المســـجلين  المســـاهمين  علـــى   2019
بتاريـــخ انعقاد الجمعية العامة العادية 
بنســـبة 15 % أي مـــا يعـــادل 15 فلســـا 

للســـهم من رأس المـــال المدفوع البالغ 
14,3 مليون دينار.

للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
إبراهيـــم الريـــس إن الشـــركة مازالـــت 
تتبوأ مركز الصدارة في سوق التأمين 
البحريني وتسعى باستمرار إلى تطوير 
وضعهـــا  علـــى  للمحافظـــة  خدماتهـــا 
الريـــادي عـــن طريـــق طـــرح منتجـــات 
جديـــدة وتطويـــر المنتجـــات الحالية، 
مؤكدًا أهميـــة اســـتخدام التكنولوجيا 
في أعمال الشـــركة لتواكب التطورات 
الحديثة في عالم الــــتأمين. كما أشـــار 
علـــى  حاصلـــة  الشـــركة  بـــأن  الريـــس 
تصنيـــف ائتمانـــي بدرجـــة -A )ممتـــاز( 
مـــع نظـــرة مســـتقبلية مســـتقرة وهـــو 
أعلـــى تصنيـــف ائتماني تحصـــل عليه 
شـــركة تأمين مباشر محلية في مملكة 
البحرين، حيـــث يعكس المتانة المالية 
لمواجهـــة  الشـــركة  بهـــا  تتمتـــع  التـــي 

التزاماتها المستقبلية.
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بنــــــك اإلثمــــار يسجـــــل نمـــــــوا مستقــــــرا وثابتــــا
ديـــنـــار مـــلـــيـــون   171.2 اإليـــــــــــــرادات  وإجــــمــــالــــي  الـــــعـــــمـــــاء...  ودائـــــــــع  زيـــــــــادة 

أعلــن بنــك اإلثمــار،  عــن نتائجــه الماليــة للســنة المنتهية فــي 31 ديســمبر.  وأظهرت 
النتائــج الماليــة للبنــك تســجيل صافــي خســائر خاص بمســاهمي البنك بلــغ 4 مليون 
دينــار لـــ 3 أشــهر المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، أي زاد بنســبة 2509 % مقابــل 
صافي خســارة بلغ 0.15 مليون دينار ســجل في 2018، ويعود ذلك إلى مخصصات 

االنخفاض في القيمة.

وكان صافـــي الخســـارة لفتـــرة الـ 3 أشـــهر 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2019 قـــد بلغ 
2.8 دينـــار، مقارنة بصافـــي ربح بلغ 9.38 

مليون دينار سجل في العام 2018. 
الخســـارة  صافـــي  بلـــغ  لذلـــك،  ونتيجـــة 
الخـــاص بمســـاهمي البنـــك 1.35 مليـــون 
دينـــار لســـنة 2019 مقارنـــة بصافـــي ربح 
قدره 1.41 مليون دينار تم تســـجيله لعام 

.2018
وكان إجمالـــي صافـــي الربح لســـنة 2019 
قـــد بلـــغ 2.48 مليـــون دينـــار، أي انخفض 
بنســـبة 82.5 % مقارنـــة بصافـــي ربح بلغ 
14.14 مليـــون دينـــار ســـجل فـــي العـــام 
2018، وكان ذلـــك بعد أن أصبح صندوق 
دلمونيـــا للتطويـــر 1 تابعًا لبنك اإلثمار في 

 .2018

وصـــرح بذلـــك رئيـــس مجلـــس إدارة بنك 
اإلثمـــار، صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
مراجعـــة  أعقـــاب  فـــي  الفيصـــل  عمـــرو 
وموافقـــة مجلـــس اإلدارة علـــى النتائـــج 

المالية الموحدة.
بنـــك  إدارة  مجلـــس  عـــن  “نيابـــة  وقـــال 
علـــى  أنـــه  أبلغكـــم  أن  يســـرني  اإلثمـــار، 
الرغـــم من أن البنك لم يعلن عن تســـجيل 
ربـــح للعـــام، إال أنـــه يواصـــل اإلعـــالن عن 
المنتجـــات  مـــع  ومتناســـق  مســـتقر  نمـــو 
والخدمـــات المحســـنة، إضافـــة إلى زيادة 

ودائع العمالء”.
وأضـــاف “هـــذا يتماشـــى مع التـــزام البنك 
بالتركيز على أعماله المصرفية األساسية 
لألفـــراد مـــع العمـــل علـــى تحقيـــق رؤيتنا 
المشـــتركة بأن نصبح أحـــد البنوك الرائدة 

في المنطقة في مجال التجزئة”.
وكان إجمالـــي اإليرادات للســـنة المنتهية 
فـــي 31 ديســـمبر 2019 قـــد بلـــغ 171.22 
 %  12.8 بنســـبة  زاد  أي  دينـــار،  مليـــون 
مقابـــل 151.78 مليـــون دينار ســـجل في 
إلـــى ارتفـــاع  2018، ويعـــود ذلـــك  العـــام 
اإليـــرادات مـــن األعمال األساســـية، وكان 
الدخـــل التشـــغيلي للســـنة المنتهيـــة فـــي 
31 ديســـمبر 2019 قـــد ظل مســـتقرًا عند 
83.59 مليـــون دينار مع انخفاض بنســـبة 
0.3 % مقابل 83.82 مليون دينار ســـجل 
2018. وظـــل إجمالي أصـــول بنك اإلثمار 

مستقرًا عند 2.98 مليار دينار كما في 31 
ديســـمبر 2019، أي انخفـــض بنســـبة 4.7 
% مقابـــل 3.13 مليـــار دينـــار كمـــا في 31 
ديســـمبر 2018، ويعود ذلك إلى انخفاض 
محفظة االستثمارات في األوراق المالية 

لشركة تابعة. 
وكان إجمالـــي حقـــوق الملكيـــة قـــد بلـــغ 
79.17 مليـــون دينار كما في 31 ديســـمبر 
2019، أي انخفـــض بنســـبة 7.3 % مقابل 
85.39 مليـــون دينار كما في 31 ديســـمبر 
بشـــكل  االنخفـــاض  هـــذا  ويعـــود   ،2018
الروبيـــة  قيمـــة  انخفـــاض  إلـــى  رئيســـي 

الباكســـتانية. وعلى الرغـــم من التحديات 
الحســـابات  محفظـــة  فـــإن  الصعبـــة، 
االســـتثمارية المطلقـــة نمـــت لتبلـــغ 1.06 
مليار دينار كما في 31 ديســـمبر 2019 أي 
زادت بنســـبة 6.9 % مقابـــل 0.995 مليار 
دينـــار كما فـــي 31 ديســـمبر 2018، حيث 

يعكس ذلك ثقة العمالء في البنك. 
أحمـــد  للبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
عبدالرحيـــم “إن إصـــرار البنـــك وتركيـــزه 
المصرفيـــة  األعمـــال  علـــى  الواضـــح 
األساســـية تؤتـــي ثمارهـــا، فعلـــى ســـبيل 
المثال، حصل بنك اإلثمار في العام 2019 
على جائزتين رئيسيتين تعكس كل منهما 
قدرتنـــا على أن نكون في الصدارة محليًا 
وإقليميـــًا، باإلضافـــة إلـــى أنهمـــا تؤكـــدان 

على أهمية مبادراتنا الرقمية”. 
ففـــي ديســـمبر 2019، حصل بنـــك اإلثمار 
علـــى جائـــزة “البنـــك اإلســـالمي األســـرع 
نمـــوًا فـــي الفنتك”، فـــي المؤتمـــر العالمي 

.)WIBC( للمصارف اإلسالمية
وســـلم الجائزة محافـــظ مصرف البحرين 
المؤتمـــر  فـــي  المعـــراج  رشـــيد  المركـــزي 

العالمي للمصارف اإلسالمية.
جوائـــز  فـــإن  المؤتمـــر،  لمنظمـــي  ووفقـــًا 
األداء التـــي يتم تقديمها في المؤتمر هي 
جوائـــز مرموقـــة يتـــم منحها إلـــى أفضل 
حســـب  اإلســـالمية  الماليـــة  المؤسســـات 
مجمـــوع النقـــاط علـــى األداء مقابل عدة 

معايير عالمية وإقليمية. 
وحصل على الجوائز المؤسســـات المالية 
التي ســـجلت أعلـــى النقاط فـــي المعايير 

العالمية واإلقليمية.
وحصـــل بنـــك اإلثمـــار على جائـــزة أفضل 
مصـــرف مـــن حيـــث التمويـــل الشـــخصي 
في البحرين في العام 2019، من االتحاد 
فـــي حفـــل  العـــرب  الدولـــي للمصرفييـــن 

متميز عقد في بيروت بلبنان. 
وفـــي العـــام 2019، أعلن بنـــك اإلثمار عن 
تدشـــين خدمة التواصل مـــع العمالء عبر 
التواصـــل  منصـــة  “الواتســـاب”،  تطبيـــق 
االجتماعي لألعمال، التي ستســـاعد على 
تحســـين تجربة العمالء المصرفية. وفي 
شـــهر أكتوبـــر، افتتـــح بنـــك اإلثمـــار فـــرع 

المحرق في موقعه الجديد.

أحمد عبدالرحيم

إبراهيم الريس

األمير عمرو الفيصل

 مراد علي مراد

المنامة - بنك اإلثمار

دعــا عقاريــون بحرينيــون إلــى إيجــاد نظــام واضــح لتصنيــف األراضــي، إذ 
تتعــرض بعــض التصنيفــات إلــى تغييــرات مــن قبــل الجهــات الحكوميــة، مــا 

يسبب بخسارة للمستثمرين.

وتناولـــت ورشـــة لجنة العقار فـــي جمعية 
تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، 
أبرز القضايا العقارية في الســـوق المحلية 
فـــي لقـــاء عقـــد فـــي مقـــر غرفـــة تجـــارة 
وصناعـــة البحريـــن أمـــس، وتناولـــوا فيـــه 

عددا من المقترحات لتطوير السوق.
وقال علي مدن من مؤسسة مدن العقارية 
“إن دول مجلس التعـــاون الخليجي عادة 
مـــا تضمـــن تصنيـــف األراضي فـــي وثيقة 
ملكيـــة األراضي، ما يحفـــظ حقوق المالك 

من جراء التنصيف”.
واقتـــرح مـــدن أن يتم إيجاد شـــكل جديد 
لوثيقة ملكية األراضي، بحيث يتم تدوين 
تصنيـــف األرض وأبـــرز األمـــور المتعلقـــة 
برخصـــة البناء، مثل االرتـــدادات وغيرها؛ 
للمســـتثمر،  األمـــور واضحـــة  تكـــون  كـــي 
وتعتبر وثيقة ومســـتند يمكن الرجوع لها 
في حال وجود أي خســـارة للمســـتثمر قد 

تنشأ مستقبالً من تغيير تصنيف العقار.
ومـــن جانبـــه، تحـــدث العقـــاري عبدالعزيز 

العالي عن مشكلة التغيير في التصنيفات، 
األراضـــي  تصنيـــف  تثبيـــت  إلـــى  داعيـــًا 
لســـنتين على األقل؛ للحفـــاظ على الوضع 
االســـتثماري، وإصـــدار شـــهادة للتصنيـــف 
المشـــتري  حقـــوق  تحفـــظ  الوثيقـــة،  مـــع 

والمستثمر. وأوضح العالي أن هناك كثافة 
عالية في بعض التصنيفات، فمثال شـــارع 
77 المصنف كشـــارع تجـــاري، خلق كثافة 
تجارية كبيرة، وبالتالي هناك عرض كبير، 
ما يخلق مشـــكالت تظهر في الســـوق بعد 

حين تتعلق بالتأجير.
وأضـــاف “الحـــال كذلـــك فـــي الجفيـــر، إذ 
الســـكنية  العمـــارات  مـــن  الكثيـــر  توجـــد 
والتأجيرية في منطقة واحدة، مما يخلق 

عرضا كبيرا عليها في هذه المنطقة”.
وتطـــرق العالـــي إلى ضرورة وجـــود نظام 
التـــي  باألراضـــي  يتعلـــق  فيمـــا  واضـــح 
يتطلب البيع والشراء فيها الحصول على 
موافقة أمنية، إذ تكون هناك آلية واضحة 

للحصول على هذه الموافقات.
قبـــل  مـــن  تأخـــرا  هنـــاك  أن  إلـــى  وأشـــار 
إنجـــاز  فـــي  العمرانـــي”  “التخطيـــط 

التصنيفات والمخططات. 
ومـــن جانبـــه، أوضح نائب رئيـــس جمعية 
تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
أحمـــد يوســـف، أن الجمعيـــة تعمـــل علـــى 
جمـــع المقترحـــات وصياغتهـــا فـــي شـــكل 

توصيات.

جانب من ورشة العمل

مختصون يدعون الستحداث وثائق عقارية جديدة بالبحرين
ــل ــ ــلـــى األق ــن عـ ــي ــت ــن ــس ــات األراضـــــــــي ل ــف ــي ــن ــص ــي: يـــجـــب ثـــبـــات ت ــ ــال ــ ــع ــ ال

“البحرينية الكويتية للتأمين” تعلن عن النتائج المالية

الجمعة 21 فبراير 2020 - 27 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4147

المنامة - بنفت

أعلنت شـــركة “بنفت” عن تســـجيل أكثر 
من 100 شـــخص فـــي “هاكاثون” جائزة 
الـــذي  الماليـــة”،  للتكنولوجيـــا  “بنفـــت 
يســـتضيفه خليج البحرين للتكنولوجيا 
فبرايـــر   21 مـــن  الفتـــرة  فـــي  الماليـــة، 

الجاري حتى 27 من ذات الشهر.
وتقـــام الفعالية تحت شـــعار “الخدمات 
Open Bank� المفتوحـــة  �المصرفيـــة 
ing”، وفـــي شـــراكة اســـتراتيجية بيـــن 

شـــركة” بنفت” و “محـــور المنامة” التابع 
لشبكة المشكلين العالميين.

وأكـــدت اللجنـــة المنظمة لــــ “الهاكاثون” 
أنه يمكن لمن تتجاوز أعمارهم 18 عاًما 
التسجيل والمشاركة، خصوصا مطوري 
ورجـــال  والمصمميـــن  البرمجيـــات 
األعمال، إذ ســـتمكنهم الفعالية من خلق 

ا. الحلول وتطويرها تجاريًّ
ويتـــم التركيـــز فـــي هـــذه النســـخة مـــن 
“الهاكاثـــون” علـــى الخدمـــات المصرفية 
المفتوحة وســـد الفجوة بيـــن المهتمين 

بمجال التكنولوجيا المالية والشـــركات؛ 
بهـــدف تزويـــد النظام البيئـــي للخدمات 
الماليـــة فـــي البحريـــن بأحـــدث األفـــكار 

حول االبتكارات الحديثة. 
وينطلـــق اليـــوم األول للفعالية بجلســـة 
حـــوار معّمقة يســـاهم فيها المشـــاركون 
بأفكارهم، ويشـــكلون الفرق فيما بينهم 
بهدف التوصل إلى خطٍط استراتيجية، 
في حين سيتم التركيز في اليوم الثاني 
على تنفيـــذ تلك األفـــكار وتطبيقها عبر 
اســـتخدام الدعم المتاح وجميع الموارد 

المتوافرة. 
وســـيحضر الفعالية عدد من المرشدين 
المنضوين تحت مظلة شبكة المشكلين 
العالميين، إذ يهدف “محور المنامة” إلى 
المســـاهمة باســـتمرار وبشـــكل كبير في 
التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة في 

البحرين.
وســـتختتم الفعاليـــة بحفـــل يقـــام يـــوم 
الخميـــس 27 فبرايـــر فـــي فنـــدق “فـــور 
ســـيزونز”، ســـيتم فيه تقديـــم العروض 
األخيرة للمشـــاركين للجنـــة تحكيم من 

OPENX� The API Econo� )مؤتمـــر 
my(، والمختصـــة فـــي قطـــاع الخدمات 

الماليـــة، وســـط حضـــور أكثـــر مـــن 200 
شخص من شتى المجاالت والقطاعات.

انطالق “هاكاثون بنفت للتكنولوجيا المالية” 21 فبراير

 خبراء يطالبون 
بإيجاد نظام واضح 

لتصنيف األراضي

 مقترح بتضمين 
وثيقة الملكية شروط 

البناء والتصنيف

علي الفردان من ضاحية السيف
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR 2020-28742 إعالن رقم 
 تنازل – عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR 2020-30163 إعالن رقم 
 تنازل – عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2020-26478( إعالن رقم
تنازل او بيع  - عن المحل التجاري

تقــدم إلينا الســيد ســعود محمــد مبارك حمد مبــارك المبــارك تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد / خالد أحمد عقيل محمد الجناحي

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

تقــدم إلينــا الســيدة المعلنــة خديجــة ابراهيــم علــي الصائــغ بطلــب تحويل 
المحــل التجــاري التالــي: إلــى الســيدة فاطمــة الســيد ناصــر علــي حســن 

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

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

تقــدم إلينــا ورثــة  المعلــن ادنــاه :عبــد هللا غلــوم علــي محمــد عبــد الرحمــن     
بطلــب تحويــل المحــل التجــاري التالــي:  إلــى الســيد عايشــه احمــد مظفــر 

احمدي
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

127724-1

رقم القيد

2-42309

3-42309

رقم القيد

5 – 52997

االسم التجاري

مطعم تشيز أتاك

االسم التجاري

التوهج لألدوات الكهربائية

التوهج للمقاوالت

االسم التجاري

الريشة لورق الجدران

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2019-119462( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا  راشــد عبدالرحمــن محمــد قاســم علــي بطلــب تحويــل المحــل 
التجاري التالي:  إلى نوال عبدالصالح مكامل ال غسان

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

1-30116

االسم التجاري

ورشة اإلبداع للنجارة

 تاريخ: 18/02/2019

 تاريخ: 16/02/2019

38344464-

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )0000( لسنة 2020 
بشان تحويل   شركة ذات مسئولية محدودة 

 الى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم  لسنة 2020 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اجادة هوم للتنظيفات لمالكها عقيل علي عبد اللطيف علي 

وشركاه شركة تضامن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

بشان تحويل   مؤسسة فردية   الى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفيه شركة
شركة باكسال تريدنغ ذ.م.م
سجل تجاري رقم 95523

بشان تحويل   شركة ذات مسئولية محدودة  الى شركة الشخص الواحد

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليه 

السادة الشركاء في شركة باناتكنكس ذ.م.م  والمسجلة بموجب القيد رقم 

1 - 106335 طالبين   تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة الى شركة 

الشخص الواحد   براسمال وقدره  3000   ثالثة االف دينار بحريني لتصبح 

JOHN TOUYAS WAHBA مملوكة من

بشــان باضافة اســم مجموعة لشــركة اكســبرس للخدمات الطبية ش.ش.و  
لمالكهــا غيــاث فرحــان ســيف الديــن تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعة 
والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقدم اليها الســادة اصحاب شــركة اكســبرس 
للخدمــات الطبيــة ش.ش.و لمالكهــا غيــاث فرحــان ســيف الديــن المســجلة 
بموجب القيد رقم 1 – 111321 طالبين اضافة اسم مجموعة للشركة يكون 

كاالتي مركز غياث لطب االسنان ش.ش.و
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2020-23667( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .  مها علي ابراهيم سلمان الغتم   

االسم التجاري الحالي  :   مها الغتم للتجارة   
االســـــم التجـــاري الجديد  : ايفي للشكوالته والورود      

رقم القيد:   3 – 92914

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السيد / عقيل علي عبد اللطيف علي باعتباره المصفي القانوني شركة 
شركة اجادة هوم للتنظيفات لمالكها عقيل علي عبد اللطيف علي وشركاه

شــركة تضامن .المســجلة شــركة اجادة هــوم للتنظيفات لمالكهــا عقيل علي 
عبــد اللطيــف علي وشــركاه  بموجب القيد رقم 97659، طالبا إشــهار انتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانــون رقم 21 

لسنة 2001.

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليه 

الســادة فاندمنتال لالستشــارات نيابة عن المالك راحة لصناعة المنسوجات 

)مؤسسة فردية (  والمسجلة بموجب القيد رقم 12 - 44493 طالب   تحويل 

المؤسســة المذكورة  الى شــركة الشــخص الواحد   براســمال وقدره  3000   

ثالثة االف دينار بحريني لتصبح مملوكة من خالد امين عبد الكريم باقر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفيه شركة

شركة دار السراميك شركة تضامن بحرينيه
سجل تجاري رقم 47188

بناء على قرار الشركاء  في شركة دار السراميك شركة تضامن بحرينيه
 المســجلة بموجــب القيــد رقــم 47188  بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعيين 

السادة/       السيد جعفر سعيد علي هاشم كمصفي  للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي   

SIS.ALI83@GMAIL.COM
33118222

بناء على قرار الشــركاء  في شــركة باكسال تريدنغ ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيــد رقــم 95523   بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن   الســيد فيصل بن 

طارق بن محمد الشواف كمصفي  للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي   

VISIONBC1@GMAIL.COM
39029055

القيد : 1-106335 

 تاريخ: 19/02/2019 

القيد : 1 - 111321 

 تاريخ: 17/02/2019 

قيد رقم: ١٥-٣٧٤٥٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2020-24900( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه: كريمة السيد شبر حسين ناصر بطلب اسم تجاري 
فعلــى كل مــن لديــه اي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: كريمة السيد شبر حسين ناصر

االسم التجاري الحالي: رجب الخير للمواد الغذائية
االســـــم التجـــاري الجديد: رجب الخير للهواتف

 تاريخ: 17/2/2020
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 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
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خــادم الحرمين يبحث مع بومبيو العالقات الثنائية وقضايا المنطقة

مناورات بحرية سعودية - أميركية في مياه الخليج

اســتعرض خادم الحرمين الشــريفين، العاهل الســعودي، الملك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود، مع وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، أمس الخميس، في 
الرياض العالقات الثنائية بين البلدين، ومجمل األحداث اإلقليمية والدولية. 

استعراض  االستقبال،  خــال  وجــرى   
ــمــتــمــيــزة بــيــن الــبــلــديــن  ــات ال ــعـــاقـ الـ
الـــصـــديـــقـــيـــن، ومـــجـــمـــل األحــــــــداث 
البلدين  وموقف  والدولية  اإلقليمية 

منها، والجهود المبذولة تجاهها.
ــخــارجــيــة األمــيــركــي   ونــقــل وزيــــر ال
تحيات  الشريفين،  الحرمين  لــخــادم 
الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات 
ــمــتــحــدة األمـــيـــركـــيـــة، فــيــمــا حــّمــلــه  ال
الجانبان  وبــحــث  لفخامته.  تحياته 
ــذي حــضــرتــه سفيرة  خـــال الــلــقــاء، الـ
المملكة في واشنطن، ريما بنت بندر، 
ووزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، فيصل 
بين  المتميزة  الــعــاقــات  فــرحــان،  بــن 
األحداث  ومجمل  الصديقين،  البلدين 
البلدين  وموقف  والدولية  اإلقليمية 

منها، والجهود المبذولة تجاهها.
عبر  تغريدة  فــي  قــال  بومبيو،  وكــان   
السعودية  بزيارته  سعيد  إنه  “تويتر” 
األميركية  الحكومة  الــتــزام  لمناقشة 
وجــود  مــؤكــًدا  المملكة،  بــأمــن  الــقــوي 

ــلــوقــوف مـــع الــســعــوديــة في  حــاجــة ل
مواجهة إيــران.  من جانب آخــر، تبدأ 
القوات البحرية السعودية واألميركية 
األسبوع  مشتركة  عسكرية  مناورات 

المقبل، في مياه الخليج. 
ــل إعـــام ســعــوديــة أن  وذكــــرت وســائ

المختلط  البحري  التمرين  مــنــاورات 
“المدافع البحري”، ستجري باألسطول 
الشرقي للمملكة، وأنها امتداد لسلسلة 
السابقة  والــتــدريــبــات  الــمــنــاورات  مــن 

المشتركة بين البلدين.
الجاهزية  رفــع  إلــى  التمرين  ويهدف   

الماحة  حرية  على  للحفاظ  القتالية 
ــو يــتــضــّمــن عـــــدًدا من  الــبــحــريــة، وهــ
ــتــدريــبــات الــتــي تــعــّزز  الـــمـــنـــاورات وال
بالمنطقة،  الــبــحــري  ــن  األمـ ــراءات  ــ إجـ
القوات  قتال  أعمال  مفاهيم  وتوحيد 

البحرية.

الرياض ـ وكاالت

خادم الحرمين الشريفين خالل استقباله بومبيو في الرياض 

عواصم ـ وكاالت

قررت وزارة الداخلية العراقية تعليق منح التأشــيرة الســياحية لإليرانيين 
مباشرة في إجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

الـــوزراء  رئيس  تخاطب  الصحة  وزارة  إن  العراقية  األنــبــاء  وكــالــة  وقــالــت 
العراقي؛ لمنع السفر إلى إيران والوفود منها. وفي وقت سابق أمس الخميس، 
أعلن العراق عن اتخاذ إجراءات مشددة على المعابر الحدودية مع إيران، بعد 

تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في إيران األربعاء.
عمر  العراقية  الــحــدوديــة  المنافذ  مدير  عــن  العراقية  األنــبــاء  وكــالــة  ونقلت 
الوائلي تعزيز اإلجراءات بعد ظهور إصابات بالفيروس في إيران. كما أقامت 
انتقال  إيــران؛ خوفا من  العراق مع  السلطات مراكز حجر صحي عند منافذ 
مصادر  عن  الفارسية  سي”  بي  “بي  قناة  نقلت  والخميس،  كورونا.  فيروس 
المركزة في  العناية  بفيروس كورونا، في  25 شخصا مصابين  مطلعة وضع 
مستشفى بمدينة قم اإليرانية. وأفادت العديد من الصيدليات في قم بنفاد 
الكمامات خال الساعات القليلة الماضية، كما أكدت السلطات إغاق المدارس 

والجامعات في محافظة قم بالكامل، وفقا لوكالة الطلبة اإليرانيين “إيسنا”.

العراق يعلق التأشيرات السياحية لإليرانيين

الجزائر ـ وكاالت

قــّرر الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبــون، إعــالن تاريــخ 22 فبرايــر الــذي 
ــا” تقــام فيــه االحتفاالت  يصــادف الذكــرى األولــى لبــدء الحــراك “يوًمــا وطنيًّ

الرسمية، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية عبر التلفزيون الحكومي.

رئاسي  مرسوم  عن  التلفزيون  ونقل 
الــهــبــة  يــخــلــد  فـــبـــرايـــر   22 ــوم  ــ “يـ أن 
عبر  به  ويحتفل  للشعب،  التاريخية 
ــوطــنــي مـــن خــال  ــراب ال ــتـ جــمــيــع الـ
ــر  ــّزز أواصــ ــعـ تـــظـــاهـــرات وأنــشــطــة تـ
وترسخ  الوطنية،  واللحمة  األخـــوة 
وجيشه  الشعب  بين  التضامن  روح 

من أجل الديموقراطية”.
 وُأعــلــن الــقــرار “أثــنــاء لــقــاء الرئيس 
الوطنية  اإلعــام  ــدوري مع وسائل  ال

التلفزيون  على شاشات  بث  والذي 
مساء )الخميس(”.

ــدأ الــــحــــراك بــرفــض  ــ ــ وب
تــــــرشــــــح الــــرئــــيــــس 
العزيز  عبد  الــســابــق 

تطور  ثــم  خامسة،  لــواليــة  بوتفليقة 
الحاكم  النظام  برحيل  المطالبة  إلى 

منذ استقال الباد في 1962.
ــــب آخـــــــر، قـــــال الـــرئـــيـــس  ــان  مــــن جــ
الـــجـــزائـــري لــصــحــيــفــة لـــو فــيــجــارو 
الفرنسية في مقابلة ُنشرت أمس إن 
أي  فــي  للوساطة  مستعدة  الــجــزائــر 
النار  إطــاق  لوقف  تهدف  محادثات 
أعــوام  تسعة  نحو  وبعد  ليبيا.    في 
القذافي  معمر  بحكم  اإلطــاحــة  مــن 
مدعومين  مقاتلين  أيـــدي  عــلــى 
بضربات جوية من حلف شمال 
األطلسي ال تزال ليبيا بدون 
سلطة مركزية تعترف بها 

كل األطراف الليبية.

ا” الجزائر تعلن تاريخ بدء الحراك “يوًما وطنيًّ

عواصم ـ وكاالت

طــالــبــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة، 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة، أمــس 
حول  التحقيق  نتائج  بــرفــع  الخميس، 
كانت  إيــرانــيــة  أســلــحــة  سفينة  ضبطها 
في طريقها إلى ميليشيات الحوثي إلى 

مجلس األمن الدولي.
على  العقوبات  مضاعفة  على  وشـــددت 
الدولي  القانون  النظام اإليراني النتهاكه 
والمساس بأمن واستقرار وانتهاك سيادة 
دولة مستقلة وعضو في األمم المتحدة 
بمنع  ــن  األمـ قــــرارات مجلس  واخـــتـــراق 

توريد األسلحة للميليشيات الحوثية.
ــســان وزيــــر اإلعـــام  وجــــاء ذلـــك عــلــى ل
ــي، الــــذي رحــب  ــ ــان ــ الــيــمــنــي، مــعــمــر اإلري
المركزية  القيادة  باسم  المتحدث  بإيجاز 
األميركية حول اعتراض سفينة وضبط 
الصنع كانت في طريقها  إيرانية  أسلحة 
بنتائج  مــنــوهــا  الــحــوثــيــة،  للميليشيات 

التحقيق الذي يسلط الضوء على السلوك 
في  واستمراره  طهران  لنظام  العدواني 
والسعي  اليمن  في  الحرب  فتيل  إذكــاء 

لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
ــقــــوات  ــ ــقـــطـــت ال ــــب آخـــــــر، أسـ ــان مــــن جــ
اليمني،  الغربي  الساحل  في  المشتركة 
أطلقتها  مفخخة  مسيرة  طــائــرة  أمــس، 
سماء  في  االنقابية،  الحوثي  ميليشيا 

مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.
وقال اإلعام العسكري للقوات المشتركة 
تمكنت  عمالقة”  الثاني  “اللواء  قوات  إن 
من إسقاط الطائرة بعد أن شوهدت في 
سماء المديرية تحاول استهداف مواقع 

القوات المشتركة.
أسقطت  قــد  المشتركة  الــقــوات  وكــانــت 
ــرة مــســّيــرة حــوثــيــة فــي الــدريــهــمــي  طــائ
ــك بــالــتــزامــن مع  الــثــاثــاء الــمــاضــي، وذلـ
ــيــون في  ــحــوث ــعـــة يــشــنــهــا ال ــرب واسـ حــ

قاسية،  تكبدوا خالها خسائر  الدريهمي 
حـــيـــث ســـقـــط فــــي صــفــوفــهــم عـــشـــرات 

القتلى، بينهم قيادات ميدانية.

الدورن التي تم إسقاطها في الدريهمي

إســقاط ثاني “درون” حوثية مفخخة بالحديدة في أســبوع
اليمن يطالب برفع التحقيق بشأن سالح إيران لمجلس األمن

عواصم ـ وكاالت

بقصف  مصرعهما  تركيان  جنديان  لقي 
جوي في إدلب السورية، أمس الخميس. 
وعلى الفور، حّملت أنقرة، النظام السوري 

المسؤولية عن الحادث.
وقالت تركيا، أمس، إن جنديين تركيين 
قتا وأصيب 5 في ضربات جوية نفذتها 
في  إدلــب  قرب  السوري  النظام  حكومة 
شــمــال غــرب ســوريــا، وأضــافــت أن أكثر 
من 50 جنديا سوريا قتلوا في الرد على 
في  التركية  الدفاع  وزارة  وقالت  ذلــك. 
دبابات  خمس  أيضا  دّمــر  ردهــا  إن  بيان 
وشاحنتين  الــجــنــود  لــنــقــل  ومــدرعــتــيــن 

مدرعتين ومدفع هاوتزر.
السوري  المرصد  ذكــر  وقــت سابق  وفــي 
ــقـــوات الــتــركــيــة  لــحــقــوق اإلنـــســـان أن الـ
والــفــصــائــل الــمــوالــيــة لــهــا نــفــذت هجوما 
ــى بـــلـــدة الـــنـــيـــرب الــخــاضــعــة  عــنــيــفــا عــل
ــوات الــنــظــام بـــريـــف إدلـــب  ــ لــســيــطــرة قـ

الشرقي، وذلك بعد عملية تمهيد مكثفة 
بعشرات القذائف الصاروخية.

اقتحام  من  المهاجمة  الــقــوات  وتمكنت 
البلدة والسيطرة على نحو نصفها، وسط 
الطرفين  بين  العنيفة  المعارك  استمرار 
وجرحى  قتلى  عن  مؤكدة  ومعلومات، 

بين الجانبين.
أنباء روسية أن وزارة  وأفــادت وكــاالت 
الدفاع اتهمت تركيا أمس بتقديم الدعم 

الــمــدفــعــي لــمــتــشــدديــن يــقــاتــلــون قـــوات 
الحكومة السورية، وقالت إن المتشددين 
اخترقوا لفترة وجيزة دفاعات الحكومة 
ــوزارة قولها إن  الـ إدلـــب.  ونقل عن  في 
ســــاح الــجــو الـــروســـي نــفــذت ضــربــات 
لتركيا  المؤيدين  المتشددين  استهدفت 
الذين اخترقوا مواقع الحكومة السورية 
في منطقتين بمحافظة إدلب، األمر الذي 
أتاح للجيش السوري التصدي للهجمات.

قصف صاروخي لفصائل موالية لتركيا على النيرب بإدلب

معبر حدودي بين إيران والعراق

روسيا تتدخل في المعارك وتتهم تركيا بتقديم الدعم المدفعي للمتشددين
ا مصرع جنديين تركيين بأدلب.. وأنقرة ترد بقتل 50 جنديا سوريًّ

فينتيان - أ ف ب

أعلــن وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي، أمــس الخميــس، أن جهــود بــالده 
الحتــواء فيــروس كورونا المســتجد “تنجح”، مؤكــدا أن تراجع عدد اإلصابات 

الجديدة في الصين يعود إلى “التدابير القسرية” للسلطات الحتواء الوباء.

وقال وانغ أمام نظرائه من دول جنوب 
شــــرق آســيــا فـــي قــمــة فـــي “فــيــنــتــيــان 
فقط  تحمي  ال  “الــصــيــن  إن  بــــاوس”: 
مشيرا  العالم”،  أنحاء  سائر  بل  شعبها، 
ــحــاالت  إلـــى تـــراجـــع كــبــيــر فـــي عـــدد ال
الــجــديــدة داخـــل الصين جـــراء الــوبــاء 
الـــذي ُأطــلــق عليه اســم “كــوفــيــد19-”. 
إلى  الصين  في  الوفيات  عــدد  وارتفع 
آخرين،  شخصا   114 وفــاة  بعد   2118
لكن مسؤولي الصحة أفادوا عن أدنى 

عــدد مــن اإلصــابــات الــجــديــدة خال 
شهر تقريبا، بما يشمل مقاطعة 

هوبي بؤرة الوباء. 
وتأتي القمة التي دعي 
إلــيــهــا عــلــى عــجــل مع 

دول رابــطــة آســيــان فــي وقــت تواجه 
الــمــنــطــقــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى تــدفــق 
تراجعا  الصينيين،  والسياح  البضائع 
كــبــيــرا فــي أعــقــاب فـــرض قــيــود على 
قمة  وعقدت  الصين.  في  النقل  حركة 
تفشي  أعــقــاب  فــي   2003 فــي  مماثلة 
فيروس سارس. وأدى تفشي فيروس 
ــذي ظــهــر فــي الــصــيــن، إلــى  كـــورونـــا، الـ
حول  شخص   75000 من  أكثر  إصابة 
العالم. وأطلقت منظمة الصحة العالمية 
 ،”19  - المرض اسم “كوفيد  على 
أواخــر  ظهوره  لتاريخ  إشــارة 
ــمــاضــي وانــتــمــائــه  الـــعـــام ال
لـــفـــصـــيـــلـــة فـــيـــروســـات 

كورونا التاجية.

الصين: جهودنا الحتواء “كورونا” تنجح
عواصم ـ وكاالت

اتهم الناطق باســم الجيش الوطني الليبي أحمد المســماري، أن الرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغــان يتجــه إلــى التصعيــد فــي األزمــة الليبية بشــكل كبير جــدا، ومواصلة 
إرسال السالح واإلرهابيين إلى طرابلس وعرقلة أي مبادرة سلمية لحل النزاع الليبي.

صحافي  مؤتمر  في  المسماري  وقــال 
في  الــوضــع  بتصعيد  مهتم  ــان  “أردوغــ

ليبيا، وهذا أمر مرفوض من جانبنا”.
مشير إلى أن أردوغان ال يهتم بالشعب 
والنفط  بالغاز  يهتم فقط  وإنما  الليبي 
ــمــتــحــدث بــاســم  ــبــي. وأضــــــاف ال ــي ــل ال
اإلرهـــاب  ضــد  “حــربــنــا  الليبي  الجيش 
ومــؤســســات،  أشــخــاص  فــي  المتمثل 
وال ســام مــع وجــود إرهـــاب أو قــوات 

أجنبية على أرضنا”.
الليبي  الــعــســكــري  الــمــتــحــدث  ولــفــت 

الـــوطـــنـــي ســيــرد  ــجــيــش  ال أن 
بقوة على أي خرق لوقف 

أن  النار، مضيفا  إطــاق 
ال تهاون مع اإلرهابيين 

وال هدنة مع محتل أجنبي.
العام  المدعي  أعلن  آخــر،  جانب  ومــن 
قبطان  أن  الخميس،  أمــس  اإليطالي، 
قد  اللبناني  العلم  ترفع  شحن  سفينة 
بقيامه  لاشتباه  إيطاليا  شمال  اعتقل 

بتهريب أسلحة بين تركيا وليبيا.
ــاد الــمــدعــي الـــعـــام اإليـــطـــالـــي، أن  ــ وأفـ
رست  التي  للسفينة  اللبناني  القبطان 
يخضع  الساحلية،  “جنوة”  مدينة  في 
صــواريــخ  بتسليم  لــقــيــامــه  للتحقيق 
ودبابات ومعدات عسكرية إلى 
ليبيا في انتهاك للحظر الذي 
المتحدة  ــم  األمــ تــفــرضــه 
عــلــى تــصــديــر الــســاح 

إلى ليبيا.

المسماري: أردوغان يعمل على تصعيد األزمة في ليبيا

عون يتعهد بمحاسبة 
المسؤولين عن األزمة المالية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس 
إجــراءات  اتخاذ  سيجري  إنــه  الخميس 
لــمــحــاســبــة كـــل مـــن ســاهــم فـــي األزمــــة 
ــالل أعــمــال  ــن خــ ــنــان مـ ــب ــي ل ــيــة فـ ــمــال ال
األمـــوال  تحويل  عبر  للقانون  مخالفة 
إلـــى الـــخـــارج أو الــتــالعــب فــي ســنــدات 

بالعمالت األجنبية أو أي أعمال أخرى. 
”ثمة  تويتر  وقال عون في حسابه على 
تتعلق  إليها  بحاجة  نـــزال  ال  معلومات 
ــراءات  بــالــوضــع الــمــصــرفــي، وهــنــاك إجــ
من  كــل  المسؤولية  ليتحمل  سنتخذها 

ساهم بإيصال األزمة إلى ما وصلته“.

واشنطن ـ وكاالت

فرضت وزارة الخزانة األميركية، أمس الخميس، عقوبات جديدة على  «
شخصيات وكيانات إيرانية شملت رئيس مجلس خبراء القيادة في 

إيران، ومواقع إلكترونية.   وأفادت وكالة “رويترز” بأن الواليات المتحدة 
فرضت عقوبات على 5 إيرانيين في أحدث قرار لها استهدف طهران، 

 وفقا إلشعار ُنشر على موقع وزارة الخزانة األميركية.
وقالت الوزارة إنها فرضت عقوبات على رئيس مجلس الخبراء أحمد 

جنتي، والمتحدث باسمه عباس علي كدخدايى، كما شملت أعضاء 
مجلس الخبراء، سيامك رهبيك ومحمد حسن صادقي مقدم، ومحمد 

يزدي، بالعقوبات. كما فرضت وزارة الخزانة األميركية عقوبات جديدة 
 استهدفت 5 مواقع إلكترونية إيرانية.

وتأتي هذه العقوبات، عشية االنتخابات البرلمانية اإليرانية المقرر 
إجراؤها في 21 فبراير الجاري، إذ إن مجلس صيانة الدستور هو 

المسؤول عن اإلعالن عن أسماء المرشحين والمسؤول عن تأييد 
سالمة إجراء االنتخابات ونتائجها.

عقوبات أميركية جديدة على 5 شخصيات إيرانية

واشنطن ـ وكاالت

أعلن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أن ريتشارد غرينيل، السفير األميركي لدى  «
ألمانيا، سيصبح القائم بأعمال مدير االستخبارات الوطنية، في خطوة شّجعت 

المحافظين الحريصين على قيادة جديدة للمخابرات التي ابتليت بسلسلة من 
 الفضائح باالستخبارات، وفًقا لما أوردته الفوكس نيوز األميركية.

  غرينيل، الموالي لترامب والناشط على تويتر وأحد ألّد أعداء إيران، سيتولى 
مهام المدير الحالي لالستخبارات الوطنية باإلنابة، جوزيف ماغواير، وسط سعي 

الرئيس إلزالة ما يسميه الجهات الفاعلة السيئة على أعلى المستويات في مكتب 
 التحقيقات الفيدرالي ووكاالت أخرى.

 وكان ماغواير مطالًبا بموجب القانون بترك منصب القائم بأعمال مدير 
االستخبارات الوطنية في غضون أسابيع.  وكتب ترامب على تويتر بعد وقت قصير 

من نشر الخبر: “يسرني أن أعلن أن سفيرنا في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، سيصبح 
مدير االستخبارات الوطنية باإلنابة”. “لقد مّثل بلدنا بشكل جيد للغاية، وأتطلع إلى 
العمل معه. وأود أن أشكر جو ماغواير على العمل الرائع الذي قام به، ونتطلع إلى 

العمل معه عن كثب، ربما بصفة أخرى داخل اإلدارة!”.

ترامب يعّين أشد خصوم إيران مديًرا لالستخبارات

بيروت ـ رويترز



opinions@albiladpress.com13
الجمعة 21 فبراير 2020 - 27 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4147

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

للتواصل: 17111483

مكتبة علي الشرقاوي.. قصيدة طويلة متوجة بالنعيم واإلبداع
غرفة دافئة، ممتلكات قديمة وكتب مفروشـــة ومغروسة في كل مكان، 
منضـــدة مطـــرزة بإبر المودة والمحبـــة، وصور كنســـيج الدراما تحتضن 
الجـــدار مثبتـــة بعضـــات مـــارد، كل ليلة أنزع نفســـي من بيتـــي وأذهب 
إلـــى مكتبـــة “نـــون” مكتبـــة شـــاعرنا الكبيـــر علي الشـــرقاوي شـــافاه هللا 
وأطـــال بعمره، للقاء أصدقاء الموانئ القديمة، أصدقاء الفن والمســـرح 
والكتابة واإلخراج والموسيقى والنقد، هناك أخوة ال يتسع المجال لذكر 
االســـماء ، ورفقـــة تشـــتاق إلى كيميـــاء الكلمة والعودة إلـــى ينبوع الفن 
والثقافـــة. ليس تجمعـــا عاديا كمن يهوى ركوب البحـــر، إطاقا... فالذي 
يدخـــل المكتبـــة يحلق في فضـــاء فكري، يطوف به فـــي اآلفاق، يخطو 
ويذوب في حقول النقاش والمســـاجات، ويتألق مع تألق النقد وقراءة 

التجارب، والتاقي واالمتزاج.
ليســـت مجرد مكتبة، إنما هي مكان للنقاشات الفنية والثقافية الخصبة 
وجـــزء مـــن العالم الذي تدرس فيـــه الفنون ومناخها وطبيعتها، ولســـت 

أدري هل هذا محض صدفة أم كان محض اختيار أن نجتمع جميعا في 
هـــذا المكان وأعماقنا مجنحة باألشـــواق وترفع صـــواري األمل األخضر، 
وباقة الزهر األبيض تتهادى بين أحضاننا. أشـــعر أننا تحت ســـقف أوبرا 
ويطالعنـــا بيتهوفـــن وتشايكوفيســـكي ونحـــن نكتـــب ســـيمفونية “علي 
الشـــرقاوي” الذي جمعنـــا على المقاعـــد القرمزية الناعمـــة وعلمنا ألحان 

السعادة وكم هي جميلة تلك األوتار التي تعبر عن عواطفنا المعقدة.

أشعر بالحياة كلما أدخل المكتبة، فهي قصيدة طويلة متوجة بالنعيم  «
واإلبداع ومالئمة لحالة النفس المتفتحة العاشقة للفنون والثقافة، إنها 
باقات شوق ونسمة حب، ونشيد الروعة، وأكاد أجزم أنها فريدة من نوعها 

على المستوى المحلي والخليجي، فهي منبر شامل لتبادل الخبرات 
والمناقشات في األدب والفن وواحة للمبدعين والدارسين والنقاد وإعادة 

التكوين، وسيسجل التاريخ دون أدنى ريب لمكتبة علي الشرقاوي هذا 
المكسب الكبير ألهل الفن والثقافة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هل يتناسب توجه الدولة إلى التوفير وما ترتب عليه من فرض ضرائب ورسوم 
وتقاعـــد اختيـــاري لتقليص عدد موظفـــي الدولة لخفض اإلنفـــاق، مع ما يطرحه 
بعض النواب من اقتراحات خيالية ال تتبناها حتى دول الخليج الغنية، ومنها أن 
تتكفل المؤسســـات الحكومية بنفقات الدراسة الجامعية لموظفيها في الجامعة 
المحلية والخارجية، أي أن يتفرغ الموظف للدراســـة مع اســـتامه راتبا، ثم على 
المؤسســـة نفســـها اســـتحداث وظيفة، وهي ملزمـــة ألنها تكفلت بدراســـته، هذه 
اقتراحـــات فـــي دولـــة عليها ديـــن عام ولجأت إلـــى فرض الضرائب ورفع رســـوم 

خدماتها.
هـــذه االقتراحـــات فيها ظلم لمن يدرســـون على حســـابهم الخـــاص من خريجي 
المـــدارس، ثـــم هـــل مســـؤولية الدولـــة توفيـــر وظيفة وتقديـــم دراســـة جامعية، 
واألقـــرب أن الدعم تعدى إلى الدراســـة في الخـــارج، أي يا وزارة التربية ال داعي 
إلدارة البعثـــات، وال داعـــي الشـــتراط مجمـــوع، مادامـــت المؤسســـات الحكومية 
ستتكفل بدراسة موظفيها. مثل هذه االقتراحات غير المدروسة تكون سلبياتها 
خطيـــرة، أوال كلفـــة إضافيـــة علـــى ميزانية الدولة، وتأثيرها ســـلبي على نفســـية 
الموظف عندما ينهي دراســـته وليس هناك أي شـــاغر مفتوح يناســـب مؤهله، ثم 

غبن ألبناء المواطنين الذين لم تحالفهم وظيفة في الحكومة.
إن الحاجـــة األساســـية للمواطـــن هـــي خفض كلفة المعيشـــة، وإنعـــاش االقتصاد 
بإعـــادة األجنبـــي إلى وضعه األول بأن يكون وافـــدا ال ينافس المواطن في لقمة 
عيشه، وأن يعاد النظر في كلفة الكهرباء على المستأجرين والمحات التجارية، 
وأن يتـــم االهتمـــام بالخدمـــات التحتيـــة، وأن تحســـن البيئة، وأن تســـن قوانين 
تقضـــي علـــى التجاوزات التي تقبـــع في تقارير ديـــوان الرقابة الماليـــة، التي كنا 
نتمنـــى أن يتناولهـــا النائب، قبل أن يأتـــي باقتراح وكأن المواطـــن كامل الترفيه 

والتنعم.

أما أن تتحمل المؤسسات الحكومية نفقات دراسة موظفيها، فالمواطنون ال  «
يمكنهم تحمل مزيد من النفقات على الميزانية العامة، وفي األخير سيكون 
جيبه السداد، ثم إن مثل هذه االقتراحات تؤخر المجلس عن تحقيق أهدافه 
من خدمة المواطنين، فمرة هناك من يقترح دخول بعض المرضى شافاهم 
الله المباريات مجانًا، أو منهم من يقترح تأشيرة للسفر ألوروبا، أو دفع كلفة 

دراسة موظف يستلم راتبا، بينما مواطن آخر يتنمى وظيفته، وولي أمر يتمنى 
أن تدفع كلفة أبنائه الجامعيين.

نجاة المضحكي

نظام تقاعد لتقليص النفقات... ودفع رسوم دراسة موظفي الحكومة

تعزيز المواطنة في التربية والتعليم
للتربية والتعليم دور كبير في تعزيز المواطنة من خال التأثير على المتعلمين 
واالســـتفادة من طاقاتهـــم ومهاراتهم اإلبداعية بتعزيـــز الهوية الوطنية وغرس 
روح االنتمـــاء والمواطنة، والتربية بمناهجها الوطنية تكون قادرة على تحقيق 
أهـــداف المواطنـــة، فالمواطنـــة ليســـت مجـــرد مبـــادئ ونظريـــات بقـــدر مـــا هي 
ممارسات حياتية وسلوك يومي يتعلمه الطلبة في البيت والمدرسة والمجتمع، 
فالمواطنـــة هـــي القدرة على التعبير عـــن الذات وإبداء الـــرأي والتعبير عنه في 
الحـــوار وتقبـــل رأي اآلخر والتســـامح والتعايـــش، وإدارات المـــدارس وطاقمها 

التعليمي قادر على غرس المواطنة.
إن مناهـــج المواطنـــة ال يمكن وضعها من خال المكاتب الُمغلقة ونقل نظرياتها 
مـــن الُكتـــب األجنبية المؤلفة في بيئات تختلف عن بيئتنا، لذا، البد أن يتشـــارك 
الطلبة والمعلمون وأولياء األمور ومنظمات المجتمع المدني في وضع المناهج 
الوطنيـــة للمواطنـــة اعتمـــاًدا علـــى قيمنـــا وعاداتنـــا وثقافاتنـــا وتاريخنـــا وعلى 
االنفتاح الفكري والحضاري للثقافات األخرى، وأن تقوم وزارة التربية والتعليم 
بإعـــداد وتهيئـــة كادر بحريني وطني قادر على اإلبداع واالبتكار لتجســـيد هذه 

المناهج في واقع فكري وحياتي لدى الناشئة.
ومن أهم ُســـبل توظيف المواطنـــة توظيًفا إيجابًيا وصالًحـــا القدرة على غرس 
القيـــم األساســـية للمواطنـــة، وأهمها تنمية الـــوالء للبحرين واالنتمـــاء لعروبتها، 
فالبحريـــن جزء عزيز من األمة العربية المجيدة، وكذلك غرس القيم األخاقية 
للعيـــش المشـــترك، مبـــادئ اإليثار والصـــدق، االنفتـــاح والتســـامح، والعمل على 
خلـــق التوازن والتكامـــل البنائي بين المذاهب واألديـــان والطوائف والجماعات 
للعيش مًعا في مسار حياتي حضاري نبيل يخدم الوطن أوال وشعبه ثانيا وَمن 
يعيشـــون معنـــا ثالًثا، إنه مســـار قائـــم على األخـــوة الوطنية واإلنســـانية، وعلى 
العدل والحق والمســـاواة والشـــراكة المجتمعية بُبعدها السياســـي واالقتصادي 

واالجتماعي والثقافي.
إن تنفيذ مشروع المدارس الُمعززة للمواطنة في البحرين بشكل تدريجي يعمل  «

على تحقيق أهداف تعليم المواطنة وتعزيز قيمها، وُيضيف إلى الطلبة معرفة 
إنسانية ونهجا سلوكيا حضاريا يغرس فيهم الشعور بالمسؤولية والرغبة في 

التطور واالنفتاح والعطاء بال حدود والتقيد باألنظمة والقوانين ليكونوا جيال قادرا 
على بناء وطنه بصدق وأمانة، فبهم يرتقي الوطن ويفخر بهم شعبهم.

عبدعلي الغسرة

االبتزاز النووي والمأزق اإليراني )2(
وليس هناك شـــك في أن النظام اإليراني بات يعيش مأزقًا حقيقيًا على المســـتوى 
االســـتراتيجي، فسياســـة تحدي العقوبات األميركية أثبتت فشـــلها وعدم جدواها، 
ثـــم جـــاء مقتل الجنرال قاســـم ســـليماني ليثبت ضعف قدرة النظـــام اإليراني على 
تحـــدي القوة العســـكرية األميركية وكذب االدعاءات التـــي روج لها باالنتقام وغير 
ذلـــك، ألن كل التقاريـــر تؤكـــد أن قصف قاعدتين عســـكريتين تتمركـــز بهما القوات 
األميركيـــة جاء في إطار رد محســـوب لحفـــظ ماء الوجه وبضـــوء أخضر أميركي 

وفي إطار من التنسيق وإباغ مسبق للجيش األميركي عن طريق طرف ثالث. 
والافـــت أنه في خضم هذا المأزق والمعاناة التي يواجهها المالي، نجد المتحدث 
باســـم الحرس الثوري اإليراني يواصل الخداع واألكاذيب مدعيًا أن قتل سليماني 
ســـيؤدي إلـــى تحريـــر القـــدس، واألدهى من ذلك أن الجنرال حســـين ســـامي قائد 
الحـــرس قال في كلمة نقلها التلفزيون اإليراني الرســـمي فـــي ذكرى مرور 40 يوما 
على مقتل ســـليماني إن إيران ســـتضرب إســـرائيل والواليات المتحـــدة إذا ارتكبتا 

أقل خطأ.
والحقيقـــة أن مالـــي إيران الذيـــن احتفلوا مؤخـــرًا بالذكرى الـ 41 لثـــورة الخميني 
يجـــب أن يعيـــدوا فهـــم ما يـــدور من حولهم بشـــكل جيد، فالشـــعارات التـــي رفعها 
مؤيـــدو النظـــام احتفاالً بهذه الذكرى يغيب عنها تمامًا اإلحســـاس بمعاناة عشـــرات 
الماييـــن مـــن أبناء الشـــعب اإليراني جراء سياســـات النظام، وتكفي اإلشـــارة في 
ذلك إلى تقارير رســـمية صادرة عن البنك المركزي اإليراني، تشـــير إلى ارتفاع حاد 
فـــي حجم المعـــروض النقدي مـــن العملة المحلية وارتفاع قياســـي فـــي االقتراض 
الحكومي من البنوك، حيث ارتفع حجم السيولة المالية إلى 20262 تريليون ريال 
)مـــا يعـــادل 174 مليـــار دوالر( بزيـــادة 28 % و56 % مقارنة بعامـــي 2018 و2017 
علـــى التوالي، وارتفاع الســـيولة من أهم عوامل ارتفـــاع التضخم الذي بلغ نحو 40 
% بحســـب البيانات الرســـمية اإليرانية... هذه األرقام والمؤشرات تعني مزيدا من 
التضييـــق والمعانـــاة وانهيـــار الخدمات ومســـتوى معيشـــة الشـــعب اإليراني، وهي 
أثمـــان تدفعهـــا المايين مقابل األوهام التي تســـكن خياالت قـــادة النظام ورغبتهم 
في التوســـع والتوغل خارج الحدود وتجاهل مطالب شـــعبهم وحقه المشـــروع في 

حياة كريمة يستحقها.
والخاصة أن اســـتجداء المســـاعدات من األوروبيين لن ينقـــذ النظام اإليراني من 
مأزقـــه ولن يســـهم في حـــل معضلته، فالحـــل الحقيقي يكمن في إعـــادة النظر في 

السياسة الخرقاء التي يعتمدها والنهج الذي يسير عليه. “إياف”.

سالم الكتبي

أدوات الذكاء االصطناعي يمكنها أن تجعل أنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي 
أرخـــص بكثير كما تســـاعد على ضمـــان االمتثال لجودة معالجة مياه الشـــرب ومياه 
الصـــرف. هـــذا األمر مفيد بشـــكل كبيـــر في مواجهة تغيـــر المناخ، فيمكنـــه أن يكون 
أداة رئيســـية إلنشـــاء شبكات مرنة للمياه قادرة على مقاومة آثار األحداث المناخية 
القاســـية ومســـاعدتنا علـــى إعـــادة التنظيـــم والتعافـــي بســـرعة أكبر بعد وقـــوع أية 
كارثـــة، الفرص المتاحـــة في قطاع المياه كثيرة، حيث تتراوح التطبيقات من المياه 
والصـــرف الصحـــي في حاالت الطـــوارئ إلى تحســـين محطات تحليـــة المياه ولكن 
هنـــاك حاجة إلـــى البيانات، نحـــن بحاجة للعثور عليهـــا ومعالجتهـــا وتطبيقها، يقوم 
المزارعـــون ومرافق المياه والصناعات بجمع البيانـــات تاريخيًا لإلباغ عن االمتثال 
للحكومات، واإلباغ عن النتائج التشـــغيلية للمســـتثمرين ومراقبة الجودة، لكن هل 
هناك بيانات كبيرة؟ نعم، كل شخص لديه نظام SCADA ستكون لديه بيانات كبيرة 

تحت تصرفه لتطبيق أساليب الذكاء االصطناعي.
باســـتخدام هـــذه البيانات المتاحة، بدأت العديد من الشـــركات الناشـــئة والشـــركات 
الكبرى مثل IBM المبادرة لتقديم تحليات البيانات المتقدمة لشركات مرافق المياه. 
توفر هذه المبادرات تبصرات للمدراء، للمساعدة في اتخاذ القرارات االستراتيجية، 

ومـــع ذلـــك، ال يتخـــذ المدراء عموًمـــا قـــرارات آلية في الوقـــت الفعلـــي. بمعنى آخر، 
يســـتخدمون البيانات الموجودة للعثور على االتجاهات، ثم يقومون بإباغ المدراء 
عنهـــا، وليـــس لضبطهـــا في الوقـــت الفعلي. هذه هـــي الفجوة التي يمكن أن يســـاعد 
فيهـــا الـــذكاء االصطناعي، هنا بعض األمثلة لما يمكن أن يكون عليه الحال بالنســـبة 
لقطاعات المياه المختلفة: اســـتخدم طرق الذكاء االصطناعي المذكورة أعاه، مثل 
الشـــبكات العصبيـــة، لتحســـين معالجة مياه الصـــرف الصحي: أظهـــرت األبحاث أن 
اســـتخدام الشـــبكات العصبية لتحســـين وحدات التحكم PID  التقليدية في الوقت 
الفعلي للمياه العادمة يمكن أن يقلل من تكلفة الطاقة بنســـبة تصل إلى 40 %، هذا 
يكمن في حقيقة أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي مصممة باستخدام معايير 

“من الكتاب” ال تكفي بالضرورة للظروف المحلية. 

وفي هذا السياق تم تصميم المصانع للتعامل مع الحاالت القصوى التي نادراً  «
ما تحدث، لذلك فهي عادة كبيرة الحجم، حيث تنفق الكثير من الطاقة أكثر 

من الالزم. عالوة على ذلك، ال تمتلك العديد من المنشآت صغيرة ومتوسطة 
الحجم حتى وحدة تحكم مناسبة في الوقت الفعلي وتعتمد فقط على أنظمة 

التشغيل- اإليقاف غير الفعالة.

 

د. جاسم حاجي

الذكاء االصطناعي في أنظمة إمدادات المياه



ا اســتضافته للنســخة العاشــرة   أعلن االتحاد اإلماراتي لكرة القدم رســميًّ
مــن بطولــة اتحــاد غرب آســيا للرجال.وكشــف األميــن العام التحــاد غرب 
آســيا خليل الســالم أنه تــم االتفاق على إقامة البطولــة خالل يناير 2021 
دون اإلعــالن عــن هويــة المنتخبــات التــي مــن المتوقــع أن تشــارك فــي 

البطولة.

محمـــد  مـــع  اجتمـــع  الســـالم  وكان   
عبـــدهللا هزام الظاهري األمين العام 
لالتحـــاد اإلماراتـــي وإبراهيـــم النمر 
للشـــؤون  المســـاعد  العـــام  األميـــن 
الفنيـــة، وتـــم االتفـــاق علـــى جـــدول 
زمنـــي بما يضمن الوصول إلى أعلى 
مستوى من الجاهزية للبطولة التي 
ســـتقام ألول مرة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
وجـــرى االتفـــاق علـــى عقـــد مؤتمـــر 
صحفـــي موســـع فـــي وقـــت الحـــق 

اســـتضافة  تفاصيـــل  عـــن  لإلعـــالن 
مســـؤولي  بحضـــور  البطولـــة 

االتحادين اإلماراتي وغرب آسيا.
وكانت النســـخة التاسعة من بطولة 
الرجال أقيمت فـــي مدينتي كربالء 
 9 بمشـــاركة  العراقيتيـــن  وأربيـــل 
ســـوريا،  العـــراق،  هـــي:  منتخبـــات 
األردن،  اليمـــن،  فلســـطين،  لبنـــان، 
الكويت، السعودية، البحرين، وتوج 
حينها منتخبنا الوطني باللقب وحل 

نظيره العراقي وصيًفا.

 ويشـــّكل الفـــوز ببطولة غرب آســـيا 
لقـــب  إنـــه أول  إذ  ـــا  إنجـــاًزا تاريخيًّ
يدخـــل خزائـــن اتحـــاد الكـــرة، ومن 
قـــرار  االتحـــاد  يتخـــذ  أن  المتوقـــع 

المشاركة للمنافسة على اللقب.
وانطلقت البطولة عام 2000 بإقامة 
النســـخة األولـــى فـــي األردن، والتي 
ـــا وقتهـــا حينما  حملـــت طابًعـــا خاصًّ
جـــاءت تخليـــًدا لذكـــرى المغفـــور له 
الملك الحســـين بن طالل رحمه هللا، 
لتحمل كأسها اســـم “الحسين”، وهو 

ما بقي مالزًما لها على امتداد نســـخ 
البطولة. وجرت النسخة الثانية من 
بطولـــة الرجال عام 2002 في إيران 
النســـخة  الســـتضافة  عـــادت  التـــي 

الرابعـــة  فيمـــا   ،2004 عـــام  الثالثـــة 
 ،2007 عـــام  األردن  فـــي  أقيمـــت 
والخامســـة جـــرت فـــي إيـــران عـــام 
2008، وبعد ذلك استضافت األردن 

النســـخة السادســـة عـــام 2010، ثـــم 
الكويت للنسخة السابعة في 2012، 
وبعـــد ذلـــك الثامنـــة فـــي قطـــر عام 

2014، وأخيًرا في العراق 2019.

اإلمارات تستضيف بطولة غرب آسيا 2021

منتخبنا بطل غرب آسيا 2019
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أسفرت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشباب لكرة القدم، 
عن وقوع منتخبنا الشاب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي 

السعودية ولبنان.

ــاء ذلــك فــي مــراســم سحب  وجـ
الخميس  أقيمت  الــتــي  الــقــرعــة 

في العاصمة األردنية عّمان.
وجاء في المجموعة 

األولـــــــــــــــــــــــــــــــى 
ــات  ــ ــب ــخــ ــ ــت ــ ــن مــ
اإلمـــــــــــــــــارات 
والــــــــــعــــــــــراق 

وفلسطين.
وســـــــتـــــــقـــــــام 
الــبــطــولــة في 
العقبة  مدينة 
ــة في  ــ ــي ــ األردن

 17 الــــــفــــــتــــــرة 
26 مــارس  وحــتــى 

الجاري.
وبــحــســب جـــدول مــبــاريــات 

الشاب  منتخبنا  فــإن  الــبــطــولــة، 
البطولة  فــي  مــشــواره  سيدشن 

ضمن  السعودية  منتخب  بلقاء 
يالقي  أن  على  األولـــى،  الجولة 

لبنان في المباراة الثانية.
ــاركــــة  وتــــــأتــــــي مــــشــ
الشاب  منتخبنا 
فـــي الــبــطــولــة 
ضمن محطات 
اإلعــــــــــــــــــــــــــداد 
لــبــطــولــة آســيــا 
المقرر   ،2020
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــامـ إقـ
أوزبـــكـــســـتـــان 
ــر  ــ ــوب ــ ــت فــــــي أكــ

المقبل.
أن  إلــــــــــى  يــــــشــــــار 
بـــطـــولـــة غــــــرب آســـيـــا 
في  أقيمت  للشباب  األولـــى 
منتخب  بلقبها  وتوج  فلسطين، 

العراق.

سحب قرعة بطولة غرب آسيا للشباب

تغطية - المكتب اإلعالمي

أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن 
تمنياتــه بتحقيــق أفضــل النتائــج لفريــق أكاديمية البحريــن للدراجــات الهوائية في 

مستهل مشوار الفريق في المشاركات الخارجية. 

 وأبـــدى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة ثقته الكاملة بالقدرات العالية التي 
يمتلكهـــا الفريـــق وأن يكـــون خيـــر ســـفير 
لمملكتنا الغالية في المشاركات الخارجية 
وأن يحقـــق النتائج المتميـــزة في طواف 
أنطاليا الذي ســـيكون باكورة المشـــاركات 

للفريق منذ تدشينه الشهر الماضي. 
 وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة أن الفريـــق يضـــم العديـــد من 
الدراجيـــن المتميزيـــن الذيـــن ســـيكونون 

قادريـــن علـــى تحقيـــق النتائـــج المرجوة 
وضعتهـــا  التـــي  لألهـــداف  والوصـــول 
للفريـــق كل  األكاديميـــة، متمّنًيـــا ســـموه 

التوفيق والنجاح. 
البحريـــن  أكاديميـــة  فريـــق  وســـيبدأ   
فـــي  مشـــواره  الهوائيـــة  للدراجـــات 
المشـــاركات الخارجية حينما يشارك في 
طـــواف أنطاليـــا الـــذي يتضمـــن 4 مراحل 

بمشاركة 29 فريًقا من مختلف الدول. 
البحريـــن  أكاديميـــة  فريـــق  ويمثـــل   

للدراجـــات الهوائيـــة فـــي طـــواف أنطاليا 
الدراجيـــن: ســـيد أحمد خليـــل، ومنصور 
إلـــى  إضافـــة  مـــدن،  وأحمـــد  محمـــد، 
اإلســـبانيين يوسابيو باســـكال وجابرييل 
روجيري، واألذربيجاني الشن أسادوف. 

لمســـافة  األولـــى  المرحلـــة  وســـتكون   
149.2 كم، والمرحلـــة الثانية 165.3 كم، 
والمرحلـــة الثالثـــة 101.6 كـــم، والمرحلة 

الرابعة واألخيرة لمسافة 136.8 كم. 
 مـــن جانبـــه، أكـــد الشـــيخ خالد بـــن حمد 
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  خليفـــة  آل 
للدراجـــات الهوائيـــة أن فريـــق أكاديميـــة 
بدعـــم  يحظـــى  للدراجـــات  البحريـــن 
ومتابعة مســـتمرة من ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وهـــو مـــا سيســـاهم 
بتحقيـــق الفريـــق العديـــد مـــن األهـــداف 

ـــا والمتمثلة  في مشـــاركته األولى خارجيًّ
بطواف أنطاليا والذي سيشـــهد مشـــاركة 

واسعة من الفرق. 
 وأوضح الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
ـــا فـــي  أن الفريـــق أقـــام معســـكًرا تدريبيًّ
اسبانيا قبل المشاركة في طواف أنطاليا، 
حيث حـــرص الفريق علـــى تحقيق كامل 

االستفادة من المعسكر. 
 وأشـــار الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 
أن الفريـــق جاهـــز للمشـــاركة فـــي طواف 
أنطاليا وسيكون الطموح الصعود لمنصة 
التتويـــج بعد ختام الجـــوالت األربع التي 
سيشـــهدها الطـــواف، متمّنًيا كل التوفيق 
والنجـــاح للفريـــق الذي يضـــم العديد من 
العناصر المتميزة والتي سبق وأن حققت 
العديـــد مـــن اإلنجـــازات في المشـــاركات 

الخارجية. 
البحريـــن  أكاديميـــة  فريـــق  ويطمـــح   
أفضـــل  بتحقيـــق  الهوائيـــة  للدراجـــات 
المشـــرقة  الصـــورة  وعكـــس  النتائـــج 
لتطـــور الدراجـــات الهوائية فـــي المملكة 

والتـــي حققـــت نجاحـــات متواصلـــة في 
الفتـــرة الماضيـــة وكان آخرهـــا فوز فريق 
ماكالريـــن البحريـــن بطـــواف الســـعودية 
للدراجـــات الهوائية عبر الـــدراج األلماني 

بهاوس فل.

فريق أكاديمية البحرين للدراجات الهوائية

ناصــر بــن حمــد: واثقون من قــدرات فريــق أكاديميــة البحريــن للدراجات

أولى مشاركات الفريق خارجيا بطواف أنطاليا

هل يشارك منتخبنا 
للحفاظ على 

لقبه؟

أحمد مهدي

كؤوس ناصر بن حمد وأنجاله تشــعل صراع األقويــاء وأبطال اإلنتاج

اليوم السباق الـ 17 واختبار قوي للجياد قبل كأس الملك

تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ينّظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم “الجمعة” السباق السابع عشر لهذا الموسم والذي سيقام 
على كؤوس ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجاله الكرام ســمو الشــيخة شــيمه بنت ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن 
حمد آل خليفة وســمو الشــيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وســمو الشــيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك على مضمار ســباق النادي بمنطقة 

الرفة بالصخير.

 وســـتنطلق اإلثـــارة مـــن الشـــوط األول الذي 
ســـيقام علـــى كأس ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
ناصر بـــن حمد آل خليفـــة والمخصص لجياد 
الدرجـــة األولـــى مـــن خيـــل البحريـــن العربية 
األصيلة “الواهو” مسافة 1600 متر والجائزة 
3000 دينار وبمشـــاركة 4 مـــن الجياد العربية 
البـــارزة والقويـــة في ســـباقات الخيل العربية 
يتقدمهـــا الحصانان “كحيـــالن عافص 1708” 

بجانب “الجالبي1544”.
 ويقام الشـــوط الثاني على كأس سمو الشيخ 
حمـــدان بـــن ناصر بن حمـــد آل خليفـــة لجياد 
ســـباق التـــوازن مســـافة 1800 متـــر والجائزة 
2000 دينـــار، وبمشـــاركة 10 جيـــاد يبرز منها 

الحصان “دارج” و”مرجاني”.
ويقام الشـــوط الثالث على كأس سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة لجياد سباق التوازن 
مســـتقيم  متـــر   1000 مســـافة  “مســـتورد” 
8 جيـــاد  دينـــار وبمشـــاركة   3000 والجائـــزة 
تســـعى لتســـجيل فوزهـــا األول هذا الموســـم 

عدا الفرس “شموخ” و”مقصود” و”ملزومه”.
 ويقام الشوط الرابع على كأس سمو الشيخة 
شـــيمة بنـــت ناصر بـــن حمد آل خليفـــة لجياد 
ســـباق التوازن “مستورد” مســـافة 1000 متر 
مســـتقيم والجائـــزة 3000 دينـــار وبمشـــاركة 
كبيرة بلغت 17 جواًدا، حيث يتوقع أن يشهد 
منافســـة مفتوحـــة يصعـــب معهـــا التوقعـــات 

نظًرا لتقارب مستويات أغلب جياد الشوط.
ويقـــام الشـــوط الخامـــس علـــى كأس ســـمو 
الشـــيخ حمـــد بـــن ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
لجياد الفئة الثانية )مســـتورد( مســـافة 1400 
 12 5500 دينـــار وبمشـــاركة  متـــر والجائـــزة 
جواًدا، حيث ســـيكون الحصـــان “ العقير” في 
اختبار تأكيد مســـتواه وسيواجه منافسة من 

جانب الحصان “غوماتي” و”لندن لوك”. 

الســـادس علـــى كأس ســـمو  الشـــوط  ويقـــام 
لجيـــاد  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ 
الدرجـــة األولى )نتـــاج محلي( مســـافة 2200 
متـــر والجائـــزة 5000 دينار، حيـــث يعتبر هذا 
الشـــوط مـــن األشـــواط المرتقبـــة ويبـــرز منها 

الحصان “بولسار” و”مليار” و”نيوز بريكر”.
ويقام الشوط السابع واألخير على كأس سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لجياد الدرجة 
األولـــى مســـافة 2200 متر والجائـــزة 10000 
ا بين عدد  دينار، وينتظر أن يشهد صراًعا قويًّ
مـــن الجياد المســـتوردة القوية حيث يخوض 
إســـطبل فيكتوريوس الشوط ب 4 جياد “نيو 
شـــو - فيل دو ســـول - مـــكاك - ألبـــرت فيني” 

وهـــو ما يمنح المضمر الشـــاب هشـــام الحداد 
األفضلية في وضع الخطة المناســـبة لتحقيق 
الفـــوز والمتوقـــع أن تصـــب لصالـــح الحصـــان 
المرشـــح الرئيســـي “نيـــو شـــو” بقيـــادة أدري 
فريـــس والذي يفـــوق بقية الجيـــاد من حيث 
التصنيـــف وســـبق له الفـــوز بالمركزيـــن األول 
والثانـــي هذا الموســـم متفوًقا علـــى الحصان 
فيمـــا  الملـــك،  كأس  بطـــل  “راســـتنغ”  البطـــل 
ستكون المنافســـة من جانب الحصان “فايز”، 
كما ســـيحاول الحصان “كوال فورست” إثبات 
وجـــوده والمنافســـة خصوًصـــا بعـــد مســـتواه 
القـــوي وتحقيقه المركز الثاني في مشـــاركته 

األسبوع الماضي.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

سمو الشيخ ناصر بن حمد مع أنجاله الكرام

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

النجمة بطل الكأس

االتــحــاد  إدارة  مجلس  عــضــو  ــّوج  تـ
عبدالرضا  المسابقات  لجنة  ورئيس 
ــن الـــعـــام  ــ ــي حــقــيــقــي بـــحـــضـــور األمــ
فريق  البوعينين،  إبراهيم  لالتحاد 
 16 تحت  اليد  لكأس  بطالً  النجمة 
سنة للموسم الرياضي 2019-2020، 
النهائية على  المباراة  بعد فوزه في 
في   ،)4-0( بنتيجة  البسيتين  فريق 
ــقــاء الــــذي أقــيــم عــلــى الــمــالعــب  ــل ال
الخارجية التابعة لالتحاد البحريني 
لكرة القدم مساء األربعاء 19 فبراير 

الجاري.

حسن علي
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المجلس البحريني لأللعاب القتالية

تحــت رعايــة النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل خليفة، 
تقام اليوم “الجمعة” عند الساعة 6 مساء، منافسات بطولة البحرين المفتوحة لفنون القتال المختلطة، والتي ينظمها االتحاد البحريني لفنون 
القتال المختلطة BMMAF تحت إشراف المجلس البحريني لأللعاب القتالية BCSC، وذلك على صالة االتحاد البحريني للكرة الطاولة بمدينة 

عيسى الرياضية.

 وقد أنهى االتحاد البحريني لفنون القتال 
المختلطـــة كافـــة التحضيرات فـــي موقع 
البطولة، اســـتعدادا النطالق المنافســـات، 
التي سيشـــارك فيهـــا 50 العًبا يمثلون 10 
دول، هـــي: مملكـــة البحريـــن، الســـعودية، 
أمريـــكا، إســـبانيا، الكويـــت، عمـــان، مصر، 

لبنان، الجزائر والمغرب.
إجـــراء  فتـــرة  قـــد حـــدد   وكان االتحـــاد 
الفحـــص الرســـمي للـــوزن من الســـاعة 10 
صباًحـــا وحتى الســـاعة 12 ظهـــًرا “اليوم” 
بالصالـــة، وذلك ليتســـنى لالتحـــاد اعتماد 
المشـــاركين في القائمـــة النهائية قبل بدء 

نزاالت البطولة هذا المساء.
 وتأتـــي هـــذه البطولـــة، ضمـــن روزنامـــة 
االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة 
لعام 2020، والتي اعتمدها االتحاد والتي 
ستشـــهد إقامـــة 3 بطـــوالت، حيث تهدف 
إلى مواصلة جهود االتحاد لرفع مســـتوى 
هـــذه اللعبـــة، مـــن خـــالل إقامة األنشـــطة 
مـــن  تعـــّزز  التـــي  المحليـــة،  والفعاليـــات 
حضور هذه الرياضة على المستوى العام 
للرياضات، وتساعد وتشجع الشباب على 
ممارســـة هذه اللعبة وفـــق لوائح وأنظمة 
االتحاد الدولـــي لفنون القتـــال المختلطة 

فـــي  يســـاهم  بمـــا   IMMAF-WMMAA
إظهار قدراتهم وإمكانياتهم، والذي يعود 
بالفائدة على اكتشاف المزيد من المواهب 
الرياضيـــة في مثل هذه البطـــوالت، التي 
يمكن االســـتفادة منها على مستوى الفرق 
والمنتخبات، وهذا ما يضمن االستمرارية 
لهـــذه الرياضة ويمنحهـــا الحضور والتميز 
في المشاركات المختلفة، لتحقيق المزيد 
اللعبـــة  هـــذه  مســـتوى  علـــى  النجاحـــات 
والمزيـــد مـــن اإلنجـــازات الرياضيـــة التي 

تضاف لسجل الرياضة البحرينية.

دول  10 ــة  ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ب ــة  ــ ــاولـ ــ ــطـ ــ الـ اتـــــحـــــاد  ــة  ــ ــالـ ــ صـ ــى  ــ ــل ــ ع ــام  ــ ــقـ ــ تـ

انطالق بطولة البحرين المفتوحة لـ “MMA” اليوم

بوستر البطولة

يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة السلة عند السابعة مساء اليوم، لقاًء أمام 
منتخــب الهنــد، ضمــن منافســات تصفيــات كأس آســيا2021، وذلــك علــى صالة 

مدينة خليفة الرياضية. 

 وتتمثـــل أهميـــة المبـــاراة اليـــوم أمـــام 
منتخب الهند، كون نقاط الفوز ستمنح 
“األحمـــر” دفعة معنوية كبيـــرة لتقديم 
التصفيـــات  فـــي  بمشـــواره  األفضـــل 
مبـــاراة  كونهـــا  بالـــذات  اآلســـيوية، 
االفتتاح ومن شـــأنها أن تمنح منتخبنا 

الكثير من األريحية في حال الفوز بها، 
خاصـــة في ظل قـــوة المنتخب الهندي 

الضيف.
ســـام  األميركـــي  منتخبنـــا  مـــدرب 
فينســـنت، يـــدرك جيـــًدا بمـــدى أهميـــة 
نقاط المواجهـــة، خصوًصا وأن النقاط 

في حال خطفها مـــن المنتخب الهندي 
سترفع من وتيرة مشواره بالتصفيات، 
الـــذي  القـــادم  مشـــواره  تكملـــة  وإن 
ســـيخوضه في شـــهر نوفمبر وتحديًدا 
خـــارج  وســـيكونان  و29،   26 يومـــي 
أمـــام  جماهيـــره  عـــن  وبعيـــًدا  أرضـــه 

العراق والهند على التوالي.
واختتم منتخبنا تحضيراته يوم أمس 
بتدريب واحد، بخوضه حصة تدريبية 
علـــى صالـــة المواجهة، وقاد فينســـنت 
المـــران األخيـــر الـــذي اســـتمر حوالـــي 

ساعة، واشتمل على عدد من الجوانب 
الفنيـــة والبدنية. وتضم قائمة منتخبنا 
12 العًبـــا، وهـــم: أحمـــد عزيـــز، محمـــد 
بوعـــالي، ميثم جميل، صباح حســـين، 
محمد قربان، أحمد نجف، محمد أمير، 
هشـــام ســـرحان، أحمـــد حســـن، محمد 

سلمان وسي جي.
 وســـيتأهل أول وثانـــي كل مجموعـــة 
من التصفيات مباشـــرًة إلى كأس آسيا 
2021 ليكـــون مجمـــوع المتأهليـــن 12 
منتخًبا، بينما ستلعب المنتخبات التي 

احتلـــت المركز الثالث في المجموعات 
ا مجزًأ مـــن مرحلة واحدة  الســـت دوريًّ
إلـــى كأس  4 منتخبـــات  يتأهـــل منهـــا 

 16 الكلـــي  المجمـــوع  ليكـــون  آســـيا، 
منتخًبا سيشـــارك في النســـخة المقبلة 

من البطولة.

“أحمر السلة” يستضيف الهند بتصفيات كأس آسيا 2021

منتخبنا الوطني لكرة السلة

محمد الدرازي

أحمد مهدي

أحمد مهدي |  تصوير: رسول الحجيري

علي مجيد

المحــرق والحــــد يكســـبان الخطــــوة األولى
ــك ــل ــم ــائـــي كـــــأس ال ــي ذهــــــاب نـــصـــف نـــهـ ــ ــة والـــــرفـــــاع ف ــامـ ــنـ ــمـ ــا الـ ــي ــط ــخ ت

كســب المحــرق والحــد جولة ذهــاب نصف نهائــي كأس الملك لكرة القــدم، بعد أن 
تخطيــا المنامــة والرفــاع علــى التوالــي، فــي المباريــات التــي أقيمــت، أمــس، على 

استاد مدينة خليفة الرياضية.

المحـــرق نجـــح في الفـــوز علـــى المنامة 
)1-2(، فيمـــا فاز الحد على الرفاع )2-0(. 
وســـيتجدد اللقاء بيـــن األطراف األربعة 
يوم 4 مـــارس المقبل في لقاءي اإلياب، 
واللذين سيحددان هوية المتأهلين إلى 

المباراة النهائية لـ”أغلى الكؤوس”.
فـــي المباراة األولى، نجـــح المحرق في 
تســـجيل هدف مبكر عبر العب المنامة 
كميل عبدهللا بالخطأ في مرماه، بعدما 
لعـــب تياغـــو ريال كـــرة عرضيـــة تابعها 
بالخطـــأ المدافـــع المنامـــي فـــي مرمـــى 
الحـــارس رضـــا بهـــرام وصـــوال للدقيقة 

.)3(
وواصـــل المحـــرق تفوقـــه في الشـــوط 

الهـــدف  تســـجيل  فـــي  ونجـــح  األول، 
الثاني إثر توغـــل برنس داخل المنطقة 
يمينـــا ولعبه كـــرة عرضية تابعهـــا بقوة 
إيفرتون في الشـــباك عند الدقيقة )32(؛ 
لينتهي الشوط األول بتقدم محرقاوي.
وفي الشـــوط الثاني، نجـــح المنامة في 
تقليـــص النتيجة فـــي الوقـــت المتأخر، 
عبـــر البديـــل فيتـــور الـــذي نجـــح فـــي 
متابعة كرة مررها عيسى موسى داخل 
المنطقـــة؛ ليقلـــص المناميـــون النتيجـــة 

قبل عشر دقائق من النهاية )80(.
ولـــم تفلح محـــاوالت المنامـــة للتعديل، 
وحافـــظ المحـــرق علـــى تقدمـــه محققا 

الفوز.

أدار المبـــاراة الحكـــم عيســـى عبـــدهللا، 
وعاونـــه ياســـر تلفـــت وعبـــدهللا صالح، 

والحكم الرابع وليد محمود.
وفـــي المبـــاراة الثانية، تمكـــن الحد من 
إنهاء الشوط األول متقدما على الرفاع 

بهدف حمل إمضاء الالعب عبدالوهاب 
المالود، وذلك بعـــد متابعته لكرة داخل 
المنطقـــة بالقـــرب مـــن مرمـــى الحارس 
الرفاعي ســـيد شـــبر علوي عند الدقيقة 

.)19(

الثانـــي، العـــب مدافـــع  الشـــوط  وفـــي 
الرفاع حمد شمســـان كرة خلفية برأسه 
للحارس ســـيد شـــبر علوي المتقدم عن 
مرمـــاه، لتتعـــدى خط المرمـــى ويعطي 
المســـاعد الثانـــي ســـيد جـــالل محفوظ 

إشـــارة لحكم الساحة علي السماهيجي 
بالهدف )53(.

أدار المبـــاراة الحكم علي الســـماهيجي، 
وعاونـــه نـــواف شـــاهين وســـيد جـــالل 
محفوظ، والحكم الرابع عمار محفوظ.

من لقاء الحد والرفاع من لقاء المحرق والمنامة

حقـــق منتخب الشـــباب لكرة القـــدم فوزا 
مدغشـــقر  نظيـــره  حســـاب  علـــى  ثمينـــا 
بنتيجـــة )4-5(، في المبـــاراة التي جمعت 
نـــادي  اســـتاد  علـــى  أمـــس،  الطرفيـــن، 
الريـــاض، ضمن منافســـات الجولة الثانية 
للمجموعة الثانية لكأس العرب تحت 20 
ســـنة المقامـــة حاليا في المملكـــة العربية 
السعودية وتستمر حتى 5 مارس المقبل.

وجـــاءت المباراة مثيرة في مجرياتها، إذ 
تبـــادل المنتخبان األســـبقية في النتيجة، 

قبل أن يحسم منتخبنا األمور لصالحه.
الالعبـــون:  منتخبنـــا  أهـــداف  وســـجل 
عبـــدهللا النمـــر )هدفين(، حســـن عيســـى، 

صالح الزبيدي وحسين عبدالكريم.
وبـــدأ المـــدرب الوطني لمنتخبنا للشـــباب 
بتشـــكيلة  المبـــاراة  كرامـــي،  إســـماعيل 
عـــادل،  ســـلمان  الحـــارس  مـــن  مكونـــة 

والالعبين: أحمد مســـلم، ســـالم حســـين، 
محمـــد  طـــه،  هانـــي  شـــريدة،  إبراهيـــم 
ســـيد  عبدالكريـــم،  حســـين  عبدالقيـــوم، 
العبيدلـــي،  عبدالرحمـــن  حيـــدر،  جـــوادر 

حسن عيسى وعبدهللا النمر.
المغـــرب علـــى  لقـــاء آخـــر، فـــازت  وفـــي 

جيبوتي بنتيجة )6-0(.

وبنـــاء عليـــه، فـــإن المغـــرب تتصـــدر بــــ 6 
نقاط، ثم منتخبنا ومدغشقر 3 نقاط لكل 

واحد منهما، وجيبوتي أخيرة بال نقاط.
أمـــام  المقبـــل  لقـــاءه  منتخبنـــا  ويلعـــب 
جيبوتـــي يـــوم األحد 23 فبرايـــر الجاري، 
ضمـــن الجولـــة الثالثة، إذ يملـــك حظوظا 

قوية في التأهل إلى ربع النهائي.

ســنة  20 تحــت  العــرب  لــكأس  الثانيــة  الجولــة 
أحمر الشباب يفوز على مدغشقر

تقــام اليــوم )الجمعــة( 3 مباريــات فــي افتتاح الجولة التاســعة مــن الدور التمهيدي لــدوري أندية الدرجــة األولى لكرة 
اليــد. وســيلتقي فــي المبــاراة األولى فريقا التضامن واالتفاق في الســاعة 4.30 عصرا وتليها مباشــرة مباراة الشــباب 
والبحريــن الســاعة 6 مســاء، وفــي المبــاراة الثالثة يلعب النجمة والدير عند الســاعة 7.30 على صالــة اتحاد اللعبة بأم 

الحصم.

مباريـــات اليـــوم تعتبـــر مهمـــة فـــي 
ظـــل حســـابات بعـــض الفـــرق في 

المنافســـة علـــى التأهـــل للدورة 
السداســـية كالديـــر والبحريـــن 
فاالتفـــاق  الشـــباب.  وأيضـــا 
يمتلك 20 نقطـــة ويريد الفوز 
للحفاظ على وصافة الترتيب 

خلـــف األهلـــي، والتضامـــن )11 
نقطـــة( يســـعى للفـــوز لتحســـين 

مركزه.
وفي المباراة األخرى بين البحرين )12 

نقطـــة( مـــن 8 مباريات والشـــباب )11 نقطة( 
مـــن 7 مباريـــات، يريـــد األول الفـــوز وتعزيـــز موقفه 

مـــع تبقي مباراة أخـــرى وأخيرة، أما 
الشـــباب فيمتلـــك فرصـــة للتأهـــل 
ولكـــن يحتـــاج الفـــوز فـــي جميع 
مبارياتـــه بـــدءا مـــن اليـــوم مـــع 

سقوط الدير الخصم المباشر.
وفي اللقاء األخير، يدخل الدير 
هـــذه الموقعة وفـــي رصيده 15 
نقطـــة مـــن 8 مباريـــات، ويهدف 
للفـــوز وتقويـــة حظوظـــه بنســـبة 
مـــع وجـــود مبـــاراة أخيـــرة،  كبيـــرة 
وهـــذا األمـــر لن يتحقـــق إال بعـــد اجتياز 
محطة النجمة )17 نقطة( الذي يريد االنتصار 

والحفاظ على مركزه في المقدمة.

التضامــن واالتفــاق الشــباب والبحريــن النجمــة والديــر
3 مباريات في الجولة 9 لدوري اليد



عبدالرحيم يواصل المنافسة على رئاسة النجمة
الســباق  النجمــة  نــادي  لرئاســة  المرشــح  ســيواصل عيســى عبدالرحيــم 
االنتخابي دون االنســحاب لصالح منافسيه الشيخ عبدالرحمن بن مبارك 
ا علــى األنبــاء المتداولــة بخصوص  آل خليفــة وعبــاس أحمــدي وذلــك ردًّ

نيته في االنسحاب.

 ورفض عيســـى عبدالرحيم االدالء 
بأي تصريح، فيما أكد مصدر رسمي 
مقـــّرب مـــن األخيـــر أنـــه مـــاض في 
الترشح من دون االعتماد على قائمة 
محـــددة، الفًتا النظر إلـــى أن الخيار 
العموميـــة  الجمعيـــة  أمـــام  مفتـــوح 
الختيـــار األفضل واألكفـــاء لعضوية 
مجلـــس اإلدارة وأن عبدالرحيـــم لن 

يفرض أي أسماء معينة.
البرنامـــج  أن  المصـــدر  وأضـــاف 
إصـــاح  علـــى  يرتكـــز  االنتخابـــي 
الوضع المالي للنادي وتقليل الديون 
وذلـــك مـــن خـــال تســـخير خبرتـــه 
في مجال التجـــارة وإدارة األعمال، 
مختلـــف  مـــع  القويـــة  وعاقاتـــه 

الوجهاء والشخصيات في الباد.

 وتابـــع المصـــدر “النجمـــة نـــاد يملك 
حافلـــة  وســـيرة  وأمجـــاًدا  تاريًخـــا 
ولديـــه  والبطـــوالت  باإلنجـــازات 
قاعـــدة جماهيريـــة ال يســـتهان بهـــا، 
وهـــو النـــادي الـــذي تربـــى وترعـــرع 
فإنـــه  وبالتالـــي  عبدالرحيـــم،  فيـــه 
عـــازم علـــى قيادتـــه إلـــى المزيد من 
مـــن  وعودتـــه  واالزدهـــار  التطـــور 
جديد إلى سكة البطوالت..”، مؤكًدا 
قـــوة حظوظ عبدالرحيـــم في الفوز 

بمنصب الرئاسة.
عيسى عبد الرحيم الذي ولد في 17 
نوفمبر 1959م بدأ نشـــأته الرياضية 

العًبـــا لكرة القدم فـــي صفوف نادي 
اليرمـــوك، كما مـــارس رياضة ألعاب 
القوى، ولكن العمل اإلداري استهواه 

ليتقلـــد منصب نائب رئيـــس الرفاع 
الشـــرقي في عام 1987م، كما شغل 
منصـــب نائـــب رئيس نـــادي الوحدة 
مـــن 1989 حتـــى 1990، ثـــم تـــرأس 
 1992 حتـــى   1990 منـــذ  النـــادي 
ويعـــرف لغايـــة اآلن بأنـــه نجمـــاوي 

االنتماء والهوية.

ونظًرا لشـــغفه الشـــديد بلعبـــة الكرة 
الطاولـــة فقـــد تولى منصب رئاســـة 
اتحـــاد الطاولة في عـــام 1996، كما 
تـــرأس اللجنـــة التنظيميـــة للطاولـــة 
وكان عضـــًوا فـــي اللجنـــة األولمبية 

البحرينية.
ا   وكان نادي النجمة قد أعلن رســـميًّ
عن عقد اجتماع الجمعية العمومية 
بتاريـــخ 26 فبرايـــر الجاري الســـاعة 
7:30 م بمقر النادي بضاحية الفاتح 
بحضور أعضـــاء الجمعية العمومية 
والذيـــن  لاشـــتراكات  المســـددين 

يحق لهم التصويت.

عيسى عبدالرحيم

وّجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة الرئيــس الفخــري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القــدرة، المكتب اإلعالمي لســموه ومركز المعلومــات بتغطية مميزة 
لمهرجان عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة للقدرة للعام 2020، الذي ســيقام خالل أيام 27 و28 و29 فبراير الحالي 

و1 مارس المقبل بتنظيم من االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في قرية البحرين الدولية للقدرة. 

 وحـــرص توفيق الصالحي مدير المكتب 
اإلعامـــي لســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة ومركـــز المعلومات على تنفيذ 
توجيهات ســـموه بتشكيل لجنة إعامية 
لتغطية المهرجان بأفضل صورة لوسائل 
اإلعام المرئية والمقروءة والمســـموعة، 
حيـــث ضمت اللجنة عناصـــر إعامية ذو 
خبرة واسعة بتغطية سباقات الفروسية. 
 وأعـــرب توفيـــق الصالحـــي عـــن شـــكره 
وتقديره إلى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة علـــى دعـــم ســـموه المتواصل 
والذي ســـيكون دافًعا كبيًرا ألفراد اللجنة 

اإلعامية بتغطية متميزة، مقّدًما الشـــكر 
إلى ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل 
خليفـــة رئيس االتحاد الملكي للفروســـية 
وسباقات القدرة على متابعته المستمرة 

وتقديم كامل الدعم. 
االجتمـــاع  الصالحـــي  توفيـــق  وتـــرأس   
اللجنـــة  أن  أكـــد  حيـــث  للجنـــة،  األول 
ســـتكون حريصـــة علـــى عكـــس الصـــورة 
المشـــرقة للمهرجان الذي يحظى برعاية 
كريمـــة مـــن جالـــة الملـــك، مشـــيًرا إلـــى 
أن اللجنـــة ستســـاهم دون شـــك بإخـــراج 
مـــن  بأفضـــل صـــورة تنظيميـــة  الســـباق 

خـــال التغطية اإلعامية الواســـعة التي 
سيشهدها المهرجان الكبير. 

  وأوضـــح توفيق الصالحي أن التنســـيق 
مســـتمر مع وزارة شؤون اإلعام متمثلة 
لتغطيـــة  الرياضيـــة  البحريـــن  بقنـــاة 
المهرجان على الهواء مباشرة إضافة إلى 
مخاطبة قناة دبي ريسنغ وقناة أبوظبي 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة لنقل 

وقائع المهرجان على الهواء مباشرة. 
اللجنـــة  إن  الصالحـــي  توفيـــق  وقـــال   
اإلعاميـــة تضـــم العديـــد مـــن الوحدات، 
منهـــا وحـــدة النقـــل المباشـــر، والتغطيـــة 

الصحفيـــة، والبرنامج الخاص للمهرجان، 
إضافـــة إلـــى وحـــدة التغطيـــة اإلخبارية، 
أن  إلـــى  مبّيًنـــا  التحليلـــي،  واالســـتوديو 

التغطية باللغتين العربية واإلنجليزية. 
اإلعاميـــة  التغطيـــة  أن  إلـــى  وأشـــار   
ستشـــمل الصحف المحليـــة التي تحرص 

على إبـــراز التغطية بصـــورة متميزة عبر 
فرد صفحات ومســـاحة مميزة للمهرجان 
مســـتوى  علـــى  األغلـــى  يعتبـــر  الـــذي 
البطـــوالت التـــي ينظمها االتحـــاد الملكي 

للفروسية وسباقات القدرة. 
 ووضعـــت اللجنـــة اإلعامية خطة عملها 

التي ســـتنطلق اعتباًرا مـــن األحد المقبل 
وستســـتمر حتى نهايـــة المهرجـــان بعدة 
أيـــام، حيـــث ستشـــتمل علـــى العديد من 
التغطيات في كافة وسائل اإلعام ومنها 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي والمواقـــع 
الصحـــف  إلـــى  إضافـــة  اإللكترونيـــة، 
التعـــاون  مجلـــس  بـــدول  الخارجيـــة 
اســـتمع  االجتمـــاع  وخـــال  الخليجـــي، 
أعضـــاء  لمقترحـــات  الصالحـــي  توفيـــق 

اللجنة اإلعامية.

تغطية - المكتب اإلعالمي

“إعالمية” مهرجان جاللة الملك للقدرة ترفع خطة التغطية

جانب من االجتماع

إصالح الوضع 
المالي وتقليل 

الديون أهم 
أهدافه

الصالحي يشيد 
بدعم ناصر بن حمد 
وعيسى بن عبدهللا

حسن علي

تغطية - اللجنة االعالمية

تحــت رعاية ســمو الشــيخ عيســى بــن عبــدهللا آل خليفة رئيــس االتحاد الملكي للفروســية 
وســباقات القــدرة تنطلــق صبــاح يوم اليــوم الجمعة منافســات بطولة منــارة البحرين لقفز 
الحواجز وتقام منافســاتها على ميدان االتحاد الرياضي العســكري بالرفه، حيث ينتظر أن 
تشهد البطولة السابعة من موسم بطوالت قفز الحواجز منافسات مثيرة وشيقة بالميدان 
بناء على ما شهدته البطوالت الست الماضية من تحٍد كبير بين الفرسان وإثارة وتشويق 

إلى جانب المشاركة الواسعة. 

مسابقات البطولة 

 وســـتنطلق فعاليات البطولة عند الســـاعة 9 
مـــن صباح اليـــوم الجمعة بأولى المســـابقات 
الناشـــئين  لفئـــة  األولـــى  المســـابقة  وهـــي 
التأهـــل لمرحلـــة  المســـتوى األول )مســـابقة 
التمايز( وهي مســـابقة جولة مع جولة تمايز 
ضـــد الزمـــن للمتعادليـــن علـــى المركـــز األول 
وارتفاع الحواجز 100 ســـم، ســـرعة المسلك 

350 متـــرا/  دقيقـــة، المســـابقة الثانيـــة فئـــة 
الناشـــئين المســـتوى الثانـــي )مســـابقة علـــى 
مرحلتين( وارتفاع الحواجز 110 سم سرعة 
المســـلك 350 مترا/  دقيقة، المســـابقة الثالثة 
فئـــة المبتدئين من العموم المســـتوى األول، 
)مســـابقة علـــى مرحلتيـــن( وارتفـــاع  وهـــي 
حواجزهـــا 110 ســـم وســـرعة المســـلك 350 
متـــرا/  دقيقة، المســـابقة الرابعـــة للمتقدمين 

)مسابقة السرعة ضد الزمن( ونوعها مسابقة 
سرعة مباشرة ضد الزمن وارتفاع حواجزها 
120 سم، سرعة المســـلك 350 مترا/  دقيقة، 
المتقدميـــن  فئـــة  الخامســـة  والمســـابقة 
النقـــاط  جمـــع  مســـابقة  الثالـــث  المســـتوى 
وارتفاع حواجزها 130 سم وسرعة المسلك 
350 مترا/  دقيقة والمســـابقة السادسة وهي 
أهـــم وأقـــوى المســـابقات المســـابقة الكبـــرى 
جولتين غير متماثلتيـــن، وارتفاع حواجزها 
140 سم، سرعة المسلك 350 مترا/  دقيقة. 

واجب وطني ومسؤولية مجتمعية 

  وحـــول رعاية شـــركة منـــارة البحرين لهذه 
البطولـــة أعرب رئيس مجلس إدارة الشـــركة 
محمـــد المناصير عن ســـعادة الشـــركة بدعم 
بطولـــة القفز اليـــوم، مؤكًدا أن دعم الشـــركة 

يعـــد  الرياضيـــة  والفعاليـــات  للرياضييـــن 
ا ومســـئولية مجتمعية، مضيًفا  واجًبـــا وطنيًّ
أن رعايـــة الشـــباب البحرينـــي والمســـابقات 
الرياضيـــة نهـــج راســـخ لـــدى إدارة الشـــركة، 
الخيـــل  وبطـــوالت  مســـابقات  أن  مشـــيًرا 
بالمملكـــة تشـــهد تطـــوًرا واضًحـــا وحققـــت 
رياضـــة الخيل هذه الرياضة األصيلة العديد 
مـــن اإلنجازات والمكتســـبات، منّوًهـــا بالدور 
الريـــادي الـــذي يقـــوم به ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جالـــة الملـــك 
لألعمال الخيرية وشـــئون الشباب، مستشار 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي،  األمـــن 
للشـــباب والرياضة، الرئيس الفخري لاتحاد 
الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة لتطوير 
رياضـــة  وخصوًصـــا  البحرينيـــة  الرياضـــة 
الخيل وقفز الحواجز، مشـــيًدا بجهود سموه 
الحثيثة وســـعيه المستمر لارتقاء بالرياضة 

البحرينيـــة والوصول بها ألعلى المراتب عبر 
المنجـــزات والمكتســـبات التـــي تحققهـــا في 
مختلـــف المحافـــل، كما وأشـــاد أيًضا بجهود 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبـــدهللا آل خليفة 
رئيس االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 

القـــدرة فـــي تطوير هذه الرياضة والفرســـان 
وجهـــوده الواضحـــة فـــي ترجمـــة توجهـــات 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي 
أثمـــر عنها تحقيق رياضـــة الخيل للعديد من 

اإلنجازات المشرفة.

برعايــة عيســى بن عبــداهلل وعلى ميــدان االتحاد الرياضي العســكري

انطالق المسابقة السابعة لموسم القفز اليوم

محمد المناصير سمو الشيخ عيسى بن عبدالله 
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سيطرة إماراتية على األشواط والسبت سيف النخبة
صقارو اإلمارات يتألقون في بطولة ناصر بن حمد الدولية
شهدت بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الدولية للصقور تألًقا الفًتا وسيطرة واضحة من صقاري دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة علــى األشــواط األربعــة األولى للمســابقة التي تقام برعاية كريمة من قبل ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك المفدى لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب 

والرياضة ضمن إطار النسخة السادسة من موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد.

 وفي شـــوط الحـــرار خطف الصقار 
الكنـــدي  أحمـــد  حمـــد  اإلماراتـــي 
المركـــز األول وبطولة هذا الشـــوط 
بعـــد أن قطـــع الطيـــر المســـافة في 
زمـــن يبلغ )17.117 ثانيـــة(، متفوًقا 
علـــى فريـــق دبـــي الـــذي جـــاء ثانًيا 
)17.357 ثانية(، فيما جاء الكويتي 
فـــواز فاح النون في المركز الثالث 

)17.609 ثانية(.
 وعلى مســـتوى شـــوط الشـــواهين 
الذي شهد سيطرة إماراتية صريحة 

مـــن المركـــز األول وحتـــى الثامـــن، 
الفاســـي  أحمـــد  ســـلطان  احتكـــر 
المركزيـــن األول والثانـــي )17.231 
ثانيـــة( و)17.311 ثانية(، ثم عمران 
فالح النعيمي ثالًثا )17.523 ثانية(.
الخلـــط  الجيـــرات  شـــوط  وشـــهد   
علـــى  مطلقـــة  إماراتيـــة  ســـيطرة 
المراكز العشـــرة األولى بالكامل في 
مشهد يؤكد مدى التفوق اإلماراتي 

الذي تشهده منافسات البطولة.
 وســـيطر فريـــق دبي علـــى المراكز 

الثاثـــة األولـــى عبر صقـــور النخبة 
أوالً )20.022 ثانيـــة(، وحـــظ ثانًيـــا 
ثالًثـــا  وملفـــت  ثانيـــة(،   20.313(

)20.394 ثانية(.
 وحـــل حمـــدان ســـعيد الكتبـــي في 
ثانيـــة(،   20.408( الرابـــع  المركـــز 
ثـــم فريق دبـــي مجدًدا فـــي المركز 
الخامـــس )20.422 ثانيـــة(، متفوًقا 
على حســـين ناصر عبدهللا سادًســـا 
)20.542 ثانيـــة(، ثم ســـعيد مصبح 
ثانيـــة(،   20.582( ســـابًعا  الشـــدى 

وحســـين ناصر عبدهللا مجدًدا في 
ثانيـــة(،   20.742( الثامـــن  المركـــز 
وحمد جمعة ثاني تاســـًعا )20.795 
ثانيـــة(، ثـــم ســـعيد مصبح الشـــدى 

عاشًرا )20.940 ثانية(. 
الرابـــع  الشـــوط  مســـتوى  وعلـــى   
الخـــاص بفئـــة جيـــرات الشـــواهين 
ســـعيد  حمـــدان  اإلماراتـــي  حقـــق 

 17.975( األول  المركـــز  الكتبـــي 
ثانية(، حيث تمكن صقارو اإلمارات 
مـــن الســـيطرة علـــى هـــذا الشـــوط 
باســـتثناء المركـــز الثانـــي الذي كان 
مـــن نصيـــب الكويتـــي ســـعد فالـــح 
العازمي )19.008 ثانية(، فيما جاء 
المركـــز الثالـــث مـــن نصيـــب محمد 

خليفة المنصوري )19.375 ثانية(.

 ويتأهل لشوط النخبة الدولي على 
كأس ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة أفضـــل الصقارين الذين 
يحققون أســـرع زمن في األشـــواط 
األولـــى، حيث يقـــام ســـباق النخبة 
الدولـــي يـــوم الســـبت فـــي ميـــدان 
الصقـــور بقريـــة البحريـــن الدوليـــة 

لسباقات القدرة.

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

 جانب من المنافسات



انطالًقا من إيمانه بدعم المشــاريع والمبادرات الثقافية التي تعكس أثرها التنموي واإلنســاني على الحراك المجتمعي في المملكة، قدم البنك األهلي المتحد 
دعًمــا ســخًيا لمركــز الشــيخ إبراهيــم للثقافــة والبحــوث لتعزيــز مشــروعات المركــز وأنشــطته الثقافيــة. قدمت الدعم الســيدة نســيمة حيدر، رئيــس الخدمات 

المصرفية الخاصة في البنك األهلّي المّتحد إلى السيدة أزميرالدا قباني مديرة المركز.

 ويأتـــي ذلك في إطار تعبير البنك 
عن حرصه على تقديم المســـاعدة 
إســـهاًما  المركـــز  إلـــى  المتواصلـــة 
منـــه فـــي إثـــراء دوره الريادي في 
خلق الظـــروف المؤاتيـــة للنهوض 
والبشـــرية  االقتصاديـــة  بالتنميـــة 
األساســـية  المخرجـــات  وتعزيـــز 
والتراثيـــة  الثقافيـــة  للمشـــاريع 

والمعمارية التي تشهدها المملكة.
صّرحـــت  المناســـبة،  هـــذه  وفـــي   
نســـيمة حيدر قائلـــًة: “انطالًقا من 
دور مركز الشـــيخ إبراهيم للثقافة 
التوثيـــق  فـــي  الرائـــد  والبحـــوث 
لتراث البحريـــن واهتمامه باإلرث 
الثقافـــي والعمرانـــي فـــي المملكة، 
يســـعدنا في البنك األهلّي المّتحد 

أن نقّدم هذا الدعم لنساهم بدورنا 
فـــي دعم جهود ومبـــادرات المركز 
التـــي ترفـــد الحيـــاة الثقافيـــة في 
حمايـــة  فـــي  وتســـاهم  البحريـــن 

ماضيها العريق وتراثها الغني”.
 ومـــن جانبهـــا، صّرحـــت أزميرالدا 
الشـــيخ  مركـــز  مديـــرة  قبانـــي، 
والبحـــوث،  للثقافـــة  إبراهيـــم 

قائلـــة: “أود أن أعـــرب عـــن تقديـــر 
المركـــز دعم البنـــك األهلّي المّتحد 
المتواصل ألكثر من عشـــر سنوات 
لمختلف مشـــاريعنا وعـــن امتناننا 
لمســـاندته خطط المركز وبرامجه 
التـــي تهدف في المقـــام األول إلى 
الوطنـــي  التـــراث  علـــى  الحفـــاظ 

أثناء تقديم الدعملمملكة البحرين”.

 المنامة - البنك األهلي المتحد

إبراهيم الشيخ  لمركز  الدعم  يقّدم  المّتحد”  “األهلّي 
ــادرات الــثــقــافــيــة ــ ــب ــ ــم ــ ــك بـــدعـــم الـــمـــشـــاريـــع وال ــن ــب ــا مـــن إيـــمـــان ال ــاًقـ ــطـ انـ
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هـــاش تـــاق “#الجـــراد” ترنـــد اليــوم فــي البحـــريـــن
وســـائل  عبـــر  ناشـــطون  تـــداول 
التواصل االجتماعي صورا لوصفات 
طبخ للجراد، بعدما نشـــر في ســـماء 
أســـراب  لظهـــور  البحريـــن  مملكـــة 
مـــن الجـــراد فـــي مختلـــف المناطق. 
وانقســـم المتفاعلـــون إلـــى فريـــق مؤيـــد 
لتنـــاول الجـــراد، واآلخـــر معـــارض لما له 
مـــن تبعـــات وأمراض محملـــة وتخوفهم 
مـــن “الكورونـــا”. ومن جهة أخرى، أشـــار 
المـــزارع حســـين جعفـــر صاحـــب مزرعة 
حسين: أخذنا احتياطنا منذ يومين، بعد 
معرفتنا مـــن المزارعين بالمملكة العربية 

السعودية.
بتجهيـــز  قـــام  الـــكادر  أن  إلـــى  وأشـــار 
المبيدات الحشرية لمواجهة خطر دخول 
الجـــراد إلـــى المزرعة وتلـــف محاصيلها، 

كما تم إغالق البيوت الزراعية.
قامـــت  الزراعـــة  وكالـــة  أن  وأضـــاف 
بالتواصل مع المزارعين في حال تواجد 
خطر على دخول الجراد إلى المحاصيل 

الزراعية فيجب إعالمهم.
واردف أننـــا قمنا بعمـــل مناوبتين للعمال 
في المزرعة في حال أي غزو للجراد في 

المزرعة برش المبيدات.
عبدالوهـــاب  هشـــام  المـــزارع  وأوضـــح 
صاحب مزرعـــة الخضار في هورة عالي 

إلـــى أنـــه تـــم إغـــالق البيـــوت المحميـــة 
يحمـــي  أن  يمكـــن  ال  فيمـــا  بالشـــبك، 

المزارعون األشجار الخارجية.
كمـــا تـــم تجهيـــز آالت الـــرش للمبيـــدات 
الحشـــرية الوقائيـــة. ومـــن جهته، أشـــار 
المـــزارع ميـــرزا حســـن إلـــى أنهـــم قاموا 
فـــي  الزراعيـــة  المحميـــات  بإغـــالق 
مزرعته الموجودة في منطقة الجســـرة، 

واالستعداد لرش المبيدات الحشرية.
التواصـــل  رواد  مـــن  عـــدد  وتـــداول 
الفيديوهـــات  مـــن  عـــددا  االجتماعـــي 
فـــوق  للجـــراد  الهائـــل  العـــدد  توضـــح 
بالهلـــع  الطـــالب  وأصيـــب  المـــدارس، 

لمشاهدة عددها الهائل.
وبين أخصائيون في البيئة أنه من فوائد 
الجـــراد القضـــاء علـــى جميع الحشـــرات 
الضـــارة أثناء طيرانه، وهبوطه وتوقفه، 
مما يجعل األراضي التي عبر من خاللها 

طاهرة من األوبئة واألمراض.
وقـــد أعلنـــت الصومـــال حالـــة الطـــوارئ 
بســـبب غزو الجراد الصحراوى، مشـــيرة 
إلـــى أنـــه يشـــكل تهديـــدا خطيـــرا لألمن 

الغذائـــى الوطنى، وذكر راديو “شـــابيلي” 
الصوماليـــة  الحكومـــة  أن  الصومالـــي، 
أعربـــت عـــن قلقهـــا إزاء المخاطـــر التـــي 
لموســـم  الصحـــراوي  الجـــراد  يشـــكلها 

زراعـــة المحاصيـــل الذى يبـــدأ فى أبريل 
المقبـــل، مشـــددة علـــى ضرورة التوســـع 
فـــي عمليات المكافحة، مع حماية ودعم 

سبل عيش المزارعين والرعاة.

مزارع بحريني يتفقد المحصول مزارعون جهزوا المبيدات الحشرية لمواجهة خطر دخول الجراد

مزارعون لــ”البالد”: 
أغلقنا البيوت 

المحمية.. وجهزنا 
“مكاين” رش المبيدات

“الزراعة”: : انتشار الجراد ال يشكل خطورة
التكاثر ولــيــس  االنــتــشــار  دول  ضمن  مــن  البحرين 

قالت وكالة الزراعة والثروة والبحرية بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إنها تتابع بالغات عن انتشار أعداد 
من الجراد ببعض مناطق البحرين امس )الخميس(.

 وأوضحــت فــي بيــان صــادر عنهــا، أن فــرق قســم الحجر ووقاية النبــات يتولى عمليــة رش المبيدات فــي المناطق التي ينتشــر فيها 
الجــراد بكثــرة. وذكــرت الوكالــة أن الفريــق المعنــي بمتابعة هــذا األمر يتابع منذ مطلع شــهر فبرايــر الجاري تطورات انتشــار الجراد 
ا مــع المركز الوطني لمكافحــة الجراد في المملكة العربية الســعودية لتبــادل المعلومات  فــي المنطقــة، كمــا أن هنــاك تواصالً مســتمرًّ

بخصوص تطورات انتشار الجراد في المنطقة.

 وأشـــارت إلى أن سبب انتشار الجراد 
مـــن  جـــوي  منخفـــض  بفعـــل  يأتـــي 
الناحيـــة الجنوبية ينتهـــي في المنامة 
نتـــج عنه رياح ســـرعتها 30 كيلومتًرا 
في الســـاعة، وتسببت هذه الرياح في 
نقل مجموعـــات كبيرة من الجراد من 
اليمـــن وســـلطنة عمـــان حتـــى وصلت 

الدمام واألحساء وبقيق.
 وبّينـــت أن مملكـــة البحريـــن ليســـت 
في مســـار الجراد، وتعـــد البحرين من 

المناطـــق التي يصل إليها بعض أعداد 
الجـــراد مـــن وقت آلخـــر، مؤكـــدة أنه 
في الغالب ال يشـــّكل خطـــورة. وطبًقا 
للتصنيف المعتمد مـــن هيئة مكافحة 
المنطقـــة  فـــي  الصحـــراوي  الجـــراد 
الوسطى، فإن مملكة البحرين هي من 
ضمن دول االنتشـــار وليست من دول 
التكاثـــر أو المواجهـــة والتـــي تشـــمل 
)مصـــر- الســـودان- اثيوبيـــا- عمـــان - 

المملكة العربية السعودية- اليمن(.

وطبًقـــا لطبيعـــة وســـلوك الجـــراد فإن 
عمليـــات المكافحـــة الرئيســـة تجـــرى 
فـــي مناطـــق وضـــع البيـــض والتكاثـــر 
فـــي دول المواجهـــة والممتـــدة علـــى 
ســـواحل البحـــر األحمـــر خصوًصا في 
فتـــرة ما بعد ســـقوط األمطار، ويجب 
اإلشارة إلى أن إجراء عمليات المسح 
واالستكشـــاف من خـــالل المختصين 
بالـــدول األعضـــاء في هيئـــة مكافحة 
فـــإن  ثـــم  ومـــن  الصحـــراوي  الجـــراد 

تبـــادل المعلومـــات بيـــن الـــدول هـــي 
األداة الرئيســـية فـــي نجـــاح وســـائل 
المكافحة والسيطرة على الجراد. لذا 

فإن عمليـــات الرصد لتحركات الجراد 
واستكشاف األطوار األولى منه ومن 
ثـــم إجراء عمليات المكافحة يســـاهم 

بدرجة كبيرة في القضاء على الجراد 
منـــع  وبالتالـــي  تكاثـــره  مناطـــق  فـــي 

انتشاره إلى بقية الدول.

وكالة الزراعة انتشار أعداد من الجراد ببعض مناطق البحرين ال يشكل خطورة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أيمن يعقوب

أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
النســـخة الخامســـة من مهرجـــان البحرين 
للطعـــام يوم الخميـــس الموافق 20 فبراير 
2020 فـــي خليج البحريـــن، على فترتين، 
حيـــث تســـتمر األولـــى حتـــى تاريـــخ 29 
فبرايـــر الجاري، بينما تمتـــد الفترة الثانية 

ما بين 5 إلى 14 مارس المقبل. 
ويأتـــي ذلك ضمـــن إطار جهودهـــا الجادة 
ومســـاعيها الدؤوبـــة الســـتضافة مختلف 
الفعاليـــات الترفيهيـــة علـــى مـــدار العـــام، 
والتـــي من شـــأنها أن تســـلط الضـــوء على 
اإلنجاز الباهر والمتمثل في اختيار مدينة 
المنامة “عاصمة الســـياحة العربية 2020”، 
عـــالوة علـــى المســـاهمة بتطويـــر وتنميـــة 

القطاع السياحي المحلي.
وفـــي معـــرض حديثـــه حـــول المهرجـــان، 

صـــرح الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة البحرين 
المؤيـــد:  نـــادر  والمعـــارض  للســـياحة 
“يســـعدنا جـــًدا أن نقـــدم لـــزوار مهرجـــان 
البحرين للطعام تجربة شـــاملة من المتعة 
أنشـــطة  وتشـــمل  العائلـــة،  أفـــراد  لجميـــع 
وعروض ترفيهية وموســـيقية ومسابقات 

ومســـاحات مخصصـــة لألطفـــال. ونفخـــر 
أيًضـــا بالفـــرص الـــذي يقدمهـــا المهرجـــان 
لمنافـــذ بيع المأكـــوالت والمطاعم المحلية 
المشـــاركة لتعريـــف شـــريحة واســـعة مـــن 
اإلقبـــال  وتعزيـــز  بمنتجاتهـــا  الجمهـــور 
عليها. ونولي في هيئة البحرين للســـياحة 

عـــدد  بزيـــادة  بالًغـــا  اهتماًمـــا  والمعـــارض 
الفعاليـــات المقامـــة بالمملكـــة واســـتضافة 
المناســـبات والمهرجانات المفضلة لجميع 
أفراد األســـرة، بما يتوافـــق مع رؤية “بلدنا 
بلدكم” الســـاعية إلثراء القطاع الســـياحي 

البحريني”. 

ويقدم المهرجان خيارات عديدة لعشاق 
الطعـــام مـــع نخبـــة مـــن أفضـــل المحالت 
والمشـــروبات  األطعمـــة  بيـــع  ومنافـــذ 
المحليـــة ومتاجـــر بيـــع المـــواد الغذائيـــة 
واألغذيـــة الصحيـــة والعضويـــة. ويبلـــغ 
فـــي  المشـــاركة  المطاعـــم  إجمالـــي 

والثانيـــة،  األولـــى  بفترتيـــه  المهرجـــان 
أكثـــر من 200 مطعم يقدم للزوار أشـــهى 
األطعمة والمأكوالت العالمية، ويحتضن 
المهرجـــان أيًضـــا محطـــات حيـــة للطهي 
وقريـــة تراثية تقدم المأكوالت الشـــعبية 

للجمهور. 

المنامة - هيئة السياحة والمعارض

“السياحة” ُتدشن النسخة الخامسة لمهرجان الطعام



توسع في تجارتك وال تخف من القادم.

مهام جديدة أضيفت إليك ألنك متميز في العمل.

لديك أداء رائع في التعامل مع الزمالء.

نظرة العين ال تكذب، فهي تظهر مشاعرك.

لديك القدرة على العمل فترات طويلة.

رحلة قصيرة مع األصدقاء خارج البالد.

تعاني من مشكلة مادية، حاول أن تجد حال.

اإلخوة نعمة من ربنا حافظ على إخوتك.

تتلقى الكثير من اإلشادة نظير إنجازك لعملك.

استمر في القراءة والمطالعة فهي أفضل وسيلة 
لك.

التزم بأمور أهلك وخصص وقتا خاصا بهم.

عليك بممارسة الرياضة فهي سبب لصحتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

21 فبراير

 1965
اغتيال مالكـــوم إكس أو الحاج 
اتحـــاد  رئيـــس  شـــباز  مالـــك 
األفارقـــة األميركان والمتحدث 
لحركة  الرســـمي 
اإلســـام  أمـــة 
وجـــوده  أثنـــاء 
قاعـــة  فـــي 
المؤتمـــرات فـــي 
مدينة نيويورك.

تســتعد النجمــة اللبنانيــة إليســا، إلحياء حفــل غنائي 
بمناســبة عيد نوروز، في 20 مــارس المقبل، في العراق 
وتحديــًدا مدينة أربيــل، ومن المقرر أن تقــدم فيه عدًدا 
مــن أبــرز أغانيها، مــن بينها “إلــى كل اللــي بيحبوني”، 

و”كرهنــي”، و”أنــا وحيدة”، و”نفســي أقولــه”، و”مكتوبة 
ليك” وغيرها من األغاني.

وأحيت إليســا يــوم الجمعــة الماضي حفًل بمناســبة عيد الحب فــي القرية 
العالمية بدبي، وقدمت فيه باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة.

بعد غياب 5 ســنوات عن المســرح، ومنذ مسرحية “بل 
عطاء”، التي شاركت فيها بمهرجان الكويت المسرحي، 
كشــفت الفنانة منال الجارالله عن عودتها مجدداً إلى 
خشبة “أبي الفنون” من خلل إخراج مسرحية األطفال 

“بيبي شــارك”. وتتحدث الجارالله عن تجربتها الجديدة 
قائلــة: “هذا العمل مختلف تمامًا عــن تجاربي اإلخراجية 

السابقة، ألنها الخطوة األولى في مجال اإلخراج لمسرح الطفل الجماهيري، 
الفتة إلى أن التجربة جديدة بالنسبة إليها، وكانت مترددة كثيراً.

انتشــرت على مواقع التواصــل االجتماعي لقطة طريفة 
للفنــان وائل كفــوري، الــذي عّبر عن ســعادته باإلنجاز 
بطريقة شــبابية ُملِفتــة، حين نجح بالتحــدي الخاص 

برمي الزجاجة.
ويظهر كفــوري في الفيديو القصير المتداول وهو يرمي 

قارورة المياه على الرّف، فتصل واقفة وتثُبت دون وقوعها، 
وهو ما أسعده وعّبر عنه بحركٍة احتفالية تلقائية بين مرافقيه. 

ويستعد كفوري لتقديم العديد من الحفلت في األسابيع المقبلة.

لقطة وائلبال عطاءحفل إليسا
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بعـــد غيـــاب 3 ســـنوات عـــن حفات 
“فبرايـــر الكويـــت”، ســـجلت الفنانة 
جديـــًدا  نجاًحـــا  أحمـــد  بلقيـــس 
وقدمـــت  الكويتـــي،  الجمهـــور  مـــع 
حفـــًا غنائًيـــا تنوعت بـــه األغنيات 
مـــن بيـــن مجموعـــة أهـــم أغنياتهـــا، 
وأغنيات أخـــرى اختارتها وقدمتها 
مـــن أغنيات عمالقـــة الفن الخليجي 

والعربي.
اختياراتهـــا  فـــي  تميزهـــا  وأكـــدت 
الناجحـــة أمـــام الجمهـــور الـــذي لـــم 
يتوقـــف عـــن التفاعـــل علـــى مـــدار 
ساعة ونصف من الغناء المتواصل، 
برفقـــة فرقتهـــا الموســـيقية بقيادة 

وبحفـــل  فايـــد،  وليـــد  المايســـترو 
تشـــاركت بـــه مـــع الفنـــان اإلماراتي 
حســـين الجســـمي، من تنظيم مركز 
رويشـــد، وبالتعاون مع “روتانا” في 

مركز األمير جابر األحمد الثقافي.
ســـعادتها  عـــن  بلقيـــس  وأعربـــت 
بالكويـــت،  المتعـــددة  بنجاحاتهـــا 
وقالـــت مخاطبتهم “يا زينكم وزين 
حضوركـــم”، وأكـــدت أنها ستســـعى 
دائًمـــا لتقديـــم ما هو أفضـــل ويليق 
يتابعهـــا  الـــذي  الراقـــي،  بالجمهـــور 
ويحبهـــا فـــي كل مكان فـــي الوطن 
الحـــارة  تهانيهـــا  مقدمـــة  العربـــي، 

باألعياد الوطنية في الكويت.

بلقيس تسجل نجاحا كبيرا بالكويت

1972
الرئيس األميركي ريتشارد نيكسون يزور جمهورية الصين الشعبية.

 1973
 مقاتات إسرائيلية تسقط طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية.

 2016
إعصار وينستون أقوى إعصار استوائي تم تسجيله يضرب جزيرة فيجي.

 1848
كارل ماركس وفريدريك أنجلز ينشران اإلعان الشيوعي.

 1922
المملكة المتحدة تنهي حمايتها التي فرضتها على مصر العام 1914.

اعتذرت الفنانة شيري 
عادل عن عدم المشاركة 
في بطولة مسلسل “حب 
عمري”، للمخرجة شيرين 
عادل، المقرر عرضه في 

رمضان المقبل.

ـــي ـــرن الماض ـــن الق ـــعينات م ـــرة التس ـــي فت ـــة” ف ـــة فرق “نجم

الشـــعبية والحـــرف  التـــراث  علـــى  للمحافظـــة  تســـعى 

هيل تشارك في “ربيع الثقافة”

الحلوى البحرينية في سوق “المسوكف” السعودية

تشــارك المغنية األميركية الشــهيرة والحاصلة على جائزة “جرامي” لورين 
هيل، بالنسخة الخامسة عشر من مهرجان ربيع الثقافة، على خشبة مسرح 

خليج البحرين يوم 28 فبراير الجاري، بدًءا من الساعة 8:30 مساًء. 

واشتهرت المغنية األميركية من خال 
أغانـــي “الهيـــب هـــوب”، التـــي قدمتهـــا 
ضمـــن فرقـــة “The Fugees” في فترة 

التسعينات من القرن الماضي.
ومـــن بيـــن هـــذه األغاني التـــي ال تزال 
 Killing me“ محفورة بالذاكـــرة، أغنية
Softly” و”Ready or Not” مـــن ألبـــوم 
“The Score”، الـــذي تـــم إطاقـــه فـــي 
العـــام 1996، حاصـــًدا المرتبـــة األولـــى 
علـــى تصنيـــف “البيلبـــورد 200”، وهـــو 
تصنيـــف ألعلـــى 200 ألبوم موســـيقي 
مبيًعا في الواليات المتحدة األميركية.
“The Fugees” واحـــدة  وتعـــد فرقـــة 
مـــن أكثر فرق الـــراب مبيًعا لأللبومات، 

جائزتـــي  علـــى  الفرقـــة  حصلـــت  إذ 
جرامي عن فئتي أفضل ألبوم وأفضل 
موســـيقى “البلوز” يقدمـــه فريق ثنائي 

أو ثاثي. 
وقدمـــت هيـــل ألبومهـــا المنفـــرد األول 
 The“ عنـــوان  وحمـــل   ،1998 العـــام 
 ،”Miseducation of Lauryn Hill
ووصلـــت مبيعاتـــه إلـــى أكثـــر مـــن 12 

مليون نسخة.
وحصلـــت هيل على ترشـــيحات ضمن 
10 فئـــات مختلفة مـــن جوائز جرامي، 
إذ تمكنـــت مـــن حصد 5 منهـــا، بما فيها 
ألبـــوم  فنـــان صاعـــد وأفضـــل  أفضـــل 

جديد.

ويضـــم األلبـــوم أغنيـــات مميـــزة مثـــل 
Ev�“ و   ،”Doo Wop“، ”Ex-Factor“

.”erything is Everything
وُعرف صوت هيل “بموســـيقى السول 
الجديـــدة”، إذ مهـــدت الطريـــق ألغاني 
الهيـــب الهوب واألغاني الشـــعبية التي 
القـــت ومـــا تـــزال رواًجـــا واســـًعا فـــي 

مختلف دول العالم.
الفنـــي  الوســـط  عـــن  ابتعادهـــا  وبعـــد 
والتفـــرغ لعائلتها، تعود اليوم هيل من 
بوابـــة مملكـــة البحرين لتبهـــر الحضور 
بأجمـــل أغانيها، بعد مرور 20 عاًما من 
 The Miseducation of“ طرح ألبومها

.”Lauren Hill

شـــاركت البحرين ضمن فعاليات أشهر 
األســـواق التجارية التراثية في منطقة 
نجد، المعروفة باسم سوق “المسوكف” 
القديمـــة، بعـــد اختيـــار إدارة المهرجان 
تراث البحرين ضيف شـــرف هذا العام، 
إذ خصصـــت جناحـــا خاصـــا للمملكـــة، 
البحرينـــي  التـــراث  فيـــه  وعرضـــت 
األصيل مـــن مابس وطعـــام خصوصا 

الحلوى البحرينية.
ويأتي الجناح ضمن المبادرات السنوية 
التي يتبناها المهرجان الشعبي في كل 
عـــام؛ لربـــط التـــراث الســـعودي بتـــراث 
التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  األشـــقاء 
الخليجـــي. وتعـــد الســـوق مـــن المعالم 

الســـياحية على مســـتوى السعودية، إذ 
تقـــام فيها العـــروض التراثية، وتمارس 
الحرف الشـــعبية، وتشـــهد مزادًا شهريًا 
للقطع التراثية، ويشـــتمل موقعها على 
عـــدة أقســـام، هـــي: المحـــال التجاريـــة 
بأســـعار  تأجيرهـــا  ويتـــم  )الدكاكيـــن(، 

)القهـــوة(،  شـــعبية  مجالـــس  رمزيـــة، 
المجلـــس المفتـــوح، المتحـــف وســـاحة 
للعروض المرئية. وبهدف إبراز األصالة 
وإحياء ذكرى السوق القديمة باعتبارها 
إحـــدى أقـــدم األســـواق في نجـــد، يقام 
مهرجـــان ســـنوي داخـــل الســـوق، وهو 

“مهرجـــان المســـوكف”، إذ يســـعى إلـــى 
والحـــرف  التـــراث  علـــى  المحافظـــة 
التراثيـــة الشـــعبية والفنـــون واأللعـــاب 
االنتعـــاش  إلـــى  ويهـــدف  القديمـــة، 
االقتصـــادي ألصحاب الحـــرف اليدوية 
المجـــاورة،  والـــدول  الســـعودية  فـــي 
والترويـــج  المنتجـــة  األســـر  ودعـــم 
ألصحـــاب المتاحف واألوانـــي المنزلية 
التراثيـــة، وفتـــح منافذ تســـويقية لهم. 
بيـــن  الفـــرص  عدالـــة  الســـوق  وتمنـــح 
الشـــباب والشـــابات، عبـــر تهيئـــة ســـبل 
العمـــل للجنســـين، إضافـــة إلـــى إيجـــاد 
المتنفـــس، إذ لـــم يعد يقتصـــر على بيع 
الســـلع، بل إلـــى ما هو أبعد، إذ شـــهدت 
منتديات ثقافية وشـــعرية وغيرها من 

البرامج ضمن خطة المهرجان.

طارق البحار



الجمعة
21 فبراير 2020

27 جمادى اآلخرة 1441 

“أفالم السعودية” يستقبل 369 مشاركة
أفــام  لمهرجان  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
ــا الـــســـادســـة، عن  ــهـ الــســعــوديــة فـــي دورتـ
استقبال 369 مشاركة سينمائية سعودية، 
وكان نصيب السيناريو منها 279 مشاركة 

و90 منها لألفام.
ــــي  ــروائ ــ ــات بـــيـــن ال ــاركـ ــشـ ــمـ ــنـــوعـــت الـ وتـ
إقفال  بعد  التحريك،  وأفــام  والوثائقي 
المشاركات المحددة في 15 فبراير 2020. 
جمعية  بتنظيم  يــأتــي  الـــذي  والــمــهــرجــان 
مع  بشراكة  الدمام،  في  والفنون  الثقافة 
العالمي  الثقافي  عبدالعزيز  الملك  مركز 
“إثراء”، المقرر إقامته في 9 أبريل وحتى 
15 من الشهر نفسه، يسعى منذ أول دورة 
له؛ لتطوير فن صناعة األفام عبر إنشاء 
والمحترفين  الهواة  بين  منافسة  قنوات 

العاملين في هذا المجال.
ويخطو المهرجان هذا العام خطوة أخرى 
لممارسي  أتيحت  الــتــي  الــقــدرات  تفعل 
اإلنتاج  سقف  لترفع  األفــام  صناعة  فن 
المحلي، بما يشمل تطوير مفاهيم التمويل 
والـــتـــســـويـــق وتـــأســـيـــس ســــوق مــحــلــيــة، 

وستكون جميع الفعاليات في مركز إثراء، 
المشاركة  السعودية  الــعــروض  متضمنة 
ــهـــرجـــان، والــــعــــروض الــعــالــمــيــة  ــمـ فـــي الـ
في  متخصصة  نـــدوات  و4  المستضافة، 
وممثلي  مختصين  عبر  األفـــام  صناعة 
أثناء  منظمات سينمائية محلية وعالمية 
أيام المهرجان، تناقش عدة مواضيع في 
تــمــويــل األفــــام، وعــاقــة الــســرد األدبـــي 
ودولية  محلية  تجارب  وطــرح  بــاألفــام، 

السينمائية  والــعــروض  العربية،  لــألفــام 
الــمــدارس،  وطــاب  لألطفال  المخصصة 
ــروض  ــ وإصــــــــدار 7 كـــتـــب جــــديــــدة، وعـ
هذه  تجمع  إذ  اإلنتاج،  وســوق  موسيقية 
السعوديين  األفـــام  صــنــاع  بين  المنصة 
ــتــــاج من  ــ وجـــهـــات تــمــويــل األفـــــام واإلن
المنظمات وشركات اإلنتاج لخلق الفرص 
لــصــنــاع األفـــــام لــتــنــفــيــذ مــشــاريــعــهــم أو 
إلى  أخرى، إضافة  إلى مشاريع  االنضمام 

عن  بالمعرفة  الــجــديــدة  الــمــواهــب  ــراء  إثـ
آليات العمل والعقود في القطاع اإلعامي 
والفني، وستعقد 7 ورش تدريبية تتناول 
أهم المجاالت التي يحتاجها صانع الفيلم، 
إلى  للوصول  السيناريو  تطوير  ومختبر 
الــفــائــزة،  مرحلة اإلنــتــاج، ودعـــم األفـــام 
خدمت  شخصيتين  تكريم  ــى  إل إضــافــة 
الــمــجــال الــســيــنــمــائــي الــمــحــلــي والـــدولـــي 

سيعلن عنهما قريبًا.

يوسف  المسرحي  الناقد  من  كل  يشارك 
الــحــمــدان، والــفــنــان خــالــد الــرويــعــي في 
مهرجان  مــن  التاسعة  الـــدورة  مهرجان 
الفترة  للمونودراما، في  الدولي  الفجيرة 
من 20 إلى 28 فبراير، تحت رعاية عضو 
إمـــارة  لــاتــحــاد حــاكــم  األعــلــى  المجلس 
الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي.

ــام  ــدار 8 أيـ ــ ــمــهــرجــان عــلــى مـ ويـــضـــم ال
الفنية  ــعــروض  ال مــن  سلسلة  متواصلة 
والتشكيلية  والموسيقية  والمسرحية 
الــقــادمــة مــن مختلف قــارات  واألدائـــيـــة 
العالم، إضافة إلى فنون شعبية من دولة 
المونودراما  إذ تشكل عروض  اإلمــارات، 
المهرجان،  فعاليات  وســط  مهما  حــدثــا 
ويــعــرض مــهــرجــان الــفــجــيــرة 12 عــرًضــا 
ــر  ــجــزائ مـــونـــودرامـــًيـــا مـــن االمــــــارات وال
والبحرين  وســوريــا  وفلسطين  وتــونــس 
واليونان  وسيرالنكا  العراق  وكردستان 

وإنكلترا وليتوانيا.

موسيقًيا  عــرًضــا   42 الــمــهــرجــان  ويــقــدم 
ــدول الــعــربــيــة  ــ ــا مـــن مــخــتــلــف الـ ــًي وغــنــائ
موسيقية  فــرق  بين  تــتــوزع  واألجنبية، 
ورقص  شعبية  وفنون  غنائية  وعــروض 
شيرين  ــانــون:  ــفــن ال يــحــيــي  إذ  مــعــاصــر، 
الــحــانــي، فيصل  ــوهــاب، عــاصــي  ال عبد 
كوستاريكا،  من  تاميا  المغنية  الجاسم، 

الفنانة هند البحرينية، الفنانة السودانية 
ستونة، سليمان القصار، عبد هللا بالخير، 
هزاع  حجاج،  مصطفى  فطومة،  الفنانة 
جسار  وائــل  عجاج،  نانسي  الضنحاني، 
إضافة  غنائية خاصة،  وجيسي، حفات 
فنان  الــذي يحيه  الختام  نجم حفل  إلى 

العرب الفنان السعودي محمد عبده.

محمد  بــن  إبــراهــيــم  الشيخ  مركز  يطلق 
آل خليفة للثقافة والبحوث معرض “من 
زاوية مختلفة”، للفنان خالد فرحان يوم 

17 مارس، مستمرًا حتى 31 مايو.
ويــقــدم الــنــحــات فــرحــان أحـــدث أعماله 
وهي عبارة عن 3 منحوتات كبيرة سيتم 
ذاكرة  وتقدم  المحرق،  في  عنها  الكشف 
المكان - عمارة بن مطر - المعرض الفردي 
“الدليل  بعنوان  المعتز  مي  للفنانة  األول 
على الوجود”، ما بين 8 أبريل و31 مايو، 
إذ تستخدم الفنانة المعتز أفام األبيض 
تلقي  واألسود إلنتاج صور فوتوغرافية 
الــضــوء عــلــى مــعــانــي الــوقــت والــفــضــاء 
البارح  ويستضيف  والكيمياء.  والضوء 
من  الموسم  هــذا  في  التشكيلية  للفنون 
معرض  األول  معرضين،  الثقافة  ربــيــع 
للفنان محمد  بوتيرو”  لـ فيرناندو  “تحية 
مارس،  و10  فبراير   18 بين  ما  المهدي، 
أعمال  تميز  المهدي  الفنان  فيه  ويعكس 

أما  بوتيرو،  فيرناندو  والنحات  الفنان 
جــــدران”  “ورق  فــهــو  ــانــي  ــث ال ــمــعــرض  ال
مارس   17 بين  ما  عاصي،  زينة  للفنانة 
تكوين  فــي  استخدمت  الــتــي  أبــريــل،   9
الفنانة خامات وتقنيات متعددة كالرسم 

على اللوحات والطباعة والتصميم ثاثي 
األبــعــاد والــرســم عــلــى الــــورق؛ مــن أجــل 
البيئة  في  التغييرات  على  الضوء  إلقاء 
من  بها  يرتبط  وما  المعاصرة  الحضرية 

مؤثرات سياسية واجتماعية.

سلســلة مــن العــروض الفنية والمســرحية والموســيقية بـــن مطر  ــارة  ــ ــم ــ وع ــم  ــيـ ــراهـ إبـ الــشــيــخ  بــمــركــز 

مشاركة بحرينية في “الفجيرة للمونودراما” معــــرض لفرحــــان ومي المعتــــز

أعلن مخرج “نايفز آوت” راين جونسون، أنه سيصور جزًءا جديًدا من  «
الفيلم يكون تتمة له، مع إبقاء الممثل دانييل كريغ في دور المحقق. 

وبدورها، قالت الممثلة الكوبية آنا دي أرماس، عن مشاركتها في 
الفيلم بدور محوري، “لم أتخيل قط أن يكون لممثلة التينية هذا 

الوجود الكبير في هذا السيناريو، إنها البوصلة األخالقية للقصة وقلب 
القصة”.
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تكريم الفوتوغرافي المتغوي في “ميثاق من ذهب”
ضـــــمـــــن عــــــــــدد مــــــــن مـــــبـــــدعـــــي الـــمـــمـــلـــكـــة

ميثاق  بصرح  الماضي،  اإلثنين  صباح  في  كــّرم 
العمل الوطني، وضمن حفل “ميثاق من ذهب”، 
الذي أقيم بمناسبة مرور الذكرى التاسعة عشرة 
عــلــى الــتــصــويــت عــلــى مــيــثــاق الــعــمــل الــوطــنــي، 
وبرعاية وتشريف من قبل عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عضو 
“جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي”، الفنان 
ــدد من  ــفــوتــوغــرافــي فــاضــل الــمــتــغــوي، وعــ وال
مبدعي مملكة البحرين ممن حصدوا الذهب في 

العام 2019.
الفوتوغرافي  إلنــجــازه  تقديرا  التكريم  وجـــاء 
للتصوير  الــدولــيــة  فرنسا  مسابقة  فــي  المتميز 

الفوتوغرافي وحصده للميدالية الذهبية.
وأعــــرب الــمــتــغــوي عــن شــكــره واعـــتـــزازه بهذا 
ــادر عـــن صــاحــب  ــه صــ ــ ــتــكــريــم، خــصــوصــا وأن ال

يبدل قصارى جهده  أن  وعــده  الجالة، مسجا 
أعضاء  برفقة  اإلنــجــازات  مــن  المزيد  لتحقيق 
وثمن  الفوتوغرافي،  للتصوير  البحرين  جمعية 
الجمعية  تلعبه  الـــذي  ــدور  الـ نفسه  الــوقــت  فــي 
على  البحرين  مملكة  اســم  وضــع  على  بالعمل 

خريطة الذهب عربًيا وعالمًيا.

يوسف الحمدانخالد الرويعي
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حادث غير متوقعة.. شاب يفقد حياته بسماعات األذن
عثــر على جثة شــاب في غرفة نومه بعــد تعرضه لصدمة 
كهربائية جراء استخدامه سماعات األذن المتصلة بهاتفه 

المحمول أثناء شحنه. 
ووقــع اكتشــاف جثة ســوباخت ســاربون، البالغ مــن العمر 
35 عاما، على فراشه في فرا ناخون سي أيوتثايا، بوسط 
تايلنــد، مســاء االثنيــن 17 فبرايــر، وهــو يضــع ســماعات 
بأذنيه موصولة بهاتفه الذكي الذي كان في وضع الشحن.

ويعتقــد أن ســاربون كان عائــدا إلــى منزلــه عقــب تدريب 
لكرة القدم قبل وقوع الحادث المأساوي.

واكتشــف جــاره المقــرب ســوراوت ســوكانيا )36 عامــا(، 
الحادث، إثر عدم اســتجابة ســاربون ألي رســالة، موضحا 
أنــه لــم يتواصل مع أي شــخص منذ أكثر مــن 3 أيام “وهو 

أمر غير معتاد”.
وتابــع “بعــد ذلك، أرســلت لــي صديقته رســالة تطلب مني 
زيارتــه، لذلــك ذهبت إلــى منزله ولم أجد أحــدا، ثم قررت 

أنا وجار آخر اقتحام المنزل، فوجدناه ميتا”.
وقــال ســوكانيا إن صديقــه ســاربون كان يحــب الرياضة، 

وعادة ما يلعب كرة القدم مع فريق محلي كل مساء.
وعقب عثوره على صديقه ميتا، اتصل سوكانيا بخدمات 
الطــوارئ التــي تفحصــت الموقــع فــور وصولهــا قبــل أن 

تحمل الجثة وتغادر المكان.
ويشــك عمــال اإلنقــاذ فــي أن ســاربون قد تعــرض للصعق 
بالكهرباء من ســماعات األذن المتصلة بهاتفه الذكي الذي 

كان قيد الشحن آنذاك.
وأرســلت جثــة الشــاب فــي وقــت الحــق إلــى المستشــفى 
لفحصهــا وتأكيــد ســبب الوفاة، فيما أكد قائد شــرطة “فرا 
ناخــون ســي أيوثايــا” العقيــد ســورابونج ثامابيتــاك،، أن 

الضحية كان ميتا عندما عثر عليه.
مشــيرا إلــى أنــه “ال يوجــد مشــتبه بهــم فــي وفاتــه، لذلــك 

نعتقد أنه حادث نتج عن الهاتف”.
وتابــع “يجــب علــى النــاس توخــي الحــذر عنــد اســتخدام 

سماعات الرأس وشحن هواتفهم في الوقت نفسه”.

أصــدرت هيئــة األرصــاد الســعودية أمــس، 
“تنبيهــا” بهطول أمطار رعدية على منطقة 
الريــاح  فــي  بنشــاط  مصحوبــة  جــازان، 
الســطحية المثيــرة لألتربــة، ســتؤدي إلــى 
تدنــي مســتوى الرؤيــة.  ودعــت مديريــة 
الدفــاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين 
والمقيميــن إلى أخذ الحيطــة والحذر. في 
غضــون ذلــك، توقــع الباحــث فــي الطقس، 
العزيــز  عبــد  “تســميات”،  لجنــة  عضــو 
الحصينــي، موجــة بــرد ثامنــة منــذ دخول 
شــتاء هــذا العــام، متوســطة القــوة. وقــال 
الحصيني إنه يتوقع انخفاضا في الحرارة 
يتــراوح بين 5 إلى 8 درجات لمدة يومين، 
عدا المنطقة الشــمالية عــدة أيام، مع رياح 

مثيرة لألتربة من خفيفة إلى متوسطة.
وتابع “من المتوقع أن تكون األجواء باردة 
ليــا علــى الوســطى والمرتفعــات، وبــاردة 
جــدا على الشــمالية، ومعتدلة نهارا وباردة 
نســبيا علــى الشــرقية والمدينــة، ولطيفــة 

على باقي المناطق”.

 السعودية تنبه 
من انخفاض كبير 
في درجات الحرارة

قالــت الشــرطة، إن طيــارا متدربــا أصيــب بحــروق فــي عينــه، عندما تعرض لشــعاع 
“ليزر” وجه لقمرة القيادة أثناء رحلة طيران قادما من البر.

واقعتيــن  مــن  واحــدا  الحــادث  وكان 
التــي  الطائــرة،  علــى  بالليــزر  لهجمــات 
شــاركت فــي رحــات تدريــب مــن مطــار 
مدينــة أكســفورد اإلنجليزية، وقعا بفارق 
أيام قليلة. وقال متحدث باسم الشرطة: 
عامــا،   21 العمــر  مــن  البالــغ  الطيــار  إن 
أصيب بشــعاع الليزر ما تســبب في حرق 

لمقلة عينه، في الرابع من فبراير.
ونقــل  بأمــان  الطائــرة  “هبطــت  وأضــاف 
رادكليــف  جــون  مستشــفى  إلــى  الطيــار 
للعاج، ومدى إصابته غير معروفة حتى 
اآلن”. وأكدت الشــرطة أن تســليط أشعة 
الليزر في السماء على الطائرات أمر غير 

مقبول ونحن نحقق بدقة في األمر”.

عثــرت الشــرطة علــى جرار مليئة ببقايا بشــرية، محفوظة تحت األلــواح األرضية لمنزل 
في فلوريدا كان مملوكا ألستاذ جامعي سابق. 

تفتيــش  أثنــاء  الجــرار  اكتشــاف  ووقــع 
الشــرطة لمنــزل األســتاذ والباحــث الســابق 
وفقــا  بوغمــان،  رونالــد  فلوريــدا  بجامعــة 
لتقريــر موقــع “WCJB”. ووجــد المحققــون 
ما بين 6 إلى 8 جرات، بعضها يحتوي على 
ألســنة بشــرية، فيمــا تحتــوي جــرة واحدة، 
قــد يكــون  مــا  الشــرطة، علــى  كمــا تعتقــد 

جنينا.

فــي  عالميــة  بشــهرة  بوغمــان  ويتمتــع 
الماضــي،  القــرن  وثمانينــات  ســبعينات 
عندمــا أجــرى أبحاثــا مهمــة حــول القــروح 
الســرطانية، ودراســة خايا الفــم والهربس 
الفمــوي وســرطان الفــم وغيرهــا. ويبدو أن 
بوغمــان حصــل على هذه العينات البشــرية 
ألغراض بحثية مشــروعة، ثم نســيها تماما 

في المنزل بعد انتقاله منه إثر طاقه.

أشعة ليزر “غادرة” تحرق عين طيار في السماء

العثور على جرار مليئة بألسنة بشرية

إحدى المشاركات في مسابقة ملكة الكرنفال في 
سانتا كروز دي تينيريفي، في جزيرة الكناري 

اإلسبانية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

األربعــاء،  البنميــة،  الســلطات  أعلنــت 
ضبــط 5 أطنــان مــن الكوكاييــن فــي 
المياه البنمية، على متن شبه غواصة.
وأوقــف 4 كولومبييــن أثنــاء العمليــة 
التــي جــرت علــى بعــد 300 كيلومتــر 
شــمال غرب مدينــة بنما، في مقاطعة 
مــع  الحدوديــة  تــورو  ديــل  بــوكاس 
كوســتاريكا. وأوضحت النيابة العامة 
فــي بنمــا أن شــبه الغواصــة “اليدويــة 
الصنع” هي أول مركب من هذا النوع، 
وهــذه القــدرة علــى نقــل المخــدرات، 

التي تضبط في الباد.
وأظهــر مقطــع مصــور بثته الســلطات 
الجــزء  يبــدو  مركبــا  العمليــة  حــول 
ويظهــر  الميــاه.  خــارج  منــه  األعلــى 
هــذه  الغواصــة  شــبه  آخــر  مقطــع 
الرماديــة اللــون، مربوطــة إلــى جســر 
عائــم. وتقــع بنما على طريــق االتجار 
الجنوبيــة،  أميــركا  فــي  بالمخــدرات 
الكولومبيــة  المخــدرات  الســيما 

الموجهة إلى الواليات المتحدة.

اكتشــف علماء فلــك ألول مرة وجود 
أكســجين خارج مجرة “درب التبانة”، 
ماييــن  بعيــدة  غريبــة  مجــرة  فــي 

السنين الضوئية عن كوكبنا.
فــي  أكســجين  علــى  العلمــاء  وعثــر 
 ،”Markarian 231“ تدعــى  مجــرة 

تمتاز بنواتها “المشرقة للغاية”.
العلــوم  أكاديميــة  مــن  وأشــار علمــاء 
الصينية إلى أنه تم اكتشاف انبعاثات 
أكســجين فــي مجــرة خارجيــة ألول 
 561 المعنيــة  المجــرة  وتبعــد  مــرة. 
مليون سنة ضوئية عن األرض، وهي 
مجــرة نشــطة خصوصــا، أنهــا تشــكل 
عــن  يزيــد  بمعــدل  جديــدة  نجومــا 
100 كتلــة فــي الســنة. وأكــد العلمــاء 
دليــا  ليــس  األكســجين  وجــود  أن 
علــى وجــود حيــاة غريبــة، مــع وجود 
الحيــاة  أشــكال  أن  تفيــد  احتمــاالت 

الغريبة ال تحتاج إلى أكسجين.

5 أطنان كوكايين 
داخل “شبه غواصة”

ألول مرة... 
اكتشاف أكسجين 

خارج مجرتنا
ســاعدت خاصيــة “النســخ واللصــق” الخاصــة بكتابــة ونشــر النصــوص، المالييــن مــن 

البشر، على الرغم من بساطتها.

وفــي يــوم الخميــس، ودع العالــم مبتكــر 
هذه الخاصية “الثورية” إلى األبد.

ووفقــا لموقــع “بي بي ســي”، توفي مبتكر 
خاصية “النســخ واللصــق”، األميركي الري 
الــذي  74 عامــا،  يناهــز  عــن عمــر  تيســلر، 
تحــول إلــى أيقونــة فــي عالــم الكمبيوتــر؛ 

بسبب ابتكاره المهم والبسيط.
وبــدأ تيســلر العمــل فــي ســيليكون فالــي، 

المنطقة المخصصة لشــركات التكنولوجيا 
الســتينات،  فــي  المتحــدة،  الواليــات  فــي 
مرحلــة  فــي  الكمبيوتــرات  كانــت  عندمــا 

التطور، قبل انتشارها في العالم.
ويعــود الفضــل لتيســلر، والبتــكار خاصية 
أصبحــت  إذ  واللصــق”،  والنســخ  “القــص 
للتعلــم  ســهلة  الشــخصية  الكمبيوتــرات 

بالنسبة لعامة الناس.

”Copy/Paste“ الموت يغيب مبتكر الـ

عارضة األزياء البريطانية إيريس لو لدى وصولها حفل جوائز برايت 
2020 في لندن )أ ف ب( وخلد متحف سيليكون فالي لتاريخ الكمبيوتر الراحل بعبارة “تيسلر جمع بين علوم الحاسوب 

ونظرة حضارية بأن الحاسوب يجب أن يكون للجميع”.

من دون ســابق إنذار، وفي موقف بدا محرجا للغاية، بادرت إحدى نســاء 
مدينة سان بطرسبرغ بتوجيه عدد من األسئلة المحرجة للرئيس الروسي 

فالديمير بوتين.

وجرت هذا الواقعة الطريفة، األربعاء، عندما كان الرئيس الروسي في زيارة 
للمدينــة التــي تبعد 700 كيلومتر عن موســكو؛ لتخليد ذكرى رحيل “مرشــده 
السياســي”، وعمدة بطرســبرغ الســابق أناتولي سوبشاك. وفجأة تقدمت منه 
ســيدة أربعينيــة، بذلــك الســؤال المحرج: “هــل ممكن أن تعيــش براتب قدره 

10800 روبل )الدوالر يساوي نحو 64 روبل(.
ورد عليها بوتين قائا “أعتقد أنه أمر صعب للغاية”، لتكمل حديثها “أظن أن 

مرتبك الشهري على األرجح 800 ألف روبل )نحو 13 ألف دوالر(”.
فأجــاب الرئيــس “أتصــور ذلــك، ولكــن هنــاك في البــاد من يحصــل على أجر 
أعلى مني”. والمرأة، التي قالت إنها تدرس الحسابات، وتعيش على إعانات 
العجز، أدارت الحديث عن التكاليف اليومية للحياة، فيما بدا أنها تشــك في 

معرفة الرئيس باألرقام الحقيقية للحياة.
في حين قال بوتين “بالطبع أنت على حق، ال يزال لدينا الكثير من المشكات 
االجتماعية التي يتعين على الحكومة حلها”. فســألت تلك المرأة باســتغراب 

“لماذا ال تحلهم إذن؟”، فكان الجواب “نحن نعمل على حلها”.

بوتين يواجه موقفا “محرجا جدا” بالطريق العام

مونتريــال  مدينــة  شــهدت 
مــروع  ســير  حــادث  الكنديــة 
تســبب إصابة نحو 70 شخصا، 
 200 مــن  أكثــر  تصــادم  عقــب 
شــوارع  أحــد  فــي  مركبــة، 

ضواحي المدينة.
“الغارديــان”  صحيفــة  ونقلــت 

البريطانيــة عــن أحــد عناصــر شــرطة إقليــم الكيبيك أن شــخصين بقيــا عالقين 
داخل سياراتهما بعد مرور ساعات على الحادث، الذي وقع مساء األربعاء. 

ووفقــا للتقاريــر اإلخباريــة، أصيــب مــا يقرب من 70 شــخصا، بعضهــم في حالة 
خطيــرة، بانتظــار بيــان رســمي من الشــرطة بشــأن اإلصابات، وفيمــا إذا كان قد 
نجم عنها وفيات في وقت الحق. وظهرت في عدد من الصور التي نشرها رواد 
مواقع التواصل االجتماعي، ســيارات مكدســة فوق بعضها البعض، فيما تهشــم 

بعضها بشكل جعل التعرف عليها أمر صعب للغاية.

200 مركبة في تصادم مروع والضحايا بالعشرات الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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