
:(COVID-19) مستجدات مكافحة فيروس كورونا

آخر تحديث: 11:00 مساًء
1 مارس 2020

عدد المصابين: 47
جميع الحاالت المصابة مستقرة وتخضع للعالج 

والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص

اإلجراءات التي تم اتخاذها:

تدشين خدمة التسجيل اإللكتروني عبر الرابط www.moh.gov.bh/444 لجدولة مواعيد فحص العائدين من إيران خالل فبراير 

استمرار الوحدات المتنقلة للفحص بجمع العينات للعائدين من إيران الذين دخلوا البحرين قبل إعالن إيران تفشي 
فيروس كورونا في مدنها 

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
24 صفحة - 210 فلوس

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
RAJ 1441 77 رجب
March 2020 22 مارس

Year: 12السنة
No:4157العدد
Monاالثنين

جاللة الملك: إنجاز مشرف تحقق للفروسية

... وجاللته مستقبال سمو الشيخ عيسى بن سلمان جاللة الملك مستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد 

تـــرأس وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفـــة، وفد مملكة 
البحريـــن المشـــارك فـــي اجتماعات الـــدورة الســـابعة والثالثين لمجلس 
وزراء الداخليـــة العرب.وقـــرر مجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب، فـــي ختـــام 
أعماله، منح وسام األمير نايف لألمن العربي من الدرجة األولى لوزير الداخلية 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة بمملكة البحرين، والذي يتم منحه لشخصية 

قيادية أمنية، كان لها دور متميز وفعال.

منح وزير الداخلية وسام األمير 
محمد بن نايف لألمن العربي

المنامة - وزارة الداخلية
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المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشـــأ بنســـبة 5 %، إذ بلغت 160 مليون دينار 
في يناير الماضي مقابل 168 مليون دينار للشهر نفسه من العام السابق.

الصادرات وطنية المنشـأ

)12(

مليون دينار
160



المنامة - بنا

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  تـــرأس   
رئيـــس اللجنـــة العليـــا لتقنيـــة المعلومـــات 
واالتصاالت ســـمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة فـــي مكتبـــه بقصـــر القضيبيـــة 
أمس االجتماع الرابع عشر للجنة بحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد 

بن عبدهللا آل خليفة وأعضاء اللجنة.
 واســـتكماالً لمـــا اســـتعرضته اللجنـــة مـــن 
مقترحـــات للتحول نحو االقتصاد الرقمي 
اجتماعهـــا  فـــي  االصطناعـــي  والـــذكاء 
الســـابق، تم البحث في وضع استراتيجية 
المعلومـــات  هيئـــة  وتكليـــف  وطنيـــة 
والحكومة اإللكترونية بإعداد دراســـة في 
هذا المجال المهم والتوجهات المستقبلية 
لتطويـــره، وذلـــك من خـــالل االطالع على 

أفضل الممارســـات واالســـتعانة بالخبرات 
الدوليـــة وتقديم تقرير بهذا الشـــأن خالل 

االجتماع القادم.
إنجـــازات  تقريـــر  اللجنـــة  اعتمـــدت  كمـــا 
وإحصائيات برنامج الحكومة اإللكترونية 
للعـــام 2019، حيث تم االنتهاء من تطوير 
إلكترونيـــة متكاملـــة وســـبعة  40 خدمـــة 
أنظمـــة حكومية إلكترونيـــة باإلضافة إلى 
تفعيـــل آليـــات جديـــدة للدفع باســـتخدام 
المحفظـــة اإللكترونيـــة eWallet وتفعيـــل 
الدفـــع بالنقد، وقـــد تجـــاوزت المدفوعات 
لجميـــع القنـــوات اإللكترونيـــة 1.6 مليون 
معاملـــة بإجمالـــي أكثـــر مـــن 156 مليـــون 
دينـــار حيـــث وصـــل عـــدد زيـــارات البوابة 
8 مالييـــن زيـــارة  إلـــى حوالـــي  الوطنيـــة 

الذكيـــة  التطبيقـــات  اســـتخدام  وارتفـــع 
ليصـــل إلـــى حوالـــي 184 ألـــف مســـتخدم 
شـــهريا وما يزيد عن تسعة مليون معاملة 

خالل العام الماضي.
 وحـــول أبرز نتائج دراســـة مؤشـــر قياس 
رضا العمـــالء للخدمـــات اإللكترونية التي 

قامـــت بهـــا الهيئـــة بالتعـــاون مـــع جامعـــة 
شـــرح  إلـــى  اللجنـــة  اســـتمعت  البحريـــن، 
مفصـــل يبين مدى الوعي العام بالخدمات 

 %  93 إلـــى  وصـــل  الـــذي  اإللكترونيـــة 
ومســـتوى اســـتخدامها إلـــى 74 %، ومـــا 
وصـــل إليـــه المؤشـــر العـــام لرضـــا العمالء 
وفًقـــا للنموذج والمقياس األميركي نســـبة 
المعـــدل  تجـــاوزت  نســـبة  وهـــي   %  77

العالمي في هذا المجال.
 وفـــي ختام االجتماع، عّبر ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة عـــن شـــكره 
والحكومـــة  المعلومـــات  لهيئـــة  وتقديـــره 
اإللكترونيـــة في ضـــوء التقارير اإليجابية 
الفتـــرة  خـــالل  المتحققـــة  واإلنجـــازات 
الماضيـــة، مؤكـــًدا ســـموه ضـــرورة العمـــل 
القادمـــة  المرحلـــة  فـــي  الوتيـــرة  بنفـــس 
تحقيقـــا ألهداف وتطلعـــات الحكومة في 

هذا المجال الحيوي والمهم.

سموالشيخ محمد بن مبارك مترئسا اجتماع اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت

ــة ــيـ ــومـ ــكـ حـ أنــــظــــمــــة  و7  ــة  ــ ــل ــ ــام ــ ــك ــ ــت ــ م خـــــدمـــــة   40 تــــطــــويــــر 

156 مليون دينار إجمالي مدفوعات القنوات اإللكترونية

ناصر بن حمد وعيســى بن ســلمان أهديا جاللته كؤوس بطولة سباق الخيل

العاهل: إنجاز الفروسية رفع اسم البحرين عالًيا

اســـتقبل عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
أمـــس فـــي قصـــر الصافريـــة، بحضور 
الممثـــل الشـــخصي لصاحـــب الجاللـــة 
آل  بـــن حمـــد  عبـــدهللا  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة وســـمو الشـــيخ خليفة بن حمد 
آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب، مستشـــار 
األمـــن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة الرئيـــس الفخـــري 
لالتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفة، ونائـــب رئيس الهيئة العليا 
لنادي راشد للفروســـية وسباق الخيل 
سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد 
آل خليفة، حيث قدم سموهما لجاللة 
الملـــك الكـــؤوس، وذلك بمناســـبة فوز 
الحصان بورت ليونز ملك سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز األول 
في الشوط األول من كأس السعودية 

العالمي لســـباق الخيل للفئة المفتوحة 
لمســـافة 2100 متـــر، وكذلـــك تحقيـــق 
الجـــواد دارك باور ملك ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان للمركـــز األول في 
الشـــوط الثاني من هذا السباق، والتي 
أقيمت منافســـاته فـــي مدينة الرياض 
يـــوم أمـــس تحـــت الرعايـــة الكريمـــة 

لخادم الحرمين الشريفين.
 وقد هنأ صاحب الجاللة الملك، ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد وســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان على هـــذا اإلنجاز 
التاريخي المشرف الذي تحقق لرياضة 

الفروسية البحرينية ورفع اسم مملكة 
البحرين عاليًا في هذا السباق العالمي 
الكبيـــر الـــذي يعـــد أغلى وأكبـــر حدث 
فـــي تاريخ الســـباقات العالمية للخيل، 
معربـــًا جاللتـــه عـــن شـــكره وتقديـــره 
للمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
على دعم وتشـــجيع رياضة الفروسية 
األصيلة والتي تعتبر المملكة الشقيقة 

لها الريادة في هذه الرياضة العريقة.
 كما أشـــاد جاللتـــه بالجهـــود المتميزة 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  لســـمو 
خليفـــة في خدمـــة رياضة الفروســـية 

المملكـــة  فرســـان  وتشـــجيع  ودعـــم 
وتطوير هـــذه الرياضـــة األصيلة التي 
حققت فيها المملكـــة إنجازات عديدة 
ومشـــرفة علـــى مختلـــف المســـتويات 
القارية والعالمية، معربًا جاللته كذلك 
عن تقديره لإلســـهامات الطيبة لســـمو 
الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد آل 
خليفة فـــي دعم هذه الرياضة وتعزيز 
مكانتها والسعي نحو االرتقاء بها الى 

أفضل المستويات.
 كما هنأ صاحب الجاللة ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة بفوز اســـطبل 
فيكتوريـــوس بكأس صاحـــب الجاللة 
للقدرة، والذي أقيم أمس لمسافة 160 

كيلو متر.
 وأعـــرب جاللـــة الملـــك عـــن تمنياتـــه 
التوفيـــق  بـــكل  المملكـــة  لفرســـان 
االنجـــازات  مـــن  المزيـــد  وتحقيـــق 
فـــي  للوطـــن  المشـــرفة  والنتائـــج 

السباقات والمنافسات المقبلة.

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال سمو الشيخ عيسى بن سلمان جاللة الملك مستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد 
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المنامة - بنا

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
بقصـــر  بمكتبـــه  خليفـــة  آل  مبـــارك 
القضيبيـــة وزيـــر الدولـــة البريطاني 
األســـبق لشـــؤون الشـــرق األوســـط 
زيارتـــه  بمناســـبة  بيـــرت  الســـتر 

للمملكة.
 ورّحب ســـموه باليستر برت منّوًها 
العالقـــات  تطويـــر  فـــي  بجهـــوده 

البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التاريخيـــة 
وتعاونهـــا  المتحـــدة  والمملكـــة 

المشترك في المجاالت المختلفة.
 كما شمل اللقاء استعراض عدد من 
القضايـــا موضع االهتمام المشـــترك 
للبلديـــن الصديقين، مـــن جانبه عبر 
بيـــرت عـــن ســـعادته بزيـــارة مملكة 
البحرين وبما تحققـــه من إنجازات 

تنموية شاملة.

محمد بن مبارك يشيد بجهود 
ألستر بيرت في توثيق العالقات

المنامة - وزارة الخارجية

أعلنـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة 
البحرين ترحيبها بتوقيع اتـفاق 
الســـالم بــــين الواليات المتحدة 
األميركيـــة وحركـــة طالبان، في 
األمـــن  لتحقيـــق  مهمـــة  خطـــوة 
واالســـتقرار فـــي جميـــع أنحـــاء 
جمهورية أفغانستان اإلسالمية.

 وإذ تعـــرب، عـــن تطلعها في أن 

تحقـــق هـــذه الخطـــوة أهدافهـــا 
إطـــالق  ووقـــف  التهدئـــة  فـــي 
النار، فإنهـــا تؤكد تضامن مملكة 
البحريـــن مع الواليـــات المتحدة 
األميركية الصديقة في جهودها 
الرامية الستتباب األمن والسلم 
اإلقليمـــي  الصعيديـــن  علـــى 

والدولي.

البحرين ترّحب باتفاق السالم 
بين واشنطن وطالبان

المنامة - بنا

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة بمكتبـــه بقصر 
الجمهوريـــة  ســـفير  القضيبيـــة 
الفرنســـية لـــدى مملكـــة البحرين 
بمناســـبة  كوشـــارد  جيـــروم 
تعيينه ســـفيًرا لبالده في مملكة 

البحرين.
 ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك 
كوشـــارد  الســـفير  خليفـــة  آل 
والتعـــاون  الصداقـــة  عالقـــات 

البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
وســـبل  الفرنســـية  والجمهوريـــة 
تعزيزها وتطويرها في مجاالتها 
للمصالـــح  تحقيًقـــا  المختلفـــة 
وشـــعبيهما  للبلديـــن  المشـــتركة 
الصديقين، متمّنًيا سموه للسفير 
التوفيـــق والنجـــاح. مـــن جانبـــه، 
عبر الســـفير عن الشـــكر لمـــا يلقاه 
من تعاون فـــي أداء ونجاح عمله 
الدبلوماســـي ســـفيًرا لبـــالده فـــي 

مملكة البحرين.

استعراض سبل تعزيز العالقات 
البحرينية الفرنسية

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، ورئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان ال خليفـــة وولـــي العهـــد 
نائـــب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيـــات تهنئة 
الرئاســـة  مجلـــس  رئيـــس  إلـــى 

زيلكـــو  والهرســـك  للبوســـنة 
بمناســـبة  وذلـــك  كومشـــيتش، 
ذكرى اســـتقالل بـــالده. كما بعث 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء برقيتيـــن مماثلتين إلى 
رئيـــس مجلـــس وزراء البوســـنة 

والهرسك زوران تيغلتيا.

البحرين تهّنئ رئيس مجلس الرئاسة 
للبوسنة والهرسك بذكرى االستقالل

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  ملـــك  تلقـــى 
الجاللـــة الملك حمد بن عیســـى 
آل خلیفـــة، برقیة شـــكر جوابية 
مـــن أمیـــر دولـــة الكويت ســـمو 

الشـــیخ صبـــاح األحمـــد الجابـــر 
الصبـــاح، وذلـــك ردا علـــى تهنئة 
العیـــد  بمناســـبة  لـــه  جاللتـــه 

الوطني لدولة الكويت.

جاللة الملك يتلقى برقية شكر 
جوابية من أمير الكويت

جهود متميزة 
لناصر بن حمد 
بخدمة رياضة 

الفروسية

إسهامات طيبة 
لعيسى بن 

سلمان في دعم 
رياضة الفروسية
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يجب على كافة العائدين من إيران 
خالل شهر فبراير

عزيزي المواطن والمقيم

يستكمل الحجر المنزلي لمدة 14 يوم في غرفة 
منفصلة

وإذا أثبتت نتائج الفحوصات ، أن الشخص غير مصاب:

سيتم منح إجازة طبية مدفوعة األجر لمدة أسبوعين 
لكل شخص يجري الفحص الالزم

14

التسجيل للفحص من خالل:



استقبل رئيس جمهورية تونس الشقيقة قيس سعيد، أمس بقصر قرطاج الرئاسي، وزراء الداخلية العرب؛ بمناسبة 
انعقاد الدورة السابعة والثالثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.

ورحب الرئيس التونسي بوزراء الداخلية 
العرب، منوها إلى أهمية هذه االجتماعات 
في تعزيز التعاون األمني العربي وتطوير 
العمـــل العربـــي المشـــترك فـــي المجـــاالت 
كافـــة، معربـــا عـــن أمله فـــي أن تكلل هذه 
االجتماعات، بالتوفيق والنجاح، بما يلبي 

آمال وتطلعات الشعوب العربية.
وقد ترأس وزير الداخلية الشيخ راشد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، وفد مملكـــة البحرين 
المشـــارك في اجتماعات الدورة الســـابعة 
والثالثين لمجلس وزراء الداخلية العرب 
التي عقدت أمس برئاســـة وزير الداخلية 
الفريـــق  الشـــقيقة  الســـودان  بجمهوريـــة 
الطريفـــي إدريـــس دفع هللا أحمـــد، حيث 
تســـلم رئاســـة الدورة من صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر عبدالعزيـــز بن ســـعود بن 
نايـــف آل ســـعود وزير الداخليـــة بالمملكة 
الرئيـــس  الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 

الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وبـــدأت اجتماعـــات الـــدورة بكلمة رئيس 
الـــوزراء بالجمهوريـــة التونســـية إليـــاس 
الفخفـــاخ فيمـــا تضمـــن جـــدول األعمـــال، 
عـــددا مـــن الموضوعـــات األمنيـــة المهمة، 
منها إنشـــاء فريق عمل لرصد التهديدات 
لألعمـــال  الفـــوري  والتحليـــل  اإلرهابيـــة 
عـــن  الصـــادرة  التوصيـــات  اإلرهابيـــة، 
المؤتمـــرات واالجتماعـــات التـــي انعقدت 
فـــي نطـــاق األمانـــة العامة خـــالل 2019، 
مـــع  المشـــتركة  االجتماعـــات  ونتائـــج 
الهيئـــات العربيـــة والدوليـــة، فيمـــا ســـبق 
انعقـــاد الـــدورة، اجتمـــاع تحضيـــري تـــم 
خاللـــه إعداد مشـــاريع القـــرارات؛ لعرضها 

على الدورة.

وزراء  مجلـــس  قـــرر  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
أعمالـــه،  ختـــام  فـــي  العـــرب،  الداخليـــة 
وبنـــاًء علـــى اقتـــراح هيئـــة أمنـــاء جائزة 
األمير نايف لألمن العربي برئاســـة األمير 
عبدالعزيز بن ســـعود بن نايف آل ســـعود، 
وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة، الرئيس الفخري للمجلس، منح 
وســـام األميـــر نايـــف لألمـــن العربـــي مـــن 
الدرجـــة األولـــى لوزيـــر الداخلية الشـــيخ 
بمملكـــة  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
البحريـــن، والـــذي يتـــم منحـــه لشـــخصية 
قيادية أمنية، كان لها دور متميز وفعال.

وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب وزيـــر الداخلية 
عـــن أصدق مشـــاعر الشـــكر والتقدير إلى 
صاحب الســـمو الملكي األميـــر عبدالعزيز 
وزيـــر  ســـعود  آل  نايـــف  بـــن  ســـعود  بـــن 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  الداخليـــة 
الشـــقيقة، الرئيس الفخري لمجلس وزراء 
أمنـــاء  العـــرب ورئيـــس هيئـــة  الداخليـــة 
جائـــزة األميـــر نايـــف، معبرا عـــن اعتزازه 
وفخـــره باختيـــاره من قبل أعضـــاء هيئة 

أمناء الجائزة.
وأعلن الوزير، تشرفه بإهداء هذا التكريم 
إلى مقـــام ملـــك مملكة البحريـــن صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
الذي منح معاليه الثقة الســـامية وشـــرفه 
بقيـــادة وزارة الداخلية، مشـــددا على أنه 
بفضل توجيهات جاللته السامية والدعم 
اإلنجـــاز  هـــذا  الدائمـــة تحقـــق  والرعايـــة 

األمني الرفيع.
وأعـــرب عن ســـعادته بنيل وســـام الرجل 
الذي ارتبط اسمه باألمن العربي، صاحب 
الســـمو الملكي األمير نايف بن عبدالعزيز 

آل ســـعود، رحمـــه هللا، الذي عاصر نشـــأة 
هـــذا المجلس وتولى رئاســـته منـــذ بداية 
القـــرن  مـــن  الثمانينـــات  فـــي  تأسيســـه 
الماضـــي، حيـــث حافـــظ رحمـــه هللا على 
هـــذا الكيـــان وتماســـكه من خـــالل إيمانه 
بأهميـــة حضـــور مجلـــس وزراء الداخلية 
العرب في إستراتيجية؛ من أجل الحفاظ 
علـــى األمـــن واالســـتقرار العربـــي، مضيفا 
أنـــه عندما نقيم مـــا يعانيه األمـــن العربي 
هـــذه األيام، ندرك تماما بعد النظر واألفق 
األمني والمشـــاعر العروبية األصيلة التي 

حظى بها سموه، رحمه هللا.
وقـــال الوزيـــر إن وضـــع األمـــن العربـــي، 
يتطلب منا مزيدا من المشاركة والحضور 
في القضايا األمنية اإلستراتيجية لتكون 
مناقشـــات  فـــي  أساســـا  نظرنـــا،  وجهـــة 
وقـــرارات القمم العربيـــة، متمنيا لمجلس 
وزراء الداخلية العرب التوفيق والســـداد 
لمواصلـــة مســـيرة التعـــاون التي أسســـها 
ســـمو األميـــر نايـــف، ويســـير علـــى نهجه 
صاحب الســـمو الملكي األميـــر عبدالعزيز 
وزيـــر  ســـعود  آل  نايـــف  بـــن  ســـعود  بـــن 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  الداخليـــة 
الشـــقيقة، الرئيس الفخري لمجلس وزراء 

الداخلية العرب.
مـــن جهـــة أخـــرى، قـــام وزيـــر الداخليـــة، 
بتدشـــين منظومة الخدمـــات اإللكترونية 
بمملكـــة  الداخليـــة  وزارة  أعدتهـــا  التـــي 
البحريـــن لألمانـــة العامـــة لمجلـــس وزراء 
الموقـــع  وتشـــمل  العـــرب،  الداخليـــة 
لألمانـــة  الذكـــي  والتطبيـــق  اإللكترونـــي 
العامـــة والنســـخة اإللكترونيـــة التفاعلية 
لمجلـــة “أصداء األمانة” وذلك انطالقا من 

كون التعاون األمني العربي، عامال رئيسا 
في مسيرة العمل العربي المشترك.

 وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب وزيـــر الداخلية 
عـــن تقديره للـــدور التنســـيقي الذي تقوم 
به األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية 
العرب، منوها إلى أن هذه المبادرة لوزارة 
الداخلية، تأتي انطالًقا من إيماننا بأهداف 
التعـــاون األمني العربي، وما يتطلبه عمل 
األمانـــة العامة مـــن دعم لوجســـتي، يعزز 
أداء مهامهـــا التنســـيقية والتواصل بينها 
وبين وزارات الداخلية، بما يســـهم بدوره 

في تطوير آليات التعاون األمني العربي.
في ســـياق متصل، وعلى هامش اجتماع 
فـــي  العـــرب  الداخليـــة  وزراء  مجلـــس 
تونس، التقى وزير الداخلية الشيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، واللـــواء محمود 
توفيـــق وزيـــر الداخليـــة بجمهورية مصر 

العربية الشقيقة.
الداخليـــة  وزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــالل 
بعمـــق ومتانـــة العالقـــات التاريخية التي 
تربـــط مملكـــة البحريـــن وجمهورية مصر 
العربية الشـــقيقة، معربا عن تقديره للدور 

المشـــرف الـــذي تقـــوم بـــه مصر فـــي دعم 
مسيرة التعاون األمني العربي.

وتـــم خـــالل اللقـــاء، بحث عدد مـــن أوجه 
التعـــاون والتنســـيق األمنـــي، إضافـــة إلى 
الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك في 
إطـــار العالقـــات الوثيقة التـــي تربط بين 

قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وســـالمة  الداخليـــة  وزيـــر  التقـــى  كمـــا 
حمـــاد وزيـــر الداخليـــة بالمملكـــة األردنية 
الهاشـــمية الشـــقيقة، حيث تم بحث عدد 
مـــن الموضوعات والمســـائل األمنية ذات 
بالعالقـــات  مشـــيدا  المشـــترك،  االهتمـــام 
الوطيـــدة التـــي تجمع البلدين والشـــعبين 

الشقيقين.
وفي السياق ذاته، اجتمع وزير الداخلية، 
وأحمـــد بـــن أحمد الميســـري نائـــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية 
الوزيـــر  أشـــاد  حيـــث  الشـــقيقة،  اليمـــن 
بالعالقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين. 
وتـــم بحـــث عـــدد مـــن القضايـــا فـــي إطار 
التعـــاون والتنســـيق األمنـــي، إضافـــة إلى 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
وضمـــن سلســـلة اللقـــاءات التـــي عقدهـــا 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة وزيـــر الداخليـــة علـــى هامـــش 
اجتمـــاع مجلـــس وزراء الداخليـــة العرب 
داوود  ومحمـــد  التقـــى،  تونـــس،  فـــي 
والالمركزيـــة  الداخليـــة  وزيـــر  عبـــدهللا 
واإلدارة اإلقليميـــة المكلف بالعالقات مع 
المؤسســـات الدســـتورية بجمهورية جزر 

القمر الشقيقة.
مـــن  عـــدد  بحـــث  تـــم  اللقـــاء  وخـــالل 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
زيارتـــه  خـــالل  الداخليـــة  وزيـــر  رافـــق 
تونـــس، وفد يضم ســـفير مملكة البحرين 
لـــدى تونـــس إبراهيـــم عبدهللا وعـــدد من 

المسؤولين بالوزارة.

المنامة - بنا

وزير الداخلية يتسلم وسام األمير محمد بن نايف لألمن العربي 
الــمــلــك  لــجــالــة  الـــعـــرب  الـــداخـــلـــيـــة  وزارء  ــس  ــل ــج م فـــي  ــه  ــم ــري ــك ت أهـــــدى 

التركيز على العلوم الشرطية وتطوير الخطط التدريبية
ــي ــ ــرك ــ ــح ــ ــل ال ــ ــي ــ ــل ــ ــح ــ ــت ــ ــدام تـــقـــنـــيـــة نـــــظـــــام ال ــ ــ ــخ ــ ــ ــت ــ ــ الـــــتـــــوســـــع فــــــي اس

ترأس رئيس األمـــن العام، رئيس المجلس 
العلمي لألكاديمية الملكية للشرطة الفريق 
طارق الحســـن أمـــس، االجتماع الســـادس 

واألربعين للمجلس.
ورحب رئيس المجلس باألعضاء، مشـــيدا 
للعمـــل  الدءوبـــة  وجهودهـــم  بحرصهـــم 
علـــى تطويـــر المناهج العلميـــة والتدريبية 
المطبقـــة، مشـــددا علـــى المضـــي قدما في 
تنفيـــذ توجيهـــات وزيـــر الداخليـــة رئيـــس 
مجلس أمناء األكاديمية الملكية للشـــرطة 
والمتمثلـــة في التركيز على جودة البرامج 
التعليميـــة والتدريبية والتطوير المســـتمر 
للمناهـــج، بمـــا يواكـــب المتغيـــرات األمنية 
والتحديـــات المتزايـــدة، مـــع متابعـــة هذه 
البرامـــج بشـــكل مســـتمر؛ بهـــدف تقويمهـــا 

وتطويرها.

العلمـــي  المجلـــس  اجتمـــاع  خـــالل  وتـــم 
مـــن  عـــدد  اســـتعراض  لألكاديميـــة، 
جـــدول  علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات 
األعمـــال، والتـــي تهـــدف في مجملهـــا إلى 
والتحديـــث  التطويـــر  مســـيرة  متابعـــة 
فـــي المجـــاالت كافـــة العلميـــة والتدريبية 
باألكاديمية، مـــن بينها التركيز على العلوم 
الشـــرطية فـــي تدريس مرشـــحي الضباط 
لتخريـــج ضابـــط شـــرطة يمتلـــك مهـــارات 
إداريـــة وقياديـــة حديثـــة، والعمـــل علـــى 
وتحديثهـــا  التدريبيـــة  الخطـــط  تطويـــر 
باســـتمرار ومراعاة الجـــودة في مضمونها، 
وأن تلبـــي االحتياجـــات التدريبيـــة لجميع 
الجانـــب  ومراعـــاة  األمنيـــة،  اإلدارات 
التخصصيـــة،  الـــدورات  فـــي  التطبيقـــي 
مـــع إيجاد آليـــة لتقييـــم البرامج ودراســـة 

المخرجات التعليمية.
كما بحث المجلس العلمي الخطة التعليمية 
مرشـــحي  بدفعـــة  الخاصـــة  والدراســـية 
الضبـــاط الثالثـــة، إضافـــة إلى اســـتعراض 
نتائـــج الخريجين في برامج الماجســـتير، 
حيـــث أوصـــى المجلـــس برفعهـــا لمجلـــس 

أمناء األكاديمية العتمادها وإقرار منحهم 
الدرجة العلمية المستحقة، كما تم مناقشة 
برنامـــج حفل تخريج الفـــوج الخامس في 
الدراســـات العليـــا، وأوصـــى المجلـــس بأال 
يكـــون االعتمـــاد الوحيـــد علـــى منســـوبي 
األكاديميـــة في التدريـــس فقط ، بل يجب 

إشـــراك جميـــع منســـوبي وزارة الداخليـــة 
المناســـب  العلمـــي  المؤهـــل  لديهـــم  ممـــن 
والقدرة علـــى التعليم والتدريب، ومنحهم 
الفرصـــة للمشـــاركة فـــي مشـــروع تطويـــر 
العملية التعليمية والتدريبية واالســـتفادة 

من خبراتهم الشرطية الميدانية.

وخالل االجتماع، تم عرض مقترح بشـــأن 
التوسع في استخدام تقنية نظام التحليل 
الحركـــي )DART FISH(؛ بهـــدف النهـــوض 
االهتمـــام  خـــالل  مـــن  الفنيـــة  بالجوانـــب 
بتطوير مختلف تلك الجوانب ألي نشـــاط 
حركي، ويعتبر من أكثر البرامج المختصة 

بتكنولوجيا الفيديو، تقدما وتطورا.
وفـــي ختـــام االجتمـــاع، أكد رئيـــس األمن 
العـــام، رئيس المجلس العلمـــي لألكاديمية 
الملكيـــة للشـــرطة علـــى ضـــرورة مواصلـــة 
التطويـــر واالهتمـــام بالجـــودة فـــي كل ما 
تقدمه األكاديمية مـــن برامج والعمل على 
مواكبة كافـــة المتغيرات وأوجه التحديث 
فـــي المجاالت العلميـــة والتدريبية وكل ما 
يحقـــق رســـالة األكاديميـــة بأعلـــى درجات 

الكفاءة واإلنجاز.

المنامة - وزارة الداخلية

جاللة الملك 
منحني الثقة 

السامية 
وشرفني بقيادة 

الوزارة

وزير الداخلية 
يبحث مع نظرائه 

العرب التعاون 
والتنسيق 

األمني 
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المنامة - شركة إدامة

أعلنت شــركة البحرين لالســتثمار العقاري “إدامة”، الذراع العقارية لصندوق الثروة الســيادي في مملكة البحرين 
عــن توقيــع اتفاقيــة إدارة الممتلــكات مــع بنــك البحريــن للتنميــة بتاريخ 1 مــارس 2020، تتيح لها إدارة وتشــغيل 

مجمع سترة التجاري.

االتفاقيـــة  توقيـــع  مراســـم  تّمـــت  وقـــد 
بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة 
إدامـــة أمين العرّيض والرئيس التنفيذي 
للتنميـــة  البحريـــن  بنـــك  لمجموعـــة 
ســـانجيف بـــول. وتأتـــي هـــذه الشـــراكة 
لتوســـعة  “إدامـــة”  إســـتراتيجية  ضمـــن 
نشـــاطها فـــي تطويـــر وإدارة الممتلكات 
العقارية بالمملكة، وســـعيها لتعزيز ســـبل 
وتشـــغيل  إدارة  مجـــال  فـــي  التعـــاون 
العقارات مع مؤسســـات القطاعين العام 
والخـــاص، بما يســـهم إيجاًبـــا في تحفيز 
مـــوارد االقتصاد البحرينـــي وفًقا للرؤية 

االقتصادية 2030.

مـــن جانبهـــا، ستشـــرف شـــركة البحريـــن 
شـــهر  مـــن  ابتـــداًء  العقـــاري  لالســـتثمار 
أبريل 2020، على إدارة وتشـــغيل مجمع 
ســـترة لمـــدة 3 ســـنوات علـــى أن تكـــون 
االتفاقية قابلة للتجديد. وتتضمن مهام 

إدامـــة إدارة فرص التأجيـــر في المجمع 
التجـــاري، فضال عن إعداد إســـتراتيجية 
لتحفيز نشـــاط وإيرادات المجمع، حيث 
ســـتعمل الشركة في سبيل وضع أهداف 
للمجتمـــع  البعيـــد  المـــدى  علـــى  مالئمـــة 
وبحـــث كافة اإلمكانات لعقـــد التعاونات 

في المستقبل.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة “إدامة” 
أميـــن العرّيـــض قائاًل: “يســـعدنا جـــًدا أن 
نعقـــد اتفاقيـــة إدارة الممتلـــكات مع بنك 
البحريـــن للتنميـــة التـــي تأتـــي انعكاًســـا 
لنجاحاتنـــا طـــوال األعـــوام الماضية في 
إدارة وتشغيل العقارات بمملكة البحرين، 

وتســـتعرض أيًضـــا التزامنـــا فـــي - إدامة 
- بوضـــع مصالـــح الشـــركاء فـــي مقدمـــة 
أولوياتنا، حيث نسعى دوًما إلى منحهم 
النتائج التي يتطلعـــون لتحقيقها، وذلك 
اعتمـــاًدا علـــى فهمنـــا العميـــق ألهدافهم 

على المدى القصير والبعيد. كما أننا نعتز 
بتوظيـــف الكفـــاءات والمهـــارات العالية 
بالشـــركة، بما أتـــاح لنا تقديـــم الخدمات 
العقارية بأفضل جودة وقيمة. وتجّســـد 
هـــذه الشـــراكة مع بنك البحريـــن للتنمية 

توافًقا واضًحا مع إستراتيجيتنا الهادفة 
لزيادة نمو محفظة أعمال الشركة؛ كوننا 
نتطلـــع قدًمـــا إلـــى تقديـــم أفضـــل إدارة 
عقارية لمجمع سترة التجاري وغيره من 

الفرص العقارية في المستقبل”.

“إدامــة” تـديــر وتشـغــل مجـمــع سـتــرة

بالتعاون مع 
“البحرين للتنمية” 

لمدة 3 سنوات 
قابلة للتجديد
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المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح، 
الصحـــة  وزارة  بديـــوان  مكتبهـــا  فـــي 
بالجفيـــر، ســـفير جمهوريـــة كوريـــا لدى 

مملكة البحرين كو هيون مو.
اللقـــاء، رحبـــت وزيـــرة  وفـــي مســـتهل 
الصحة بالســـفير الكـــوري، إذ قدم أثناء 
اللقـــاء تقريـــرا عـــن آخر التطـــورات في 
كوريـــا الجنوبيـــة عـــن فيـــروس كورونا 
مـــن  تنفيـــذه  يتـــم  ومـــا   ،)19 )كوفيـــد 
بهـــذا  ووقائيـــة  احترازيـــة  إجـــراءات 
الشـــأن. وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة، أثناء 
اللقـــاء، عمق عالقات التعاون المشـــترك 
واســـتمرار  الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن 
ســـبل التعاون والتنســـيق بين الجانبين 
مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى أمن وســـالمة 
المجتمـــع بمـــا يضمـــن متابعـــة وتنفيـــذ 
كافـــة اإلجـــراءات الوقائيـــة والتدابيـــر 

االحترازية.

تواصـــل  الصحـــة  وزارة  أن  وأكـــدت 
جهودها الوطنية المخلصة في مكافحة 
فيـــروس كورونا )كوفيد 19( بمشـــاركة 
الفـــرق والكـــوادر الطبيـــة المتخصصـــة، 
وفقًا لتوجيهـــات ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وأثنـــاء اللقـــاء، أشـــاد الســـفير الكـــوري 
باإلجـــراءات الوقائيـــة والرقابيـــة التـــي 
البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  تتخذهـــا 
فـــي مجـــال تعزيـــز ســـبل التصـــدي لهذا 
الفيـــروس، ومتابعـــة الترصـــد وااللتزام 
والتعليمـــات  اإلرشـــادات  بتطبيـــق 
إلـــى  اســـتناًدا  الصـــادرة،  التوعويـــة 
توصيات منظمة الصحة العالمية، وفي 
إطـــار التنســـيق والتعـــاون للحفاظ على 

صحة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

الصالح: استمرار سبل التنسيق للحفاظ على سالمة المجتمع

تســلمت رئيســة المؤسســة الخيرية لحماية الحيوان والبيئة الشــيخة مروة بنت عبد الرحمن آل خليفة جائزة الشــيخ ســعيد بن 
طحنون كأفضل 50 شخصية مؤثرة في المجتمع.

وتســـلمت الشيخة مروة الجائزة 
والتكريم من الشـــيخ ســـعيد بن 
طحنـــون آل نهيـــان خـــالل حفل 
التكريم الـــذي أقيم على هامش 
فعاليـــات ملتقـــى رواد األعمـــال 
بدولـــة اإلمـــارات بحضـــور عـــدد 
من الشـــيوخ وكبار الشـــخصيات 
والمؤثرين من رواد األعمال في 
الخليج والوطن العربي والعالم، 
وانطلق تحت شعار “أفضل قادة 
مـــن رواد األعمـــال”، وذلـــك فـــي 
فندق جراند حياة في أبوظبي.

ويمثـــل هـــذا التكريم بعـــدا مهما 
علـــى  المجتمعـــي  العمـــل  فـــي 
المســـتوى الخليجـــي واإلقليمي 
ويؤشـــر للعمـــل المتواصـــل الذي 
الخيريـــة  المؤسســـة  بـــه  قامـــت 
لحمايـــة الحيـــوان، لتحصد هذه 
الجائـــزة المتميزة، ولتضع بصمة 
مـــروة  الشـــيخة  لعمـــل  متميـــزة 
بنـــت عبـــد الرحمـــن كأفضـــل 50 
شـــخصية مؤثـــرة فـــي المجتمع 
عمـــل  انطـــالق  حداثـــة  بالرغـــم 
عـــام  منـــذ  وإنشـــائها  المؤسســـة 

واحد فقط.
وجاء هذا التكريم بعد إنجازات 
المؤسســـة الحافلة خـــالل عامها 
األول ووصـــل صداهـــا إلـــى عدة 
والعالـــم،  المنطقـــة  فـــي  دول 
تكريـــم  أول  ويتـــم  يكـــون  وأن 
للمؤسسة من قبل دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة الشـــقيقة ومن 
مؤسســـة لها الريـــادة في قياس 
المعاييـــر المحكمـــة للمؤسســـات 
فـــي  المؤثريـــن  واألشـــخاص 
مجتمعاتهـــم، والتـــي تعتبـــر أحد 
لعمـــل  والمهتميـــن  المتابعيـــن 
مـــن  لمزيـــد  للمؤسســـة ونتطلـــع 
التعـــاون بين المؤسســـة وجميع 
دولـــة  فـــي  المعنيـــة  الجهـــات 
اإلنجـــازات  لمواصلـــة  اإلمـــارات 

وتحقيق األهداف.
األعمـــال  رواد  ملتقـــى  وانطلـــق 
بدولـــة اإلمـــارات وســـط حضور 
وكبـــار  الشـــيوخ  مـــن  واســـع 
الشخصيات والمؤثرين من رواد 
“أفضـــل  شـــعار  تحـــت  األعمـــال 
قادة مـــن رواد األعمال”، ويعتبر 
تفاعليـــة  منصـــة  الملتقـــى  هـــذا 
التحـــوالت  أهـــم  الســـتعراض 
واآلثـــار  الجديـــدة  االقتصاديـــة 
عليهـــا  المترتبـــة  االقتصاديـــة 
والمبـــادرات  الخبـــرات  وتبـــادل 
لدفـــع  الســـبل  أفضـــل  وبحـــث 
عجلـــة النمو االقتصـــادي وتعزيز 
تنافســـية الدولة،  كمـــا يركز على 
المبـــادرات والمشـــاريع التنموية 
التـــي حققتها هذه الشـــخصيات 

بصفتها وجهة استثمارية رئيسة 
في المنطقـــة إضافة إلى تعريف 
والمســـتثمرين  األعمـــال  رجـــال 
والجهات االقتصادية المشـــاركة 
بالمقومـــات  الملتقـــى  فـــي 
االستثمارية المتميزة التي تتمتع 
بها بشكل خاص ودولة اإلمارات 
عموما، ومناخها المحفز لألعمال 
منظومتهـــا  اســـتعراض  بجانـــب 
مـــن  تجعـــل  التـــي  االقتصاديـــة 
القطاعـــات  كل  فـــي  االســـتثمار 

ناجحا.
وقال الشيخ ســـعيد بن طحنون 
رواد  “ملتقـــى  إن  نهيـــان  آل 
بـــدوره  سيســـاهم  األعمـــال” 
الرائـــد كمنصـــة وطنيـــة لتعزيـــز 
التعـــاون والتنســـيق بيـــن دوائـــر 
كل  فـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة 
واســـتعراض  الدولـــة  إمـــارات 
مســـتجدات االقتصـــاد الوطنـــي 
وآفاقه التنمويـــة خالل المرحلة 
المقبلـــة وبحـــث خطـــط التنمية 
فـــي  المســـتقبلية  والمبـــادرات 
ضوء مستهدفات الدولة ورؤية 
الرئيـــس  أكـــد  بـــدوره   .2020
التنفيـــذي “لشـــركة فأســـت لينك 
لالستشارات التسويقية” ، محمد 
خميس النجار، الشـــركة المنظمة 
للفعاليـــة أنـــه تم التفاعل بشـــكل 
كبيـــر مـــع الفعاليـــة مـــن مختلف 
ومـــن  بالدولـــة  الشـــخصيات 
خارجها؛ ألنها ستســـاهم بشـــكل 
فـــي قطاعـــي االســـتثمار  فعـــال 
العربيـــة  باإلمـــارات  واالقتصـــاد 
المتحدة.   وقام الشيخ في ختام 
الملتقى بتكريم والمشاركين من 
الشـــخصيات المؤثـــرة مـــن رواد 

األعمال.
لرئيســـة  تصريحـــات  وفـــي 
لحمايـــة  الخيريـــة  المؤسســـة 

الحيوان والبيئة الشـــيخة مروة 
خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بنـــت 
بعـــد تســـلمها الجائـــزة، أكدت أن 
الملتقـــى يعتبـــر منصـــة تفاعلية 
التحـــوالت  أهـــم  الســـتعراض 
واآلثـــار  الجديـــدة  االقتصاديـــة 
عليهـــا  المترتبـــة  االقتصاديـــة 
والمنطقـــة،  الخليـــج  دول  فـــي 
هـــو  الملتقـــى  أن  إلـــى  مشـــيرة 
مظلـــة متميـــزة ورائـــدة لتبـــادل 
وبحـــث  والمبـــادرات،  الخبـــرات 
أفضل الســـبل لدفـــع عجلة النمو 
االقتصـــادي وتعزيز التنافســـية، 
مؤكدة أن الملتقى يجسد ويركز 
علـــى قصـــص ناجحـــة ومؤثـــرة 
للعديد من المبادرات والمشاريع 
هـــذه  حققتهـــا  التـــي  التنمويـــة 
وجهـــة  بصفتهـــا  الشـــخصيات 
اســـتثمارية رئيســـة في المنطقة 
وبعضهـــا تكـــون مبـــادرات غيـــر 
مســـبوقة، مردفـــة كما أنـــه يعمل 
األعمـــال  رجـــال  تعريـــف  إلـــى 
والجهـــات  والمســـتثمرين 
فـــي  المشـــاركة  االقتصاديـــة 
الملتقى بالمقومات االستثمارية 
المتميـــزة للمنطقـــة، موضحة أن 
لتعريـــف  فرصـــة  كان  الملتقـــى 
االســـتثماري  بالمنـــاخ  الحضـــور 
الرحـــب بالبحرين، واســـتعراض 
العديد من الفرص االســـتثمارية 
الناجحـــة لدينـــا، وتقديـــم صورة 
للدعـــم الحكومـــي والتســـهيالت 
االســـتثمارات  لدعـــم  المقدمـــة 
والصناعـــات القائمـــة فـــي بلدنـــا 
لللفـــرص  واســـتعراض  الغالـــي، 
فـــي  الواعـــدة  االســـتثمارية 
االســـتثمارية  المجـــاالت  كافـــة 
والتجاريـــة، والتـــي تمثـــل أحـــد 
روافد التنمية المستدامة ورؤية 

البحرين 2030.

جانب من التكريم

المجتمــع فــي  مؤثــرة  شــخصية   50 أفضــل  ضمــن 
تكريم الشيخة مروة إلنجازاتها في حماية الحيوان والبيئة

“الصحة”: تسجيل 6 حاالت جديدة ليصل عدد المصابين إلى 47
1977 ــص  ــح ف ــد  ــع ب ــا”  ــ ــورون ــ “ك ــن  مـ شــخــصــا   1930 ســامــة 

 فــي إطــار الجهود المبذولــة لمكافحة فيروس كورونــا )كوفيد 19( حرصا 
علــى ســامة المواطنين والمقيمين ومنع انتشــاره، أكــدت وزارة الصحة 
أنــه تــم فحص 1977 شــخصا قادما من إيــران والدول الموبــوءة، وتبين 
ســامة 1930 شــخصا وخلوهــم مــن فيــروس كورونــا، فيمــا يخضــع 47 

مصابا للعاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة.

أنـــه  الصحـــة  وزارة  وأوضحـــت 
وضمـــن الــــ 47 حالـــة، تـــم تشـــخيص 
6 حـــاالت جديـــدة مصابـــة بفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19( أمـــس، وهـــي لــــ 
3 مواطنـــات بحرينيـــات ومواطنيـــن 
اثنيـــن بحرينييـــن ومواطن ســـعودي 
كانـــوا قد وصلوا عـــن طريق رحالت 
جويـــة غيـــر مباشـــرة من إيـــران عبر 
مطـــار البحرين الدولـــي ليصل العدد 
نقـــل  وتـــم  مصابـــة،  حالـــة   47 إلـــى 
الحاالت الســـت الجديـــدة إلى إحدى 
المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العالج 
إشـــراف  تحـــت  الالزمـــة  والرعايـــة 
طاقـــم طبـــي متخصـــص فـــور تأكيد 
نتائج التحاليـــل المختبرية إصابتهم 

بالفيروس.
تواصـــل  بأنهـــا  الـــوزارة  وأفـــادت 

جدولـــة الفحـــص لمعاينـــة 2292 من 
المواطنيـــن الذيـــن عـــادوا مـــن إيران 
خالل شـــهر فبراير قبـــل إعالن إيران 
أن  كمـــا  بمدنهـــا،  الفيـــروس  تفشـــي 
الوحدات المتنقلـــة للفحص المجهزة 
المعتمـــدة  الطبيـــة  المعاييـــر  وفـــق 
اســـتمرت أمس بإجـــراء الفحوصات 
الالزمـــة لهم في مناطق ســـكنهم من 
قبل فريق طبي مختص بأخذ العينة؛ 
للتأكد من ســـالمتهم وعدم إصابتهم 
بالفيـــروس، مجددة الـــوزارة دعوتها 
للمواطنيـــن والمقيميـــن العائدين من 
إيـــران فـــي شـــهر فبرايـــر التســـجيل 
www.moh.( اإللكتروني عبر الرابط
علـــى  االتصـــال  أو   ،)gov.bh/444
الرقـــم 444، لجدولـــة موعد الفحص 
مع البقاء في مقر ســـكنهم في غرفة 

منفصلة حتى جدولة موعد الفحص 
ســـتعطى  التـــي  التعليمـــات  واتبـــاع 
لهـــم مـــن قبـــل الفريـــق الطبـــي، مـــع 
ضـــرورة تجنب االختـــالط باآلخرين 
لتجنب نشـــرهم للفيـــروس لعائالتهم 

وللمجتمع في حال إصابتهم به.
تزويـــد  يتـــم  أنـــه  الـــوزارة  وأكـــدت 
المواطنين ممـــن يتم فحصهم بكافة 
التوعويـــة؛  التعليمـــات واإلرشـــادات 
منحهـــم  ويتـــم  ســـالمتهم،  لضمـــان 
إجـــازة طبية مدفوعة األجر لمدة 14 
يوما، كما تتم أيضا متابعتهم من قبل 
فريق طبي مختص؛ لضمان صحتهم 
مع تأكيـــد ضرورة اتبـــاع اإلجراءات 
االحترازيـــة الوقائيـــة المتمثلـــة فـــي 

الحجر المنزلي لمدة 14 يوما. 
إلـــى  الصحـــة  وزارة  أشـــارت  كمـــا 
المتبعـــة  إجراءاتهـــا  تواصـــل  أنهـــا 
فـــي  الفيـــروس  انتشـــار  لمكافحـــة 
المملكـــة عبـــر ضمـــان متابعـــة جميـــع 
القادميـــن من الـــدول الموبوءة لمدة 
14 يومـــا من قبل فريـــق متخصص؛ 
للتأكـــد مـــن خلوهـــم مـــن أي أعراض 
والتزامهم بإرشادات العزل، وتطبيق 
اإلجراءات االحترازية والوقائية من 
فيروس كورونا )كوفيد 19( بحســـب 
المعاييـــر الدوليـــة التـــي  أوصـــت بها 

منظمة الصحة العالمية.

المنامة - وزارة الصحة

االثنين 2 مارس 2020 - 7 رجب 1441 - العدد 4157

   بيان املركز املايل املوحد

مدققةمدققةكام يف 31 ديسمرب 2019

20192018

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملوجودات

 4,016,874  3,359,368 النقد واألرصدة لدى البنوك

 2,243,491  2,245,124 ودائع قانونية

 48,463,736  52,395,388 االستثامرات

 2,346,901  2,188,886 مبالغ تأمني مستحقة القبض

 297,053  1,096,764 مبالغ مستحقة من أطراف ذي عالقة

 8,249,490  6,993,967 حصة معيدي التأمني من مخصصات التأمني

 5,510,167  6,240,896 حصة معيدي التأمني من املطالبات القامئة

 125,437  70,233 تكاليف رشاء مؤجلة

 148,024  323,002 موجودات غري ملموسة

 73,267  693,970 عقارات

 956,892  1,419,034 موجودات أخرى

 72,431,332  77,026,632 مجموع املوجودات

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات

8,131,899  9,423,345 املطالبات القامئة

18,332,262 19,394,813 مخصصات التأمني

25,065,840  27,222,122 مطلوبات مرتبطة بوحدات لحاميل الوثائق

2,586,256  1,358,287 مستحقات رشكات إعادة التأمني

1,249,362  3,330,607 مطلوبات أخرى

 56,428,170  59,666,623 مجموع املطلوبات

 187,253  284,259 فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

 25,000,000  25,000,000 رأس املال

 57,820  57,820 إحتياطي قانوين

 )59,065( 198,710 إحتياطي القيمة العادلة لإلستثامر

 )9,182,846( )8,180,780(الخسائر املرتاكمة

 15,815,909  17,075,750 مجموع حقوق املساهمني

 72,431,332  77,026,632 مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

بيان الدخل الشامل املوحد الخاص باملشاركني

20192018للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

9,383,333  14,243,915 االشرتكات بعد خصم االشرتكات املسرتجعة

)8,207,052( )5,757,956(االسرتدادات و االستحقاق

)925,468( )809,518(تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 250,813  7,676,441 االشرتاكات املكتسبة

 )1,268,189( )3,576,607(حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 568,194  473,340 تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 )699,995( )3,103,267(حصة رشكات إعادة التكافل من االشرتاكات املكتسبة

 3,475,691  )2,156,282(الحركة يف املطلوبات املرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

 3,026,509  2,416,892 صايف االشرتاكات املكتسبة

الربح / )الخسارة( يف القيمة العادلة لالستثامرات بالقيمة العادلة من خالل

 )769,673( 2,994,297   الربح أو الخسارة

 )52,200( 82,440 إحتساب الربح / )الخسارة( املستحق من بيع إستثامرات  متاحة للبيع

 101,199  101,033 دخل االرباح

 2,305,835  5,594,662 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )2,597,112( )6,290,819(املطالبات املتكبدة

 1,939,621  3,502,509 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

 -    )72,063(اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة التكافلية

 )1,749,272( )2,543,546(رسوم الوكالة

 )24,500( )91,737(حصة املضارب 

 )2,431,263( )5,495,656(مجموع املرصوفات

 )125,428( 99,006 الفائض/)العجز( للسنة املحول إىل صندوق املشاركني

 49,255  )2,000(التغري يف القيمة العادلة خالل السنة

 )76,173( 97,006 مجموع  الدخل / )الخسارة( الشامل للسنة

بيان الدخل الشامل املوحد الخاص باملساهمني

20192018للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 13,673,962  9,348,757 إجاميل أقساط التأمني املكتتبة

 )4,980,822( )2,752,722(حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني

 6,596,035  8,693,140 

 )2,091,669( )1,762,822(أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

 96,503  65,570 حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

 4,898,783  6,697,974 

 )423,616( 1,988,050 الحركة يف اجاميل إحتياطي املخاطر

 540,278  )1,728,863(الحركة يف حصة معيدي التأمني من إحتياطي املخاطر

 6,814,636  5,157,970 صايف األقساط املكتسبة

 1,099,401  1,182,954 دخل الفوائد

 447,511  445,666 رسوم إدارة

 1,749,272  2,543,546 رسوم الوكالة

 179,403  3,618 إيرادات أخرى

 24,500  91,737 حصة املضارب

 )111,241( )115,981(الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 )6,035( 1,059,089 دخل االستثامر - صايف

 5,210,629  3,382,811 

 10,197,447  10,368,599 مجموع اإليرادات

املطالبات

 )11,246,927( )9,427,198(املطالبات املتكبدة

 6,140,240  5,593,023 حصة معيدي التأمني من املطالبات املتكبدة

 )5,106,687( )3,834,175(صايف املطالبات املتكبدة

املرصوفات

 )350,087( )860,363(تكاليف الرشاء

 -    )100,659(اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة للتأمني

 )2,424,325( )2,730,822(تكاليف املوظفني

 )1,553,523( )1,840,514(مرصوفات عامة وإدارية

)5,532,358( )4,327,935( 

 )9,434,622( )9,366,533(مجموع املطالبات واملرصوفات

 762,825  1,002,066 مجموع الربح

الدخل الشامل اآلخر

سيتم إعادة تصنيف الدخل الشامل اآلخر إىل بيان الدخل املوحد يف

  الفرتات الالحقة:

االستثامرات املتوفرة للبيع:

 )59,065( 257,775 التغري يف القيمة العادلة خالل السنة و الدخل الشامل الآلخر

 703,760  1,259,841 مجموع الدخل الشامل للسنة

   بيان املركز املايل 

مدققةمدققةكام يف 31 ديسمرب 2019 

20192018

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملوجودات

 2,678,381  2,660,209 النقد واألرصدة لدى البنوك

 1,978,239  1,979,872 ودائع قانونية

 30,561,965  32,096,920 االستثامرت

 3,124,960  3,395,861 حصة رشكات إعادة التكافل من االشرتاكات غري املكتسبة

 1,450  161,662 أرصدة إعادة التكافل املستحقة القبض

 505,450  960,497 أرصدة التكافل املستحقة القبض

 125,437  70,233 تكاليف رشاء مؤجلة

 576,656  2,582,911 مبالغ مستحقة من أطراف ذي عالقة

 34,975  19,944 موجودات غري ملموسة

 8,780  10,348 موجودات ثابتة

 685,390  1,440,681 موجودات أخرى

 40,281,683  45,379,138 مجموع املوجودات

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات

 6,699,008  7,941,840 األحتياطات الفنية للتكافل

 25,065,840  27,222,122 مطلوبات مرتبطة بوحدات لحاميل الوثائق

 1,267,312  -   مبالغ مستحقة ألطراف ذي عالقة

 506,827  1,076,849 ذمم دائنة لرشكات إعادة التكافل

 943,348  2,306,052 مطلوبات أخرى

 34,482,335  38,546,863 مجموع املطلوبات

صندوق املشاركني

 187,253  286,259 الفائض املحتفظ به

 -    )2,000(احتياطي القيمة العادلة لالستثامر

 187,253  284,259 صايف فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

 13,262,600  13,262,600 رأس املال

 )7,650,505( )6,709,566(الخسائر املرتاكمة

 -    )5,018(احتياطي القيمة العادلة لالستثامر

 5,612,095  6,548,016 مجموع حقوق املساهمني

 40,281,683  45,379,138  مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

بيان اإليرادات و املرصوفات لصندوق املشاركني  

20192018للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 9,383,333  14,243,915 االشرتاكات بعد خصم االشرتاكات املسرتجعة

 )8,207,052( )5,757,956(االسرتدادات و االستحقاق

 3,475,691  )2,156,282(الحركة يف املطلوبات املرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

 )769,673( 2,994,297 دخل / )خسارة( االستثامر - صايف

 3,882,299  9,323,974 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )1,749,272( )2,543,546(رسوم الوكالة

 2,133,027  6,780,428 االشرتاكات املحولة إىل صندوق املشاركني

صندوق املشاركني

اإليرادات

 2,133,027  6,780,428 صايف االشرتاكات

 )1,268,189( )3,576,607(حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 864,838  3,203,821 صايف االشرتاكات املحتفظ بها

 )925,468( )809,518(تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 568,194  473,340 تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 507,564  2,867,643 االشرتاكات املكتسبة

 -    )72,063(اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة التكافلية

 )52,200( 82,440 إحتساب الربح / )الخسارة( املستحق من بيع إستثامرات يف الصكوك

 101,199  101,033 دخل االرباح

 556,563  2,979,053 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )2,597,112( )6,290,819(املطالبات املتكبدة

 1,939,621  3,502,509 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

 )24,500( )91,737(حصة املضارب 

 )125,428( 99,006  الفائض/)العجز( للسنة يف صندوق املشاركني

  بيان الدخل

20192018للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 1,773,772  2,635,283 رسوم الوكالة واملضاربة

 447,511  445,666 رسوم إدارة

 )6,035( 169,746 دخل / )خسارة( االستثامر - صايف

 252,546  236,427 دخل االرباح

 )111,241( )115,981(الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 2,356,553  3,371,141 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )1,176,702( )1,939,169(مرصوفات عامة وإدارية

 )156,833( )347,840(تكاليف الرشاء

 )3,986( )14,728(إطفاء املوجودات غري امللموسة بعد حسم الرسوم املحتسبة

 )115,856( )115,812(رسوم إدارة االستثامر

 )7,922( )12,653(االهالك

 )1,461,299( )2,430,202(مجموع املرصوفات

 895,254  940,939 مجموع الربح 

البيانات املالية مدققة من قبل إرنست ويونغ، مملكة البحرين، ومعتمدة من قبل مجلس إدارة    

الرشكة بتاريخ 11 فرباير 2020، وموقع عليها بالنيابة عنهم كل من: 

عىل الراغبني مراجعة الرشكات عىل العنوان أدناه للحصول عىل البيانات املالية كاملة.

عنوان املكتب:  مكتب 1701/1702، طابق 17، مبنى رقم 470، برج فخرو

 طريق 1010، سنابس 410، ص.ب رقم 5832 املنامة، مملكة البحرين.

هاتف:  973 17589800+

الهالل اليف ش.م.ب.)م( و الهالل تكافل ش.م.ب.)م( مرخصتان من قبل 

مرصف البحرين املركزي. رقام التسجيل التجاري 70934 و71181.

  سانجيف بيجال

)رئيس مجلس اإلدارة(

 راجيف جوجيا 

)عضو مجلس اإلدارة( 

سعيد حتحوت

 )الرئيس التنفيذي(

الهالل تكافل ش.م.ب. )م(الهالل اليف ش.م.ب. )م(

بدور المالكي
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اســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليم ماجـــد النعيمي الطلبـــة الفائزين في 
المســـابقة الوطنيـــة األولـــى في لعبـــة الشـــطرنج، والتي نظمهـــا مركز 
رعايـــة الطلبـــة الموهوبين بالتعـــاون مع أكاديمية البحرين للشـــطرنج 
التابعة لالتحاد الدولي للشطرنج، واالتحاد البحريني لأللعاب الذهنية 
واإللكترونيـــة، بمشـــاركة 218 طالًبـــا وطالبـــة مـــن مختلـــف المراحـــل 
الدراســـية بالمـــدارس الحكومية والخاصة، حيـــث هنأهم الوزير بهذه 

النتائج الطيبة، مؤكًدا اهتمام الوزارة بكافة األنشطة.
 والجدير بالذكر أن الفائزين بالمراكز األولى من المرحلة االبتدائية هما  «

الطالب علي ياسر من مدرسة كرزكان االبتدائية للبنين والطالبة آالء 
الزاكي من مدرسة السهلة االبتدائية للبنات، ومن المرحلة اإلعدادية 

الطالب عبدالعزيز فقيهي )طالب توحد( من مدرسة عراد االبتدائية 
اإلعدادية للبنين والطالبة غفران عامر من مدرسة الحد اإلعدادية للبنات، 

ومن المرحلة الثانوية الطالب سلمان فوزي من مدرسة اإلبداع الخاصة 
والطالبة زينب العفو من مدرسة جدحفص الثانوية للبنات.

النعيمي يكرم الفائزين بـ “الشطرنج”

محرر الشؤون المحلية

الفقيهي طالب “توحدي” وبطل بمسابقة الشطرنج
ــة ــة وخاصـ ــدارس حكوميـ ــن مـ ــاء مـ ــن أصحـ ــة عادييـ ــى طلبـ ــوق علـ تفـ

فــاز الطالــب عبدالعزيز عمر الفقيهي، من مدرســة عــراد االبتدائية 
بالمركــز  التوحــد،  اضطــراب  ذوي  مــن  وهــو  للبنيــن،  اإلعداديــة 
األول فــي المســابقة الوطنية للشــطرنج، عن فئة البنيــن بالمرحلة 
اإلعداديــة، متفوًقا على العديد مــن الطلبة العاديين األصحاء من 
المــدارس الحكوميــة والخاصــة، حيــث لــم تكن هناك فئــة لتنافس 

الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة. 

ا  ونـــال عبدالعزيز تكريًمـــا خاصًّ
من ماجد النعيمي وزير التربية 
والتعليم، والذي أشاد بما حققه 
مبهـــرة،  نتيجـــة  مـــن  الطالـــب 
هـــي ثمـــرة الدعـــم الكبيـــر الذي 
ذوي  للطلبـــة  الـــوزارة  تقدمـــه 
علـــى  الخاصـــة،  االحتياجـــات 
المـــدارس  فـــي  الدمـــج  صعيـــد 
الحكومية، إضافًة إلى احتضان 
مواهبهـــم المتنوعـــة فـــي مركز 

رعاية الطلبة الموهوبين.
 اختتمت فعاليات هذه المسابقة 
الوطنيـــة مؤخـــًرا، بتنظيـــم مـــن 
مركز رعايـــة الطلبـــة الموهوبين 

بالوزارة، بالتعـــاون مع أكاديمية 
التابعـــة  للشـــطرنج  البحريـــن 
للشـــطرنج،  الدولـــي  لالتحـــاد 
لأللعـــاب  البحرينـــي  واالتحـــاد 

الذهنية واإللكترونية.
 ويتعـــاون مركـــز رعايـــة الطلبـــة 
الموهوبيـــن، وأكاديمية البحرين 
موهبـــة  صقـــل  فـــي  للشـــطرنج 
التدريـــب  خـــالل  مـــن  الطالـــب 
المستمر، وإشراكه في مسابقات 
عديـــدة داخـــل مملكـــة البحرين 
لـــه  ســـبق  حيـــث  وخارجهـــا، 
الحصول على المركز الثالث في 
إحـــدى المســـابقات المحلية، كما 

مّثل مملكـــة البحرين في بطولة 
المملكـــة  فـــي  للشـــباب  العـــرب 
فئـــة  فـــي  الهاشـــمية،  األردنيـــة 

البنيـــن بعمـــر أقـــل من 14 ســـنة، 
وسيشارك في مهرجان الشارقة 
للشطرنج في شهر إبريل المقبل.

عبدالعزيز عمر الفقيهي

توقف مكافأة جامعي متفوق... والسبب خطأ بـ “السيستم”

شـــكا الطالـــب “أ.م.حبيـــب” الذي 
يـــدرس هندســـة مدنيـــة بجامعة 
مكافـــأة  توقـــف  مـــن  البحريـــن 
المنحـــة، وعندما راجـــع الجامعة 
تـــم إبالغـــه بـــأن عليـــه مراجعـــة 
وزارة التربيـــة والتعليم، وعندما 
راجـــع الـــوزارة أبلغوه بأن ســـبب 
توقـــف المكافـــأة لكونـــه يـــدرس 
وليـــس  “المنـــح”  نظـــام  ضمـــن 

“البعثات” ما أثار استغرابه.
يقـــول الطالـــب: “عندمـــا راجعت 
الوزارة، كان الكالم مســـتغرًبا من 
قبيـــل أنه تـــم إدراجك على نظام 

“البعثات” عـــن طريق الخطأ وأن 
أدري  وال  يحـــدث،  الخطـــأ  هـــذا 
مـــاذا أفعـــل؟ فظروفي ال تســـمح 
بتغطية الرســـوم خصوًصا وأنني 
حاصـــل علـــى نســـبة 95 % فـــي 
الثانوية، وأحرزت درجات عالية 
األول،  الدراســـي  الفصـــل  فـــي 

وحتى إجـــراءات تثبيـــت البعثة 
قمت بها بشكل صحيح”.

 ويناشـــد الطالب المسؤولين في 
النظـــر  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
في شـــكواه ومســـاعدته في حل 
هذا اإلشـــكال ليتمكـــن من إكمال 
دراسته الجامعية، معتبًرا أن من 

حقه البعثة التي اجتهد من أجل 
الحصول عليها.
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محرر الشؤون المحلية

تاريخ تثبيت البعثة أونالين

درجات الفصل األول

فــي الوقــت الــذي يعبــر فيــه عــدد مــن المعلميــن والمعلمــات المحروميــن مــن 
الترقيات عن األمل في “فرج” قريب للنظر في أوضاعهم الوظيفية ومنحهم 
الدرجــات التــي يســتحقونها، يعبــر عــدد آخــر عــن خيبــة أمــل كبيــرة بســبب 
حرمانهم من ترقياتهم المستحقة نتيجة سوء التقييم الذي سبب لهم شعوًرا 

بالـ”تعاسة” النحراف الـ”كيرف داون” عن طريقه “المنصف”.

 في الخامس عشـــر من فبراير 2020، 
نقلت صحيفة “البالد” شكوى عدد من 
المعلميـــن والمعلمات مـــن قرار خفض 
داون(  )كيـــرف  الســـنوي  تقييمهـــم 
وبشـــكل ال يـــوازي عطاءهم وجهدهم 
المهنـــي طـــوال العـــام الدراســـي، وقد 
فوجئـــوا بهـــذا القـــرار الغريـــب والذي 
يجافـــي الصحـــة والعدالة فـــي نتائج 
العديـــد  وأن  المعلميـــن،  أداء  تقييـــم 
أداء:  تقييمـــات  لهـــم  ســـجلت  منهـــم 
)يتجاوز كثيًرا التوقعـــات(، و)يتجاوز 
التوقعـــات(، و)يفي تماًمـــا بالتوقعات( 
جرى خفض تقييمهم بشكل غير الئق 
لمســـتويات هابطـــة بلغـــت لتقييمهـــم 
بالتوقعـــات(،  ـــا  جزئيًّ )يفـــي  بأنهـــم 
مطالبين وزير التربية والتعليم ماجد 
الخدمـــة  ديـــوان  ورئيـــس  النعيمـــي 
المدنية أحمد الزايد بتوجيه اإلدارات 
المعنية لتصويب ما جرى من قرارات 

مجحفة بحق المعلمين.

أسئلة “البالد”

ولعـــّل الســـؤال األبرز بـــال إجابة حتى 
اآلن هو:”مـــا الـــذي حصـــل بالضبط؟”، 
رســـالة  فـــي  “البـــالد”  طرحـــت  وقـــد 
إلى ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة بتاريخ 
 2020 فبرايـــر  مـــن  عشـــر  الســـادس 
ضّمنتهـــا هـــذه التســـاؤالت: “هل تمت 
متابعة شـــكوى المعلمين الشاكين من 
تدنـــي تقييـــم أدائهم حســـبما نشـــرته 
صحيفـــة البـــالد؟ وما الجديـــد؟ وفق 
)أداء(،  الوظيفـــي  األداء  إدارة  نظـــام 
االعتـــراض  للموظفيـــن  يمكـــن  كيـــف 
علـــى التقييـــم؟ وكيـــف يتـــم التعامل 

مـــع الشـــكوى؟ وهـــل وردت شـــكاوى 
لديـــوان الخدمة المدنية من موظفين 
علـــى  االعتـــراض  حـــول  وموظفـــات 
تقييم أدائهم في العام المنصرم 2019 
وكم عددهـــا؟”، وفي انتظار الحصول 
علـــى إجابات لتلـــك التســـاؤالت، فإن 
بضع قصص يرويها عدد من المعلمين 
والمعلمـــات تشـــير إلـــى أن بعضهم قد 
حـــرم بالفعل مـــن الترقيات، ليس منذ 
عـــام أو عامين، بل منذ أعوام تتراوح 
بيـــن 5 إلـــى 10 ســـنوات، علـــى الرغم 
من أن تقاريـــر بعضهم منحتهم درجة 

الممتاز.

جميع اإلثباتات

وتنقـــل إحـــدى معلمـــات الرياضيـــات 
شـــكواها مـــن إيقـــاف ورفـــض منحها 
الدرجة السادسة التي أنهت متطلباتها 
كاملـــة منذ العـــام 2017، وتقـــول: “تم 
 40 مـــن  قائمـــة  اســـمي ضمـــن  إدراج 
ا بعد مراجعـــة وزارة التربية  مســـتحقًّ
والتعليـــم، وقد تم منـــح من معي في 
القائمـــة ومن بعدهـــم في قائمة أخرى 
ا، وحرمـــت أنـــا من  تضـــم 45 مســـتحقًّ
الترقية، ولدي جميع الشـــهادات التي 
تثبـــت إنهـــاء ســـاعات تدريـــب فعلية 
وليـــس عن طريـــق التدريـــب عن بعد 

“أونالين”. 
 وتلفـــت إلـــى أن األمر لـــم يتوقف عن 
هـــذا الحـــد، بـــل رفعـــت خطابـــات إلى 
المسئولين بالوزارة أرفقت بها تقارير 
تقييمها “الممتازة” على مدى ســـنوات 
لـــم  ذلـــك  أن  إال   ،2002 العـــام  ومنـــذ 
يشفع لها، ولم تحصل حتى اآلن على 

درجتهـــا المســـتحقة أســـوة بزميالتها 
اللواتي حصلن على ترقياتهن.

هراء في هراء

ويتحّدث معلم آخر بلهجة غاضبة 

بقوله: “فعاًل أشـــعر بالتعاسة.. بعد 
كل هـــذا الجد واالجتهـــاد والتميز 
في العمل، بشهادة تقارير التقييم، 
مـــع غيـــري  الدائمـــة  ومحاوالتـــي 
مـــن المعلميـــن للحصـــول علـــى ما 

نســـتحقه من درجات، نجد “عمك 
أصمـــخ”! ليش؟ ثـــم يأتي من يمأل 
الصحفيـــة وبهرجاته  تصريحاتـــه 
اإلعالميـــة بالحديـــث عـــن توفيـــر 
بيئة العمـــل المحفزة للعاملين في 

ســـلك التعليـــم، وتقديـــر جهودهم 
وكله هراء في هراء”.

التقييم “الفاشل”

ويشـــير معلـــم آخـــر إلـــى أن هنـــاك 
الكثيـــر من األعبـــاء التي تحملناها 
على مدى ســـنين، والمثير للغضب 
في األمر، أننـــا حصلنا على تقارير 
تقييـــم بدرجـــات عاليـــة على مدى 
ســـنوات عديـــدة، فهـــل يعقـــل أن 
يكـــون المعلـــم أو المعلمـــة الذيـــن 
عمـــل  ســـنوات  طـــوال  اجتهـــدوا 
تصـــل إلـــى عشـــر وخمـــس عشـــرة 
ســـنة، يخفقون في تقييم 2019؟ 
ثم يأتي التقريـــر المزاجي ليضعنا 
فـــي خانة األداء المتدني؟ لتذهب 
علـــى  الحصـــول  فـــي  أحالمنـــا 
الترقيـــات والحوافز أدراج الرياح، 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  مطالًبـــا 
وديوان الخدمة المدنية أن يكون 
لهـــم تعامـــل حـــازم مع تســـبب في 

هذا التقييم “الفاشل”.

أين النواب 

وفيمـــا يتعلـــق بربط حصـــول بعض 
المعلميـــن والمعلمـــات علـــى تقديـــر 
“غيـــر مالئم” لمدارســـهم في تقارير 
هيئة جودة التعليم والتدريب، وأن 
هـــذا بمثابـــة عقاب جماعـــي، طالب 
بعضهـــم بفتـــح تحقيق شـــفاف وأن 
يبـــادر عـــدد مـــن أعضـــاء المجلـــس 
وزيـــر  لمســـاءلة  بالتحـــرك  النيابـــي 
التربيـــة والتعليـــم ورئيـــس ديـــوان 
مـــن  والتحقـــق  المدنيـــة  الخدمـــة 
المعلميـــن أنفســـهم، وإطـــالع الرأي 
العام علـــى حقيقة ما جـــرى لكوادر 
وطنيـــة عاملـــة فـــي ســـلك التعليـــم 
أصيبت بإحباط كبير بداًل من تقدير 

جهودها في العملية التعليمية.

تقييم األداء ممتاز لكن بال ترقيات

رسالة مناشدة من إحدى المعلمات

معلمون مصابون بخيبة أمل... والـ“كيرف داون” سّبب تعاسة
ــرج ــ ــف ــ ــر ال ــظـ ــتـ ــنـ ــد األمــــــــــــــل... والــــبــــعــــض اآلخـــــــــر يـ ــ ــق ــ ــم ف ــهـ ــضـ ــعـ بـ

سعيد محمد



أشار وزير األشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إلى أنه تم تحديد واقتراح قائمة للمشاريع الطرق ذات األولوية في الدائرة التاسعة بالمحافظة 
الجنوبيــة، حيــث األهميــة والتأثيــر العالــي، وتقــدر تكلفتهــا بنحــو 9.54 مليــون دينار، وســيتم تنفيذها علــى مراحل خالل الســنوات الثالث المقبلــة حال تخصيص 
االعتماد المالية الالزمة من جانب الحكومة لخدمة قاطني الدائرة التاسعة بالمحافظة الجنوبية؛ بهدف التقليل من االزدحامات المرورية والمساهمة في تحسين 
األداء المروري والســالمة المرورية في تلك المناطق وتوســعة الطرق والشــوارع ورفع من الطاقة االســتيعابية، ومنها تســوية طريق في الزالق، وتوفير حواجز 

السالمة المرورية على شارع في الصخير، وتطوير وتوسعة الشارع بالقرب من البوابة الشرقة لجامعة البحرين، وتطوير شبكة الطرق في المدينة الرياضية.

ســـؤال  علـــى  رده  فـــي  الوزيـــر  وذكـــر 
بـــدر الدوســـري حـــول  للنائـــب  برلمانـــي 
والتطويريـــة  التشـــغيلية  المشـــاريع 
والخدماتية التي تعتزم وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 

التاســـعة  الدائـــرة  فـــي  بهـــا  القيـــام 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة، ومـــدة إنجازهـــا 
فقـــد  الـــوزارة  أن  اإلجماليـــة،  وتكلفتهـــا 
قامـــت الـــوزارة بتطويـــر شـــبكة الطـــرق 
والبنيـــة التحتيـــة فـــي مختلـــف المـــدن 
المملكـــة  محافظـــات  بمختلـــف  والقـــرى 
في تحديد واقتـــراح قائمة متكاملة من 
والتطويريـــة  اإلســـتراتيجية  المشـــاريع 
ضمـــن برنامـــج قطـــاع الطـــرق لـــكل مـــن 
محافظـــات مملكـــة البحريـــن، تتناســـب 
وترفـــع  المروريـــة  الحركـــة  حجـــم  مـــع 
للشـــوارع  االســـتيعابية  الطاقـــة  مـــن 
وتســـتحدث  المختلفـــة  والتقاطعـــات 

إضافيـــة. ومخـــارج  مداخـــل 

محطة المعالجة

الصحي،  الصرف  بقطاع  يتعلق  وفيما 
المناطق  أغــلــب  توصيل  تــم  بــأنــه  أفـــاد 
ــورة فــــي الـــــدائـــــرة الــتــاســعــة  ــطــ ــمــ ــ ال
بالمحافظة الجنوبية بشبكة الصرف 

السنوات  فــي  العامة  الصحي 
بخصوص  أمــا  السابقة، 

ــي  ــ ــاقـ ــ تــــــوصــــــيــــــل بـ
طق  لمنا ا

ــتــاســعــة من  ــمـــطـــورة فـــي الــــدائــــرة ال الـ
منطقة  فــي  و1058   1056 المجمعات 
مــنــطــقــة  ــي  فــ  1062 ومـــجـــمـــع  الـــــــزالق 
ــقــة، فــســيــتــم تــوصــيــلــهــا بعد  ــورة عــن ــ هـ
مياه  معالجة  محطة  بناء  من  االنتهاء 
البحرين  غرب  لجنوب  الصحي  الصرف 
للمحطة،  الموصلة  الرئيسة  والخطوط 
بإعداد تصاميم  البدء  تم  بأنه  العلم  مع 
 ۲۰۲۰ يناير  شهر  في  المعالجة  محطة 
في  منها  االنتهاء  يتم  أن  المتوقع  ومن 
بلغت  كما  العام ۲۰۲۱،  الثالث من  الربع 
على  ديــنــار،   287.790 الــمــشــروع  قيمة 
المالية  االعــتــمــادات  تخصيص  يتم  أن 
المطلوبة لبناء المحطة حال االنتهاء من 

إعداد التصاميم.

المشاريع الخدمية

وأشار خلف إلى أن شؤون البلديات بدأت 
النواب  مجلس  مع  والتنسيق  بالتعاون 
التطويرية  المشاريع  من  حزمة  بتنفيذ 
ذات الطابع الخدمي؛ من أجل تحسين 
الــخــدمــات الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن في 
المشتركة  البلدية  المشاريع  إطار 
بمختلف مناطق مملكة البحرين 
بما يسهم في تحقيق األهداف 
عاهل  بقيادة  الشاملة  التنموية 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب  الــبــالد 
عيسى آل خليفة، حيث ستقوم الوزارة 
بإنشاء حديقة إسكان الزالق الكائنة في 

مجمع 1056 بمنطقة الزالق، حيث يهدف 
المشروع إلى زيادة الرقعة الخضراء في 
الحديقة  مساحة  تبلغ  حيث  المنطقة، 
نحو 564.825 متر مربع وسيتم تنفيذها 
50 ألف  بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 

بحريني.
الحديقة سيتضمن  وأوضح أن مشروع 
تم  لــأطــفــال  رئيسة  لعب  منطقة  على 
تزويدها باأللعاب الحديثة، والتي تتوافر 
فيها مواصفات األمن والسالمة، إضافة 
الرياضية  األجــهــزة  عــدد من  توفير  إلــى 
للكبار، كما تم تجهيز التصاميم لتتضمن 
متفرقة،  خــضــراء  مــســاحــات  الــحــديــقــة 
ألتسيما،  فيكس  بأشجار  زراعتها  ليتم 
وهي أشجار كبيرة الحجم، حيث بلغت 
مساحة المناطق الخضراء نحو 155 متر 
مربع إلى جانب توفير الجلسات العائلية 
الــراحــة  توفير  فــي  يسهم  مما  المظللة 

للزوار حسب تصاميم الحديقة.
تطوير  المشاريع   ضمن  من  بأنه  وبين 
حديقة الصخير من خالل تركيب ألعاب 
جــديــدة وجــلــســات عــائــلــيــة، إلـــى جانب 
الستبدال  وذلــك  ــزالق  ال حديقة  تطوير 
األرضيات المطاطية باألرضيات الرملية، 

واستبدال األلعاب بأخرى حديثة.

تجميل الشارع

وبــــخــــصــــوص مــــشــــاريــــع تـــوســـعـــة 
ــوزارة  الـ ستقوم  الــخــضــراء،  الرقعة 

عن  لالستغناء  ــري  ال شبكة  بتأهيل 
ــصــهــاريــج الــتــي تــــزود خــارجــيــة،  ال
المنطقة  فــي  ــري  الـ شبكة  وتــطــويــر 
ودوار  الصخير  دوار  بين  الــواقــعــة 
الــقــصــر وتــوصــيــلــهــا بــشــبــكــة الــمــيــاه 
بشارع  الــزراعــة  وتطوير  المعالجة، 
ــة  عـــوالـــي، وزراعــ مـــن دوار  ــزالق  ــ الـ
األسيجة النباتية واألشجار المزهرة 
عــلــى طــرفــي الـــشـــارع، واالســتــعــانــة 
لتجميل  األخــرى  التجميلية  بالمواد 
الـــشـــارع، وتــجــمــيــل وتــطــويــر دوار 
عوالي، وتطوير دوار البالج وزواياه 
غير  التجميلية  العناصر  باستخدام 
النباتية لعدم توفر المياه في الموقع.

مشاريع الترميم

وفي بند مشاريع الصيانة، أشار 
ستقوم  الــــوزارة  أن  ــى  إل خلف 
في  التالفة  األلــعــاب  باستبدال 

استبدال  الحاجة،  حسب  الحدائق 
ــاب الــقــديــمــة الــتــالــفــة بــأخــرى  ــعـ األلـ

جديدة حسب حاجة المواقع.
ــمــيــاه  ال دورات  صـــيـــانـــة 

والمرافق بصورة دورية كل 6 أشهر 
أو حسب احتياج المواقع في حالة 

تعرضها لإلتالف.
الطلبات  إجمالي عدد  بلغ  بأن  ن  وبيَّ
ــروع تــنــمــيــة  ــشــ الـــمـــنـــفـــذة ضـــمـــن مــ
األمطار في  والقرى وعــوازل  المدن 
ضمن  األول  طلبان  التاسعة  الدائرة 
ــار واآلخـــر  ــطـ ــوازل األمـ ــ مـــشـــروع عـ
والقرى  المدن  تنمية  مشروع  ضمن 

للترميم.

حديقــــة إسكـــان الزالق بكلفــــة 50 ألف دينــــار
ــة الــجــنــوبــيــة” ــع ــاس ــر مـــن 9 مــايــيــن ديـــنـــار لــتــطــويــر شــبــكــة الـــطـــرق فـــي “ت ــث أك
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مروة خميس

إبراهيم النهام

أكد عضو مجلس البلدي أحمد المقهوي تجاهل وزارة األشغال والبلديات 
وشــئون التخطيــط العمرانــي لمجلس بلــدي المحرق فيما يتعلــق بافتتاح 
جزء من شــارع المطار االســتراتيجي، والذي يهتم الكثير من المواطنين 

والمقيمين في السؤال عنه وعن مستجداته.

وأكد المقهوي في تصريح خص به 
“البالد” أن الــوزارة ال تزال مستمرة 
فــي تــجــاهــل الــمــجــلــس الــبــلــدي في 
بمحافظة  ــمــشــاريــع  ال مـــن  الــكــثــيــر 
ــمــحــرق، بــالــرغــم مـــن أن أعــضــاء  ال
من  منتخبون  هم  البلدي  المجلس 
ويمثلون  البحريني،  المواطن  قبل 
القناة  ويعتبر  وتطلعاته،  إرادتــــه، 
ومطالبه  للتعبير عن صوته  األولــى 

واحتياجاته.
ــارع الــمــطــار تــحــديــًدا   وتــابــع أن شـ
يهم  بـــه،  الــشــامــل  للتطوير  ونــظــًرا 

ــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن عــلــى  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ الـ
ــي ظــل  ــد ســـــــواء، خـــصـــوًصـــا فــ حــ
االزدحامات الشديدة التي تعترض 
أن  مبيًنا  والــقــادمــيــن،  الــمــســافــريــن 
بعين  تــرى  أن  األشــغــال  وزارة  على 
ــبــلــدي،  االعـــتـــبـــار واجــــب الــعــضــو ال

والذي يكمل مهامها وال ينافسها.
خلف  الــوزيــر  أن  المقهوي  وأضـــاف 
لكن  ومتفهم،  المجلس  مع  متعاون 
هــنــالــك مــســؤولــون بـــالـــوزارة يــرون 
بأن دور المجالس البلدية هو أقرب 
أمر  وهــو  لصالحياتهم،  للتنافسي 

وتفصيالً،  جملة  الــصــواب  يخالف 
أمــام  الــعــثــرات  تلو  الــعــثــرات  ويضع 
في  مساعيهم  ويصعب  البلديين، 

خدمة الناس.
كثيًرا،  عملنا  يصعبون  “إنهم  وتابع 
خــصــوًصــا بــعــد نــقــل الــصــالحــيــات 
إلى  البلدية  المجالس  مــن  المالية 

وزارة المالية”.

المقهوي لـ “^”: “األشغال” مستمرة في تجاهل دورنا الخدمي للمواطنين
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أحمد المقهوي

محرر الشؤون المحلية

قــال رئيــس جمعيــة قاللــي للصيادين محمــد الدخيل “إن هنــاك عمالة 
جديدة تغزو قطاع الصيد في المملكة، الذي بدأ يتعافى شيًئا فشيًئا، 
باســتخدام طــرق الصيــد المحرمــة المختلفــة، التــي منهــا “الكــراف” 
بــــ  إياهــم  واصًفــا  المخالفــة”،  الوســائل  وبقيــة  النايلــون،  وخيــوط 

“القراصنة”.

ــدخــيــل بــتــصــريــحــه لــ  وأوضـــــح ال
تستهدف  العمالة  هذه  أن  “البالد” 
التعدي على المخزون الوطني من 
صيده،  موسم  غير  فــي  الــروبــيــان 
ــقــوانــيــن  وأنـــهـــا تــتــخــطــى عــلــنــا ال
هناك  وان  بالمملكة،  بها  المعمولة 
البحرينيين  الصيادين  من  الكثير 
وشـــاهـــدوا  هــــــؤالء،  رأوا  الـــذيـــن 
على  وخطورتهم  صيدهم  وسائل 

البحر.
العمالة  الــدخــيــل مــن هـــذه  ــذر  وحـ
عبر  مــرخــص،  بشكل  تعمل  الــتــي 
اســتــئــجــار الـــرخـــص، مــثــلــهــم مثل 
أســوأ  لكنهم  اآلســيــويــة،  الــعــمــالــة 
منهم، سواء من جهة عدم الخوف 

الــســابــقــة فـــي دول  والـــتـــجـــارب 
مجاورة، اثَّروا بها على محصولها 
الــوطــنــي مـــن الـــثـــروات الــبــحــريــة 

وحرثوها حرًثا.
ــيــن أنــهــم يــعــمــلــون فـــي فــتــرات  وب
الصباحية  الفترة  من  تمتد  طويلة 
وحتى المغرب، وأن منهم من يبات 
في البحر حتى اليوم التالي، مؤكًدا 
يتوقفوا  أن  البحرينيين  على  أن 
فــــوًرا عــن تــأجــيــر رخـــص الــصــيــد، 
للثروات  مباشر  تدمير  بذلك  ألن 
والمقدرات البحرية الوطنية، التي 
استراتيجًيا  غذائًيا  مخزوًنا  تمثل 

مهما لأجيال الحالية والقادمة.
وفي األثناء، أكد الدخيل بضرورة 

سن المزيد من التشريعات الصارمة 
ــة؛ لــحــمــايــة  ــ ــوري ــفــ ــ ــظــة وال ــمــغــل وال
والسرقة  العبث  من  المملكة  بحار 
والحرث وإثارة الفوضى، وتضييق 

الخناق على الصياد البحريني.
ــراع في  وشــدد على ضـــرورة اإلسـ
البحريني،  النوخذة  قانون  تطبيق 
للصياد  نــجــاة  ــوق  يــمــثــل طـ ــذي  ــ ال
ــثـــروات الــوطــنــيــة  ــلـ الــبــحــريــنــي ولـ
ولــقــطــاع الــصــيــد مــًعــا، مـــؤكـــًدا أن 
يؤيدون  الوطنيين  الصيادين  كل 

تطبيق هذا القانون العادل.

الدخيل لــ“^”: قراصنة صيد جدد يغزون بحار المملكة

محمد الدخيل

محرر الشؤون المحلية

شكا مواطنون لـ “البالد” اختفاء أدوية المعدة من الصيدليات الحكومية، وتحديًدا حبوب )رابيزول(، حيث يضطر 
كثيرون منهم لشرائه على حسابهم من الصيدليات الخاصة.

شــح  ــرة  ــاهــ ظــ أن  وأوضـــــحـــــوا   
المعدة وعدم وفرتها في  أدويــة 
ليست  الــحــكــومــيــة  الــصــيــدلــيــات 
ــم من  ــرغـ بـــالـــجـــديـــدة، وعـــلـــى الـ
ندرتها،  حــول  المستمر  اإلبـــالغ 
الحال  يتغير  لم  عديدة  ولمرات 

الراهن بشيء.
 وبــّيــنــوا أن ظــاهــرة شــح أدويــة 
المعدة، ال يختلف كثيًرا عن بعض 
األدويـــــة الــواســعــة االســتــخــدام 
ــي يـــالحـــظ مــن  ــ ــت ــ األخــــــــرى، وال
تناقص  وذويــهــم  الــمــرضــى  قبل 
وجودها على أرفف المستشفيات 

الحكومية والمراكز الصحية.
 وقالت مواطنة لـ “البالد” رفضت 

المعالج  الطبيب  إن  اسمها،  ذكر 
وصـــف لــهــا )3( حــبــات فــقــط من 
ــمـــذكـــور، بــالــرغــم من  الــــــدواء الـ
حاجتها الماسة له، وحين ذهبت 
ــحــد الــصــحــي الســتــالم  لــمــركــز ال
ــا بــأنــه  ــادوهــ ــات، أفــ ــبـ ــثـــالث حـ الـ
غــيــر مــتــوفــر، وحــيــن ذهــبــت في 
الماضي(  )الخميس  التالي  اليوم 
لها  قــالــوا  ــمــحــرق،  ال لمستشفى 

أيًضا ذات الجواب.
 وأوضحت أن جدتها تعاني من 
مرض المعدة أيًضا، وبأنها تنتظر 
المذكور منذ عدة  الــدواء  صرف 
غياب  أسباب  عن  متسائلة  أيام، 
الــدواء، وغياب البدائل له، وهل 

بـــدورهـــا  الــصــحــة  وزارة  تـــقـــوم 
للمواطنين  الالزم  العالج  بتوفير 

أم ال؟
)رابـــيـــزول( مــن األدويـــة   ودواء 
الشائعة االستخدام في البحرين 
تقليل  على  ويساعد  والمنطقة، 
ويعمل  للحمض،  الــمــعــدة  إفـــراز 
)البروتون( بها،  على تثبيط ضخ 
لعالج  فــعــاالً  دواًء  يجعله  مــمــا 
ــمـــريء والــحــمــوضــة،  ــاع الـ ارتـــجـ
ومــــن قـــرحـــة الـــمـــعـــدة الــنــاتــجــة 
المعدة،  بجرثومة  اإلصــابــة  عــن 
وعالجه أيًضا من القرحة الناتجة 
عن كثرة تناول أدوية المضادات 

الحيوية.

اختفاء دواء المعدة من الصيدليات الحكومية

علوي الموسوي

تدخل أجواء البحرين حتى اواخر الثلث االول من شهر مارس موجة برد اعتيادية تعرف اجتماعيا “ببرد العجوز”، ومن المتوقع ان تنخفض 
درجات الحرارة إلى ١٥ درجة مئوية وفقا لخبراء الطقس وإدارة األرصاد الجوية.

“برد العجوز” سيكون ضيفنا من اإلثنين 
حــتــى نــهــايــة الــثــلــث االول مــن الــشــهــر، 
وستبدأ تأثيرات موجة البرد االعتيادية 
ــعــجــوز” آخــر  ــاح قــويــة. و”بــــرد ال مــع ريــ
ــهــا تــقــع فـــي أواخـــر  ــبـــرد؛ ألن مـــوجـــات الـ
موجات الشتاء الباردة، ومن بعده تقل 
تأثيرات الموجات الباردة، حيث ينتهي 
أسابيع   3 نحو  بعد  فلكيًا  الشتاء  فصل 
من بداية شهر مارس وفقا لتصريحات 

حساب “بحرين ويذر” للبالد.
بـ”برد  الباردة هذه  الموجة  وعن تسمية 
بأنه قديما  “بحرين ويذر”  أفاد  العجوز” 
“بياع  هــذه  الــبــرد  مــوجــة  كــانــت تسمى 
المسميات  مـــن  وهـــي  ــه”،  ــات عــب الــخــبــل 
قصص  عدة  وهناك  المتوارثة،  القديمة 
أن  مــنــهــا  بــذلــك،  الــعــجــوز  ــرد  بـ لتسمية 
صوف  فجزت  بالدفء  أحست  عجوزا 
نفوق  الى  أدى  ما  البرد  رجع  ثم  غنمها، 

كل األغنام.

وتــابــع: وقــيــل ألن بـــرده يــؤثــر فــي كبار 
السن والعجائز دون الفتيان، وقيل ألنه 
يأتي في عجز الشتاء أي آخره، وموسم 
بــيــاع الــخــبــل عــبــاتــه لـــه ايـــضـــًا قصص 
للتسمية  منها أنهم كانوا يبيعون العباءة 
بعودة  ويــتــفــاجــأون  الــشــتــاء  نهاية  فــي 
البرد مجددًا، فسموه “بياع الخبل عباته” 

أي من يبيع عباته قبل نهاية الشتاء.
وورد في رواية أخرى أن رجالً معتوهًا 
الشتاء  لسع  مــن  لتقيه  عــبــاءة  اشــتــرى 
وفي نهاية الشتاء عاد الدفء، فظّن أن 
البرد قد انتهى فباع عباءته، فعاود البرد 

فأهلكه، فُسمي هذا الموسم باسمه.
الحرارة خالل  لدرجات  بالنسبة  واشار: 
البحرين  تسجل  فقد  العجوز  برد  فترة 
مئوية  ــة  درجــ  15 الـــى  تــصــل  ــات  ــ درجـ
فــرص  بينما  الــبــاكــر  وبــالــصــبــاح  فـــجـــرًا، 
بعد  مــن  تتحسن  أن  مــتــوقــع  األمـــطـــار 
العاشر من مــارس، حسب آخر قراءات 

النماذج والمودالت العالمية للطقس.
عن  ــنــت  أعــل الـــجـــويـــة  االرصـــــــاد  ادارة 
الحرارة  درجــات  في  ملحوظ  انخفاض 
ســتــســجــلــهــا اجـــــــواء الـــبـــحـــريـــن خـــالل 
الثالثاء حيث  يومي االثنين حتى يوم 
 ١٦ الـــى  ــرارة  ــحـ الـ درجــــات  ستنخفض 
درجة   ٢٢ العظمى  ستكون  فيما  درجــة 

مئوية.
وبينت المعلومات التفصيلية لإلدارة أن 
انخفاض  البحرين مع موعد مع  أجــواء 
ستكون  فيما  الــحــرارة،  لدرجات  نسبي 
األجواء رطبة مع وجود بعض السحب 

يتحول إلى بارد نسبيا.
 ٥ من  شرفية  جنوبية  الرياح  وستكون 
الى ١٠ عقد وتصل الى ١٨ عقدة أحيانا 
وتتحول الى شمالية غربية وتصل الى 

٢٧ عقدة االثنين.
الجوية  العظمى وفقا لالرصاد  الرطوبة 
ستكون نت ٨٥ ٪ والصغرى ٢٠ ٪.

“برد العجوز” يدخل األجواء وأمطار بعد 10 أيام



اســتغرب النائــب خالــد بوعنــق مــن تصريح بعــض النواب بتأجيــل اســتجواب وزير العمــل والشــئون االجتماعية جميل 
حميدان، مؤكًدا أنه ال يوجد في عرف النواب تحت هذا المسمى.

وأضــاف بوعنــق بتصريحــه للـ)البــاد( أن “توصيــات ونتائــج اللجنــة البرلمانيــة لبحرنــة الوظائــف أدانــت وبوضوح ســتة 
وزراء، حميدان أحدهم، وهي إدانة تم التصويت عليها في المجلس وباإلجماع، فلماذا هذا التردد؟”.

وقـــال “فيـــروس كورونـــا يجب أن 
ال يكـــون شـــماعة للتلكـــؤ فـــي أداء 
الواجب الوطني، الذي اقســـم عليه 

النواب”.
إلـــى ذلـــك، أبـــدى بـــو عنق دهشـــته 
مـــن تصويـــت لجنـــة الجديـــة على 
عدم جدية اســـتجواب وزير العمل 
خصوًصـــا  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
وأن مـــن هؤالء النـــواب من صوت 
علـــى ذلـــك فـــي المجلـــس، ومنهـــم 
مـــن ينتمـــي إلـــى القطـــاع التجاري 
المتضرر من سياسات الوزير، ومن 

الفيـــزا المرنـــة التي دمرت الســـوق 
التجـــاري، وغلبـــت األجنبـــي علـــى 

المواطن.
وتابـــع “أشـــير أيًضـــا إلـــى رد رئيس 
النائـــب  الوظائـــف  بحرنـــة  لجنـــة 
قـــدم  والـــذي  النفيعـــي  إبراهيـــم 
ومتكامـــل  شـــامل  توضيحـــي  رد 
علـــى رئيـــس لجنـــة الجديـــة وعلى 
أعضائهـــا، قوامه 160 صفحة، فهل 

تم النظر به؟”.
النـــواب  بعـــض  بوعنـــق  وطالـــب 
مشـــاعر  دغدغـــة  عـــن  للتوقـــف 

المواطن.
من جهته، قال النائب بدر الدوسري 
والشـــئون  العمـــل  وزيـــر  طـــرح  أن 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان فـــي 
البرلمانيـــة  اللجنـــة  مـــع  اجتماعـــه 
أثنـــاء  وفـــي  الوظائـــف،  لبحرنـــة 
حضوره بالجلسات العامة لمجلس 
وشـــفاًفا،  واضًحـــا  كان  النـــواب، 
مضيًفا “مـــا ورد فـــي التقارير التي 
قدمها حميدان للنـــواب تؤكد عدم 

تقصريه في مجمع المواضيع”.
وتابع الدوســـري “وزير العمل أداؤه 

بحرنـــة  وفـــي  الـــوزارة  فـــي  جيـــد 
الوظائف بكل ما يســـتطيع وما هو 

بحدود صالحياته الموكل بها”.

لبحرنـــة  الوطنيـــة  الخطـــة  وعـــن 
الوظائف، قال “الوزير المذكور قام 
بوضعها فعالً من قبل، ولقد عرضها 

علـــى مجلـــس الـــوزراء، وهـــم مـــن 
يتخذون القرار بإقرارها من عدمه، 

وذات الحال بالفيزا المرنة”.

بدر الدوسريخالد بوعنقوزير العمل

بو عنق: ال يوجد عرٌف برلماني بـ “تأجيل االستجواب”
بــهــا ــل  ــوكـ ــمـ الـ صـــاحـــيـــاتـــه  ــدود  ــ ــح ــ ب جـــيـــد  ــدان  ــيـ ــمـ حـ أداء  ــري:  ــ ــ ــدوس ــ ــ ال
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إبراهيم النهام

قالـــت عضـــو لجنـــة الجديـــة في 
اســـتجواب وزير العمل والتنمية 
جميل حميـــدان، النائب سوســـن 
كمال نائب رئيس لجنة الخدمات 
اإلنســـان  حقـــوق  لجنـــة  عضـــو 
بأنـــه وبعـــد مراجعـــة الـــردود من 
تقدمـــوا  الذيـــن  النـــواب  قبـــل 
باالســـتجواب وهي مكتســـبه من 
تقرير لجنة تحقيـــق البحرنة بأن 

بهـــا تفصيـــل واضـــح بخصـــوص 
تأثـــر ســـوق العمـــل بعـــدم وجود 
الخطة الوطنية لإلحالل، وكذلك 
غياب السياسة الواضحة الالزمة 
وفـــق خطـــة معلومـــة  للتشـــغيل 
وهـــو مـــا أدى إلى حـــدوث نتائج 
ســـلبية وكارثية في ســـوق العمل 

البحريني.
 وأضافـــت كمـــال بتصريحهـــا لـــــ 
“البالد” أن المحورين الرئيســـيين 
لالستجواب وهما: غياب الخطة 

الوطنيـــة لإلحالل، وعـــدم وجود 
ســـند قانوني لتمرير الفيزا المرنة 
وآثارهـــا الســـلبية علـــى الســـوق، 

كافيان إلدانة حميدان.
 وتابعـــت “حتى لو لم تكن هنالك 
فـــي  أو  مباشـــرة  ســـلبية  نتائـــج 
سوق العمل، فإن الوزير لم يلتزم 
ـــا بالخطـــة الوطنية لإلحالل  فعليًّ
الوطنـــي، وهي في األســـاس من 
غيـــاب  أن  كمـــا  واجبـــه،  صميـــم 
الفيـــزا  لتمريـــر  القانونـــي  الســـند 

هيئـــة  رئيـــس  وتجـــاوز  المرنـــة 
تنظيـــم ســـوق العمـــل للقوانيـــن، 
هـــذا األمران يمثـــالن بحد ذاتهما 
إثباتـــا وجزما علـــى قصور الوزير 
ومسؤوليته عما يحدث من ضرر 

لسوق العمل وللقطاع التجاري”.
وزادت “الخطة الوطنية لإلحالل 
ســـنتين  كل  توضـــع  أن  يجـــب 
مـــن قبـــل وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة، ألنهـــا تمنـــح الوزير 
الســـانحة  الفرصـــة  معـــه،  ومـــن 

والتصحيح،  والمتابعة  للمراجعة 
وقياس مؤشرات النجاح، ورؤية 
ما إذا تحققت األهداف المطلوبة 
حاجـــة  هنالـــك  وهـــل  ال؟  أم 
لتغييرها أو تعديلها؟ لكنه أمر لم 

يحدث”.
 وأردفـــت كمـــال “الوزيـــر جميـــل 
ا مـــن هذا،  حميـــدان لـــم يتابـــع أيًّ
كمـــا أنـــه لم يطلـــع علـــى القوانين 
المنظمة لذلك، وليس له بذلك أي 

تبرير”.

سوسن كمال: المحوران األساسيان الستجواب حميدان كافيان إلدانته
محرر الشؤون المحلية

سوسن كمال

قــال رئيــس المعهد الدولي للســام بالشــرق األوســط وشــمال إفريقيا نجيب 
فريجــي إن “هنالــك اهتماًما من المعهد بتلبية تطلعات الشــعوب في المنطقة 
نحــول التكامــل اإلقليمــي العربــي، هــذا الحلــم الذي مــر بمراحل وتجــارب لم 

ترتق لطموحات الشعوب والقيادات مًعا”.

 وأكـــد فريجي بتصريح خص به “البالد” 
علـــى هامـــش الجلســـة الحواريـــة التـــي 
نظمهـــا المعهـــد صبـــاح يوم أمـــس تحت 
عنوان” التكامل اإلقليمي” وبحضور عدد 
واســـع من السفراء والسلك الدبلوماسي 
بأنـــه” بدأنـــا فـــي المعهـــد بسلســـلة مـــن 
المحاضـــرات لعدد من الســـفراء، بدعوة 
)المانيـــا  أوروبيتيـــن  دولتيـــن  ســـفيري 
وفرنســـا(، ســـاهمتا علـــى مـــدى ســـبعين 
ســـنة، بتأســـيس أكبر تجمـــع عالمي وهو 

االتحاد األوروبي”.
الســـفيرين  هذيـــن  “اخترنـــا  وأضـــاف 
لتســـليط الضـــوء علـــى التجـــارب التـــي 
مـــرت بها أوروبا قبـــل زرع بذرة التوحد 
فـــي بدايـــة منتصـــف الخمســـينات على 
خلفية دخول أوروبا في ابشـــع الحروب 
والتشـــرذم،  واالنقســـامات  والنزاعـــات 
ليقرروا بعد الحربيـــن الكونيتين األولى 
والثانيـــة أن يضعوا يحد لهـــذه الدوامة، 

ودخلوا في مسار التكامل اإلقليمي”.

تأســـيس  فـــي  نجحـــوا  “ولقـــد  وتابـــع:   
االتحـــاد األوروبي بطريقة تدريجية من 
6 إلـــى 12 إلـــى 27 دولـــة اآلن، وهو رقم 
قابـــل للزيـــادة خصوًصـــا من قبـــل بلدان 

البلقان، ونحن نقول بأن منطقتنا لها كل 
المعطيـــات والعناصر الكفيلة بالتســـريع 
بهـــا، علـــى مفهـــوم  التكامـــل  بنـــاء  فـــي 
وقاعـــدة جديـــدة ينطلـــق مـــن أوالً مـــن 
خصوصياتنـــا نحـــن، دون أن يملي علينا 
أحد ماذا يجب أن نفعل، وألنه لن يكون 
ناجًحـــا إذا لـــم يكـــن نابًعـــا مـــن قناعاتنا 

وأصولنا وحقائقنا وواقعنا”.
 وأكمـــل “نهتـــم وفًقـــا لذلـــك، أن نســـلط 
الضـــوء على التجربـــة األوروبية، وكيف 
يمكن أن نســـتأنس بها، وأن نستفيد من 
نجاحاتهـــا، ونتفـــادى إخفاقاتهـــا، ونحن 
نعـــول علـــى البلـــدان العربيـــة، مثقفيهـــا 
ا  وسياســـيها وخبرائهـــا، أن يفكـــروا جديًّ
فـــي  اإلقليمـــي  التكامـــل  مســـألة  فـــي 
منطقتنـــا، ألنه لـــم يعد مقبـــوالً أن نكون 

أكبر منطقة في العالم تمزًقا وتشرذًما”.
 وعن أهم التحديات التي تواجه أوطان 
العرب فـــي تحقيـــق التكامـــل اإلقليمي، 
قال فريجي “العزيمة السياسية للشروع 
فـــي بناء هذا الصرح، هـــذا الفضاء الذي 
لـــه مقومات عديـــدة، لتســـاعد على هذا 
البناء، فتجارتنـــا البينية -مثاالً- ال تمثل 
علـــى  تجاراتنـــا  مـــن  ضئيلـــة  نســـبة  إال 

البلدان في األطراف األخرى”.
 ويزيـــد “لـــم نبن البنيـــة التحتية الكافية 
للتقريـــب بيـــن البلـــدان، والتســـهيل في 
التنقل السريع للبضاعة واألشخاص في 
هـــذا الفضاء العريض، مـــن المحيط إلى 

الخليج وأبعد من ذلك”.
الجامعـــة  أداء  حـــول  الـــرؤى  وعـــن    
العربيـــة، ومـــا هـــو مطلـــوب منهـــا، علـــق 

الـــذي  هـــو  الواقـــع  أن  “نعتبـــر  بالقـــول 
يحكم، لم نحقق التكامل اإلقليمي الذي 
تطمح إليه الشـــعوب واألجيال، رغم أن 
قوانيـــن ولوائح الجامعـــة العربية مليئة 
بهـــذه األهـــداف، وهـــذه المشـــاريع، لكـــن 
العزيمـــة السياســـية هو ما نحتـــاج إليه، 
ويجب أن يكون المشروع على مستوى 
القيـــادات واألجيال الصاعدة والثقافات 
والكفـــاءات والخبـــرات وعلـــى مســـتوى 

التربية والتعليم”.
 وأردف: “يجـــب أن تكـــون لدينا القناعة 
التكامـــل  مـــن  منـــاص  ال  بأنـــه  الكاملـــة 
اإلقليمـــي العربـــي، إذ مـــا أردنـــا فعالً أن 
نتجاوز التشرذم والخالفات والنزاعات، 
وال يمكـــن أن نقبـــل بـــأن تكـــون منطقتنا 

مسرح ألبشع الحروب في العالم”.

نجيب فريجي

ــي الــعــربــي ــم ــي ــل ــل اإلق ــام ــك ــت ــق لــتــحــقــيــق ال ــري ــط ــة الــســيــاســيــة هـــي ال ــم ــزي ــع ال

فريجي لــ“^”: نرفض جعل منطقتنا مسرًحا لحروب العالم

محرر الشؤون المحلية

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

اســـتقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم 
ســـوق العمـــل رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة 
لمكافحـــة اإلتجـــار باألشـــخاص أســـامة 
العبســـي، أمس وفـــًدا بريطانًيا برئاســـة 
وزير الدولة البريطاني الســـابق لشؤون 
الشـــرق األوســـط ألســـتر بيرت بمناسبة 
زيارتـــه المملكة.وضم الوفـــد البريطاني 
كال مـــن عضـــو مجلس اللـــوردات اللورد 
مجلـــس  عضـــو  بورفيـــس،  جيرمـــي 

العموم السابقة مارغريت جوران، مدير 
المشـــاريع في مؤسسة الشراكة الدولية 

للحوكمة ايميلي ديث.
بالجهـــود  البريطانـــي  الوفـــد  وأشـــاد 
المتقدمـــة التـــي تبذلها مملكـــة البحرين 
في مجال مكافحة اإلتجار باألشخاص، 
مؤكـــدا أن التجربـــة البحرينيـــة رياديـــة 
نموذجـــا  اعتبارهـــا  ويمكـــن  ومتقدمـــة 

عالميا للعديد من الدول.

وفد بريطاني: التجربة البحرينية رائدة 
عالميا في مكافحة االتجار باألشخاص السفير التونسي: التكامل اإلقليمي العربي يجب أن يكون بعيًدا عن االستحواذ

أكــد الســفير التونســي ســليم الغربانــي أن التعــاون والتكامــل 
اإلقليمــي واســع وشــامل ومعقــد، ونحــن بحاجــة ألن نتحّدث 
عن األسس التي يجب أن تبنى عليها هذه الرؤية وهذا العمل.

بحديثـــة  الغربانـــي  وأضـــاف   
على هامـــش الحلقة الحوارية 
التـــي نظمهـــا المعهـــد الدولـــي 
الشـــرق  فـــي منطقـــة  للســـالم 
افريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
التكامـــل  تناولـــت  والتـــي 
اإلقليمـــي في المنطقة العربية 
“هي بتصوري أن يكون هنالك 
حقيقيـــة  وأســـس  واقعيـــة، 
وعادلـــة، بعيـــدة عـــن المبالغـــة 
أكثـــر مـــن الـــالزم، وأن تكـــون 
واقعيـــة بعيـــدة عـــن العاطفـــة 
علـــى  تقـــوم  ال  بـــأن  وعادلـــة، 

أفكار االســـتحواذ واالستقواء 
واســـتغالل  اإلرادة،  وفـــرض 
القـــدرات التـــي تنقـــص بعـــض 

األطراف األخرى”.
 وتابـــع “فـــي منطقتنـــا العربية 
بهـــذا  التجـــارب  مـــن  كثيـــر 
فـــي  نحـــن  لدينـــا  المجـــال، 
المغرب العربي، اتحاد المغرب 
العربـــي، وفي منطقـــة الخليج 
الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس 
ولدينا أيًضـــا الجامعة العربية 

واالتحاد اإلفريقي”.
 وقال غرباني “نحن في حاجة 

التجـــارب  هـــذه  كل  لدراســـة 
الضعـــف  مواطـــن  ومعرفـــة 
وكل  والنجـــاح،  والفشـــل 
مؤسســـة من هذه المؤسسات 
قدمـــت شـــيًئا مـــن النجاح في 
والنقـــاط،  المواضيـــع  بعـــض 

وألن الحديـــث اآلن هـــو عـــن 
االتحـــاد األوروبـــي وبحضـــور 
الســـفيرين الفرنسي واأللماني 
اللذيـــن يمثـــالن دولتيـــن مـــن 
لهـــذا  المكونـــة  الـــدول  أهـــم 
نعـــرف  أن  نحتـــاج  االتحـــاد، 
تقييم مســـيرة االتحـــاد طوال 
هذه الفترة وأيـــن كان النجاح 
موجـــوًدا،  كان  إن  والفشـــل 
خاصـــة مع انســـحاب بريطانيا 

من االتحاد”.
“يجـــب  بالقـــول  واســـتكمل   
النظـــر جيًدا إلـــى النتائج التي 
حققها التكامل األوروبي على 
ونحـــن  مختلفـــة،  مســـتويات 
العرب لدينا عالقات طيبة مع 
االتحـــاد األوروبـــي عبـــر عقود 

طويلة منذ تأسيسه األول”.
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سليم الغرباني



أكــد فائــزون بـــ “جائــزة األميرة ســبيكة بنت إبراهيــم آل خليفة العالميــة لتمكين المرأة” 
أهميــة هــذه الجائــزة - التــي انطلقــت مــن البحريــن للعالميــة - فــي تشــجيع المزيــد مــن 
المشــاريع والمبادرات النســائية حول العالم على ابتكار منهجيات وسياسات مخصصة 
لدعــم المــرأة وإتاحة الفرص المتكافئة لمشــاركتها الفاعلة فــي تنمية ونهضة مجتمعها، 
وبما يرســم معالم طريق واضحة أمام جهود الدول الســاعية لدعم المرأة فيها، وُيحقق 

األهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030.

وأشـــادوا بالـــدور الفعـــال الـــذي تنهـــض بـــه 
مملكـــة البحرين من خـــال المجلس األعلى 
للمرأة فـــي التعاون مع هيئة األمم المتحدة 
للمـــرأة مـــن خال هـــذه الجائـــزة التي تمثل 
الوطنيـــة  والخبـــرات  التجـــارب  خاصـــة 
المتراكمـــة لدى البحرين فـــي مجال متابعة 
تقدم المرأة، منوهين بعمل المجلس األعلى 
للمـــرأة على إتاحة الفـــرص لتبادل الخبرات 
ونقـــل المعـــارف وحشـــد المـــوارد الازمـــة؛ 
أهدافهـــا  إلـــى  الجائـــزة  وصـــول  لضمـــان 
المنشودة، ومعربين عن اعتقادهم أن تشهد 
الـــدورة الثانيـــة من هـــذه الجائزة مشـــاركة 
عالميـــة أوســـع قياســـا علـــى النجـــاح الكبير 

الذي حققته الدورة األولى.
وتحـــدث الفائزون في تصريحـــات لهم عن 
أثـــر هـــذه الجائـــزة علـــى تنميـــة واســـتدامة 
مشـــاريعهم ومبادراتهـــم الراميـــة إلـــى دعم 
المـــرأة وتنويـــع الخيـــارات أمامهـــا، وتوفير 
المزيـــد مـــن الخدمـــات النوعية لهـــا، الفتين 
إلـــى أن المعاييـــر التـــي تضمنتهـــا الجائـــزة 
أسهمت في تطوير مشاريعهم والتوسع بها 

وضمان استدامتها.

تطوير الشرطة النسائية

وقالـــت الفائـــزة بــــ “جائـــزة األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة العالميـــة لتمكين 
الحكوميـــة  المؤسســـات  فئـــة  المـــرأة” عـــن 
شـــرطة أبوظبي من دولـــة اإلمارات العربية 
المتحـــدة، مديـــر مكتـــب شـــؤون الشـــرطة 
النسائية بقطاع الموارد البشرية في شرطة 
أبوظبـــي ومديـــرة منطقة الشـــرق األوســـط 
للشـــرطة النســـائية ورئيس جمعية الشرطة 
النســـائية اإلماراتية آمنة البلوشـــي إن هذه 
الجائزة أعطت شرطة أبوظبي منظورا آخر 
في تطوير إستراتيجيات حديثة ومتطورة 
األمنـــي  االستشـــراف  بخطـــط  خاصـــة 
لألعـــوام  النســـائية  للشـــرطة  المســـتقبلي 
القادمـــة والبـــدء فـــي مشـــروعات جديـــدة 
خاصـــة وتطويـــر عمـــل المرأة في الشـــرطة 
النسائية في دولة اإلمارات، إضافة لتمكين 
المـــرأة فـــي المناصـــب القياديـــة فـــي قوات 

الشرطة.
وأعربـــت الرائد آمنة البلوشـــي عن إعجابها 
بإقـــدام المجلـــس  األعلـــى للمـــرأة برئاســـة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خلفية على إطاق هذه الجائزة 
العالميـــة، فـــي خطـــوة تؤكـــد ثقـــة البحرين 
بقدرتهـــا علـــى عـــرض تجربتهـــا فـــي مجال 
دعم المرأة عالميا من خال األمم المتحدة.

وقالـــت إن فـــوز شـــرطة أبوظبـــي بالجائزة 
جـــاء بنـــاء علـــى اهتمامها المســـتمر بتوفير 
بيئـــة التحفيز واإلبـــداع والتطويـــر لعناصر 
فـــي  المـــرأة  وتمكيـــن  النســـائية  الشـــرطة 
جميـــع مجـــاالت العمـــل الشـــرطي واألمني، 
إضافـــة لمواكبـــة جميع التوجهـــات العالمية 

لتمكيـــن المـــرأة وريادتهـــا وإعدادها خطط 
الستشـــراف المســـتقبل لألنشـــطة النسائية 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الجمع بين التجارب العالمية 

ومن المشـــاريع التي فازت بـ “جائزة األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة العالميـــة 
لتمكين المرأة” عن فئة المؤسسات الخاصة 
للتمويـــل  ســـاهايارتا”  “ماهـــاال  مؤسســـة 
متناهي الصغر لتمكيـــن المرأة النيبالية في 
جمهوريـــة نيبـــال الديمقراطيـــة االتحادية، 
وصاحبـــة المؤسســـة ورئيســـتها التنفيذيـــة 
هـــي الدكتـــورة ســـوميتا جورونـــج، وهـــي 
من النســـاء الرائـــدات في نيبـــال في قطاع 
التمويـــل متناهـــي الصغـــر، وكانت ســـوميتا 
بـــدأت حياتهـــا المهنية فـــي المركـــز الدولي 
 )  ICIMOD( للجبـــال  المتكاملـــة  للتنميـــة 
فـــي نيبـــال، كمـــا قـــادت الجمعية النســـائية 

التعاونية )WCS ( كرئيس تنفيذي.
تقول ســـوميتا إن الهدف األكبر الذي قامت 
هـــو  ســـاهايارتا”  “ماهـــاال  مؤسســـة  عليـــه 
إحـــداث تغييـــر جذري فـــي قطـــاع التمويل 
متناهـــي الصغـــر عن طريق الربـــط بين هذا 
النوع من التمويل وبين مشـــروعات المرأة، 
ودعـــم اســـتقال المـــرأة ماديـــا عـــن طريق 
المشـــاريع التنمويـــة الصغيـــرة، حيـــث يتـــم 
تســـخير طاقات المرأة وموهبتها وهوايتها 
في استثمار موارد نيبال الطبيعية لتحقيق 
عمـــل اقتصادي يحقـــق للمرأة اســـتقاليتها 

ويدعم عائلتها واقتصاد بلدها.
فوزهـــا  إن  جورونـــج  ســـوميتا  وتوضـــح 
مؤسســـتها بــــ “جائـــزة األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفة العالميـــة لتمكين المرأة” 
يمثـــل محطة فارقـــة في تاريخ المؤسســـة 
وعملهـــا، ويجعلهـــا نموذجـــا يحتـــذى به في 
نيبـــال، وتضيف “أعطانا الفوز بهذه الجائزة 
العالميـــة النوعيـــة دعمـــا غيـــر مســـبوق في 
تســـريع عملية تطوير عمل المؤسسة ودعم 
المشـــروعات التنموية للمرأة ليشمل المزيد 
من النســـاء في نيبال مـــن اللواتي يطمحن 
المـــادي، وسنســـتفيد  اســـتقالهم  لتحقيـــق 
مـــن هذه الجائزة أيضـــا في عمل المزيد من 
الورش التدريبية للنساء؛ من أجل تعليمهن 
على طرق االنتـــاج الحديثة وكيفية تطوير 
هواياتهـــن ومهاراتهـــن ومعارفهـــن، وكيفية 
خدماتهـــن  وتســـويق  مشـــروعاتهن  إدارة 
ومنتجاتهـــن، إضافـــة إلـــى تصديرها خارج 

نيبال إلى األسواق العالمية”.
وتابعت ســـوميتا فـــي معـــرض حديثها عن 
للغايـــة  الجائـــزة  أســـعدتني  “لقـــد  الجائـــزة 
كتقديـــر للعمـــل الـــذي أنجزنـــاه؛ مـــن أجـــل 
النســـاء فـــي المناطـــق المعزولـــة للغاية في 
جبـــال نيبـــال، وفـــي الوقت نفســـه غرســـت 
الجائزة شغفا كبيرا في نفسي للتعرف على 
البحريـــن وشـــعبها، ولقاء الكثيـــر من الناس 

فـــي حفل توزيع الجوائز وحفل االســـتقبال 
هـــو مثل جائزة أخـــرى، إنهـــا طريقة جميلة 
للجمـــع بيـــن البلـــدان وأكبر عـــدد ممكن من 
المشـــاريع الموجهـــة للمـــرأة والعاملين على 
الجائـــزة  هـــذه  خـــال  مـــن  المـــرأة  قضايـــا 

العالمية”.

تحفيز للرجال  

بــــ “جائـــزة األميـــرة ســـبيكة بنـــت  وفـــازت 
إبراهيـــم آل خليفة العالميـــة لتمكين المرأة” 
المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات  فئـــة  عـــن 
مؤسســـة التنمية المســـتدامة لعمـــوم كينيا 
من جمهورية كينيا التي تعمل تحت شـــعار 
“اســـتخدام الطاقـــة الشمســـية ينقـــذ أرواح 
الجمـــع  علـــى  برنامجهـــا  ويعتمـــد  البشـــر”، 
بيـــن ثاثـــة جوانب، وهـــي التعليـــم والبيئة 

والتمكين االقتصادي.
وقال المؤسس والمدير التنفيذي للمؤسسة 
إيفانـــز وادونجـــو إن الفـــوز بهـــذه الجائـــزة 
هـــو إقـــرار رفيـــع المســـتوى بـــدور الرجـــال 
النســـاء، مضيفـــا  تمكيـــن  الذيـــن يدعمـــون 
أن هـــذا الفوز يشـــجع نظـــراءه مـــن الرجال 
اآلخريـــن حول العالم على المضي قدما في 

مشاريعهم ومبادراتهم الداعمة للمرأة.
التنميـــة  وأضـــاف وادونجـــو إن “مؤسســـة 
المســـتدامة لعموم كينيا” اســـتحقت مكانها 
بيـــن الفائزين بالجائـــزة؛ ألنها وضعت نصب 
عينيهـــا أن يكون من أهدافها الرئيســـة دعم 
وتمكيـــن المـــرأة فـــي كينيـــا خصوصـــا مـــن 
الطبقـــة الفقيـــرة، حيث ال تتوفـــر لها موارد 
كافيـــة أو تمويل مالي يعينهـــا على تحقيق 
أهدافهـــا وطموحاتها، مضيفا أن المؤسســـة 
قامـــت أيضا بدمج التطور التكنولوجي في 
برنامجهـــا لدعـــم المـــرأة عـــن طريـــق تعليم 
كيفيـــة  وعمليـــة  مبســـطة  بصـــورة  المـــرأة 
مثـــل  متطـــورة  معـــدات  وتطويـــر  تصنيـــع 

مصابيح الطاقة الشمسية.
وأوضح أن أنشـــطة مؤسســـته تغطي حاليا 

جميـــع أنحـــاء كينيـــا، ولديها تأثيـــر إيجابي 
فعـــال علـــى حياة مئـــات اآلالف مـــن الناس 
في كينيا وبشـــكل غير مباشر على المايين 

اآلخرين على مستوى العالم.

خلق المزيد من الفرص 

وفـــازت بــــ “جائـــزة األميـــرة ســـبيكة بنـــت 
إبراهيم آل خليفـــة العالمية لتمكين المرأة” 
عن فئة األفراد كالبانا سانكار من جمهورية 
س منظمة “هاند إن هاند”  الهند، وهي مؤسِّ
غيـــر الربحيـــة فـــي الهنـــد، ومـــن األهـــداف 
الرئيســـة لهـــذه المنظمة محاربـــة الفقر عن 
طريـــق توفير الوظائف وخلـــق فرص عمل 

وأعمال تجارية مربحة.
وقالـــت كالبانـــا أن فوزهـــا بالجائـــزة جعـــل 
منظمة “هانـــد إن هاند” تحت دائرة الضوء 
فـــي الهنـــد والعالم، وأضافـــت أن هذا الفوز 
عـــزز من قدرة المنظمة على تحقيق هدفها 
فـــي خلق عشـــرة مايين فرصـــة عمل على 
مســـتوى الهند ككل، حيث نجحت المنظمة 
حتـــى اآلن فـــي دعـــم تأســـيس 1.6 مليون 
شركة صغيرة لنساء في الهند إضافة لخلق 

أكثر من 2.3 مليون فرصة عمل.
وتحدثـــت أيضـــا عـــن دفعـــة كبيـــرة تلقتها 
المنظمـــة فـــي عملهـــا علـــى نطـــاق أعمالهـــا 
وصـــوال إلى مقاطعـــات جديدة فـــي الباد، 
إضافـــة إلـــى التوســـع فـــي تمكيـــن المزيـــد 
من النســـاء في مجـــال افتتاح مشـــاريعهن 
المحليـــة  منتجاتهـــن  وتطويـــر  الخاصـــة 
بصـــورة احترافية أكثـــر، وأضافت أن هذه 
الجائزة ســـتلهم المزيد من النساء في الهند 
وحول العالم إلطاق مشروعاتهن التنموية 

الخاصة.
المنظمـــة  نجـــاح  أن  كالبانـــا  وأوضحـــت 
فـــي مهمتهـــا وأثرهـــا الكبير علـــى المجتمع 
واالقتصـــاد الهنـــدي أهلهـــا للحصـــول علـــى 
الجائـــزة، حيـــث قامـــت المنظمـــة بإطـــاق 
الكثير من المبـــادرات الناجحة لدعم المرأة 

فـــي الهند عن طريق تقديـــم خدمات مالية 
ورقميـــة للمـــرأة الهنديـــة لتقـــوم بتأســـيس 
مشـــروعاتها الخاصـــة ممـــا يحقـــق الدعـــم 

المالي واالقتصادي لها ولعائلتها.
يشـــار إلـــى أن اإلعـــان عـــن نتائـــج “جائزة 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة 
العالمية لتمكين المرأة” في مارس الماضي 
جـــاء بعد ثاث ســـنوات من العمـــل الدقيق 
والُمنظـــم، أشـــرفت علـــى خطواتـــه هيئـــة 
األمـــم المتحـــدة للمرأة، وســـاندتها في ذلك 
لجنـــة تحكيـــم مســـتقلة، ضمـــت نخبـــة من 

الشخصيات العالمية رفيعة المستوى.
وكان المجلـــس األعلـــى للمـــرأة قـــد أعلـــن 
بالتعـــاون مـــع هيئة األمـــم المتحـــدة للمرأة 
في فبراير الماضي عن بدء اإلعداد ألعمال 
الدورة الثانية لجائزة األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفـــة العالمية لتمكين المرأة، 
والتي سيتم فتح باب االشتراك فيها خال 
العـــام 2021 ومنحها خال العام 2022 في 
احتفـــال يقـــام مملكـــة البحريـــن وبحضـــور 
دولي وبأعلى المســـتويات، وبما يسهم في 
تحقيق أهداف هذه الجائزة التي تتمثل في 
بيـــان أهمية وتأثير التـــزام الدول والهيئات 
والمنظمـــات من خال أجهزتها التشـــريعية 
والتنفيذيـــة العامـــة والخاصـــة والمجتمـــع 
المدنـــي بسياســـة عدم التمييز ضـــد المرأة، 
وتحقيـــق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل 
علـــى مختلـــف االصعـــدة، وإبـــراز وتقديـــر 
الجهود والمبادرات والمشـــاريع المؤسسية 
احتياجـــات  إلدمـــاج  الموجهـــة  والفرديـــة 
التغييـــر  إحـــداث  فـــي  يســـهم  بمـــا  المـــرأة 
اإليجابـــي فـــي واقعهـــا نحـــو حيـــاة أكثـــر 
استقرارا وإنتاجية، وإبراز مستويات تقدم 
المـــرأة علـــى المســـتوى الوطنـــي، وتعميـــم 
أفضـــل الممارســـات الفاعلـــة لتعزيـــز مركـــز 
المرأة على المستوى العالمي والسعي نحو 
تحقيـــق األهـــداف اإلنمائيـــة ذات العاقـــة 

بتحقيق العدالة بين الجنسين.

سوميتا جورونج إيفانز وادونجو سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

كالبانا سانكار آمنة البلوشي

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تشجيـــــع المزيـــد مــن المشاريــــع النسائيـــة
ــة ــا الدوليـ ــن ولتجربتهـ ــون للبحريـ ــرأة”: ممتنـ ــبيكة للمـ ــرة سـ ــزة “األميـ ــزون بجائـ الفائـ
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل محافـــظ المحافظة الشـــمالية 
المجلـــس  عضـــو  العصفـــور،  علـــي 
التنسيقي، ممثل األهالي رئيس مجلس 
إدارة مجموعة الضاحية القابضة أحمد 

يوسف، وفريال ناس.
 وتـــم خـــال اللقـــاء، اســـتعراض عـــدد 
مـــن المشـــاريع التـــي تعتـــزم المحافظة 
“بيـــوت”  فـــي إطـــار مشـــروع  تنفيذهـــا 

الخيري بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشـــاد المحافظ بحرص الحضور على 
المشـــاركة في المشـــروع والذي أطلقته 
المحافظة الشمالية منذ أكثر من خمس 
ســـنوات، حيـــث تم إنجـــاز مـــا يزيد عن 

عشـــرين بيتـــا ضمـــن المشـــروع، مثمًنـــا 
حـــرص ســـيدات ورجـــال األعمـــال على 
دعـــم مثل هـــذه المشـــاريع التي تســـهم 
فـــي تعزيـــز الروابـــط الوطنيـــة واللحمة 
المجتمعية وتتلمـــس احتياجات أهالي 
المحافظة بشكل عام وأصحاب العزيمة 
بشـــكل  والمتعففـــة  المعـــوزة  واألســـر 
خـــاص. وخال اللقاء، تـــم االتفاق على 
تنفيـــذ عدد من البيوت ضمن المشـــروع 
فـــي مختلف قـــرى المحافظة الشـــمالية 
اإلنســـانية  بالحـــاالت  تتصـــف  والتـــي 
اســـتعداًدا  وذلـــك  والحرجـــة،  العاجلـــة 

الستقبال شهر رمضان المبارك.

محافظ الشمالية يشيد بمبادرات دعم “بيوت” الخيري تطوير تجربة البحرين في مجال الفن واإلبداع
تنميـــة قطـــاع ريـــادة األعمـــال فـــي مجـــال المجوهـــرات واألزيـــاء

تحـــت رعايـــة محافـــظ العاصمة الشـــيخ 
هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة، افتتح 
نائـــب المحافـــظ حســـن المدنـــي معـــرض 
للتصاميـــم”،  الدولـــي  البحريـــن  “أســـبوع 
والـــذي يقـــام في مجمـــع العالـــي التجاري 
لغايـــة الســـابع مـــن شـــهر مـــارس الجاري، 
حيث يشـــمل المعـــرض فعاليات مصاحبة 
وورش عمـــل ومتحدثيـــن مـــن البحريـــن 
وخارجهـــا؛ بهـــدف االحتفـــاء باإلبداعـــات 
فـــي التصاميم والتفاعل بين المشـــاركين 
والـــزوار إلـــى جانـــب تنمية قطـــاع ريادة 
األعمال في مجـــال المجوهرات واألزياء 

والتصميم المعماري والديكور.
تشـــجيع  “إن  المحافـــظ  نائـــب  وقـــال 
محافظـــة العاصمـــة لمعـــارض التصاميـــم 

يسهم في مجال االستثمار الفني وتبادل 
الخبرات والمهـــارات واالبتكارات، إضافة 
إلى تشـــجيع الشـــراكة مع بيـــوت الخبرة؛ 
بهدف تطويـــر تجربة البحرين في مجال 
الفـــن واالبـــداع بوصفه من أهم الوســـائل 

المفيدة في تنمية طاقات اإلنسان وحرية 
تفكيـــره وعمـــق تأملـــه ودقـــة ماحظته”. 
وأوضـــح بأن مثل هذه المعارض تســـاعد 
فـــي اكتشـــاف المواهـــب التـــي تحتضنها 
البحريـــن، كما نوه على الـــدور المهم الذي 

تلعبـــه مثـــل هـــذه المعارض فـــي الترويج 
للعاصمـــة المنامة الحتضانهـــا مركزا بارزا 
فـــي عالم التصاميـــم بأنواعهـــا، معربا عن 
تمنياتـــه بالتوفيق والنجاح للقائمين على 
المعرض. من جهته، قال الرئيس التنفيذي 
لشركة أول أن ون لتنظيم المعارض علي 
أبـــل “يعتبـــر هـــذا المعرض منصـــة تهدف 
لتوطيـــد التعـــاون بيـــن الجهـــود الحاليـــة 
فـــي المنطقـــة وكيفيـــة االســـتفادة منهـــا 
فـــي مجـــاالت عّدة كما يســـهم فـــي تنمية 
الموارد البشـــرية، وخلق فـــرص عمل في 
مجـــال التصاميم ومجاالت أخرى ويحّفز 
االبـــداع واالبتـــكار، شـــاكرا شـــركة تمكين 
علـــى دعمهـــا لهذا المعـــرض وإدارة مجمع 
العالـــي على تعاونهم فـــي إقامة المعرض 

بالمجمع”.

المنامة - محافظة العاصمة



“^” ترصد آسيويين يقطفون حشائش ملّوثة لصيد الصافي
 بعض العمالة اآلسيوية تعيث فساًدا دون رادع أخالقي أو قانوني، وتحديًدا 
حينمــا تقــوم بتجــاوز ضوابــط ومفــردات التــي أقّرهــا القانــون فــي خصوص 
الموضوع الذي ســوف نســتعرضه والذي أضحى ظاهرة لغياب عصاة الردع 

على مدى تقادمه الزمني وفًقا لما يقوله األهالي.

“البـــاد”  كاميـــرا  ضبطـــت  باختصـــار   
وبعـــض المواطنين قيام عـــدد من الجالية 
ا باقتاع بعض الحشائش  اآلســـيوية يوميًّ
الملوثـــة نواصي المجاري والمياه اآلســـنة 
امتـــداد  علـــى  الملوثـــة  والمســـتنقعات 
ســـاحل خليـــج توبلـــي، وتجـــول بهـــا فـــي 
شوارع وأزقة المناطق المحاذية السكنية 

المحاذية للساحل.
هـــذه  أن  وجـــدت  رصدهـــا  فـــي  “البـــاد” 

الحشـــائش  بقطـــع  ـــا  يوميًّ تقـــوم  العمالـــة 
الصـــرف  محطـــة  مصبـــات  مـــن  بالقـــرب 
الصحـــي لخليج توبلي فـــي البحر، ويزعم 
هؤالء اآلســـيويون أنهم يستخدمون هذه 
الحشـــائش في صيد األسماك عبر وضعها 
فـــي أقفاص حديديـــة وإنزالها فـــي البحر 
لتأكلها األســـماك من داخـــل األقفاص وهو 

ما يتعارف عليه بالصيد عبر “القراقير”.
 األهالـــي أبدوا تخوفهم من نقل أوبئة من 

خال نقل هذه الحشـــائش مـــن مكان إلى 
آخر، وذلك ألن اآلسيويين يقومون بوضع 
هذه الحشـــائش في )خياش( وتظل تنزف 
مـــاًء آســـًنا عبـــر الطرقـــات وســـط األحياء 

السكنية.
 ووّثقت كاميرات األهالي كيفية نقل هذه 
الحشـــائش وهي تصب المياه اآلســـنة في 

الطرقات، وسط انتشـــار وانبعاث الروائح 
الملوثة.

الســـابق  العاصمـــة  أمانـــة  عضـــو مجلـــس 
والناشـــط االجتماعي مجدي النشيط أكد 
فـــي حديثـــه لــــ “الباد” كونـــه متابًعـــا لهذه 
المشـــكلة مـــن ســـنوات أن هـــذه الظاهـــرة 
تـــؤرق  وباتـــت  ســـنوات،  منـــذ  موجـــودة 

المجتمـــع واألهالـــي الذيـــن يعيشـــون فـــي 
المناطق المحاذية لساحل خليج توبلي.

وأشـــار إلـــى أن مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
اتخـــذ بعـــض التدابير من أجـــل وقف هذه 
الظاهرة إال أن هؤالء اآلسيويين يقومون 
بالحيـــل بيـــن كل فترة من أجـــل االلتفاف 
علـــى اآلليـــات المتخذة فـــي مواجهة هذه 

الظاهرة.
 وبّيـــن أن األهالـــي يتخّوفون من انتشـــار 
وبـــاء من خال نقل هذه الحشـــائش، وأن 
ثمة العديد من الشـــوارع تضّررت بســـبب 
النقل، كون أن هذه الحشائش تحتوي على 
مياه تنزل طوال منطقة مســـير السيارات 
الثقيلـــة التـــي تنقل هـــذه الحشـــائش، مما 
جعـــل مســـتوى بعـــض الشـــوارع ينخفض 

جراء مرور هذه الشاحنات.
الذيـــن  األهالـــي  مـــن  عـــدد  وبيـــن   
اآلســـيويين  هـــؤالء  أن  التقتهم”البـــاد” 
يقومـــون بقطع هـــذه الحشـــائش من أجل 
والشـــعري  الصافـــي  لصيـــد  اســـتخدامها 
والجنـــم، وذلـــك عبـــر وضعها فـــي أقفاص 
حديديـــة خاصـــة )قراقيـــر(، مشـــيرين إلى 
أن هـــذه الحشـــائش ملوثـــة كونهـــا قريبـــة 
جـــًدا من محات مصبـــات محطة الصرف 
الصحي في خليج توبلي، متسائلين كيف 
تلتـــزم الجهات المعنيـــة الصمت إزاء هذه 

المشكلة.
إلـــى ذلك، أطلـــق األهالـــي نـــداًء للمعنيين 
قبـــل  الظاهـــرة  لهـــذه  التصـــدي  بضـــرورة 

انتشار وباء يصيب األهالي.

النشيط: الظاهرة 
خطيرة... 

واألهالي قلقون 
من انتشار األوبئة

أمانة العاصمة جابهت 
المشكلة وأحاطت 

الساحل بسور ترابي 
وتم اختراقه
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رفضـــت المحكمة الكبـــرى الجنائيـــة األولى 
معارضـــة وافـــد مـــدان باســـتعمال بطاقـــات 
هويـــة 13 شـــخًصا آخريـــن مـــن مواطنيـــه 
فـــي اســـتخراج هواتـــف نقالـــة من شـــركات 
عـــن  علمهـــم  ودون  بأســـمائهم  االتصـــاالت 
طريـــق التزوير مقابل حصولـــه على عمولة 
مـــن بيع الهواتف المســـتولى عليهـــا، وأّيدت 
حكمهـــا القاضـــي بمعاقبته بالســـجن لمدة 5 
ـــا عن الباد  ســـنوات، مع األمـــر بإبعاده نهائيًّ
عقب تنفيذ العقوبـــة، وبمصادرة المحررات 
المزورة المضبوطة. وتتمثل التفاصيل فيما 
أبلـــغ به المجني عليهم بأنهم قاموا بتســـليم 
المتهـــم بطاقتهم الذكية األصلية؛ وذلك من 
أجـــل أن يقـــوم بتوظيفهم بإحدى شـــركات 
المقـــاوالت حســـبما ادعـــى لهـــم، إال أنـــه قام 
باســـتغال تلـــك البطاقـــات فـــي اســـتخراج 
هواتف نقاله وشـــرائح اتصال من شـــركتي 

اتصاالت، إذ اتفق مع آخر مجهول على ملء 
االستمارات الخاصة بالشركات بمعلوماتهم 
إال  الواقعـــة  يكتشـــفوا  ولـــم  الشـــخصية، 
عندما بدأت الشـــركتان بمطالبتهـــم بالمبالغ 
المســـتحقة على أرقـــام أصدرت بأســـمائهم 
ودون علمهم، مؤكديـــن أنم لم يوقعوا على 
أيـــة اســـتمارات أو يحرروهـــا، والـــذي عنـــد 
القبـــض عليـــه اعتـــرف بمـــا نســـب إليـــه من 
اتهامـــات، وأنـــه حصل علـــى عمولـــة مقابل 
بيـــع المجهـــول لتلـــك الهواتـــف.  فوّجهـــت 
لـــه النيابـــة العامـــة أنـــه فـــي غضون شـــهري 
مـــارس وأبريـــل عـــام 2013، أوالً: اســـتعمل 
وهـــي  الصحيحـــة  الرســـمية  المحـــررات 
بطاقـــات الهويـــة الخاصـــة بالمجنـــي عليهم 
الثاثـــة عشـــر وانتفـــع بهـــا بغير حـــق، ثانًيا: 
اشترك بطريقي االتفاق والمساعدة مع آخر 
مجهول في ارتكاب تزوير بمحررات خاصة 
وهي اســـتمارات شـــركتي اتصـــال بأن اتفق 
معهـــم علـــى وضع إمضـــاء مـــزور وتحريف 

الحقيقـــة بمـــلء بيانات االســـتمارات باســـم 
المجنـــي عليهـــم المذكورين أعـــاه وأمدهم 
بالمحـــررات الازمـــة لذلـــك بنية اســـتعمالها 
كمحـــررات صحيحـــة فتمت الجريمـــة بناء 
علـــى ذلـــك االتفاق وتلـــك المســـاعدة. ثالًثا: 
اشترك بطريقي االتفاق والمساعدة مع آخر 
مجهـــول في اســـتعمال المحـــررات المزورة 
موضـــوع البنـــد ثانًيـــا مـــع علمـــه بتزويرهـــا 
فتمت الجريمة بناء على ذلك االتفاق وتلك 
المســـاعدة، رابًعا: اشـــترك بطريقـــي االتفاق 
والمســـاعدة مع آخـــر مجهول فـــي التوصل 
إلـــى االســـتياء علـــى منقـــوالت والمملوكة 
للمجني عليهما شـــركتي االتصاالت سالفتي 
الذكـــر وذلـــك باالســـتعانة بطـــرق احتياليـــة 
بتقديم المســـتندات المـــزورة موضوع البند 
ثانيـــا إلى موظفي الشـــركتين؛ ليتوصل من 
خالهـــا إلـــى االســـتياء على هواتـــف نقالة 
فتمت الجريمة بناء على ذلك االتفاق وتلك 

المساعدة.

اســتغفل 13 من مواطنيــه واســتخدم بطاقاتهم الذكية
5 سنوات واإلبعاد لوافد زّور استمارات استخراج أرقام هواتف

دانـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائية األولى 
المؤثـــر  تقديـــم  بقضيـــة  متهميـــن  ســـتة 
العقلي الميتامفيتامين للتعاطي، وقضت 
بمعاقبـــة اثنيـــن منهـــم بالســـجن لمـــدة 3 
ســـنوات وبتغريـــم كل منهمـــا مبلغ 1000 
دينـــار، في حين حبســـت باقـــي المدانين 
األربعـــة لمدة 6 أشـــهر وغرمـــت كا منهم 
مبلـــغ 100 دينار عما نســـب إليهـــم بتهمة 

تعاطي ذات المؤثر المذكور.
وكانـــت أحالتهم النيابـــة العامة للمحاكمة 
علـــى اعتبـــار أنهـــم بتاريـــخ 24 ســـبتمبر 

2019، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمـــون جميعـــا: حـــازوا وأحرزوا 
المؤثر العقلي الميتامفيتامين وكان ذلك 
بقصـــد التعاطي واالســـتعمال الشـــخصي 

في غير األحوال المصرح بها قانونا.
قدمـــا  والثانـــي:  األول  المتهمـــان  ثانيـــا: 

بمقابـــل المؤثـــر العقلـــي الميتامفيتاميـــن 
للتعاطـــي فـــي غيـــر األحـــوال المرخـــص 
بهـــا قانونـــا. وتشـــير التفاصيـــل حســـبما 
وردت بحكـــم المحكمة في أن التحريات 
بـــإدارة  نقيـــب  أجرهـــا  التـــي  الســـرية 
مكافحـــة المخدرات، دلت على أن المتهم 
العقلـــي  المؤثـــر  ويحـــرز  يحـــوز  األول 
الميتامفيتامين “الشبو” في غير األحوال 
المصـــرح بها، ويقـــوم بتقديمـــه للتعاطي 
بمقابـــل مادي وجزء منهـــا للتعاطي، وأن 
المتهـــم الثانـــي يعاونـــه فـــي ذلـــك ويقوم 

بتقديمه للتعاطي بمقابل، فتم اســـتصدار 
اإلذن الـــازم مـــن النيابـــة العامـــة للقبض 
علـــى المتهميـــن األول والثانـــي وتفتيش 
شـــخصهما ومسكن كل منهما، ونفاذا لهذا 
اإلذن توجه عدد من أفراد شرطة اإلدارة 
لمـــكان تواجدهمـــا وتمكنـــوا مـــن القبـــض 
عليهمـــا، وكان برفقتهم حينهـــا المتهمون 
من الثالث وحتى السادس، والذين كانوا 
بحالـــة غيـــر طبيعيـــة. وثبت تقريـــر عينة 
إدرار المتهميـــن احتواؤهـــا علـــى المؤثـــر 

العقلي الميتامفيتامين لهم جميعا.

المتهم األول يحوز ويحرز المؤثر العقلي  “الشبو” في غير األحوال المصرح بها
6 أشهر و3 سنوات لـ 6 مدانين ببيع وتعاطي “الشبو”

أحرقـــا سيــارة شــاب وامتــدت النيـــران لسيــــارة والــــده
أّيدت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى معاقبة متهمين أحرقا وآخر 
-قضي بإدانته- سيارتين مملوكين لشاب ووالده، إذ قّررا حرق سيارة الشاب 
مدعييــن بأنهمــا كانــا يشــّكان فــي عمله كمخبر لرجــال الشــرطة؛ وذلك بحبس 
األول 3 ســنوات، وبســجن الثاني للمدة 3 ســنوات عن تهمة الحرق وبحبســه 

لمدة سنة واحدة وغرامة 1000 دينار عن تهمة تعاطي المخدرات.

 وذكـــرت أن واقعة الدعوى تتحصل 
فـــي أنـــه بينمـــا كان المجنـــي عليهما 
بمســـكنهما أخبرهمـــا جيرانهما فجًرا 
أن ســـيارتيهما تشتعل فيهما النيران 
بمكان تواجدهما، فإذا بهما يشاهدها 
الســـيارتين والنيـــران مشـــتعلة بهما، 
فمـــا كان منهمـــا إال أن أبلغا الشـــرطة 
حـــاوال إطفاءها بمســـاعدة الجيران، 
حتـــى حضـــر رجـــال الدفـــاع المدني 

وتعاملوا معها وأطفئوهما.
 وثبـــت بتقريـــر إدارة الدفاع المدني 

بـــأن الحريق مفتعـــل، وقـــد تبّين أن 
الثانـــي  والمتهـــم  األول  المتهميـــن 
توجها إلى منزل المجني عليه األول 
نظـــًرا العتقادهمـــا أنـــه يعمـــل مخبًرا 
ا لـــدى الشـــرطة، فقاما بســـكب  ســـريًّ
قاصديـــن  ســـيارته  علـــى  البتـــرول 
بالفـــرار،  والذا  إحراقهـــا،  ذلـــك  مـــن 
فاحترقت وامتد الحريق إلى سيارة 
المجنـــي عليـــه الثاني والـــد المجني 

عليه األول.
بـــإدارة   وأســـفرت تحريـــات نقيـــب 

ارتـــكاب  عـــن  الجنائيـــة  المباحـــث 
المتهميـــن للواقعة بمشـــاركة المتهم 
الثالـــث لهمـــا، ونفـــاًذا لـــأذن الصادر 
مـــن النيابـــة العامة تم ضبـــط المتهم 
الثاني والـــذي تبين من فحص عينة 
الحشـــيش  لمـــادة  تعاطيـــه  إدراره 

المخدرة، وباستدعاء المتهم الثالث 
تبيـــن أنه بحالة غيـــر طبيعية، وثبت 
تعاطيـــه  إدراره  مـــن فحـــص عينـــة 
العقلـــي  والمؤثـــر  الحشـــيش  لمـــدة 

األلبرازوالم.
أحالـــت  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 

للمحاكمـــة علـــى  الثاثـــة  المتهميـــن 
اعتبـــار أنهـــم بتاريـــخ 30 أغســـطس 

2019، ارتكبوا اآلتي:
والثانـــي  األول  المتهمـــان  أوالً: 
“المستأنفين”: أشـــعا وآخر مجهول 
المدينـــة  المنقـــوالت  فـــي  حريًقـــا 
الوصف والنـــوع باألوراق والمملوكة 
شـــأنه  مـــن  وكان  عليهمـــا  للمجنـــي 
وأموالهـــم  النـــاس  حيـــاة  تعريـــض 

للخطر.
ثانًيـــا: المتهـــم الثانـــي: حـــاز وأحـــرز 
الحشـــيش  مـــادة  التعاطـــي  بقصـــد 

المخدرة في غير األحوال المرخص 
بها قانوًنا.

ثالًثـــا: المتهـــم الثالـــث: حـــاز وأحـــرز 
الحشـــيش  مـــادة  التعاطـــي  بقصـــد 
العقلـــي  والمؤثـــر  المخـــدرة، 
األحـــوال  غيـــر  فـــي  األلبـــرازوالم 

المرخص بها قانوًنا.
محكمـــة  قضـــت  األســـباب  فلهـــذه 
األول  المتهـــم  بمعاقبـــة  أول درجـــة 
لمـــدة  بالحبـــس  األول”  “المســـتأنف 
3 ســـنوات وبمعاقبـــة المتهـــم الثاني 
“المســـتأنف الثاني” بالســـجن لمدة 3 
ســـنوات عـــن تهمـــة الحـــرق الجنائي 
ســـنة  لمـــدة  بالحبـــس  وبمعاقبتـــه 
تهمـــة  عـــن  دينـــار   1000 وغرامـــة 
تعاطـــي المـــواد المخـــدرة، وبحبـــس 
المتهـــم الثالـــث لمـــدة ســـنة وغرامة 

1000 دينار.

سجن شابين 
بتهمة الحرق 

الجنائي والمخدرات
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اعتبــرت المحكمــة الكبرى الجنائيــة األولى معارض متهمان من أصل 6 مدانين 
بحيازة عبوات حارقة “مولوتوف” أثناء تجمهرهم على شارع رقم 1 في منطقة 
سترة وحرقهم لعدد 5 إطارات أواخر العام 2018، كأن لم تكن؛ وذلك لرفضهما 

المثول أمام المحكمة ولتخلفهما عن حضور إحدى الجلسات دون مبرر.

وقـــت  فـــي  قضـــت  المحكمـــة  وكانـــت   
ســـابق بمعاقبة المتهمين الســـتة الذين لم 
يتجاوزوا الثامنة عشر من عمرهم، بحبس 
كل منهم لمدة 3 سنوات نظًرا لصغر سنهم 
وأخذهم بالعذر المخفف القانوني، وصدر 
ا فاعترضا  الحكـــم بحق المعارضيـــن غيابيًّ

عليه وصدر بحقهما الحكم سالف البيان.
 وتتحصـــل وقائع القضية حســـبما جاءت 
بحكم المحكمة في أنه كان قد ورود باغ 
من غرفة العمليات الرئيسية، تضمن قيام 

أشـــخاص مجهوليـــن بإشـــعال حريـــق في 
عدد 5 إطارات على شـــارع رقم 1 بمنطقة 
ســـترة، وأن المتجمهريـــن رمـــوا العبـــوات 
ناحيـــة  “المولوتـــوف”  لاشـــتعال  القابلـــة 
قـــوات حفظ النظام المتمركزة في الموقع 
المذكـــورة؛ وذلـــك بقصـــد تعريـــض حيـــاة 

الناس واألموال العامة والخاصة للخطر.
 وقـــد أســـفرت التحريـــات التـــي أجراهـــا 
نقيـــب بـــوزارة الداخلية إلـــى أن المتهمين 
وآخريـــن مجهوليـــن تجمهـــروا فـــي مكان 

عـــام حامليـــن معهـــم اإلطـــارات وعبـــوات 
“المولوتـــوف”، وقـــد وضعفـــوا اإلطـــارات 
على الشـــارع بشـــكل صف وســـكبوا عليها 
“البتـــرول” وأشـــعلوا فيهـــا النار، كمـــا أنهم 
رموا عبـــوات “المولوتـــوف” بعد ذلك على 
قـــوات حفظ النظام المتمركزة في الموقع 
والذوا بالفـــرار إلـــى داخـــل المنطقـــة، وانه 
بعـــد القبض على المتهميـــن األول والثاني 
اعترفا بمشـــاركتهما في الواقعة وقّرر بأن 
باقـــي المتهمين كانوا مـــن ضمن مرتكبيها 
أيضـــا، خصوًصا وأنهم ســـبق وأن ارتكبوا 
بســـجلهم  ورد  حســـبما  األفعـــال  ذات 

الجنائي.
 واعتـــرف المتهم األول بتحقيقات النيابة 
العامـــة بمشـــاركته فـــي ارتـــكاب الواقعة، 
وقـــال إنـــه وباقـــي المتهميـــن فـــي غضون 

شهر ديســـمبر من العام 2018، وتزامًنا مع 
احتفـــاالت العيـــد الوطني، وأثنـــاء ما كان 
موجودا فـــي أحد األزقـــة بمنطقته برفقة 
المتهميـــن، حضـــر لهـــم المتهـــم الســـادس 
وطلـــب منهم أن يقومـــوا بحرق اإلطارات 
واالعتـــداء على قـــوة الشـــرطة والمدرعة 

الموجودة بالقرب من مركز الشرطة.
وأضـــاف أنهـــم بالفعـــل حملـــوا اإلطـــارات 
والعبوات الحارقة “المولوتوف” وتوجهوا 
إلـــى الموقـــع المذكـــور، إذ رمـــى ومتهمان 
المدرعـــة  علـــى  “المولوتوفـــات”  آخـــران 
وأفـــراد الشـــرطة المتمركزيـــن، فـــي حين 
اإلطـــارات  تلـــك  المتهميـــن  باقـــي  وضـــع 
وسكبوا عليها “البترول” وحرقوها والذوا 
بالفـــرار من المكان، وهـــو ذات ما مضمون 

اعترافات المتهم الثاني.

العامـــة  النيابـــة  أحالتهـــم  قـــد  وكانـــت 
للمحاكمة على اعتبار أنهم في 17 ديسمبر 

2018، ارتكبوا اآلتي:
وآخـــرون  حريًقـــا  عمـــًدا  أشـــعلوا  أوالً: 
مجهولون في المنقـــوالت المبينة الوصف 
والعـــدد بـــاألوراق والـــذي كان مـــن شـــأنه 
تعريـــض حيـــاة النـــاس واألمـــوال للخطـــر 
بـــأن قامـــوا بوضـــع اإلطـــارات بمـــكان عام 

وتمكنوا من إشعال الحريق بها.

مجهولـــون  وآخـــرون  اشـــتركوا  ثانًيـــا: 
فـــي تجمهـــر فـــي مـــكان عـــام مؤلـــف مـــن 
أكثـــر مـــن خمســـة أشـــخاص الغـــرض منه 
ارتـــكاب الجرائـــم واإلخـــال باألمـــن العام 
مســـتخدمين فـــي ذلـــك العنـــف لتحقيـــق 

الغاية التي تجمعوا من أجلها.
ثالًثـــا: حـــازوا وأحرزوا وآخـــرون مجهولة 
“زجاجـــات  لاشـــتعال  قابلـــة  عبـــوات 

المولوتوف” بقصد استخدامها.

ــة قــــوات حــفــظ الــنــظــام ــاحــي رمــــوا “الـــمـــولـــوتـــوف” ن

الحبس 3 سنوات لمدانيــن بحــرق 5 إطــارات بستــرة

علوي الموسوي

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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البوعينيــن: لتكــن قــرارات العطل مــن خالل مجلــس الوزراء

من غير المالئم ترحيل إجازة االحتفاالت

أشـــار وزيـــر شـــؤون مجلســـي الشـــورى 
أن  إلـــى  البوعينيـــن  غانـــم  والنـــواب 
المبـــدأ فـــي التقرير هو حصـــر اإلجازات 
فـــإذا  دينيـــة،  بمناســـبات  المســـتثناة 
كان المبـــرر قضيـــة حصـــر أو اســـتثناء 
اإلجـــازات من قضيـــة الترحيـــل هو أمر 
غيـــر وارد وغير صحيح؛ ألنـــه لم يلتزم 
بالمبـــدأ فـــي صياغـــة  مقتـــرح القانـــون 
بالمناســـبات الدينيـــة. وعن المناســـبات 
العالميـــة ، فقـــال إن هنـــاك يـــوم العمـــال 
العالمـــي وبيـــوم واحـــد محـــدد عالميـــا، 
وعندمـــا يأتـــي العيـــد الوطنـــي لمملكـــة 
البحرين من غير المالئم ترحيل اإلجازة 

لالحتفال بالمناسبة بيوم آخر.
ودعـــا البوعينيـــن فـــي جلســـة الشـــورى 

“تكـــون  أن  إلـــى  أمـــس  يـــوم  المنعقـــدة 
القـــرارات مـــن خـــالل مجلس الـــوزراء، 
وليس في نصوص قانون ملزم تطبيقها، 

الرئيس الصالح والوزير البوعينينفيجب أن يبقى كما هو حاليا”.

درويش المناعي

فرد بأمن البرلمان يفحص بجهاز الكشف الحراري ببوابة الدخول 

نسبة الوفيات بالبحرين ترتفع في نهاية األسبوع
ــب ــانـ ــاء االســـتـــشـــاريـــيـــن األجـ ــ ــب ــ ــع ســفــر األط ــن ــم ال قـــانـــون ي

وافـــق مجلـــس الشـــورى علـــى طلـــب 
لجنة الخدمات باســـترداد االقتراحين 
اإلجـــازات  ترحيـــل  بشـــأن  بقانونيـــن 
بيـــن يومـــي عمـــل واللذيـــن  الواقعـــة 
يهدفـــان إلى ترحيل اإلجازات الواقعة 
بيـــن يومـــي عمـــل عـــدا إجـــازات عيد 
ومناســـبة  األضحـــى  وعيـــد  الفطـــر 
أو  األســـبوع  بدايـــة  إلـــى  عاشـــوراء 

نهايته.
أن  المعـــاودة  عـــادل  الشـــوري  وبيـــن 
“ربط اإلجازات باالحتفاالت ال أرى أن 
أصال لهـــا وباألخـــص الرتباطها ببعض 

األديان”.
وأشـــارت الشورية ابتســـام الدالل أنها 
تتحفظ علـــى موضوع اإلجـــازات في 
القطـــاع الصحـــي، إذ إن هـــذا ينحصـــر 
بيـــن الحيـــاة والمـــوت والمعـــروف في 
وبمملكـــة  عالميـــا  الصحـــي  القطـــاع 

البحرين إلى أن نســـبة الوفيات ترتفع 
فـــي نهايـــة األســـبوع، فالمستشـــفيات  
فـــي اإلجـــازات تكـــون معطلـــة إلـــى 5 
أيام، مما يستدعي سفر االستشاريين 
إلـــى الخـــارج دون وجود قانـــون يمنع 

ســـفرهم، بالتالي االعتمـــاد يكون على 
مـــع  المقيميـــن ويتواصلـــون  األطبـــاء 

االستشاريين بالهاتف.
وقالـــت : “مع فتح االســـتثمار ووجود 
اإلجـــازات  ينتظـــرون  أجانـــب  أطبـــاء 

للســـفر لذهابهم إلـــى بلدانهم ويجرون 
مملكـــة  إلـــى  ويعـــودون  العمليـــات 
البحريـــن، فترك القطـــاع الصحي بهذا 

الشكل يشكل خطورة”.
وأشارت الشورية منى المؤيد إذا طبق 
على القانون بالمؤسســـات الحكومية، 
فيجـــب أن تطبـــق علـــى المؤسســـات 
الخاصـــة أيضـــا. وأضافـــت “أعتقـــد أن 
تحســـين  علـــى  سيســـاعد  االقتـــراح 

مستوى األنتاج لدى الموظفين”.
ســـلمان  جميلـــة  الشـــورية  وأردفـــت 
المناســـبات  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  أن 
كعيـــد  أخـــرى  ومناســـبات  الدينيـــة، 
العمـــال ومناســـبة العيـــد الوطنـــي، إذا 
تم ترحيلهـــا تفقد قيمتهـــا، وخصوصا 
المشـــاركة الوطنية، إذ إن المناســـبات 
واالحتفال بوقتها تحافظ على قيمتها 

المعنوية بهذه المناسبة.

العريض والمعاودة والرميحي

المعتذرون
اعتذر عن حضور جلسة مجلس 
الشورى التي انعقدت يوم أمس 

كالً من:

-  حمد النعيمي
- نانسي خضوري

- عبدالرحمن جمشير
- فيصل النعيمي

تغطية: مروة خميس 
تصوير: خليل إبراهيم

االثنين 2 مارس 2020 - 7 رجب 1441 - العدد 4157

أولياء أمور طلبة “الخاصة” يؤيدون “تالوة القرآن”
الفاضل للشوريين: صوتوا ضد توصية اللجنة وأنا أولكم

أعـــاد مجلـــس الشـــورى مشـــروع قانـــون 
المؤسســـات  بقانـــون  مـــادة  بتعديـــل 
التعليميـــة والتدريبيـــة الخاصـــة، للمزيد 
مـــن الدراســـة وتعديـــل صيغـــة المقترح، 
والـــذي يهـــدف إلـــى اعتمـــاد مقـــرر تالوة 
القرآن الكريم كمادة أساســـية بالمدارس 

الخاصة.
وأشـــارت رئيـــس لجنـــة الخدمـــات جهاد 
اتخـــذت  لمـــا  اللجنـــة  “أن  إلـــى  الفاضـــل 
قرارها، ليســـت ضد تالوة القرآن، ولكنها 

اقتنعـــت بعـــد اجتمـــاع اللجنة مـــع وزارة 
أنـــا شـــخصيا  التربيـــة والتعليـــم، ولكـــن 
اســـتمعت إلـــى آراء كثيـــرة مـــن أوليـــاء 
أعضـــاء  مداخـــالت  وســـمعت  األمـــور، 
مـــن  أطلـــب  وعليـــه  الشـــورى،  مجلـــس 
الجميـــع أن يصـــوت ضـــد قـــرار اللجنـــة 

والموافقة على مشروع القانون”.
وتحدث شـــوريون عن تجاربهم بصفتهم 
أوليـــاء أمـــور طلبة بمـــدارس خاصة عن 
رغبتهـــم في اعتماد مقـــرر التالوة. وقال 

الشـــوري عزيـــز أبـــل أنـــه خريج مدرســـة 
يدرســـون  وأوالده  المقـــدس  القلـــب 
بمدارس خاصة ويحرص على تدريسهم 

التالوة.
وذكر الشـــوري علـــي العرادي بـــأن أبناءه 
بمـــدارس خاصـــة وال وجـــود  يدرســـون 
لحصص التالوة بمقرر التربية االسالمية 
مثلما تزعم وزارة التربية في ردها بشأن 
علـــى  المعـــروض  التشـــريعي  التعديـــل 

جهاد الفاضلالمجلس.

“التربية” تعلم مدرسي “الدِّين” تالوة القرآن
الجلـســة تمـضــي دون رأي قـانـونـي مـن كبـيــر المستشـاريــن غـربـــال

عـــادل  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  دعـــا 
المعـــاودة لتمرير مشـــروع اعتمـــاد مقرر 
تـــالوة القـــرآن الكريـــم كمـــادة أساســـية 

بالمدارس الخاصة.
متحققـــا  المشـــروع  كان  “لـــو  وقـــال: 
كمـــا تقـــول وزارة التربيـــة متحققـــا لمـــا 
مـــع وزارة  بالتعـــاون  الـــوزارة  اضطـــرت 
العدل والشؤن اإلسالمية إلقامة دورات 
لتعليمهـــم  الدينيـــة  التربيـــة  لمعلميـــن 
الطـــالب،  لتعليـــم  الصحيحـــة  القـــراءة 
فلمـــاذا تضطر الحكومة لهذا العمل حتى 

يكون المدرس على هذا المستوى؟”.
وأيـــدت الشـــورية دالل الزايد المشـــروع 

باعتمـــاد حصـــص لتـــالوة القـــرآن، مبينة 
“أننـــا نفتخر بالمســـتوى التي وصلنا فيها 

بالتعليم”.
وقالـــت: “نرى أن الوزارة تدرب المعلمين 
الصحيحـــة،  القـــراءة  فـــي  والمعلمـــات 
وهنـــاك طلبـــة يدرســـون خـــارج أوقـــات 

الدراسة لتعلم القراءة”.
وتســـاءل الشـــوري أحمـــد الحـــداد عـــن 
وجود آلية مراقبـــة للمدارس؛ للتأكد من 

تطبيق تدريس القرآن حاليا.
ومضت جلســـة المجلس يوم أمس دون 
تقديـــم أّي رأي قانونـــي بالميكرفون من 

كبير المستشارين نوفل غربال. المستشاران غربال والعصفور

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم 
لشـــؤون التعليـــم والمناهج فوزي 
الجودر أن المؤسســـات التعليمية 
الخاصة تنقســـم إلى 3 مؤسســـات 
منها مؤسســـات وطنيـــة وأجنبية 

والجاليات.
وأضـــاف بـــأن فـــي اللغـــة العربيـــة 
حققـــت مملكـــة البحريـــن المركـــز 
األول عالميـــا وأعلـــى درجـــة فـــي 
فـــي  العربيـــة  اللغـــة  امتحانـــات 
العـــام 2016، وهـــذا دليـــل على أن 

مســـتوى الدولـــة أعلـــى مـــن بقيـــة 
الدول العربية.

ا باللغة العربية البحرين األولى عربيًّ

علـــى  الشـــورى  مجلـــس  وافـــق 
مشـــروع قانـــون بالتصديـــق على 
والنظـــام  التأســـيس  اتفاقيـــة 
المدفوعـــات  لشـــركة  األساســـي 

الخليجية.
البحريـــن  بنـــك  محافـــظ  وأشـــار 

المركـــزي رشـــيد المعـــراج إلـــى أن 
رأس مال الشـــركة التشغيلية تبلغ 
60 مليـــون دينـــار. وقـــال: حصـــة 
البحريـــن مقدارهـــا مليـــون دينـــار 
بحرينـــي، والحصـــص وزعت بين 

دول مجلس التعاون بالتساوي. 

مليون دينار حصة البحرين بـ “المدفوعات”

عبدالله الدوسري

خالد المسقطي ومحمد علي حسن
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المنامة - بورصة البحرين

أقفل مــــؤشر البحريــــن 
العام أمس عند مستوى 
بانخفـــاض   1,604.56
نقطـــة   55.92 وقـــدره 
يـــوم  بإقفالــــه  مـقارنــــة 

الخميس الماضي.
الـمستثــــمرون  وتداول 
ســـهم،  مليـــون   1.90
بقيــــمة إجـمـالية قدرها 
ديـنــــار،  ألـــف   524.06
تــــم تنفيذهـــا من خالل 

74 صفقـــة، حيـــث ركـــز الـمستثــــمرون تعامالتــــهم على أســـهم قطاع 
الخدمات والتي بلغت قيــــمة أسهمه الـمتداولــــة 334.22 ألف ديـنــــار 
أي ما نسبته 63.78 % من القيـمة اإلجـمـالية للتداول وبكـمية قدرها 

880.03 ألف سهم، تـم تنفيذها من خالل 41 صفقة.
 وجـــاءت شـــركة البحريـــن لالتصاالت )بتلكـــو( في الـمركــــز األول، إذ 
بــــلغت قيــــمة أســـهمها الـمتداولــــة 192.54 ألف ديـنــــار أي ما نســـبته 

36.74 % من إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة.
 أمـا الـمركـز الـثـاني فكـان لبنك األهلي المتحد بقيـمة قدرها  «

76.04 ألف ديـنـار أي ما نسبته 14.51 % من إجـمـالـي قيـمة األسهم 
الـمتداولـة. ثـم جاءت إي بي إم تيرمينالز البحرين بقيـمة قدرهـا 

63.53 ألف ديـنـار أي ما نسبته 12.12 % من إجـمـالـي قيـمة األسهم 
الـمتداولـة.

تداول 1.9 مليون سهم بـ 524 ألف دينار

الرياض - مباشر

كشفت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، عن وجود 
آلية إلكترونية لطلب اســـترجاع رســـوم التأشيرات 
وأجـــور الخدمـــات عـــن طريـــق وكالء العمـــرة فـــي 
بلدان المعتمرين فقط، بعد قرار تعليق الدخول إلى 

المملكة بشكل مؤقت احترازيًا.
ودعـــت الوزارة في بيـــان لها، أمس األحد، من لديه 
أي مطالبـــات مراجعـــة وكالء العمـــرة المحليين في 
بلدانهم، والتواصل مع مركز خدمات المســـتفيدين 

بالوزارة بشأن أي استفسار.
يأتـــي هـــذا القـــرار بعـــد إعـــالن المملكـــة األســـبوع 
الماضـــي عـــن اتخـــاذ اإلجـــراءات االحترازيـــة، بعد 
تطـــورات انتشـــار فيروس كورونـــا الجديد وتعليق 
دخول المســـافرين ألغراض العمرة وزيارة المسجد 
النبوي الشـــريف بشـــكل مؤقت، إضافـــة إلى تعليق 
دخـــول مواطنـــي دول المجلس إلـــى مدينتي مكة 

المكرمة والمدينة المنورة.
وأصدر جهاز حماية المســـتهلك المصري، األســـبوع 
الماضـــي، قـــرارًا ســـريعًا بإلـــزام شـــركات الســـياحة 

التـــي تعمـــل على تنظيـــم رحالت العمرة وشـــركات 
الطيـــران بـــرد قيمـــة مـــا دفعـــه المســـتهلكين نظيـــر 
حجـــز رحالت العمرة أو الســـفر إلى المملكة العربية 
الســـعودية للزيارة، ومنح المســـتهلك ما يفيد حفظ 
حقوقه المادية للقيـــام بالرحلة المتعاقد عليها فور 
زوال الســـبب - بحسب رغبة المستهلك ـ مع تيسير 

اإلجراءات الخاصة بذلك.

احتــراًزا مؤقــت  بشــكل  العمــرة  تعليــق  قــرار  بعــد 
السعودية: آلية السترجاع رسوم التأشيرات

الهملة - بتلكو

 Aptilo Networks أعلنـــت بتلكـــو، عـــن تعاونها مـــع شـــركة
 )B2B( لتقديـــم خدمات الواي فاي لزبائـــن القطاع التجاري
أو للمستهلكين )B2B2C( في البحرين. وقد اختارت بتلكو 
منصة Aptilo إلدارة خدمة الواي فاي باإلضافة إلى منصة 
)Aptilo SMP Venue Wi-Fi Manager™( إلدارة خدمـــات 

شبكة الواي فاي في مختلف المواقع.
 وتقدم بتلكو خدمات الواي فاي لمواقع زبائنها من القطاع 
التجـــاري، مع تشـــغيل هذه الخدمة إما باســـتخدام معدات 
الـــواي فاي الموجـــودة لدى الزبون أو بتوفيـــر حل متكامل 

يشمل معدات التشغيل باإلضافة إلى خدمة الواي فاي.
 وقـــال مديـــر عام القطاع التجاري لـــدى بتلكو، عبدالرحمن 
منير “تّم التعاون مع شركة Aptilo بناًء على سجلها الحافل 
بالمنتجـــات المبتكـــرة وباألخـــص تلـــك المتخصصة بحلول 
شـــبكات الواي فاي لزبائن القطاع التجاري، والتي تتماشى 
مع مســـاعينا الرامية إلى توســـيع نطاق أعمال شبكة الواي 
فاي من ناحية التغطية والوظائف التشـــغيلية، عالوة على 
توفيـــر منصـــة تواصـــل الكترونية بيـــن بتلكـــو وزبائنها من 

القطاع التجاري مع مستخدمي شبكة الواي فاي”.

 ومـــن جانبه، قال نائب رئيس مبيعات الشـــرق األوســـط 
أنـــدرس   ،Aptilo Networks شـــركة  لـــدى  وأفريقيـــا 
إميلســـون “تتمثل أهمية شـــبكة الواي فـــاي التي يديرها 
المشغل في منحها المشتركين أساًسا قوًيا وثابًتا، عالوة 
ا، مما من شـــأنه أن يصبح ذا أهمية  علـــى نجاحهـــا تجاريًّ
متزايـــدة وذلـــك فـــي عصـــر الجيـــل الخامـــس 5G. نحن 
فخورون بتعاوننا مع المـــزود الرائد في مملكة البحرين، 
الذيـــن يتميـــز برؤية ثاقبة وناجحة فـــي ديناميات الواي 

فاي بالسوق”.

بالبحريــن للمســتهلكين  أو  التجــاري  القطــاع  لزبائــن 
“بتلكو” و“Aptilo” تتعاونان في “الواي فاي”

ــال ــغـ األشـ وزارة  ــب  ــي ــص ن ديـــنـــار  مــلــيــون   90.2

قيمة 61 مناقصة ومزايدة بديسمبر

تجاوزت قيمة المناقصات والمزايدات 
التـــي ُأرســـيت فـــي ديســـمبر الماضي، 
نحو 144.9 مليون دينار، قياًســـا بنحو 
46.13 مليـــون دينار في شـــهر نوفمبر 

الماضي.
وأظهـــرت أحـــدث بيانـــات رســـمية أن 
مجلس المناقصات أرسى في ديسمبر 
 59( ومزايـــدة  مناقصـــة   61  ،2019
مناقصـــة ومزايدتيـــن( تابعة لـ 26 جهة 
حكوميـــة. وكان المجلـــس قـــد أرســـى 
68 مناقصـــة ومزايدة  تابعة لـ 24 جهة 

حكومية في نوفمبر الماضي.
علـــى  األشـــغال  وزارة  واســـتحوذت 
النصيـــب األكبـــر من قيمـــة المناقصات 
والمزايدات التي أرســـيت في ديسمبر 
بنحـــو 90.2 مليـــون دينـــار تشـــكل مـــا 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   % 62.3 نســـبته 
المناقصـــات والمزايدات، تمثلت في 5 
مناقصات، كان أبرزها: مناقصة إنشاء 
مركز المعـــارض والمؤتمرات بالصخير 
بقيمـــة 83.6 مليـــون دينـــار فـــازت بهـــا 
شـــركة ســـيباركو البحريـــن، وتشـــتمل 
المناقصـــة أعمال بنـــاء مركز المعارض 
والمؤتمـــرات، بمـــا فـــي ذلـــك األعمـــال 

المدنية والميكانيكية والكهربائية.
كما أرســـيت مناقصة مشروع المرحلة 
األولـــى لتطويـــر شـــارع 47 فـــي عـــراد 
مجمـــع 244 بنحـــو 5.7 مليـــون دينـــار 
الـــدور  مقـــاوالت  شـــركة  بهـــا   فـــازت 
للحفريـــات والبنـــاء، ومناقصـــة تطوير 
شارع الشـــيخ حمود بن صباح بالرفاع 

بقيمة 687.2 ألف دينار.
كما اســـتحوذت شـــركة نفـــط البحرين 
“بابكو” على 24.5 % من إجمالي قيمة 
المناقصات والمزايدات التي أرســـيت، 
بقيمـــة 35.5 مليون دينار تقريًبا، تمثل 
مناقصـــة  أبرزهـــا:  كان  مناقصـــات،   6
الروتينيـــة  الصيانـــة  خدمـــات  توفيـــر 
 29.95 بنحـــو  الوحـــدات  وتوقيـــف 

مليون دينار فازت بها 5 شركات. 

خدمـــات  توفيـــر  مناقصـــة  وأرســـيت 
العمل في األراضي والطرق الموجودة 
في مناطق التشـــغيل بنحو 4.4 مليون 

دينار فازت بها  شركتان.
طيـــران  شـــركة  اســـتحوذت  وكذلـــك 
الخليج، على 2.1 % من إجمالي قيمة 
المناقصات والمزايدات التي أرســـيت، 
بقيمـــة 2.99 مليون دينار تقريًبا، تمثل 
مناقصـــة  أبرزهـــا:  كان  مناقصـــات،   3
توفير خدمـــات المناولـــة األرضية في 
مطـــار ياني هافاليماني في إســـطنبول 
 TURKISH GROUND( بهـــا  فـــازت 
 )SERVICES YER HIZMETLERI

بقيمة 2.6 مليون دينار تقريًبا.
وأيضا اســـتحوذت وزارة الصحة على 
1.4 % مـــن إجمالي قيمـــة المناقصات 
والمزايدات التي أرســـيت في ديسمبر 
الماضـــي، بقيمـــة 1.96 مليـــون دينـــار 
تقريًبـــا، تمثل مناقصتيـــن، كان أبرزها: 
البيانـــات  شـــبكة  لتحديـــث  مناقصـــة 
لوزارة الصحـــة بنحو 1.1 مليون دينار 
فـــازت بهـــا شـــركة المؤيـــد للكمبيوتـــر، 
أحاديـــة  المـــواد  لتوفيـــر  ومناقصـــة 
االســـتخدام لجهاز مضخة األنســـولين 
بقيمة 820 ألف دينار فازت بها شـــركة 

يونيفيرسال لألدوات الطبية.
إضافـــة إلـــى ذلك، اســـتحوذت شـــركة 
مـــن   %  1.3 علـــى  للبتـــرول  تطويـــر 
إجمالي قيمة المناقصات والمزايدات، 
بقيمـــة 1.84 مليون دينار تقريًبا، تمثل 
مناقصـــة واحد، هي: توقيع عقد زمني 
لتأجيـــر المركبـــات فـــازت بهـــا شـــركة 

الزياني للتأجير.
العامـــة  للشـــركة  مناقصـــة  وأرســـيت 
لمـــزارع  معـــدات  لتوريـــد  للدواجـــن 
الدجـــاج البيـــاض بنحـــو 1.71 مليـــون 
BIG DUTCH- )دينار فازت بها شركة 

 ،)MAN INTERNATIONAL GMBH
و3 مناقصـــات لــــ “تمكيـــن” بنحو 1.53 
مليون دينار كان أبرزها لطلب التعاقد 

الســـادس  الطابـــق  إليجـــار  المباشـــر 
والخامس عشـــر والســـابع عشر بمبنى 
الغرفة “بيت التجـــار” لـ” تمكين” بقيمة 
بهـــا غرفـــة  فـــازت  1.3 مليـــون دينـــار 

تجارة وصناعة البحرين.
كما أرســـيت مناقصة لوزارة اإلســـكان 
االستشـــارات  إدارة  لتقديـــم خدمـــات 
 682 بنـــاء  مواقـــع  علـــى  واإلشـــراف 
وحـــدة ســـكنية اجتماعيـــة فـــي مدينة 
ســـلمان بالجـــزر 10 و11 بقيمة 1.048 

مليـــون دينـــار فازت بها شـــركة ســـالفو 
وشـــركاؤه، و6 مناقصـــات ومزايـــدات 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  لـــوزارة 
بنحو 1.6 مليون دينـــار أبرزها مزايدة 
النويـــدرات  ســـوق  وإدارة  اســـتثمار 
بقيمـــة 307.83 ألف دينار فاز بها مركز 
العقيلـــة التجـــاري، ومناقصـــة لتقديـــم 
الخدمات االستشـــارية إلعـــداد قانون 
الطـــرق بقيمة 140 ألف دينار فازت بها 

شركة المهندس األردني االستشارية.

بغداد - رويترز

 3.4 مليون برميل 
باليوم صادرات نفط العراق

إن  أمــس  العراقية  النفط  وزارة  قالت 
صادرات البالد من الخام زادت قليال إلى 
فبراير  في  ا  يوميًّ برميل  مليون   3.391
برميل  مليون   3.306 مع  مقارنة   ،2020

يوميا في يناير.
الجنوب  الــصــادرات من مرافئ  وبلغت   
ا  يوميًّ برميل  مليون   3.304 البصرة  في 
مليون  مــن 3.26  ارتــفــاًعــا  فــبــرايــر،  فــي 

ا في الشهر السابق. برميل يوميًّ
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المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

أصـــدرت هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
اإللكترونيـــة تقريرها األولي إلحصاءات 

التجارة الخارجية لشهر يناير  2020.
وذكـــر التقريـــر أنـــه خـــالل شـــهر ينايـــر 
الماضـــي، بلغت قيمة إجمالـــي الواردات 
الســـلعية نحـــو 445 مليون دينـــار مقابل 
372 مليون دينار لنفس الشـــهر من العام 
الســـابق بنســـبة ارتفـــاع 20 %، ويمثـــل 
مجموع واردات أهم 10 دول ما نســـبته 
69 % مـــن حجم إجمالي الـــواردات، أما 
الـــواردات مـــن باقـــي الدول فهـــي تمثل 

نسبة 31 %.
وبحســـب التقرير، تحتل الصين المرتبة 
األولـــى فـــي حجم الـــواردات التي بلغت 
67 مليون دينار، تليها الواليات المتحدة 

األميركية بقيمـــة 35 مليون دينار، بينما 
تأتـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي 
المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات 

التي بلغت 32 مليون دينار.
وتـعـتـبــــر خامات الحديد ومركزاتها غير 
مكتلة أكـثــــر الـسـلع اسـتيـراًدا 24 مليون 
دينار، ثــــم أوكسيد األلـومـنـيــــوم ثــانـيــــا 
ســـيارات  ويـلـيـهــــما  دينـــار،  مليـــون   23

الجيب 17 مليون دينار.
قيمـــة  انخفضـــت  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
الصـــادرات وطنية المنشـــأ بنســـبة 5 %، 
إذ بلغـــت 160 مليون دينار مـقـابــــل 168 
مليـــون دينـــار لنفـــس الشـــهر مـــن العـــام 
الســـابق، ويمثـــل مجموع صـــادرات أهم 
10 دول مـــا نســـبته 82 % مـــن إجمالـــي 
حجـــم الصـــادرات، بينمـــا مجمـــوع بقية 

الدول ال تتجاوز نسبتها 18 %.
واحتلت الـمـمــــلكة الـعـربـيــــة الـسـعودية 
حجـــم  حيـــث  مـــن  األولـــى  الــــمرتبة 
الصــــادرات وطـنيـة الـمنــــشأ الـبـالـغـة 41 
مليـــون دينـــار، وتليها اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة بقيمـــة 22 مليون دينـــار، بينما 
تأتـــي الهند في المرتبة الثالثة من حيث 
حجم الصادرات البالغة 12 مليون دينار.
وعلى صعيـــد الصادرات وطنية المنشـــأ 
حسب السلع، فإن خالئط من األلومنيوم 
الخـــام أكثر الســـلع تصديًرا خالل شـهــــر 
يناير من العام 2020، التي بلغت قيمتها 
13 مليـــون دينـــار، ويأتـــي فـــي المرتبـــة 
الثانيـــة جســـور وأجزاؤها للمنشـــآت من 
حديـــد صب أو حديد صلب وتليهما في 
المرتبـــة الثالثـــة أســـالك مـــن األلومنيوم 

غيـــر المخلـــوط، التـــي بلغـــت قيمـــة كل 
منهما ما يقارب 12 مليون دينار. 

التصديـــر،  إعـــادة  يخـــص  فيمـــا  أمـــا 
فارتفعـــت قيمة إعـــادة التصدير بنســـبة 
28 %، إذ بلغـــت 74 مليـــون دينار مقابل 
58 مليـــون دينار لنفس الشـــهر من العام 
الســـابق، ويمثل مجموع أهم عشـــر دول 
مـــا تتجـــاوز نســـبته 93 % مـــن إجمالي 
حجـــم إعـــادة التصدير، أما بقيـــة الدول 
فنصيبهـــا 7 % فقـــط مـــن حجـــم إعـــادة 

التصدير.
وتأتـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة في 
المرتبـــة األولى مـــن حيث حجـــم إعادة 
الـتصـديـر، الذي بـلغـت قيـمته 24 مليون 
دينـــار وتليها المملكة العربية الســـعودية 
بقيمـــة 19 مليـــون دينار، ومـــن ثم تأتي 

هونغ كونغ في المرتبة الثالثة التي بلغت 
قيمـــة إعادة تصدير لهـــا 6 مليون دينار. 
وتعتبـــر ســـبائك الذهـــب أكثر الســـلع من 
حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 17 
مليـــون دينـــار، تليها في المرتبـــة الثانية 
ســـيارات الجيـــب والتـــي تصـــل قيمتهـــا 
إلـــى 8 مليون دينار، وتحتل أجزاء آالت 
لشـــغل المعادن المرتبة الثالثة من حيث 

إعـــادة التصديـــر، والتي بلغـــت قيمتها 4 
مليون دينار.

أمـــا الميـــزان التجاري الـــذي يمثل الفرق 
بيـــن الصادرات والواردات، فقد بلغ 211 
مليـــون دينار مســـجال ارتفـــاع في قيمة 
العجـــز فـــي ينايـــر مـــن العـــام 2020 عما 
عليه في نفس الشـــهر من العام الســـابق 

147 مليون دينار بنسبة 44 %.

إجمالــي الــواردات الســلعية بلــغ نحــو 445 مليــون دينــار

الصــــادرات وطنيـــــة المنشــــأ فـــي ينـــايــــر
41 
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عبدالرحمن منيرأندرس إميلسون 

أمل الحامد

144.9
دينــار مليــون 

“بابكو”: خدمات 
الصيانة الروتينية 

وتوقيف الوحدات 
بـ 30 مليون دينار

5.7 مليون دينار 
للمرحلة األولى 
من تطوير شارع 

47 في عراد
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“السالم” و“بن فقيه” يوقعان اتفاقية لتمويل “السدرة”
ــرق ــح ــم ال ديــــــار  ــي  ــ ف ــرة  ــ ــاخ ــ ف فـــيـــا   452 يـــضـــم  الـــمـــشـــروع 

وّقـــع مصرف الســـام - البحرين، مذكرة 
تفاهـــم مـــع شـــركة بـــن فقيه لاســـتثمار 
تمويليـــة  تســـهيات  لتقديـــم  العقـــاري؛ 
عقارية تنافســـية للعمـــاء الراغبين في 
شـــراء مســـكن في مشـــروع السدرة في 

ديار المحّرق. 
يشـــكل مشـــروع الســـدرة مجمًعا سكنًيا 
ليناســـب  خصيًصـــا  ُصمـــم  مســـّوًرا 
احتياجـــات العائلـــة، ويضـــم 452 فيـــا 
فاخـــرة مكونة مـــن غرفتين إلى 5 غرف 
خضـــراء،  حدائـــق  بهـــا  وتحيـــط  نـــوم 
مـــع مناطـــق للعـــب لألطفـــال ومواقـــف 
مراقبـــة  كاميـــرات  وأنظمـــة  للســـيارات 
تعمل على مدار الســـاعة. ويمكن لجميع 
العمـــاء االســـتفادة من برنامـــج “داري” 
بمصـــرف  الخـــاص  العقـــاري  للتمويـــل 

السام بدفعات مقدمة تبدأ من 10 %.

وقـــال نائب الرئيـــس التنفيذي للمصرف 
أنـــور مراد “لقـــد نجح مصرف الســـام - 
البحريـــن فـــي ترســـيخ مكانتـــه الرائـــدة 
كأحد الخيارات المفضلة لحلول التمويل 
العقاري، إذ يســـاعد علـــى تحقيق أحام 

العمـــاء فـــي امتـــاك منازلهـــم الخاصة 
بمعدالت ربح تنافســـية وشـــروط مرنة، 
وبفضـــل فتـــرة التمويل التـــي تصل إلى 
30 عاًما، أصبح التمويل العقاري ميسور 
التكلفة وفي متناول األســـر الراغبة في 

االنتقـــال إلـــى منـــزل األحـــام فـــي ديار 
المحـــّرق، وعـــاوة علـــى ذلـــك، يحظـــى 
العمـــاء بفرصـــة ممّيـــزة للفـــوز بتكلفـــة 
أثاث منزلي عند التقدم بطلب الحصول 
علـــى التمويـــل العقـــاري قبـــل 30 يونيو 

.”2020
ومـــن جانبه، قـــال رئيس مجلـــس إدارة 
شركة بن فقيه لاستثمار العقاري فيصل 
فقيه “تتبلور رؤية شركة بن فقيه حول 
تقديـــم مشـــاريع عقاريـــة عاليـــة الجودة 
فـــي مملكـــة البحريـــن لبنـــاء مجتمعـــات 
راقية توفر نمط حياة متكامل للمقيمين 
فيها، ولدينا حالًيا 28 مشروًعا مميًزا في 
المملكة، ويعد مشـــروع السدرة السكني 
في ديار المحرق أحد عروضنا الرئيســـة 
البحرينيـــة، ونحـــن  العائـــات  لمختلـــف 
فخورون بالشـــراكة مع مصرف الســـام 

لتقديم خيارات تمويل مرنة لعمائنا”.

عقب توقيع مذكرة التفاهم

المنامة - مصرف السالم

الرياض - مباشر

قـــررت الجمارك الســـعودية إيقـــاف تصدير جميع المنتجات والمســـتلزمات 
والتجهيـــزات الطبية المســـتخدمة للكشـــف أو الوقاية من مـــرض “كورونا”؛ 

لتوفير أقصى درجات الحماية لسامة المواطنين والمقيمين.
وأصـــدرت الجمـــارك الســـعودية، بحســـب بيـــان لهـــا أمـــس األحـــد، تعميمـــا 
علـــى جميـــع منافذها الجمركيـــة؛ يتضمن إيقـــاف تصدير جميـــع المنتجات 
والمســـتلزمات والتجهيـــزات الطبيـــة المســـتخدمة للكشـــف أو الوقايـــة من 

مرض “كورونا” الجديد، وفقا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة.
وذكـــرت الجمـــارك، فـــي بيانها، أن قـــرار اإليقـــاف يتضمن األلبســـة الواقية، 
واألقنعة الطبية، والبدل الطبية المغِلفة للجسم، والنظارات الطبية الواقية، 

واألقنعة الطبية للوجه.
ونـــص القـــرار على إيقـــاف تصدير المنتجات والمســـتلزمات الطبية ســـواء 
بكميـــات تجاريـــة أو مع المســـافرين الركاب، بما ال يتجاوز اســـتخدام الفرد 

الواحد.
وأكـــدت الجمارك، على أن إيقـــاف تصدير المنتجات يأتي تنفيذا لتوصيات 
اللجنـــة الوزاريـــة الخاصة باتخـــاذ كافة اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 

الازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة.
وشـــددت الجمارك الســـعودية، على أن ذلك يمثل اتخـــاذا للتدابير الوقائية 
وتوفيرا ألقصى درجات الحماية لســـامة المواطنين والمقيمين، والحفاظ 

على الصحة العالمية.

السعودية توقف تصدير مستلزمات “كورونا”

أظهــرت بيانــات ماليــة ارتفــاع حجــم الدعم الحكومي المقــدم لمنتجات الدقيق، وذلك ضمن سياســة الحكومــة المعلنة للحفاظ على 
اســتقرار أســعار الخبــز فــي الســوق المحليــة، والــذي حافظــت عليها على مــدى العقــود الماضية، بواقــع 100 فلس لكيس “الشــرائح” 

و”الروتي” و20 فلس للخبز الشعبي.

لشـــركة  الماليـــة  البيانـــات   وبحســـب 
وهـــي  الدقيـــق،  لمطاحـــن  البحريـــن 
المزود الحصري للطحين المدعوم في 
الســـوق المحليـــة، فإن الشـــركة تلقت 
مبالـــغ حكوميـــة لبيـــع الطحين بســـعر 
مدعـــوم إلى المخابز الشـــعبية واآللية 
وذلـــك بواقـــع 10,605,978 دينار في 
2019 بالمقارنـــة مع 9,558,368 دينار 

في ذات الفترة من العام السابق له.
 ويشـــّكل المبلـــغ تعويًضـــا بيـــن تكلفة 
الطحيـــن الفعليـــة فـــي الســـوق وبيـــن 
الســـعر المدعوم المقدم للمســـتهلكين 

بالسوق المحلي.
وقـــد بلغـــت نســـبة النمـــو فـــي حجـــم 

الدعـــم الحكومـــي المقـــدم لمنتجـــات 
الطحيـــن الداخلـــة في صناعـــة الخبز 
المدعوم، نحو 11 % في العام 2019، 

وذلك على أساس سنوي.
للطحيـــن  الحكومـــي  الدعـــم  وينمـــو 
باســـتمرار مـــع ارتفـــاع عـــدد الســـكان 
وازديـــاد وتيـــرة االســـتهاك عاًما بعد 
عـــام، لكـــن مبلـــغ الدعـــم كذلـــك يظـــل 
مرهوًنـــا بأســـعار القمـــح فـــي الســـوق 
العالميـــة، مـــع وجـــود طاقـــة تخزينية 

للشركة.
وبحســـب آخـــر بيانـــات منشـــورة في 
مخبـــًزا   450 مـــن  أكثـــر  فـــإن   ،2016
صـــرف  بطاقـــات  مـــن  يســـتفيدون 

ا، و421  الطحيـــن، تضم 33 مخبـــًزا آليًّ
ا. مخبًزا شعبيًّ

 وتحصـــل المخابـــز كذلـــك علـــى دعم 
بمنتجـــات  يتعلـــق  فيمـــا  حكومـــي 
الكيروســـين الذي تســـتخدمه المخابز 
الشـــعبية خصوًصـــا كوقـــود لتشـــغيل 

األفران.
شـــركة  مبيعـــات  حجـــم  واســـتقر   
تقريًبـــا  الدقيـــق  لمطاحـــن  البحريـــن 
عنـــد 7 مايين دينار فـــي العام 2019 
وهو مستوى مشـــابه لما هو في العام 
2018، إذ تبيع الشركة منتجات دقيق 
ال يشـــملها الدعم الحكومي لألســـواق 

المحلية والخارجية.

 أما تكلفـــة المبيعات فقد ارتفعت من 
15.1 مليون دينار في 2018 لتبلغ 16 

مليون دينار في العام الماضي.
 وحققـــت الشـــركة ربح مـــن العمليات 

األساســـية يبلـــغ 310 آالف دينـــار في 
العام 2019 بزيادة تقارب الـ 100 ألف 
دينـــار عن العـــام الســـابق والذي كانت 
فيه 210 آالف دينار، في حين جاءت 

معظـــم األرباح اإلجمالية من أنشـــطة 
االستثمار والتي بلغت إيراداتها 1.53 
مليـــون دينـــار فـــي 2019 مقارنـــة مع 

841 ألف دينار في العام السابق.
خصـــم  بعـــد  الشـــركة  واســـتطاعت   
تحقـــق  أن  والمصروفـــات  التكاليـــف 
إجمالي ربـــح قدره 1.85 مليون دينار 
فـــي 2019 مقارنـــة مـــع 1.19 مليـــون 
دينار في العام الســـابق أي بنمو قدره 
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 وعلـــى ضوء هـــذه النتائج اإليجابية، 
رفـــع مجلـــس إدارة الشـــركة توصيـــة 
نقديـــة  أربـــاح  بتوزيـــع  للمســـاهمين 
على مســـاهمي الشـــركة بنحـــو 10 % 
مـــن القيمـــة االســـمية للســـهم، أي مـــا 
الواحـــد،  للســـهم  فلـــوس   10 يعـــادل 
لتكـــون إجمالي األربـــاح الموزعة على 
المســـاهمين نحو 248 ألـــف دينار بعد 

خصم أسهم الخزينة.

الدعم الحكومي للطحين يرتفع إلى 10.6 مليون دينار
ــت أســـــــعـــــــار الـــخـــبـــز ــ ــي ــ ــب ــ ــث ــ ــة ت ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــن تـــــــواصـــــــل سـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ

“كي بي إم جي” تستعرض نظام المخاطر التشغيلية الجديد
حضــر مــا يقارب 80 مســؤوًل من قطــاع الخدمات المالية فــي البحرين، ندوًة 
نظمتها شركة “كي بي إم جي” في البحرين، يوم الثالثاء 25 فبراير 2020 في 
فنــدق “داون تــاون روتانــا”؛ لمناقشــة الفصل المنقح الخاص بــإدارة المخاطر 
التشــغيلية الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي، واألثر المترتــب عنه على 
القطــاع المصرفــي. فقد طلب مصــرف البحرين المركزي، مــن كافة المصارف 
إجــراء تقييــم للفجــوات وتقديــم النتائــج وخطط العمــل التي ســيتم اتباعها 
مــن أجــل التنفيــذ الناجــح للنظــام الجديد، بما يتماشــى مع مبــادئ لجنة بازل 

المرتبطة بالمخاطر التشغيلية.

بتعزيـــز  الفعاليـــة  هـــذه  وأســـهمت 
الممارســـات  أفضـــل  حـــول  التوعيـــة 
المعتمدة على مستوى إدارة المخاطر 

التشغيلية في قطاع المصارف. 
ومن جهتها، رحبـــت جيابريا بارتيبان 
االستشـــارات  قســـم  فـــي  الشـــريكة 
فـــي “كـــي بـــي إم جـــي” فـــي البحرين 
ضـــرورة  علـــى  وشـــددت  بالحضـــور، 

المناســـب  بالشـــكل  االســـتعداد 
للتغييـــرات الجذريـــة المفاجئـــة وغير 
المتوقعة، على ســـبيل التهديد الحالي 
الـــذي يواجهـــه األفـــراد والمؤسســـات 
علـــى حـــد ســـواء، أال وهـــو فيـــروس 

الكورونا المستجد.
ترســـيخ  أهميـــة  علـــى  وشـــددت 
ثقافـــة متينـــة إلدارة المخاطـــر ضمـــن 

المؤسســـات حرًصـــا علـــى قـــدرة هذه 
األخيرة للتعامل بصورة فعالة وفورية 

مع المخاطر الحالية والناشئة.
للرقابـــة  التنفيـــذي  المديـــر  وأشـــار 
البحريـــن  مصـــرف  فـــي  المصرفيـــة 
فـــي  الرئيـــس  والمتحـــدث  المركـــزي 
الفعاليـــة خالد حمد، إلى أهمية النظام 
الجديـــد الـــذي يتطـــرق إلـــى مكاِمـــن 
الضعف في الرقابة الداخلية وحاالت 
اإلهمـــال في القطـــاع المصرفي، وإلى 

توقعـــات الجهـــة المنظمـــة كذلـــك من 
حيـــث حـــرص المصارف علـــى اعتماد 
الممارســـات األخاقية خال مزاولتها 

لألعمال.
وأضـــاف أنـــه علـــى المصـــارف التمعن 
في األنظمة الجديدة ووضع هيكليات 

مناسبة وفعالة إلدارة المخاطر، بدعم 
من المـــوارد والنظم الازمـــة لتحقيق 

هذا الهدف.
المخاطـــر  أن  إلـــى  حمـــد  وأشـــار 
مخاطـــر  عكـــس  علـــى  التشـــغيلية، 
االئتمان على ســـبيل المثال، تؤثر في 

كافـــة نواحـــي العمـــل فـــي المصـــرف، 
إلـــى  كبـــرى  أهميـــة  كذلـــك  وأولـــى 
البيانـــات  جـــودة  إدارة  إجـــراءات 
بالنســـبة إلـــى اعتماد إطـــار عمل فعال 

ومناسب إلدارة المخاطر التشغيلية.
قدمهـــا  عروًضـــا  الفعاليـــة  وشـــملت 
متحدثان من شـــركة “كي بي إم جي” 
أال وهمـــا رئيس قســـم إدارة المخاطر 
الماليـــة فـــي شـــركة “كي بـــي إم جي” 
في اإلمارات ســـتيف بانـــش، والمدير 
المســـاعد في قســـم االستشـــارات في 
“كـــي بـــي إم جـــي” البحريـــن بنســـون 

واكابا.
وركـــزا فـــي حديثهما علـــى التحديات 
فـــي  المصـــارف  تواجههـــا  قـــد  التـــي 
الممارســـات  التنفيـــذ، وعلـــى  مرحلـــة 
المعتمـــدة فـــي المنطقـــة والخيـــارات 

المتاحة لمعالجة هذه التحديات.

المنامة - كي بي إم جي البحرين

خالد حمد متحدثا في الفعالية

النظام يتطرق 
لضعف الرقابة 

الداخلية وحاالت 
اإلهمال بالقطاع
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علي الفردان

السنابس - الغرفة

أبـــدت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
لـــدى  الســـورية  الجمهوريـــة  وســـفارة 
بتعزيـــز  مشـــترًكا  اهتماًمـــا  البحريـــن 
وتفعيـــل االتفاقـــات ومذكـــرات التفاهم 
االقتصاديـــة والتجاريـــة الموقعـــة بيـــن 
عاقـــات  لتطويـــر  الشـــقيقين  البلديـــن 
التعاون االقتصادي بين القطاع الخاص 

في البلدين.
وجاء ذلـــك لدى لقاء الرئيـــس التنفيذي 
للغرفة شـــاكر الشـــتر بالوزير المستشـــار 

الملـــف االقتصـــادي بســـفارة  ومســـؤول 
البحريـــن  لـــدى  الســـورية  الجمهوريـــة 
العبـــاس حيـــدر ببيـــت التجـــار، بحضـــور 
نائـــب الرئيس التنفيـــذي للغرفة عبدهللا 

السادة وعدد من المسئولين بالغرفة.
اســـتعراض  االجتمـــاع،  أثنـــاء  وتـــم   
العديـــد من مرئيات الجانبين في ســـبيل 
تذليـــل بعـــض المعوقـــات التـــي تواجـــه 
تنميـــة التجـــارة بيـــن البحرين وســـوريا، 
إلـــى  الخـــاص  القطـــاع  الطرفـــان  ودعـــا 
االســـتفادة مما توفره اتفاقـــات التعاون 

بيـــن  الموقعـــة  واالقتصـــادي  التجـــاري 
والصناعـــة  التجـــارة  واتحـــادات  غـــرف 
فـــي البلديـــن، كمـــا اســـتعرضا اإلمكانات 
المشـــترك  للتعـــاون  المتاحـــة  والفـــرص 
األغذيـــة  قطاعـــات  فـــي  وخصوًصـــا 

والمنتجات القطنية.
 وأشـــاد جانـــب الغرفـــة بـــدور الســـفارة 
الســـورية في تطوير االستثمار المشترك 
التـــي  المعوقـــات والصعوبـــات  وتذليـــل 
فـــي  البحرينييـــن  المســـتثمرين  تواجـــه 
ســـورية، داعًيـــا في الوقت نفســـه رجال 

األعمال السوريين إلى تكثيف أنشطتهم 
االســـتثمارية والتجاريـــة فـــي البحريـــن 
االقتصاديـــة  الوفـــود  تبـــادل  وزيـــادة 
بيـــن البلديـــن تمهيـــًدا إلقامـــة مشـــاريع 

اقتصادية مشتركة.
ومـــن جانبه، أعرب العباس حيدر الوزير 
المستشـــار ومســـؤول الملف االقتصادي 
لـــدى  الســـورية  الجمهوريـــة  بســـفارة 
البحريـــن عن خالـــص اعتـــزازه وتقديره 
بالجهـــود واألدوار اإليجابيـــة التي تقوم 
البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  بهـــا 

فـــي ســـبيل تعزيـــز العاقـــات التجاريـــة 
الســـورية،  البحرينيـــة  واالســـتثمارية 

التقـــدم  مـــن  مزيـــًدا  للبحريـــن  متمنًيـــا 
واالزدهار.

الغرفة تبحث تفعيل االتفاقات االقتصادية مع سوريا

لقاء الغرفة بالجانب السوري



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

 بأسعار تبدأ من

350.000
BD المبنـى جديـد

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com

New building

مكاتب لإليجار
Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2020-160492( إعالن رقم
تنازل    - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2020-34286( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا  الســيدة  المعلنــة صديقــة جعفــر حمزة احمــد      بطلب تحويل 

المحل التجاري التالي:  إلى السيدة فاطمة محمد اسكندر محمد باقر      

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

تقــدم إلينــا   الشــيخة حصــه خالــد محمــد ال خليفــه بطلب تحويــل المحل 
التجــاري التالــي:  إلى الشــيخ خليفه بن عبــد هللا بن محمد ال خليفه فعلى 
كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

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

رقم القيد

90037 - 3

رقم القيد

23331 – 4

23331 – 5

23331 – 10

23331 – 16

23331 – 17

االسم التجاري

ماكاروني للباستا

االسم التجاري

سميح للمعجنات

اولمبيك لقطع غيار السيارات

خدمات شبنا للسيارات

سميح للمعجنات

سميح للمعجنات

38344464-

 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
 ادارة التسجيل

اعالن بشان تحويل مؤسسة فردية  
الى شركة ذات مسئولية محدودة  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة 2020 

بشان تحويل   شركة الشخص الواحد الى شركة ذات مسئولية محدودة  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )----( لسنة 2020 

بشان تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
 الى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن  لسنة  2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفيه شركة

 شركة ايبام لالستشارات ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1 - 120380

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفيه شركة

شركة فيلفيت هوم ديكور ش.ش.و
سجل تجاري رقم 1 - 100877

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
 إعالن لسنة 2020

 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ريجاس للتجارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )00( لسنة 2020 

بشان تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
الى شركة الشخص الواحد

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2020-34023( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2020-30825( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم الــى  ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة المؤسســة 
الفرديــة المســماة جــوي انترناشــيونال للتجــارة لمكالهــا طــارق فؤائــد عبــد 
بطلــب      1 –  117162 رقــم  القيــد  بموجــب  والمســجلة  العلــى    المحســن 
تحويلها الى شركة ذات مسئولية محدودة براسمال وقدره  2000     دينار 
بحريني  وذللك بادخال علي حسن ميرزا التحو كشريك معه بالسجل فعلى 
كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها ورثة المرحوم 
مالــك شــركة نســور البحــر للخدمــات البحريــة ش.ش.و ولصاحبهــا زكــي رضي تقــي الزاير 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 1 - 58375 طالبيــن   تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة 
المذكــورة الــى ذات مســئولية محــدودة    براســمال وقــدره  50000   االف دينــار بحرينــي 

بين كل من :
محمد بن زكي رضي الزاير
علي  بن زكي رضي الزاير

ساهرة بنت عبد رب الرسول بن صالح الجشي
سمر  بن زكي رضي الزاير

اسراء  بن زكي رضي الزاير
ليلى  بن زكي رضي الزاير
زهور بن زكي رضي الزاير

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم 
اليــه الســادة الشــركاء فــي شــركة نيني ريســتورانت  ذ.م.م  والمســجلة 
بموجــب القيــد رقم 121864 طالبين   تحويل الشــكل القانوني للشــركة 
المذكورة الى شــركة الشــخص الواحد   براســمال وقدره  1000     دينار 

بحريني لتصبح مملوكة من ليفانق تيان

 شركة ديول نتوركس الشرق االوسط وشمال افريقيا ذ.م.م
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / جاســم حســن يوســف عبد العال  باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
ديول نتوركس الشــرق االوســط وشــمال افريقيا ذ.م.م   .المســجلة كشــركة 
ذات مسئولية محدودة  بموجب القيد رقم 1 - 118745، طالبا إشهار انتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصادر بالمرســوم بقانــون رقم 21 

لسنة 2001.

بناء على قرار الشركاء  في شركة ايبام لالستشارات ذ.م.م
المسجلة بموجب القيد رقم 1 - 120380

  بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/    جاسم حسن يوسف عبد العال 
كمصفي  للشركة.

بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي   جاسم حسن يوسف عبد العال

17500150
QASSIM.MOHAMED@BH.GT.COM

بناء على قرار المالك في شركة فيلفيت هوم ديكور ش.ش.و
المســجلة بموجــب القيــد 1 - 100877  بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن 
السادة/   نبيل عبد هللا احمد الساعي  ) مكاتب محترفه (كمصفي  للشركة.

بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي   نبيل عبد هللا احمد الساعي

33009518 
NABILSAI@BATELCO.COM.BH

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
  RIJAS MANAPPURATH  الســادة  / نجمــة عبدالغفــار إســماعيل علــي و
باعتباره المصفي القانوني لشــركة ريجاس للتجارة ذ.م.م المســجلة كشــركة 
ذات مســؤولية محدودة بموجب القيد رقم 103993-2، طالبا إشــهار انتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصادر بالمرســوم بقانــون رقم 21 

لسنة 2001.

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقــدم 
اليه الســادة الشــركاء في شــركة الفصول الستة للســياحة  ذ.م.م  والمسجلة 
بموجب القيد رقم 92431 طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة 
الى شركة الشخص الواحد   براسمال وقدره  20000 دينار بحريني لتصبح 
مملوكــة مــن محمــد خليفية راشــد الذوادي وتعديل االســم التجــاري ليصبح 
شركة الفصول الستة للسياحة ش.ش.و فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم 

إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .  محمود عيسى عبد هللا سكاكاوي

االسم التجاري الحالي  :   شوبرز بي ماركت    
االســـــم التجـــاري الجديد  : بو خالد للمواد الغذائية       

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .  رياض احمد محسن احمد  

االسم التجاري الحالي  :   مصنع مدينة الخليج لتقطيع الرخام     
االســـــم التجـــاري الجديد  مدينة الخليج للنجارة        

 تاريخ: 27/2/2020

القيد : 1 - 58375  تاريخ: 26/2/2020

 تاريخ: 27/2/2020

القيد : 121864 

 تاريخ: 17/2/2020

القيد : 92431 

 تاريخ: 25/2/2020

رقم القيد: 80561 – 9

رقم القيد: 16 – 51854

 تاريخ: 27/2/2020
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38344464-

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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حرب طائرات في إدلب... وأنقرة تقصف مقر القيادة الروسية بمنبج

تركيا تطلق عملية “درع الربيع” ضد النظام السوري

أعلنت أنقرة أمس األحد إطالق عملية عسكرية “درع الربيع” ضد النظام السوري في إدلب شمال غرب سوريا، التي تشهد سماؤها حرب طائرات 
مسيرة على ما يبدو بين قوات النظام السوري والجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له، كما تشهد المحافظة حرب “شائعات” أو أعصاب 

بين الطرفين المتصارعين، وسط مأساة النازحين وخوف الساكنين في إدلب.

فقـــد أعلـــن مصـــدر عســـكري ســـوري 
أمـــس، أن الطيـــران الحربـــي التركـــي 
اعتـــرض طائرتيـــن ســـوريتين كانتـــا 
التنظيمـــات  ضـــد  مهمـــة  تنفـــذان 
اإلرهابية المســـلحة في منطقة إدلب، 
وإســـقاطهما فوق األراضي الســـورية، 

وقفز الطيارون بالمظالت بسالم.
وكانت وكالة األنباء السورية الرسمية 
“ســـانا” قد أفادت في وقت سابق بأن 
اســـتهدفت  التركـــي  الجيـــش  قـــوات 

الطائرتين في المنطقة المذكورة.
وأعلـــن الجيـــش الســـوري عـــن إغالق 
غـــرب  شـــمال  فـــي  الجـــوي  المجـــال 
البـــالد خصوصا إدلب أمـــام الطائرات 

والطائرات المسيرة.
وأضاف “سيتم التعامل مع أي طيران 
أنـــه  علـــى  الجـــوي  مجالنـــا  يختـــرق 
طيـــران معاد يجـــب إســـقاطه ومنعه 

من تحقيق أهدافه العدوانية”.
وتابع “إن األعمـــال العدوانية التركية 
إنقـــاذ  فـــي  تنجـــح  لـــن  المتكـــررة 
الجيـــش  ضربـــات  مـــن  اإلرهابييـــن 
العربـــي الســـوري، وهي تثبـــت تنصل 
النظـــام التركـــي من جميـــع االتفاقات 
السابقة بما في ذلك مذكرة سوتشي”.

مـــن جانبها، ذكـــرت قنـــاة “اإلخبارية” 
األرضيـــة  المضـــادات  أن  الســـورية 
تصـــدت لطائـــرات مســـيرة تركية في 

محيط مطار حماة العسكري.
وفـــي وقت ســـابق مـــن أمـــس، تجمع 
مســـلحون مدعومون مـــن تركيا قرب 
حطـــام طائرة مســـيرة، ظنـــا منهم أنه 
لمقاتلـــة ســـورية مـــن طراز “ســـو 23”، 
غيـــر أن وكالة األنباء الســـورية أكدت 
أن الطائـــرة تركّيـــة مســـّيرة، ودخلـــت 
األجواء الســـورية وتم إسقاطها، وهو 
ما أكدته وزارة الدفاع التركية الحقا.

الرســـمية  األنبـــاء  وكالـــة  وأفـــادت 
الســـورية “ســـانا” بأن دفاعات الجيش 
الســـوري أســـقطت األحـــد 3 طائـــرات 

تركية مسيرة فوق محافظة إدلب. 
فـــي حيـــن أفـــادت وكالـــة “األناضول” 
بأن مطار النيرب العســـكري الســـوري 
فـــي حلـــب قد خـــرج عن الخدمـــة إثر 
اســـتهدافه مـــن قبـــل قـــوات الجيـــش 

التركي. 
وتأتـــي هـــذه التطـــورات بعـــد أن كان 
وزيـــر الدفـــاع التركـــي خلوصـــي أكار 
أكـــد في وقت ســـابق أن أنقرة ســـترد 
“ضمـــن حـــق الدفـــاع المشـــروع” على 
جميـــع الهجمات ضـــد نقـــاط المراقبة 

والوحدات التركية في إدلب.
جيشـــه  نجاحـــات  الوزيـــر  وأجمـــل 
بقولـــه إنـــه “تـــم قتـــل وإصابـــة ألفيـــن 
و212 عنصـــرا تابعـــا للنظام الســـوري، 
وتدمير طائرة مسيرة، و8 مروحيات، 
و103 دبابـــات، و72 مدفعـــا وراجمـــة 

صواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي لغاية 
اليوم )األحد(”.

وأطلـــق وزيـــر الدفـــاع التركـــي اســـم 
“درع الربيـــع” علـــى عملية جيشـــه في 
إدلب السورية، وقال إن العملية “التي 
بـــدأت عقـــب االعتـــداء الغـــادر علـــى 
قواتنـــا في إدلب 27 فبراير مســـتمرة 

بنجاح”. 
وأضاف أنه ال نية لدى أنقرة للتصادم 
مع روســـيا، “هدفنـــا هو إنهـــاء مجازر 
النظام ووضع حد للتطرف والهجرة”، 
مـــن  تنتظـــر  تركيـــا  أن  إلـــى  مشـــيرا 
لوقـــف  نفوذهـــا  اســـتخدام  روســـيا 
هجمـــات الجيـــش الســـوري وإجبـــاره 
على االنســـحاب إلـــى حـــدود اتفاقية 

سوتشي.
إلى ذلك، اســـتهدفت القوات التركية، 
أمـــس مقر القيادة الروســـية في ريف 
منبـــج بشـــمال ســـوريا، وفق مـــا أورد 

المرصد السوري لحقوق اإلنسان.

فـــي  مناطـــق  القـــوات  قصفـــت  كمـــا 
والكاوكلـــي  والخالديـــة  العريمـــة 
الخاضعـــة  الحمـــرا  وجـــب  واليالنـــي 
العســـكري  منبـــج  مجلـــس  لســـيطرة 
وقـــوات النظـــام بريف منبـــج الغربي، 
ومبنـــى قيادة القوات الروســـية ومقر 

لقوى األمن الداخلي.
ونفذت القوات التركية المتمركزة في 
قاعدة الشـــيخ ناصـــر قصًفا صاروخًيا 
عنيًفا علـــى مناطق متفرقـــة من بلدة 
العريمـــة الواقعـــة غرب مدينـــة منبج 
شـــمال شـــرق حلـــب، األمر الـــذي أدى 
لســـقوط قتلـــى وجرحى فـــي صفوف 
المدنيين، إضافة لمقتل 4 عناصر في 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها 
باإلضافـــة إلصابة 5 منهـــم على األقل 
بجراح متفاوتة، وسط نزوح لعشرات 
المدنييـــن مـــن منازلهـــم علـــى خلفيـــة 
التصعيـــد التركي، إذ ال يـــزال القصف 

متواصل بكثافة.

عواصم ـ وكاالت

أعمدة الدخان تتصاعد جراء القصف في إدلب )أ ف ب(

عواصم ـ وكاالت

أطلقـــت الشـــرطة اليونانيـــة مســـاء 
األحد الغاز المســـيل للدموع لتفريق 
مهاجريـــن رشـــقوها بالحجـــارة عند 
حدودها بمنطقة إيفروس، بحســـب 
ما أفاد شـــاهد عيـــان لوكالة رويترز.

فيمـــا أفـــادت مصـــادر إخباريـــة بـــأن 
محتجين هاجموا الجئين ســـوريين 
فـــي  العربيـــة  فريـــق  ويحاصـــرون 
ميتيلينـــي باليونـــان. يأتـــي هذا في 
اليونانيـــة  الحـــدود  تشـــهد  وقـــت 
تأهًبا غير مســـبوق، إثـــر تدفق آالف 
المهاجرين من تركيا باتجاه الحدود 
أعلنـــت  فقـــد  اليونانيـــة.  التركيـــة 

الوكالـــة األوروبية لمراقبـــة وحماية 
“فرونتكـــس”،  الخارجيـــة  الحـــدود 
في وقت ســـابق أمس، رفع مستوى 
التأهـــب إلى “األقصـــى” عند الحدود 
اليونانية التركية التي يســـعى آالف 

المهاجرين لعبورها باتجاه أوروبا.
وقالـــت متحدثـــة باســـم الوكالة في 
“رفعنـــا  بروكســـل  فـــي  بيـــان صـــدر 
مســـتوى التأهب إلـــى الحد األقصى 
مـــع  المشـــتركة  الحـــدود  كل  عنـــد 
تركيـــا”.  وأضافت “تلقينا طلب دعم 
إضافـــي من جانب اليونان. واتخذنا 
إجراءات إلعادة نشـــر معدات تقنية 

ومزيد من عناصرنا في اليونان”.

على حدود اليونان.. مسيالت الدموع في وجه المهاجرين

كولومبيا )ساوث كاروالينا( ـ رويترز

فاز جو بايدن نائـــب الرئيس األميركي 
التمهيديـــة  االنتخابـــات  فـــي  الســـابق 
ســـاوث  بواليـــة  الديمقراطـــي  للحـــزب 
كاروالينا بعـــد أن أعطى دعم الناخبين 
الســـود دفعـــة لمســـعاه فـــي ســـبيل نيل 
وخـــوض  الديمقراطييـــن  ترشـــيح 

انتخابات الرئاسة هذا العام. 
ويبث هـــذا الفـــوز الحياة في مســـاعي 
فرصـــة  لـــه  ويتيـــح  المتعثـــرة  بايـــدن 
الظهـــور فـــي صـــورة البديـــل المعتـــدل 
لبيرني ســـاندرز المرشـــح الـــذي يتصدر 
السباق الديمقراطي.  وبعد إحصاء 99 
% مـــن الدوائـــر االنتخابية في ســـاوث 
كاروالينا، أشـــارت النتائج الرسمية إلى 

أن بايـــدن حصـــل علـــى 49 % مـــن 
األصوات فيما حصل ســـاندرز على 

20 % فقط. 
وقـــد يبطئ الفـــوز خطى 

ساندرز الذي يزداد قوة 

بعد كل انتخابات حيث حل في المركز 
األول فـــي أيـــوا مناصفـــة مع المرشـــح 
بيـــت بوتدجـــدج قبـــل أن يحقـــق الفوز 

في واليتي نيوهامبشير ونيفادا. 
 وقـــال ســـاندرز ”ال يمكننـــا الفـــوز بهـــا 
جميًعـــا. لـــن تكـــون هـــذه هـــي الهزيمـــة 
الوحيدة. هناك العديد من الواليات وال 

يفوز أحد بها جميًعا“. 
كمـــا يعطـــي هـــذا الفـــوز الحاســـم زخما 
للسباق في سبيل اختيار المرشح الذي 
ســـينافس الرئيـــس دونالـــد ترامـــب مع 
اقتـــراب محطـــة حاســـمة عندما تجرى 
االنتخابـــات التمهيديـــة فـــي 14 واليـــة 
يـــوم الثالثاء المقبل الذي يطلق عليه 

اسم الثالثاء الكبير. 
وهـــذا هـــو أول فـــوز لبايـــدن في 
االنتخابـــات التمهيدية ضمن 
لدخـــول  الثالـــث  مســـعاه 

البيت األبيض.

جو بايدن يفوز في انتخابات ساوث كاروالينا

عواصم ـ وكاالت

ارتفع عدد المصابيـــن بفيروس كورونا 
المســـتجد على مســـتوى العالم إلى 87 
ألـــف شـــخص، فيمـــا اقتربـــت حصيلـــة 
الوفيات من ثالثة آالف شخص، حسب 

آخر بيانات منظمة الصحة العالمية. 
وأكـــدت المنظمـــة أن عـــدد المصابيـــن 
بالفيروس الخطير على مستوى العالم 
بلـــغ حتى أمس األحد 86927 شـــخصا، 
79698 منهم في الصين، فيما بلغ عدد 

الوفيات 2976 شخصا.
وانتشـــر الفيـــروس حتـــى اآلن فـــي 59 
دولـــة، حيـــث ال تـــزال كوريـــا الجنوبية 
أكبـــر بؤرة للوبـــاء بعد الصين مع 3526 
حالـــة إصابـــة مؤكـــدة، وتأتـــي بعدهـــا 
 593( وإيـــران  حالـــة(   1128( إيطاليـــا 

حالة( واليابان )239 حالة(.
فالديميـــر  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
بوتيـــن، إن االقتصـــاد العالمـــي برمتـــه 
بدأت يشـــعر بالعواقب السلبية النتشار 

كورونا.
مـــع  اجتمـــاع  خـــالل  بوتيـــن  وأشـــار   
لبحـــث قضايـــا  مســـؤولين حكومييـــن 
ســـوق النفـــط والغـــاز العالمـــي، إلـــى أن 
األســـبوع الماضي كان األســـوأ بالنسبة 
لألسواق العالمية منذ أزمة العام 2008، 

مـــع انهيار مؤشـــرات االقتصاد الصيني 
 2008 العـــام  مؤشـــرات  دون  مـــا  إلـــى 
وتراجع مؤشـــرات البورصـــات العالمية 
بواقـــع أكثر من 10 % وانخفاض ســـعر 
للبرميـــل  دوالرا   50 إلـــى  برنـــت  خـــام 

مقابل 70 دوالرا مطلع العام الجاري.

مصر تنفي رصد أي حاالت مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

الفيــروس بانتشــار  بــدأ يتأثــر ســلبيا  العالمــي برمتــه  االقتصــاد  بوتيــن: 
كورونا.. 87 ألف مصاب والوفيات نحو 3000

بغداد ـ وكاالت

أمـــس  العراقـــي،  النـــواب  مجلـــس  أّجـــل 
االســـتثنائية  جلســـته  مجـــدًدا  األحـــد، 
للتصويـــت علـــى حكومة رئيـــس الوزراء 
اكتمـــال  لعـــدم  عـــالوي؛  المكلـــف محمـــد 

النصاب القانوني.
النـــواب محمـــد  رئيـــس مجلـــس  وشـــدد 
الحلبوســـي علـــى أن “اليـــوم االثنين” آخر 

مهلة لرئيس الوزراء المكلف.
من جهته، غادر عالوي البرلمان بعد فشل 
األخير بجمع النصاب القانوني للتصويت 
علـــى حكومتـــه، وأبلغ مصـــدًرا مقرًبا منه 
أنه سيقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة 

في وقت الحق.
يأتي هـــذا في وقت يتزايـــد فيه الضغط 
علـــى حكومة عالوي، الـــذي يواجه رفًضا 
من قبل الشـــارع، فضاًل عن تحالف القوى 
العراقية، الذي أعاد التذكير أيًضا بموقفه 

الرافض للتشكيلة الوزارية.
تحالـــف  جـــدد  البرلمـــان،  جلســـة  فقبـــل 

البرلمـــان  رئيـــس  يرأســـه  )الـــذي  القـــوى 
محمد الحلبوســـي( رفضه لعالوي، مؤكًدا 
مقاطعة نوابه الجلسة، داعًيا باقي الكتل 
يدفـــع  وقـــد  موقفـــه.  لتفهـــم  السياســـية 
اإلخفاق فـــي المضي قدًما في التصويت 
الشـــيعي،  الديـــن  رجـــل  االثنيـــن،  اليـــوم 
مقتدى الصدر، الذي يشكل أنصاره الكتلة 
األكبر في البرلمان )تحالف ســـائرون( إلى 
تنظيم احتجاجات جماهيرية، السيما أن 

الصـــدر كان قـــد هدد ســـابًقا باحتجاجات 
مليونيـــة فـــي المنطقـــة الخضـــراء إذا لم 

يصوت على الحكومة هذا األسبوع.
وتزامنت جلســـة األمس التـــي لم يكتمل 
نصابهـــا مع تظاهرات مليونية دعت إليها 

تنسيقيات الحراك في العراق. 
وتوافـــد اآلالف منـــذ الصبـــاح الباكـــر إلى 
ســـاحة التحرير في العاصمـــة، من جميع 

محافظات الجنوب والوسط.

من ساحة التحرير في بغداد بالتزامن مع تأجيل جلسة البرلمان )أ ف ب(

البرلمــان العراقــي يؤجل جلســته تزامنا مــع مليونيــة األول من مارس
حكومة عالوي على المحك... واالعتذار وارد

أبوظبي ـ سكاي نيور عربية

انطلقت في العاصمة التونسية، أمس 
األحد، فعاليات مؤتمر وزراء الداخلية 
العرب، بحضـــور وزراء داخلية الدول 
العربيـــة ومســـؤولين أمنييـــن رفيعي 

المستوى.
وتتـــرأس الســـودان أعمـــال الـــدورة الـ 
37 لمجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب، 
الذي ســـيناقش عددا من القضايا على 
رأســـها مكافحة اإلرهاب، وفق ما ذكر 

مراسل “سكاي نيور عربية”.
األمانـــة  تقريـــر  المؤتمـــر  وســـيناقش 
العامـــة للمجلـــس عـــن أعمـــال دورتي 
المجلـــس الـ 36 والـ 37، وتقرير رئيس 
جامعـــة نايف العربيـــة للعلوم األمنية، 
حســـب بيـــان األمانـــة العامـــة لمجلس 

وزراء الداخلية العرب.
إعـــالن  البيـــان،  وتضمـــن 
عمـــل  فريـــق  إنشـــاء 
عربـــي لرصـــد التهديدات 

اإلرهابيـــة والتحليل الفوري للعمليات 
اإلرهابية.

وتضمـــن جدول أعمـــال المؤتمر النظر 
فـــي معاييـــر اإلدراج والشـــطب علـــى 
لمنفـــذي  العربيـــة  الســـوداء  القائمـــة 
ومدبري وممولي العمليات اإلرهابية.

الحكومـــة  رئيـــس  المؤتمـــر  ويفتتـــح 
التونســـي إليـــاس الفخفاخ فـــي أولى 
تســـلمه  بعـــد  الحكوميـــة  نشـــاطاته 

السلطة الجمعة.
والتقى الرئيس التونسي قيس سعيد 
في وقت ســـابق األمين العام لمجلس 
وزراء الداخليـــة العـــرب محمـــد علـــي 
كومـــان، إذ دعـــا ســـعيد أثنـــاء اللقـــاء 
لمقاربـــة جديـــدة لمكافحـــة اإلرهـــاب 
عمادها التربية والتعليم والقضاء 
لمكافحـــة  المســـتقل؛ 
تمـــس  التـــي  التهديـــدات 

األمن القومي العربي.

مكافحة اإلرهاب على رأس أجندة وزراء الداخلية العرب
القدس المحتلة ـ أ ف ب

اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  تعّهـــد 
بنياميـــن نتنياهـــو، أمـــس األحـــد، بضم 
مســـاحات شاســـعة من الضفـــة الغربية 
المحتلـــة “فـــي غضـــون أســـابيع” إذا ما 
أعيـــد انتخابـــه، في خطـــوة تهدف إلى 
تعزيـــز قاعدته اليمينية قبل يوم واحد 
من االنتخابات التشـــريعية التي تجري 
فـــي  نتنياهـــو،  االثنيـــن. وقـــال  اليـــوم 
مقابلة أجرتها معه اإلذاعة اإلسرائيلية 
العامـــة، إن ضـــم غـــور األردن وأجـــزاء 
أخـــرى مـــن  الضفـــة الغربيـــة، في رأس 
أولوياتـــه من بيـــن “أربع مهمـــات كبرى 

فوريـــة” يعتـــزم القيام 
بها. ونقلت فرانس 

برس عـــن رئيس 
الوزراء، قوله في 
التـــي  المقابلـــة 
أذيعـــت قبل 24 

ســـاعة علـــى فتـــح صناديـــق االقتـــراع 
“ســـيحدث ذلـــك فـــي غضـــون أســـابيع 
وبحســـب  حـــد”.  كأقصـــى  شـــهرين  أو 
نتنياهـــو فإن “لجنة الخرائط األميركية 
اإلسرائيلية المشتركة بدأت عملها قبل 
أســـبوع”. وأعطـــت الخطـــة األميركيـــة 
التـــي  األوســـط،  الشـــرق  فـــي  للســـالم 
أعلـــن عنهـــا في أواخـــر ينايـــر الماضي، 
الضـــوء األخضـــر إلســـرائيل لضـــم غور 
االســـتراتيجية  المنطقـــة  تلـــك  األردن، 
التي تشـــكل 30 % من مســـاحة الضفة 
الغربيـــة. وتـــم اقتـــراح لجنـــة مهمتهـــا 
لألراضـــي  الدقيقـــة  الحـــدود  ترســـيم 
المنـــوي ضمهـــا. وتطرق نتنياهـــو أيًضا 
إلى أولوياته األخرى، ومن بينها توقيع 
معاهدة دفاعية “تاريخية” مع 
الواليات المتحدة، و”القضاء 
اإليرانـــي”،  التهديـــد  علـــى 
دون تقديـــم مزيـــد مـــن 

التوضيح.

نتنياهو يتعّهد بضم مساحات شاسعة من الضفة

التحالف يقصف الميليشيات 
الحوثية في الجوف

دبي - قناة العربية

أفــــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة يــمــنــيــة بــأن 
ــم الــشــرعــيــة كثفت  طـــائـــرات تــحــالــف دعـ
انتشار  ومــواقــع  تجمعات  عــلــى  غــاراتــهــا 
ــحــوثــي فـــي مــنــاطــق عــدة  مــيــلــيــشــيــات ال
بمحافظة الجوف بعد تقدمها نحو مدينة 

الحزم عاصمة المحافظة.
وأوضحت المصادر أن معارك عنيفة دارت 
خالل الـ 24 ساعة الماضية دفعت خاللها 
مقاتليها،  من  بمئات  الحوثي  ميليشيات 
فيما  وجــرحــى،  قتلى  منهم  سقط  الــذيــن 
انسحبت بعض قوات الجيش تكتيكيا من 

مدينة الحزم جزئيا.
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“القانون ينظم أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل 
التعليم وأنواعه، كما يعنى فيها جميعًا بتقوية شـــخصية المواطن واعتزازه 
بعروبته”.. هذا ما نّصت عليه الفقرة )ب( من المادة الســـابعة في الدســـتور، 
والتـــي أشـــارت إليهـــا وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي أدبياتها لتدريـــس مادة 
“التربيـــة للمواطنـــة” فـــي مختلف مراحـــل الدراســـة التعليمية فـــي قطاعي 
التعليم الحكومي والخاص، بما ُيعّد اســـتجابة للقيم التي تضمنها المشروع 
اإلصالحـــي واســـتلهامًا لمرتكـــزات الدســـتور وميثـــاق العمل الوطنـــي الذي 
ســـعت فيـــه – هذه الوزارة - إلـــى غرس المفاهيم األصيلـــة وتعميق المعاني 
السامية في صنوف التسامح اإلنساني والتعايش الوطني وتقبل اآلخر، بل 
محاولة التطبيق والممارسة في الحياة اليومية على اعتبار أّن تنميتها – أي 
المواطنـــة – من المســـائل التربوية بالغة األهميـــة واألداة الفعالة التي تعمل 
على تنمية الحّس المجتمعي وترســـيخ االنتماء الوطني والمشاركة الفاعلة 

في الخطط واالستراتيجيات التنموية الشاملة.
إّن جملـــة مـــا تعلمناه مـــن هذه المـــادة - التربية للمواطنة - فكرًا وممارســـة، 
واالســـتقامة  واالعتـــدال  والوســـطية  والتســـامح  لأللفـــة  )الجميـــع(  ســـعي 
وتشاركية العيش والّتقبل واالنفتاح على اآلخر - دون االلتفات الختالفات 
األصـــول والمذاهب والطوائف والِنحـــل والفرق - بل االعتزاز بحيوية الدور 
الوطنـــي في تنميـــة قّيم الوالء واالنتماء بالممارســـات الحّية والســـلوكيات 
اليوميـــة تنتفـــي فيهـــا الحاجـــة للمناهج والورقيـــات بعد أْن يعـــوا ما عليهم 

مـــن واجبـــات وما لهم من حقوق. وكم يكفينا أْن نلحظ هذا “البرودكاســـت” 
الُموجز في كلماته، الُمســـهب في دالالته: )يا شـــعب البحرين الكريم: ندعوا 
الباري في هذه األيام العصيبة، أن تكون عابرة بســـالم، وأْن يحفظنا جميعًا 
مـــن شـــّر المرض، فعليكـــم بالصدقة؛ فإنهـــا تدفع األذى والبـــالء، ولتكن بنية 
الشـــفاء مـــن األســـقام للجميع.. يا رّب ندعـــوك ونرجوك أْن تحفـــظ البحرين 
وأطفالها ونســـاءها ورجالها وشـــيوخها جميعًا، وكل َمْن يمشـــي على أرضها 
يـــا عزيـــز يا جّبار(. هذا البرودكاســـت بمفرداته الدعائيـــة الخالصة، الذي لّف 
أرجـــاء البحرين مـــن أقصاها إلى أقصاهـــا، قد ِصيَغت مفرداتـــه بالجمع في 

مجمل أحوالها.

نافلة: 

دونما ريب، أعطْت أزمة “كورونا” درسًا بارز المعالم في التربية للمواطنة  «
Citizenship، ممثلة في جملة المواقف الوطنية الجامعة التي استحضرنا 

فيها البهجة التي عّمت أرجاء البالد مؤخراً بعد فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم 
في “خليجي 24”، هذا الفيروس المتناهي الصغر، أفاض علينا بمواقف وطنية 

عالية الِكَبر، غيَر مكترٍث بنشوز ِبْضع أصواٍت يئِسْت ِمْن أْن َتُفّت َعُضَد جناحي 
هذا الوطن المعطاء بطائفتيه الكريمتين، وعّلة ذلك أّن سفينة “البحرين” 

مرصوّصة البنيان، حكيمة الّربان.

ووهان الثانية والدولة الكاذبة
رغم أنها كانت أكثر الدول التي شهدت وفيات جراء فيروس 
كورونـــا، ورغـــم ما أثارته من مخاوف مـــن أن تكون معزولة 
عن العالم كما هو مصير أول بؤرة انتشر فيها هذا الفيروس 
وهـــي مدينة “ووهـــان” بالصين التـــي أصيبت بالشـــلل التام 
وباتت منقطعة عن خارجها وتحولت لمدينة أشـــباح، إال أن 
السلطات اإليرانية اعتمدت نهج الخداع والتضليل والكذب 
على شـــعبها والعالم في واحدة من الكوارث اإلنسانية التي 

ال حل لها إال بالشفافية والوضوح والتعاون بين الجميع.
ورغـــم إصابـــة مســـؤولين بالفيـــروس وكان أولهـــم مرتضى 
رحمـــان زادة، رئيس بلديـــة المنطقة 13 بطهران، والذي ُنقل 
إلـــى المستشـــفى مصابا بأعـــراض كورونـــا وفًقـــا للتلفزيون 
اإليرانـــي نفســـه، لـــم يتخـــل النظـــام عـــن كذبه إال مـــع زيادة 
أعداد المســـؤولين المصابين للدرجـــة التي بات من الصعب 
إخفاؤهـــا، حيـــث امتدت لتشـــمل رجال دين ودبلوماســـيين 
وبرلمانييـــن ونوابـــا وزراء إلـــى نائـــب رئيس البالد لشـــؤون 

المرأة.
الكـــذب صفة متأصلة في النظـــام اإليراني في كل تعامالته 
وسياســـاته مـــع جيرانـــه وفي جميـــع القضايا المشـــتركة مع 
المجتمع الدولي، وتسعى إيران من خالله لتحقيق مطامعها 
في التوســـع والهيمنة وإثارة الفوضـــى والقالقل، فهي تضع 
نفســـها في عداء مـــع غيرها من الدول طالمـــا لم تكن تحت 

إمرتها وسطوتها.
لكـــن حيـــن يمـــارس النظـــام الكـــذب على شـــعبه فـــي قضية 
تتعلق بصحته وحياته، فهذا يعني أنه يتعامل مع مواطنيه 

وكأنهم أعداء ال يعنيه أمرهم وال يهتم بشؤونهم.
وحين ال يقوى هذا النظام على الصدق في التعامل مع هذه 
المحنـــة العالمية، فألنه مـــدرك تماًما أن الثقـــة مفقودة بينه 
وبيـــن الخـــارج بســـبب تصرفاته وممارســـاته غيـــر الملتزمة 
بالقوانيـــن والمنافيـــة للقيم واألخـــالق والتي تلحـــق الضرر 

بالدول والشعوب األخرى.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

إشكاليات درامية )2(
أشـــكر كل مـــن تفاعل مع الجـــزء األول من مقال ســـابق بنفس 
العنـــوان، من فنانين ومبدعين، حيث أكدوا أن الوســـط الفني، 
والعمـــل الدرامـــي يعاني بالفعل مما ذكرت، كإشـــكالية واقعية، 
وهنـــا بدوري أفرد إشـــكالية أخـــرى لعلها من أهم اإلشـــكاليات، 
كمـــا تبـــدو جليـــة للعاملين في المجـــال الفنـــي، أال وهي جهات 
اإلنتاج، التي تؤثر بشـــكل كبير علـــى كميات ونوعيات ما يبث 
مـــن أعمال خـــالل الوســـائط التعبيريـــة المختلفـــة، وهنا تكمن 
قـــوة تأثير اآليديولوجيات المحركة لهذه الصناعة، وقد يكون 
القطـــاع العـــام أأمـــن بكثير مـــن الخاص، بســـبب التـــزام األول 
بقوانين معينـــة وثابتة، والتقيد بمســـاحات موضعية محددة، 
بينمـــا القطـــاع الخـــاص، فاألهـــواء واألمزجة تشـــوب صناعته 

بنسب أكبر.
حتـــى إن كانت هناك غربلة نوعيـــة بمقاييس خاصة ذاتية، إال 
أن مســـتويات الوعـــي والثقافـــة تحكم هذه العمليـــة، وبالتالي 
تخلـــق فارقـــًا كبيـــرًا بالمقارنـــة بين مـــا يقدم، فـــي الوقت الذي 
ترســـم فيه آلـــة الدراما الجبارة تصوراتها فـــي عقول األجيال، 
وتسهم في تشكيل آراء وانطباعات المجتمعات حول مختلف 
القضايا، وهنا يكمن أصل المشكلة؛ إذ إن النتيجة صور ذهنية، 
ومعلومـــات متفاوتة، تغذت بهـــا أذهان الناس، يصعب أن تعاد 
ترجمتهـــا، أو تصحيحهـــا، إن كانت على خطأ، في وســـط الكم 
الهائل والغزير من الرســـائل اليومية التي تنهال على المتلقين 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، وبالتالـــي فـــإن عامل جهـــة اإلنتاج 
الواعيـــة، وقدرتهـــا العالية، ووعيهـــا الكبير، هـــو الرهان األقدر 
على توظيف الدراما بشـــكلها الصحيح، لتخدم المجتمعات، ال 

أن تضللها، أو تسهم في انحدارها.

Ali.alsayegh15@gmail.com

علي الصايغ

jasim.almahari
@hotmail.com

Ameerasulaibeekh
@gmail.com

د. جاسم المحاري

“التربية للمواطنة” ليست بالكتب!

أكتب حتى أعثـــر على اخوتي في القصة، أولئك 
الذيـــن لهم القصة ذاتها والوجع نفســـه ولكنهم لم 
يحكـــوا عنه، فأكل الصمت ألســـنتهم، لذلك أنوب 
عنهـــم وأســـتنطقهم بقلمـــي وأمثلهم فـــي محفل 
الـــورق، أكتـــب ألن صحبـــة الورق )آمنـــة(، فهو لن 
يفشـــي ســـرك ولن يقصـــم قلبـــك بالغـــدر كما هي 

عادة البشر.
أولئك الذين لم يجربـــوا أن يفضفضوا أحاديثهم 
للـــورق، لن يدركوا قيمة هـــذا الصديق الصامت.. 
أكتب حتى أعرف ما الذي يدور تمامًا في عقلي، 
أكتـــب حتـــى أنفـــض أعماقي التـــي غطاهـــا غبار 
الصمـــت، أكتـــب حتـــى أوقـــف قطـــار العمـــر الذي 

يمـــر مـــن أمامـــي وهو خـــاٍل )منـــي(! أكتـــب حتى 
أقبـــض على اللحظـــة المارقة منـــي وأحفظها في 
ســـجن من األســـطر، أكتب حتى أشـــغل حواسي 
كلهـــا وأعلمهـــا اإلنصات واإلحســـاس بمـــا حولي، 
فحواســـي هي األخرى قادرة علـــى الكالم، فمثالً 
أذني التي أدمنت االســـتماع إلى تشايكوفســـكي 
وبرامز وييروما تريد أيضًا أن تحكي عن نشوتها 
أثنـــاء العـــزف، تريـــد أن تنقـــل هـــذه التجربة عبر 

الكتابة، ومن غير الكتابة قادر على ذلك!
أكتـــب ألن الـــورق ذاكرتنـــا األخرى التـــي تحتفظ 
بنـــا، إذ غالبـــًا ما أتســـاءل: ترى كم مـــن الحكايات 
والقصص كانت سُتنسى لو لم ُتكتب ولم تنقذها 

األوراق من براثن النسيان؟ أكتب ألن قلبي جائع 
للـــكالم وال أذن حولـــي لتســـمعه وحتـــى أّروض 

نفسي بنفسي أوالً قبل كل شيء. 
البعض يهرب من الجلوس مع نفســـه لكن الكتابة 
ســـتعلمك أن صحبـــة نفســـك هـــي األهـــم. تذكـــر 
أن الكتابـــة تتطلـــب الكثيـــر من التركيـــز، وهذا ما 

تتطلبه الحياة بأكملها.
الكتابـــة تهذبـــك وتعلمـــك ُحســـن االســـتماع إلـــى 
نفســـك وقلبك وعقلك، إلى صوت الطفل الصغير 
الذي نســـيته فـــي داخلك وكبـــر ليصبح أنـــت! أنا 
أكتـــب حتـــى أتذكر أنني على قيـــد الحياة. وماذا 

عنك؟.

أميرة صليبيخ

لماذا عليَّ أن أكتب؟! )3(

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

للتواصل: 17111483

طبيعة اإلنسان البحريني “الفزعة” والنهوض بالمسؤولية
يقال إن الثقافة التزام، وليســـت مجـــرد معلومات، وأثبت المواطن البحريني 
أنـــه حريص علـــى روح الصالبـــة وااللتزام في اتبـــاع التعليمات مـــن الجهات 
المختصـــة فيما يتعلق بمكافحة انتشـــار مرض “كورونـــا”، والقضية ال تحتاج 
إلـــى نظريـــات وفلســـفات، فطبيعـــة اإلنســـان البحرينـــي “الفزعـــة” والنهـــوض 
بالمســـؤولية على أكمل وجه، والتماســـك لتحقيق المستوى المنشود والهدف 
المرســـوم، ومؤخرا أعلنت وزارة الداخلية )أنه تم حصر أســـماء كل العائدين 
مـــن إيران، خالل شـــهر فبرايـــر 2020 وتحديـــد أماكن تواجدهـــم، حيث يبلغ 
عددهـــم 2292 شـــخصا، عـــادوا إلـــى البحريـــن قبـــل أن تعلـــن إيـــران تفشـــي 
الفيـــروس فيها، وقد تجاوب منهم 310 مواطنيـــن مع دعوة الحملة الوطنية 
لمكافحة فيروس كورونا، وقاموا بتسجيل أنفسهم لجدولة مواعيد الفحص 
الطبـــي، وشـــددت الوزارة على اتخـــاذ كل اإلجراءات القانونيـــة الالزمة بحق 
كل شـــخص عـــاد من إيران خـــالل الفترة المذكورة ولم يقـــم باالتصال وعمل 

الفحوصات المطلوبة(.
كمـــا قامـــت وزارة الصحـــة )بإرســـال وحـــدات متنقلـــة للفحص مجهـــزة وفق 
المعايير الطبية المعتمدة وخاضعة إلشـــراف فريق طبي مختص إلى مناطق 

ســـكن المواطنيـــن العائدين مـــن إيران والذين تم تحديد مواعيدهم بحســـب 
جدولة الفحص(.

إن هذه اإلجراءات المهمة والحازمة وتنســـيق الجهود الجماعية وضعت من 
أجل ســـالمة المواطنيـــن والمقيمين، وتحقيق الهدف العـــام، فالوضع يتطلب 
عمال  دؤوبا ومتواصال على مدار الســـاعة لتنفيذ ومتابعة ســـير الخطة التي 
وضعتهـــا اللجنـــة الوطنية لمكافحـــة الفيروس، وهذا يتطلـــب تعاونا من قبل 
المواطنيـــن فـــي كل ما يســـاهم فـــي تســـهيل األداء وخدمة المهمـــة الوقائية 
والعالجيـــة، والحصول على كل المعلومات الالزمة، والمشـــاركة والمســـاهمة 
في تسهيل مهمة اللجنة، وبالتالي الوصول إلى الهدف المنشود، وليس هناك 
أجمـــل مـــن القـــول المأثور لســـيدي صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء )كلنا جنود في ســـاحة مواجهة واحدة وإن عدونا اليوم هو فيروس 
كورونا )كوفيد 19( ال المصابون به، وهذه المواجهة مرحلية ســـتنتهي بالحد 
من انتشـــار الفيروس، وســـتبقى وحدتنا وتضحياتنا من أجل ســـالمة الوطن 

والمواطنين والمقيمين شاهدة عبر التاريخ(.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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المكتب اإلعالمي

تحــت رعايــة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، توج ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، فارس فريق فيكتوريوس ســلمان عيســى بطالً لكأس صاحب الجاللة الملك للقدرة لمســافة 160 كم الدولي في قرية البحرين للقدرة، 
بحضــور نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للبيئــة عضو المجلس األعلى للشــباب والرياضة  ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفــة، ورئيس االتحاد 
الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ عيســى بن عبدهللا آل خليفة ورئيس مجلس إدارة جي أف أتش كابيتال الشيخ أحمد بن خليفة 

آل خليفة، وذلك في ختام مهرجان جاللة الملك للقدرة بدعم من مجموعة gfh المالية.

كما توج ســـموه برفقة الشيخ أحمد 
بـــن خليفة آل خليفـــة، فارس فريق 
الزعيـــم معيـــوف الرميحـــي بالمركز 
الثاني، وفارس فريق فيكتوريوس 

عثمان العوضي بالمركز الثالث.
وجاء تتويج الفارس سلمان عيسى 
بطـــالً لكأس صاحـــب الجاللة الملك 
للقـــدرة بعد فوزه بالمركز األول بعد 
أن اجتـــاز المراحـــل الخمـــس بزمـــن 
دقيقـــة  و59  ســـاعات   6( وقـــدره 
و50 ثانيـــة(، فيمـــا اجتـــاز معيـــوف 
الرميحـــي الســـباق بزمن وقـــدره )7 
ساعات(، والفارس عثمان العوضي 
بزمن وقدره )7 ساعات ودقيقة و5 

ثوان(.
وبهذه المناســـبة، رفع ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة عظيـــم 
حضـــرة  إلـــى  واالمتنـــان  الشـــكر 
صاحب الجاللة الملك على الرعاية 
الكبيـــرة التـــي تحظـــى بهـــا رياضـــة 
القـــدرة مـــن جاللتـــه، حيـــث تعكس 
هذه الرعاية الرؤية الثاقبة لجاللته 
بدعـــم رياضـــة القـــدرة فـــي المملكة 
والتـــي حققـــت طفـــرة نوعيـــة فـــي 
صاحـــب  لحضـــرة  الزاهـــر  العهـــد 

الجاللة الملكه.
وعاهد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، جاللـــة الملـــك على بذل 
المزيد من الجهـــد والعمل المخلص 
في ســـبيل االرتقـــاء برياضة القدرة 
في مملكـــة البحريـــن والوصول بها 

إلى حدود التطلعات واآلمال.
وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أن مهرجان جاللة الملك 
حقـــق العديـــد مـــن األهـــداف والتي 
يأتي في مقدمتهـــا القدرات العالية 
للفرســـان واالســـطبالت بالمشـــاركة 
مختلف الســـباقات، وأضاف ســـموه 
أن الفرســـان قدموا أفضل ما لديهم 
مـــن مهـــارات عالية وقـــدرات كبيرة 
كأس  علـــى  الدولـــي  الســـباق  فـــي 
جاللـــة الملك للقـــدرة لمســـافة 160 
كـــم، مشـــيرًا ســـموه إلـــى أن النجاح 
الـــذي تحقـــق ثمـــرة دعـــم ومتابعـــة 

جاللة الملك.
وقدم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفة تهانيه للفرســـان الفائزين 
بالمراكز الثالثة األولى في مهرجان 
جاللـــة الملك المفدى للقدرة، مؤكدًا 
ســـموه أن الفائزين كان لهم الشرف 
بالتواجد في لوحة الشرف للفائزين 
فـــي أغلـــى كـــؤوس القـــدرة والـــذي 

فـــي  األول  الفـــارس  أســـم  يحمـــل 
المملكـــة حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 

الملك.
ناصـــر عـــن  الشـــيخ  وأعـــرب ســـمو 
تقديره لجهود مجموعة gfh المالية 
ســـاهمت  الـــذي  المتميـــز  ودعمهـــا 
البطولـــة  إنجـــاح  فـــي  تأكيـــد  بـــكل 
والســـباقات، مضيفا ســـموه أن هذا 
الدعم ساهم بتحقيق كامل النجاح 
للمهرجـــان وهـــو تأكيـــد على الحس 
الوطني وخدمة الشـــباب البحريني 
ودعم الرياضـــة البحرينية وخاصة 
الرياضـــة األصيلة العربيـــة المتمثلة 

في سباقات القدرة والفروسية.

تتويج فعالية رعاة الخيل

كمـــا تـــوج ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمد آل خليفة، أبطـــال فعالية رعاة 
الخيل التـــي كانت ضمـــن الفعاليات 

المصاحبة للمهرجان.

تكريم أصغر فارس

كمـــا كـــرم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة أصغـــر فـــارس في 
المهرجان وهو الناشـــئ محمد أحمد 

من مدرسة المحرق للفروسية.

تكريم أطفال التوحد

كمـــا حرص ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
ســـموه  وأنجـــال  خليفـــة  آل  حمـــد 
الكـــرام، على تكريم أطفـــال التوحد 
بعد نجاح البرنامج التأهيلي المشرك 
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  بيـــن 
الوفـــاء  ومركـــز  القـــدرة  وســـباقات 

إلعادة التأهيل ألطفال التوحد.
كمـــا قـــام ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
عبـــدهللا آل خليفة بتكريـــم األطفال 
المشـــاركين في البرنامج إضافة إلى 
مسئولي البرنامج والمدربة المشرفة 
على تأهيل األطفـــال بركوب الخيل 

الفارسة هيا جمال.

سموه يتابع مراحل السباق

حرص ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
ســـباق  متابعـــة  علـــى  خليفـــة  آل 
جاللـــة الملك فـــي جميـــع المراحل، 
حيـــث كان لمتابعـــة ســـموه الدافـــع 
المتميز في تقديم الفرســـان أفضل 
مـــا لديهـــم. وتابـــع ســـموه المرحلـــة 
األخيـــرة مع أنجاله ســـمو الشـــيخة 
شـــيمة، وسمو الشـــيخ حمد، وسمو 
الشـــيخ محمد بن ناصر بن حمد آل 

خليفة.

أحمد بن خليفة يشيد بنجاح 

جاللة الملك للقدرة

عبر الشـــيخ أحمد بن خليفة آل خليفة 
رئيـــس مجلـــس إدارة جـــي أف أتـــش 
كابيتال عن سعادته بأن تتجدد رعاية 
مجموعة جي أف إتش المالية للموسم 
الجديـــد لمهرجان جاللـــة الملك للقدرة 
والذي أقيم خالل الفترة من 26 فبراير 
حتـــى 1 مـــارس فـــي قريـــة البحريـــن 
الدولية للقدرة، مباركًا لصاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البـــالد، وســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفة ممثـــل جاللة الملك لألعمال 
الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب مستشـــار 
األمن الوطنـــي رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة الرئيـــس الفخـــري 
لالتحـــاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
ومؤكـــدًا  المناســـبة،  بهـــذه  القـــدرة 
الحرص على التواجـــد فيها خصوصًا، 
أنها تعتبر أكبر بطوالت موســـم القدرة 
وتحمل اســـما عزيزا على الجميع وهو 
راعـــي نهضة هذا الوطـــن العزيز وقائد 
المســـيرة المباركـــة وفـــارس البحريـــن 
األول جاللـــة الملك المفدى حفظه هللا 
ورعاه والذي تثبت مملكة البحرين من 
خـــالل اقامته قدرتها على تنظيم مثل 

هذه الفعاليات بكل جدارة واقتدار.
كمـــا أكـــد الشـــيخ أحمـــد بـــن خليفة آل 
خليفـــة أن هـــذا الســـباق ومـــا يشـــهده 
من مشـــاركة واســـعة من االســـطبالت 
والفرســـان من مملكة البحرين والدول 
الخليجيـــة الشـــقيقة ومنافســـة وإثارة 
وتنظيـــم مميـــز، لهـــو انعـــكاس على ما 
تشـــهده رياضة الفروسية والقدرة في 
مملكـــة البحريـــن مـــن تطـــور وازدهـــار 
والـــذي تحقق نتيجـــة للرعاية الكريمة 
التـــي يوليهـــا صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
لهـــذه الرياضة وكذلك المتابعة الدائمة 
التـــي يقوم بها ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة والتي أثمـــرت الكثير 
ورفـــع  والبطـــوالت  االنجـــازات  مـــن 
اســـم مملكـــة البحريـــن على المســـتوى 
المحلـــي واالقليمـــي والعالمـــي، متمنيًا 
لجميـــع الفرســـان المشـــاركين التوفيق 
وللقائميـــن علـــى الســـباق النجـــاح مـــن 
أجـــل المزيـــد مـــن التطويـــر واالرتقـــاء 

بهذه الرياضة.

سلمان عيسى: فخور بهذا التتويج

أعرب الفارس سلمان عيسى من فريق 
فيكتوريوس الفائـــز بالمركز األول في 
مهرجان كأس حضرة صاحب الجاللة 

الملـــك للقـــدرة لمســـافة 160 كـــم، عـــن 
ال  التـــي  وفرحتـــه  الكبيـــرة  ســـعادته 
توصف بفوزه بالمركز األول في سباق 
الجاللـــة  أســـم صاحـــب  كبيـــر يحمـــل 
الملك، مشـــيرًا إلى أن هـــذا الفوز ثمرة 
دعـــم ومتابعـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة.
وأشار سلمان عيسى أن اإلنجاز الكبير 
الجهـــود  إلـــى  يحســـب  تحقـــق  الـــذي 
فـــي  الجميـــع  يبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
اإلســـطبل وعلى رأســـهم ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة، موضحا أن 
هذه الجهـــود أثمرت انتصارات عديدة 
اللقـــب  علـــى  والمحافظـــة  لإلســـطبل 

الغالي.
بالمركـــز  بالفـــوز  جـــدا  ســـعيد  وقـــال: 
األول، حيث أنه شـــرف كبيـــر التتويج 
بأغلـــى بطـــوالت القـــدرة”، وأضاف “إن 
الســـباق كان قويـــا وصعبا، والمنافســـة 
لـــم تكـــن ســـهلة، خصوصـــا وأن الرغبة 
كانـــت كبيرة لـــدى جميع الفرســـان في 
بهـــذه  األول  المركـــز  وتحقيـــق  الفـــوز 
البطولـــة، إن اللقب غال ويطمح له كل 
المشاركين في السباق”. وأبدى سلمان 
عيســـى ســـعادته بهذا االنجاز، وأشـــاد 
بـــكل الجهـــود التـــي بذلهـــا الجميع من 

أجل إنجاح السباق.

ــاد ــ ــب ــ ــل ال ــ ــاهـ ــ ــت رعـــــايـــــة عـ ــ ــح ــ ت

ناصر بن حمد يتوج فارس “فيكتوريوس” سلمان عيسى بطاًل لكأس الملك للقدرة بدعم gfh المالية
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محمد الدرازي

أحمد مهدي

تأهل فريقا األهلي والنويدرات إلى الدور 
ربـــع النهائـــي لـــكأس خليفـــة بن ســـلمان، 
بفوزهما على حســـاب سماهيج والنجمة 
اللتيـــن  المباراتيـــن  فـــي  التوالـــي،  علـــى 
جمعتهما مساء أمس )األحد(، على صالة 
مدينـــة خليفة الرياضية بمدينة عيســـى، 

ضمن منافسات الدور التمهيدي.
وأكمل بذلـــك فريقا األهلـــي والنويدرات 
تأهـــل  إذ  النهائـــي،  ربـــع  الـــدور  أضـــاع 
األهلـــي لمواجهـــة البحريـــن، فيمـــا تأهل 
النويـــدرات لمواجهة الحالة، في اللقائين 

اللذين سيقامان يوم األربعاء المقبل.
وفـــي المبـــاراة األولـــى، لم يواجـــه فريق 
فـــرض  فـــي  مطلقـــة  صعوبـــة  األهلـــي 
أفضليته على مجريات اللقاء والسيطرة 
على األشـــواط األربعة، ليخـــرج بانتصار 

عريض قوامه 99 مقابل 61.

وتفوقـــت النســـور الصفراء في أشـــواط 
المبـــاراة التي فـــاز فيهـــا بالنتائج اآلتية: 

20/12، 19/17، 39/13 و21/19.
وفي المباراة الثانية أمس، استغل فريق 
النويـــدرات تواجـــد الاعـــب المحتـــرف 
األميركي كيو إلى صفوفه، ليقتنص فوز 
مســـتحق على حســـاب النجمـــة بنتيجة 

مئوية بلغت 120 مقابل 98.
ورغـــم البدايـــة المتكافئـــة للقاء، ســـجل 

النويدرات أفضلية نســـبية اســـتطاع من 
خاهـــا حســـم الشـــوط األول لمصلحتـــه 
بعـــد أن تفوق في الربعين األول والثاني 

بـ30/28 و36/28.
وواصـــل النويـــدرات تفوقه في الشـــوط 
الثانـــي، حيـــث عـــزز مـــن تقدمـــه بفـــوزه 
في الربع الثالث 22/18، قبل أن يحســـم 
اللقـــاء بفـــوزه فـــي الربـــع األخيـــر أيضـــا 

.32/24

من لقاء األهلي وسماهيج

التحقا بالبحرين والحالة لربع نهائي كأس خليفة بن سلمان
تفوق أهالوي على سماهيج.. والنويدرات يطيح بالنجمة
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تمكن فريق المناعي من تحقيق لقب بطل الموسم 2019/2020 في 
ســباقات الســرعة في حلبة البحرين الدولية، بعد منافسة قوية من 
المتســابقين خــالل جوالت الســباق، أحرز من خاللهــا فريق المناعي 

اللقب في الرمق األخير من الجولة الختامية.

وأكـــد المتحدث الرســـمي باســـم 
أن  بوحـــدود،  عيســـى  الفريـــق، 
مشاركة الفريق في السباق كانت 
بغرض تحقيق اللقب، مشيًرا إلى 
أن المنافســـة كانـــت شرســـة على 
المراكـــز المتقدمـــة، الفًتـــا إلى أن 
فريـــق المناعـــي تمكـــن من فرض 
أفضليتـــه وتحقيـــق المركز األول 

عن جدارة واستحقاق.
 وتمّكـــن أعضـــاء الفريـــق تحقيق 
علـــى  تغلبـــوا  أن  بعـــد  اللقـــب 
فـــي  واجههـــا  التـــي  المشـــاكل 
بإمكانيـــات  الســـابقة  الجـــوالت 
محدوده ومـــن دون وجود داعم 

رسمي للفريق. 
الســـائق  مـــن:  الفريـــق  ويتكـــون 
الفنييـــن خالـــد  المناعـــي،  نـــواف 
المناعـــي، محمد بدر، عمـــر نبيل، 
عبدالرحمـــن  بوحـــدود،  عيســـى 
الســـادة ومحمـــد حســـين، محمد 

شمس.
ولفـــت المتحدث الرســـمي باســـم 
الفريـــق عيســـى بوحـــدود إلى أن 
وجـــود الدعـــم مهم يعزز مشـــوار 
النتائـــج  تحقيـــق  نحـــو  الفريـــق 
اإليجابية والمضي قدًما للصعود 

على منصات التتويج.
عـــن  بوحـــدود  عيســـى  وأعـــرب 

أفـــراد  لجميـــع  وتقديـــره  شـــكره 
الفريـــق بنـــاء على مـــا قدموه من 
الفتـــرة  خـــال  ومســـانده  دعـــم 
الماضية، مشـــيًرا إلـــى أن الفريق 
ســـيركز اآلن بشـــكل كبيـــر علـــى 
بطولـــة البحرين ودولـــة الكويت 
التي ســـتقام خال الشهر المقبل، 
مشـــّدًدا على أهميـــة التركيز نحو 
اســـتمرار التواجـــد علـــى منصات 

التتويج.

وكان الفريـــق قـــد حقـــق مؤخـــًرا 
لقب بطولـــة حلبة ياس في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
األلقـــاب  تحقيـــق  ولمواصلـــة 
المناعـــي  فريـــق  ســـيقوم 
وإعـــداد  الازمـــة  بالتجهيـــزات 
الســـيارات للمشـــاركة في ســـباق 
دولـــة الكويـــت فـــي شـــهر مارس 
الحالي وتكرار ما حققه في العام 

الماضي وإعادة تحقيق اللقب.

حقق لقب بطل الموســم في سباقات السرعة

فريـــــق المناعـــي يواصـــل حصـــد اإلنجــازات

من المنافسات

تجـــرى يـــوم الجمعـــة 6 مـــارس المقبـــل 
مراســـم قرعة األلعـــاب الجماعية بدورة 
األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي 
تحتضنهـــا دولة الكويت الشـــقيقة من 4 

لغاية 14 إبريل المقبل.
الكويـــت  بدولـــة  القرعـــة  وستســـحب   
اللجـــان  ممثلـــي  بحضـــور  الشـــقيقة 
التنظيميـــة الخليجية لـــكل من لعبة كرة 
القدم وكرة الســـلة والكرة الطائرة وكرة 

اليـــد. وتتضمن الدورة التي تســـتضيفها 
الكويـــت ألول مـــرة 12 لعبـــة وهي وهي 
كـــرة القـــدم وكـــرة الطائـــرة وكرة الســـلة 
وكـــرة اليد والســـباحة وألعـــاب القوى )6 
ألعـــاب أساســـية( إضافـــة إلـــى 6 لعبـــات 
بمشـــاركة  بعـــد،  فيمـــا  ســـتحدد  أخـــرى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية واإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة ودولة قطر وســـلطنة 
جانـــب  إلـــى  البحريـــن  ومملكـــة  عمـــان 

الكويت البلد المستضيف.
بالمركـــز  فـــازت  قـــد  الكويـــت  وكانـــت   
األول فـــي النســـخة األولـــى مـــن الدورة 
التـــي اســـتضافتها البحريـــن عـــام 2011 
بعـــد تحقيقهـــا 41 ميدالية مـــن بينها 22 
ذهبيـــة و11 فضيـــة و8 برونزيات، بينما 
احتلت البحرين المركز الثالث بحصولها 
علـــى 23 ميداليـــة بينهـــا 10 ذهبيات و7 

فضيات و6 برونزيات.

فيمـــا فازت الســـعودية بالنســـخة الثانية 
التـــي أقيمت فـــي الدمـــام 2015 وأنهت 
الرابـــع  بالمركـــز  مشـــاركتها  البحريـــن 
بحصولها على 43 ميدالية متنوعة بينها 
7 ذهبيـــات و20 فضيـــة و16 برونزيـــة، 
النســـخة  فـــي  علـــى حصادهـــا  لتتفـــوق 
األولـــى الذي انتهى بــــ 23 ميدالية ملونة 
لكنهـــا تأخـــرت فـــي الترتيـــب العـــام من 

الثالث إلى الرابع.

الجمعة سحب قرعة األلعاب الجماعية باألولمبياد الخليجي
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جانب من منافسات الكرة الطائرة بالنسخة الماضية

البالد سبورت

من المنافسات

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

تعلـــن اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة عن 
فـــي  للراغبيـــن  التســـجيل  بـــاب  فتـــح 
الرياضيـــة  اإلدارة  بدبلـــوم  المشـــاركة 
تنظمـــه  والتـــي  المتقدمـــة(  )الـــدورة 
األكاديمية األولمبية خال العام الجاري 
2020.  ويتكـــّون برنامـــج الـــدورة مـــن 
ســـت وحدات تغطي المواضيع التالية: 
تنظيم المؤسسات الرياضية واألولمبية، 
المـــوارد  إدارة  االســـتراتيجية،  اإلدارة 
البشـــرية، إدارة الموارد البشـــرية، إدارة 
الشـــئون المالية، إدارة التسويق، تنظيم 
وتتضمـــن  كبيـــرة.  رياضيـــة  فعاليـــات 
شـــروط االلتحـــاق بالبرنامـــج أن يكـــون 
المشـــارك تقلـــد عضوية مجلـــس اإلدارة 
بإحـــدى الهيئـــات الرياضيـــة، وموافقـــة 
األكاديميـــة األولمبيـــة البحرينيـــة علـــى 

الترشـــيح، أما متطلبـــات إتمام البرنامج 
تنـــص علـــى أن تكـــون نســـبة الحضـــور 
للوحـــدات الســـت 90 %، وتقديم ورقة 
العمـــل بواســـطة شـــرائح عـــرض المادة 
أمـــام  وحـــده  كل  بعـــد   )power point(
البرنامـــج والمنســـق والمحاضـــر  مديـــر 
والمشـــاركين، واختيار المشـــارك لوحدة 
قدمهـــا  التـــي  الســـت  الوحـــدات  مـــن 

وإعـــادة تقديمها بشـــكل كتابـــي بغرض 
التقييم واختيار واحدة للترجمة باللغة 
اإلنجليزية.  ويستغرق الجدول الزمني 

للبرنامج سنة كاملة )12 شهًرا(.
وعلـــى الراغبين في االلتحاق بالبرنامج 
رئيـــس  يتيـــم  بمحمـــود  االتصـــال 
األكاديميـــة األولمبية على الرقم التالي: 

.39858781

جانب من دورة دبلوم اإلدارة الرياضية العام الماضي

كاملة سنة  ويستمر  وحدات   6 يشمل  الــدورة  برنامج 
فتح باب التسجيل لدبلوم اإلدارة الرياضية
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مـــن  األولـــى  التصفيـــة  اختتمـــت 
فـــي  المـــوروث  تحـــدي  مســـابقة 
نســـختها الثانية بنجاح، وذلك على 
سواحل المحافظة الشمالية، حيث 
تأهل للمرحلة النهائية 20 متسابًقا.

 وشـــهدت التصفية األولى مشاركة 
 20 أســـرع  تأهـــل  حيـــث  كبيـــرة، 
شـــخًصا فـــي المســـابقة التـــي تقام 
برعاية كريمة من قبل ســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة، وذلك بهدف 
إحياء المهن القديمة التي يمارسها 
الزراعـــة  فـــي  البحرينـــي  اإلنســـان 

والبحر.

 وتأهـــل للمرحلـــة النهائيـــة كل مـــن 
ســـلمان  عبدالرضـــا،  أحمـــد جاســـم 
يوســـف البـــدر، عبدالرحمـــن صالـــح 
القاف، جاســـم محمد جعفر، راشد 
أحمد علي، اســـام محمد البلوشـــي، 
إبراهيم ناصر فخرو، جاســـم أحمد 
عمـــر  عمـــار،  ياســـر  أحمـــد  حســـن، 

عبدالعزيز الدوســـري، حسن جاسم 
ســـالم،  نصيـــب  أيـــوب  عبدالرضـــا، 
أحمد عواد هال، داود مسعد علي، 
عبدالرحمـــن خليفـــة محمـــد، محمد 
جعفـــر حســـين، أحمد خضـــر عايد، 
هـــال، عامـــر أحمـــد  عـــواد  حميـــد 

عيسى وحسين سمير فيصل.

 جانب من التصفية األولى لمسابقة تحدي الموروث

ــة األولــــــــــى بـــنـــجـــاح ــيـ ــفـ ــصـ ــتـ ـــام الـ ـــتـ ـــتـ اخـ
تأهل 20 متسابًقا لنهائيات تحدي الموروث

سبورت

تأهـــل فريـــق الشـــباب رســـمًيا الـــى 
سداســـي الكبـــار إثـــر تغلبـــه الصعب 
بنتيجـــة  ســـماهيج  نظيـــره  علـــى 
)31/29( فـــي المباراة التي جمعتهما 
أمـــس فـــي ختـــام الجولـــة األخيـــرة 
من الـــدور التمهيـــدي لـــدوري أندية 

الدرجة األولى لكرة اليد.
انتهـــى  قـــد  األول  الشـــوط  وكان 
بتقـــدم المارونـــي )14/15(، وبذلـــك 
أصبح رصيده )20 نقطة( وسماهيج 
بخســـارته الثامنة صـــار رصيده )13 

نقطة(.
وفي المباراة الثانية، حقق التضامن 
فوزه الثالث وكان ذلك على حساب 
توبلي )33/34( بعدما انتهى الشوط 
 ،)12/20( التضامـــن  بتقـــدم  األول 
وبذلـــك اصبح رصيـــد التضامن )16 

نقطة( وتوبلي )13 نقطة(.
التمهيـــدي،  الـــدور  انتهـــاء  وعقـــب 
اصبح ترتيب الفرق كاآلتي: األهلي 
)29 نقطـــة(، االتفاق 28، النجمة 24، 

باربـــار 24، االتحاد 21، الشـــباب 20، 
البحريـــن   ،16 التضامـــن   ،18 الديـــر 
14، توبلي 13 واخيرا ســـماهيج 13 

نقطة

لقاء الشباب وسماهيج 

ــن ــي ــدف ــيـــج بــــفــــارق ه ــاهـ ــمـ ــى سـ ــلـ تـــغـــلـــب عـ
يد الشباب تتأهل للسداسي رسمًيا
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تســتضيف مملكــة البحريــن النســخة األولــى مــن بطولــة العالــم للفــرق لفنون 
القتال المختلطة، والتي سينظمها االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة 
بالتعــاون والشــراكة مــع االتحــاد الدولــي لفنــون القتــال المختلطــة ومنظمــة 

بريف، وذلك في الفترة -1 5 ديسمبر من هذا العام.

 جاء ذلـــك، خالل المؤتمـــر الصحافي 
الـــذي عقـــد يـــوم الســـبت الموافق 29 
فبرايـــر بقاعـــة المؤتمـــرات الصحافية 
بمدينـــة  الوطنـــي  البحريـــن  باســـتاد 
عيســـى الرياضيـــة، والـــذي تـــم خالله 
اإلعالن عن هذه البطولة، حيث شـــهد  
البحرينـــي  المجلـــس  عضـــو  حضـــور 
االتحـــاد  رئيـــس  القتاليـــة  لأللعـــاب 
البحريني للجوجيتســـو رضا إبراهيم 
منفردي، وأعضاء ومنتســـبي االتحاد 
البحرينـــي لفنـــون القتـــال المختلطة، 
اإلعـــالم  وســـائل  عـــن  وممثليـــن 
فـــرق  ممثلـــي  مـــن  وعـــدد  المختلفـــة 
األنديـــة والمراكـــز الخاصـــة بتدريـــب 

فنون القتال المختلطة بالمملكة.
 وتحـــدث فـــي هـــذا المؤتمـــر، رئيـــس 
القتـــال  لفنـــون  الدولـــي  االتحـــاد 
المختلطة IMMAF-WMMAA كاريث 
بـــراون، ورئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
  BMMAF المختلطـــة  القتـــال  لفنـــون 
محمـــد قمبـــر ورئيـــس منظمـــة بريف 
محمـــد شـــاهد، وأدار المؤتمـــر الزميل 

اإلعالمي محمد جناحي.

اإلعالن عن البطولة

وبـــدأ المؤتمـــر بكلمة لرئيـــس االتحاد 
IM-  الدولـــي لفنون القتـــال المختلطة

MAF-WMMAA كاريـــث براون، قال 
فيهـــا: “بدايـــة، ســـعيد بتواجـــدي فـــي 
بلدي الثاني مملكة البحرين، هذه البلد 
الجميلة التي دائما اســـتمتع بتواجدي 
فيهـــا وبيـــن أهلهـــا الكـــرام. فالبحرين 
أثبـــت للجميـــع قدرتهـــا الفائقـــة علـــى 
احتضان مختلف البطوالت الرياضية 
العالمية، الســـيما بطولـــة العالم للهواة 
والتـــي  المختلطـــة،  القتـــال  لفنـــون 
اســـتضافتها لثـــالث أعـــوام متتاليـــة. 

حيـــث تميزت تلك البطولـــة بتنظيمها 
الـــذي فـــاق التوقعـــات، لتصبـــح بذلك 
البحرين وجهة رئيسية ومفضلة لدى 
االتحـــاد الدولـــي الحتضـــان فعالياتـــه 

وبطوالته”.
فـــي  اســـتحدث  “االتحـــاد  وأضـــاف:   
هـــذا العام بطولة جديـــدة للمنتخبات، 
بهـــدف مواصلة الجهـــود لدعم تطوير 
وتقـــدم هذه الرياضـــة. ونعلن في هذا 
المؤتمـــر اســـتضافة وتنظيـــم مملكـــة 
البحريـــن للنســـخة األولـــى مـــن هـــذه 
البطولـــة، معبريـــن عـــن ثقتنـــا الكبيرة 
فـــي البحرين بتحقيق نجـــاح متجدد 
لبطـــوالت  تنظيمهـــا  مســـتوى  علـــى 

االتحاد الدولي”.
االتحـــاد  رئيـــس  تحـــدث  بعدهـــا،   
البحرينـــي لفنـــون القتـــال المختلطـــة 
“إن  قائـــالً:  قمبـــر،  محمـــد   BMMAF
إعـــالن رئيـــس االتحاد الدولـــي لفنون 
القتـــال المختلطـــة الســـتضافة مملكة 
البحريـــن هـــذا الحـــدث العالمي األول 
مـــن نوعه في العالم، مـــا هو إال تأكيد 
علـــى المكانـــة المرموقة التـــي تحتلها 
المملكـــة علـــى صعيـــد هـــذه الرياضة. 

والتـــي جـــاءت بفضـــل دعـــم القيادة 
الرشـــيدة، والجهـــود المتميزة لســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ممثل جاللة الملـــك لألعمال الخيرية 
األمـــن  الشـــباب، مستشـــار  وشـــؤون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي 
للشـــباب والرياضة من أجل النهوض 
والجهـــود  البحرينيـــة،  بالرياضـــة 
الكبيرة التي بذلها ســـمو الشيخ خالد 
األول  النائـــب  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة، فـــي رعاية ودعم ســـموه 
لهـــذه اللعبـــة من خـــالل الرؤيـــة التي 
رســـمها، والتي أوصلـــت فنون القتال 
المختلطـــة البحرينيـــة إلـــى العالمية. 
وكذلك متابعة ســـمو الشـــيخ ســـلمان 

بن محمـــد آل خليفة رئيس المجلس 
البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة، لتنفيذ 
آليـــات العمل التي وضعهـــا المجلس، 
والتـــي ســـاهمت في ترجمـــة أهداف 
رؤيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة لمواصلة الجهـــود لتطوير 
القتـــال  فنـــون  رياضـــة  وارتقـــاء 
المختلطـــة، والـــذي انعكـــس علـــى ما 
حققتـــه رياضـــة MMA العام الماضي 
من نتائج مشـــرفة احتلت من خاللها 
صـــدارة التصنيـــف العالمـــي المعتمد 

من قبل االتحاد الدولي”.
 وأضـــاف أن هـــذه البطولـــة ستشـــهد 
مشـــاركة 14 منتخًبـــا علـــى مســـتوى 
التصنيف العام لعام 2020 ومنتخبّين 
ســـيتم اختيارهمـــا ليكـــون العـــدد 16 
منتخًبـــا بفئـــة الرجـــال، ومشـــاركة 6 

منتخبـــات علـــى مســـتوى التصنيـــف 
العـــام لعـــام 2020 ومنتخبّين ســـيتم 
اختيارهمـــا ليكـــون العـــدد 8 منتخب 
بفئـــة الســـيدات، وســـيكون مجمـــوع 
جوائـــز هذه البطولـــة 360 ألف دوالر 
أميركي، مقســـمة علـــى النحو التالي، 
ففي فئة الرجال، ســـيحصل صاحب 
المركـــز األول علـــى 100 ألـــف دوالر، 
وســـيحصل صاحـــب المركـــز الثانـــي 
وســـيحصل  دوالر،  ألـــف   70 علـــى 
صاحـــب المركز الثالث علـــى 50 ألف 
المركـــز  صاحـــب  وســـيحصل  دوالر 
الرابـــع على 30 ألـــف دوالر. وفي فئة 
الســـيدات، ســـتحصل صاحبة المركز 
األول على 50 ألف دوالر، وستحصل 
صاحبـــة المركـــز الثاني علـــى 30 ألف 
المركـــز  صاحبـــة  وســـتحصل  دوالر، 
الثالث على 20 ألف دوالر وستحصل 
صاحبـــة المركز الرابع علـــى 10 آالف 

دوالر.
 بعد ذلك، تحدث رئيس منظمة بريف 
محمد شـــاهد، حيث قال: “إن مملكة 
البحريـــن اســـتطاعت أن تؤكد للعالم 
نجـــاح تجربتهـــا فـــي رياضـــة فنـــون 
القتـــال المختلطة في وقت قياســـي، 
بفضـــل رؤيـــة ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، الذي رسم تلك الرؤية 
ووضـــع األهداف للوصـــول بالبحرين 
نحـــو العالميـــة، وبالفعـــل تحقق ذلك 
علـــى أرض الواقـــع، وهـــا نحـــن اليوم 

نحنـــي ثمار هذه الرؤية، بعد أن جّدد 
االتحـــاد الدولـــي ثقتـــه فـــي البحرين 
للمرة الرابعة ولكن هذه المرة ببطولة 
مســـتحدثة، ليؤكد للعالم أن البحرين 
محطتـــه الرئيســـية الحتضـــان كبرى 
بطوالتـــه. وهـــذا لـــم يـــأت مـــن فراغ، 
وإنمـــا جاء بعـــد الجهود التـــي بذلتها 
المملكة فـــي تنظيمها الرائع والمتميز 
لبطولـــة العالـــم فـــي األعـــوام الثالثة 
الماضيـــة، وهذا ما منحها ثقة مطلقة 
مـــن االتحاد الدولي، إلقامة النســـخة 
األولـــى من بطولة العالـــم للفرق على 
أرضها”، معرًبا عن اعتزازه بالشـــراكة 
مع االتحـــاد البحريني لفنـــون القتال 
المختلطـــة واالتحـــاد الدولـــي إلقامة 
هـــذا الحـــدث، ضمـــن أســـبوع بريـــف 
الدولـــي للقتال الذي يقام للعام الرابع 
علـــى التوالـــي، كأكبر حـــدث رياضي 
للعبـــة فنـــون القتـــال المختلطـــة على 
مستوى قارة آسيا، متمنيا في الوقت 
ذاتـــه كل التوفيق والنجـــاح للبحرين 
في تنظيم مميز لهذا الحدث العالمي.
 وفـــي ختـــام المؤتمـــر، قـــام رئيـــس 
القتـــال  لفنـــون  البحرينـــي  االتحـــاد 
المختلطـــة ورئيـــس االتحـــاد الدولي 
لفنـــون القتـــال المختلطـــة بالتوقيـــع 
على عقد اســـتضافة مملكة البحرين 
لمنافسات النسخة األولى من بطولة 
فـــي  ســـتقام  والتـــي  للفـــرق  العالـــم 

ديسمبر القادم.

تقـــام فـــي الفتـــرة 1 حتـــى 5 ديســـمبر وقيمـــة جوائزهـــا 360 ألـــف دوالر أميركـــي

MMA البحرين تستضيف أول نسخة من بطولة العالم لفرق

لحظة التوقيع على عقد االستضافة المتحدثون في المؤتمر الصحافي
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رفع األميـــن العام للجنة األولمبية البحرينية 
محمـــد حســـن النصف أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه وإلـــى صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر حفظه هللا، 
وإلـــى صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا، بمناســـبة تحقيق ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب مستشار 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
للشـــباب والرياضـــة للمركز األول في ســـباق 
كأس الســـعودية العالمـــي للخيـــل وتحقيـــق 
ســـمو الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة نجل ســـمو ولـــي العهـــد للمركز األول 

في الشوط الثاني من السباق.
 وهنأ محمد حسن النصف سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة بمناسبة تحقيق الحصان 
“بورت ليونز” ملك ســـموه على المركز األول 
فـــي الشـــوط األول ، كمـــا هنـــأ ســـمو الشـــيخ 
عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بمناسبة 
بـــاور” ملـــك ســـموه  الجـــواد “دارك  تحقيـــق 
للمركز األول في الشوط الثاني من السباق.

وأشـــاد النصـــف بالدور البارز لســـمو الشـــيخ 
االرتقـــاء  فـــي  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ناصـــر 
برياضة الفروســـية وهو مـــا أثمر عن تحقيق 
سلســـلة مـــن اإلنجـــازات العالميـــة مـــن بينها 
الفـــوز بالمركـــز األول فـــي الســـباق العالمـــي 
األخير الذي يحظى بمشاركة كبيرة وواسعة 
مـــن قبل مختلف الجياد العالمية ، كما أشـــاد 
بالمتابعـــة واالهتمـــام من قبل ســـمو الشـــيخ 
عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة لتجهيز 
الجواد دارك باور لخوض منافســـات السباق 
العالمي و تحقيق المركز األول في الســـباق، 

منوهـــا بإســـهامات ســـموه فـــي دعـــم رياضة 
الفروسية.

 ورفـــع ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل 
خليفـــة رئيـــس المجلـــس البحرينـــي لأللعاب 
القتاليـــة، أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البـــالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، وإلـــى صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء، وإلى صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
ســـمو  تحقيـــق  بمناســـبة  الـــوزراء،  مجلـــس 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملـــك لألعمـــال الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس المجلـــس 
األول  المركـــز  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
في ســـباق كأس الســـعودية العالمـــي للخيل، 
وتحقيق ســـمو الشيخ عيســـى بن سلمان آل 
خليفـــة نجل ســـمو ولـــي العهـــد المركز األول 

في الشوط الثاني من السباق.
وهنأ سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة بفوز 
الحصـــان “بـــورت ليونز” ملك ســـموه بالمركز 
األول فـــي الشـــوط األول مـــن الســـباق، كمـــا 
وهنأ ســـموه ســـمو الشيخ عيســـى بن سلمان 

آل خليفـــة، بتحقيق الجواد “دارك باور” ملك 
ســـموه المركـــز األول في الشـــوط الثاني من 

السباق.
وأكد ســـموه أن انتصـــارات مملكـــة البحرين 
في سباق الســـعودية العالمي للخيل، جاءت 
بفضـــل مـــا يوليـــه حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه مـــن اهتمام كبير 
برياضة الخيل، والذي منحها مكانة مرموقة 
العالميـــة، مضيًفـــا  الرياضـــة  فـــي األوســـاط 
ســـموه أن اهتمـــام جاللتـــه أيـــده هللا بهـــذه 
الرياضـــة العريقة انتقل إلـــى األنجال الكرام، 
الذيـــن بـــادروا برعايتها ودعمهـــا من أجل أن 
تواصـــل تقدمها وتألقهـــا، وتحقيق مزيد من 
النجاحات التـــي تضاف لنجاحـــات البحرين 

في رياضة الخيل.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل 
خليفـــة: “ســـعداء بالنتيجـــة المشـــرفة التـــي 
حققها ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
في هذا الســـباق العالمي، وهذا ليس بغريب 
علـــى ســـموه، الذي دائًما عودنـــا على تحقيق 
فاهتمـــام  الخيـــل.  رياضـــة  فـــي  اإلنجـــازات 
ودعم ســـموه لهذه الرياضة هيـــأت الظروف 
المثاليـــة التي دفعت بالحصان “بورت ليونز” 
لقـــب الشـــوط األول بهـــذا الحـــدث  إلحـــراز 
الدولـــي”، معرًبـــا ســـموه عن ســـعادته بإنجاز 

سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في 
هـــذا الســـباق، والذي جاء من خـــالل الجهود 
المتميزة التي بذلها في تجهيز الجواد “دارك 
باور” للمشـــاركة وتقديم المســـتوى المشرف 

الذي حقق من خالله هذا االنتصار.
 إلـــى ذلك، رفع رئيـــس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشـــيخ علي بن خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفـــدى حفظه هللا ورعاه، وصاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
الســـمو  الموقـــر، وصاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، بمناســـبة تحقيق 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للمركز األول 
في ســـباق كأس الســـعودية العالمـــي للخيل، 
وتحقيق ســـمو الشيخ عيســـى بن سلمان بن 
حمد آل خليفة نجل ســـمو ولي العهد للمركز 

األول في الشوط الثاني من السباق.
وقـــدم الشـــيخ علي بـــن خليفة بـــن أحمد آل 
خليفـــة، التهانـــي إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن 

حمـــد آل خليفـــة بمناســـبة تحقيـــق الحصان 
)بـــورت ليونز( ملك ســـموه للمركـــز األول في 
بـــن  الشـــيخ عيســـى  الشـــوط األول وســـمو 
ســـلمان بن حمد آل خليفة بمناســـبة تحقيق 
الجواد )دارك باور( ملك ســـموه للمركز األول 

في الشوط الثاني من السباق.
وأكـــد رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة القدم أن رؤية واهتمام ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة مهـــدت المجـــال 
لحصول الحصان )بـــورت ليونز( على المركز 
األول في الســـباق العالمـــي، وذلك من خالل 
المثاليتيـــن  والتحضيـــر  اإلعـــداد  ظـــروف 

للسباق.
كمـــا نـــّوه الشـــيخ علي بـــن خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة بمتابعـــة واهتمـــام ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة في 
تجهيز الجواد )دارك باور( وتحقيق االنتصار 

الالفت في هذا المحفل الرياضي.
بدوره، رفع الشيخ أحمد بن علي بن عبدهللا 
آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق 
إلـــى حضـــرة  خالـــص التهانـــي والتبريـــكات 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى وصاحب الســـمو 
الملكـــي الشـــيخ خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
الســـمو  وصاحـــب  الموقـــر  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 

ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء بمناســـبة فوز ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملـــك لألعمـــال الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة في سباق الشوط 
األول مـــن كأس الســـعودية العالمـــي لســـباق 
الخيـــل للفئـــة المفتوحة لمســـافة 2100 متر 
وفوز سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد 
آل خليفـــة نائـــب رئيـــس الهيئة العليـــا لنادي 
راشد للفروسية وسباق الخيل بالمركز األول 

في الشوط الثاني من السباق.
وأكـــد رئيـــس نـــادي المحرق أن هـــذا اإلنجاز 
التـــي  لإلنجـــازات  تواصـــالً  يأتـــي  الجديـــد 
حققتهـــا هـــذه الرياضـــة األصيلـــة فـــي ظـــل 
اهتمـــام ودعم حضرة صاحب الجاللة عاهل 

البالد المفدى لرياضة الفروسية.
كمـــا هنأ رئيـــس نادي المحرق ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب مستشار 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
للشـــباب والرياضة بحصـــول الحصان بورت 
ليونـــز ملـــك ســـموه علـــى المركـــز األول فـــي 
الشـــوط األول، والـــذي يأتـــي ثمـــرة لجهـــود 
ســـموه الطيبـــة والمخلصـــة فـــي دعـــم هـــذه 
الرياضـــة التـــي توارثها من اآلبـــاء واألجداد 
الكـــرام، مؤكًدا أن جهود ســـمو الشـــيخ ناصر 
فـــي هذا المجال وضعت مملكة البحرين في 
مصـــاف الـــدول ذات الباع الطويـــل والخبرة 

في هذه السباقات.
وقـــّدم رئيـــس نـــادي المحـــرق التهنئة لســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل خليفـــة نائب 
رئيـــس الهيئة العليا لنادي راشـــد للفروســـية 
وســـباق الخيـــل على حصـــول الجـــواد دارك 
بـــاور ملـــك ســـموه علـــى المركـــز األول فـــي 
الشوط الثاني  واهتمام سموه بهذه الرياضة 

العربية واإلسالمية األصيلة.

الشيخ علي بن خليفة محمد النصفالشيخ أحمد بن عليسمو الشيخ سلمان بن محمد

األســــرة الرياضيـــة تهّنـــئ بإنجـــازات البحــريـــن
ــل ــ ــي ــ ــخ ــ ــل ــ فــــــــــي كـــــــــــــأس الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــي ل

سبورت
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حصلـــت الطبيبة ســـارة فاروق 
الدكتـــوراه  شـــهادة  علـــى 
العـــاج  فـــي  االكلينيكيـــة 
الشـــرف  بمرتبـــة  الطبيعـــي، 
ســـينت  جامعـــة  مـــن  العليـــا 
الواليـــات  فـــي  اوغيســـتين 
المتحدة األميركية في ديسمبر 
علـــى  حاصلـــة  وســـارة   .2019
الماجســـتير فـــي إدارة الجـــودة 
من الجامعـــة االيرلندية بمرتبة 

الشـــرف العليـــا أيضا فـــي العام 
2013. وعملـــت ســـارة 20 عاما 
في قســـم العـــاج الطبيعي في 
المستشفى العســـكري، ما أثرى 
وأضاف الكثير لخبرتها العلمية 
وتـــم  واإلداريـــة.  والعمليـــة 
ابتعاثهـــا للدراســـة إلـــى جامعة 
المتحـــدة  بالمملكـــة  نورثمبريـــا 
عندمـــا كانـــت تعمـــل فـــي قـــوة 

دفاع البحرين.

سارة تحصل على الدكتوراه االكلينيكية

“التسهيالت للسيارات” تحتفي بشراكتها مع “إكزوتك”
ــن ــي ــت ــرك ــش ــاون الــمــثــمــر والــمــتــمــيــز بـــيـــن ال ــعـ ــتـ ــالـ إشـــــــادة بـ

احتفت شــركة “التســهيالت للســيارات”، الوكيــل والموزع الحصــري لعالمات 
“جيــه ايــه ســي موتــور وهافــال وفوتــون”، بشــراكتها المثمــرة مــع “إكزوتــك 

للسيارات”، االسم الرائد في تجارة مبيعات السيارات في البحرين.

وأشـــاد المالـــك لـ “إكزوتك للســـيارات” 
المثمـــرة  بالشـــراكة  أميـــن،  نبيـــل 
والمتميـــزة وطويلـــة األمد مع شـــركة 
التســـهيات للســـيارات التـــي تمتلـــك 
التجاريـــة  العامـــات  مـــن  العديـــد 
المتميـــزة، التـــي لها ســـمعة طيبة في 
البـــارز  وبالـــدور  الســـيارات،  مجـــال 
والجـــذري الـــذي أحدثتـــه فـــي ســـوق 

السيارات بالبحرين.
ومن جانبه، أشـــاد المدير العام لشركة 
التســـهيات للســـيارات بريـــر جاســـم، 
بالـــدور الفعـــال الـــذي تلعبـــه “اكزوتك 
فـــي  الطيبـــة  وبســـمعتها  للســـيارات”، 
مجـــال مبيعات التجزئـــة عبر تقديمها 

نتائج متميزة في الســـنوات الماضية، 
إذ توفر خدمات رائعة وتائم تطلعات 
الزبائـــن بمختلـــف فئاتهم من موظفي 
الحكومـــة وموظفي القطـــاع الخاص 
وذوي الدخـــل المحـــدود والعقـــارات، 
ما يســـهل على المواطنين والمقيمين 
أقتناء ســـياراتهم بأفضل األســـعار مع 
توافـــر جميـــع الموديـــات ممـــا يجعل 
منهـــا الخيـــار المثالـــي لربـــات البيوت 
والمتقاعديـــن وطاب الجامعات، عبر 
توفير كافة العامات التجارية األكثر 
شـــهرًة بضمـــان الوكيـــل المعتمـــد عـــن 
طريق األقساط الميسرة بالتعاون مع 

“تسهيات البحرين”.

“كارفور” و “التعاونية الزراعية” توقعان مذكرة تفاهم
وقعت “كارفور”، التي تديرها شركة 
“ماجد الفطيم” في البحرين، مذكرة 
تفاهم مع جمعية البحرين التعاونية 
فـــي  بعامليـــن  الممثلـــة  الزراعيـــة، 
القطاع الزراعـــي الوطني البحريني؛ 
بهـــدف النهوض بهـــذا القطاع ودعم 
المزارعين البحرينيين العاملين فيه 
ومساعدتهم على تسويق المنتجات 
ينعكـــس  مـــا  البحرينيـــة،  الزراعيـــة 
على تعزيـــز التنوع واألمـــن الغذائي 
إيجابـــي  اقتصـــادي  أثـــر  وإحـــداث 

طويل األمد. 
للمبـــادرة  العـــام  األميـــن  وقالـــت 
الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي 
الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة 
اإلنتـــاج  علـــى  الطلـــب  تزايـــد  “لقـــد 
المحلـــي فـــي اآلونـــة األخيـــرة، وبدأ 
المســـتهلك يميـــز بين جـــودة اإلنتاج 

المنتجـــات  مـــن  وغيـــره  المحلـــي 
المســـتوردة، ونظـــًرا لغـــزارة وتنـــوع 
لـــدى المزارعيـــن،  اإلنتـــاج الزراعـــي 
لتنميـــة  الوطنيـــة  المبـــادرة  ســـعت 
المـــزارع  لدعـــم  الزراعـــي  القطـــاع 
البحرينـــي مـــن خـــال فتـــح منافـــذ 
وقنـــوات تســـويقية جديـــدة لتلبيـــة 
احتياجات الســـوق والمســـتهلك من 

الخضروات والفواكه المحلية”.
وأضافت “يعتبر القطاع الزراعي من 
أهـــم القطاعـــات فـــي تحقيـــق األمن 
الغذائـــي، وتعتبـــر عمليـــة التســـويق 
ومهـــم  مكمـــل  عامـــل  الزراعـــي 
للعمليـــة اإلنتاجيـــة ولضمان وصول 
المنتجـــات الزراعية للمســـتهلك بكل 

سهولة ويسر”.
اليـــوم  “نفخـــر  قائلـــة  واســـتطردت 
بهذا التعاون بيـــن أحد أبرز عامات 

“كارفـــور”  المنطقـــة  فـــي  التجزئـــة 
وبيـــن “جمعيـــة البحريـــن التعاونيـــة 
هـــذا  يســـهم  أن  آمليـــن  الزراعيـــة”، 
التعـــاون فـــي تعزيـــز المنافســـة بين 
وتطويـــر  لتحســـين  المزارعيـــن 
اســـتمرارية  وضمـــان  منتجاتهـــم 
المزارع في عمله واستدامة اإلنتاج 

الزراعي في البحرين”. 
ومـــن جهتـــه، قـــال مديـــر “كارفـــور” 
البحرين لدى ماجد الفطيم للتجزئة، 
جيـــروم عقـــل “يســـعدنا فـــي كارفور 
البحريـــن أن نكـــون جـــزًءا مـــن هذه 

التزامنـــا  تعكـــس  التـــي  المبـــادرة 
بتحقيـــق أثر اقتصـــادي إيجابي في 
القطـــاع الزراعـــي، ونعمـــل من خال 
جهودنا المتنوعة على المساهمة في 
تحقيق رؤية البحرين لوضع وتنفيذ 
مشروع استراتيجي لإلنتاج الوطني 
الغذائي، والذي تساهم فيه المبادرة 

الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عبر 
تخصيـــص مواقـــع لإلنتـــاج النباتـــي 
ورفـــع نســـبة اإلنتـــاج المحلـــي فـــي 
األسواق، وتطوير القدرات الوطنية 
في مجال الصناعات الغذائية، ولعب 
مختلـــف  بيـــن  المثمـــرة  الشـــراكات 
التـــي  الشـــراكة  كهـــذه  األطـــراف، 

بدأناهـــا اليوم مـــع جمعيـــة البحرين 
التعاونيـــة الزراعيـــة، دوًرا جوهرًيـــا 
فـــي تعزيـــز هـــذه المســـاعي، ونحـــن 
مـــن جهتنـــا ســـعداء بهـــذا التعـــاون 
لترويج وتســـويق اإلنتاج البحريني 
في متاجرنا، لنواصل تحقيق أســـعد 

اللحظات لكل الناس كل يوم”.

بحضور الشيخة 
مرام بنت عيسى 

آل خليفة

أعلنـــت شـــركة “موترســـيتي”، الوكيـــل الحصري لســـيارات “ســـانغ يونغ” في 
البحريـــن، عـــن وصـــول ســـيارة Tivoli 2020 إلـــى الســـوق البحرينيـــة، وهي 
سيارة متعددة األغراض )SUV( تجمع بين الفخامة واألناقة واألداء الواثق. 
وبهـــذه المناســـبة، تحـــدث رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة موترســـيتي وليـــد 
إبراهيـــم كانـــو، ُمســـلطًا الضـــوء على التوجـــه الجديـــد لعامة “ســـانغ يونغ” 
ومشـــيدًا بطراز Tivoli، قائاً “كشـــفت عامة “سانغ يونغ” حديثًا عن اتباعها 
اســـتراتيجية جديـــدة لمركباتها التي تظهر بوضوح فـــي هذا الطراز الجديد 
وحصلت Tivoli على شـــعبية واســـعة في البحرين في اآلونة األخيرة وذلك 
ألناقـــة مظهرها الخارجي، تصميمها الداخلي الذي يتســـم بالرقي والفخامة 
وســـعرها المناسب للجميع، ونحن على ثقة بأن هذا الطراز الجديد سيحقق 

أيضًا نجاحًا باهرًا”.

“موترسيتي” تطلق
سانغ يونغ “Tivoli” الجديدة

الـــبـــنـــك خـــــدمـــــات  مـــــن  مـــســـتـــفـــيـــد  آالف   6

حميدان يؤكد أهمية “األسرة” في تنمية المجتمع

افتتــح وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة رئيــس مجلس إدارة البنــك جميل حميدان، أخيــًرا، المقر الجديد لبنك األســرة في المنطقة الدبلوماســية، 
بحضور أعضاء مجلس إدارة البنك، إلى جانب عدد من الرؤســاء التنفيذيين للبنوك المســاهمة في بنك األســرة، وشــخصيات وفعاليات اقتصادية.

وتم بهذه المناسبة تكريم عدد من موظفي البنك الذين مضى على تعيينهم 10 سنوات، إلى جانب تكريم عدد من زبائن البنك المميزين.

وقال الرئيـــس التنفيـــذي للبنك “ما 
اآلالف  أحـــام  تتحـــول  أن  أجمـــل 
االعتمـــاد  إلـــى  المتطلعيـــن  مـــن 
المالـــي  واالســـتقال  الـــذات  علـــى 
ورفـــع مســـتوى حياتهـــم المعيشـــي 
وكذلك مســـتوى أســـرهم إلى واقع 
جهودهـــم  تتحـــول  وأن  ملمـــوس، 
إلـــى قصص نجـــاح واقعيـــة نرويها 
لألجيال القادمة ونشـــير إليها بفخر 
واعتـــزاز. ومـــا أجمـــل أن يتحـــول 
عاطـــل عـــن العمل أو أســـرة متلقية 
للمســـاعدات االجتماعيـــة إلى أســـر 
أنفســـهم  علـــى  يعتمـــدون  منتجـــة 
أصحـــاب  إلـــى  أفرادهـــا  ويتحـــول 
مشـــروعات صغيـــرة ناجحـــة، مـــن 
لهـــم  األســـرة  بنـــك  توفيـــر  خـــال 
المطابـــق  التمويـــل  فقـــط  ليـــس   –
للشريعة اإلسامية بدون كفالة وال 
ضمانات وبأقل تكلفة في األسواق 
– بـــل أيضـــا الخدمـــات غيـــر المالية 
مـــن تدريب واستشـــارة ومشـــاركة 

مجانية في المعارض واألسواق”. 
بالتمويـــل  األســـرة  بنـــك  ويقـــوم 
للمواطنيـــن  الصغـــر  متناهـــي 
تمكيـــن  توجهـــات  مـــع  والمتوافـــق 
وإطـــاق  المســـتهدفة  الفئـــات 

مســـتوياتهم  وتحســـين  قدراتهـــم 
المعيشية، إذ يهدف البنك بالدرجة 
األولى الى تطوير الطبقة الوسطى 
متلقـــي  مـــن  المواطنيـــن  وتمكيـــن 
المســـاعدات االجتماعية وتســـهيل 
ريادة األعمال ومشروعاتهم المهنية 
الخاصة بهم، حيث يســـتكمل البنك 
في هذا االتجاه منظومة الخدمات 
التي توفرهـــا الحكومـــة البحرينية 
للمؤسســـات  الداعمـــة  والجهـــات 

الصغيرة والمتوسطة.

وأوضـــح حميـــدان أن البنـــك حقق 
الماضيـــة  العشـــر  الســـنوات  خـــال 
تطورًا في قطاع األعمال من خال 
اإلسهام مع رواد األعمال في تحقيق 
قصـــص نجـــاح مختلفة، وتحســـين 
مســـتوى دخل مئات األفراد واألسر 
من ذوي الدخل المحدود من خال 
ومشـــروعاتهم،  أفكارهـــم  تمويـــل 
لرفـــع مســـتوى دخلهـــم، فضـــاً عن 
تقديم االستشـــارات المناســـبة لهم 
بأعمالهـــم  للنهـــوض  ومســـاعدتهم 

وأنشـــطتهم، وتزويدهـــم بالخطـــط 
منتجاتهـــم،  لتســـويق  الازمـــة 
وتدريبهم على مهارة إدارة األعمال 
األساســـية، مشـــيرًا إلى زيـــادة عدد 
المســـتفيدين مـــن خدمـــات البنـــك 
كان  إذ  واالستشـــارية،  التمويليـــة 
 )344(  2012 العـــام  فـــي  عددهـــم 
مســـتفيدًا، فـــي حيـــن شـــهد العـــام 
2019 زيـــادة فـــي عددهـــم ليصبح 
)6000( مســـتفيد، وبمبالغ تجاوزت 

الـ 13 مليون دينار.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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تحمل إليك األجواء الفلكية تشجيًعا ودعًما.

محطات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل.

الصحة كنز، إذا حافظت عليه استفدت منه.

تتمتع بموهبة مميزة وبقدرة كبيرة على 
التخطيط.

الصراحة والصدق هما مفتاح كل نجاح لك.

قّلة النوم تسبب لك الجهد والتعب واإلرهاق.

عليك أن تجد حلوًل عملية وسريعة للمشكالت.

 قد تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة.

تجنب قدر اإلمكان المقالي والدسم ليال.

قد تجد أحياًنا أن اآلخرين يعتمدون عليك 
كثيًرا.

يستحسن أن تكون على مستوى طموح األهل.

كن مستعدا لمواجهة المصاعب مهما حصل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

2 مارس

 1943
وقوع “معركة بسمارك البحرية” 
أثناء الحـــرب العالميـــة الثانية، 
األميركيـــة  القـــوات  قامـــت  إذ 
واألسترالية بإغراق قافلة سفن 

يابانية.

نشر الفنان اللبناني عاصي الحالني عبر حسابه في موقع 
“تويتر”، فيديو تشــويقيا من الحلقة المقبلة في برنامج 
المواهب “ذا فويس كيدز” وكتب معلقا “شو عم بيصير 
باالســتيديو انتظرونــا”. وأكــد الفيديو تواجــد اإلعالمية 

اللبنانيــة أنابيــال هــالل في آخــر حلقتين مــن البرنامج، 
وظهر الحالنــي واضعا كمامة، لتقوم بعدها عجرم بتهديده 

ممازحــة. وتفاعل الجمهور مع الفيديو، متســائلين عن ســر ظهــور الحالني 
بالكمامة وهل لفيروس كورونا عالقة باألمر؟

احتفلــت الفنانتــان نجــوى كــرم وســيرين عبدالنور 
في األســبوع األخير من شــهر فبرايــر الماضي بعيد 
ميالدهمــا، إذ عبرتا عــن اســتمرارية المحبة وعمق 
الصداقــة بينهمــا، فظهرتا فــي فيديو جديــد وهما 

تعايــدان بعضهمــا البعــض، وعّلقــت “عبــد النــور” 
قائلــة بالعامية اللبنانية “بحبك قد مــا في حب بالدني، 

وبتمنالك النور والفرح الدائــم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية، وينعاد 
عليكي بالسالم واألمان الله يحميلي ياكي من كل شر”.

أكدت الفنانة شيرين رضا في حوارها مع بالل العربي، أنها 
منعــت ابنتها “نور” من اســتغالل اســم والدها الفنان 
عمرو دياب، وشــرحت في حديثها المسّجل أنها ال تريد 
البنتها االرتكاز  على نجاح والدها لتحقق ذاتها في حياتها 

العملية، ما دفعها لتشــجيعها لالعتمــاد على جهودها 
الذاتية وشــق طريقها. وأوضحت أنها طلبت منها أال تقول 

“أنا نور عمرو دياب”؛ ألن ابنتها يجب أن تعمل بجهٍد شــخصي، وقالت: بنتي 
الزم تشتغل وتاخد بالها من  نفسها وُتنجز كل هذه األشياء وحدها”. 

اسم والدهاعيد ميالدكمامة عاصي
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 MagicBookو MagicBook 14 عن إطالق أجهزة ”HONOR“ أعلنت
15 لألســـواق العالميـــة بالجيل الثاني من معالـــج AMD Ryzen 5، مع 

Magic Link 2.0، كما تتميز األجهزة بإطارات نحيفة.
ويتميـــز جهـــاز MagicBook 14 بتصميـــم نحيـــف وخفيـــف الـــوزن، 
 USB C ويدعم عمر شـــحن يصل إلى 10 ساعات تقريبًا، ويضم منفذ
للشحن مع بطارية بقدرة 65W وتقنية الشحن السريع، وتتميز شاشة 

الجهاز بتصميم FullView بأبعاد أعلى للشاشة.
وتضم سلســـلة أجهـــزة MagicBook كاميرة webcam منبثقة، يمكن 
تنشـــيطها عبر زر مخصص في لوحة المفاتيح، كما يعمل زر التشغيل 
كمستشعر للبصمة، الذي يتيح تنشيط سريع للجهاز مع ميزة الوصول 

السريع للتطبيقات، والتسجيل السريع بمعايير أعلى للحماية.
ويضـــم جهـــاز MagicBook مروحـــة للتبريـــد بتصميـــم S؛ لتحســـين 

عملية التبريد في الجهاز وتدفق الهواء بكفاءة أعلى بنسبة 38 %.

”HONOR“ كمبيوتر جديد من

 1953
بث حفل توزيع جائزة “األوسكار” ألول مرة على شاشة التلفزيون.

 1955
ملك كمبوديا “ سيهانوك” يتخلى عن العرش لصالح والده الملك “نورودوم “.

 1962
الجيش البورمي بقيادة الجنرال “ني ون” يستولي على السلطة في انقالب.

 1970
اإلعالن عن قيام جمهورية روديسيا وقطع آخر صلة لها مع التاج البريطاني.

 2018
وفاة 26 شخًصا وإصابة 4 آخرين في حريق اندلع في العاصمة األذربيجانية.

سيحصل تطبيق “تيك توك” 
على إضافة جديدة وكبيرة 

من مقاطع الموسيقى 
من الفنانين المستقلين؛ 

إلتاحتها لالستخدام في 
مقاطع الفيديو، بفضل 

االتفاقية التي تم توقيعها 
مع “Merlin” لترخيص 

استخدام المقاطع التي 
تملك حقوق ملكيتها.

أعمــال المعــرض كأنهــا تحكي قصة فــي الفضــاء المفتوح

“بيت البنك”.. قيم فنية عالمية

يمكننــا القــول إن معــرض” بيت البنك” الــذي أقامته الفنانة لبنى األمين وشــارك 
به 25 فنانا، أحدث انقالبا في مفهوم التشكيل مع التعبير عن قيم فنية عالمية 
ومضمون إنساني عام، عبر الدللة الرمزية للخامات المتعددة التي استخدمت 
في المعرض من ناحية، والتعبير عن هموم اإلنســان المعاصر ورغبته واغترابه 

من الناحية األخرى. 

كل األعمـــال التـــي عرضـــت تبـــدو كمـــا 
لـــو أنها تحكـــي قصة، فكل عمـــل يقود 
بالضرورة إلى اآلخر، وقد يكون أحيانا 
نفـــس  علـــى  متتاليـــات  أو  متتابعـــات 
الفكـــرة، والتـــوازن المحقـــق بيـــن كافة 
األعمال أكثر من رائع، وتنوع الحركات 
واألشـــكال يجعـــل المتلقـــي يعتقـــد أن 
مشـــخص  هندســـي  طابـــع  لهـــا  الكتـــل 
بـــل  وتنطلـــق،  مكانهـــا  مـــن  ســـتتحرك 
وتتكلم، وان كل زاوية من زوايا القطع 
الكثيرة التـــي احتواها المعرض تعطي 

العين شكال جديدا، جميال ومعبرا.
وبعـــض األعمـــال لونهـــا هـــادئ، رصين، 
الفراغـــات  وتعـــد  واعيـــة،  والفراغـــات 
المحيطـــة بالعمـــل مـــن كافـــة الجوانب 
عامـــال مـــن العوامـــل المهمة فـــي رؤية 

العمل وتفهمه.
إنها مرتبطة به ارتباطا مباشـــرا. وبقوة 
خيـــال بعض المشـــاركين فـــي المعرض 
وجـــدوا أن بعـــض األعمـــال تحتاج إلى 
الهـــواء الطلـــق، وإلى المـــكان المفتوح، 
وإلـــى حديقـــة؛ كـــي تتنفـــس وتعيـــش 
وتقـــع أنظار الجمهـــور على أعمال فنية 
جميلـــة وقيمـــة، فتخلـــق بذلـــك الذوق 

الفني والتربية الجمالية.
الكبيـــرة  األحجـــام  ذات  واألعمـــال 
فـــي المعـــرض، اقـــرب إلـــى التجريدية 
الهندســـية لكنها واعية، فقد عبر الفنان 
فـــي تلك األعمـــال “خاصـــة النخلة” عن 
شـــيء غيـــر محســـوس، عن عالـــم غير 

مرئي.
 والفنانـــون المشـــاركون فـــي المعـــرض 
إلـــى جانـــب لبنـــى األميـــن، هـــم: أصغر 
إســـماعيل، نبيلـــة الخيـــر، وهـــاب تقي، 
فائقـــة الحســـن، نـــادر العباســـي، جعفر 
العريبـــي، زهيـــر الســـعيد، علي حســـين 
ميـــرزا، أحمـــد أمـــام، حازم طـــه، عباس 
يوسف، فيصل ســـمرة، محسن غريب، 
محســـن المبارك، جيهـــان صالح، عادل 
فـــال  النعيمـــي، علـــى  العباســـي، مريـــم 
مرزي، على أوغلو، وفاء الغتم، أســـماء 
مـــراد، حنان آل خليفـــة، محمد المبارك، 
البوعينيـــن  محمـــد  الصيرفـــي،  نـــور 

ومتابعة إنتاج موسى الحايكي.
ومشـــروع “بيـــت البنـــك” يســـتمر لغاية 
١٤ مـــارس وهـــو المشـــروع الرابـــع من 
سلســـلة المشـــاريع التـــي أطلقتهـــا لبنى 
األمين في الســـنوات الماضيـــة، ابتداء 
مـــن مشـــروع “نـــزل 88” العـــام 2013، 
ومشـــروع “العمارة 1466” العام 2014، 

ثم مشروع “ البيت” العام 2018
وكانت محاور الورشة والمعرض تعنى 
بتأثير البنك على مجتمعنا ومســـاهمته 
تغيـــرت  هـــل  الوعـــي،  تشـــكيل  فـــي 
أشـــكال العالقات اإلنسانية بعد دخول 
المؤسســـات المالية؟ وما البديل لفكرة 
البنك في المســـتقبل؟ وهـــل المقتنيات 
الفكريـــة واإلنســـانية اقـــل أهميـــة مـــن 

المقتنيات المادية؟
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زفة مغربية لهيفاء في حفل االستقبال الثاني لطفليها
هيفـــاء  البحرينيـــة  الفنانـــة  أقامـــت 
اإلماراتـــي  الفنـــان  وزوجهـــا  حســـين 
حبيـــب غلـــوم حفـــل اســـتقبال فخـــم 
وجواهـــر،  ســـلطان  لتوأمهمـــا  جديـــد 
فـــي اإلمـــارات العربية المتحـــدة، بعد 
3 أشـــهر مـــن الحفل األول الـــذي أقيم 

للتوأم في البحرين.
مـــن  بعضـــا  هيفـــاء  الفنانـــة  ونشـــرت 
صـــور حفـــل االســـتقبال الثانـــي، الذي 
أقيـــم لتوأمهـــا ســـلطان وجواهـــر في 
اإلمـــارات، بعـــد أن أقيـــم الحفل األول 

لهما عند والدتهما في دولة البحرين.
عبـــر  نشـــرتها هيفـــاء  التـــي  والصـــور 
خاصية “االســـتوري” في حسابها على 
“إنســـتغرام”، أظهـــرت مـــدى الفخامـــة 
التـــي كانـــت فـــي الحفل الـــذي حضره 
العديد من أصدقاء وزمالء النجمين، 
وظهـــرت الهدايا المتنوعـــة التي كتب 
عليها أســـماء التوأم سلطان وجواهر، 
والمشـــروبات،  األطعمـــة  وزينـــت 
والتقطت هيفاء العديد من الصور مع 

زوجها حبيب أثناء الحفل.
وأقيم للفنانة هيفاء زفة مغربية أثناء 
حفـــل االســـتقبال، إذ زفـــت بالزغاريد 
وقـــت ظهورها األول، ونشـــرت هيفاء 
ابنتهـــا جواهـــر،  مـــع  تجمعهـــا  صـــورا 
وعلقـــت عليهـــا قائلـــة “يـــا قطعـــة من 

روحي يا أحلى جواهر”.
ونشـــرت هيفـــاء شـــكرا عبـــر حســـابها 

على “انســـتغرام” لجميع من ســـاعدها 
في أقامـــة حفل اســـتقبال توأمها في 
اإلمـــارات، فكتبت “اســـتقبال ســـلطان 
وجواهـــر، شـــكرا لـــكل مـــن شـــارك في 
تنســـيق استقبال سلطان وجواهر في 

اإلمارات الحبيبة”.
وأقـــام حبيب وهيفاء حفل اســـتقبال 
فـــي  وجواهـــر  ســـلطان  للتـــوأم  أول 

دولة البحرين عند والدتهما في شـــهر 
نوفمبـــر الماضي، وحضـــره العديد من 
نجـــوم الخليج، منهم: الفنانة شـــيماء 

سبت، والفنان الراحل علي الغرير.
وظهـــر حبيب فـــي فيديـــو قصير عند 
والدة زوجتـــه، كشـــف فيه عـــن ميالد 
كل مـــن ســـلطان وجواهـــر فـــي إحدى 

مستشفيات البحرين.

ريدفورد يترأس لجنة تحكيم “البحر األحمر للفيلم القصير”
المستمر ــوي  ــي ــح ال ورصـــيـــدهـــا  ــة  ــودي ــع ــس ال الــســيــنــمــا  نــــواة  ــي  هـ ــرة  ــي ــص ــق ال األفـــــام 

أعلــن مهرجــان البحــر األحمــر الســينمائي الدولــي، عــن اختيــار تيــم ريدفورد 
لرئاســة لجنــة تحكيم مســابقة البحــر األحمر للفيلم القصيــر. ويعتبر ريدفورد 
مــن رّواد مبرمجــي الفيلــم القصيــر، عبــر ادارته لمهرجــان “كليرمــون- فيران” 

الدولي لألفالم القصيرة في فرنسا.

وينضـــم إليـــه فـــي لجنـــة التحكيـــم مديـــر 
مهرجـــان أفـــالم الســـعودية أحمـــد المـــال، 

والممثلة التونسية نجالء بن عبدهللا.
صّبـــاغ  محمـــود  المهرجـــان  مديـــر   وأكـــد 
أن ”األفـــالم القصيـــرة هـــي نـــواة الســـينما 
الســـعودية، ورصيدهـــا الحيوي المســـتمر، 
لقد أردنا من خالل إطالق مســـابقة صلبة 
للفيلـــم العربـــي القصيـــر أن نقدم مســـاحة 
إضافية تشجع على مزيد من االكتشافات 

وعلى مزيد من االستمرارية”. 
7 دول  13 فيلًمـــا مـــن   وتضـــم المســـابقة 
عربية، ترّكـــز غالبيتها على آثار التحوالت 
االجتماعيـــة، وانعكاســـاتها علـــى خبراتنـــا 
الحياتيـــة، ســـواء فيمـــا يتعلـــق بالعالقات 
بمـــا  عالقاتنـــا  أو  والشـــخصية،  العائليـــة 
حولنـــا. وتمّثل المســـابقة التي تســـتهدف 
المخرجيـــن العـــرب نبـــض الجيـــل الجديد 
مـــن المبدعيـــن تقـــّدم مـــن خاللها أشـــكااًل 
ســـينمائية مبتكـــرة تخـــرج عـــن المألـــوف 

والنمطي.
تيـــم  التحكيـــم  لجنـــة  رئيـــس  أن    ُيذكـــر 
ريدفورد )فرنســـا( قضى مســـيرته المهنية 
فـــي عدد من المؤسســـات والجهـــات التي 
جميـــع  فـــي  الســـينمائي  بالشـــأن  تعنـــى 
أنحـــاء أوروبـــا، خصوًصـــا تلـــك الداعمـــة 
لصناعـــة األفـــالم القصيـــرة.  ســـاهم أحمد 
المال )الســـعودية( بإثراء المشـــهد الثقافي 
السعودي، فهو شاعر وأديب، وخبير فني، 
ومستشـــار ثقافـــي، شـــارك فـــي تأســـيس 
الســـعودية  أفـــالم  مهرجـــان  إدارة  ثـــم 
منـــذ 2008، ومهرجـــان بيـــت الشـــعر بيـــن 
2015 و2017، وشـــغل منصـــب  العاميـــن 
المديـــر اإلداري وعضو مجلس إدارة نادي 
المنطقـــة الشـــرقية األدبـــي بيـــن العاميـــن 

2006 و2010.
و بـــدأت نجالء عبد هللا )تونس( مســـيرتها 
أمـــام الكاميـــرا فـــي عـــدد مـــن اإلعالنـــات 
قبـــل أن تظهر في أول مسلســـل رمضاني 

تلفزيوني العام 2009 بعنوان ”دنيا“.

وظهـــرت ألول مـــرة على الشاشـــة الكبيرة 
فـــي دور ليلـــى فـــي فيلـــم ”فـــوس نـــوت“ 
)2012( للمخرج مجدي الســـميري، ثم في 
”تالـــة مون أمـــور“ )2016( لمهـــدي هميلي، 
ثـــم إلى جانب ســـامي بوعجيلة في ”بيك 
نعيـــش“ )2019( لمهـــدي برصـــاوي، الـــذي 
عـــرض ألول مـــرة فـــي مهرجـــان البندقية 
مســـابقته  ضمـــن  الدولـــي  الســـينمائي 

الرسمية.

“.. ومتى أنام؟”

يعجـــز آدم عـــن النوم، فيقرر قضـــاء الليل 
فـــي العمـــل. فجـــأة يســـمع صـــوت امـــرأة 
تناديـــه مـــن المطبـــخ، لكنـــه ال يجـــد أحًدا 
هناك. وســـرعان ما يجد نفســـه في دوامة 

من األحالم.
ويقـــّدم الفيلـــم رؤية قوية، عـــن صراعات 
داخلية، تسلب صاحبها القدرة على النوم، 

ويأخذنا إلى ليلة مليئة باألحداث.

بركات

أثنـــاء التحضيـــر لعـــرس حفيـــده، يحاول 
بطل الفيلم التأقلم مع الحياة في بيروت، 

تلك المدينة التي أصبحت غريبة عليه.
مـــن  عالـــم  فـــي  ترحـــل  مؤثـــرة،  بدرامـــا 
الذكريات، وتتجـــاوز من خاللها المخرجة 
مشـــاعر الحنين، لتسلط الضوء على حياة 

متغيرة، قلًبا وقالًبا.

غيوم

إخراج: مزنة المسافر
تـــدور أحـــداث الفيلـــم فـــي جنـــوب ُعمان 
1978، وتـــروي قصة دبـــالن، الذي يعيش 
مع أبنائه ســـلمى وعمرو فـــي قرية تراثية 

بعد أن فقد زوجته. 
ويواجه دبالن ضغوطات من أفراد قبيلته 
لقتـــل فهـــد يشـــكل تهديـــًدا ألهـــل القرية، 
ولكـــن تـــزداد األمور تعقيـــًدا حين يقرر أن 

يطلق سراح الحيوان. 

ارتداد

يقـــوم الزوجان بأول زيـــارة لبلدة العريس 
حياتهمـــا  أن  ليكتشـــفا  زفافهمـــا،  بعـــد 
المعاصـــرة ما هـــي إال عالم مختلـــف تماًما 

عما ينتظرهما هناك.
و على آية التـــي تحاول جاهدة أن يقبلها 
أهـــل زوجهـــا القيـــام بخيـــار صعـــب، بينما 
يواجـــه زوجهـــا نـــادر العواقب، ممـــا يضع 

عالقتهما أمام تحٍد حقيقي.

موال تاني

اليوميـــة  الحيـــاة  مـــن  حميميـــة  مشـــاهد 
المـــرأة وحيـــدة، تعيـــش حيـــاة مســـتقلة، 

تالحقها أفكارها وحواراتها الشخصية.
تأخذنـــا ســـارة طيبـــة بأدائهـــا المتميز إلى 
عالـــم تملـــؤه الكآبـــة، والخـــوف، والتـــردد، 
التقطتـــه بإبـــداع عدســـة المخـــرج هشـــام 

فاضل.

 ال يهم إن نفقت البهائم

عبد هللا، راعي يعيش في منطقة معزولة 
بجبال األطلس.

يواجه عاصفة ثلجية، وينطلق وحيًدا في 
رحلة طويلة عبر جبال وتضاريس صعبة، 
ليجد نفســـه في قرية مهجورة، انتهت بها 
الحياة إثر ظـــروف غامضة. هناك، يواجه 
ضعـــف الحياة اإلنســـانية، ويتصـــارع فيه 

الشك باليقين.

سكون

في بيروت، تنقلب الحياة الزوجية لمريم 
رأًســـا على عقب حين تكتشف أنها حامل، 
إذ تجد نفســـها سجينة لعالم من األكاذيب 
والضغـــوط االجتماعيـــة. فهـــل تنجح في 

التحرر من سجنها؟
 

الحد الساعة خمسة
هديـــل أنانيـــة بشـــكل ال يوصـــف، حتى لو 
كان على حســـاب اآلخرين. فإلى أي مدى 
يمكنها الذهاب لتحقيق طموحاتها؟ وهل 

يستحق الثمن الذي يجب دفعه؟
المشـــاهد  بيـــن  الحاجـــز  المخـــرج  يكســـر 
والممثـــل ببراعـــة، ليكشـــف قصـــة الفيلـــم 

وخفايا اللعبة.

أحّن إليِك، أحّن إلي

أفكار مشتتة، وأسئلة بال أجوبة، يطرحها 
المخـــرج فـــارس رجـــوب في لغـــة بصرية 
متميزة، يتأمل من خاللها مالمح اإلنسان 
والمدينـــة. تتمازج الرجولـــة باألنوثة، عبر 
األداء الرائـــع لنديم ريماوي الذي يكشـــف 
النقـــاب عـــن الـــروح اإلنســـانية على شـــفا 
الهاوية. هناك، على الهامش، وفي المنفى، 

تجتمع قوى غريبة.

من يحرقن الليل

األختان السعوديتان سلسبيل ووسن في 
حالة تمرد تقودهما إلى لحظة من التوتر، 
ثـــم التقـــارب. سلســـبيل التـــي لـــم تتجاوز 
عامهـــا الثالث عشـــر، هي مراهقـــة تحّركها 
مشـــاعر اإلحباط وتحارب من أجل شيء 
مـــن االســـتقالل. الفتاتـــان يؤّرقهمـــا ســـن 
التملمـــل وقلة الصبر، وتحاوالن اكتشـــاف 

أحالمها في عتم ليلة تقضياها مًعا.

الخد اآلخر

بعـــد أن تعرضـــت ابنـــة نشـــأت لهجـــوم 
أن  عليـــه  الجيـــران،  كلـــب  مـــن  شـــرس 
يواجـــه االدعاءات بأنها هي من تســـبب 
باالعتداء. تجّره االتهامات إلى مواجهة 

ســـاخنة مـــع طليقتـــه، فـــال يجـــد أمامـــه 
سوى تفريغ غضبه على الجاني.

الذنـــب، والتكفيـــر عنـــه،  بيـــن مشـــاعر   
واالنتقام، حكاية أبطالها شخصياتها.

راجع

يعـــود طارق إلـــى تونس بعد 7 ســـنوات 
مـــن عزلته فـــي إيطاليا، ويلتقـــي بجاره 
خالد. خالد هـــو عكس طارق تماًما، فهو 
رجـــل ناجـــح، وســـيم، ويحب مســـاعدة 
اآلخرين. وتقترب المخرجة شارلي كوكا 
مـــن شـــخصيات فيلمها بشـــكل ملحوظ، 
إلـــى  المشـــاهد  تجـــذب  أن  فتســـتطيع 
أبعادهـــا وحياتها وصراعاتهـــا الداخلية، 
فيما تسلط الضوء على قضايا مثل آثار 

البقاء، والرحيل، والعودة إلى الوطن.

حّنة ورد

حليمة، الجئة سودانية تعيش في مصر، 
وتعمـــل في رســـم الحنة فـــي األعراس. 
وما بدأ كيوم عادي في تحضير عروس 
يـــوم زفافهـــا فـــي أحـــد أحيـــاء الجيزة، 
يتحـــول إلى سلســـلة من األحـــداث غير 
المتوقعة حين تقرر ابنتها ورد اكتشاف 

المنطقة.

فيلم سكونفيلم أحن إليك احن إلي

فيلم ارتداد

بعد 5 أشهر من إعالنهما انتظارهما طفلهما األول، أعلنت الممثلة  «
والراقصة األميركية من أصوٍل لبنانية جينا ديوان، والممثل ستيف 

كازي خطبتهما عبر صفحاتهما الخاصة على أحد مواقع التواصل 
االجتماعي.

٢٣

tariq_albahhar
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احتفال بعيد ميالد يتحّول لكارثة في روسيا
تحــّول احتفــال بعيــد ميــاد إحــدى النجمــات الروســيات 
المؤثــرات علــى انســتغرام لكارثــة، وذلــك بعــد أن تســببت 

“فكرة غريبة” لاحتفاء بهذه المناسبة بمقتل أشخاص.
 وأسفرت محاولة إلضفاء تأثير جمالي ومرح على احتفال 
بعيد مياد يكاترينا ديدينكو الـ29 في مجمع للسباحة في 
موسكو، عن مقتل ثاثة أشخاص على األقل، وذلك بعدما 
صــّب المحتفلــون 25 كيلوغراًمــا مــن الجليــد الجــاف فــي 
حوض السباحة، األمر الذي جعل من كانوا داخله يفقدون 

الوعي، وفق ما ذكرت صحيفة “اإلندبندنت” البريطانية.
 كذلك ُأصيب العديد من األشخاص جراء ذلك، بمن فيهم 
زوج يكاترينــا، فالنتيــن ديدينكــو، البالغ من العمر 32 عاًما، 

والذي ُيقال إنه من بين الضحايا.
وكانــت يكاترينــا، األم لولدين، قد نشــرت في وقت ســابق 
رســالة فيديــو تبلــغ فيهــا متابعيهــا علــى انســتغرام، الذين 
وصلوا إلى مليون، أنه تم نقل زوجها إلى العناية المركزة.
 يشــار إلــى أن الثلــج الجاف، هو الشــكل المجمــد من ثاني 
أكســيد الكربــون، وينتــج عنــه بخــار ثقيل عنــد وضعه في 

الماء.
ووفًقــا للتقاريــر، فــإن ســبب وفــاة األشــخاص الثاثــة لــم 
يعــرف بعــد، غيــر أن البخــار المتصاعــد مــن الثلــج الجــاف 

يمكن أن يســبب ارتفاع مســتوى ثاني أكسيد الكربون في 
الدم عند إطاقه في مساحة غير جيدة التهوية.

 وتواصــل لجنــة التحقيق الروســية التحقيــق في الحادث 
المأســاوي، حيــث أكــدت المتحدثة باســم لجنــة التحقيق، 
يوليــا إيفانوفــا، أنــه إلــى جانــب ســقوط 3 قتلــى، أصيــب 

أشخاص آخرون، دون أن تحدد عددهم.
الجديــر بالذكــر أن يكاترينــا هــي صيدالنيــة مؤهلــة تقــوم 
بتقديم نصائح، على صفحتها في انســتغرام، حول كيفية 

توفير األموال التي يتم إنفاقها على المنتجات الطبية.

صدمــت اإلعاميــة األميركيــة، أوبــرا 
وينفري، معجبيها، بعد ســقوطها على 
خشــبة المســرح، خال إلقائها خطاًبا، 
يــوم الســبت، بشــأن تحقيــق التــوازن 

في الحياة، واتباع نظام صحي.
 وأثناء قول أوبرا )66 عاًما( للجمهور: 
بالنســبة  الصحــة  تعريــف  هــو  “هــذا 
لــي”، تعثــرت قدماهــا وســقطت علــى 
بالمســرح  عامــل  وســارع  المســرح. 
لمساعدة أوبرا وينفري على النهوض، 
حــار،  بتصفيــق  الجمهــور  ودعمهــا 

لتوّجه الشكر لهم.
ذا  حذاءهــا  وينفــري  أوبــرا  والمــت 
الكعب الطويل، في سقوطها المحرج 
على المســرح، لتقوم بخلعه وتواصل 
إلقــاء خطابهــا وهي حافيــة القدمين، 
قبــل أن يتــم توفيــر لهــا حــذاء جديد 
أكثــر راحــة.  وبعد ســقوطها، مازحت 
الجيــد  “مــن  قائلــة:  الجمهــور  أوبــرا 
أننــي أتحــدث عــن التوازن ثم أســقط 

بعدها”.

أوبرا وينفري تسقط خالل 
حديثها عن “التوازن”

وافــق مجلــس النــواب األردنــي علــى إصــدار بيــان يطالــب األردنييــن بتجنــب التقبيل 
في المناســبات والتجمعات العامة، وذلك حفاًظا على الســامة العامة، ومنًعا النتشــار 
فيــروس كورونــا بيــن المواطنيــن.  وقال رئيس مجلــس النواب األردنــي باإلنابة نصار 
القيسي إن عدًدا من نواب المجلس طلبوا إصدار بيان باسم المجلس، يطالب الشعب 
األردنــي بعــدم التقبيــل، واالكتفــاء بالمصافحة أثناء تبادل الســام بيــن األفراد، وذلك 
كإجراء احترازي لمنع انتشــار الفيروس.  وأضاف القيســي أن األردن ما زال خالًيا من 
اإلصابــة بفيــروس كورونــا، لكــن “هــذا اإلجراء احتــرازي ويأتي حفاًظا علــى المصلحة 
ا بفيروس كورونا المســتجد  العامــة”. جديــر بالذكر أن تعداد اإلصابات المســجلة عالميًّ
حتى اآلن بلغ 86986، في حين سجلت 2979 وفيات، وبلغ عدد المتعافين من المرض 

.42372

أعلــن البابــا فرنســيس، أمــس األحد، أنه لن يشــارك في خلــوة روحية مدتها 6 
أيام في جنوب روما بعد إصابته بـ”الزكام”.

وأصيــب البابــا )83 عامــا( بنوبتــي ســعال مــا أجبــره علــى إشــاحة وجهــه عــن 
الجمهور وتغطية فمه بقبضة يده في يوم غائم وعاصف في ساحة القديس 
بطــرس. وقــال بعد عظة تحدث خالها عن أزمة المهاجرين على الحدود بين 

تركيا واليونان “لألسف فقد أجبرني الزكام على عدم المشاركة هذا العام”.
وســيازم البابــا منزلــه، فيمــا تواجــه إيطاليــا أســوأ انتشــار لفيــروس كورونــا 
المســتجد فــي أوروبــا. ونفــى الفاتيــكان التكهنــات عــن احتمــال إصابــة البابــا 

بالفيروس.

البرلمان األردني يطالب بتجنب “التقبيل”

بابا الفاتيكان في عزلة بمنزله بسبب الزكام 

دوقة كامبريدج األميرة كيت ميدلتون أثناء مشاركتها في أنشطة المضمار 
والميدان بإستاد لندن، ضمن فعالية “SportsAid” الخيرية في 26 فبراير )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الخفيفــة  الوجبــات  أن  األطبــاء  أعلــن 
األنسب لعشاء في وقت متأخر يجب أن 
تحتوي على أقل من 200 سعرة حرارية. 
وأشــار الخبــراء أن األطعمــة مثل ســمك 
األفــوكادو  أو  والخضــروات  الســلمون 
فــي  العشــاء  لتنــاول  مناســبة  والبيــض 
وقــت متأخر، باإلضافــة إلى ذلك يوصي 
األطبــاء بمــوز هريس مع بــذور اليقطين 
والبطاطــا الحلــوة والحمص مــع الخضار 
النيئة وتارت الكرز والكيوي مع الفستق، 

بحسب ما نقله موقع “هيلث نيوز”.
الوجبــات  أن  الخبــراء  أكــد  ذلــك،   ومــع 
تصبــح  أال  يجــب  المتأخــرة  الخفيفــة 
النــوم  قبــل  الطعــام  تنــاول  وأن  عــادة 
يجــب أن يكــون فقــط فــي حالــة شــعور 
قــوي بالجــوع. وأظهرت خبيــرة التغذية 
وجبــة  أن  باريــل،  ســيوزي  األســترالية 
الفطــور التــي تســاعد فــي إنقــاص الوزن 

يجب أن تكون غنية بالبروتينات.

البريطانــي،  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
كاري  بوريــس جونســون، وصديقتــه 
سيموندس، أنهما ينتظران أول مولود 
لهما وأنهما سيتزوجان بعد خطبتهما. 
“يســر  بيــان  فــي  االثنــان  وأضــاف 
رئيــس الــوزراء والســيدة ســيموندس 
اإلعان عن خطبتهما وأنهما ينتظران 
طفــا مطلــع الصيــف القــادم”. وتولــى 
جونسون )55 عاًما( السلطة في يوليو 
لتحقيــق  المحافظيــن  حــزب  وقــاد 
انتصار حاســم فــي االنتخابات العامة 
التــي جــرت فــي ديســمبر. ويعني هذا 
أول  اإلعــان أن جونســون ســيصبح 
رئيــس وزراء بريطانــي يتــزوج وهــو 
ولــدى  عاًمــا.   250 منــذ  الســلطة  فــي 
بوريــس جونســون طفــل مــن زوجتــه 
األولى، كما أن له 4 أطفال من زوجته 
الثانيــة، مارينــا ويلــر، المحاميــة التــي 
تــزوج منها فــي العــام 1993، ثم أعلن 

الحًقا في سبتمبر 2018 انفصالهما.

األطباء يحّددون 
الوجبات الصحية 

األنسب لعشاء متأخر

“الرئيس سيتزوج” 
سابقة في بريطانيا 

منذ 250 عاًما
قــال رئيــس لجنــة التحكيم فــي مهرجان برلين الســينمائي، جيريمي أيرونــز، إن فيلم “ال 

يوجد شر” )ذير إزنو إيفل( للمخرج اإليراني محمد رسولوف فاز بجائزة الدب الذهبي.
 ويتنــاول الفيلــم، الــذي تــم تصويــر ســرا فــي تحــد لرقابــة الحكومــة اإليرانيــة، قصــة 4 
أشــخاص تــم اختيارهــم لتنفيــذ عقوبــة اإلعدام والورطــة األخاقية التي تعــرض لها كل 

منهم وتداعيات ما سيظهرونه من تحد عليهم وعلى المحيطين بهم.
 ولــم يســمح لرســولوف بمغــادرة الباد لتســلم الجائزة. وتســلمت ابنته بــاران التي تمثل 
ا بهذه الجائزة  فــي هــذا الفيلــم أيًضا الجائزة بدالً منه. وقالت “إنني مرتبكة وســعيدة جدًّ
ولكــن فــي نفــس الوقت فإنني حزينة ألنها لمخرج لم يســتطع التواجــد هنا الليلة. ولذلك 

فباإلنابة عن كل الفريق أقول “هذه له”.

“الفيلم السري” يفوز بجائزة مهرجان برلين

من عرض األزياء 
الجاهزة لخريف 
وشتاء -2020
2021 في باريس 
)أ ف ب(

وأوضح رئيس لجنة التحكيم وهو يصف الفيلم أنه يحكي “4 قصص تظهر كيف يلقي نظام 
مستبد بشباكه على المواطنين العاديين بغرض جرهم نحو الوحشية”.

لو سكت من ال يعرف لقلَّ الخالف
Û  ،أعجبت كثيرا بشخصية إمام أحد المساجد، فأصبحت أنتظر حديثه شبه اليومي

والذي كان عادة ما يتناول فيه القيم األخاقية والممارســات الحياتية في ظال 
القول الحق، القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف. مصدر إعجابي بهذا اإلمام 
كان لســببين، أحدهمــا يتعلق بعلمه وثقافته وأســلوبه الســهل فــي إيصال المعرفة 

لمتابعيه. أما السبب اآلخر، فكان شجاعته األدبية وأمانته وثقته في نفسه.
Û  فهــذا اإلمــام الجليــل لم يكن يتــردد أبدا في أن يعترف عندما ُيســأل عن موضوع

مــا وهــو ال يمتلــك المعلومــة الصحيحــة أن يقــول وأمــام الجميع وبصــوت واضح 
ومســموع: أعتــذر عــن الرد، فأنا ال أعــرف الجواب الصحيح اآلن، ولكني ســأبحث 

في هذا، وقد أكسبه هذا احترام وتقدير الحضور.
Û  اســتذكرت موقــف وســلوكيات ذلــك اإلمــام الجليــل وأنــا أتابــع مــا كان يــدور فــي

أحــد المجالــس مــن حديث حول فيــروس الكورونــا. فقد تحول نفر مــن الحضور 
إلــى أطبــاء متخصصيــن دون وجــه حــق، هــذا يجتهــد فــي وصــف أدوية شــعبية 
للعاج، وذاك يضيف أعراضا )مستحدثة( كما أسماها، تظهر على المصاب، وثالث 
)يوصــي( بعــدم أكل كذا وكذا، ورابع يفند أســباب ظهور هــذا الفيروس بالمؤامرة، 
وآخــر يعلق وبشــيء من الجهل بأن هناك مبالغة شــديدة، وأنــه قد أعطي اهتماما 

أكبر من الازم.
Û  هكــذا كان الوضــع فــي ذاك المجلس، فما بالك ســيدي القارئ بمــا تقذفه لنا وعلينا

وسائل التواصل االجتماعي من توصيات، وعاجات، واجتهادات ال أساس علمي 
لبعضها وال يملك بعض أصحابها الحق فيما يصّرحون به، فهم غير مؤهلين لذلك 
كمــا يقــول االختصاصيــون. رحــم هللا ابن رشــد، فقد وضع لنا مبــدأ ذهبيا في هذا 

الشأن حين قال: ’’لو سكت من ال يعرف لقل الخاف‘‘.
Û  قــي لقــاء معاليه مع نخبة من أبنــاء الوطن حول اإلجراءات الوطنية لمكافحة  

انتشــار فيروس كورونا قال الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة وزير 
الداخلية ’’إن عدم االكتراث والجهل، يساعد على انتشار العدوى، لكن المجتمعات 
المنضبطــة والمثقفــة. تقلل من خطورة االنتشــار، والمجتمع البحريني ولله الحمد 

متعلم ومنضبط‘‘.
مارأيك سيدي القارئ في مقولة ابن الرشد؟

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

أميركيــة،  صحيفــة  نشــرت 
مقطــع فيديــو، لفتــاة تداعــب 
القــرش الببــري، تحــت المــاء، 
وتضــع يدها على فكه العلوي، 

دون أن تتعرض ألذى. 
وتظهــر الفتــاة، فــي الفيديــو، 

الذي نشرته صحيفة “يو إس إيه توداي” األميركية، أمس األحد، وهي تقف 
تحــت تنتظــر وصــول القرش، بكل ثبــات، بينما يتحرك القــرش في اتجاهها، 
حتى يصل إلى مسافة قريبة جدا منها، فتقوم بوض يدها اليمني على فكه 
العلــوي، قبــل أن يغــادر. وتظهــر مجموعة من األســماك األخرى، فــي المكان، 
الذي توجد فيه تلك الفتاة، تحت الماء. والقرش الببري أو القرش النمر، كما 
يطلــق عيــه ، هــو أحد أنــواع جنس القروش، الــذي يوجد في ميــاه المناطق 

االستوائية والمعتدلة وفي العديد من األماكن متنوعة الحرارة.
ويوجد أكثر انتشاره له في الجزر الواقعة في منتصف المحيط الهادئ.

فتاة تداعب سمكة قرش تحت الماء

كانت يكاترينا المؤثرة على إنستغرام 
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