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المنامة - تمكين

ــقــــة  ــ ــاب شـــــــهـــــــدت مــــســ
األعـــــمـــــال الــشــبــابــيــة 
ــي  ــتـ ــي” الـ ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ ــ “م
ــدوق  ــ ــنـ ــ يـــنـــظـــمـــهـــا صـ
إقباال  “تمكين”  العمل 
مــلــحــوظــا خــــال هــذا 
في  ســجــل  إذ  الـــعـــام، 
ــة ضـــمـــن  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
نسختها السادسة أكثر 

من 185 فريقا.

تسجيل أكثر من 185 فريقا بـ “مشروعي”

)12(

األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  أكــد 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
الملكي األمير سلمان  السمو  صاحب 
تطوير  مواصلة  خليفة  آل  حمد  بن 
الــدول  مع  االستراتيجية  الشراكات 
في  يسهم  بما  والصديقة،  الشقيقة 
المشترك،  والتنسيق  التعاون  تعزيز 
دفاع  قــوة  بإسهامات  سموه  مشيًدا 
بما  الدولية،  التحالفات  في  البحرين 
بالمنطقة  ــقــرار  واالســت األمـــن  يــعــّزز 

والعالم.
جاء ذلك، لدى زيارة سموه أمس إلى 
مقر وحدة اإلسناد البحري األميركي 
أهمية  إلــى  سموه  ــّوه  ن إذ  بالمملكة، 
مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين 
المتحدة  والواليات  البحرين  مملكة 

األميركية.

إسهامات بارزة لقوة الدفاع في أمن المنطقة
ســمو ولي العهد: مواصلة تعزيز التعــاون البحريني األميركي

سمو ولي العهد لدى زيارته مقر وحدة اإلسناد البحري األميركي بالمملكة

ــاري األمــــــراض المنامة - بنا ــتــــشــ ــرض اســ ــعـ ــتـ اسـ
ــمــعــديــة بــالــمــســتــشــفــى الــعــســكــري  ال
للتصدي  الــوطــنــي  ــفــريــق  ال وعــضــو 
لفيروس كورونا )كوفيد 19(  المقدم 
مؤتمر  في  القحطاني  مناف  طبيب 
الفريق  عمل  استراتيجية  صحافي 
فيروس  لمكافحة  الطبي  الــوطــنــي 
خــال  مـــن   )COVID 19( كـــورونـــا 
خطوات العمل التي عمل بها الفريق 
التسلسل  عــمــلــه، وهـــي  بــدايــة  مــنــذ 
ــر  الـــزمـــنـــي ومــنــهــجــيــة الـــعـــمـــل، وآخـ
الــمــســتــجــدات لــلــحــاالت الــمــوجــودة، 
ــذه االســتــراتــيــجــيــة  ــ مــســتــعــرضــا هـ
والــجــهــوزيــة مــنــذ بــدايــة الــعــمــل في 
11 فــبــرايــر الــمــاضــي وحـــتـــى يــوم 
اإلجــراءات  تعزيز  إلى  أمس، مشيرا 
الوقائية، وزيادة الطاقة االستيعابية 

للخط الساخن.
وأكد أن التسجيل اإللكتروني الجديد 
ــم فــــي تــخــفــيــف  ــاهـ لــلــمــخــالــطــيــن سـ
الضغط على الخط الساخن، وتأمين 
جميع المنافذ، وتوفير جميع الموارد 
يتفق  الــتــشــخــيــص  ألن  والـــمـــعـــدات؛ 
آلية  موضحا  العالمية،  المعايير  مع 
التقاعد  في  خرجوا  بمن  االستعانة 
وكثير  معهم،  شاركوا  إذ  االختياري، 
مـــن الــمــتــطــوعــيــن تــقــدمــوا لــمــعــاونــة 
قال  الحاالت  وعــن  الوطني.  الفريق 
الــقــحــطــانــي “الـــمـــؤكـــدة حــتــى الــيــوم 
فقط  حــالــتــان  منها  فــقــط،  حــالــة   49
تخضعان للعاج”، موضحا أنه “خال 
3 أيام تم جمع 1200 عينة للقادمين 
والبقية  منها سالبة،   600 إيــران،  من 

في اإلجراءات”.

القحطاني: 1200 عينة للقادمين 
من إيران 600 منها سالبة

)09(
)02(

بدور المالكي



الرفاع - قوة دفاع البحرين

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي 
القيادة العامة أمس قائد الخدمات 
الطبية الملكية اللواء الشيخ خالد 
قـــدم  الـــذي  بـــن علـــي آل خليفـــة 
لمعاليه التقرير الســـنوي للخدمات 

الطبية الملكية للعام 2019.

ورحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحريـــن بقائـــد الخدمـــات الطبية 
الملكية، مشـــيدا بالتطور المستمر 
مـــن  الملكيـــة  الطبيـــة  بالخدمـــات 
والعالجيـــة  الصحيـــة  الناحيـــة 
بفضـــل الجهـــود الكبيرة من جانب 
جميع منتســـبي الخدمـــات الطبية 

الملكية.

تطور ملحوظ للخدمات الطبية الملكية

المنامة - بنا

البحرين تتلقى تعازي ُعمان

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
ومواساة  تعزية  برقية  خليفة  آل  عيسى  بن 
مــن أخــيــه ســلــطــان عــمــان الــشــقــيــقــة صاحب 
سعيد؛  آل  طــارق  بن  هيثم  السلطان  الجاللة 
بوفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان 
الــوزراء  )رحمه هللا(، وتلقى رئيس  آل خليفة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
األعلى  الــقــائــد  نــائــب  العهد  وولـــي  خليفة  آل 
الــوزراء صاحب  لرئيس مجلس  األول  النائب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
برقيتي تعزية من نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الشقيقة  عــمــان  بــســلــطــنــة  الـــــــوزراء  مــجــلــس 
صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد.
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الرفاع - قوة دفاع البحرين

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة فـــي القيـــادة العامـــة امـــس، 
رئيـــس االدعاء العســـكري فـــي القوات 
المســـلحة بالمملكـــة العربية الســـعودية 
العميـــد الركن عـــواض الثمالـــي، ومدير 
القـــوات  فـــي  والبحـــوث  الدراســـات 
المســـلحة بالمملكـــة العربية الســـعودية 
المقـــدم هاجـــد العتيبي، بحضـــور وزير 
شـــؤون الدفـــاع الفريق الركـــن عبدهللا 
النعيمي، ورئيـــس هيئة األركان الفريق 

الركن ذياب النعيمي.
وأثناء اللقـــاء، رحب القائـــد العام لقوة 
دفاع البحرين برئيس االدعاء العسكري 
في القوات المســـلحة بالمملكة العربية 

الســـعودية الشـــقيقة والوفـــد المرافـــق 
لـــه، مشـــيدًا بعمـــق العالقـــات األخويـــة 
الوطيدة والمتميـــزة التي تربط مملكة 

البحرين بالمملكة العربية السعودية.
وحضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيـــادة 

محمـــد  حســـن  الركـــن  اللـــواء  العامـــة 
ســـعد، ورئيس القضاء العسكري رئيس 
اللـــواء  العســـكرية  التمييـــز  محكمـــة 
حقوقي يوسف راشد فليفل، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام: عالقاتنا مع السعودية متميزة

نواجه تحديات تتطلب رفع قدراتنا العسكرية
رئيـــس الحـــرس الوطنـــي يؤكـــد مواصلـــة التمارين مـــع الجيش الباكســـتاني

الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  اســـتقبل 
الشـــيخ  ســـمو  الركـــن  أول  الفريـــق 
محمد بن عيســـى آل خليفـــة، اللواء 
زاهـــد محمـــود مديـــر عـــام التعـــاون 
الخارجـــي بقيادة األركان المشـــتركة 
وأعضـــاء  الباكســـتاني،  بالجيـــش 
الحـــرس  بيـــن  المشـــتركة  اللجنـــة 
الوطني والجيش الباكســـتاني، التي 
يرأســـها مدير أركان الحرس الوطني 
اللـــواء الركـــن الشـــيخ عبدالعزيز بن 
ســـعود آل خليفـــة، صبـــاح امس في 

ديوان الرئاسة بمعسكر الصخير.
ورّحب سمو رئيس الحرس الوطني، 
بالوفـــد الباكســـتاني، مشـــيدًا بنتائج 
انعقاد اللجنة المشتركة، والتي تعزز 
مـــن مســـتويات التعـــاون والتنســـيق 
الوطنـــي  الحـــرس  بيـــن  العســـكري 

والجيـــش الباكســـتاني، وتحقق رؤى 
وتطلعات المؤسســـتين العسكريتين 
بما من شأنه رفع القدرات واإلمكانات 
لمواجهـــة كافـــة التحديـــات التي قد 

تحدق بالبلدين.
وأكد سموه مواصلة الحرس الوطني 

التعـــاون  مســـتويات  تطويـــر  نحـــو 
المشـــترك مـــع الجيـــش الباكســـتاني، 
والتدريبـــات  التماريـــن  تنفيـــذ  عبـــر 
تبـــادل  مســـتوى  لتعزيـــز  الثنائيـــة 
الخبـــرات بين الجانبيـــن، في ظل ما 
تشهده العالقات بين مملكة البحرين 

وجمهورية باكســـتان اإلســـالمية من 
تطور ونماء على مختلف األصعدة.

مـــن  عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  وشـــهد 
المواضيـــع ذات االهتمـــام المشـــترك 
والجيـــش  الوطنـــي  الحـــرس  بيـــن 

الباكستاني.

سمو رئيس الحرس الوطني يستقبل أعضاء اللجنة المشتركة بين الحرس الوطني والجيش الباكستان

الصخير - الحرس الوطني

المنامة - بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة مواصلــة تطويــر 
الشراكات االستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تعزيز 
التعاون والتنســيق المشــترك، منّوًها بما تلقاه هذه الشــراكات من اهتمام من 
عاهــل البــالد القائــد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
مشيًدا سموه بإسهامات قوة دفاع البحرين في التحالفات الدولية، بما يعّزز 

األمن واالستقرار بالمنطقة والعالم.

 جاء ذلك، لدى زيارة سموه يرافقه 
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  الرائـــد  ســـمو 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة أمس 
إلـــى مقـــر وحـــدة اإلســـناد البحـــري 
األميركـــي بالمملكـــة بحضـــور وزير 
الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان 
ســـموه  اســـتقبال  فـــي  كان  حيـــث 
بالقيـــادة  البحريـــة  القـــوات  قائـــد 
المركزية األميركية قائد األســـطول 
الخامـــس الفريـــق بحـــري جيمـــس 
مالوي، وبعـــد أداء التحية البحرية 
العسكرية لســـموه ترحيًبا بوصوله، 
ُقّدم لســـموه إيجاز عـــن مهام ودور 

األســـطول الخامـــس األميركي في 
المنطقـــة والتعـــاون المشـــترك بيـــن 

البلدين.
 ونّوه سموه بالدور الذي يضطلع به 
األســـطول الخامس في دعم األمن 
واالســـتقرار فـــي المنطقـــة والـــذي 
العالمـــي،  الســـالم  علـــى  ينعكـــس 
مواصلـــة  أهميـــة  ســـموه  مؤكـــًدا 
تعزيز التعاون المشترك بين مملكة 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
األميركيـــة، وضـــرورة التعـــاون مع 
بمـــا  والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول 
يســـهم في تحقيـــق األمـــن البحري 

واإلقليمي وحركة التجارة.

ســمو ولــي العهــد: التعــاون مــع مختلــف الــدول لتحقيق األمــن البحــري وحركــة التجارة

إسهامات قوة الدفاع بارزة في التحالفات الدولية
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1- زيارة الموقع اإللكتروني 
www.moh.gov.bh/444

أو
2- االتصال على الرقم 444 

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:



تعــزيــر االنتمــاء الوطنــي وترسيــخ قيــم المواطنــة
اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
صباح أمس رئيس مجلس أمناء مركز 
االســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن 
والدولية والطاقة )دراســـات( الشـــيخ 
عبـــد هللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة، وذلك 
بحضـــور رئيـــس األمـــن العـــام الفريق 

طارق بن حسن الحسن.
ورحـــب الوزير برئيـــس مجلس أمناء 
مركز )دراســـات(، مشـــيًدا بدور المركز 
في مجال إعداد الدراسات والبحوث 
البحـــث  وتعزيـــز  االســـتراتيجية 
العلمي، واستشـــراف آفاق المستقبل، 

بمـــا يســـهم فـــي بنـــاء رؤية مشـــتركة 
واالرتقـــاء بالفكـــر االســـتراتيجي، مما 
يجعل للمركز قيمة متميزة في مجال 

صنع القرار.
 وأثنى وزير الداخلية على دور المركز 

فـــي مجـــال تنفيـــذ مبـــادرات الخطـــة 
الوطنـــي  االنتمـــاء  لتعزيـــر  الوطنيـــة 
وترســـيخ قيـــم المواطنـــة، وذلـــك من 
خـــال طـــرح الخطـــة فـــي الفعاليـــات 
ينظمهـــا  التـــي  العلميـــة  والمنتديـــات 

المركز.
مـــن جهتـــه، أعرب الشـــيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة عـــن خالـــص تهانيه 
لوزير الداخلية بمناســـبة منحه وسام 
األمير نايف لألمن العربي من الدرجة 
األولى، خال اجتمـــاع مجلس وزراء 
أن  إلـــى  منّوًهـــا  العـــرب،  الداخليـــة 
هـــذا التكريـــم، بمثابـــة فخـــر واعتـــزاز 

واضًحـــا  تقديـــًرا  ويعكـــس  للبحريـــن 
لجهـــود ومبادرات وزيـــر الداخلية في 

مجال حفظ أمن الوطن. 

 كما أشار إلى استراتيجية عمل مركز 
“دراســـات” والـــدور الـــذي يضطلـــع به 
فـــي مجـــال األبحـــاث النوعيـــة وبناء 

القدرات والشراكات وإقامة الفعاليات 
الهادفة لتعزيز ثقافة الســـام وخدمة 

التنمية.

وزير الداخلية مستقبال رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة )دراسات(

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية: 
“دراسات” ذو قيمة 

متميزة في صنع 
القرار
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وزير الخارجية يؤكد متانة العالقات بين البحرين ومصر
العربـــي القومـــي  األمـــن  حفـــظ  فـــي  الحثيثـــة  بجهودهـــا  مشـــيًدا 

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الخارجيـــة  وزارة  مقـــر  فـــي  الزيانـــي 
بمدينـــة القاهـــرة أمـــس مع أخيـــه وزير 
العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة  خارجيـــة 

الشقيقة سامح شكري.
وخال االجتماع، أكـــد وزير الخارجية 
الوطيـــدة  األخويـــة  العاقـــات  متانـــة 
بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية مصر 
العربيـــة فـــي ظل الرعاية الســـامية من 
لدن ملك البـــاد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، والرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، وسعيهما 
المخلص لتعزيز التعاون المشـــترك في 
مختلـــف المجـــاالت، معرًباعـــن اعتزازه 
البلديـــن  بيـــن  العاقـــات  تشـــهده  بمـــا 
الشـــقيقين مـــن تطـــور وازدهـــار علـــى 

األصعدة كافة.

وأشاد وزير الخارجية بالجهود الحثيثة 
التي تبذلها جمهورية مصر العربية في 
حفـــظ األمن القومـــي العربـــي وخدمة 
القضايا العربية واإلسامية، وما تقوم 
به من جهد متواصل لمكافحة اإلرهاب 
وتعزيز األمن واالســـتقرار، وما تحققه 

مسيرتها التنموية من تطور ونماء في 
مختلـــف المجـــاالت التنمويـــة، متمنًيـــا 
لجمهورية مصر العربية الشـــقيقة دوام 

التقدم واالزدهار.
مـــن جانبه، أعرب شـــكري عـــن اعتزازه 
بلقـــاء وزير الخارجيـــة، مهنًئـــا الزياني 

بتعيينـــه  الســـامية  الملكيـــة  بالثقـــة 
بالعاقـــات  منوًهـــا  للخارجيـــة،  وزيـــًرا 
األخوية الراســـخة بين مملكة البحرين 
وجمهورية مصـــر العربية، مؤكًدا تطلع 
بـــاده الدائـــم لتنميـــة التعـــاون الثنائي 
بيـــن البلدين على مختلف المســـتويات 
بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين 
البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا  الشـــقيقين، 

المزيد من التقدم واالزدهار.
حضر االجتماع ســـفير مملكة البحرين 
المعيـــن لـــدى جمهوريـــة مصـــر العربية 
ومندوبهـــا الدائـــم لـــدى جامعـــة الدول 
العربية هشـــام محمد الجـــودر، ووكيل 
اإلقليميـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 
ومجلـــس التعاون، وحيد مبارك ســـيار، 
والوفـــد المرافق للوزير، كما حضره من 
الجانـــب المصري كبار المســـؤولين في 

وزارة الخارجية المصرية.

خالل االجتماع

المنامة - وزارة الخارجية

القضيبية - مجلس الشورى

بـــاَرك رئيس مجلس الشـــورى علي 
الصالـــح، لوزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
أول ركن الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفة، منحه وسام األمير نايف 
لألمـــن العربي من الدرجـــة األولى، 
من قبـــل هيئة أمناء جائـــزة األمير 
نايـــف لألمـــن العربـــي، وذلك خال 
الدورة الســـابعة والثاثين لمجلس 
والتـــي  العـــرب،  الداخليـــة  وزراء 

عقدت في الجمهورية التونسية.
 وفي برقيـــة بعثها لوزير الداخلية، 
أكـــد الصالـــح أن هذا الوســـام يؤكد 
الخبـــرة الكبيـــرة والمكانـــة العربية 
التـــي يتمّتـــع بهـــا وزيـــر الداخليـــة، 
فـــي  الحثيثـــة  لجهـــوده  وتقديـــًرا 
مجال األمن العربي، وسعيه الدائم 
مـــن أجـــل االرتقـــاء بهـــذا المجـــال 

المهم والحيوي.
 وأشـــار رئيس مجلس الشورى إلى 

أنَّ هـــذا اإلنجاز ُيضاف إلى ســـجل 
المتميـــزة،  الوطنيـــة  اإلنجـــازات 
أبنـــاء  التـــي يحققهـــا  والنجاحـــات 
جعلـــت  والتـــي  البحريـــن،  مملكـــة 
المملكـــة تواكـــب أحـــدث وأفضـــل 
األســـاليب األمنيـــة، وأكثرها تطوًرا 
وجاهزيـــة، متمّنًيا لوزيـــر الداخلية 
لرفعـــة  والنجـــاح  التوفيـــق  دوام 
الوطـــن الغالـــي فـــي ظـــل القيـــادة 

الحكيمة لجالة الملك.

الصالح: الوسام ُيضاف لإلنجازات الوطنية المتميزة

القضيبية - مجلس النواب

هنأت رئيسة مجلس النواب 
فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل 
وزير الداخلية الشـــيخ راشد 
خليفـــة؛  آل  عبـــدهللا  بـــن 
بوســـام  تكريمـــه  بمناســـبة 
األميـــر نايـــف لألمـــن العربي 
مـــن الدرجة األولى. وأعربت 
رئيســـة مجلـــس النـــواب عن 
بالغ الفخـــر واالعتزاز بجهود 
األمـــن  رجـــال  وتضحيـــات 
البواسل في وزارة الداخلية 

برئاسة وزير الداخلية.
 وأشـــادت “أن هـــذا التكريـــم 
إلســـهامات  تقديـــرا  يأتـــي 
المشـــهودة  الداخليـــة  وزيـــر 
فـــي تطويـــر منظومـــة العمل 
علـــى  ومبادراتـــه  األمنـــي 

المستوى المحلي واإلقليمي 
والعربـــي والدولـــي فـــي ظل 
البـــاد  عاهـــل  توجيهـــات 
صاحب الجالـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة “.

زينــل: تكريــــم وزيــر الداخليـة 
محـــــل اعتــــــزاز

المواطن السعودي دخل السعودية عبر البحرين قبل اإلجراءات المشددة
أكد وزير شؤون اإلعالم علي الرميحي أن المواطن السعودي الذي 
أعلنت المملكة العربية السعودية إصابته بفيروس “كورونا”، وصل 
إلــى الســعودية عبــر البحريــن قبل تفعيــل اإلجراءات المشــددة في 
جميــع منافــذ المملكــة، وقبــل أن تعلــن إيــران تفشــي الفيــروس في 

مدنها.

وأشاد وزير شؤون اإلعام خال 
مقابلـــة تلفزيونيـــة أجرتهـــا معـــه 
قنـــاة العربية اإلخبارية، بالتعاون 
المســـتمر بيـــن مملكـــة البحريـــن 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، معرًبـــا 
عـــن تأييـــد البحريـــن لإلجراءات 
اتخذتهـــا  التـــي  االحترازيـــة 
المعتمريـــن  لحمايـــة  الســـعودية 
مـــن  النبـــوي  المســـجد  وزوار 
مؤكـــًدا  “كورونـــا”،  فيـــروس 

اســـتمرار التنســـيق بيـــن البلدين 
الملكيـــة  للتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
الســـامية لعاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة لمـــا فيه خيـــر وصالح 

المملكتين.
وشدد وزير شؤون اإلعام أثناء 
اإلجـــراءات  أن  علـــى  المقابلـــة، 
التـــي اتخذتهـــا مملكـــة البحريـــن 
فـــي  الفيـــروس  انتشـــار  لمنـــع 
المملكـــة كانت اســـتباقية والقت 

استحســـان كثير من المواطنين، 
حمايـــة لهم وللصحـــة العامة في 
المجتمـــع، مشـــيًرا إلـــى أن جميع 
الحـــاالت المعلـــن عنها فـــي الباد 
هي حـــاالت دخلـــت البحرين من 
إيـــران بطـــرق غيـــر مباشـــرة، وال 
وجـــود لفيـــروس كورونـــا داخـــل 

المملكة.
واختتـــم وزيـــر شـــؤون اإلعـــام 
المقابلة، بالتأكيـــد على أن منافذ 

مملكـــة البحرين مفتوحة للجميع 
ومـــا  طبيعـــي،  بشـــكل  وتســـير 

تتخـــذه المملكـــة مـــن إجـــراءات 
البـــاد  إلـــى  للقادميـــن  مشـــددة 

تســـتهدف القادميـــن مـــن مناطق 
موبوءة فقط.

المنامة - بنا

وزير شؤون االعالم متحدثا للعربية

الرميحي: منافذ 
المملكة مفتوحة 

للجميع وتسير 
بشكل طبيعي
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رئيس مجلس الشورى

رئيسة مجلس النواب

رسالة خطية من جاللة الملك للرئيس المصري تتعلق بتعزيز العالقات
ـــن ـــن البلدي ـــزة بي ـــات المتمي ـــتوى العالق ـــزازه بمس ـــن اعت ـــرب ع ـــي يع الزيان

اســـتقبل الرئيس المصري عبدالفتاح 
وزيـــر  القاهـــرة  بمدينـــة  السيســـي، 
الخارجيـــة عبداللطيف الزياني، الذي 
نقـــل إليـــه رســـالة خطيـــة مـــن ملـــك 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة حـــول تعزيـــز 
بيـــن  الوطيـــدة  األخويـــة  العاقـــات 

البلدين.
 ونقـــل وزيـــر الخارجية إلـــى الرئيس 
الملـــك  جالـــة  تحيـــات  المصـــري 
وتمنياتـــه الطيبـــة لـــه بـــدوام الصحة 
والعافيـــة، ولجمهوريـــة مصر العربية 

المزيد من المنعة والعزة واالزدهار.
 وقد كلف فخامة الرئيس عبدالفتاح 
بنقـــل  الخارجيـــة  وزيـــر  السيســـي 
تحيـــات الرئيس المصـــري إلى جالة 

البحريـــن  لمملكـــة  وتمنياتـــه  الملـــك 
مشـــيًدا  واالزدهـــار،  التقـــدم  بـــدوام 
بمتانـــة العاقـــات األخويـــة الوثيقـــة 
التـــي تربط بين البلدين وما تتميز به 
مـــن خصوصيـــة ومودة، وما تشـــهده 
من نماء وتقدم على كافة األصعدة. 

 كمـــا هنـــأ الرئيـــس المصـــري الزياني 
بمناســـبة تعيينـــه وزيـــًرا للخارجيـــة، 

متمّنًيا له دوام التوفيق والنجاح.
 مـــن جانبه، أعرب الزياني عن اعتزاز 
مملكـــة البحرين بالمســـتوى المتقدم 
مـــع  التاريخيـــة  األخويـــة  للعاقـــات 

جمهورية مصر العربية، مؤكًدا حرص 
البلدين وســـعيهما المتواصل للمضي 
بمختلف أوجه التعاون الثنائي آلفاق 
أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على 
بلديهمـــا وشـــعبيهما، مشـــيًدا بالـــدور 
االســـتراتيجي والمحوري لجمهورية 
مصر العربية في حفظ األمن والسلم 
واالستقرار على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي، وفي دعـــم القضايا العربية 
فـــي مختلـــف المحافل الدوليـــة، وما 
تحققه مسيرتها التنموية المستدامة 
طيبـــة  ونتائـــج  وتطـــور  تقـــدم  مـــن 

لصالح الشعب المصري.
 حضر اللقاء وزير خارجية جمهورية 
مصر العربية ســـامح شـــكري، وسفير 
مملكة البحرين المعين لدى جمهورية 
مصـــر العربيـــة ومندوبهـــا الدائم لدى 
جامعة الدول العربية هشام الجودر.

خالل االستقبال

المنامة - وزارة الخارجية
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عوالي - المحافظة الجنوبية

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - وزارة الداخلية

رفـــع محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفة بن علي آل خليفة، أســـمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى وزير الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفة، بمناسبة منحه وسام األمير 
نايف لألمن العربي من الدرجة األولى.
وأكد ســـمو المحافظ أن هـــذا التكريم، 

يأتـــي تقديـــرا لمـــا وزيـــر الداخليـــة من 
إنجازات في مجال حفظ أمن الوطن، 
مشـــيدا فـــي الوقت ذاتـــه بالمبـــادرات 
األمـــن  تعـــزز  التـــي  القّيمـــة  األمنيـــة 
ن فـــي  واالســـتقرار فـــي البـــاد، وُتـــدوَّ
لمملكـــة  المشـــرفة  اإلنجـــازات  ســـجل 

البحرين.

بعث وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 
المؤيـــد برقيـــة تهنئـــة إلى وزيـــر الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبد هللا آل 
خليفة، وذلك بمناسبة منحه وسام األمير 

نايف لألمن العربي من الدرجة األولى.
 وخال البرقية، أكد وزير شؤون الشباب 
والرياضـــة أن منـــح وزيـــر الداخليـــة لهذا 
الوســـام الرفع يأتي اعتراًفا وتقديًرا رفيع 
المســـتوى للجهود المباركـــة والطيبة التي 
بذلهـــا في دعم التعـــاون والتكامل العربي 

فـــي المجـــاالت األمنيـــة وتأكيـــًدا لحرص 
معالـــي وزيـــر الداخليـــة المتواصـــل علـــى 
تعزيـــز كل جهد من شـــأنه المحافظة على 
أمن واستقرار الدول العربية.  وبّين المؤيد 
أن منح الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبد 
هللا آل خليفة هذا الوسام يعبر بكل جاء 
عن نجـــاح خطط واســـتراتيجيات الوزير 
علـــى صعيد تعزيـــز التعاون المشـــترك مع 
مختلـــف الـــدول العربيـــة لتحقيـــق األمـــن 

المستدام في الوطن العربي.

الشـــيخ  الداخليـــة  وزيـــر  تلّقـــى 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
مـــن  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة،  آل 
محافظ المحافظة الشمالية علي 
العصفور، بمناسبة تكريمه بوسام 
األميـــر نايـــف لألمـــن العربـــي من 
الدرجـــة األولى، والذي يتم منحه 
القياديـــة،  األمنيـــة  للشـــخصيات 
التـــي أثبتـــت دوًرا متميـــًزا وفعاالً 

في المجال األمني.
الشـــمالية عـــن  وأعـــرب محافـــظ 
وزيـــر  لـــدور  وتقديـــره  اعتـــزازه 
الداخليـــة وجهـــوده المتميزة في 

واألمـــان  األمـــن  تحقيـــق  ســـبيل 
واالســـتقرار الـــذي تشـــهده مملكة 
جميـــع  ويستشـــعره  البحريـــن، 
منّوًهـــا  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
إلى أن كل ما تحقق من إنجازات 
أمنية مشـــهود لها على المســـتوى 
المحلي واإلقليمي والتطور الكبير 
الذي أضحت عليه جميع األجهزة 
األمنية، يأتي مواصلة لإلنجازات 
مملكـــة  حققتهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
البحرين فـــي كافة المجاالت، في 
ظـــل العهد الزاهر لحضرة صاحب 

الجالة الملك.

استقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أمـــس،  خليفـــة 
شـــركة البحريـــن للتســـهيات التجارية 
عبـــد الرحمن فخرو، حيث تناول اللقاء 
ســـبل تعزيز التعـــاون المشـــترك ما بين 

الجهتين.

 وخـــال اللقـــاء، أشـــادت الشـــيخة مي 
بالـــدور الـــذي تقـــوم به شـــركة البحرين 
للتســـهيات التجارية فـــي دعم الحراك 
الثقافـــي فـــي المملكة ووقوفهـــا الدائم 
إلـــى جانـــب الثقافـــة، منّوهة بمســـاهمة 
الشركة في دعم تجديد وإعادة افتتاح 
قاعـــة المدافـــن فـــي متحـــف البحريـــن 
الوطنـــي والتي ُتعـــّرف اليوم كافة زّوار 

تـــال  مدافـــن  تاريـــخ  علـــى  البحريـــن 
دلمـــون، التـــي تـــم إدراجها علـــى قائمة 
اليونيســـكو  لمنظمـــة  العالمـــي  التـــراث 
العـــام الماضـــي. وأكـــدت أن المنجـــزات 
الحضاريـــة يتـــم تحقيقهـــا عبـــر تكاتف 
كافـــة الجهـــود وتعاون الجهـــات العامة 

والخاصة.
مـــن جانبـــه، ثّمـــن فخـــرو حـــرص هيئة 

البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار على إشـــراك 
مختلف الجهات في المجتمع البحريني 
فـــي جهـــود االرتقـــاء بالحـــراك الثقافي 
المحلـــي، معرًبـــا عـــن اســـتعداده الدائم 
لتحقيـــق  الثقافـــة  مـــع هيئـــة  للتعـــاون 
الترويـــج  شـــأنها  مـــن  التـــي  المشـــاريع 
لمقومـــات المملكة اإلنســـانية ومكانتها 

كمركز جذب حضاري وثقافي.

تلقـــى وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة آل خليفة، 
برقية تهنئة من محافظ المحرق ســـلمان 
بن هندي، بمناســـبة تكريمه بوسام األمير 
نايـــف لألمـــن العربي من الدرجـــة األولى، 
خـــال اجتمـــاع مجلـــس وزراء الداخلية 

العرب في تونس.
 وقـــال المحافـــظ فـــي مســـتهل برقيتـــه 
“باألصالـــة عـــن نفســـي ونيابـــة عـــن كافة 
أهالـــي محافظـــة المحـــرق بجميـــع مدنها 
وقراها، أتقّدم لمعاليكم بخالص والتهاني 
والتبريـــكات” معرًبـــا عن شـــكره وتقديره 
لجهـــود معالـــي وزير الداخليـــة في حفظ 

األمن وتعزيز االســـتقرار فـــي كافة ربوع 
الوطن”.

 وأشاد محافظ المحرق بدعم وتوجيهات 
وزير الداخلية، والتي لها الدور البارز في 
االرتقـــاء بالعمل الشـــرطي، لتبقـــى وزارة 
الداخليـــة نموذًجا يحتـــذى به في اإلدارة 
والبناء والتميز وفق األساليب والمعايير 

الحديثة.
 وأوضح أن ما يلمســـه األهالي من تطور 
وازدهـــار فـــي المجـــال األمنـــي، انعكـــس 
إيجاًبـــا علـــى الحيـــاة العامـــة، مما ســـاهم 
في تعزيز األمن واألمان واالستقرار، في 
ظل األداء المميز والمتطور لكافة إدارات 
وزارة الداخليـــة، والتـــي تشـــكل مقومات 

للرقي والبناء واالزدهار في ظل الكفاءة 
العالية لكافة منتسبيها.

سمو محافظ الجنوبية: الوسام 
إنجاز مستحق لوزير الداخلية

المؤيد: جهود أمنية بارزة لوزير الداخلية

محافظ الشمالية: نعتز بجهود راشد بن عبداهلل

دعــــم تجديــــد وإعـــادة افتتــــاح قاعــــة المدافــــن

محافظ المحرق: جهود وزير الداخلية كبيرة في حفظ األمن

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية 

يســر مجلــس إدارة الشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن )ش.م.ب( دعــوة المســاهمين الكــرام لحضــور إجتمــاع الجمعيــة العامــة 
العاديــة للشــركة والمقــرر عقــده فــي تمــام الســاعة 10:30 صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق 25 مــارس 2020م بقاعــة اإلجتماعــات 
بمبنــى الشــركة الرئيســي بالطابــق العاشــر بضاحيــة الســيف بمملكــة البحريــن. وفــي حالــة عــدم توافــر النصــاب القانونــي الــازم 
لعقــد هــذا اإلجتمــاع، تنعقــد الجمعيــة العامــة العاديــة فــي إجتمــاع ثــاٍن لــذات جــدول األعمــال وفــي نفــس الزمــان والمــكان يــوم 
األربعــاء الموافــق 1 أبريــل 2020م، وكذلــك فــي حالــة عــدم توافــر النصــاب فــي اإلجتمــاع الثانــي تنعقــد الجمعيــة العامــة العاديــة 
فــي إجتمــاٍع ثالــٍث لــذات جــدول األعمــال وفــي نفــس الزمــان والمــكان يــوم األربعــاء الموافــق 8 أبريــل 2020م، وذلــك لمناقشــة 

وإقــرار جــدول األعمــال التالــي: 

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية
اإلطاع على محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 25 مارس 2019م والمصادقة عليه.( 1
ــة فــي 31 ديســمبر 2019م ( 2 ــة المنتهي ــي للســنة المالي مناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال الشــركة والوضــع المال

ــه. والمصادقــة علي
اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.( 3
مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.( 4
إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص األرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م على النحو التالي:( 5

          أ- تحويل مبلغ 213,636 دينار بحريني إلى اإلحتياطي القانوني.
           ب- توزيع أرباح نقدية قدرها 15 فلس للسهم الواحد أو %15 من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 2,140,349     

                دينار بحريني )بعد خصم أسهم الخزينة( على المساهمين المسجلين بسجات الشركة بتاريخ اإلستحقاق 
                على النحو التالي:

التاريخ الحدث

26 مارس 2020 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(

29 مارس 2020  تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

30 مارس 2020 يوم االستحقاق 
)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

9 أبريل 2020 يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(

ــي للســنة ( 6 ــار بحرين ــدره 150,000 دين ــي ق ــغ إجمال ــس اإلدارة بمبل ــأة ألعضــاء مجل ــع مكاف ــرح توزي ــى مقت ــة عل الموافق
ــة وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة. ــد موافق ــي 31 ديســمبر 2019م بع ــة ف ــة المنتهي المالي

إقرار صرف مبلغ 50,000 دينار بحريني للتبرعات والهبات.( 7
مناقشــة تقريــر حوكمــة الشــركات لســنة 2019م وإلتــزام الشــركة بمتطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي والمصادقــة ( 8

عليــه.
تبليــغ المســاهمين عــن العمليــات التــي جــرت مــع األطــراف ذات العاقــة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ( 9

2019م، كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم )28( مــن البيانــات الماليــة.
إبــراء ذمــة الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن كل مــا يتعلــق بتصرفاتهــم عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ( 10

2019م.
تعييــن أو إعــادة تعييــن مدققــي الحســابات الخارجييــن للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م وتفويــض مجلــس ( 11

اإلدارة بتحديــد أتعابهــم، وذلــك خاضــع لموافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.
ــة مصــرف ( 12 ــد موافق ــة، بع ــاث ســنوات القادم ــرة الث ــس اإلدارة لفت ــة أعضــاء لمجل ــن ســتة أعضــاء وإنتخــاب أربع تعيي

ــزي. ــن المرك البحري
ما يستجد من أعمال طبقا للمادة )207( من قانون الشركات التجارية.( 13

مالحظة هامة للمساهمين:
يمكنكــم الحصــول علــى البيانــات الماليــة الموحــدة المدققــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م مــن مكتــب الشــركة الرئيســي بمنطقــة الســيف ( 1

وموقــع بورصــة البحريــن. كمــا يمكنكــم الحصــول علــى نســخة مــن بطاقــة التوكيــل مــن خــال الســادة كارفــي فينتــك ذ.م.م. بمكتبهــم رقــم 74 بالــدور 
الســابع مــن بــرج الزامــل مبنــى 31 طريــق 383 مجمــع 305 ص ب رقــم 514 – هاتــف رقــم )17215080( المنامــة – مملكــة البحريــن.

يحــق ألي مســاهم مســجل إســمه فــي ســجل المســاهمين للشــركة بتاريــخ عقــد اإلجتمــاع الحضــور شــخصياً أو أن يــوكل خطيــاً عنــه أي شــخص لحضــور ( 2
اإلجتمــاع والتصويــت نيابــة عنــه، مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار أن يكــون هــذا الوكيــل مــن غيــر رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفــي الشــركة.

فــي حــال إذا كان المســاهم شــركة، يجــب علــى الوكيــل الــذي يحضــر اإلجتمــاع تقديــم خطــاب تفويــض مــن المســاهم يخّولــه بأنــه المــوكل لذلــك المســاهم، ( 3
ويجــب أن يكــون التفويــض خطيــاً وصــادراً عــن الشــخص المفــوض بالشــركة و مختومــاً بختــم الشــركة وأن يقــدم قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد إليــداع 

التوكيل.
يجــب إيــداع التوكيــل )بطاقــة التوكيــل( قبــل 24 ســاعة علــى األقــل مــن موعــد اإلجتمــاع لــدى الســادة كارفــي فينتــك ذ.م.م. ويمكــن أن تســلم  بطاقــة ( 4

التوكيــل باليــد أو البريــد أو رقــم الفاكــس )17921111( أو البريــد اإللكترونــي )fardan@gig.com.bh( مــع التأكــد مــن إســتامها قبــل انتهــاء الموعــد 
المحــدد. الجديــر بالذكــر أن بطاقــة التوكيــل التــي تقــدم بعــد إنتهــاء الموعــد المحــدد تعتبــر غيــر صالحــة ألغــراض اإلجتمــاع.

ألي استفسارات يرجى االتصال بسكرتير مجلس اإلدارة على الرقم التالي )17119914(.( 5

مراد علي مراد
رئيس مجلس اإلدارة

www.gigbh.comالبحرينية الكويتية للتأمين )ش.م.ب.( هي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة للتأمينات العامة

أيمن المؤيدسمو الشيخ خليفة بن علي

علي العصفور

 رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار لدى استقبالها عبدالرحمن فخرو

سلمان بن هندي

 المنامة-وزارة العدل والشؤون االسالمية واألوقاف

المنامة - وزارة الداخلية

تنفيـــذا ألمر ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء، صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
بتوســـيع نطـــاق التوثيـــق الخـــاص 
في مجال القطـــاع العقاري، أصدر 
وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل 
خليفة قراًرا جديًدا يســـمح لســـتة 
موثقيـــن خاصيـــن باللغـــة العربيـــة 
القيـــام بتوثيق العقود والمعامات 
التي من شـــأنها إنشـــاء أي حق من 
الحقـــوق العينية العقاريـــة أو نقله 
أو تغييـــره أو زوالـــه والتوكيـــات 
المتعلقـــة بهـــا، ليرتفـــع بذلـــك عدد 
الموثقين الخاصين المرخصين في 
مجـــال توثيق العقـــود والمعامات 

العقارية إلى 10 موثقين.
وبموجـــب قـــرار وزيـــر العـــدل رقم 
يجـــوز  فإنـــه   ،2019 لســـنة   )100(

لكاتـــب العدل الخـــاص المصرح له 
القيـــام بتوثيـــق جميـــع المعامات، 
بمـــا فيها العقـــود والمعامات التي 
مـــن  حـــق  أي  إنشـــاء  شـــأنها  مـــن 
الحقـــوق العينية العقاريـــة أو نقله 
أو تغييـــره أو زوالـــه والتوكيـــات 

المتعلقة بها.
وأكـــد وزيـــر العدل مواصلـــة العمل 
العـــدل  كاتـــب  دور  تعزيـــز  علـــى 

الخـــاص، باعتبارهـــم شـــركاء فـــي 
تقديـــم خدمة التوثيق، بما يســـهم 
االســـتيعابية  الطاقـــة  رفـــع  فـــي 
هـــذه  وتوفيـــر  التوثيـــق،  ألعمـــال 
الـــدوام  وبعـــد  أثنـــاء  الخدمـــة 
الرســـمي، هذا إلى جانب اســـتمرار 
العمـــل الســـتكمال تنفيذ مشـــروع 
وكذلـــك  اإللكترونـــي  التوثيـــق 

التوثيق عن ُبعد.
الموثـــق  خدمـــة  أن  يذكـــر 
مـــن  للمراجعيـــن  تتيـــح  الخـــاص 
والشـــركات  والمقيمين  المواطنين 
والمؤسســـات، إجـــراء الكثيـــر مـــن 
المعامات عبر قانونيين ومحامين 
تزويدهـــم  جـــرى  إذ  مرخصيـــن، 
باألختـــام الرســـمية ألداء أعمالهم، 
فـــي حين يتولـــى مكتـــب التوثيق 
بـــوزارة العدل مهـــام الرقابة الفنية 
والمالية واإلدارية على عمل كاتب 

العدل الخاص.

الجمـــارك  رئيـــس  مـــن  بتوجيـــه 
الستكمال تنفيذ التزامات مملكة 
البحريـــن لبنـــود اتفاقية تســـهيل 
التجارة لمنظمة التجارة العالمية، 
وتحـــت رعاية مديـــر عام اإلدارة 
والشـــؤون  للتخطيـــط  العامـــة 
اإلدارية بشؤون الجمارك الشيخ 
خليفـــة،  آل  دعيـــج  بـــن  تركـــي 
التدريـــب  معهـــد  فـــي  اختتمـــت 
الجمركي، ورشـــة العمل الوطنية 
لتطويـــر نظام األحكام المســـبقة 
في التصنيف والمنشأ، بالتنسيق 
مـــع إدارة بناء القـــدرات بمنظمة 
الجمـــارك العالمية، بمشـــاركة من 
منتسبي شؤون الجمارك ووزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة.
تحليـــل  الورشـــة،  أثنـــاء  وتـــم 
بمملكـــة  الخاصـــة  االحتياجـــات 
البحرين مع تطور نظام األحكام 

والمنشـــأ،  للتصنيـــف  المســـبقة 
بمـــا في ذلـــك الجوانـــب النظرية 
والعملية لتنفيذ برنامج األحكام 
الســـابقة؛ بهدف تعزيـــز القدرات 
المؤسســـية فـــي هـــذه المجاالت 
فـــي  العمـــل  نمـــوذج  وتطويـــر 

جمارك البحرين.
التـــي قدمتهـــا  الورشـــة  وتخلـــل 
ميتـــي  المنشـــأ  قواعـــد  خبيـــرة 

عـــزام، وخبيرة التعرفـــة بمنظمة 
الجمـــارك العالمية لمياء افريقي، 
اإلرشـــادات  حـــول  عروضـــا 
وأدوات  العمليـــة،  والتطبيقـــات 
التشـــخيص المتعلقـــة بتصنيـــف 
التعرفـــة والبنية التحتية ألعمال 
المنشأ، وإدخال برنامج األحكام 
الجمـــارك  لمنظمـــة  المســـبقة 

العالمية.

خالل الورشة

وزيــر العــدل: توفيــر الخدمة أثنــاء وبعد الدوام الرســمي
زيادة عدد موثقي العقود والمعامالت العقارية إلى 10

“الجمارك” تعقد ورشة عن األحكام المسبقة

وزير العدل
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واإلدمــان  العنــف  لمكافحــة  الدوليــة  المنظمــة  مــن  وفــد  قــام 
اإلعداديــة  االبتدائيــة  المالكيــة  إلــى مدرســة  بزيــارة   )DARE(
للبنــات، بالتنســيق والتعــاون مع وزارة الداخليــة ممثلة ببرنامج 
والتعليــم؛  التربيــة  ووزارة  )مًعــا(،  واإلدمــان  العنــف  مكافحــة 
للوقوف على تجربة مدارس مملكة البحرين في تطبيق برنامج 

)مًعا( والمنهج الخاص به.

واّطلع الوفد على أبرز إنجازات 
ومــدى  الــمــدرســة،  فــي  البرنامج 
على  له  المنفذة  الشرطية  تأثير 
الــطــالــبــات، والــعــاقــة الــوطــيــدة 
المدرسي،  المجتمع  وبين  بينها 
التوعوي،  المنهج  تنفيذ  وآلــيــة 
تم  دروس  مـــن  يــتــضــمــنــه  ــا  ومــ
األخصائيين  قبل  مــن  إعــدادهــا 
ــغ عـــددهـــا  ــل ــج، يــب ــامـ ــرنـ ــبـ فــــي الـ
من  بــالــعــديــد  تتعلق  درًســــا   22
الخاطئة  والسلوكيات  الظواهر 
ــــشء، مــثــل  ــنـ ــ ــالـ ــ الـــمـــرتـــبـــطـــة بـ
ومخاطر  اإللكتروني،  التدخين 
واإللكترونية،  الرقمية  األلعاب 
في  والــســامــة  األمـــن  ودروس 
برك السباحة والبحر، وإجراءات 
ــاالت الـــطـــوارئ  الــتــعــامــل مـــع حــ

والحريق وحوادث المرور.
ــفــيــذي  ــن ــت ــيــــس ال ــ ــرئ ــ وأشــــــــاد ال
ــرافـــق  ــمـ ــد الـ ــ ــوفـ ــ ــمــنــظــمــة والـ ــل ل
بـــالـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــي لــمــرافــق 
أن دعــم  مـــؤكـــديـــن  ــة،  ــدرسـ ــمـ الـ
ــمــدرســة لــلــبــرنــامــج مــن خــال  ال
تخصيصها فصًا دراسًيا خاًصا 
بتطبيقه  اهتمامها  يعكس  لــه، 
بصورة مستدامة، لما له من دور 

لدى  السلوك  تعزيز  فــي  أســاس 
بالقيم  وتــزويــدهــن  الــطــالــبــات، 
الوطنية والمفاهيم والسلوكيات 
على  تعينهن  الــتــي  اإليــجــابــيــة 
تطوير شخصياتهن في الحاضر 

والمستقبل.
ضمن  المطبق  المنهج  أن  يذكر 
ــامــج قـــد تـــم إعــــــداده من  ــبــرن ال
ــيــن  ــوي ــرب قـــبـــل أخــصــائــيــيــن وت
لمكافحة  الدولية  المنظمة  من 
تطبيق  ويتم  واإلدمـــان،  العنف 
ــه فــي أكــثــر مــن 60 دولــة  دروسـ
فاعليته  وأثــبــت  الــعــالــم،  حـــول 
وتحصينهم  الــنــشء  تهيئة  فــي 
بالمهارات  تزويدهم  خــال  من 
ــعــلــوم الـــازمـــة لــلــتــعــامــل مع  وال
والــتــواصــل  الــمــواقــف،  مختلف 
وكيفية  األقـــــــران،  مـــع  ــفــعــال  ال
الـــرفـــض والــتــصــرف اإليــجــابــي 
ــي حــــــاالت الــتــنــمــر الــلــفــظــي  فــ
ــكــتــرونــي،  اإلل أو  الــجــســدي  أو 
الظواهر  مختلف  على  والتركيز 
اإللكترونية،  كالجرائم  الدخيلة 
والتدخين اإللكتروني، ومخاطر 
ــرقــمــيــة، والــتــعــصــب  ــاب ال ــعـ األلـ

والتطرف بأنواعه.

22 درًسا عن التدخين اإللكتروني 
ومخاطر األلعاب وغيرهما

مروة خميس

كويتية بالبحرين تدرس الكشف عن الموهوبين برياض األطفال
نــاقــشــت الــبــاحــثــة فــي مــجــال دكــتــوراه 
محمد  شيخة  الــمــوهــبــة  تــربــيــة  فلسفة 
“فاعلية  بعنوان  علمية  رسالة  الفودري 
الذكاء  أنشطة  باستخدام  األداء  تقييم 
اإللكترونية  البيئة  على  القائمة  الناجح 
الــمــوهــوبــيــن فـــي مرحلة  لــلــكــشــف عـــن 
ــراف عــاء  ريـــاض األطـــفـــال” تــحــت إشــ
الدين عبدالحميد أيوب وعماد الزغول، 
تناولت  التي  األولــى  تعبر  رسالة  وهــي 
الــكــشــف عـــن الــمــوهــوبــيــن فـــي مــرحــلــة 

رياض األطفال في دولة الكويت.
الفودري من دراستها  الباحثة   وهدفت 
ــا بكلية  نــتــائــجــهــا حــديــًث ــتــي نــاقــشــت  ال
الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي 
درجــة  على  الــحــصــول  متطلبات  ضمن 
الموهبة  تربية  فلسفة  فــي  الــدكــتــوراه 
أنشطة  بــاســتــخــدام  األداء  تقييم  إلـــى 

عن  للكشف  اإللكترونية  الناجح  الذكاء 
األطفال  ريــاض  مراحل  في  الموهوبين 

بدولة الكويت. 
 وهـــــدف الــبــحــث إلــــى الـــتـــعـــرف على 
تقييم  لمقاييس  اإلحصائية  المؤشرات 
األداء باستخدام أنشطة الذكاء الناجح 
اإللكترونية، وتحديد درجة القطع التي 
الموهوب،  التعرف على  يتم من خالها 
التشخيصية  ــقـــدرة  الـ عــلــى  والــتــعــرف 
بــاســتــخــدام  األداء  تــقــيــيــم  لــمــقــايــيــس 
أنــشــطــة الـــذكـــاء الــنــاجــح اإللــكــتــرونــيــة، 
الموهوبين  أداء  تباين  درجــة  وتحديد 
الزمني  العمر  باختاف  المقاييس  على 
البحث  هــدف  كما  االجتماعي،  والــنــوع 
إلى اشتقاق معايير الرتب المئينية التي 
تقييم  مقاييس  على  الطلبة  أداء  تفسر 
األداء باستخدام أنشطة الذكاء الناجح 

اإللكترونية.
اإلحصائية  الــمــؤشــرات  نتائج  أظــهــرت   
العينة والتي  التوزيع الطبيعي لدرجات 
العينة  تمثيل  على  للحكم  معياًرا  تعد 
قطع  درجة  إلى  التوّصل  وتم  للمجتمع، 
الفاصل  الحد  تمثل  والتي   )28( تعادل 
الــمــوهــوب  ــمــوهــوب وغــيــر  ال بــيــن أداء 
الناجح  الــذكــاء  أنشطة  مقاييس  على 
 17.25( عن  كشفت  والتي  اإللكترونية، 

%( طفاً وطفلة من حجم المجتمع.
 وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة 
عينة  درجــات  متوسطات  بين  ا  إحصائيًّ
البحث وفًقا للعمر الزمني على القدرات 
العمر  لصالح  الكلية  والــدرجــة  الــثــاث، 

الزمني األكبر. 

ــنــت الــنــتــائــج عــــدم وجــــود فـــروق  ــّي  وب
درجــات  متوسطات  بين  ا  إحصائيًّ دالــة 
ــدرات )الــتــحــلــيــلــيــة،  ــ ــق ــ ــي ال ــال فـ ــفــ األطــ
اإلبداعية، العملية(، والدرجة الكلية بين 
مقاييس  وفق  الموهوبين  األطفال  فئة 
الذكاء  أنشطة  باستخدام  األداء  تقييم 

الموهوبين وفق  األطفال  الناجح، وفئة 
المحكات المتعددة األخرى. 

ــتــوصــل إلـــى مــعــايــيــر الــرتــب  كــمــا تـــم ال
األطــفــال  أداء  تــفــســر  الــتــي  الــمــئــيــنــيــة 
الناجح  الـــذكـــاء  أنــشــطــة  عــلــى مــقــيــاس 

اإللكترونية.

المنامة ـ جامعة الخليج العربي

شيخة محمد الفودري مع لجنة المناقشة

ناقشت نتائجها 
للحصول على 
الدكتوراه في 
فلسفة تربية 

الموهبة

65 % من الخريجين إناث... وأرفع من المتوسط العربي
ارتفاع عدد الوكيالت ألكثر من الضعف.. وأول بعثة طالبات بالخارج في 1956

ــرت إحـــصـــائـــيـــة حـــديـــثـــة مــن  ــهــ أظــ
معدل  بـــأن  لــلــمــرأة  األعــلــى  مجلس 
قوة  في  البحرينية  المرأة  مشاركة 
مــقــارنــة   ،% 44 نــحــو  تــبــلــغ  الــعــمــل 
بالمعدل في المتوسط العربي والتي 
 % 19 إلــى  إلــى تصل  النسبة  تصل 

لمشاركة المرأة في قوة العمل.
الــتــي نشرها  الــمــؤشــرات   وبــّيــنــت 
نسبة  أن  إلــــى  األعـــلـــى  ــمــجــلــس  ال
خريجات التعليم العالي بلغت نحو 
فيما  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي   %  65
الــمــتــوســط  57 % فـــي  ــــى  إل يــصــل 

العربي.
إلى  للمرأة  األعلى  المجلس  ولفت   
السلطة  فـــي  الــمــتــوســط  نــســبــة  أن 
 19 بلغت  للبحرينيات  التشريعية 
%، فــيــمــا بــلــغــت نــســبــة الـــمـــرأة في 
المتوسط  فــي  التشريعية  السلطة 
بمملكة  مقارنة   % نحو17  العربي 

البحرين.
ــرأة في  ــمــ ــ ال مـــشـــاركـــة  أن  وبـــّيـــن   
ارتفاًعا  شهدت  الحكومي  القطاع 
التنفيذية  الــوظــائــف  جـــدول  عــلــى 
سنوات،  19 % خال عشر  بمعدل 
النسبة  هــذه  مكونات  فــي  وبالنظر 
منها أعداد النساء في منصب وزير، 
مساعد،  وزارة  وكيل  وزارة،  وكيل 
اســتــشــاري، خــبــيــر، مــديــر، ورئــيــس 

قسم.
ــفــاع عــدد  ارت إلـــى  المجلس  ــار  وأشــ
الوكيات إلى أكثر من الضعف من 2 
إلى 5، وعدد الوكيات المساعدات 
إلى أكثر من 3 أضعاف من 14 إلى 
ــفــتــرة مـــن عــام  ــك خـــال ال ــ 31 وذل

2008 إلى عام 2018.
وأبـــــــرز الــمــجــلــس جـــهـــود مــمــلــكــة 
ــول  ــي وصـ ــبــحــريــن الــمــتــمــثــلــة فـ ال
وصنع  الــقــيــاديــة  للمناصب  ــمــرأة  ال
المساواة  القرار ووضعها على قدم 
تــمــيــيــز  أي  ودون  الـــــرجـــــل  مـــــع 
المملكة  تــمــثــيــل  فــرصــة  ومــنــحــهــا 
واالشــتــراك  الــدولــي  المستوى  على 
من  الدولية  المنظمات  أعمال  في 
وبينها  وهيئاتها،  المتحدة  األمـــم 
والوكالة  العالمية  التجارة  منظمة 
الدولية للطاقة الذرية، وفي وزارة 
ــــوزارة  الــخــارجــيــة تــتــولــى وكــيــلــة ال

مستوى  على  عــديــدة  مــســؤولــيــات 
العاقات الدولية الثنائية والمتعددة 
األطـــراف إلــى جانب ارتــفــاع نسبة 
بين  ما  الـــوزارة  العاملة في  الــمــرأة 
دبلوماسيات وإداريــات سواء على 
البعثات  أو  العام  الديوان  مستوى 

في الخارج.
 والجدير بالذكر أن مملكة البحرين 
تعتبر من الدول السباقة التي كفلت 
المشاركة  للمرأة ممارسة حقها في 
األصــعــدة،  مختلف  عــلــى  الــفــاعــلــة 
حيث  العشرين  القرن  بدايات  منذ 
في  للمرأة  النظامي  التعليم  دخــل 
البحرين في العام 1928، واتجهت 
 ،1941 العام  في  التمريض  لمجال 

وشـــاركـــت الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة في 
المركزية  البلدية  الهيئة  انتخابات 
1950، وأخــــذت ريـــادة  الــعــام  مــنــذ 
إنشاء  خــال  مــن  التطوعي  العمل 
الجمعيات النسائية في بداية العام 
من  دفعة  أول  ابتعاث  وتم   ،1955
البحرين  الطالبات ألول مرة خارج 
كلية  فــي  الــعــالــي  تعليمهن  إلتــمــام 
وفــي   ،1956 عـــام  للبنات  ــيــروت  ب
بــدأت عملها في مجال   1958 عــام 
ــوك والــــمــــصــــارف، واتــجــهــت  ــنـ ــبـ الـ
في  العسكري  الــمــجــال  فــي  للعمل 
وفــرضــت   ،1970 ــام  ــعـ الـ بـــدايـــات 
المجال  فــي  قــوي  كمنافس  نفسها 
ــة  ــاضـ ــريـ ــت الـ ــلـ ــدخـ الــــريــــاضــــي، فـ

الرياضية  االتحادات  في  النسائية 
ما  وسرعان   ،1976 عام  البحرينية 
ا  خارجيًّ البحرينية  المرأة  شاركت 
عام  بعد  الرياضية  الــبــطــوالت  فــي 
ــازات  ــد فـــقـــط، وحــقــقــت إنـــجـ ــ واحـ
عالمية. لقد تعّددت المجاالت التي 
ــادة  ــري كــانــت لــلــمــرأة الــبــحــريــنــيــة ال
جديًرا  شريًكا  وأصبحت  بل  فيها، 
في ميادين العمل في إطار التعاون 
الزاهر  المستقبل  لبناء  والــشــراكــة 
اإلصــاحــي  العهد  وجـــاء  للمملكة، 
نقلة  ليقدم  الملك  الجالة  لصاحب 
ــمــرأة الــبــحــريــنــيــة لــتــبــرز  ــل نــوعــيــة ل
المحلي  المستوى  على  إنجازاتها 

واإلقليمي والدولي.

“التربية” تدرب 2312 معلًما بالمدارس الخاصة

أن  النعيمي  ماجد  والتعليم  التربية  وزيــر  أكــد 
الوزارة نجحت في تدريب 2312 معلًما ومعلمة 
القليلة  األعـــوام  مــدى  على  الخاصة،  بالمدارس 
الماضية، ضمن برنامج التمهن التربوي الذي تم 
إطاقه خصيًصا لهم، ومن ضمنهم 660 مستفيًدا 
ــعــام الـــدراســـي الـــجـــاري، مــن 78 مــدرســة  فــي ال
للمعلمين  البحرين  كلية  مــع  بالتعاون  خــاصــة، 

بجامعة البحرين، وصندوق العمل “تمكين”.
وأضاف الوزير، أثناء زيارته مبنى قطاع التعليم 
الخاص والمستمر، أن الوزارة تولي اهتماًما كبيًرا 
قطاعاتها،  جميع  في  خدماتها  مستوى  بتطوير 
بما فيها هذا القطاع الحيوي الذي يخدم شريحة 

واسعة من المواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن أوجه الدعم المقدمة عديدة، ومن 
أهمها توفير التسهيات المحفزة على االستثمار 
ــذا الـــقـــطـــاع، بـــشـــرط اســتــيــفــاء مــعــايــيــر  ــي هــ فـ

ارتفاع  في  أسهم  ما  الترخيص،  على  الحصول 
عدد المدارس الخاصة إلى 78 مدرسة، ورياض 
األطفال إلى 144 روضة، وال زال طلب الحصول 
على الترخيص الازم إلنشاء مؤسسات تعليمية 
عدد  ارتفاع  عن  فضًا  مستمًرا،  جديدة  خاصة 
مركًزا   22 إلى  المسائي  المستمر  التعليم  مراكز 
توفر الخدمة التعليمية المجانية لمن لم يتمكنوا 

من مواصلة التعليم النظامي الصباحي.
الوزارة،  يرافقه عدد من مسؤولي  الوزير،  وقام 
التابعة  الثاث  اإلدارات  في  العمل  سير  بتفقد 
لــهــذا الــقــطــاع، وهـــي: التعليم الــخــاص، وريــاض 
ــع على  ــ ــل ــ ــمــســتــمــر، واّط ــيــم ال ــتــعــل ــال وال ــفــ األطــ
شأنه  من  ما  كل  توفير  إلى  ووجــه  احتياجاتها، 

االرتقاء بخدماتها.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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مقارنة مؤشرات المرأة في البحرين والمتوسط العربي



local@albiladpress.com07 الشباب البحريني يمتلك طاقات جبارة وصّناع للمستقبل
بـــن شـــمس: إقامـــة ورشـــة اســـتثمارية لتحليـــل اتجاهـــات االســـتثمار اإلقليميـــة

كشــف المديــر العــام لمعهــد اإلدارة العامــة )بيبــا( رائد بن شــمس عن اســتعداد 
المعهد إلطالق ورشــة عمل دولية تحت عنوان “االســتثمار في أهداف التنمية 

المستدامة” تعقد في شهر يونيو المقبل.
وفــي حــوار أجرتــه معــه وكالــة أنبــاء البحرين )بنــا(، أوضح بن شــمس أن هذه 
الورشــة ســتتم بالتعاون بين شبكة الشرق األوسط وشــمال إفريقيا )مينابار(، 
التي أسســها معهد اإلدارة العامة )بيبا( وشــركاء دوليون مؤثرون، مشــيرا إلى 
أن هذه الورشة تُعد “ورشًة استثمارية برؤية بحثية إقليمية تهدف إلى تحليل 
اتجاهات االســتثمار اإلقليمية فيما بين بلدان الجنوب وما يتصل بها من بيئة 

السياسات والقانون واألعمال. وفيما يلي نص الحوار:

اتخذتم نهجا إداريا جديدا يرتكز على  «
بناء القيادات الشابة وتأهيلها 

لقيادة منظومتي العمل الحكومي 
والخاص، باإلضافة إلى تطوير وبناء 

القيادات الحكومية، حدثنا عن ذلك.

البحرينـــي  الشـــباب  أن  قناعاتنـــا  فـــي 
يمتلك طاقات جبـــارة وغير محدودة، 
وبالتالـــي نـــرى أن الشـــباب ســـيقودون 
مســـتقبًل عجلـــة التنميـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن نحو تحقيق أهـــداف التنمية 
هنـــاك  أن  إلـــى  بالنظـــر  المســـتدامة، 
الشـــبابية  المبـــادرات  مـــن  مجموعـــة 
التـــي يتـــم صناعتهـــا بأيـــدي كفاءاتنـــا 
الوطنيـــة فـــي المعهـــد، ستشـــكل فـــي 
قياديـــة  وطنيـــة  مرتكـــزات  مجملهـــا 
لتأهيل الشـــباب إلدارة منظومة العمل 
الحكومي والقطاع الخاص في مملكة 

البحرين.
قريًبـــا  ســـنطلق  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
مـــع  بالتعـــاون  “خبـــرات”  برنامـــج 
وســـيقدم  االســـتراتيجيين  الشـــركاء 
برنامج خبـــرات للمشـــاركين مجموعة 
والتطبيقيـــة،  العلميـــة  الخبـــرات  مـــن 
الممارســـات  بُفضلـــى  وســـيزودهم 
اإلدارية التي ســـيتمكنون مستقبًل من 
توظيفهـــا للخـــروج بمبـــادرات وطنيـــة 
بمملكـــة  االرتقـــاء  فـــي  تســـهم  رائـــدة 

البحرين. 
تستعدون لتقديم ورشة عمل دولية  «

تتناول موضوع االستثمار من زاوية 
جديدة مبتكرة ترتكز على دوره في 

تحقيق أهداف التمية المستدامة 
ماهي فلسفتكم في إقامة هذه 

الورشة؟

ورشـــًة  عقـــد  هـــو  بصـــدده  نحـــن  مـــا 
استثمارية تأتي برؤية بحثية إقليمية 
ودولية تنعقد تحت عنوان “االستثمار 
فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة” من 
خـــلل التعاون فيمـــا بين بلدان جنوب 
تعزيـــز  الثلثـــي:  والتعـــاون  -جنـــوب 
البيئـــة  وتمكيـــن  المواتيـــة،  السياســـة 
التجاريـــة والقانونيـــة، والتكامـــل بيـــن 
بلدان المنطقة العربية، في شهر يونيو 

المقبل.
وســـتتم هـــذه الورشـــة بالتعـــاون بيـــن 
شـــبكة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
)مينابـــار( التـــي أسســـها معهـــد اإلدارة 
العامة )بيبا( وشـــركاء دوليين مؤثرين 
 UNOSSC, UNDP and UN مثـــل 
األمـــم  ومكتـــب   ،RCO of Bahrain
المتحـــدة للتعـــاون بيـــن بلـــدان جنوب 
جنوب، و UNOSSC، ومكتب المنسق 
المقيـــم لألمـــم المتحـــدة فـــي مملكـــة 
المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج  البحريـــن، 

اإلنمائي. 
ما أهمية هذه الورشة؟  «

تأتـــي أهميـــة هـــذه الورشـــة باعتبارها 
بحثيـــة  برؤيـــة  اســـتثمارية  ورشـــًة 
إقليمية تهـــدف إلى تحليـــل اتجاهات 
االســـتثمار اإلقليميـــة فيما بيـــن بلدان 
الجنـــوب، ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن بيئـــة 
السياسات والقانون واألعمال، وكذلك 
اتجاهات التكامل، ستشـــتمل الورشـــة 
على موضوعات متنوعة مثل التمويل 
ودور  التنميـــة،  لمشـــروعات  المتـــاح 
االســـتدامة الماليـــة، والتجارة، وجهود 
التكامل اإلقليمي، الطاقة المســـتدامة، 

وتحديـــد  والتكنولوجيـــا،  االبتـــكار، 
التحديـــات والممارســـات الجيـــدة في 
األطر المؤسسية السياسية والقانونية 
التـــي يمكن أن تيســـر عملية الحصول 
علـــى مزيد من االســـتثمارات فيما بين 
هـــذه  المنطقـــة،  فـــي  الجنـــوب  بلـــدان 
الورشـــة ستســـاهم مناقشـــات ونتائج 
هـــذا الحدث فـــي تطوير بحث شـــامل 
الجنـــوب  بلـــدان  بيـــن  “التعـــاون  عـــن 
للتعاون التجاري واالستثمار والتكامل 
اإلقليمي” الذي ســـيتم إطلقه إما في 
ســـبتمبر في نيويورك أو خلل معرض 
التنميـــة جنـــوب - جنـــوب العالمي في 
نوفمبر 2020 ومن أهم أهداف الورشة 
أنها تســـهل الشـــراكات بين الحكومات 
وشـــركاء التنمية والمؤسســـات المالية 
األكاديميـــة  واألوســـاط  الدوليـــة 
والمجتمع المدنـــي ومراكز الفكر لدعم 
المزيد من السياسات العامة المتوافقة 
المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف  مـــع 
 80 بيـــن  مـــا  الورشـــة  فـــي  سيشـــارك 
و100 مشـــارك، وســـتضم ممثليـــن عن 
الحكومـــات والقطاع الخاص ووكاالت 
التنمية ومؤسســـات التمويـــل الدولية 
والمجتمـــع  األكاديميـــة  واألوســـاط 
المدنـــي وشـــبكات مراكـــز الفكـــر فـــي 

المنطقة. 
لجنة السعادة مبادرة مبتكرة ترتكز  «

إلى نموذٍج علمي يعتبر سعادة 
الموظف محوًرا أساسًيا لزيادة 

إنتاجيته، فكيف تم بناؤه وما أبرز 
مخرجاته؟ 

نحـــن في معهـــد اإلدارة العامـــة )بيبا( 

نحرص علـــى ربط العمل المؤسســـي 
العلميـــة  المنهجيـــات  بُفضلـــى 
اإلنتاجيـــة  رفـــع  نحـــو  والتطبيقيـــة، 
واالرتقـــاء بالعمـــل الحكومـــي، لذلـــك 
قمنـــا  الـــذي  العلمـــي  النمـــوذج  فـــإن 
باســـتحداثه يربـــط ســـعادة الموظف 
وحصولـــه علـــى بيئـــة عمـــل ســـعيدة 
هـــذا  إنتاجيتـــه،  بزيـــادة  وُمحفـــزة 
االهتمـــام  علـــى  مبنـــي  النمـــوذج 
بجوانب مختلفـــة من حياة الموظف 
علـــى أصعـــدة بيئـــة العمـــل، الحيـــاة 
القـــدرات  والشـــخصية،  االجتماعيـــة 
اإلبداعية وتطوير المهارات والصحة 

النفسية والجسدية.
هل كان للجنة مشاركات خارجية  «

أثبت من خاللها أهمية تأسيسها؟

نعم لجنة الســـعادة شـــاركت في إعداد 
ورقـــة بحثية خلل مؤتمـــر )يورومينا( 
الـــذي عقد فـــي العـــام 2018 بإســـبانيا 
وتضمنـــت أرقاًمـــا مهمـــة تعكـــس أثـــر 
اللجنـــة علـــى موظفـــي المعهـــد أبرزها 
أن 93.8 % مـــن موظفي المعهد يرون 
أن لجنة الســـعادة ســـاهمت فـــي زيادة 
إنتاجيتهم، و75 % يرون أن مسابقات 
ومبـــادرات لجنـــة الســـعادة التنافســـية 
إنتاجيتهـــم،  مـــن  وزادت  حفزتهـــم 
مـــن   % 93.8 أن  أوضحـــت  الدراســـة 
موظفي المعهد يرون أن اللجنة خلقت 
بيئة عمـــل إيجابية محفزة على العمل 
وساهمت في كسر الحواجز الموجودة 

بين الموظفين.

رائد شمس

المنامة - بنا

المنامة - جمعية المحامين البحرينية

تقدمــت جمعيــة المحامين بخالص شــكرها وتقديرهــا لجميع اإلجراءات الصحيــة الوقائية 
التي اتخذتها مملكة البحرين ووزاراتها ومؤسساتها في مجال التوعية والرعاية والتثقيف 
والتدابير االحترازية الصحية بما يحفظ سالمة الجميع في محاربة وباء فيروس الكورونا 

.)COVID-19(

وأكـــدت أن الوعـــي الوقائـــي 
وطنيـــة  بـــروح  والتكاتـــف 
الوطـــن  أبنـــاء  جميـــع  مـــن 
والمقيميـــن فيـــه، وعلى رص 
الصفوف بمواجهة التحديات 
الراهنـــة، انطلًقـــا ممـــا أدلـــى 
بـــه ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلى النائـــب األول لرئيس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة “إن مصدر 
قوتنـــا للوطن بـــأن نواجه بها 
وبوعي وبإدراك عدونا اليوم 
هو فيـــروس الكورونا وليس 

المصابين به”.
علـــى  “أننـــا  وأضافـــت 
بـــأن تتجـــاوز مملكـــة  يقيـــن 
هـــذه  وشـــعبها  البحريـــن 
الظروف الراهنـــة بما يحفظ 
وحدتنـــا وتكاتفنا مـــع جميع 
اإلجـــراءات الوقائيـــة داعين 
إلـــى  الشـــعب  أفـــراد  جميـــع 
التمســـك بالوحـــدة الوطنيـــة 
األهـــداف  قمـــة  هـــي  التـــي 
لهـــذه الظـــروف وأن نتحلـــى 
القانونيـــة  بالمســـؤولية 
بمـــا يخـــدم لمصلحـــة العليـــا 
والمقيميـــن  والعبـــاد  للبـــلد 
والتكاتـــف لتصـــدي فيروس 
كورونـــا والتعاون مـــع جميع 
الجهات المحلية والخليجية 
مـــع  إبطـــاء  دون  والدوليـــة 
جميـــع  خضـــوع  ضـــرورة 
القادمين من الخارج التعاون 
مع الجهات الصحية المعنية 

بشأن التأكد من سلمتهم”.
 كمـــا أشـــاد رئيـــس الجمعيـــة 
بديـــوي  حســـن  المحامـــي 
للفريـــق  الكاملـــة  بالشـــفافية 
كافـــة  بنشـــره  الوطنـــي 
أول  والبيانـــات  المعلومـــات 

بأول وفـــق منهج الشـــفافية 
مـــع  فـــي تعاملـــه  الواضحـــة 
األزمـــة والـــذي كان لـــه األثر 
العالمـــي  والصـــدى  الكبيـــر 
بإشـــادة المنظمـــات الدوليـــة 
والعالميـــة وبطريقة التوعية 
األمـــر  والعـــلج،  والوقايـــة 
الطمأنينـــة  روح  بـــث  الـــذي 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
بمواجهـــة فيـــروس الكورونا 
ومؤكدين بضرورة التواصل 
المواطنيـــن  جميـــع  مـــع 
والمقيميـــن بـــكل فئاتهـــا مـــع 

الجهات المختصة.
الجمعيـــة  حـــذرت  كمـــا   
أو  إنتـــاج  خطـــورة  مـــن 
الكاذبـــة،  الشـــائعات  نشـــر 

التـــي تهـــدد أمـــن واســـتقرار 
أفـــراد  مطالبـــة  المجتمـــع، 
المجتمـــع بالتحقـــق مـــن كل 
مـــا يتم تبادله مـــن معلومات 
وأخبار عبـــر مواقع التواصل 
والمنصـــات  االجتماعـــي 
الرســـمية،  غيـــر  اإلخباريـــة 
والتأكد من مصادرها، تجنبًا 
للوقـــوع فـــي فخ الشـــائعات 
التي تهـــدف إلى خلـــق حالة 
فـــي  والخـــوف  القلـــق  مـــن 

المجتمع.
نشـــر  أن  علـــى  وشـــّددت 
علـــى  كان  وإن  الشـــائعات، 
ســـبيل الدعابة، يدخل تحت 
العقوبـــات  قانـــون  طائلـــة 

البحريني.

نشرها يدخل تحت طائلة “العقوبات” وإن كان على سبيل الدعابة
“المحامين”: شائعات “كورونا” تهدد األمن
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اتصال سمو رئيس الوزراء أثلج صدورنا
Û  يــوم االثنيــن الماضــي لــم يكــن بالعادي علــى الصعيد الشــخصي، إذ تلقيــت اتصااًل

كريًما من لدن رئيس الوزراء سيدي الوالد صاحب السمو األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة، وال زالت يداي ترجف فرًحا غير مصدقة هذا االتصال والحديث األبوي.

Û  إنهــا لحظــات ال توصــف، فقــد دونــت في ســجل الســعادة وبيــت الحكمــة، الصوت
كعادتــه جهــوري مفعــم بالحياة والصحة والعافية، صوت جمــع بين القوة والحنان 

والرحمة، صوت والد مشفق على عياله.
Û  ذلــك اإلحســاس الــذي ال يمكــن وصفــه بالكتابــة وتعابيــر الدفاتــر إال أن تعيشــه

وتختبره بنفســك، شــحنات السعادة والحماســة والتفاؤل واألمل تتدفق إلى قلبي 
ومنه إلى جميع أنحاء جسدي.

Û  إنــه األب وبهجــة البحريــن فــي كل الصعــاب، رغــم المســافات الجغرافيــة إال أنــه
منشغل بتفقد أحوال عياله ورعيته.

Û  وألنــي راٍع لعيالــي محاربــي الســكلر كان ســؤاله عنهــم: كيف هم وما هــي أحوالهم
خبرنــي عنهــم مــاذا يفتقــدون؟ أخبــرت ســموه: إنهم يفتقــدون والدهــم، ينتظرون 
وصول سموكم، فالبحرين جميعها تنشد عن والدها ومعزها ورافع قدرها، يعدون 
األيام والســاعات واللحظات عن موعد أن يطل ســيدي بوجهه الكريم على صباح 

البحرين ومسائها.
Û  ســألني عــن حــال صحتــي كما هي عادة ســموه وتفقد حال والدتــي ووالدي وحال

كبار السن من أهالي منطقتنا داركليب السعداء.
Û  في كلم سيدي درس، وفي درسه حكمة، وفي حكمته أدب، وفي أدبه حب، فأي

حب هذا الذي يخصني فيه ســيدي بوقت لشــخص بســيط من رعاياه يتفقد حاله، 
إنه ترجمان نهج سموه في الحياة.

Û  هذا القائد لم يترك للزمان عذر أال يغفل فنون إجادته للقيادة، وتأبى عفوية سموه
إال أن تترك فصل آخر في كتاب الحكمة المعاصرة وقد أثراها مجدا وأضاف فيها 

إحساًنا.
Û  أخبرت سموه أنه قد أفاض علينا من مجده وأمتعنا بقربه، ففي كل دار من البلدان

والشعوب يبحثون عنا بما خطه سموه في سجل الدنيا بالرعاية الصحية، إذ يقول 
البروفيســور ايســهاق اودامي المحاضر في جامعة تورينتو كندا واستشــاري علم 
أمــراض الــدم فــي المركــز الدولي لرعاية األطفــال بكندا “إن هــذا القائد صبور على 
الجلــوس واالســتماع بحكمــة، لهــو جديــر بالقيادة؛ ألنه يســمع شــعبه بصبر شــديد 

وشغف متميز بحثا معهم عن طريقة لمساعدتهم على النجاح والتميز”.
Û  ففْعــل ســيدي بيــان؛ فهو الذي أحســن تغيير جدول األولويــات لصالح كل من على

هــذه األرض، وغّيــر مفاهيــم الرعايــة، وعقد رحلت البحث عــن الممكن في صدور 
رعايــاه وإشــراك اآلخريــن فــي صناعــة القــرار وتحســين مســتوى الرعايــة، فما من 
شــك لدى ســموه أن أصحاب المحنة أعلم بالمخارج، والبد من إشــراكهم في محو 
اآلالم عــن كاهــل المجتمعــات، لقــد وضــع اإلنســان، أي إنســان، فــي موقــع األولوية 
المطلقــة، ومــا زال يــردد: ما عندنا أغلى منكم وال عندنا أحســن منكم.. لم يعُل قدر 
عيالــه مرضــى الســكلر فــي البحرين فقط، فقد كانــت أفكاره ســامية، وما كتبه من 
نهج ومارسه من عمل لصالح اإلنسان في كل األوطان فهو يصنع اإلنسان ويحثه 

لخدمة أخيه لتعمر األوطان، إنه صانع سلم.
Û  ختامــا... تحيــة محبــة من والدكم ســيدي صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن

سلمان آل خليفة إلى كل إنسان على أرض البحرين.

زكريا الكاظم
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تعزيز السلوك الصحي من متطلبات المدن الصحية
األكــبــر” “الـــرابـــح  بــرنــامــج  ــن  م الــثــانــيــة  النسخة  تطلق  “الــشــمــالــيــة” 

صرح محافظ الشمالية علي العصفور بأن النظام الغذائي المتوازن 
وأنماط السلوك الصحي من بين معايير ومتطلبات منظمة الصحة 
العالمية في اعتماد المدن الصحية، مبّيًنا أن اعتماد “عالي” كنموذج 
للمدن الصحية، يتطلب تنفيذ عدد من البرامج واألنشطة الصحية 

واالجتماعية والثقافية وغيرها.

تعتـــزم  المحافظـــة  أن  وأوضـــح 
مـــن  الثانيـــة  النســـخة  إطـــاق 
برنامـــج “الرابح األكبـــر” و”تحدي 
تنـــاول الســـكر” للمشـــاركين على 
نطـــاق عالـــي والمشـــاركين علـــى 
الشـــمالية،  المحافظـــة  نطـــاق 
بالتعاون والشراكة مع مستشفى 
وجمعيـــة  األميركيـــة  اإلرســـالية 
أصدقـــاء الصحة، مشـــيًرا إلى أن 
البرنامـــج، يأتـــي في إطـــار تعزيز 
التوعيـــة بأنماط وســـلوك الحياة 

الصحية، معتبًرا أن خسارة الزائد 
ا على  من الـــوزن ينعكـــس إيجابيًّ

صحة وسامة جسم اإلنسان.
االجتمـــاع  خـــال  ذلـــك،  جـــاء 
التحضيـــري للنســـخة الثانية من 

البرنامج والذي عقده المحافظ.
بحـــث  تـــم  االجتمـــاع،  وخـــال   
ومناقشـــة نتائج النســـخة األولى 
مـــن  حققـــه  ومـــا  البرنامـــج  مـــن 
بجانـــب  للمشـــاركين،  مكاســـب 
بحـــث آليـــة التعـــاون والتنســـيق 

للنسخة الثانية، حيث تم االتفاق 
علـــى فتـــح قنـــوات تســـجيل 10 
علـــى  الجنســـين  مـــن  مشـــاركين 
ومثلهـــم  عالـــي،  أهالـــي  نطـــاق 
علـــى نطـــاق باقـــي مـــدن وقـــرى 
علـــى  واالتفـــاق  المحافظـــة، 

للرابحيـــن  جوائـــز   8 تخصيـــص 
دينـــار،  آالف   3 قيمتهـــا  تتجـــاوز 
األول  األكبـــر  الرابـــح  يحصدهـــا 
والنســـاء  الرجـــال  مـــن  والثانـــي 
مـــن عالي ومن باقـــي مدن وقرى 

المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

أعلن مديـــر إدارة الثقافة المرورية 
صـــاح  للمـــرور  العامـــة  بـــاإلدارة 
محمد شـــهاب، تلقي 600 مشـــاركة 
ضمـــن المســـابقة التي تـــم اإلعان 
عنها مطلع فبراير الماضي، وتشمل 
أفامـــا قصيـــرة ورســـوما متحركة 
لمختلف الفئات العمرية، وشعارات 
وتصاميـــم  توعويـــة،  مروريـــة 
جرافيكـــس، فـــي إطـــار العمل على 
اســـتخدام  مـــن  للحـــد  التوعيـــة؛ 
الهاتف النقـــال أثناء قيادة المركبة 

وأشـــاد بالتجـــاوب المجتمعـــي 
مـــع المســـابقة المروريـــة 

الهـــدف  يعـــزز  بمـــا 
مـــن  األســـمى 
فـــي  إقامتهـــا 
الشـــراكة  تعزيز 

المجتمعية.
أوضـــح  وفيمـــا 

مديـــر الثقافـــة المروريـــة أن لجان 
التحكيـــم، ســـتصدر نتائجهـــا ويتم 
أســـبوع  خـــال  الفائزيـــن  تكريـــم 
المـــرور المقام في الفترة من 8-12 
مارس الجاري ، أشار إلى المسابقة 
التوعويـــة اإلذاعية المباشـــرة التي 
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  ســـتقيمها 
بالتعـــاون مـــع إذاعـــة البحرين عبر 
موجة 93.3 يوميا من الساعة 5-6 
مســـاًء ورصدت فيها جوائز نقدية 

للفائزين.
فـــي ســـياق متصـــل، أكـــد مديـــر 
تأجيـــل  المروريـــة،  الثقافـــة 
فعاليـــات القرية المرورية، 
والتـــي كان مـــن المزمع 
إقامتهـــا فـــي مجمـــع 
األفنيوز إلى موعد 
آخـــر ســـيعلن عنـــه 

الحقا.

600 مشاركة تحارب ظاهرة الهاتف أثناء القيادة

المنامة - مكتب رئيس هيئة المستدامة

اســتقبل رئيــس الطاقة المســتدامة عبدالحســين ميرزا بمكتبــه، المدير 
مــن  عــدد  فــي  المتخصصــة  السويســرية   ”Linxon“ لشــركة  اإلقليمــي 
المجاالت الهندسية ومن بينها مجاالت الطاقة المستدامة باولو بوزي.

وفـــي بداية اللقـــاء، رحب الوزير 
بالحضـــور، واســـتمع إلـــى شـــرح 
عن آخر أنشطة وبرامج الشركة، 
وعـــن مـــدى رغبتهـــم فـــي تعزيز 
وبيـــن  بينهـــم  القائـــم  التعـــاون 
قطـــاع الطاقـــة المســـتدامة، عبر 
المشـــاركة في المشـــاريع الحالية 
الفـــرص  بحســـب  والمســـتقبلية 

المتاحة.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــاد ميرزا 
بمشـــاريع الشـــركة فـــي مختلـــف 
ترحيبـــه  مبدًيـــا  العالـــم،  دول 
بتعزيز التعاون مع الشركة سعًيا 
إلـــى تحقيـــق األهـــداف الوطنية 
فـــي الطاقـــة المتجـــددة وكفاءة 
الطاقة من أجل التنمية الشاملة.

تعزيز التعاون في مجاالت الطاقة مع “لينكسون”

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق 
طارق الحسن أمس المدير العام لمعهد 

اإلدارة العامة )بيبا( رائد بن شمس.
رئيـــس  اللقـــاء رحـــب  وفـــي مســـتهل 
األمن العام بالمدير العام لمعهد اإلدارة 
العامـــة، مشـــيدا بالـــدور الكبيـــر الـــذي 
يقـــوم به المعهـــد في االرتقـــاء باألداء 

الحكومـــي مـــن خال توفيـــره للتعليم 
والتدريب الحديث.

وتم خال االجتماع مناقشـــة عدد من 
الموضوعـــات المتعلقـــة بالتعـــاون في 
الدراســـات  التدريـــب وإعـــداد  مجـــال 
والـــدورات بمـــا يحقـــق االســـتفادة من 

التجارب وتبادل الخبرات.

تبادل الخبرات بين “الداخلية” و“بيبا”

الحرس الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع الجيش الباكستاني
المشتركة الــتــمــاريــن  وتنفيذ  الــخــبــرات  ــادل  ــب وت الــتــعــاون  تعزيز 

اختتمـــت اجتماعات اللجنة المشـــتركة 
والجيـــش  الوطنـــي  الحـــرس  بيـــن 
الباكستاني برئاسة مدير أركان الحرس 
الوطني اللواء الركن الشـــيخ عبدالعزيز 
بـــن ســـعود آل خليفـــة، بتوقيـــع مذكـــرة 
تفاهـــم مـــن قبـــل مديـــر أركان الحـــرس 
الوطنـــي عن الجانـــب البحريني، ومدير 
قيـــادة  فـــي  الخارجـــي  التعـــاون  عـــام 
األركان المشـــتركة بالجيش الباكستاني 
اللواء زاهد محمود، يوم امس بمعسكر 
الصخيـــر، وبحضور أعضـــاء اللجنة من 

الجانبين.
وأكـــد مديـــر أركان الحـــرس الوطني أن 
مذكـــرة التفاهـــم تأتي لتعزيز وتنســـيق 
وتنفيـــذ  الخبـــرات  وتبـــادل  التعـــاون 

التمارين المشـــتركة بين الجانبين، وفق 
الخطط الموضوعة من قبل الفريق أول 
الركـــن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيســـى 
الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  خليفـــة  آل 

مـــع  والتنســـيق  التعـــاون  تفعيـــل  فـــي 
المؤسســـات واألجهزة األمنية الداخلية 
العاقـــات  يوطـــد  وبمـــا  والخارجيـــة، 
العســـكرية  المؤسســـات  مـــع  الثنائيـــة 

النظيرة في مجاالت التعاون العسكري.
تأتـــي  التفاهـــم  مذكـــرة  أن  وأضـــاف 
لمواصلة الجهود المشتركة بين الحرس 
الوطنـــي والجيـــش الباكســـتاني، التـــي 
أثمـــرت عـــن تنفيـــذ العديد من سلســـلة 
فـــي  تختـــص  التـــي  )بـــدر(،  التماريـــن 
مجـــاالت مكافحـــة اإلرهـــاب، وحمايـــة 
المنشـــآت الحيويـــة والتي تـــم تنفيذها 
في مملكة البحرين وجمهورية باكستان 

اإلسامية خال األعوام الماضية.
وأشـــاد مديـــر أركان الحـــرس الوطنـــي 
الجيـــش  بـــه  يضطلـــع  الـــذي  بالـــدور 
جهـــود  مـــن  يبذلـــه  ومـــا  الباكســـتاني، 
مشتركة تعكس عمق عاقات الصداقة 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 

باكستان اإلسامية.

توقيع مذكرة تفاهم بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني في ختام أعمال اللجنة المشتركة 

الصخير - الحرس الوطني
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استكمال 68 % من ثاني مراحل تطوير الحديقة المائية
لــأشــجــار ــلـــي  الـــكـ ــدد  ــ ــع ــ ال ــن  ــ ع  %  170 ــة  ــب ــس ــن ب زيـــــــادة 

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أكـــد 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف، على 
االنتهـــاء مـــن 68 % مـــن أعمـــال المرحلـــة 
المائيـــة،  الحديقـــة  تطويـــر  مـــن  الثانيـــة 
مشيرًا إلى أنه تم إنجاز 90 % من منطقة 
مواقـــف الســـيارات و75 % مـــن المبانـــي 

الخدمية في الحديقة.
واطلع الوزير خلف أثناء الزيارة، التي قام 
بها برفقة وكيل الوزارة لشـــؤون البلديات 
الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والقائم 
بأعمال الوكيل المساعد للخدمات البلدية 
اهـــم  علـــى  المناعـــي،  راويـــة  المشـــتركة 
تطـــورات المشـــروع الـــذي يعـــد مـــن أهـــم 
المشـــروعات الخدميـــة التي تعمـــل عليها 

الوزارة حاليًا في العاصمة.
باهتمـــام  يحظـــى  “المشـــروع  إن  وقـــال 
خـــاص من لدن قرينة عاهل الباد رئيســـة 

المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة، التي أكـــدت على أهميـــة الحفاظ 
على موروث الحديقة المائية التاريخي”.

وأشـــار إلـــى “أن الحديقـــة المائيـــة تعتبـــر 
مشـــروعا فريـــدا مـــن نوعـــه، لمـــا لـــه مـــن 
قيمـــة تاريخية عريقة فـــي ذاكرة األهالي 
مســـاحة  تبلـــغ  إذ  الحديقـــة،  ومرتـــادي 
الحديقة 6 هكتار وقد تم تصميم الحديقة 
على نحو يحافـــظ على المعالم التاريخية 
للحديقـــة، إذ تتمتـــع بعـــدد مـــن العناصـــر 
والمعالـــم التاريخيـــة، التـــي تـــم الحفـــاظ 
عليهـــا أثنـــاء عمليـــة التأهيل، الذي شـــمل 
الحفـــاظ على األشـــجار الموجودة وإعادة 
زراعتهـــا، إذ بلـــغ عـــدد األشـــجار والنخيل 
نحو 559 نخلة وشـــجرة منها 176 شجرة 
و383 نخلـــة”. وتابـــع “مـــن أجـــل الحفـــاظ 

التنـــوع  وعلـــى  الخضـــراء  الرقعـــة  علـــى 
النباتـــي تـــم زراعة إلى عدد من األشـــجار، 
مائمـــة  متنوعـــة  أشـــجار  زراعـــة  وتـــم 
للظـــروف البيئيـــة المحليـــة منهـــا أشـــجار 
محلية تشـــتهر بها المملكة، كأشـــجار النيم 
والبونســـيانا واألكاســـيا، وأشـــجار سريعة 
وكثيفة النمو لتظليل المماشي ومساحات 

الجلـــوس”. وأضاف “تـــم إضافة بعض من 
األشجار المزهرة واألشـــجار ذات الروائح 
العطريـــة كالياســـمين الهنـــدي، وعليـــه بلغ 
عـــدد األشـــجار التي تمـــت إضافتهـــا نحو 
952 شـــجرة ونخلة، أي زيادة بنسبة 170 
% مـــن العـــدد الكلي لألشـــجار قبل تأهيل 

الحديقة”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

شــهدت الوكيــل المســاعد للطرق بوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمرانــي هدى فخرو 
تشــغيل اإلشــارة الضوئيــة األخيــرة ضمــن المرحلــة النهائيــة مــن مشــروع تطوير شــارع ســار المتضمن 
افتتاح 5 إشــارات ضوئية جديدة على الشــارع، بحضور رئيس مجلس بلدي الشــمالية أحمد الكوهجي 
رافقها كل من مدير إدارة مشــروعات وصيانة الطرق ســيد بدر، ورئيس قســم إنشــاءات الطرق فتحي 

الفارع، ومهندس المشروع هيثم الحايكي وعدد من مهندسي الوزارة.

وصرحـــت فخـــرو بـــأن المشـــروع تضمـــن تركيب 5 
إشـــارات ضوئيـــة عنـــد التقاطعـــات التاليـــة: تقاطع 
شـــارع ســـار مـــع شـــارع 35، تقاطع شـــارع ســـار مع 
طريق 1523، تقاطع شـــارع ســـار مـــع طريق 2941، 
تقاطـــع شـــارع ســـار مـــع طريـــق 1715 وشـــارع 45 
وتقاطـــع شـــارع ســـار مع طريـــق 1725، إلـــى جانب 
إنشـــاء ما يقارب 240 موقفا للسيارات على امتداد 
الشـــارع وبالقرب من جامع ســـار، إضافة إلى إنشاء 
التجاريـــة  المحـــات  4 شـــوارع خدميـــة ســـتخدم 

وتســـهل دخول القاطنين إلى منازلهم بكل ســـهولة، 
كمـــا ســـيتم إنشـــاء ممر مشـــاة بجانـــب الطريق في 

االتجاهين على امتداد الشارع.
وأوضحت أن المشـــروع اشـــتمل على إنشاء شبكة 
جديدة لتصريف مياه األمطار وإنشـــاء شبكة إنارة 
جديـــدة، إضافة إلـــى أعمال تحويـــات وتمديدات 
وحماية شبكتي الماء والكهرباء واالتصاالت، وذلك 
بالتنســـيق مع قســـم إنارة الطرق واألقسام المعنية 
بهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء، وتضمـــن المشـــروع أيضا 

وضع القنوات األرضية وذلك الســـتخدمها مستقبا 
مـــن قبل الخدمـــات الفنيـــة لتافي قطع األســـفلت، 
كمـــا تم إنشـــاء محطات للنقـــل العام بالتنســـيق مع 
وزارة المواصـــات واالتصـــاالت، ووضع اإلشـــارات 
والعامات المرورية التنظيمية والتحذيرية الازمة 

لتحقيق السامة المطلوبة على الشارع.
ولفتـــت الوكيـــل المســـاعد للطرق إلى أن المشـــروع 
مطل على العديد من المجمعات السكنية والمنشآت 
التجاريـــة، عدا عـــن حجم الحركـــة المرورية العالي 
وظاهرة المشـــاة، إضافة إلى مستخدمي الدراجات 
الهوائيـــة والعديـــد مـــن المداخل للمناطق الســـكنية 
علـــى جانبـــي الشـــارع، وبالتالـــي تطلب إنشـــاء هذا 
الشارع وتطوير إستراتيجية خاصة لتقسيم العمل 
ليتـــاءم مع إدارة الحركة المرورية وضمان تدفقها 

بشكل مستمر.
وتهـــدف وزارة األشـــغال مـــن خـــال تطوير شـــارع 

ســـار إلى تحسين انســـيابية الحركة المرورية ورفع 
مســـتوى الســـامة المروريـــة عليـــه وتنظيـــم حركة 
المركبـــات والمشـــاة وزيـــادة الطاقـــة االســـتيعابية 
للشـــارع بنحو الضعف، حيث يســـتوعب شارع سار 
نحو 4000 مركبة في الساعة، ومن المؤمل أن يقل 
زمـــن االنتظار للمركبات بنســـبة 60 % وذلك نتيجة 
وتطويـــر  الفاصلـــة  والجـــزر  اإلضافيـــة  للمســـارات 
الحركـــة  متوســـط حجـــم  بـــأن  علمـــًا  التقاطعـــات، 
المروريـــة ســـابقًا على الشـــارع يبلـــغ 30 ألف مركبة 

فـــي اليوم فـــي االتجاهين. أما في ســـاعات الذروة 
الصباحيـــة وذروة الظهيرة، فتبلغ الكثافة المرورية 
قرابـــة 2000 مركبـــة في الســـاعة لكل اتجـــاه، ومن 
المتوقـــع أن تزيد الطاقة االســـتيعابية للشـــارع بعد 

التطوير لتصل إلى 58 ألف مركبة في اليوم.
يذكـــر أن التكلفـــة اإلجماليـــة للمشـــروع الـــذي تمت 
ترســـيته من جانب مجلس المناقصات والمزايدات 
على )شركة جال العالي وأوالده( تبلغ 2,993,523 

دينار.

طاقتــه الجديدة ســتصل إلــى 58 ألف مركبــة يوميا

االنتهاء من تطوير شارع سار بـ 3 ماليين دينار
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بدور المالكي من الرفاع

البدء في تسليم وحدات “الرملي”
تنفيًذا ألمر ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع 
5000 وحدة سكنية وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، أعلن وزير اإلسكان باسم الحمر الشروع في توزيع وحدات المرحلة األولى 

لمشروع إسكان “ضاحية الرملي”.

وقال الحمر إن تســـليم وحدات مشروع 
مـــدن  مشـــاريع  ضمـــن  يأتـــي  الرملـــي، 
البحريـــن الجديـــدة، وذلـــك بعـــد أن تـــم 
افتتـــاح مشـــاريع مـــدن ســـلمان وخليفة 
وشـــرق الحـــد، وتســـكين المواطنين في 
تلك المدن الجديدة، مشـــيرا إلى أن تلك 
الخطـــوة تضاف إلى إنجـــازات الحكومة 
الراميـــة إلـــى تنفيذ أمر صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ببناء 

40 ألف وحدة سكنية.
الجديـــدة  البحريـــن  مـــدن  أن  وأوضـــح 
تمثـــل ركائـــز خطـــة الـــوزارة لتنفيـــذ أمر 
بنـــاء 40 ألـــف وحـــدة ســـكنية، والمنبثق 

عنها برنامج الحكومة الســـابق والحالي، 
مشـــيرا إلـــى أن مواصلـــة بناء وتســـكين 
تلـــك المدن، إضافة إلى مبادرات الوزارة 
في تعزيز الشـــراكة مـــع القطاع الخاص، 
والتي تحظى بدعـــم كبير من الحكومة، 
تســـهم جميعهـــا فـــي تنفيـــذ االلتزامـــات 
اإلســـكانية، ومنها العمـــل على توفير 25 

ألف وحدة سكنية.
ولفـــت الوزيـــر إلـــى أن تســـليم وحـــدات 
المرحلة األولى لمشروع ضاحية الرملي 
يأتـــي بعـــد تفضـــل نائب رئيـــس مجلس 
الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع 
التنمويـــة والبنيـــة التحتية الشـــيخ خالد 

بن عبدهللا آل خليفة بافتتاح المشـــروع 
خالل احتفـــاالت المملكة بالعيد الوطني 
المجيد، حيث اكتملت جهوزية الوحدات 
بنســـبة 100 %، كما أنهت الوزارة أعمال 
البنيـــة التحتيـــة الثانويـــة، إيذاًنـــا ببـــدء 

تسكين المواطنين بالمشروع.
ســـتواصل  الـــوزارة  أن  الحمـــر  وأكـــد 
الملـــك  جاللـــة  أمـــر  لتنفيـــذ  جهودهـــا 
مـــن  وذلـــك  الحكومـــة،  وتوجيهـــات 
خـــالل تنفيـــذ المزيد من حزم المشـــاريع 
اإلســـكانية في مدن البحريـــن الجديدة، 
إضافة إلى مســـاعي الـــوزارة لبدء العمل 
على إنشـــاء وحدات مدينة شرق سترة، 

بعد أن أبرمت الوزارة مؤخرا عقد تنفيذ 
 CMEC المشـــروع بالتعـــاون مـــع شـــركة
الصينيـــة، مفيـــدا بأن محـــور تنفيذ مدن 
البحريـــن الجديدة يســـير بخطـــى ثابتة 
وتلبيـــة  المواطنيـــن  تطلعـــات  لتحقيـــق 

طلباتهم اإلسكانية.
اإلســـكانية  الخدمـــات  إدارة  أن  يذكـــر 
إشـــعار  فـــي  شـــرعت  اإلســـكان  بـــوزارة 
المواطنيـــن المســـتفيدين مـــن المرحلـــة 
الرملـــي  ضاحيـــة  إلســـكان  األولـــى 
بالحضـــور إلـــى الوزارة إلنهـــاء إجراءات 

اســـتالم العقـــد والتوثيـــق، علـــى أن يتم 
تحديـــد مواعيـــد االســـتالم بعـــد إنهـــاء 
تلـــك اإلجـــراءات مـــن خـــالل االتصـــال 

علـــى الرقـــم 80008001، ليقـــوم قســـم 
إدارة الممتلـــكات اإلســـكانية بتســـليمهم 

الوحدات وفق جدول زمني معد لذلك.

المنامة - وزارة اإلسكان

تنفيًذا ألمر سمو 
ولي العهد بتوزيع 

5000 وحدة سكنية

األربعاء 4 مارس 2020 - 9 رجب 1441 - العدد 4159

رفعــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح، كل آيــات الشــكر والتقديــر لعاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، مؤكدة أن 
جاللته أعطانا في اجتماع مجلس الوزراء االثنين المنصرم التوجيهات الســديدة والدعم المســتمر، مردفة “لقد أشــعرنا جاللته باالطمئنان 
ألننا تأكدنا أن وراءنا قائد عظيم يحمي المواطنين والمقيمين”، موصلة شكرها لولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة على دعمه ومتابعته المســتمرة لكل ما يخص كورونا وتقديم كل المســاعدة 

للفريق المعني بمكافحة الوباء.

وأوضحـــت الوزيرة الصالـــح أن صاحب 
الســـمو ولـــي العهـــد كانـــت لديـــه رؤيـــة 
واضحـــة ومســـتنيرة، إذ قام بـــدور كبير 
من خالل العمل على إنشـــاء فريق عمل 
قبـــل أن تصـــل أزمـــة فيـــروس كورونـــا 
للبحرين، مشيدة بكل الجهود المتواصلة 
لرئيس المجلس األعلـــى للصحة الفريق 
طبيـــب محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
الـــذي قـــام بدور كبير فـــي وضع الخطط 
قبل وصـــول الحالة األولـــى للبحرينيين 
والعمـــل علـــى مدار الســـاعة مـــع الفريق 
لتجـــاوز كل الصعوبـــات مـــن أجل صحة 

المواطنين والمقيمين.
وقدمت وزيرة الصحة الشـــكر والتقدير 
ودولـــة  الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة 
مؤكـــدة  المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات 
“يجب أال ننســـى أشقاءنا في السعودية 
واإلمـــارات، على الدعم والتواصل، فلقد 
كان هنـــاك تواصـــل في جميـــع الجوانب 
ومنهـــا الجوانب الوقائيـــة واالحترازية، 
ومتابعـــة االحتياطـــات المطلوبة كافة”، 
مؤكـــدة العمـــل المشـــترك للوقـــوف على 
كل األمور المتعلقة بمنع انتشار المرض، 
معربة عن كل الشكر لألشقاء بالسعودية 
علـــى دعمهـــم ومســـاندتهم، مســـتعرضة 
االجتمـــاع األخير لـــوزراء الصحة لدول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربي 
وتعاونهم المشترك؛ من أجل منع انتشار 

الوباء.

مهنية وكفاءة عالية

وعلـــى الصعيـــد ذاتـــه، أوضحـــت وزيرة 
الصحـــة فائقـــة الصالـــح، أن فـــرق العمل 
ليســـت فقـــط مـــن وزارة الصحـــة، وإنما 
هناك تنســـيق مستمر مع وزارة الداخلية 
وقـــوة الدفـــاع واإلعـــالم والمواصـــالت، 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  ووزارة 
واألوقاف الســـنية والجعفرية، مشـــددة 
علـــى أن فريق البحريـــن أثبت أنه فريق 
بكل معنى الكلمة وتعامل مع وباء كورنا 
بمهنية وكفاءة عالية مطبقا كل المعايير 
وااللتزامـــات العالميـــة ومنهـــا مـــا يخص 
والمنظمـــات  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
الدوليـــة، مطبقا بكفاءة ومســـؤولية كل 

المعايير والتدابير االحترازية والوقائية 
والعالجية وبأفضل صورة، منوهة بدور 
اإلعـــالم الكبيـــر في التوعيـــة والتثقيف، 
مؤكـــدة أن الموضـــوع هـــو أمـــن صحـــي 
وأمـــن وطني، مردفة أن هـــذا هو معدن 
البحريـــن واألشـــقاء فـــي دول مجلـــس 

التعاون.
ومضـــت قائلـــة “لقـــد زرت أمـــس بعـــض 
المواقـــع التي تعمـــل بها الفـــرق المتنقلة 
لالطـــالع عـــن كثب علـــى عمـــل كوادرنا 
الطبيـــة، وقـــد أثبتت كفاءتهـــا من خالل 
الـــدور الـــذي يقومـــون بـــه، مشـــيرة إلى 
أن المتطوعيـــن يبـــادرون للعمـــل معنـــا، 
ويعملون على مدار 24 ســـاعة، مشـــيدة 
بـــدور وزارة الداخلية وجهودها في هذا 
الجانـــب ومـــن خالل فريـــق متكامل من 

الوزارة”.
وفي الوقت عينه، أكدت الوزيرة الصالح 
“نحن مطمئنون أن كل اإلجراءات مرت 
علـــى خير، وهي أزمة وســـتمر بعد فترة 
المواطنيـــن  بشـــفاء  وتنتهـــي  بســـيطة، 
وعودتهـــم إلـــى منازلهـــم”، الفتـــًة إلى أن 
تقريبـــا  الحـــاالت  ألن  اطمئنانـــا؛  هنـــاك 
رعايـــة  ويتلقـــون  مســـتقرة،  جميعهـــا 
المســـؤولين  كل  أن  مؤكـــدة  مســـتمرة، 
يتابعـــون الوضـــع ويولـــون كل االهتمام 
بـــكل مـــا يســـتجد، مشـــددة “نحـــن فـــي 

البحرين بشهادة منظمة الصحة العالمية، 
الـــدول  مـــن  البحريـــن  أن  أكـــدت  التـــي 
الخالية من األوبئة، وقد أعلنت المنظمة 
اإلشـــادة بإجراءات البحرين وفي جميع 
مراحل الحجر والعزل والعالج”، مؤكدة 
أنها تتم بشـــكل متكامل، موصلة شكرها 
للمقدم مناف القحطاني، واالستشـــارية 
جميلة الســـلمان على الجهـــد الذي بذاله 
من خالل عملهما المتواصل مع الفريق.

جـــاء ذلك خـــالل مؤتمر صحافـــي الذي 
عقده الفريـــق الوطني الطبـــي لمكافحة 
مســـاء   )COVID 19( كورونـــا  فيـــروس 
أمس في مركز سمو ولي العهد للتدريب 
بمستشـــفى قوة دفاع البحرين، بحضور 
األمـــراض  الصحـــة واستشـــاري  وزيـــرة 
المعدية بالمستشـــفى العســـكري وعضو 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق 
كورونا )كوفيد 19( ، المقدم طبيب مناف 
القحطاني، وشـــاركته المؤتمر استشاري 
األمراض الســـارية في مجمع الســـلمانية 
الطبـــي جملية الســـلمان، وحضره وكيل 
وزارة الصحـــة مريم الهاجري، وعدد من 
كبار المســـؤولين إللقاء الضوء على آخر 

تطورات فيروس كورونا.

منهجية العمل

القحطانـــي  المقـــدم  اســـتعرض  بـــدوره، 

اســـتراتيجية عمـــل الفريـــق مـــن خـــالل 
خطـــوات العمـــل التـــي عمل بهـــا الفريق 
منـــذ بداية عمله وهي التسلســـل الزمني 
المســـتجدات  العمـــل، وآخـــر  ومنهجيـــة 
هـــذه  مســـتعرضا  الموجـــودة،  للحـــاالت 
االســـتراتيجية والجهوزيـــة منـــذ بدايـــة 
العمـــل فـــي 11 فبرايـــر الماضـــي وحتى 
يوم أمس، مشيرا إلى تعزيز اإلجراءات 
الوقائيـــة، وزيـــادة الطاقـــة االســـتيعابية 
التســـجيل  الســـاخن، مؤكـــدا أن  للخـــط 
اإللكترونـــي الجديـــد للمخالطين ســـاهم 
في تخفيف الضغط على الخط الساخن، 
وتأميـــن جميـــع المنافـــذ، وتوفيـــر جميع 
التشـــخيص  ألن  والمعـــدات؛  المـــوارد 
يتفـــق مـــع المعاييـــر العالميـــة، موضحـــا 
آلية االســـتعانة بالذيـــن خرجوا بالتقاعد 
إذ شـــاركوا معهـــم، وكثيـــر  االختيـــاري، 
من المتطوعيـــن تقدموا لمعاونة الفريق 

الوطني.
وعـــن الحاالت قـــال القحطاني “الحاالت 
المؤكدة حتى اليوم 49 حالة فقط، منها 
حالتان فقط تخضعان للعالج”، موضحا 
أنـــه خـــالل 3 أيام تـــم جمـــع 1200 عينة 
للقادميـــن مـــن إيـــران 600 منها ســـالبة، 
والبقيـــة في اإلجـــراءات، وأن الوحدات 
المتنقلـــة مســـتمرة بـــكل سالســـة ومـــن 

دون أي إشكال، معلنا خروج 12 شخصا 
مـــن الحجـــر الصحـــي بمؤشـــر إيجابـــي 
وهنـــاك مؤشـــرات أخـــرى فـــي الطريـــق 
تطمئـــن الجميـــع، مشـــيرا إلـــى أنـــه يتـــم 
إجراء فحص مخبري آخر للحاالت قبل 

الخروج.
من جهتها، أشارت السلمان إلى أن هناك 
49 حالة شخصت في البحرين، 47 حالة 
ال يتلقون أدوية، سوف يخرجون تباعا، 
وهنـــاك مريضان فقـــط يتلقـــون العالج؛ 
خطـــورة،  تشـــكل  عوامـــل  لديهـــم  ألن 
مؤكـــدة أن الوضـــع الصحـــي للمخالطين 
جيد وال يوجد عليهم أي أعراض، مبينة 
أنه يتم اتباع اإلجراءات العالمية بشـــأن 
المرضـــى فـــي العـــزل، مردفـــة أن هنـــاك 
نتائج إيجابية ســـتعلن قريبا وأن الحالة 

مطمئنة للجميع.

تساؤالت

وفي رده على األســـئلة، أشـــار القحطاني 
إلـــى أن 12 حالـــة الذين خرجـــوا هم من 
الذين قدموا مـــن إيران وكانوا في فترة 
الحجر الصحي وليس العزل، وكانوا في 
فتـــرة الحضانـــة، وجميع الحـــاالت كانوا 
غير مصابين، مبينـــا أن قرار اإلجالء هو 

قرار سيادي.
عن التنسيق مع الســـعودية، ردت وزيرة 
الصحة بأن هناك تنسيقا وتعاونا مشتركا 
بيـــن الجانبيـــن، مردفـــة أن همنـــا واحـــد، 
مؤكدة أن السعودية ومن خالل التنسيق 
جهـــزت البحرين بـــكل االحتياجات التي 
طلبتها البحرين ووصلت من الســـعودية؛ 
ألننـــا بلـــد واحـــد، معربـــة عن كل الشـــكر 
األوضـــاع  لمتابعتـــه  الحرميـــن  لخـــادم 
فـــي البحريـــن، وال توجـــد معوقـــات في 

العالقات بين البلدين.
وبشأن تحديات الوحدات المتنقلة، قال 
القحطانـــي “ال توجد عوائـــق تماما، هناك 
مـــا بيـــن 500 إلى 600 شـــخص يقومون 
بالعمـــل علـــى مـــدار 24 ســـاعة وهو جهد 
جبـــار”، مردفـــا “فـــي البدايـــة كان هنـــاك 
ضغـــط على الرقم 444، ولكن تم تدريب 
األطقـــم الموجودة، ونســـبة االنتظار هي 

صفر % على الخط الساخن”.
زيارتهـــا  عنـــد  الصحـــة  وزيـــرة  وأكـــدت 
للوحدات المتنقلة “رأيت خلية نحل، وال 
يوجـــد أي تملمـــل أو ضجـــر، وكان هنـــاك 
تنســـيق مع الجهات المختلفة، من خالل 
تسلســـل وسالسة في العمل خالل األيام 
الثالثـــة، ويشـــعرون بالســـعادة لقيامهـــم 
أنهـــم  أكـــدوا  والـــكل  وطنـــي،  بواجـــب 
مرتاحون في ظل وجود قيادة تدعمهم، 
ونقلت لهـــم تحيات جاللة الملك وســـمو 
ولـــي العهـــد، كل األطقـــم تعمـــل، وخالل 

يومين سوف ينتهي عملهم”.
وأشارت السلمان إلى أن “كل من خرجوا 
هم األشـــخاص الذين قدمـــوا من الدول 
الموبوءة وليس لديهم أعراض، ومعظم 
الحـــاالت التـــي اكتشـــفت عنـــد المنافـــذ، 
ويتـــم التوصية بإعادة االختبار، وعندما 
يكون لدينا عينيتان ســـالبتان بينهما 48 
ســـاعة، يتـــم متابعتهما وإعـــادة الفحص 
مرة أخرى، ونحن مســـتعدون الستقبال 
الموبـــوءة،  المناطـــق  مـــن  مواطـــن  أي 

ولدينا غرف العزل ومراكز العزل”.
وأكـــدت أن حمايـــة العامليـــن الصحيين 
أولوية لدينا، وتم تدريبهم على التعامل 
أوجـــه  جميـــع  وتوفيـــر  الحـــاالت،  مـــع 

الوقاية.
الطواقـــم  أن  إلـــى  القحطانـــي  وأشـــار 
الطبيـــة أصبحـــوا خبـــراء فـــي مواجهـــة 

األوبئة، وأهم شيء الحماية.
وأكدت الوزيرة أن هناك تنسيقا مستمرا 
مـــع وزارة التربيـــة، وبعـــد انتهـــاء فتـــرة 
التعليق سوف يكون لكل حادث حديث 

بعد دراسة الوضع.
الوزيـــرة  كـــررت  أخيـــرة،  كلمـــة  وفـــي 
شـــكرها للجميـــع، مؤكـــدة أن األوضـــاع 
مســـتقرة لجميع الحـــاالت، وهذا يطمئن 
وتعـــود  الحالـــة،  هـــذه  نتجـــاوز  حتـــى 
الحيـــاة إلى طبيعتها، وضـــرورة االلتزام 
باالحتياطـــات والتعليمـــات، ومـــن المهم 

التدقيق والتوعية.

الساخن للخط  االســتــيــعــابــيــة  الــطــاقــة  ــادة  ــ وزيـ اإلجــــــراءات  تــعــزيــز  الــقــحــطــانــي: 

الصالح: توجيهات جاللة الملك أشعرتنا باالطمئنان

من المؤتمر 

جانب من الحضور

جمع 1200 عينة 
للقادمين من 

إيران 600 منها 
سالبة

600 شخص 
بالوحدات المتنقلة 
يعملون على مدار 

24 ساعة

تنسيق وتعاون 
مشترك مع 

السعودية لمنع 
انتشار الفيروس

جميع الحاالت 
مستقرة 

وكوادرنا الطبية 
خلية نحل

السلمان: 49 
حالة شخصت في 
البحرين 47 منهم 

ال يتلقون أدوية



براءة مواطن من التستر على آسيوي قتل آخر بالخطأ وهرب
قالــت المحاميــة ابتســام الصبــاغ إن المحكمــة الكبــرى الجنائية الثالثة )بصفتها االســتئنافية( قضــت بإلغاء حكم كان يقضــي بالحبس لمدة 3 
أشهر إلدانة موكلها بالتستر على ارتكاب أحد عماله لجريمة القتل الخطأ، وقضت مجددا ببراءته مما نسب إليه من اتهام؛ وذلك لتشككها في 

أدلة االتهام ضده، خصوصا وأنه اعتصم باإلنكار.

آســـيوي  بتأييـــد معاقبـــة  فيمـــا حكمـــت 
بالحبـــس لمـــدة 6 أشـــهر وبتغريمـــه مبلغ 
100 دينـــار المتناعـــه عن إغاثـــة المجني 
عليـــه بعدمـــا اصطدم بالقـــارب الذي كان 
فـــي  بإغمائـــه وســـقوطه  وتســـبب  فيـــه 
اثنيـــن  وبإصابـــة  وفاتـــه  البحـــر  عـــرض 
آخريـــن، كمـــا ألغت عقوبـــة حبس آخرين 
لمدة 3 أشـــهر واكتفـــت بتغريم كل منهما 
المحكمـــة  ألغـــت  كمـــا  دينـــارا،   50 مبلـــغ 
عقوبة اإلبعـــاد النهائي المحكوم بها على 

المستأنفين من األول وحتى الثالث.
وأشـــارت محكمـــة أول درجة في حكمها 
إلـــى أن واقعـــة الدعـــوى تتحصـــل بقيام 
المتهميـــن مـــن األول وحتـــى الثالث في 
يوم الواقعـــة بالدخول إلى عرض البحر؛ 
مـــن أجل صيـــد الربيان بواســـطة القارب 
دون  األول،  المتهـــم  قائـــده  كان  الـــذي 
حصولـــه علـــى ترخيـــص مالحة للســـفن 
ومـــن دون قيامه بتركيب جهاز التعرف، 
وعنـــد وصولهـــم إلـــى الموقع لـــم يتمكن 

المتهميـــن مـــن األول حتـــى الثالـــث مـــن 
الصيـــد لوجـــود دوريات خفر الســـواحل 

في المنطقة.
وعنـــد الســـاعة 3:00 بعد منتصـــف الليل 
وأثنـــاء ســـيرهم بالقـــارب بســـرعة فائقة 
بأحـــد  اصطدمـــوا  البحـــر،  عـــرض  فـــي 
القـــوارب بمنطقـــة غميـــص، والـــذي كان 
يتواجد على متنه المجني عليه، فامتنع 
المتهـــم األول مـــن دون عـــذر عـــن إغاثة 
الملهـــوف -المجنـــي عليـــه- إذ لم يتوقف 
فور اصطدامـــه بالقارب، والذ بالفرار من 
الموقـــع، ومن ثم قـــام باالتصال بكفيلهم 
المتهم الرابع وأخبره بأنه تسبب بحادث 
في عرض البحـــر مع قارب آخر وتعرض 
قاربهم للكســـر والميـــاه تغمرهم، لذا فقد 
طلب منهـــم المتهم الرابع العـــودة، وفور 
توبلـــي  منطقـــة  فرضـــة  إلـــى  وصولهـــم 
حضر كفيلهم -المتهم الرابع- إلى الموقع 
وقـــام برفقـــة المتهميـــن الثانـــي والثالث 
بإعانـــة المتهـــم األول علـــى الفـــرار مـــن 

وجـــه القضـــاء وإخفـــاء دليـــل الجريمـــة 
بقيامهم بنقل وإخفاء القارب إلى إحدى 
المزارع بمنطقة البـــالد القديم، وقد أدى 
المجنـــي  إلـــى إصابـــة  فعـــل االصطـــدام 
عليـــه بإصابات بليغـــة ووفاته جراء تلك 

اإلصابات.
فأحالتهـــم النيابة العامـــة للمحاكمة على 
 ،2019 5 أكتوبـــر  أنهـــم بتاريـــخ  اعتبـــار 

ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهم األول:

1 - تســـبب بخطئـــه فـــي مـــوت المجنـــي 
عليـــه وذلـــك بـــأن اصطـــدم به بواســـطة 

القارب في عرض البحر.
2 - امتنع من دون عذر عن إعانة المجني 

عليه الملهوف في جريمة.
3 - أبحر فـــي المياه اإلقليمية البحرينية 

من دون ترخيص مالحة للسفن.
4 - خالف شـــروط السالمة بعدم تركيب 

جهاز التعّرف.
وحتـــى  الثانـــي  مـــن  المتهمـــون  ثانيـــا: 

الرابـــع: علموا بوقـــوع الجريمـــة الواردة 
فـــي البنـــد أوال/1 وأعانـــوا المتهـــم األول 
علـــى الفـــرار مـــن وجـــه القضـــاء وذلـــك 
بإخفـــاء دليـــل مـــن أدلـــة الجريمـــة، وهو 
القارب المستخدم وقت وقوع الجريمة.

أول  األســـباب حكمـــت محكمـــة  فلهـــذه 
درجة بحبس المتهم األول لمدة 6 أشـــهر 
عمـــا أســـند إليـــه فـــي البنديـــن أوال/1 و2 
لالرتبـــاط، وبتغريمه مبلـــغ 50 دينارا عن 
البند أوال/3 وبتغريمه مبلغ 50 دينارا عن 
البنـــد أوال/4، وبحبـــس المتهميـــن الثاني 
والثالـــث والرابـــع لمدة 3 أشـــهر مع النفاذ 
وأمرت بإبعاد المتهمين من األول وحتى 

الثالـــث نهائيـــا عـــن مملكـــة البحرين بعد 
تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وأوضحـــت الصبـــاغ أن موكلهـــا وباقـــي 
المتهمين لـــم يقبلوا بهذا الحكم، فطعنوا 
عليـــه باالســـتئناف، والـــذي ذكـــرت فـــي 
أســـبابه محكمـــة االســـتئناف أن لمحكمة 
متـــى  بالبـــراءة  تقضـــي  أن  الموضـــوع 
تشـــككت في صحة إسناد التهمة للمتهم 
أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، وال تلتزم في 
حالة القضاء البراءة بالرد على كل دليل 
مـــن أدلة الثبـــوت مادام أنها قـــد داخلتها 
الريبة والشـــك في عناصر اإلثبات، وألن 
في إغفـــال التحدث عنها مـــا يفيد ضمنا 
أنهـــا طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه 

إلى إدانة المتهم.
ولما كان ذلك، وبعد أن محصت المحكمة 

الدعـــوى عـــن بصـــر وبصيـــرة، وأحاطت 
بظروفهـــا وبأدلة الثبـــوت التي قام عليها 
االتهام ووازنت بينهـــا وبين دليل النفي، 
فإنهـــا تـــرى أن دليـــل االتهـــام قاصـــر عن 
حـــد الكفاية لبلوغ مـــا قصد إليه في هذا 
المقام، فضال عن اعتصام المتهم باإلنكار 
في جميع مراحل الدعوى، ولما كان ذلك 
- وكان الدليـــل القائـــم فـــي األوراق قبـــل 
المســـتأنف قد أحيـــط به الشـــك والريبة 
فـــي صحتـــه بمـــا ال ينهـــض معـــه كدليـــل 
تطمئـــن إليه المحكمة على صحة االتهام 
وثبوتـــه في حـــق المســـتأنف، األمر الذي 
يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة 

المستأنف مما أسند إليه.
وانتهـــت إلى الحكـــم أوال بتأييـــد الحكم 
وفـــي  األول،  المتهـــم  بحـــق  المســـتأنف 
والثالـــث  الثانـــي  المتهميـــن  اســـتئنافي 
واالكتفـــاء  المســـتأنف  الحكـــم  بتعديـــل 
بتغريـــم كل منهمـــا مبلـــغ 50 دينـــارا عمـــا 
اإلبعـــاد  عقوبـــة  وبإلغـــاء  إليهمـــا،  أســـند 
المحكوم بها على المســـتأنفين من األول 
وحتـــى الثالـــث، وأخيـــرا بإلغـــاء الحكـــم 
المســـتأنف بحق المتهم الرابـــع والقضاء 

مجددا ببراءته مما أسند إليه.

ابتسام الصباغ

11 مارس سماع شهود ضرب شاب شرطيا حاول القبض عليه
فـــــــي واقـــــــعـــــــة نـــــصـــــب لــــبــــيــــع هــــاتــــفــــيــــن مـــــــن نــــــــــوع “آيـــــــفـــــــون”

أجلــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى النظر فــي واقعة اعتــداء على شــرطي ارتكبها 
شاب ثالثيني كان قد أبلغ ضده شخص آخر بأنه محتال وسرق منه مبلغ 300 دينار بعدما 
ادعى له أنه ســيبيع عليه هاتفين من نوع آيفون، إال أنه أخذ المال ولم يرجع، لجلســة 11 

مارس الجاري؛ وذلك الستدعاء شهود اإلثبات مع األمر باستمرار حبس المتهم.

وتشير التفاصيل إلى أن أحد المواطنين، 
والـــذي يعمل ســـائق تاكســـي، تقدم ببالغ 
لـــدى مركـــز شـــرطة البديـــع، قال فيـــه إنه 
وأثنـــاء تواجـــده برفقة المتهـــم الذي كان 
قـــد طلب توصيلـــه، فعرض عليـــه األخير 

أن يشـــتري منه عدد اثنيـــن هواتف نقالة 
مـــن نوع آيفون بقيمـــة 300 دينار، فوافق 
وســـلمه المبلغ، وطلب منـــه المتهم إيقاف 
لجلـــب  المنـــازل  أحـــد  بجـــوار  الســـيارة 
الهاتفين الموجودين برفقة سيدة بداخل 

المنـــزل، إال أن الجاني دخـــل لذلك المنزل 
ولـــم يخرج منـــه، وقد حـــاول االتصال به 

مـــرات عديـــدة، لكـــن المتهـــم لـــم يكن 
يجيب على هاتفه.

لـــذا فقد أصـــدر أفراد الشـــرطة إذنا 
مـــن النيابـــة العامـــة للقبـــض عليـــه، 

وبالفعل توجه شـــرطيان إلى منطقة 
الرفـــاع بعـــد تلقـــي معلومـــات تفيـــد 
مشـــاهدته  وعنـــد  هنـــاك،  بتواجـــده 

عليـــه  المجنـــي  الشـــرطي  اســـتوقفه 
طالبـــا منـــه الحضور برفقتـــه إلى مركز 

الشـــرطة، إال أن األخيـــر قاومـــه مقاومـــة 
وهـــدده  دقائـــق   10 اســـتمرت  شـــديدة 
تـــرى  “اتركنـــي  بالقـــول 

أّأذيك”، وحاول الهرب من قبضته وتعدى 
عليـــه بالضـــرب، ولـــم يتمكـــن مـــن إدخاله 
دوريـــة الشـــرطة إال بعـــد طلب المســـاندة 
مـــن دورية أخـــرى. وبالتحقيق مع المتهم 
أنكر ما نســـب إليه، وقال إنه ليس محتاال 
ولم يســـرق أي مبلـــغ من المواطـــن المبلغ 
ضده، وادعى بالقول إنه استلم المبلغ 
المذكـــور مـــن المبلِّغ إال أنـــه وبعد أن 
تراجـــع  النقاليـــن  الهاتفيـــن  ســـلمه 
المبّلـــغ عـــن نيـــة الشـــراء، كمـــا أنكـــر 
أيضـــا أن يكـــون قد اعتـــدى على أي 

من أفراد الشرطة وأنه كان سيسلم نفسه 
للشرطة من دون ضبطه.

وقـــد أحالته النيابـــة العامة للمحكمة على 
اعتبـــار أنـــه بتاريـــخ 25 ديســـمبر 2019، 
اســـتعمل القوة والعنف مع أحد منتســـبي 
بـــأن حـــاول اإلفـــالت منـــه  العـــام  األمـــن 
والهـــرب بنيـــة حملـــة بغيـــر حـــق االمتناع 
عن عمل من أعمال وظيفته، وهو القبض 
عليـــه ولـــم يبلغ بذلك مقصـــده وقد ترتب 
علـــى ذلك إصابة المجني عليه باإلصابات 

المبنية بالتقرير الطبي.

المتسبب بالحادث 
اصطدم بقارب 
المجني عليه 
بسرعة فائقة
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عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

مواطن زار أوالده فضربه أفراد عائلة طليقته
أبلــغ مواطــن مركــز شــرطة النعيــم ضــد عدد من أفــراد عائلة طليقته ووالــدة أبنائه، أنــه كان متوجها لزيــارة أوالده 
الذين تحت حضانة والدتهم، وظل يقرع جرس المنزل عدة مرات، لكن لم يجيبه أحد، فبادر بمناداة أوالده بصوت 
عال أثناء وقوفه على عتبة بيت جدهم، لكنه تفاجأ بحضور شقيق طليقته إليه من الخلف ويسحبه من الثوب التي 
يرتديها، مما تســبب له بآالم في رجله اليســرى، كما أحس بالدوار في رأســه، لذا فقد تشــاجر معه ليدافع عن نفســه 

على حد تعبيره.

وأضـــاف أنـــه ســـقط أثنـــاء تلـــك 
بطنـــه،  علـــى  أرضـــا  المشـــاجرة 
وحينهـــا تدخل خال أبنائه الثاني 
وأمســـك  ظهـــره  علـــى  وجلـــس 
بقدمـــه اليســـرى وبـــدأ بتحريكها 
وهـــو يتألـــم منها، وحضـــر قريب 

ثالـــث لهما وجلس هو اآلخر على 
ظهـــره، حتـــى تدخل باقـــي أفراد 
عائلـــة طليقته الذيـــن كانوا بذلك 
الوقـــت فـــي المجلـــس الخارجي 
بينهـــم  الشـــجار  وفكـــوا  للمنـــزل 
ونقله للمستشـــفى ليتلقى العالج 

الالزم.
فأحالـــت النيابـــة العامـــة شـــقيق 
طليقـــة المجنـــي عليـــه للمحاكمة 
علـــى اعتبار أنـــه بتاريخ 16 مايو 
2019، اعتدى على سالمة جسم 
المجنـــي عليه - طليق شـــقيقته - 

وقد أفضـــى اعتدائه إلى إحداث 
عاهة مســـتديمة فـــي رجله دون 
أن يقصد إحداثها وذلك بســـحبه 
عتبـــات  علـــى  وهـــو  خلفـــه  مـــن 
ناحيـــة  ودفعـــه  العليـــا  المنـــزل 

اإلصابـــات  بـــه  وأحـــدث  األرض 
الموصوفة بالتقرير الطبي.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية 
األولـــى تأجيـــل محاكمـــة المتهم 

حتـــى جلســـة 9 مـــارس الجـــاري؛ 

وذلك الســـتدعاء شـــهود اإلثبات 

بالقضية.

سحبه أحدهم 
وتشاجر معه وآخران 

جلسا على ظهره
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10 سنوات لشاب حاول تهريب قطعة حشيش عبر الجسر
قصيرة ولــفــتــرات  أشهر   3 بغضون  عــديــدة  مــرات  الــبــاد  ــل  دخ

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى معاقبة شاب مدان بمحاولة تهريب قطعة من مادة الحشيش المخدرة، وصل وزنها لنحو 270 جراما 
حال وصوله المملكة عبر جســر الملك فهد برفقة صديقه، وذلك بســجنه لمدة 10 ســنوات واألمر بتغريمه مبلغ 5000 دينار ومصادرة المضبوطات، 

فضال عن إبعاده نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة، فيما برأت محكمة أول درجة؛ نظرا لعدم تيقن المحكمة من ارتكابه الجرم المسند إليه.

وذكرت أن الواقعـــة تتحصل في أنه بينما 
كان ضابـــط جمـــارك علـــى واجـــب عملـــه 
بالمنطقـــة الجمركيـــة بمنفـــذ جســـر الملـــك 
فهـــد، إذ وصلـــت ســـيارة كان بهـــا كل مـــن 
المستأنف وصديقه - المتهم الثاني- وإبان 
ذلك أشارت الكلبة التابعة لجناح األثر على 
ســـيارتهما، فاشـــتبه بهما، وســـألهما عما إذا 
كان بحوزتهما أي شـــيء يرغبان اإلفصاح 
عنـــه للجمارك مـــن عدمه، فأجابـــاه بالنفي. 
وعلـــى ضـــوء ذلـــك باشـــر الضابـــط عملية 
تفتيش السيارة، والذي عثر في الصندوق 
الموجـــود بيـــن المقعديـــن األمامييـــن على 

قطعة يشـــتبه بأنها مادة مخدرة، خصوصا 
وأنها كانت مخبـــأة بطريقة فنية وملفوفة 
بالصق أســـود - ثبـــت معمليا أنهـــا تحتوي 
علـــى مادة الحشـــيش المخـــدرة وأن وزنها 
268.2 جرام- فســـأل المستأنف عنها، فأقر 

أنها تخصه والستعماله الشخصي.
المخـــدرات  وبتحويلهمـــا إلدارة مكافحـــة 
أجـــرى المـــالزم أول فـــي اإلدارة تحرياته، 
 - األول  المتهـــم  أن  عـــن  أســـفرت  والتـــي 
المستأنف - جلب مادة الحشيش المخدرة 
بقصـــد اإلتجـــار بهـــا فـــي مملكـــة البحرين، 
حيث إنه في فترة األشهر الثالثة األخيرة 

اعتـــاد علـــى الحضـــور للمملكـــة والمكـــوث 
فيهـــا لفترات بســـيطة، ومن ثـــم المغادرة، 
حيث تبين أنه كان يجلب المخدرات ومن 
ثـــم يعود لبـــالده الســـتالم حصيلـــة بيعها، 
فضـــال عـــن أنه ثبـــت بفحص عينـــة إدراره 

احتواؤها على مادة الحشيش المخدرة.
حكمهـــا  أســـباب  فـــي  المحكمـــة  وقالـــت 
إنـــه لمـــا كان مـــا تقدم ومـــن ثم يكـــون قد 
وقـــر فـــي يقيـــن المحكمـــة أن المســـتأنف 
بقصـــد  جلـــب   2018 يونيـــو   10 بتاريـــخ 
اإلتجـــار مادة الحشـــيش المخدرة في غير 
األحـــوال المصرح بها قانونـــا، لكنها ونظرا 

لظـــروف الدعوى ومالبســـاتها، فقد أخذته 
بقســـط من الرأفة عمـــال بحقها المخول لها 
بمقتضى المادة )72( من قانون العقوبات.

يذكر أن محكمـــة أول درجة أوضحت في 
أســـباب حكمهـــا إلـــى أنـــه بالنســـبة للمتهـــم 
الثانـــي، فـــإن األحكام يجـــب أن تبنى على 
األدلـــة التـــي يقتنـــع بهـــا قاضـــي المحكمة 
أن  ويجـــب  لبراءتـــه،  أو  المتهـــم  إلدانـــة 
يحصـــل على هذه العقيـــدة بما يجري بمن 
تحقيق بنفســـه وال يشـــاركه فيه غيره، وال 
يصـــح فـــي القانـــون أن يدخـــل فـــي تلكـــم 
العقيدة بصحـــة الواقعة التي أقام قضاؤه 

عليها أو بعدم صحتها حكما لِسواه.
وأضافـــت أنـــه وإن كان األصـــل للمحكمـــة 
أن تعـــول على التحريـــات؛ بوصفها معززة 
لمـــا ســـاقتها مـــن أدلـــة طالمـــا أنهـــا كانـــت 
مطروحـــة علـــى بســـاط البحـــث، إال أنها ال 

تصلح لوحدهـــا قرينة ُمِعينًة أو دليال على 
ثبوت التهمة. وتابعت: ولما كان من المقرر 
أن األحـــكام الجنائيـــة تبنـــى علـــى الجـــزم 
واليقين ال الظن والتخمين ولما كان الثابت 
أن األوراق قـــد جـــاءت خلوا مما يدل على 
ارتـــكاب المتهـــم الثانـــي للواقعة المســـندة 
إليـــه، إال مـــن تحريات المباحـــث، والتي ال 
تصلـــح بمفردها دليال يمكـــن االرتكان إليه 

منفـــردا فـــي مؤاخـــذة المتهم، بـــل البد من 
وجـــود دليل آخـــر أو قرينة تعززها وتشـــد 
مـــن أزرهـــا، وهـــو مـــا خلـــت منـــه األوراق، 
األمـــر الـــذي ال تطمئن معـــه المحكمـــة إلى 
ثبوت االتهام قبل المتهم ويضحى االتهام 
المســـند إليـــه محـــل شـــك تنتهي معـــه إلى 
القضـــاء ببراءتـــه عمال بنص المـــادة )255( 

من قانون اإلجراءات الجنائية.
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ــذاء ــغـ الـ ــادر  ــ ــص ــ م ــع  ــوي ــن ــت ل ــة  ــ ــي ــ دول اتـــفـــاقـــات   4

ال يوجد دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  ذكـــر 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف أن عـــدد 
المزارعيـــن المســـجلين في الـــوزارة ال يتضّمن 
غيـــر  أخـــرى  مهـــن  لديهـــم  الذيـــن  المزارعيـــن 
الزراعة، منّوًها إلى أن هناك إجراءات للتعامل 
مع شـــح األراضي الزراعية باالتجاه استخدام 
التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي الزراعـــة، كمـــا في 
هـــورة عالي التـــي تضـــم الحاضنـــات الزراعية 
وقدمـــت الـــدورات التدريبيـــة لـــكل المزارعين 
والمهتميـــن وخّرجت كثيريـــن، منهم من بدأوا 
مشـــاريعهم الخاصة، وذلك ســـعًيا للتغلب على 

مشكلة قلة المزارعين واألراضي. 

 ولفـــت خلـــف إلى أن الـــوزارة لديهـــا العدد من 
المشـــاريع قيـــد الدراســـة واإلعـــداد كمشـــروع 
الزراعة باســـتخدام التكنلوجيا وتوزيعها على 
جميـــع المحافظـــات دعـــم وتشـــجيع الشـــباب 
والشـــابات لهذا المجال عبر الدورات التدريبية 

ونقل الخبرة لهم. 
 وأكمل “عقدنا 4 اتفاقيات مع المنظمة الدولية 
لألغذيـــة لعـــدد مـــن المشـــاريع لتنويـــع مصادر 
الغـــذاء واالســـتدامة في االســـتزراع الســـمكي 
واألمـــراض التـــي تصيـــب الحيوان واإلنســـان 
وكيفيـــة وضـــع اإلحصائيـــات فـــي أي دراســـة 

لتكون معمقة لتقديم أفضل الخدمات”.

3 معتذرون
اعتذر عن حضور الجلسة العادية 
دور  مـــن  والعشـــرين  الحاديـــة 
االنعقـــاد الســـنوي العـــادي الثانـــي 
الخامـــس  التشـــريعي  للفصـــل 
لمجلـــس النـــواب كل مـــن النواب 
عمـــار قمبـــر وعمارحســـين وحمد 

الكوهجي.

 تغطية: ليلى مال اهلل

خلف والنفيعي

الرائد محمد الهرمي بجلسة مجلس النواب

ميدان االستجواب... بال حميدان
واحد وممتنع  اعتذروا..   3 تأخروا..   3 معه..   7 االستجواب..  ضد  نائبا   26

غازي آل رحمةعلي ماجد النعيميمعصومة عبدالرحيم

قـــال رئيس شـــعبة االتصـــال لمجلســـي الشـــورى والنواب 
بـــوزارة  القانونيـــة  الشـــئون  بـــإدارة  الوزاريـــة  واللجـــان 
الداخليـــة الرائـــد محمـــد الهرمـــي إنه ال يوجد تعســـف في 
قانـــون الجنســـية الحالي أو الســـابق فيما يتعلق بإســـقاط 

الجنسية.
 ولفـــت إلى أن العقوبة شـــخصية ال تطول غير من وقعت 

عليه.
 جـــاء ذلـــك، فـــي مداخلته بشـــأن بالمرســـوم بقانـــون رقم 
)16( لســـنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الجنســـية 
توحيـــد  إلـــى  يهـــدف  والـــذي  1963م،  لعـــام  البحرينيـــة 
اإلجـــراءات القانونية في كافة حاالت إســـقاط الجنســـية 

بما فيها حاالت اإلدانة في الجرائم اإلرهابية. 
 وأوضـــح الهرمـــي “أن القـــرار يصـــدر من مجلـــس الوزراء 
وهـــو قرار خاضـــع للطعن أمـــام القضاء العـــادل الذي نثق 

فيها، ويمنح التعديل الجديد وزير الداخلية تقييم الحالة 
ـــا فـــي  ـــا رغـــم أن الجرائـــم المرتكبـــة والمحـــددة نصًّ مبدئيًّ
القانون اإلرهاب جرائم مركبها فعله يناقض واجب الوالء 

لالنتماء مرتكبها إلى حزب أو جماعة إرهابية.

مشاورات بين الدمستاني وحطاب

ــاء الــعــادل ــض ــق الـــقـــرار خــاضــع لــلــطــعــن أمــــام ال

“الداخلية”: إسقاط الجنسية ال يطول غير المدان

 وافق مجلس النواب على مرســـوم بقانون بتعديل بعض 

أحـــكام قانون الجنســـية البحرينيـــة لعـــام 1963م، والذي 
يهـــدف إلى توحيد اإلجـــراءات القانونية في كافة حاالت 
إســـقاط الجنســـية بمـــا فيهـــا حـــاالت اإلدانة فـــي الجرائم 
اإلرهابيـــة.  وبّيـــن النائـــب محمـــد السيســـي أن إســـقاط 
الجنســـية إجراء متبع فـــي معظم دول العالـــم في جرائم 
الخيانة العظمى والجرائم اإلرهابية التي يذهب ضحيتها 
أبرياء. من جهتها، أكدت النائب كلثم الحايكي أن إسقاط 
الجنسية عقوبة ليست شخصية بل تطال المدان وعائلته.

 وأشـــار النائب هشـــام العشـــيري فـــي مداخلتـــه أن جاللة 
الملـــك أرجـــع فـــي ابريـــل الماضـــي جنســـية551 مواطًنـــا 

ا. بحرينيًّ
قـــال النائـــب علـــي اســـحاقي إن المتضرريـــن من إســـقاط 
الجنســـية ليس المدانين فقـــط بل تطول أبناءهم حديثي 

الوالدة وأوضاعهم الذين يعاملون كعديمي الجنسية.
ذكـــر النائـــب فاضـــل الســـواد أن عقوبة ســـحب الجنســـية 
جـــاءت كعقوبـــة تبعيـــة للعقوبـــة التـــي تقّررهـــا المحاكـــم 

الجنائية.

العشيري وإسحاقي

الــوالدة  أبناءهــم حديثــي  القــرار يطــول  نــواب: ضــرر 

إسقاط الجنسية إجراء متبع بمعظم دول العالم

قـــال النائب غازي آل رحمة إن عدد المزارعين 
البحرينييـــن في تناقـــص، الفًتا إلى أن عددهم 
قبل 18 سنة كان أكثر من 15 ألف مزارع وصل 
ا فقط. مبيًنا أن  اليـــوم إلى 685 مزارًعا بحرينيًّ
85 % إلى 90 % من الخضروات تســـتورد من 
الخـــارج فيمـــا إنتـــاج الفواكه يعـــادل 2 % من 

اإلنتاج المحلي فقط. 
 ولفـــت ال رحمـــة إلـــى أن المزارعيـــن حرمـــوا 
مـــن الدعـــم الحكومي فضالً عـــن هامش الربح 
ا، داعًيـــا إلـــى تســـهيالت أكبـــر في  القليـــل جـــدًّ
رســـوم الكهربـــاء والمـــاء وإيجـــارات األراضي 

واألدوات الزراعية.

90 % من خضرواتنا مستوردة
مـــا جرى مع النائـــب علي ماجد النعيمي بجلســـة 
مجلـــس النـــواب يـــوم أمـــس ينطبق عليـــه المثل 

المعروف “اتِق شر الحليم.. إذا غضب..”.
 فـــي الجلســـة رفـــع النعيمـــي يديـــه طالًبـــا اإلذن 
بالـــكالم ألن لديـــه “نقطـــة نظـــام”، ولكـــن مطرقة 
الرئاســـة لم تأذن له بذلـــك. وقف النعيمي محتّدا 
ومّتهًما الرئاســـة بأنها تتجاهل نقاط النظام التي 
لديهـــا األولوية كلما طلبهـــا النائب، ويتعّين عليها 
أال تتجاهـــل ذلـــك، وال تتعامـــل بمزاجيـــة. ورّدت 
الرئيســـة فوزيـــة زينل بأنهـــا ال تتعامـــل بمزاجية 
الالئحـــة  مـــواد  تطبيـــق  إدارتهـــا  فـــي  والحكـــم 

الداخلية وطلبت منه تجنيب سوء النوايا.

اّتِق شر الحليم.. إذا غضب
وائـــل  والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  قـــال 
المبـــارك “إن خطـــة الـــوزارة تتضمـــن تركيـــب 
العدادات في 2022، وهناك سعي لتقليل هذه 
المـــدة، مؤكًدا أنه تم تركيب وتشـــغيل 51 % 
مـــن عـــدادات الكهرباء و33 % مـــن العدادات 
الذكيـــة. وتتضّمـــن الخطـــة تركيـــب العدادات 

الذكية لجميع المشتركين.
مـــع  تبـــدي مرونـــة  الـــوزارة  أن  إلـــى  ولفـــت   
التزامـــات  المقابـــل  فـــي  المشـــتركين وهنـــاك 
البد من اســـتيفائها، مشـــيًرا لوضع خطة على 
نطاقين هي دعم البحريني في مسكنه األول 

وهو األولية ثم القطاعات األخرى.

تركيب 33 % من العدادات الذكية
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نداًء باالســـم صـــّوت مجلس النـــواب بالموافقـــة بالغالبية بعدم جدية طلب اســـتجواب 
وزيـــر العمـــل والتنمية االجتماعية جميل حميـــدان. والموافقة على توصية اللجنة تعني 

إسقاط االستجواب.

يوسف الذوادي

فاطمة عباس

محمد السيسي

عيسى الكوهجي

عبدالله الذوادي

محمد العباسي

عيسى الدوسري علي النعيمي

عادل العسوميأحمد السلوم

محمد بوحمود

عيسى القاضي علي زايد

 فوزية زينل

إبراهيم النفيعي

حمد الكوهجي سوسن كمال

فالح هاشم

عمار حسين ممدوح الصالح

خالد بوعنق

عمار قمبر عبد النبي سلمان

زينب عبد األمير

باسم المالكي أحمد الدمستاني

هشام العشيري

فاضل السواد عمار البناي

مكي البحراني

غازي ال رحمة علي إسحاقي

أحمد العامر

رافضو االستجواب )26 نائبا(

مؤيدو االستجواب )7 نواب(

 الممتنع 
بال موقف

المعتذرون عن الجلسة )3 نواب(المتأخرون عن الجلسة )3 نواب(

يوسف زينل

معصمومة عبد الرحيمبدر الدوسري كلثم الحايكي

عبدالله الدوسريعبدالرزاق حطابأحمد األنصاري
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المنامة - رجال األعمال البحرينية

أعلنــت جمعيــة رجــال األعمال البحرينيــة، عن الرعاية االســتراتيجية 
لشــركة غــاز البحرين الوطنية “بناغــاز” لمنتديات العــام الحالي 2020، 
التــي تنظمهــا الجمعيــة شــهرًيا، بمشــاركة نخبــة مــن المتحدثيــن مــن 
كبــار المســؤولين وصنــاع القــرار وذوي العالقــة بالقطــاع االقتصــادي 

والتجاري في المملكة.

ر رئيس جمعية رجال األعمال  وعبَّ
الــبــحــريــنــيــة خــالــد الـــزيـــانـــي، عن 
ــاغــاز” إلــى  ــن ســعــادتــه بــانــضــمــام “ب
ــاة االســتــراتــيــجــيــيــن  ــرعـ قــائــمــة الـ
بالجمعية،  الــشــهــريــة  للمنتديات 
مــعــبــًرا عـــن شـــكـــره الــعــمــيــق إلــى 
الشيخ  للشركة  التنفيذي  الرئيس 
آل خليفة، على  بن خليفة  محمد 
وبرامج  لفعاليات  المستمر  دعمه 
الجمعية طوال السنوات األخيرة، 
ــود الـــشـــركـــة  ــهــ ــلـــى جــ مـــــؤكـــــًدا عـ

ــشــطــة  ــم األن ــ ــي دعـ الــمــتــمــيــزة فــ
والبرامج التي تساهم في تحفيز 
المجتمعية  المسؤولية  وتفعيل 
ــــى جــانــب اســتــدامــة  ــلــشــركــة، إل ل
مبدأ الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، دعًما للمسيرة التنموية 

الشاملة.
محمد  الشيخ  قــال  جــانــبــه،  ومــن 
“بناغاز”  مشاركة  “إن  خليفة  بــن 
المسئولية  ســيــاســة  ضــمــن  تــأتــي 
ــاهــا  ــن ــب ــت االجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي ت

حقيقًيا  امــتــداًدا  وتمّثل  الشركة 
الدائم  ودعمها  لجهودها  وطبيعًيا 
االجتماعية  واألنشطة  للفعاليات 
واالقتصادية في المملكة؛ من أجل 
ترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية 
وتأكيد دور الشركة كداعم رئيس 

المدني  المجتمع  مؤسسات  ألبــرز 
ــأن االجــتــمــاعــي  ــشـ ــالـ ــيــة بـ ــمــعــن ال
واالقتصادي والتعليمي والصحي 
ــع  ــاضـــي مـــن واقـ ــريـ ــبــيــئــي والـ وال
المسئولية االجتماعية  دورها في 

و تنمية االقتصاد الوطني”.

القـــرار وصّنـــاع  الشـــخصيات  كبـــار  تســـتقطب  الجمعيـــة  فعاليـــات 

“بناغاز” راعًيا لمنتديات “رجال األعمال البحرينية”

اختتام فترة التســجيل واختيار المتأهلين للنسخة السادسة

تسجيل أكثر من 185 فريقا في “مشروعي”

الشبابية  األعــمــال  مسابقة  شــهــدت 
صندوق  ينظمها  التي  “مــشــروعــي”، 
العمل “تمكين”، إقباالً ملحوظًا خالل 
المسابقة  فــي  سجل  إذ  الــعــام،  هــذا 
من  أكــثــر  الــســادســة  نسختها  ضمن 
التقييم  لجنة  وأعلنت  فريقا.    185
 132 اخــتــيــار  عــن  ــًرا  أخــي للمسابقة 
فريًقا مؤهاًل بحسب شروط ومعايير 
البرنامج  إلــى  لالنضمام  المسابقة؛ 
أفكارهم  لتحويل  المصمم  الشامل 
التجارية إلى مشاريع ريادية ناجحة 

في مجال ريادة األعمال. 
لصندوق  التنفيذي  الرئيس  وأعــرب 
العمل “تمكين” إبراهيم جناحي، عن 
للمشاركة  المتميز  باإلقبال  ترحيبه 
الريادية وحرص  المسابقة  في هذه 
ــول قــطــاع ريـــادة  الــشــبــاب عــلــى دخـ
القطاعات  أحـــد  بوصفها  األعـــمـــال، 
قائالً  عبر  إذ  الــواعــدة،  االقتصادية 
ــادرة  ــمــب “نـــهـــدف مـــن خــــالل هــــذه ال
تشجيع  ــرار  ــمـ ــتـ اسـ إلــــى  الــســنــويــة 
أمام  المتاحة  الدعم  وتوجيه فرص 
فضالً  البحرين،  فــي  األعــمــال  رواد 
ــفـــادة من  ــتـ عـــن تــعــزيــز فــــرص االسـ
الحيوية،  االقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات 
التنمية  أهــداف  مع  انسجاما  وذلــك 
ــة الـــمـــســـتـــدامـــة، الــتــي  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
ــوارد  تــقــوم عــلــى أســــاس تــنــويــع مــ
القطاعات  في  واالستثمار  الــدخــل، 
التخصصات،  كافة  في  المستدامة 
األعمال  رواد  دعــم  مــن  ُيمكن  فيما 
بالمهارات  وتزويدهم  البحرينيين، 
األســاســيــة  واألدوات  ــارف  ــعـ ــمـ والـ

لتعزيز ثقافة ريادة األعمال لديهم”.
الـــفـــرق  تــجــتــمــع  ــرر أن  ــقـ ــمـ الـ ــن  ــ ومـ
ــفــي  ــعــري ــارة فـــــي لــــقــــاء ت ــ ــت ــخــ ــمــ ــ ال
المقبلة  المراحل  لمناقشة  للمسابقة؛ 
للبرنامج، إضافة إلى مقابلة مدربي 
ــفــرق  “مـــشـــروعـــي” والــمــوجــهــيــن وال

األخرى.
ــمــســابــقــة  وســيــتــضــمــن بـــرنـــامـــج ال

مشاركة الفرق في تدريب تحضيري 
مــارس  شهري  خــالل  سيعقد  منظم 
وأبريل 2020، وإتاحة الفرصة أمام 
أفكارهم  لــعــرض  الــمــخــتــارة؛  الــفــرق 
الموجهين  فــريــق  عــلــى  ــتــجــاريــة  ال
والبالغ عددهم  “مشروعي”  لمسابقة 
12 موجهًا، إذ سيتم اختيار ما يصل 
مرحلة  إلــى  للتأهل  فــريــق   60 إلــى 
ــراء دراســـة  ــ ــجـــدوى وإجــ ــة الـ ــ دراسـ
الـــجـــدوى الــخــاصــة بــهــم بــدعــم من 
موجهيهم قبل عرض مشاريعهم إلى 

لجنة التحكيم. 

20 فريقا سيعرضون 

نماذجهم األولية 

من  النهائية  المرحلة  وستشمل 
الــمــســابــقــة، تــأهــل 30 فــريــقــا إلــى 
مرحلة النماذج األولية، إذ ستقوم 
ــعــمــل على  ــال ــة ب ــمــتــأهــل الـــفـــرق ال
النموذج النهائي ألعمالهم وعرضها 
ليتم  المستثمرين،  أمام نخبة من 
النهائية  الــمــحــطــة  ضــمــن  بــعــدهــا 
اختيار 20 فريًقا لعرض نماذجهم 
األولــيــة فــي مــعــرض “مــشــروعــي” 
ــــذي يــفــتــح أبـــوابـــه أمــام  الـــعـــام، ال

الجمهور.

ــة األعــــمــــال  ــقـ ــابـ ــسـ وشـــــهـــــدت مـ
العام  لهذا  “مــشــروعــي”  الشبابية 
الشباب،  فئة  من  واسعة  شريحة 
ــعــمــريــة  ال الـــمـــرحـــلـــة  ــت  شــمــل إذ 
ــمــســابــقــة فئة  ــي ال ــلــمــشــاركــة فـ ل
بما  عاما،   18-35 بين  ما  الشباب 
المهنية  الخبرات  أصحاب  فيهم 
والباحثين عن  التخرج  وحديثي 
التجارية  األفــكــار  ــرزت  وبـ عــمــل. 
في  النسخة  هــذه  فــي  المشاركة 
والدعاية  التكنولوجيا،  قطاعات 
ــيــم والــفــنــون  ــتــعــل واإلعـــــــالن وال
واألزياء، وغيرها التي تصب في 

مجال التنمية المستدامة.

المنامة - تمكين

بروكسل - رويترز

لوك أويل: خفض إنتاج 
النفط يعزز األسعار

ــل، ثــانــي أكبر  ــوك أويـ قــال نــائــب رئــيــس ل
ليونيد  روسيا،  في  للنفط  منتجة  شركة 
ــدون، إن خــفــض إنـــتـــاج نــفــط أوبـــك  ــيـ فـ
ا  المقترح بما يصل إلى مليون برميل يوميًّ
يكفي لتحقيق توازن بالسوق ودفع أسعار 
للبرميل.  دوالًرا   60 ــى  إل مــجــدًدا  النفط 
ــراءات  وقـــال فــيــدون ”ســيــتــم اتــخــاذ إجــ
من  النفط  فائض  سيخرج  ما  تعويضية، 

السوق وأسعار الخام ستنتعش“.
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خالد الزيانيالشيخ محمد بن خليفة

ارتفاعات األسواق العالمية ستقود لتعافي بورصات الخليج
ذكر محللون أن االرتفاعات التي ســجلتها األســواق العالمية في جلســة أمس األول، ستعطي مستثمري 
األســهم الخليجيــة بعــض التفــاؤل باقتــراب تعافي المؤشــرات بشــكل مبدئي وســط أنبــاء عن خطوات 

تحفيزيه من البنوك المركزية إلنقاذ االقتصاد من التباطؤ بسبب الذي خلفه انتشار فيروس كورونا.

ــواق خــلــيــجــيــة  ــ ــ 5 أسـ ونـــجـــحـــت 
االثنين  جلسة  تــعــامــالت  بنهاية 
دامية،  جلسة  بعد  االرتــفــاع  فــي 
وشهدت األسواق العالمية تعافًيا 
البنوك  تــقــوم  ــال أن  آمـ قــوًيــا مــع 
التيسير  مــن  بــالــمــزيــد  الــمــركــزيــة 
الــنــقــدي خـــالل اجــتــمــاعــاتــهــا في 

الشهر الجاري.
ــع الـــبـــنـــك االســـتـــثـــمـــاري  ــ ــوقـ ــ وتـ
“جولدمان ساكس” أن يقوم بنك 
الــفــيــدرالــي بخفض  االحــتــيــاطــي 
50 نقطة أســاس  الــفــائــدة  مــعــدل 
في اجتماع المقبل، وخفض 100 

الــعــام  نقطة أســـاس فــي إجــمــال 
الحالي.

ورجــــح الــمــســتــشــار االقــتــصــادي، 
تشهد  أن  الــفــيــلــكــاوي،  إبــراهــيــم 
أسواق المال الخليجية مزيًدا من 
تصاعد  وسط  المؤقتة  المكاسب 
مع  العالمية  األســـواق  ارتــفــاعــات 
تــفــاؤل الــمــســتــثــمــريــن بــخــطــوات 
تــحــفــيــزيــة تــنــقــذ االقـــتـــصـــاد من 

مخاوف انتشار “كورونا”.
المتمرسين  الــفــيــلــكــاوي،  ونــصــح 
باألسواق باستغالل األسعار التي 
وصلت إليها بعد الخسائر الحادة 

التي سجلتها بالجلسات الماضية.
ــد أن الـــوقـــت لــيــس مــنــاســًبــا  ــ وأك
مدير  لدى  إال  باألسهم  لالستثمار 
الــمــحــافــظ الــمــتــمــرســيــن، مــشــيــًرا 
الحالية  االرتفاعات  ربما  أنه  إلى 
للمضاربين  جــيــدة  إشـــارة  تعتبر 
الـــمـــتـــمـــرســـيـــن أمـــــا لــلــمــبــتــدئــيــن 
حتى  بالتريث  فينصح  باألسواق 

تستقر األسواق بشكل عام.
القوية  االرتفاعات  أن  إلى  وأشار 
ــرار  ــن قــ ــنــفــط ومـــــا يــنــتــظــر مــ ــل ل
اإلنتاج  تخفيض  بشأن  مصيري 
من  الــخــام  على  الطلب  تأثر  بعد 

أحد  الصيني  الــفــيــروس  انــتــشــار 
المؤقتة  المتفائلة  النظرة  دعائم 

لألسواق بالجلسات المتبقية. 
أســواق  خبير  توقع  جانبه،  ومــن 
المال أبو حليمة “أن تبدأ األسواق 
المؤقت  التعافي  في  الخليجية 
عن  الناتجة  االنــهــيــارات  نتيجة 
االقتصاد  على  كورونا  تداعيات 

العالمي والخليجي”.
وأشـــار إلــى أنــه مــع ظــهــور بعض 
لعالج  لقاح  اكتشاف  عن  األخبار 
الفيروس حدثت ارتدادات مؤقتة 
لغالبية األسواق الخليجية، وربما 
يتدخل البنك الفيدرالي األمريكي 
التخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة 
ــوم 18  ــ فـــي اجــتــمــاعــه الـــقـــادم ي
الشركات  مارس؛ بهدف مساعدة 

على تحسين أوضاعها.
ــمــؤشــر  ــل ــة ل ــمـ ــيـ ــلـ ــوحـ ــع أبـ ــ ــوقـ ــ وتـ
مــســتــوى  يــكــســر  أن  ــودي  ــعـ ــسـ الـ
قــاع  عـــن  نــقــطــة ويــبــحــث   7314
ومن  نقطة،   7001 قــرب  أتوقعه 
بدعم  نقطة،   7770 إلى  يرتد  ثم 

من استقرار األسواق العالمية.
ــي اســـتـــمـــرار  ــ ــوق دبـ ــسـ ــح لـ ــ ورجــ
 2456 بــدأت من  التي  االرتـــدادة 
نقطة، متوقعا حدوث جني أرباح 
مؤقت نهاية األسبوع قرب 2660 
دبي  تجارة  بارتفاع  بدعم  نقطة، 
 1.4 إلى  النفطية  غير  الخارجية 

تريليون درهم بزيادة 6 %.
وتوقع أبوحليمة أن يكون قطاع 
الداعم  السعودية،  في  التأمين 
الرئيس للنمو االقتصادي؛ بسبب 

التنظيمية  الــالئــحــة  تــحــديــث 
لــألعــمــال االكـــتـــواريـــة لــشــركــات 
ــيـــن وإعـــــــــادة الـــتـــأمـــيـــن،  ــأمـ ــتـ الـ
التأمين  أعــمــال  تطوير  نتيجة 
وتطوير  التقنية  الــنــاحــيــة  مــن 
الــمــخــاطــر  إدارة  إجـــــــــــراءات 

والتشريعات النظامية.
ورجــــــح نـــمـــو قـــطـــاع الـــرعـــايـــة 
بسبب  السعودية؛  في  الصحية 
ــداد الــمــرضــى  ــ ــي أعــ ــادة فـ ــ ــزي ــ ال
ــدد الــمــســتــشــفــيــات  ــ وزيــــــــادة عـ
والـــعـــيـــادات الــطــبــيــة، وبــالــتــالــي 
زيادة صافي الدخل بمعدل نمو 
سنوي نتيجة تحسين اإليرادات؛ 
أصحاب  على  سيعود  ثــم  ومــن 
األسهم باإليجاب من خالل نمو 
في األرباح والتوزيعات والمنح.

دبي - مباشر

دواعي كتابة رؤية المنظمة ورسالتها
إن رسالة المؤسسة Foundation’s mission تعتبر إطارا لتقييم أنشطة 
المؤسسة، وفي العادة فإن الكثير من المؤسسات تبدأ بتحديد رؤيتها 

Foundation’s vision ومن ثم تحديد رسالتها الحالية.
رسالة  إن  هــو  المستقبلية”،  و”الــرؤيــة  المؤسسة”  “رســالــة  بين  الــفــرق 
المؤسسة تتحدث عما تقوم به حاليا، بينما الرؤية تتحدث عن الوضع 
الكثير مما قيل عن  المؤسسة في تحقيقه مستقبال. هناك  الذي ترغب 
عن  الكثيرون  يتساءل  المقابل  وفــي  والرسالة،  الرؤية  تحديد  أهمية 
المؤسسة  إليه  تهدف  ما  لتوضيح  مختصرة  بيانات  كتابة  أهمية  مدى 

من نشاطها.
أحد أسباب العيوب في كتابة رسالة المؤسسة ورؤيتها المستقبلية هو 
أن المؤسسات قد تلجأ إلى جهات من خارجها للكتابة عنها، وبالتالي فإنها 
تتعامل مع ذلك وكأنها سلعة يتم شراؤها، فالكثير يشتري سلعا، ولكنه 
ال يستفد منها في نهاية األمر. وعليه يجب التعامل مع كيفية تحديد 
وكتابة رؤية ورسالة المؤسسة، فيجب أن تنبع تلك األهداف عن إدارك 
القائمين عليها بحيث يتحول البيان المختصر إلى عبارات تسترشد بها 
األهداف  يحقق  بما  األنشطة  لتوجيه  فيها  والعاملون  المؤسسة  قيادة 
رضا  أجــل  من  الكيان  هــذا  بها  يلتزم  التي  والثقافة  والقيم  األساسية، 
جميع أصحاب المصلحة وهؤالء بينهم الزبائن والعاملون والمساهمون 
المدني  والمجتمع  والدائنون  والحكومة  والــمــوردون  اإلدارة  ومجلس 

وعامة الجمهور.
إن رسالة المؤسسة تحدد السبب والغرض من وجودها حاليا، وبالتالي 
األسئلة  عن  يجب  أن  المفترض  من  للرسالة،  التوضيحي  البيان  فــإن 

التالية:
1. ما النشاط الذي تمارسه المؤسسة وما الغرض من وجودها؟

2. من هم أصحاب المصلحة الذين سيستفيدون من نشاط المؤسسة؟
المتعلقة  األســاســيــة  وأهــدافــهــا  أغــراضــهــا  المنظمة  ستحقق  كــيــف   .3

باحتياجات الزبائن؟
4. ما يميز المنظمة عن منافسيها وما بصمتها الخاصة؟

نموذج تطبيقي لكل ما ذكر سابقا مثال وزارة الصحة بالبحرين:
“الرؤية”: مجتمع صحي ينعم برعاية وقائية شاملة ومستدامة ومعززة 

للصحة.
العامة  الصحية  الخدمات  وتوفير  ومراقبة  بتنظيم  تقوم  “الــرســالــة”: 
والــوقــايــة الــمــعــززة للصحة الــعــامــة وفــق ســيــاســات وتــشــريــعــات ضمن 

شراكات فاعلة محليا وإقليميا وعالميا.
المستفيدين  الحفاظ على سالمة  القدرة على  )السالمة(: تعزيز  “القيم” 

والعاملين والمؤسسات الصحية العاملة في البحرين.
)التميز والجودة(: تحقيق الريادة والجودة في األداء المؤسسي.

)االحترام(: القيام بتعزيز ثقافة االحترام المتبادل بين مقدمي الخدمة 
والمستفيدين.

)العدالة(: تحقيق مبادئ ومفاهيم العدالة والمساواة في تقديم الخدمات 
الصحية.

واألعمال  القرارات  كافة  في  والمساءلة  الشفافية  تحقيق  )الشفافية(: 
بيئة  وتوفير  وخصوصية  سرية  على  الحفاظ  نطاق  في  نتبناها  التي 

معززة للشفافية ضمن اللوائح واألنظمة.
الــمــوارد  واســتــخــدام  ممارساتنا  فــي  االســتــدامــة  تحقيق  )االســتــدامــة(: 

بكفاءة.
وهكذا يجب أن تكون رسالة ورؤية المؤسسات والشركات.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري
لجنة التقييم 

تعلن عن اختيار 
132 فريًقا 

مؤهًل

المسابقة 
شهدت مشاركة 

شريحة واسعة 
من الشباب
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رئيس “المهندسين 
البحرينية” يهنئ 

جميع األعضاء 
بالمناسبة

الجفير - المهندسين البحرينية علي الفردان

هنــأ رئيــس جمعيــة المهندســين البحرينية، ضياء توفيقي، مهندســي ومهندســات الجمعية ومهندســي العالم كافة، 
باليوم العالمي للهندسة للتنمية المستدامة.

وبهـــذه المناســـبة، قال رئيـــس جمعية 
المهندســـين البحرينيـــة “إننـــا نأمل أن 
انطـــاق  نقطـــة  الحـــدث  هـــذا  يكـــون 
التنميـــة  بأهميـــة  التوعيـــة  لزيـــادة 
الهندســـي،  القطـــاع  فـــي  المســـتدامة 
منوها أنه االحتفال األول لليونيســـكو 
باليـــوم الهندســـي العالمـــي، إذ قـــررت 
المنظمـــة العالميـــة للهيئات الهندســـية 
بتخصيـــص الرابـــع من مـــارس من كل 
عـــام لهذه االحتفالية، وعليه فقد تقرر 
أن تكون السنة األولى لاحتفال تحت 
شعار “الهندســـة واألهداف المستدامة 

لألمم المتحدة”. 
أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر  ذلـــك،  إلـــى 
قبـــل  مـــن  وضعـــت  األهـــداف  هـــذه 
منظمـــة األمم المتحـــدة حيث تترابط 
فيمـــا بينهـــا لتغطيـــة جوانـــب التنمية 
الســـيما  واالقتصاديـــة،  االجتماعيـــة 
وأن دور المهنـــدس يعـــد مـــن األدوار 
هـــذه  مثـــل  تحقيـــق  فـــي  األساســـية 

األهـــداف. وقـــررت المنظمـــة العالمية 
الهندســـية ومقرهـــا باريـــس  للهيئـــات 
هـــذه االحتفاليـــة إللقـــاء الضـــوء على 

هذه الجوانب.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، أكـــد توفيقـــي 
العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــال  أن  علـــى 
للهندسة فرصة لمهندسي ومهندسات 

البحرين والعالـــم أجمع لتعريف العالم 
أكثـــر بهـــم وبمهنة الهندســـة، هـــذا من 
جانـــب، ومن جانب آخـــر التأكيد على 
أن اليـــوم العالمـــي للهندســـة للتنميـــة 
المســـتدامة يعد فرصة ســـانحة لكافة 
واألوســـاط  والهيئـــات  المؤسســـات 
الصناعية الدولية والعالمية؛ لتســـليط 
الضـــوء علـــى المتطلبـــات والحاجيات 
والكفـــاءات  القـــدرات  تتطلبهـــا  التـــي 
الهندســـية، ومن ثـــم العمل على إيجاد 
الحلول الهندسية للتنمية المستدامة.

 ضياء توفيقي

ــه ــال بـ ــنويا لالحتفـ ــارس سـ ــن مـ ــع مـ ــص الرابـ تخصيـ
“اليوم العالمي للهندسة” يستهدف التنمية المستدامة

تسلمت شركة ناس للمقاوالت، إحدى 
خطـــاب  نـــاس،  مجموعـــة  شـــركات 
ترســـية لعقـــد مقـــاوالت ضخـــم ألحد 

المشروعات المقامة في البحرين.
وتبلـــغ قيمة العقد الـــذي حصلت عليه 
الشـــركة نحـــو 19.74 مليـــون دينـــار، 
لصالـــح أعمـــال فـــي مشـــروع “ليوان” 
المتعـــدد االســـتخدامات والواقـــع في 

منطقة الهملة.
العقاريـــة،  “المـــا”  شـــركة  واختـــارت 
المشـــتركة بين شركة عقارات السيف 
التجـــاري،  الخليجـــي  والمصـــرف 

“مقاوالت ناس” لهذا المشروع.
ويعتبر مشروع “ليوان” أحد المشاريع 
العقارية متعددة المرافق،  إذ يشـــتمل 
المشـــروع على العديد مـــن المقومات 
االســـتثنائية التي ستجعل منه إحدى 
المجتمـــع  لفئـــات  الرائـــدة  الوجهـــات 

كافة.
للمشـــروع  اإلجماليـــة  القيمـــة  وتبلـــغ 
50.2 مليـــون دينار، ويقـــع في منطقة 

الهملـــة بالمحافظـــة الشـــمالية مقابـــل 
المقـــر الرئيـــس لشـــركة “بتلكـــو”، مـــع 
مواجهـــة الجـــزء الشـــرقي منـــه علـــى 
شـــارع ولي العهـــد، ويحتـــوي “ليوان” 
أيضـــًا علـــى منطقة مخصصـــة إلقامة 
مختلف األنشطة الترفيهية، الساحات 
المختلفـــة، المطاعم الفخمـــة، مواقف 
مجانية للســـيارات، مساحات خضراء 

ومسطحات مائية وطرق للمشاة.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وكان 

عقارات السيف أحمد يوسف، قد ذكر 
في وقت ســـابق، أن أولويات الشركة 
حـــول  تتمحـــور  الجـــاري  العـــام  فـــي 
االنتهـــاء من مشـــروع ليـــوان العقاري 
متعـــدد االســـتخدامات، مع اســـتكمال 
إبـــرام عقـــود اإليجـــار وبـــدء تســـليم 
تســـعى  إذ  بالتجزئـــة،  البيـــع  متاجـــر 
الريـــادي  دورهـــا  لمواصلـــة  الشـــركة 
فـــي مجـــال الترفيه عبر طـــرح برامج 

جديدة.

“المــا” العقاريــة اختارت شــركة المقــاوالت لمشــروعها
“ناس” تفوز بعقد “ليوان” بـ 19.7 مليون دينار

“الغرفة” تدشن تطبيقا ذكيا لخدمة أعضائها
ــا ــه ــت ــط ــش ــأن ــاء مـــجـــتـــمـــع األعـــــمـــــال عـــلـــى اطـــــــاع ب ــ ــقـ ــ إلبـ

ا عن تدشــين تطبيــق إلكتروني علــى الهواتــف الذكية، وذلــك في إطار  أعلنــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن رســميًّ
ســعيها لتطويــر الخدمــات المقدمــة ألعضائهــا، وبهــدف تســهيل التواصل مــع أعضاء المجتمــع التجاري فــي البحرين 
بأحدث الوســائل التقنية، حيث أكد عضو المكتب التنفيذي بالغرفة، باســم الســاعي، أن إطالق التطبيق يأتي ضمن 
جهــود الغرفــة فــي االرتقاء باألداء التقني ومواكبة طفرة اســتخدام وســائط التطبيقات الذكية تماشــًيا مع أهدافها 

وخططها االستراتيجية.

 وأشـــار الســـاعي إلـــى أن تطبيـــق الغرفـــة 
اإللكتروني سُيبقي األعضاء على تواصل 
دائـــم معهـــا، لمعرفة أحدث المســـتجدات، 
حيث ســـيتضمن التطبيـــق معلومات يتم 
تحديثها بشـــكل مستمر ومتواصل إلبقاء 
المســـتجدات،  بآخـــر  علـــم  علـــى  العضـــو 
وكذلك تماشًيا مع لغة العصر الجديدة، إذ 
إن الغرفة تطمح من خال هذه المبادرات 
باســـتغال جميـــع طرق التواصـــل الفعالة 
مع المجتمع التجاري والصناعي بالمملكة.
 كمـــا أوضح أن تطبيق الغرفة اإللكتروني 

يدعـــم جميع أنواع الهواتف الذكية حيث 
 ،”Android”و ”iOS“ أنظمـــة  يعمـــل علـــى 
ويتضّمن جميع المعلومات التي يحتاجها 

األعضـــاء، الفًتا أنه يتيح لألعضاء خدمة 
إجراء عـــدد من معاماتهـــم عبر الهواتف 
الذكيـــة بـــكل يســـر وســـهولة، مضيًفـــا أن 
الغرفـــة أطلقـــت خـــال الفتـــرة الماضيـــة 
حزمة مـــن الخدمات الذكيـــة عبر موقعها 
اإللكترونـــي، ويأتي تطبيـــق الهاتف أيًضا 
مـــن ضمن خطـــة تطوير الغرفـــة وتحولها 
إلى الخدمات اإللكترونية لخدمة القطاع 

التجاري.
 وتهـــدف الغرفـــة مـــن خال إطـــاق هذه 
إلـــى  التفاعليـــة،  اإللكترونيـــة  الخدمـــات 

ألعضائهـــا  المقدمـــة  خدماتهـــا  تنويـــع 
ولتعزيـــز التواصل مـــع الشـــارع التجاري، 
األمر الذي يتماشـــى مـــع تطلعاتها الرامية 
إلـــى تقديـــم أفضل المســـتويات الخدمية 
لمنتســـبيها من التجار وأصحاب األعمال، 

وخدمة مصالح التجار.

باسم الساعي

السنابس - الغرفة

باريس - أف ب

التعـــاون  منظمـــة  حـــّذرت 
مـــن  والتنميـــة  االقتصـــادي 
لتفّشـــي  الكبيـــرة  التداعيـــات 
“كورونا” علـــى النمو االقتصادي 
العـــام وخفضـــت  هـــذا  العالمـــي 
الناتـــج  إلجمالـــي  توّقعاتهـــا 
الداخلـــي العالمي بنصـــف نقطة 
مئوية إلى 2,4 %، أدنى مستوى 
منذ أزمة 2008 - 2009 المالية.

الدوليـــة  المنظمـــة  كانـــت  وإن 
بـــأن  توّقعاتهـــا  فـــي  افترضـــت 
الفيـــروس  مســـتوى  يتراجـــع 
هـــذا العـــام، إال أنهـــا حـــّذرت من 
“ســـيضعف  انتشـــاره  تزايـــد  أن 
التوّقعات بشكل كبير”. ويواجه 
االقتصـــاد العالمي في األســـاس 
خطر حـــدوث انكماش في الربع 
األول من العام، بحسب المنظمة 
التـــي تضم مجموعـــة من الدول 

الســـوق  مبـــادئ  تتبنـــى  التـــي 
الحرة.

 وأفادت المنظمة في أول دراسة 
شاملة لتداعيات الفيروس على 
أنهـــا  العالـــم  اقتصـــادات  كبـــرى 
تتوقع بـــأن يصل النمو الســـنوي 
فـــي إجمالي الناتج الداخلي في 
الصين، إلى 4,9 % في انخفاض 
بــــ0,8 نقطة عـــن توّقعـــات النمو 
األساســـية التي أعلنتها المنظمة 

في نوفمبر الماضي.
التـــي تضـــم  المنظمـــة  وأفـــادت 
36 بلـــًدا أن “تداعيـــات انكمـــاش 
إلـــى  الصينـــي وصلـــت  اإلنتـــاج 
أنحاء العالم”، في وقت يواصل 
انتشـــار الفيـــروس التأثيـــر على 
والتجـــارة  اإلنتـــاج  خطـــوط 
الســـياحة  ألغـــراض  والســـفر 

واألعمال التجارية.

خفض التوقعات للنمو العالمي

تريليون دوالر قيمة المشروعات العقارية الخليجية العمالقة
كشــف تقريــر جديــد صــادر عــن شــركة “اســتراتيجي & الشــرق األوســط”، وهــي جــزء مــن شــبكة PwC، إلــى أن 
اســتثمارات دول مجلــس التعــاون الخليجــي في المشــاريع العقارية العمالقة حتى أوائل عــام 2020، وصلت إلى 
نحــو 1 تريليــون دوالر، وذلــك في خطوة جريئة تهدف إلى مســاعدة هذه الــدول على تحقيق التحول االجتماعي 
واالقتصــادي الــذي تنشــده. وتســهم هــذه المشــروعات العمالقــة في تغييــر طابــع دول مجلس التعــاون الخليجي 
نحــو األفضــل، األمــر الذي يضفي عليها المزيد مــن الجاذبية كوجهات ترفيهية وســياحية، ويجعلها أكثر مالءمة 

لسكانها، ويعد بتوفير مجتمعات سكانية أكثر استدامة على الصعيد البيئي.

 ودائًما ما تنطوي هذه المشـــروعات 
إلـــى عشـــرات  التـــي تصـــل قيمتهـــا 
مليارات الدوالرات على مخاطر، وال 
تمثل المشروعات العقارية العماقة 
التي تنتشر على امتداد دول مجلس 
التعـــاون الخليجي أي اســـتثناء في 
هذا السياق. ومن أبرز هذه المخاطر 
بشـــكل  المؤسســـية  البنيـــة  إعـــداد 

خاطئ.
 تحـــّدد البنيـــة المؤسســـية وتحكـــم 

المشـــروع  راعـــي  بيـــن  العاقـــات 
العمـــاق وأصحـــاب المصلحـــة، إذ ال 
بّد أن يكون هنـــاك تعاون بين جميع 
األطـــراف المعنية لضمان نجاح هذه 
المشـــاريع. وعلى الرغـــم من أن عدد 
أصحاب المصلحة الرئيســـين في أي 
مشـــروع عقاري عماق قـــد يتجاوز 
المائة، إال أن هناك العديد من المهام 
والمسؤوليات األساسية الملقاة على 
عاتق الجميع في هذه المشـــروعات، 

بمن فيهم المطور الرئيسي والجهات 
البنيـــة  ومطـــوري  التنظيميـــة، 
الفرعييـــن،  والمطوريـــن  التحتيـــة، 
ومديـــري  العقـــارات،  ومطـــوري 
البلديـــة،  والســـلطات  األصـــول، 
االجتماعيـــة،  الخدمـــات  ومقدمـــي 

والمستثمرين، وشركاء التمويل.
 وقال الشـــريك في “اســـتراتيجي & 
الشرق األوسط” رامي صفير “تتمثل 
نقطـــة البدايـــة ألي مشـــروع عمـــاق 

فـــي إعداد بنية مؤسســـية صلبة من 
شـــأنها أن توّجـــه تطـــّور المشـــروع. 
وفـــي كثيـــر مـــن األحيـــان، يرتكـــب 
رعاة المشروع أخطاء جوهرية مثل 
تأخيـــر اتخاذ القرارات بشـــأن إعداد 
مرحلـــة  حتـــى  المؤسســـية  البنيـــة 
الحقـــة، أو اختيار نمـــاذج ال تتوافق 

مع الغرض العام للمشروع”.
المشـــروع  لراعـــي  يمكـــن  وعمومـــا، 
متباينـــة،  بـــأدوار  نمـــاذج   5 تبنـــي 

بـــدًءا مـــن النمـــوذج األساســـي الذي 
الرئيـــس  المطـــور  فيـــه دور  يتولـــى 
فحســـب، وصوالً إلى نمـــوذج يتولى 
فيـــه معظـــم األدوار، مثـــل المطـــور 
الرئيـــس، والمطور العقـــاري، والجهة 
التنظيميـــة، ومزّود خدمـــات البلدية 
والخدمـــات  التحتيـــة  والبنيـــة 

االجتماعية.
فـــي  الشـــريك  قـــال  جهتـــه،  مـــن   
األوســـط”  الشـــرق   & “اســـتراتيجي 
كريم عبـــدهللا “بمجرد إعـــداد البنية 
مهـــام  تحديـــد  يمكـــن  المؤسســـية 
بوضـــوح  المشـــروع  راعـــي  وأدوار 
والتفريـــق بينهـــا وبين مهـــام وأدوار 
أصحـــاب المصلحـــة اآلخريـــن ضمن 
هـــذه المنظومة. وعند صياغة البنية 
ا أن ندرك  المؤسســـية، من المهم جدًّ

أن الهيكلـــة األولـــى التي يتـــم البدء 
بهـــا ليســـت بالضـــرورة دائمـــة. ومـــع 
زيادة حجـــم التفويض، وزيادة عدد 
الكيانات، فإنه غالًبـــا ما تتغير البنية 

المثلى للمشروع”.
 وقال المدير األول في “استراتيجي 
& الشـــرق األوســـط” شـــارلي نخـــول 
“إن اتخـــاذ قرار بشـــأن إعـــداد البنية 
المؤسسية وهيكلية الشركة المنفّذة 
هو أمر بالغ األهمية في المشروعات 
علـــى  وعـــاوة  العماقـــة.  العقاريـــة 
ذلك، فإن تصميم البنية المؤسســـية 
وهيكليـــة الشـــركة المنفـــّذة يرتبـــط 
الرئيســـة  بالخطـــة  وثيًقـــا  ارتباًطـــا 
للمشـــروع، ونمـــوذج التطوير، ونهج 

التمويل”.

أبوظبي - استراتيجي & الشرق األوسط
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ارتفعـــت أســـعار الذهـــب أمـــس الثاثـــاء مـــع تنامـــي 
التوقعات بشأن تيسير بنوك مركزية كبرى للسياسات 
النقدية للحد من اآلثار االقتصادية النتشـــار فيروس 
كورونا.وبحلـــول الســـاعة 0520 بتوقيـــت جرينتش، 
ارتفـــع الســـعر الفوري للذهـــب 0.5 % إلـــى 1598.59 
دوالر لألوقيـــة )األونصـــة( بعـــد أن صعـــد 0.4 % يوم 
االثنين. وصعدت عقود الذهب األميركية اآلجلة 0.4 

% إلى 1600.90 دوالر.
ولمـــح رئيس مجلـــس االحتياطـــي االتحـــادي )البنك 
المركـــزي األمريكـــي( جيـــروم بـــاول ورئيســـة البنـــك 

المركـــزي األوروبـــي كريســـتين الجـــارد إلـــى احتمال 
اتخاذ إجراءات في األيام الماضية.

الذهـــــــب يواصــــــل مكـــاسبــــــه

أصـــدرت هيئـــة تنظيم االتصـــاالت في 
لحمايـــة  قـــراًرا  الماضـــي،  فبرايـــر   26
شـــركات االتصال العاملة في البحرين، 
يتمّثـــل فـــي قطـــع الخدمة عـــن أجهزة 
الهواتف بعد أن يتخّلف المستخدم عن 

دفع أقساط الجهاز الشهرية.
 لـــذا، يجـــب أن “يعـــي المواطـــن قبـــل 
شـــراء أي جهاز مستخدم في البحرين 
أنـــه يجـــب عليـــه التأكـــد مـــن صاحية 

هويـــة  رقـــم  خـــال  مـــن  االســـتخدام 
الجهـــاز IMEI الموجـــود علـــى العلبة أو 
اإلعدادات وكتابته في موقع أي شركة 
من شـــركات االتصـــاالت فـــي البحرين 
والتحقـــق منه”، فهناك 3 ألوان األخضر 
يعنـــي أن الجهـــاز ليس لديـــه أي التزام 
اللـــون  شـــراءه،  المســـتهلك  وبإمـــكان 
األصفـــر يعنـــي أن الجهـــاز مـــا زال لـــم 
يسّدد األقساط الشهرية وعند التخلف 

عـــن الدفع الحًقا ســـيتوقف عن العمل، 
بينما يعني اللون األحمر أن هذا الجهاز 

تم وقفه بسبب اإلخال في العقد.
وكان بعـــض المقيميـــن يوقعون عقوًدا 
لشـــراء األجهزة من شركات االتصاالت 
ثـــم بيعهـــا على محـــات تجاريـــة فوًرا 
للحصـــول على المبلغ النقدي والخروج 
مـــن المملكـــة، فيمـــا تتحمـــل شـــركات 

االتصاالت مبالغ تلك األجهزة.

قرار بقطع خدمة “الموبايل” حال عدم دفع األقساط
زينب العكري
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عرض وطلب

تعلــن المحكمــة الكبــرى المدنيــة الثانيــة بأن المدعيــن: عبدالجليــل محمــد عبدالوهاب رضى 
وغيره محامي المدعي: أحمد العماري 

قد اقاموا هذه الدعوى ضد مدعى عليه: جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
طالبيــن فيهــا تثبيــن ملكيــة المدعيــن لعــدد 4202543 ســهما من عامــة 4838400 مــن العقار 
الكائن بمنطقة جنوسان من المنامة والمسمى )بهلكه( والمحدد المعالم تفصيال وفقا لخارطة 
المســح الجويــة وذلك بمســاحة تقريبية تبلغ 3791,5 مترا مربعا مــن عامة 4365 مترًا مربعا 
بمــا يعــادل 40,795 قدمــا مربعــا تقريبا من عامة 46,967,4 قدما مربعا باســم المدعين وذلك 

وفقا للفريضة الشرعية رقم 15/2020
لــذا فــإن كل مــن لديه اعتــراض على طلب المدعيــن أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشــفوع 

بأوجه إعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 10/3/2020 لنظر الدعوى.

عبدالوهــاب  محمــد  عبدالجليــل  المدعييــن:  بــأن  الثانيــة  المدنيــة  الكبــرى  المحكمــة  تعلــن 

ال رضــى وغيرهــم وكيلهــم المحامــي احمــد حســن خليفــه العمــاري قــد اقامت الدعــوى رقم 

3/00936/2020/02 ضد المدعى عليه جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

طالبــة فيهــا إصــدار وثيقة بدل فاقــد للوثيقة العقارية للعقار الكائن بنطقــة باربار من المنامة 

وتبلغ مساحته 395 متر مربع.

لــذا فــإن كل مــن لديه اعتــراض على طلب المدعيــن أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشــفوع 

بأوجه إعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 10/3/2020 لنظر الدعوى.

رئيس المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تعلــن المحكمــة الكبــرى المدنيــة الثانيــة بأن المدعيــن: عبدالجليــل محمــد عبدالوهاب رضى 
وغيره محامي المدعي: أحمد العماري

قد اقاموا هذه الدعوى ضد مدعى عليه: جهاز المساحة والتسجيل العقاري
طالبيــن فيهــا تثبيــن ملكيــة المدعيــن لعــدد 4202543 ســهما من عامــة 4838400 مــن العقار 
الكائــن بمنطقــة القدم من المنامة والمســمى جوبار المحاحرة والمحــدد المعالم تفصيال وفقا 
لخارطة المســح الجوية وذلك بمســاحة تقريبية تبلغ 4693 مترا مربعا من عامة 5403 مترًا 
مربعا بما يعادل 50496,68قدما مربعا تقريبا من عامة 58136,28 قدما مربعا باسم المدعين 

وذلك وفقا للفريضة الشرعية رقم 2020/51
لــذا فــإن كل مــن لديه اعتــراض على طلب المدعيــن أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشــفوع 

بأوجه إعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 10/3/2020 لنظر الدعوى.

تعلــن المحكمــة الكبــرى المدنيــة الثانيــة بأن المدعيــن: عبدالجليــل محمــد عبدالوهاب رضى 
وغيره محامي المدعين: أحمد حسن خليفه العماري

قد اقاموا هذه الدعوى ضد مدعى عليه: جهاز المساحة والتسجيل العقاري
طالبيــن فيهــا اثبات ملكيتهم للعقار الكائن في منطقة الشــاخورة من المنامه والمســمى )بدع 
الشــاخوره( والمحــدد المعالــم تفصيــال وفقا لخارطة المســح الجوية وذلك بمســاحة تقريبية 
تبلــغ )3169.55( متــرا مربعــا مــن عامــة )3649.13 ( متــرًا مربعــًا بمــا يعــادل )34104.5( قدما 
مربعــا تقريبــا من عامة )39264.6( قدما مربعا باســم المدعين وذلك وفقا للفريضة الشــرعية 

رقم )51/2020(.
لــذا فــإن كل مــن لديه اعتــراض على طلب المدعيــن أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشــفوع 

بأوجه إعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 10/3/2020 لنظر الدعوى.

تعلــن المحكمــة الكبــرى المدنيــة الثانيــة بأن المدعيــن: عبدالجليــل محمــد عبدالوهاب رضى 
وغيره محامي المدعين: أحمد حسن خليفه العماري

قد اقاموا هذه الدعوى ضد مدعى عليه: جهاز المساحة والتسجيل العقاري
طالبيــن فيهــا اثبات ملكيتهم للعقار الكائن في منطقة الشــاخورة من المنامه والمســمى )بدع 
الشــاخوره( والمحــدد المعالــم تفصيــال وفقا لخارطة المســح الجوية وذلك بمســاحة تقريبية 
تبلــغ )11929( متــرا مربعــا مــن عامــة )13733.92( مترًا مربعــًا بما يعــادل )128356.29( قدما 
مربعــا تقريبــًا مــن عامــة )147776.97( قدمــا مربعــا باســم المدعيــن وذلــك وفقــا للفريضــة 

الشرعية رقم )2020/51(.
لــذا فــإن كل مــن لديه اعتــراض على طلب المدعيــن أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشــفوع 

بأوجه إعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 10/3/2020 لنظر الدعوى.

محمــد  عبدالجليــل  المدعييــن:  بــأن  الثانيــة  الغرفــة  المدنيــة  الكبــرى  المحكمــة  تعلــن 

عبدالوهــاب رضــى وكيلهــم المحامــي احمــد حســن العمــاري ضد قــد اقامت الدعــوى رقم 

02/2020/01408/1 ضد المدعى عليه جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

طالبة فيها إصدار وثيقة بدل فاقد للوثيقة العقارية للعقار الكائن بمنطقة الشــاخوره من 

المنامة بمساحه تبلغ 4011,35 متر مربع.

لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب المدعين أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع 

بأوجه إعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 10/3/2020 لنظر الدعوى.

تعلــن المحكمــة الكبــرى المدنيــة الثانيــة بأن المدعيــن: عبدالجليــل محمــد عبدالوهاب رضى 
وغيره محامي المدعين: أحمد العماري

قد اقاموا هذه الدعوى ضد مدعى عليه: جهاز المساحة والتسجيل العقاري
طالبيــن فيهــا تثبيــن ملكيــة  المدعيــن لعدد 4202543 ســهما مــن عامة 4838400 مــن العقار 
الكائــن بمنطقــة باربــار مــن المنامــة والمســمى )بديعــة الــدار( والمحــدد المعالــم تفصيــال وفقا 
لخارطة المسح الجوية وذلك بمساحة تقريبية تبلغ 49590 مترا مربعا من عامة 57086.75 
مترا مربعا بما يعادل 533588,4 قدما مربعا تقريبا من عامة 614253,43  قدما مربعا باسم 

المدعين وذلك وفقا للفريضة الشرعية رقم 51/2020
لــذا فــإن كل مــن لديه اعتــراض على طلب المدعيــن أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشــفوع 

بأوجه إعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 10/3/2020 لنظر الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - إدارة المحاكم
CS3002226199 :رقم الدعوى: 02/2020/01088/4 - رقم الكتاب

التاريخ:24/02/2020
المحكمة الكبرى الدائرة الثانية

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - إدارة المحاكم
CS3002227305 :رقم الدعوى: 02/2020/00936/3 - رقم الكتاب

التاريخ:25/02/2020
المحكمة الكبرى الدائرة الثانية

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - إدارة المحاكم
CS3002226123 :رقم الدعوى: 02/2020/00630/5 - رقم الكتاب

التاريخ:24/02/2020
المحكمة الكبرى الدائرة الثانية

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - إدارة المحاكم
CS3002226917 :رقم الدعوى: 02/2020/00800/6 - رقم الكتاب 

التاريخ:25/02/2020
المحكمة الكبرى الدائرة الثانية

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - إدارة المحاكم
CS3002227281 :رقم الدعوى: 02/2020/01409/9 - رقم الكتاب 

التاريخ:25/02/2020
المحكمة الكبرى الدائرة الثانية

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - إدارة المحاكم
CS3002227086 :رقم الدعوى: 02/2020/01408/1 - رقم الكتاب

التاريخ:25/02/2020
المحكمة الكبرى الدائرة الثانية

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - إدارة المحاكم
CS3002226220 :02/2020/00585/6 رقم الدعوى: - رقم الكتاب 

التاريخ:24/02/2020
المحكمة الكبرى الدائرة الثانية
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قيد رقم: 120127-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

CR 2020-37469 إعالن رقم
 تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديــه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعــالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: مريم عبدهللا علي أحمد مكي

االسم التجاري الحالي:  تسوية للخدمات المحاسبية واالستشارات
االســـــم التجـــاري الجديد:  تسوية للمحاسبة واالستشارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل
إعالن رقم )0000( لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة البناء الحر التجارية ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
 ادارة التسجيل

إعالن رقم   ) ---(  لسنة 2020
بشان تحويل  شركة ذات مسئولية محدودة لتصبح فرع 

من شركة ذات مسئولية محدودة قائمة  

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد/  

ســامح محمــود حســن ابوليــال باعتباره المصفي القانوني لشــركة البنــاء الحر التجارية 

ذ.م.ب.م ، المســجلة كشــركة ذات مسئوليه محدوده بموجب القيد رقم 92661 ، طالبا 

إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، 

وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

تعلن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه قد تقدم اليها اصحاب 

شركة سوبر ماركت مترو مانيال ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 116813   طالبين 

الشركة لتصبح فرع من شركة ذات مسئولية محدودة قائمة تحمل اسم سوبر ماركت 

 KAITHAMATTAM MATHAI اس  ام  بينــوي ذ.م.م وســجل رقــم 116812 وتعييــن

JAMES للقيام باجراءات التحويل

القيد : 116813

 تاريخ:3/2/2020

قيد رقم: 15 – 42226

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

)CR2020-37057( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن بكتاب مرفقــا به ما 

يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .  علي عبد هللا علي سلمان  

االسم التجاري الحالي  :   قصر البحرين للمقاوالت  
االســـــم التجـــاري الجديد  : قصر البحرين للخدمات     

 تاريخ: 2/3/2020
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

38344464-

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم

38344464
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الخطــر ناقــوس  وتــدق  طهــران..  توبــخ  الذريــة  الوكالــة 

الكشف عن منشآت نووية سرية في إيران

دقـــت الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية 
“ناقـــوس الخطر” حـــول برنامج إيران 
النـــووي، وطلبـــت منهـــا “توضيحـــات” 
حول منشأة غير مدرجة، وفق ما قال 
مديرها العام رافايل ماريانو غروســـي 

لفرانس برس، أمس الثالثاء.
وقالـــت الوكالـــة الذريـــة إنهـــا حـــددت 
إيـــران ربمـــا يتـــم  فـــي  ثالثـــة مواقـــع 
فيهـــا تخزين مـــواد نووية غيـــر معلنة 
أو تنفيـــذ أنشـــطة مرتبطـــة بالبرنامـــج 
النـــووي دون اإلعـــالن عنهـــا للمراقبين 

الدوليين.
وذكرت الوكالة في تقرير ســـري للدول 
األعضـــاء شـــاهدته وكالـــة أسوشـــيتد 
برس إنها أرســـلت أسئلة إلى إيران في 
ثـــالث رســـائل منفصلة، لكنهـــا لم تتلق 

أي رد.
وأضاف التقريـــر “حددت الوكالة عدًدا 
من األسئلة المتعلقة باألنشطة النووية 
غير المعلنة واألنشطة ذات الصلة غير 
المعلنـــة في ثالثـــة مواقع في إيران لم 

يعلن عنها”.
وكانـــت الوكالـــة قـــد أعلنت فـــي وقت 

سابق اكتشـــاف جزيئات يورانيوم من 
صنع اإلنســـان في مكان خارج طهران 
لـــم يعلن عنـــه، وهو ما يبـــدو أنه يؤكد 
مزاعـــم الواليـــات المتحدة وإســـرائيل 

بشأن وجود مستودع نووي سري.
وقـــال المديـــر العـــام للوكالـــة رافايـــل 
ماريانو غروســـي لفرانـــس برس: “أدق 

ناقوس الخطر”.

وأضـــاف “يجـــب علـــى إيـــران أن تقرر 
التعـــاون بطريقـــة أوضـــح مـــع الوكالة 
لتوفيـــر التوضيحات الالزمة”، مشـــيرا 
إلى العثور على “آثار يورانيوم مصّنع” 

في طهران في نوفمبر 2019.
لألمـــم  التابعـــة  الوكالـــة،  وتصـــدر 
المتحدة، والتي تشـــرف علـــى االتفاق 
النـــووي المبـــرم في العـــام 2015، الذي 

المفروضـــة  الدوليـــة  العقوبـــات  رفـــع 
علـــى طهـــران مقابل فـــرض قيود على 
فصليـــة  تقاريـــر  النوويـــة،  أنشـــطتها 
عـــن البرنامـــج النووي اإليرانـــي لدولها 
األعضاء. وال تزال األطراف األوروبية 
الموقعـــة على االتفاق النـــووي تحاول 
إيجـــاد طريقـــة إلقناع إيـــران بااللتزام 
مجددا باالتفـــاق، بعدما تخلت طهران 
عن بعض التزاماتهـــا المنصوص عليها 
ردا على انســـحاب الواليـــات المتحدة 

وإعادتها فرض عقوبات عليها.
وفـــي إعالنهـــا األخيـــر، قالـــت طهـــران 
بالحـــد  االلتـــزام  عـــن  ســـتتوقف  إنهـــا 
المفاعـــالت  عـــدد  علـــى  المفـــروض 
اليورانيـــوم.  لتخصيـــب  المســـتخدمة 
وكانـــت هذه الخطـــوة الخامســـة التي 
تتخذها طهـــران للتخلي عن التزامات 
فـــي االتفـــاق منذ انســـحاب واشـــنطن 
منه. وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنســـا 
أطلقـــت آلية فـــض النزاع الـــواردة في 
االتفـــاق فـــي 14 يناير بعدمـــا أصدرت 
خطـــوات  حيـــال  متكـــررة  تحذيـــرات 

إيران للتخّلي عن التزاماتها.

عواصم ـ وكاالت

رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران ـ وكاالت

فـــي اســـتمرار لمسلســـل التفشـــي 
بين المسؤولين في إيران، أفادت 
أمـــس  اإليرانيـــة  العمـــال  وكالـــة 
الثالثـــاء بإصابـــة رئيـــس خدمات 
حســـين  بيـــر  الطبيـــة،  الطـــوارئ 
كوليفاند، بفيروس كورونا. وجاء 
أن  لمكتـــب كوليفانـــد  بيـــان  فـــي 
صحتـــه “جيـــدة وليـــس هنـــاك ما 

يدعو للقلق”.
يشـــار إلـــى أن نائب رئيـــس لجنة 
الصحة بالبرلمان اإليراني، محمد 
اإلثنيـــن  فجـــر  قربانـــي،  حســـين 

 41“ أن  معلنـــا  صادمـــة،  مفاجـــأة 
% مـــن مرضى کورونـــا في البالد 
أصيبـــوا بالعدوى خـــالل مراجعة 

المراكز الطبية”.
رئيـــس  نائـــب  أعلـــن  ذلـــك،  إلـــى 
عبدالرضـــا  اإليرانـــي،  البرلمـــان 
مصـــري، في وقت ســـابق الثالثاء 
بالفيـــروس  نائبـــا   23 إصابـــة 

المستجد. 
أما في آخر اإلحصاءات الرسمية، 
فقد أعلنت إيران الثالثاء11 وفاة 
جديـــدة جـــّراء فيـــروس كورونـــا 
إجمالـــي  يرفـــع  مـــا  المســـتجد، 

حصيلة الوفيات إلى 77.

“كورونا” يصيب إيران في مقتل

عواصم ـ وكاالت

العالميـــة  الصحـــة  أكـــد مديـــر منظمـــة 
الثالثـــاء،  أمـــس  أدهانـــوم،  تيـــدروس 
أنـــه يتـــم التعامـــل بنجاح مـــع فيروس 
كورونـــا، الفتـــا إلى أنـــه جرى اســـتبعاد 

خطر احتمال تطور كورونا لوباء.
وقـــال فـــي المؤتمر الصحافـــي اليومي 
فيـــروس  تطـــورات  لمتابعـــة  للمنظمـــة 
كورونا، إنه جاٍر العمل على تطوير عدد 

من اللقاحات لمواجهة خطر كورونا.
بسبب  الوفاة  معدالت  أن  أضاف  لكنه 
كـــورونـــا أعــلــى مــن تــلــك الــتــي تحدث 
هناك  أن  إلــى  الفتا  اإلنــفــلــونــزا،  بسبب 
المواد  في  النقص  بسبب  قائمة  أزمــة 
الــطــبــيــة الـــتـــي تــســاعــد فـــي مــواجــهــة 

أعلنت  آخــر،  جانب  من  الفيروس. 
أمــس،  العمانية،  الصحة  وزارة 
6 حــاالت إصابة جديدة  ظهور 

ــا  ــ ــ ــورون ــ ــ بـــــفـــــيـــــروس ك

المستجد في البالد.
وأوضحـــت الـــوزارة أن إجمالـــي عـــدد 
الحاالت المصابـــة بالفيروس في عمان 
بلغ 12 حالـــة. إلى ذلك، خضعت وزيرة 
الصحـــة المصريـــة هالـــة زايـــد للفحص 
واإلجـــراءات الوقائيـــة، فـــور وصولهـــا 
لمســـاندة  زيـــارة  ضمـــن  بكيـــن،  مطـــار 
الصيـــن في مواجهة فيـــروس “كورونا” 
المســـتجد. ونشـــرت صفحة المتحدث 
الرسمي باســـم وزارة الصحة والسكان 
على “فيسبوك”، صورا للوزيرة مرتدية 
الكمامة وتتعرض للكشـــف الصحي في 
العاصمـــة الصينيـــة، للتأكد مـــن خلوها 

من فيروس كورونا.
وتشـــير آخـــر حصيلـــة إلـــى أن أكثر من 
فيمـــا  بالوبـــاء،  توفـــوا  شـــخص   3000
أصيـــب قرابـــة 90 ألفا فـــي أنحاء 
العالـــم، بحســـب تعـــداد لوكالـــة 
فرانـــس برس وفقـــا لمصادر 

رسمية.

الصحة العالمية: نستبعد تحول “كورونا” إلى وباء

دبي ـ العربية نت

العـــراق  فـــي  المخابـــرات  جهـــاز  اعتبـــر 
أن بعـــض التصريحـــات التـــي تداولتهـــا 
جهـــاز  رئيـــس  بشـــأن  اإلعـــالم  وســـائل 
الســـيد  العراقـــي،  الوطنـــي  المخابـــرات 
مصطفى الكاظمي، تـــؤذي البالد وتهدد 
الســـلم األهلي، في رد على كتائب حزب 

هللا العراقية دون أن يسميها.
وأكـــد فـــي بيـــان أن “المهمـــات الوطنية 
التي يقوم بها ليست خاضعة للمزاجات 
السياســـية، وال تتأثـــر باتهامـــات باطلـــة 
يسّوقها بعض من تسول له نفسه إيذاء 
العـــراق وســـمعة أجهزتـــه األمنيـــة، بـــل 
تســـتند إلى مصالح شـــعب العراق األبّي 
وحجـــم وقيمـــة الدولـــة العراقيـــة فـــي 
المنطقـــة والعالـــم”. إلى ذلك، شـــّدد على 
حقـــه في المالحقـــة القانونيـــة “لكل من 
يســـتخدم حرية الرأي لترويج اتهامات 
باطلـــة تضـــر بالعـــراق وبســـمعة الجهـــاز 
وواجباتـــه بحفـــظ أمن العراق وســـالمة 

شـــعبه”. يأتـــي هذا بعد هددت ميليشـــيا 
وإعـــالن  العـــراق  بإشـــعال  هللا  حـــزب 
الحـــرب إذا تـــم ترشـــيح رئيـــس جهـــاز 
المخابرات، مصطفى الكاظمي، لمنصب 
رئيس الـــوزراء. كمـــا اتهمت الميليشـــيا 
في بيان لها االثنين الكاظمي بمســـاعدة 
فيلـــق  قائـــد  اغتيـــال  فـــي  األميركييـــن 

القدس التابـــع للحرس الثوري اإليراني، 
وأبومهـــدي  ومعـــه  ســـليماني،  قاســـم 

المهندس. 
واعتبـــرت أّن األفضـــل للعراق التمســـك 
مكانـــه  إلـــى  وإعادتـــه  المهـــدي  بعبـــد 
الطبيعـــي لتجـــاوز مـــا لـــم يتم تجـــاوزه، 

على حد قولها.

أعالم كتائب حزب الله في العراق بجانب العلم العراقي

والمهنــدس ســليماني  بقتــل  الوطنــي  الجهــاز  رئيــس  تتهــم  الكتائــب 
مخابرات العراق: حزب اهلل يهدد السلم األهلي

عواصم ـ وكاالت

أســـقط الجيش التركـــي، أمـــس الثالثاء، 
الثالثـــة  هـــي  ســـورية،  حربيـــة  طائـــرة 
منـــذ األحد، فـــي محافظـــة إدلـــب، حيث 
أطلقـــت أنقرة هجوًما ضد قـــوات النظام 
الســـوري، وفق مـــا أفاد المرصد الســـوري 
لحقـــوق اإلنســـان. وأوضـــح المرصـــد أنه 
“جرى إســـقاط الطائرة التابعة للنظام إثر 
استهدافها من قبل طائرة إف 16 تركية”.

إلى ذلك، عمد مقاتلو الفصائل المدعومة 
من أنقرة، الذين عثـــروا على جثة الطيار 
إلـــى  ســـنبل،  ديـــر  منطقـــة  محيـــط  فـــي 

التمثيل بها. 
وفـــي وقـــت الحـــق، أفـــادت وكالـــة ســـانا 
التابعـــة للنظـــام بإســـقاط طائرة مســـيرة 

تركية في منطقة سراقب جنوب إدلب.
وكانت الدفاعات الجويـــة التابعة للنظام 
تركيـــة  طائـــرة  أســـقطت  قـــد  الســـوري 
مســـيرة أثنـــاء محاولتهـــا االقتـــراب مـــن 
مســـرح عملياتهـــا غـــرب مدينـــة ســـراقب 

في ريف إدلب الشرقي. ووسط استمرار 
بيـــن  إدلـــب  فـــي محافظـــة  االشـــتباكات 
القوات التركية والفصائل الموالية لها من 
جهة، وبين قوات النظام من جهة أخرى، 
وتصاعـــد أزمـــة المهاجريـــن بيـــن تركيـــا 
وأوروبا، تمســـكت روســـيا بموقفها بشأن 
اســـتمرار ما ســـّمته محاربـــة اإلرهاب في 

المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا.
وقـــال وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي 
الفـــروف، الثالثـــاء، في مؤتمـــر صحافي 
مع نظيره الفنلندي في هلســـنكي إن بلده 
“لن يكف عن محاربة اإلرهاب في منطقة 
إدلب السورية من أجل حل أزمة الهجرة 

في أوروبا”.

 قافلة عسكرية للقوات التركية في الريف الشمالي بمحافظة إدلب السورية )أف ب(

الفــروف: لن نوقــف مواجهة “اإلرهــاب” من أجــل أوروبا
تركيا تسقط ثالث مقاتلة لنظام األسد في إدلب

القدس المحتلة ـ وكاالت

بـــدا مـــن المنطقي لكثيرين أن يخســـر 
رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي المنتهية 
واليتـــه بنيامين نتنياهـــو، االنتخابات 
االثنيـــن؛  أجريـــت  التـــي  البرلمانيـــة، 
بسبب اتهامات الفســـاد التي تالحقه، 
لكـــن العكس هو ما حـــدث على األقل 

وفق النتائج غير النهائية.
الثالثـــاء،  فجـــر  نتنياهـــو،  واحتفـــل 
بمـــا وصفـــه بــــ “االنتصـــار الكبيـــر” في 
االنتخابات البرلمانية، الذي جاء “رغم 
كل الصعاب”، بحسب “فرانس برس”.

أن  الـــرأي  اســـتطالعات  وأظهـــرت 
حزب الليكـــود الذي يتزعمـــه نتنياهو 
حقـــق أعلى األرقـــام، لكنه ال يزال أقل 
مـــن الغالبيـــة الالزمـــة فـــي الكنيســـت 

تشـــكيل  أجـــل  مـــن  )البرلمـــان(؛ 
الحكومة.

ويــــــتــــــألــــــف الـــكـــنـــيـــســـت 

120 عضوا، ويحتاج  اإلسرائيلي من 
عضوا   61 ثقة  إلــى  الحكومة  رئيس 
ــن تــشــكــيــل  ــ مـــنـــه حـــتـــى يـــتـــمـــكـــن مـ

الحكومة.
وبعد انتخابات غير حاسمة في أبريل 
2019، عـــاد اإلســـرائيليون  وســـبتمبر 

إلى صناديق االقتراع، االثنين.
وجاءت االنتخابات الثالثة بعد فشـــل 
نتانياهـــو ومنافســـه الرئيســـي زعيـــم 
تحالف “أبيض أزرق” الجنرال السابق 
بينـــي غانتـــس، فـــي تشـــكيل تحالـــف 
الغالبيـــة في الكنيســـت خالل األشـــهر 
الـــرأي  اســـتطالعات  لكـــن  الماضيـــة. 
أظهرت أن نتانياهو وحلفاءه حصلوا 
علـــى 59 مقعدا، بزيادة محدودة على 

أرقام االنتخابات الماضية.
وتفصيال، نال الليكود بين 
36 و37 مقعدا، مقابل 32 
إلى 34 لتحالـــف “أبيض 

أزرق”، وفق “رويترز”.

لماذا فاز نتنياهو رغم تهم الفساد؟
برلين ـ وكاالت

أنغيـــال  األلمانيـــة  المستشـــارة  دعـــت 
ميركل إلعالن مناطق آمنة في شمالي 

سوريا، حيث يحتدم التصعيد. 
وقال مشاركان في اجتماع للمستشارة 
إنهـــا  البرلمـــان  أعضـــاء  مـــع  األلمانيـــة 
أبلغتهـــم بتأييدها إلقامـــة مناطق آمنة 
في شـــمال ســـوريا، حيث تواجه تركيا 

مع روسيا أزمة آخذة في التفاقم.
وأضاف المصـــدران أن ميركل انتقدت 
فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  رفـــض 
مـــع  اجتمـــاع  فـــي  المشـــاركة  بوتيـــن 
الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان، 
والرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 

لوقف التصعيد في سوريا.
وفي وقت ســـابق مـــن أمس، أفاد 
المكتب الصحفـــي للكرملين بأن 

بوتيـــن  فالديميـــر  الرئيـــس 
بحث هاتفيا مع المستشارة 

األلمانية أنغيال ميركل الوضع في إدلب 
السورية وتطورات األحداث في ليبيا.

وقـــال الكرملين في بيـــان إن الطرفين 
بحثـــا بشـــكل مفصـــل ملفات التســـوية 
التوتـــر  تفاقـــم  ضـــوء  علـــى  الســـورية 
لخفـــض  إدلـــب  منطقـــة  فـــي  الحالـــي 
التصعيـــد، كمـــا عبـــرا عن األمـــل بإحراز 
نتائـــج خـــالل القمـــة الروســـية التركية 
5 مـــارس  المقـــررة فـــي موســـكو فـــي 

الجاري.
وأكد “في هذا الســـياق يتم التعبير عن 
األمل في عقد القمة الروســـية التركية 
القادمـــة فـــي الخامـــس من مـــارس في 

موسكو”.
وأضـــاف البيان أنه خـــالل تبادل اآلراء 
فـــي الشـــأن الليبي، تـــم التشـــديد على 
ضرورة التزام أطراف النزاع بنظام 
وقف إطالق النار، وتنفيذ قرارات 
مؤتمـــر برليـــن الـــذي عقـــد في 

يناير من هذا العام.

ميركل تدعو لمناطق آمنة شمالي سوريا

قطر تلغي مؤتمر الدفاع 
البحري بسبب “كورونا”

الدوحة ـ وكاالت

قررت اللجنة المنظمة إلغاء معرض ومؤتمر 
“ديمدكس  البحري  للدفاع  الدولي  الدوحة 
2020” في قطر؛ خوفا من تفشي فيروس 
يقام  أن  المقرر  من  وكــان  الجديد.  كورونا 
مــؤتــمــر الـــدوحـــة الـــدولـــي لــلــدفــاع الــبــحــري 
“ديمدكس 2020” في الفترة ما بين 16 و18 
للمؤتمرات  الوطني  قطر  مركز  في  مــارس 
القطرية،  الصحة  وزارة  وكانت  بالدوحة. 
عن  كشفت  طبية  فحوصات  أن  أعلنت  قد 
إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد 
في البالد، ليصل بذلك عدد الحاالت المؤكد 

إصابتها بالمرض إلى 8 حاالت حتى اآلن.

طالب البرلمان العربي بالتكاتف  «
العربي وبوضع إستراتيجية موحدة 

لمواجهة التدخالت اإليرانية في 
المنطقة. وأكد رئيس البرلمان 

العربي مشعل بن فهم السلمي في 
كلمة له أمس الثالثاء بجامعة عين 

شمس المصرية أن رؤية البرلمان 
العربي لمفهوم التضامن العربي هو 

توحيد مواقف الدول العربية تجاه 
التحديات والمخاطر التي تواجهها؛ 

بهدف تحصين المجتمعات العربية 
وتمتين العالقات العربية العربية 
ومواجهة التحديات الخطيرة التي 

تستهدف أمن وسالمة العالم 
العربي. وطالب السلمي بوضع 

“إستراتيجية عربية موحدة للتعامل 
مع دول الجوار الجغرافي، ومواجهة 

التدخالت السلبية إليران في 
الشؤون الداخلية للدول العربية”. 

في سياق آخر، أكد السلمي أن 
البرلمان العربي “حريص على وضع 
خطط لحل األزمات في بعض الدول 

العربية التي تعاني الصراع وتحتاج 
تحركا عربيا عاجال، تنقلها من حالة 

الصراع إلى حالة االستقرار، والتصدي 
لمحاوالت إضعاف الدول العربية، 

ودعم المصالحات العربية العربية 
وتصفية األجواء من االحتقان، ودعم 

مبادرات الوساطة العربية لحل 
النزاعات القائمة في الدول العربية”. 

واعتبر أن “التضامن العربي هو 
حجر الزاوية والسبيل األمثل 

لمواجهة التحديات وتلبية متطلبات 

المرحلة الحالية لكافة الدول 
العربية، بما يحفظ أمنها واستقرارها 

ووحدتها وُيحقق نهضتها وتقدمها، 
في ظل التحديات الجسيمة التي 

تعيشها وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية واألزمات االقتصادية 

الطاحنة، وتوظيف الطائفية وتكوين 
ورعاية الميليشيات داخل الدول 

العربية؛ بغرض إضعافها وتفتيت 
وحدة مجتمعاتها”. وجدد رئيس 

البرلمان العربي التعبير عن تضامنه 
مع البحرين ضد التدخل اإليراني في 

شؤونها الداخلية. كما أدان “الزيارة 
العدوانية” لقائد الحرس الثوري 

اإليراني لجزيرة أبو موسى اإلماراتية 
المحتلة، واستنكر “تصريحاته 

االستفزازية والال مسؤولة بشأن 
الجزر اإلماراتية”.

البرلمان العربي يطالب بإستراتيجية موحدة لمواجهة إيران
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رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي لدى مشاركته في فعالية بجامعة عين 
شمس
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حيـــن نتعـــرض ألزمـــة من أي نـــوع وفي أي قطـــاع وبأي وقـــت، وعلى مدى 
الســـنوات والعقـــود المنصرمـــة، كان أول مـــا يلفـــت انتباهنـــا ونتوجه نحوه 
ونتطلـــع لموقفـــه وإدارتـــه ونســـتجلي األمـــر من قيادتـــه وحنكتـــه، وكيفية 
تعامله مع الموقف، هو ســـمو األمير خليفة بن ســـلمان رئيس الوزراء حفظه 
هللا ورعـــاه وأبعـــد عنه الشـــر. كنا نتطلـــع باألزمات والمواقـــف التي مرت بها 
البحريـــن وهـــي كثيـــرة التحديـــات وخطيـــرة التداعيات على مـــدى الحقب 
الماضيـــة، وقـــد خرجـــت منهـــا البـــاد دائًمـــا قويـــة ومعافـــاة وأكثر تماســـًكا 
ووحـــدة، ولم يفرقنـــا حدث أو واقعة أو أزمة، فقد التـــف الناس عند حادثة 
طيران الخليج حول بعضهم وعاضدوا بعضهم ألن المصاب شـــمل الجميع، 
فقـــد كان ركاب الطائـــرة مـــن أبناء البلد بشـــتى طوائفهـــم ومذاهبهم، وعند 
حروب المنطقة والتداعيات التي نتجت عنها رأينا كيف وقف الشعب دون 
تمييز وتحيز أو فرز مع بعضه البعض واجتزنا تلك الحروب بأقل الخســـائر 

وأنقذنا بلدنا ووحدتنا وكان نبراسنا وقتها خليفة بن سلمان.
فـــي األزمات الماليـــة العالمية التي كانت تنعكس علـــى البحرين، وفي غرق 
السفينة السياحية وعليها مئات المواطنين والسياح والمقيمين، بالحوادث 
والمواقـــف والكثيـــر مـــن الملمات واجهنـــا التحديات متحديـــن وخرجنا من 
هـــذه التداعيـــات أقـــوى مما كنـــا، وعلى إثرهـــا أصبحت البـــاد محصنة ضد 
كل الحـــوادث، وجعلت تلك األحداث الوطن والشـــعب بخبـــرة يجتازان كل 
الصعـــاب وكانـــت هذه خبرة ســـنين وعقود في المواجهة وهي التي تشـــكل 

اليـــوم ثمرة هذه الوحدة بين الجميع وثمـــرة الصمود بوجه التحديات، وقد 
اســـتقينا هـــذه الصابة ومتانة الموقـــف من كل الدروس التـــي تعلمناها من 
خبرة سمو رئيس الوزراء الذي أسس قواعد الصابة والمواجهة للتحديات، 
لـــن أســـتعرض كل األحداث التـــي مررنا بها في الماضـــي وكيف خرجنا منها 
منتصريـــن، ألنهـــا مدونـــة بســـجل التاريـــخ باألرقـــام واألســـماء والتواريـــخ 
والنتائـــج، وهـــي اليـــوم زادنـــا فـــي التعامل مـــع الحـــوادث مـــن منطلق هذه 

الدروس.
في كل ســـاعة وفي كل يوم، بكل لحظة وعند كل موقف وفي كل مناســـبة، 
يقفز في ذهني وفي بالي ســـمو خليفة بن ســـلمان رائد الجســـارة والمبادرة، 
مؤسس قواعد الصمود والمواجهة، فالعالم يعرف ويدرك أن صمود البحرين 
وجرأتهـــا وقدرتها على اجتياز الصعـــاب، ورثتها كثمرة خبرة وحنكة خليفة 
بـــن ســـلمان الذي نتطلـــع اليوم وفي هـــذا الوقت بالذات إلـــى هيبته وهامته 

الشامخة بالعز والكرامة لهذا الوطن وشعبه األبي.
أشعر بالحب والشوق واألمل واللحظة التي يعانق فيها سموه أرض الوطن، 
لتضـــيء الســـماء بالنور والســـام والطمأنينة، أشـــتاق إليك وإلـــى إطالتك 
الوهاجة المشـــرقة، لتشـــرق ابتســـامة الوطن، ســـلمت ودمت خليفـــة القائد 

الرمز.
تنويرة: الصمت وقت الضوضاء أقوى تعبير عن الرأي. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

خليفة بن سلمان دائًما في البال

هل الحظتم كيف أن النكتة تنتعش بشكل عجيب فترة األزمات، وكأنها تجد ضالتها في كل مصيبة! 
تعتـــاش عليهـــا، وترتوي مـــن معينهـــا! فالمصائب والحـــوادث مادتها التـــي تقوم عليهـــا، وترتكز على 
أساســـها، لذلك ال تســـتغربوا أبدا أن تنتشـــر النكات كلما رأيتم العالم يعيش في محنة؛ أًيا كان نوعها؛ 
اجتماعية، أو اقصادية، أو سياسية، وأًيا كان تفسير هذه الظاهرة الافتة؛ فإن الحقيقة التي ال مراء 
فيهـــا أو تغييـــب، أن هـــذه النكتة تصدر من رحم مجموع؛ أي أنها حصيلة مجتمع، أو شـــعوب هي من 
صنعتها وأخرجتها إلى النور؛ لتشـــيع في جميع األوســـاط، وتغادر محيطها الضيق إلى كل مكان، في 

طرفة عين صاروخية.
يعيـــش العالـــم اليوم أزمة الكورونا؛ يرتعش حيًنا، ويضحك حيًنا آخر! يتباكى ســـاعة، ويتندر أخرى! 
يعبـــر عـــن خوفه والهلع الذي أقعده في مكانه، ويرســـل النكات بعـــد أن يغرق في قهقهاته في الوقت 
نفسه! فما القصة؟ هل يعد ذلك استخفاًفا بهذه األزمة القاتلة، أو تسخيًفا وتسطيًحا لها؟! أم سذاجة 
فـــي المـــرء، وقلـــة نظر، أو غيـــاب وازع أخاقي؟ أم أن لهذا الســـلوك المتناقض أســـباًبا وجيهة تبرره، 
والسيما أن األمر ليس بدعة، أو شيًئا جديدا، فكما أشرت؛ إن النكتة ُمازمة للمصيبة، تسير معها على 
الخط نفســـه، وال تكاد تفارقها، إنني أذهب مع القائلين، خصوصا َمْن يتدارســـون النفســـية اإلنسانية، 

إلـــى أن النكتـــة مضاد حيوي طبيعي، يلجأ إليـــه الواحد منا؛ للتخفيف، أو التنفيـــس، والتهوين؛ لكيا 
يغرق في موجة أحزانه، أو ينغمس في أزماته؛ فُيقضى عليه.

يمـــر اإلنســـان بمواقـــف حياتية متلونة، ويحتـــاج – بطبيعة الحال – إلى إظهـــار ردود أفعال، تعبر عن 
تفاعلـــه معهـــا، وكثيٌر من هذه المواقف، يصعب التعبير عنها مباشـــرة؛ فقد تكون إحدى المحظورات، 
أو التابوهـــات الممنـــوع الخوض فيها؛ في الدين، أو السياســـة، أو الجنس... إلخ. أو قد تكون مواقف 
ال طاقة له على حلها؛ كالكورونا هنا؛ فتأتي النكتة؛ الباكية الســـاخرة – في آن واحد – لتبعث رســـائل 

كثيرة، تعبر عن فكر هذه الشعوب، وردود أفعالها، ووجهات نظرها.
ليست النكتة ظاهرة إضحاك وإيناس فقط، كما قد يظن البعض؛ إنها خطاب  «

ه الرأي العام، وتغّير  نقدي، أو انتقادي، تترتب عليه آثار مجتمعية كثيرة، توّجِ
السلوك، والقناعات، وتبدل كثيًرا من المسارات... النكتة رقيب اجتماعي، ال قدرة 

للرقيب الرسمي على مالحقتها أو مطاردة صانعيها، فغالًبا ال تحمل أسماء 
أصحابها، التي تتخفى وسط الجموع، وهذا مصدر قوتها، وسر ذيوعها! كما 

نة؛ فهي تحتاج إلى ذهنية  أن صناعتها – في حد ذاتها – ليست بالمسألة الهّيِ
متقدة، العقالء وحدهم من يدركون أبعادها؛ سلًبا، وإيجاًبا.

د. زهرة حرم 

ال تستخّف بالُنَكت!

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

للتواصل: 17111483

أبناء البحرين... عمل كبير أشبه بسيمفونية واحدة
كل يـــوم يضخـــم ويكبـــر الـــدرس والعمـــل الوطنـــي الـــذي ســـطره أبنـــاء 
البحرين تجاه حديث الســـاعة “فيروس كرونا”، وكما قال ســـيدي عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة خال ترؤســـه 
الجلســـة االعتيادية لمجلس الوزراء “إن أبناء البحرين هم عتاد الوطن 
في مواجهة التحديات كافة بما يتســـمون به من وعي وتعامل حضاري 
مـــع مختلـــف المســـتجدات العالميـــة، وهو ما يعكـــس الـــروح البحرينية 

األصيلة”.
تحيـــة مـــن القلـــب للطاقم الطبـــي بأكمله الذي يعمل أشـــبه بســـيمفونية 
واحـــدة وقـــدرة عظيمة واحترافيـــة وفق قاعدة معلوماتية شـــاملة في 
تقديـــم الخدمـــات اإلرشـــادية والطبيـــة ومتابعـــة الحـــاالت علـــى أعلـــى 
المســـتويات بصـــورة رائـــدة ومتميزة وغيـــر مألوفة، وإلـــى المتطوعين 
مـــن الكـــوادر الطبية الذين لبـــوا نداء الوطن وقدموا المســـاعدة والعون 
الطبـــي والصحي ونشـــر الوعي التثقيفي لـــدى المواطنين، وإلى كل من 
ســـاهم فـــي تنفيذ الخطة الوطنيـــة بكل كفاءة واقتـــدار. وتحية خاصة 
كعذوبـــة الورد إلى فريق الوحدات المتنقلة لفحص المواطنين العائدين 

من إيران في مناطق سكنهم بسيارات مجهزة بكامل معداتها وكوادرها 
الفنيـــة والطبيـــة المتخصصيـــن، واألروع فـــي هـــذا المشـــهد والذي جاء 
بنكهـــة األصالـــة التعاون الكبير الذي أبـــداه المواطنون حرصا منهم على 

سامتهم وسامة الجميع.
سيدي جالة الملك وجه أيضا إلى “أهمية أن تحافظ الدولة على مسيرة 
عملهـــا وبرامجهـــا دون إبطاء أو تأجيل بســـبب هذه المشـــكلة العالمية”، 
وهذه هي البحرين التي أدهشـــت العالم في طريقة تعاملها مع مختلف 
التحديـــات، فكانـــت محروســـة بفضل مـــن هللا ثم بتاحـــم أبنائها، وعبر 
العصـــور المختلفـــة جـــاءت أحداث أصابـــت العالم بـــدوار الحيرة، ولكن 
البحرين اســـتطاعت بعزيمة الرجـــال ووضع الخطط أن تتغلب على كل 
شـــيء وتحفـــظ توازنها وخطواتهـــا وتكمل مســـيرتها ونجاحها دون أن 

تدخل في متاهات.
البحرين ورغم صغر حجمها إال أن لها قدرة رفيعة في التعامل  «

مع التحديات والمسألة ال تحتاج إلى تفسير أو تأويل.. إنها الروح 
البحرينية األصيلة المسور قلبها بعشق من نوع فريد للوطن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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أردوغان فوق صفيح ساخن
يبـــدو أن إدلـــب الســـورية ســـتكون نهايـــة الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان الذي اعتقد أنه قادر على خداع الجميع، واعتقد 
أن حلـــم الخافـــة يمكن أن يتحقق بواســـطة اإلرهابيين وشـــذاذ 
اآلفاق الذين جلبهم من هنا وهناك ليمدهم بالساح ويحارب بهم 

في ليبيا وسوريا.
أردوغان أراد أن يخدع روسيا التي جاءت إلى سوريا منذ سنوات 
لحماية مصالحها وقامت بكل ما قامت به لمنع سقوط نظام بشار 
األســـد، فبـــدال من أن يقوم بنزع ســـاح الجماعـــات اإلرهابية كما 
اتفق مع روســـيا فعل العكس وقام بمد هذه الجماعات باألســـلحة 

المتطورة.
أردوغان أراد أن يســـتغل الصراع بين روســـيا والواليات المتحدة 
لكـــي يطلـــب العـــون من األخيـــرة في معركتـــه مع روســـيا إذا لزم 
األمر، لكن خابت ظنونه وســـقطت كل حســـاباته وســـقط جنوده 

كالدجاج في سوريا.
٣٣ جنديا تركيا ســـقطوا وســـقطت معهم هيبـــة أردوغان وعادوا 
في نعوشـــهم لكي يشـــعلوا المعارضة ضده في الداخل، أردوغان 
توســـل إلـــى حلـــف الناتو لكي يقـــف إلى جواره فـــي مغامرته في 
ســـوريا ولكنه فشـــل، ولـــم يجد معينا ســـوى إســـرائيل التي تنفذ 

ضربات من حين آلخر على سوريا لكي تخفف الضغط عنه.

وهذه هي النتيجة فقد أصبح أردوغان في مأزق حقيقي بعد أن  «
سلمه ترامب لبوتن وتركه يواجه مصيره، فهل تكون معركة إدلب 

نهاية أحالم الخالفة وربما نهاية حكم أردوغان نفسه لتركيا؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

خارطة طريق
ككاتـــب عمود عهدت على نفســـي ومنذ البدايـــة أن أكون محايًدا 
ومنصًفا في مقاالتي تجاه أية جهة ســـواء بالســـلب أو اإليجاب، 

واضًعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
لقد رســـمت هذا الخط كخارطة طريق وأنا على قناعة تامة بأنه 
التوجه الصحيح وذلك لئا أنجرف إلى جهة معينة وبعدها أتهم 
بالمحاباة، ومنذ أن بدأت الكتابة رســـمًيا وتخصيص عمود خاص 
باســـمي في جريدة “الباد” منذ عـــام ٢٠١٥، حرصت كل الحرص 
على أن تكون مقاالتي عن الشأن العام وليس غيره، ونقل شجون 
المواطنين وانتقاد أي عمل غير متقن شـــريطة أن يكون بأسلوب 
حضـــاري بعيـــدا كل البعد عن أي تهجم أو إســـاءة ألي شـــخص أو 
مؤسسة حكومية كانت أو خاصة، وفي المقابل، أحرص أيضا أن 
أكون منصًفا وأشـــيد بأي عمل متقن واحترافي يســـتحق التنويه 

واإلشادة. 
وعلـــى الرغـــم من أنني كنت طـــوال هذه الفتـــرة أتمنى أن تاقي 
مقاالتـــي صدرا رحًبا وتجاوبا من األطراف المعنية أو على األقل 
التواصـــل معـــي، حيث إن حدوث ذلك نادر جد، إال أنني على ثقة 
بـــأن صوتي يصـــل إلى المســـؤولين عبر قنـــوات مختلفة في ظل 

وسائل التواصل المختلفة وبسرعة البرق.
ولألمانة وأقولها بكل صراحة إن جميع المقاالت القت استحسان 
القراء، وكان تفاعلهم وتشـــجيعهم لي بمثابة مصدر إلهام وحافز 
للمواصلة في كتابة المزيد، بالطبع أنا ال أتوقع تأييد القراء لجميع 
المواضيـــع التـــي أطرحهـــا وهـــذه ظاهرة صحيـــة، وكمـــا يقولون 
االختاف في الرأي ال يفسد للود قضية، لكن ما هو غريب وغريب 
جًدا أن عددا من األشـــخاص الذين يتابعون مقاالتي التي أرسلها 
لهم بشـــكل منتظم، ودائما ما يشـــيدون بها، هم أنفســـهم قابلوني 
بهجوم شـــرس وحاربوني وتلفضوا بأشد العبارات والكلمات غير 
الائقة عندما كتبت عن موضوع يخصهم أو يخص مؤسســـتهم! 
إن أي شـــخص يأخـــذ أي انتقـــاد بشـــكل شـــخصي فهـــذه مصيبة! 
وشـــخصيا أعتبـــر ردود الفعل غير المنصفة بمثابـــة ضريبة نجاح 
لـــي، ما يعطيني دافًعا قوًيا لاســـتمرار فداء لهذا الوطن المعطاء 

في ظل المشروع اإلصاحي لجالة الملك.

تصوروا... أدركت أننا مهما بلغنا من ثقافة ورقي إال أننا ال نستطيع  «
تقبل أي نقد!.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي



تقام اليوم )األربعاء(، منافسات إياب نصف نهائي كأس جاللة الملك لكرة 
القــدم للموســم الرياضــي 2019 - 2020، وذلــك بإقامة لقاءين على اســتاد 

الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

يلعـــب الحـــد مـــع الرفـــاع عنـــد 5.05 
يلعـــب  مســـاء   7.40 وعنـــد  مســـاء، 

المحرق مع المنامة.
وبناًء علـــى نتائج اليوم، فإن طرفي 
المبـــاراة النهائيـــة لـ”أغلـــى الكؤوس” 
فـــي  موعـــًدا  ليضربـــا  ســـيتحددان 

النهائي الكبير يوم 4 أبريل المقبل.
أســـفرت  الذهـــاب  نتائـــج  وكانـــت 
عـــن فـــوز الحـــد علـــى الرفـــاع )2-0(، 

والمحرق على المنامة )2-1(.
 وبالعودة إلى مباريات اإلياب اليوم، 
فـــإن الحـــد يدخـــل بأفضليـــة الفـــوز 
ذهاًبـــا وبفـــارق مريـــح نوًعا مـــا، لكن 

تبقى جميع األمور داخل المستطيل 
هـــو  يملـــك  الرفـــاع  كـــون  األخضـــر؛ 
اآلخر تشـــكيلة ممتـــازة من الالعبين 
وقـــادرة على العودة وصنـــع الفارق. 
الحـــد يأمـــل فـــي مواصلـــة نتائجـــه 
العـــروض  مـــع  خاصـــة  اإليجابيـــة، 

القويـــة التـــي يقدمهـــا ويتصـــدر من 
خاللهـــا منافســـات دوري ناصـــر بـــن 
حمد الممتاز بعد ختام القسم األول، 
أمـــا الرفـــاع فهـــو قـــادم من خســـارة 
في الـــدوري أمـــام النجمة، ويســـعى 
لإلبقـــاء علـــى حظوظـــه في مشـــوار 
الدفـــاع عن لقـــب كأس الملـــك الذي 

أحرزه الموسم الماضي. 
 يقـــود الطرفيـــن مدربـــان وطنيـــان: 
الحـــد وعلـــي  مـــع  الشـــمالن  محمـــد 
عاشـــور مع الرفاع. وســـبق للطرفين 
الموســـم،  هـــذا  مرتيـــن  التقيـــا  أن 

وانتهت المباراتان بفوز الحد.
وفي المبـــاراة الثانية، فـــإن المحرق 

يهدف إلى الوصول إلى النهائي بعد 
غيابه عن نهائي الموسم الماضي، إذ 
يـــدرك جيًدا فريق المدرب البرازيلي 
ماركـــوس باكيتا أن المهمة لن تكون 
المنامـــة  الفـــوز ذهاًبـــا.  ســـهلة رغـــم 
محمـــد  التونســـي  المـــدرب  بقيـــادة 
المكشـــر يســـعى لوضـــع حـــد للنتائج 

المحلـــي،  المســـتوى  علـــى  الســـلبية 
وآخرهـــا الخســـارة ذهاًبا وفي دوري 
ناصـــر بن حمد الممتاز أمام المحرق، 
وتحقيـــق فـــوز يوصـــل الفريـــق مرة 
أخـــرى إلـــى النهائـــي بعـــد التتويـــج 
للمـــرة   2017 عـــام  فـــي  التاريخـــي 

األولى في تاريخ النادي.

مـــــن يصـــــل إلى النهائــي الكبيـــــــر؟

Sports@albiladpress.com 18

نـــادي  يســـتقبل  أن  المؤمـــل  مـــن 
المقبلـــة  الســـاعات  خـــالل  المحـــرق 
فريقـــه  ســـيمثل  أميركـــي  محتـــرف 
األول لكـــرة الســـلة فيمـــا تبقـــى مـــن 
منافسات الموسم الرياضي الجاري.

وســـيحل األميركي روبرت أوبشـــاو 
)26 عاًمـــا( بديـــالً للبرازيلـــي لوكاس 
الذي تـــم التعاقد معه في 16 فبراير 
الماضي، حيث وبحسب المعلومات 
الحمـــراء،  القلعـــة  مـــن  المتوافـــرة 
أن الجهـــاز الفنـــي للفريـــق لـــم يقتنع 
بمســـتوى الالعـــب من خـــالل إحدى 
المباريـــات الوديـــة التـــي لعبهـــا وقد 
تعـــرض لإلصابـــة والتي مـــن خاللها 
تمكـــن النـــادي عبر تقاريـــر طبية من 
الحصـــول علـــى اســـتثناء مـــن قبـــل 
المحتـــرف  لتغييـــر  الســـلة  اتحـــاد 
وخصوًصـــا أن فتـــرة التســـجيل قـــد 

أغلقت منذ 26 فبراير.
 األميركي أوبشـــاو الـــذي يبلغ )2.13 
متر( بدء مسيرته الرياضية في العام 
2005 في مشروع الدوري األميركي 

للمحترفيـــن ولعـــب مع فريـــق لوس 
أنجلـــوس دي فينـــدرز، وكانـــت آخر 
محطاته في العام 2019 في الدوري 
التركي للمحترفيـــن وقبل ذلك لعب 
فـــي الـــدوري االســـتواني مـــع فريق 
بنـــادي  اللبنانـــي  والـــدوري  كريـــف، 
ميروبا كما لعب في دوريات أخرى.

 ويمتـــاز أوبشـــاو الذي يجيـــد اللعب 
تحت الحلق بالقـــوة البدنية الكبيرة 
والســـرعة فـــي الجانبيـــن الدفاعـــي 
والهجومـــي، وســـيكون وجوده دون 
شك بجانب كتيبة “الذيب” بالعبيها 
المحليين والمحترف اآلخر ميرفي، 
إضافـــة قويـــة للفريق في المنافســـة 
علـــى لقبّي الدوري وكأس خليفة بن 

سلمان.

أميركي بديًل للبرازيلي في سلة المحرق

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

يواصل االتحاد البحريني اســتعداداته المكثفة لتنظيم جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 1 في الفترة من 19 وحتى 21 من شــهر مارس الجاري 
على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط.

البحرينـــي  الســـيارات  اتحـــاد  ويســـتعرض   
سلســـلة مـــن المواضيـــع التـــي توضـــح الـــدور 
الكبير عبر فرقه التنظيمية وجهودها الجبارة 
التـــي حظيت بإشـــادة دولية وعالمية واســـعة 
وساهمت في تحقيق النجاح الذي يسعى إليه 
الجميع وجعل مملكة البحرين صاحبة الريادة 

في هذا المجال.
Re- “ موضـــوع اليـــوم يســـتعرض دور فريـــق 
covery Team” وهـــو باللغـــة العربيـــة فريـــق 
إخـــالء الســـيارات أحـــد الفـــرق التابعـــة لفريق 
الطـــوارئ لالتحاد البحريني للســـيارات، وهذا 
الفريق هو مختص في إخالء مضمار الســـباق 

من الســـيارات المتعطلة والتي ال يمكن دفعها 
إلـــى خارجـــه، ولـــكل نوع مـــن أنواع ســـباقات 
الســـيارات يكـــون لـــه تدريب خاصـــة والبد أن 
يكـــون منتســـبو الفريق علـــى درايـــة تامة في 
كيفيـــة التعامـــل مع الســـيارة ونقلهـــا بالصورة 
الصحيحـــة وكيفيـــة إخراجهـــا مـــن المضمـــار 
بأســـرع وقت وبأعلى درجـــات األمان ألعضاء 
الفريـــق وكذلـــك المضمـــار، كمـــا ويضـــم هـــذا 
الفريـــق أعضـــاًء مـــن الفريـــق الطبـــي وفريـــق 
الحريـــق ويتوزعون علـــى نقاط مختلف حول 

المضمار.
 وأوضـــح عبدالجليـــل رمضـــان رئيـــس فريـــق 

الركفـــري أن الفريق يتكون مـــن 114 متطوًعا 
وتترواح أعمارهم ما بين الـ 17 عاًما حتى 50 
عاًما، وقال “ويتم توزيع مهام الفريق من قبل 
رئيس الفريق قبل كل حدث، حيث إن مراحل 
االســـتعدادات لـــكل ســـباق تبـــدأ قبل شـــهرين 
من يوم الســـباق أو أكثر، فبعـــد تحديد تاريخ 
المشـــاركة  الســـيارات  ونـــوع  الســـباق  إقامـــة 
يقـــوم رئيـــس الفريـــق بإعـــداد إســـتراتيجيات 
اإلخـــالء الخاصـــة، فلـــكل نـــوع مـــن نـــوع من 
تقنيـــات  الســـباق  فـــي  المشـــاركة  الســـيارات 
ومعدات الشـــاحنات الثقيلـــة مختلفة إلخراج 
السيارات المتعطلة من المضمار ويتم تدريب 

الفريق عليها، لذلك البد من دراســـة السيارات 
خطـــط  ووضـــع  عليهـــا  والتعـــرف  المشـــاركة 

التعامل معها بالشكل المناسب”.
وأضـــاف رمضـــان “لفريـــق الركفـــري إنجازات 
كثيـــرة علـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة فهـــي 
تســـاهم في تنظيـــم جميع الســـباقات المحلية 
منـــذ  البحريـــن  بمملكـــة  والعالميـــة  والدوليـــة 
العام 2004 الذي اســـتضافت فيه أول ســـباق 
للفورموال 1 بمنطقة الشـــرق األوسط، وساهم 
الفريـــق في تدريـــب المنظمين خارج البحرين 

ســـباقات  أبرزهـــا  وعالميـــة  دوليـــة  لســـباقات 
وســـباقات  وأذربيجـــان  بالهنـــد   1 الفورمـــوال 
دولية الكويت والمملكة العربية السعودية، ما 
تحقق من إنجازات باهرة لمملكتنا الحبيبة في 
جميع المجاالت عموًما وفي رياضة السيارات 
خصوصًا نفتخر فيه وجعل الكوادر البحرينية 
محـــل اهتمـــام عالمـــي وتطلب كي تســـاهم أو 
البطـــوالت والســـباقات  إقامـــة  تشـــرف علـــى 

المختلفة وتدريب مختلف المنظمين”.
وأعـــرب رئيـــس فريـــق الركفـــري عبدالجليـــل 

رمضـــان عـــن فخـــر واعتـــزاز جميـــع أعضـــاء 
الفريـــق التابـــع لالتحـــاد البحرينـــي للســـيارات 
بتمثيـــل الوطن خير تمثيل أينمـــا تواجدوا أو 
طلبوا، فمملكة البحرين رائدة في هذا المجال 
ويشـــار إلى أبنائهـــا بالبنان، وســـام نضعه على 
صدورنـــا أننـــا أبناء وبنات البحريـــن متميزون 
على مستوى العالم، وسنواصل العطاء لرفعة 
ســـمعة ومكانة مملكتنا الحبيبة، ونعد الجميع 
بـــأن نقـــدم أفضـــل مـــا لدينـــا لتقديم ســـباقات 

تحقق درجة النجاح الكاملة بإذن هللا”.

“إخالء السيارات” يضع استراتيجياته لجميع أنواع السباقات

استعدادات اتحاد للسيارات الستقبال الفورموال 1

فــرق متجولة بقرية الفورمــوال 1 في جائــزة البحرين الكبرى

فرصة الستمتاع الجميع في حلبة البحرين الدولية

تواصل حلبة البحرين الدولية “موطن 
رياضة الســـيارات في الشرق األوسط” 
اســـتعداداتها الســـتضافة ســـباق الــــ 1 
FORMULA - جائـــزة البحرين الكبرى 
لطيـــران الخليج 2020 فـــي الفترة من 
19 حتـــى 22 مـــارس الجـــاري، والـــذي 

يفصلنا عنه فقط 15 يوًما.
بالمتعـــة  الحلبـــة  أجـــواء  وســـتمتلئ   
واإلثارة للحضـــور من خالل الفعاليات 
العديـــدة التـــي ســـتقام علـــى هامـــش 
اإلثـــارة  حيـــث  الســـباق  منافســـات 
علـــى المضمـــار ال تقتصـــر على ســـباق 
الجائـــزة الكبـــرى للفورمـــوال 1 بـــل من 
خالل العديد من الســـباقات المســـاندة 
والحفـــالت  الترفيهيـــة  والفعاليـــات 

الغنائية.  
 وستجوب قرية الفورموال 1 الترفيهية 
الواقعة خلف المدرج الرئيســـي العديد 
مـــن الفـــرق المتجولـــة التي ســـتتجول 
العـــروض  بأجمـــل  الجماهيـــر  وتبهـــر 
المسلية والمنوعة القادمة من مختلف 
ابراهـــام  عـــروض  أولهـــا  العالـــم،  دول 
الســـحرية أبراهـــام ثيـــل هـــو محترف 
فـــي عـــروض الســـيرك الســـحرية، بـــدأ 
بممارســـة ذلـــك منـــذ 1999. وعروضه 
والكوميديـــا  الســـيرك  بيـــن  تجمـــع 
االســـتثنائية  الســـحرية  والمهـــارات 
المذهلـــة حيـــث ســـيمتع بعروضه زوار 

سباق الفورموال 1.
دكتـــور بابلز هو فنـــان الفقاعات حيث 
يقوم بعمل فقاعات الصابون العمالقة 
بجميـــع األشـــكال واألحجـــام. يقدم د. 
بابلز عرًضـــا رائًعا يبدأ بفقاقيع صغيرة 
مـــع الموســـيقى، ومن ثـــم تتطـــّور إلى 
عرض رائع ســـحري ومثيـــر لإلعجاب، 
ال تســـتغرب إذا رأيـــت الفقاعـــات تمأل 

المنطقة الترفيهية.
الفنـــان بوب رجـــل البالون فهو ســـاحر 
وفنان بالون قادم من اسكتلندا. ويقّدم 
عروضه للســـنة الخامسة على التوالي 
فـــي قرية الفورموال 1 وتجمع عروضه 

المضحكـــة  البالونـــات  أشـــكال  بيـــن 
وســـيعجب  واألشـــكال  والحيوانـــات 

األطفال بعروضه المتجولة.
فرقـــة المهرجين الجوكر هي مجموعة 
من المهرجيـــن التفاعليين المضحكين 
المملكـــة  مـــن  القادميـــن  والمرحيـــن 
أوروبـــا  عبـــر  لقـــد ســـافروا  المتحـــدة. 
لترفيـــه األطفال والعوائـــل، من إدنبره 
إلـــى باريس وميالنو إلى روما. تشـــمل 

مهاراتهـــم الرائعة في الســـيرك وركوب 
الجماهيـــر  وسيســـتمتع  الدراجـــات 

بعروضهم في قرية الفورموال 1.
 إلى جانب عروض المهرج الموســـيقي 
عرض كوميدي إليقاع موسيقى الروك 
أند رول، حيث يصبح الجمهور جزًءا ال 
يتجزأ من العرض ويســـتمتع الجماهير 

بعروضه الموسيقية المميزة.
الرئيســـية  المنصـــة  تذاكـــر  وتتوفـــر   

ـــا  بحرينيًّ دينـــاًرا   150 تبلـــغ  والتـــي 
منصـــة  بينمـــا  الســـباق،  أيـــام  ألربعـــة 
ا، إلى  بتلكـــو تبلـــغ 120 دينـــاًرا بحرينيًّ
جانـــب عـــروض خاصـــة علـــى تذاكـــر 
منصـــة بتلكو وذلك بنوعيـــن، التذكرة 
األولـــى ليوم واحد وهـــو يوم الجمعة 
من الســـباق حيث يبلغ السعر للتذكرة 
ـــا، النـــوع اآلخر من  60 دينـــاًرا بحرينيًّ
التذاكر هو ليومين من السباق السبت 
واألحد وتبلغ سعر التذكرة 100 دينار 
بحرينـــي، فـــال تفوتـــوا هـــذا العـــرض 

المغري.
فتبلـــغ  األول  المنعطـــف  منصـــة  أمـــا 
100 دينـــار بحرينـــي، تذاكـــر منصـــات 
دينـــاًرا   60 تبلـــغ  والفـــوز  الجامعـــة 
ـــا، كمـــا يوجـــد هنـــاك عـــدد مـــن  بحرينيًّ
العـــروض المخفضة على تذاكر ســـباق 
الفورمـــوال 1 وأبرزهـــا حصـــول طالب 
المـــدارس مـــن 3 وحتـــى 12 عاًما على 
خصم يصل إلى 50 %، من 13 وحتى 
17 عـــام يحصلون علـــى خصم 25 %، 
طالب الجامعة خصم يصل إلى 10 % 
أصحـــاب الهمم 25 %، كبار الســـن من 

60 عاًما وأكثر 25 %.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

من الفرق المتجولة

األربعاء 4 مارس 2020 - 9 رجب 1441 - العدد 4159

سبورت

روبرت أوبشاو

عدد من أعضاء فريق الركفري على مضمار الحلبة عبدالجليل رمضان أثناء تدريب مجموعة من المنظمين السعوديين

أحمد مهدي

اليوم إياب المربع 
الذهبي لـ ”أغلى 

الكؤوس”



ا( والمنتخب الوطني  يبذل مجلس جمعة هالل العب الوحدة )النجمة حاليًّ
الســابق تحــركات جــادة لتشــكيل جمعيــة خاصــة للرياضيين وفق سلســلة 
مــن األهــداف التــي ترتكــز فــي مجملهــا علــى مســاعدة الالعبيــن القدامــى 
وتقديرهم نظير ما قدموه من تضحيات وإنجازات مشرفة تجاه الوطن.

 وكان معالي الشيخ عيسى بن راشد 
لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  خليفـــة  آل 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، 
الرئيـــس الفخـــري للجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة قـــد بـــارك إنشـــاء جمعية 
للرياضييـــن أثنـــاء زيارتـــه لمجلـــس 

جمعة هالل العام الماضي.
 وألقى جمعة هالل كلمة بالنيابة عن 
رواد مجلســـه نشـــرت عبر الحســـاب 
الرســـمي للمجلـــس أكد فيهـــا أهمية 
تأســـيس جمعية للرياضيين لمؤازرة 
قدامـــى نجـــوم الرياضـــة البحرينية 

ومعاناتهـــم،  احتياجاتهـــم  وتلمـــس 
النجـــوم  مـــن  كثيـــر  “هنـــاك  مضيًفـــا 
القدامى الذين كنا نشـــاهدهم ونحن 
صغار شرفوا الوطن وحققوا العديد 
من اإلنجازات يمرون اليوم بظروف 
ومعانـــاة صعبـــة.. تراهم فيحســـبهم 
الجاهـــل أغنياء من التعفف، رغم أن 
هنـــاك الكثير منهم بحاجة إلى عالج 
أو مســـاعدة في مختلف األمور وهو 
يتمنـــون مـــن يقـــدم لهـــم يـــد العـــون 

والمساعدة واالهتمام بهم..”.
 وطالـــب هـــالل باســـتغالل إنجازات 

النجوم ووضع صورهم في الشوارع 
أو  الشاشـــات  عبـــر  ســـواء  العامـــة 
اإلعالنـــات ليتخذهـــم الجيل الحالي 
من الالعبين قدوة لهم ويستلهم من 
نجاحاتهـــم وإنجازاتهم العبرة وذلك 
بهـــدف صناعـــة أبطال جـــدد قادرين 
على حمل لـــواء الرياضة البحرينية، 
مؤكًدا أن التحرك لتأسيس الجمعية 
ليس بهدف المناصب وإنما تشـــكيل 
كان يمثـــل صوًتا للرياضيين ويدافع 
عنهم ويقدم لهم الدعم والمســـاعدة 
حتى يشعر الجيل القادم بوجود من 

يمد له يد العون بعد االعتزال.

تحـركـــات لتأسيـــس جمعيــــة للريـاضييـــن

ضيوف مجلس جمعة هالل في آخر تجمع لهم

اللجنة اإلعالمية

افتتحـــت لورين باركر موســـمها 2020 بنجـــاح خالل إحرازها 
اللقـــب فـــي كأس ديفونبـــورت باراترايثلـــون العالمي في يوم 
األحـــد، معـــززة بذلك فوزها فـــي بطولة أوشـــينا باراترايثلون 

في نيوكاسل خالل شهر يناير الماضي.
 وفازت بطلة عالم “بي تي دبليو سي” بالسباقين متقدمة في 
مرحلة الســـباحة وواصلت تقدمها بحزم على الدراجة وإنهاء 

خط النهاية بأربع دقائق قبل نهاية المجال.
 وســـيطرت باركر على ســـباقين ال “بي تي دبليو ســـي” خالل 
العاميـــن الماضييـــن بالرغم مـــن الســـباحة المتقطعة وظروف 
الطقـــس الباردة التـــي واجهتها فـــي ديفونبـــورت وفازت في 
نيوكاســـل بالرغم من المياه الهادئـــة والطقس الحار والرطب 
وكونت باركر السمها صيتا ليتم مراعاتها في كل بداية خط. 
ا اإلعالن عن الفريق األسترالي في يونيو   وبينما سيتم رسميًّ
إال أن ســـباق ونتائج باركر في البطولة العالمية تعتبر مبشـــرة 
بالخيـــر من أجل اختيارهـــا. كما أنها حريصة على االســـتمرار 

في التطور لتصبح قادرة على الفوز في بارالمبية طوكيو. 
 وقالـــت باركـــر: “أنا أواصل في التحســـن ولكـــن ال يزال هناك 
الكثير من العمل الذي يتعين بي القيام به ويمكن ألن أتحّسن 

أكثـــر قبل أولمبيـــاد طوكيو ومرحلة الجـــري بالذات هي التي 
ستحتاج إلى المزيد من العمل”. 

 وســـيكون ســـباق باركـــر القـــادم هـــو ساراســـوتا- برادنتـــون 
لـــكأس عالم الباراترايثلـــون لالتحاد الدولـــي للتراياثلون يوم 
22 مـــارس والذي مـــن المقـــرر أن يصنع التاريخ كأول ســـباق 
لالتحاد الدولي للتراياثلون والذي سيقدم جائزة مالية كبيرة.

لورين باركر

نتائج مبشــرة للمتســابقة قبــل خوض أولمبيــاد طوكيو
لورين باركر تحقق كأس ديفونبورت للترايثلون

تنطلق اليوم )األربعاء( المرحلة األولى من مرحلة  السداســي لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد بإقامة مباراة 
واحــدة تجمــع فريقــي االتحــاد واالتفــاق في تمام الســاعة 7 مســاًء، وقبل ذلــك يلتقي البحرين وتوبلــي ضمن كأس 

رئيس االتحاد عند الساعة 5.30.

 وتتمثـــل أهمية مرحلة السداســـي في هذا الموســـم التي 
ســـتنطلق اليـــوم بوجود فـــرق )األهلـــي، االتفـــاق، النجمة، 
باربـــار، االتحاد والشـــباب(، أن الفرق ســـتتبارى فيما بينها 
مـــن دور واحـــد فقـــط، والفريق الذي يجمـــع أكثر عدد من 

النقاط ســـيكون هو بطل الدوري للموســـم الرياضي 
الجاري.

ودون شك أن المباراة األولى تعتبر مهمة 
لـــكل الفـــرق الســـاعية نحـــو المنافســـة 
على اللقـــب، والفوز يعتبر هو المنطلق 

الصحيح والمثالي لذلك.
الفريقان االتحادي واالتفاق التقيا في 
الجولـــة األخيـــرة من الـــدور التمهيدي 

بفـــارق  األخيـــر  لصالـــح  انتهـــى  وقـــد 
هدفيـــن، ودون شـــك لقاء اليوم ســـيكون 

مغايـــًرا تماًمـــا عـــن الســـابق، كـــون مرحلـــة الجـــد وإثبـــات 
الوجود والنوايا التنافسية تبدأ من اليوم.

مدربـــا الفريقين علـــى علم ضليع بمكامـــن القوة والضعف 
فـــي صفـــوف كليهمـــا، وســـيعمالن علـــى تقويـــة الجوانب 
التكتيكيـــة التـــي تســـاعدهما علـــى تحقيـــق نتيجة 
الفـــوز فـــي المقـــام األول كونهـــا األهـــم مـــن 
المســـتوى فـــي مثل هـــذه المراحـــل التي 
علـــى  مضغوطـــة  مبارياتهـــا  ســـتكون 

الصعيد الفني والنفسي والبدني.
تختلـــف  لـــن  اآلخـــر،  الجانـــب  وفـــي 
مواجهـــة البحرين وتوبلـــي في كأس 
رئيـــس االتحاد عـــن المبـــاراة األخرى، 
مـــن حيـــث األهميـــة واألهـــداف التـــي 

يسعى كالهما لتحقيقها.

االتحـــاد واالتفـــاق يقصـــان شـــريط سداســـي الكبـــار
بداية المنافسة على لقب دوري كرة اليد
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الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أعــرب رئيــس االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة الشــيخ علــي بن محمــد آل خليفة عــن فخره 
واعتــزازه بحصــول االتحاد على جائزة أفضل اتحــاد عربي لعام 2019 والمقدمة من االتحاد 
العربــي، مؤكــًدا أن الحصــول علــى هذه الجائزة هو ثمــرة لدعم القيادة الرشــيدة حفظها هللا 
ورعاهــا للحركــة الرياضيــة، وبفضل دعم ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفــة ممثل جاللة 
الملــك لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب، مستشــار األمــن الوطنــي، رئيس المجلــس األعلى 
للشــباب والرياضــة، ومســاندة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس 

المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.

وأكد الشـــيخ علي بن محمد أن الحصول على 
الجائزة هو ثمرة للجهود المشتركة بين األندية 
ومجلس إدارة االتحاد وجميع منتســـبي الكرة 
الطائـــرة وتتويـــج للعطـــاء المتميـــز مـــن قبـــل 
والحـــكام  واإلدارييـــن  والمدربيـــن  الالعبيـــن 
واإلعالمييـــن، موضًحا أن الجائزة ال تحســـب 
لالتحـــاد فقط وإنما لكافة أســـرة اللعبة، معرًبا 
عـــن خالص شـــكره وتقديـــره للمشـــاعر الطيبة 
وعبارات اإلشـــادة التي حظـــي بها االتحاد من 
قبـــل األنديـــة المحليـــة على وجـــه الخصوص 
األمـــر الـــذي يشـــّكل دافًعـــا أمام االتحـــاد لبذل 
المزيـــد مـــن الجهـــد والعطـــاء لخدمـــة الكـــرة 

الطائرة البحرينية.
وأضـــاف “لوال جهود األندية األعضاء وتفانيها 
فـــي خدمـــة اللعبـــة وحرصهـــا المتواصل على 
أفضـــل  لتخريـــج  التحديـــات  كافـــة  تخطـــي 
المواهـــب للمنتخبـــات الوطنيـــة، ولـــوال الـــدور 
البارز لمدربي األندية في اكتشـــاف كوكبة من 
أفضـــل الالعبين، والجهـــود الكبيرة التي يقوم 
بها الحكام إلخراج المســـابقات بأفضل صورة، 
والعمل المنظم إلداريـــي األندية والمنتخبات، 
والتغطية اإلعالمية المتميزة ألنشطة وبرامج 
االتحاد من قبل كافة وسائل اإلعالم لما حصل 
االتحـــاد على هذه الجائزة... كما ال يفوتني أن 

أشـــكر أعضاء مجلس إدارة االتحاد وموظفيه 
وكافة منتســـبيه باعتبارهم جزًءا ال يتجزأ من 

هذا اإلنجاز”.
االتحـــاد  أن  بـــن محمـــد  علـــي  الشـــيخ  وأكـــد 

البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة حصـــل علـــى هـــذه 
الجائـــزة بالمناصفـــة مـــع االتحـــاد العماني عن 
جـــدارة واســـتحقاق بعـــد أن أجـــرى االتحـــاد 
جمـــع  بنظـــام  اتحـــاد  لـــكل  تصنيًفـــا  العربـــي 

النقـــاط، وذلـــك علـــى أســـاس ترتيـــب األندية 
العربيـــة  البطـــوالت  بمختلـــف  والمنتخبـــات 
توزيـــع  تـــم  حيـــث  والشـــواطئ،  للصـــاالت 
التصنيـــف كالتالـــي: المركـــز األول 100 نقطة، 
الثانـــي 90 نقطـــة، الثالث 80 نقطـــة، الرابع 70 
نقطة، الخامس 50 نقطة، الســـادس 40 نقطة، 
الســـابع 30 نقطة، الثامن 20 نقطة، بقية الفرق 
المشـــاركة 10 نقـــاط، وقد تســـاوى االتحادين 
العمانـــي والبحرينـــي )420 نقطـــة( بعـــد تقييم 
مشـــاركتهم في 8 بطوالت عربيـــة أقيمت في 
العـــام الماضي 2018 للرجال والســـيدات على 
مســـتوى األندية والمنتخبات )الفئات العمرية 

والرجال(.
وأشـــار الشـــيخ علي بن محمد أن تلك الجائزة 
معيـــن  حـــد  عنـــد  يقـــف  االتحـــاد  تجعـــل  لـــن 
مـــن النجاحـــات وسيســـعى لتعزيـــز نجاحاتـــه 
وتطوير عملـــه اإلداري والعمـــل على تصحيح 
أي ســـلبيات إن وجـــدت والعمـــل على مراجعة 
لوائحه وأنظمته بما يســـهم في االرتقاء بعمله 
ومواكبـــة أحـــد التشـــريعات والنظـــم القاريـــة 

والدولية.

ــا ــل عــربــي ــ ــض ــ ــد اســـتـــحـــقـــاق االتــــحــــاد الــبــحــريــنــي لـــلـــطـــائـــرة لـــقـــب األف ــ أكـ

علـي بـن محمـد: الجائـزة تتويـج لجهـود أسـرة اللعبـة

بقيادة مجلس 
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فراس الحلواجي يتسّلم الجائزة
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تقام اليوم أولى مباريات كأس الشــركات والمؤسســات لكرة القدم لموســم 2019 
-  2020، بلقــاء يجمــع فريقــي بابكــو والكهرمــاء في تمام الســاعة 7.00 مســاًء على 

ملعب نادي ألبا بالرفاع. 

بعـــد مســـابقة  الـــكأس  وتأتـــي مســـابقة 
الـــدوري بمشـــاركة 6 فرق وهـــي جيبك، 
جارمكو، تطويـــر، ألبا، الكهرمـــاء، بابكو، 
وتلعب المباريات بنظام إخراج المغلوب، 
إذ الفائـــز مـــن الـــدور األول يتأهـــل إلـــى 
الـــدور النصـــف نهائـــي. ومواجهـــة اليوم 

هي مـــن المواجهات القوية والتي تجمع 
فريقيـــن ســـبق لهما تحقيـــق بطولة هذه 
المســـابقة، إذ الفائز منهما ســـوف يتأهل 
لمالقـــاة فريق تطوير فـــي الدور النصف 
نهائي وهو الذي تأهل ســـابًقا عن طريق 
القرعة. فريق الكهرماء الذي مّر بظروف 

وقـــدم  الـــدوري،  مســـابقة  فـــي  صعبـــة 
مســـتًوى بعيـــًدا كل البعـــد عن مســـتواه، 
يتطلع مـــدرب الفريـــق والالعـــب القدير 
عباس عبدالمجيد إلـــى انطالقة جديدة 
تعيـــد الكهرمـــاء إلـــى الوضـــع الطبيعـــي 

كفريق منافس يملك مقومات المنافسة 
علـــى األلقاب.  في المقابـــل، فريق بابكو 
هو أيًضا عانى من ظروف صعبة جعلته 
يقـــدم مســـتويات متذبذبـــة وأبـــرز هذه 
الظـــروف غياب عدد كبير مـــن الالعبين 
المؤثريـــن ممـــا ســـاهم في تعقيـــد مهمة 
الجهـــاز الفنـــي بقيادة المـــدرب والالعب 
الســـابق المميز محمود الشـــرقاوي الذي 
سيبحث عن إعادة تنظيم صفوف بابكو 
والعـــودة بصـــورة مختلفة تليق بســـمعة 

الفريق القادر على المنافسة.

مــواجهــــة ســاخنــــة بيــــن الكهـــرمـــــاء وبــابكـــــو

ضمن كأس الشركات 
والمؤسسات لكرة 

القدم

من لقاء الفريقين في الدوري

اللجنة اإلعالمية

علي مجيد

سبورت



ختـــام تجــارب بطولتّي الفورمـــــوال 2 و3

اختتمــت باألمــس التجــارب الرســمية لبطولتــي الفورمــوال 2 والفورمــوال 3 بعــد 
انطالقهــا لـــ3 أيــام متتاليــة علــى مضمار حلبــة البحريــن الدولية “موطــن رياضة 
الســيارات فــي الشــرق األوســط”؛ اســتعدادا النطــالق جولتهــا األولــى كســباق 

مساند لسباق الفورموال 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2020. 

وتصـــدر باألمـــس في بطولـــة الفورموال 
2 وخـــال الفتـــرة الصباحيـــة التجـــارب 
ســـائق فريـــق كارليـــن جيهـــان داروفاال 
محققـــا أســـرع زمن مـــن بين 22 ســـائقا 
بدقيقـــة و43.428 ثانيـــة، وفـــي المركز 
الثاني ســـائق فريق بـــي دبليو تي ريس 
الب جيوليانو أليسي محققا أسرع زمن 
وبفـــارق 0.010 ثانية عـــن المركز األول، 
فريـــق  ســـائق  تاســـوندو  ياكـــي  وثالثـــا 

كارلين محققا دقيقة و43.632 ثانية.
فانطلقـــت  المســـائية  الفتـــرة  أمـــا 
وتصدرهـــا   2 الفورمـــوال  بطولـــة  فيهـــا 
ســـائق فريـــق هيتـــش غرانـــد بـــري لوكا 
بدقيقـــة  زمـــن  أســـرع  محققـــا  غيتـــو 
لفـــة،   15 إنهائـــه  بعـــد  و41.252 ثانيـــة 
أمـــا المركز الثاني لســـائق فريـــق أم بي 
دراغوفيتـــش  فيليبـــي  موتورســـبورت 
بفـــرق 0.072 ثانيـــة عـــن المركـــز األول 
وفـــي المركـــز الثالث جاك اتكين ســـائق 
فريق كومبـــوس ريســـنغ محققا دقيقة 

و41.568 ثانية.
أما بطولة الفورموال 3 فتصدرها خال 
ســـائق  كاري  نيكـــو  الصباحيـــة  الفتـــرة 
فريق شـــارلوز ريسنغ سستم بعد إنهائه 
لـ 15 لفة ومحققا أسرع زمن في دقيقة 
ســـائقا   30 بيـــن  مـــن  ثانيـــة  و46.606 
مشاركا، وثانيا ليام لوسون سائق فريق 
هيتـــش غراند بري بفـــارق 0.048 ثانية 
عـــن المركـــز األول، وفي المركـــز الثالث 
لوقـــان ســـارجينت ســـائق فريـــق بريما 
ريســـنغ وحقق أســـرع زمن فـــي دقيقة 

و46.789 ثانية بعد إنهائه 14 لفة.

بطولـــة  وضمـــن  المســـائية  الفتـــرة 
فريـــق  ســـائق  تصدرهـــا   3 الفورمـــوال 
كامبـــوس ريســـنغ ألكســـندر بيروني، إذ 
أنهـــى 16 لفة وحقق أســـرع زمن له في 
دقيقـــة و46.173 ثانيـــة بين 30 ســـائقا 
مشـــاركا على مضمار الفورموال 1، وفي 
المركـــز الثاني جيك هاقز ســـائق فريق 
اتش دبيلو أيه ريس الب بفارق 0.027 
ثانيـــة عـــن المركـــز األول، أمـــا المركـــز 
الثالـــث فـــكان مـــن نصيـــب زميلـــه فـــي 
الفريق جيـــك دوهان بدقيقة و46.324 

ثانية.
وانطلقـــت التجارب الرســـمية لــــ 3 أيام 
مـــن يـــوم األحـــد الماضـــي وحتـــى يوم 
أمـــس الثاثـــاء علـــى المضمـــار العالمي 
للبطولتيـــن الفورمـــوال 2 والفورمـــوال 3 
ضمـــن أكبـــر بطولتيـــن تمـــدان البطولـــة 
العالمية للفورموال 1 بالمواهب الشابة. 
وكلتا البطولتين الفورموال 2 والفورموال 
3 تســـتعدان لتجاربهمـــا الرســـمية قبـــل 
كســـباق  األولييـــن  جولتيهمـــا  انطـــاق 
مســـاند لجائزة البحرين الكبرى لطيران 
الـــذي   ،2020 وان  للفورمـــوال  الخليـــج 
ســـينطلق في الفترة مـــن 19 وحتى 22 
مـــارس الجاري، إلى جانب ســـباق ثالث 
مســـاند وهـــو بطولـــة تحـــدي البـــورش 

سبرنت الشرق األوسط.
لمزيـــد مـــن المعلومات وللحجـــز، يمكن 
bah� اإللكترونـــي  الموقـــع  )زيـــارة 
raingp.com( أو االتصـــال علـــى الخط 
الســـاخن لحلبـــة البحريـــن الدولية على 

لقطات من التجارب)17450000(.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تــّوج القائــم بأعمــال الوكيــل المســاعد للرقابة والتراخيص بوزارة شــئون الشــباب 
والرياضة خالد سليم الحاج فريق تيكرز للفتيات كرة القدم بطالً لمسابقة الفتيات 
بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق سوبر سوكر بسبعة أهداف مقابل هدفين 
وإحرازه اللقب األول، وذلك بحضور مدير إدارة االتصال والتسويق القائم بأعمال 

مدير إدارة تمكين الشباب نوار عبدهللا المطوع. 

 فقـــد بـــرع فريـــق تيكـــرز للفتيـــات فـــي 
المبـــاراة النهائيـــة وأحـــرز المركـــز األول 
ألول مـــرة ضمن مســـابقة الفتيـــات لكرة 
القـــدم ببطولـــة 98.4 لأللعاب الشـــاطئية 
الوطنيـــة  واألنديـــة  الشـــبابية  للمراكـــز 
تنظمهـــا  والتـــي  والجاليـــات  والفتيـــات 
وزارة شؤون الشباب والرياضة بمناسبة 
العمـــل  التصويـــت علـــى ميثـــاق  ذكـــرى 

الوطني.
 ولـــم تترك العبات فريـــق تيكرز الفرصة 
لفريق ســـوبر سوكر في المباراة النهائية، 

ا طوال  وأخذن يوّســـعن الفـــارق تدريجيًّ
اللقـــاء ومنعـــن منافســـهن مـــن االقتراب 
جـــو  فـــي  دخولهـــن  تأخـــر  مســـتغات 
المباراة.  واستفاد الفريق من توهج دينا 

عبدالرحمن بتسجيلها أربعة أهداف.
 كمـــا تألقـــت زميلتهـــا الشـــيخة زيـــن آل 
خليفـــة بتســـجيلها ثاثـــة أهـــداف وهي 

حصيلة الفريق في اللقاء الختامي.
 وكانت األهداف الســـبعة كفيلة بتتويج 
الفريـــق بـــكأس البطولة بجدارة كاشـــفة 
عـــن بطل جديد ضـــم اللقب إلى خزانته، 

وذلـــك بعد أن فرض تيكـــرز حصاًرا على 
نجمة فريق سوبر سوكر هاجر األنصاري 
ومنعنها من تسجيل األهداف، ونجحت 

العبات تيكرز في ذلك.
 ولم يتعّرض مرمى حارسة فريق تيكرز 
ياســـمين أحمد إلى اختبارات صعبة من 

هجوم ســـوبر ســـوكر، واســـتقبلت شباك 
ياســـمين هدفيـــن فقـــط بفضـــل يقظتهـــا 

وقوة دفاعاتها طوال المباراة. 

مدارا: فزنا على أقوى الفرق

 أكـــدت العبة فريـــق تيكـــرز لفتيات كرة 

القدم غادة مدارا أن الفوز الكبير بســـبعة 
أهـــداف مقابل هدفين على فريق ســـوبر 
ســـوكر لـــم يكـــن متوقًعـــا بهـــذه النتيجة 

والطريقة.
  وقالـــت مدارا: فريق ســـوبر ســـوكر من 
أقـــوى فـــرق الفتيـــات فـــي كـــرة القـــدم 
الشـــاطئية، لكـــن العبـــات فريـــق تيكـــرز 
الفـــوز  إلـــى  متطلعـــات  المبـــاراة  دخلـــن 
بالـــكأس دون النظـــر إلـــى قـــوة الفريـــق 
وغياباتـــه  ظروفـــه  حتـــى  أو  المنافـــس 
رغـــم التأثيـــر الكبيـــر لغيـــاب اثنتيـــن من 

أبـــرز العباته تجيدان تســـجيل األهداف 
وتغييـــر واقـــع المباراة بســـبب مهاراتهن 
التأثيـــر علـــى مســـتوى  وبراعتهـــن فـــي 

األداء والنتيجة.
  وأوضحـــت مـــدارا أن فريقهـــا اســـتحق 
الفـــوز بالمركـــز األول، نافيـــة أن يكـــون 
لغياب العبتي سوبر سوكر دور في الفوز 
باللقب، مبينة أن فريقها عانى من غياب 
العبته ليلى، مشـــيرة إلى أنها تركت أثًرا 
على الفريق إال أن التكاتف بين الاعبات 
واالتفاق على تعويض غيابها طغى على 
المســـتوى العام وتوالت األهداف طوال 
خزانـــة  إلـــى  الـــكأس  وجلبـــت  المبـــاراة 

الفريق.
 ونّوهت مدارا إلى أن فريقها فاز باللقب 
ألنه األفضل في المباراة النهائية، مؤكدة 
أنهـــا تتطلع إلى مواصلة االنتصارات في 

النسخة المقبلة من البطولة.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

“تيكــرز” بطــاًل لمسابقــة كــرة القـــدم للفتيـــات

لقطات من التتويج

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ينظــم نــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل يــوم الجمعــة المقبل الســباق التاســع عشــر لهذا 
الموســم، والــذي ســيقام علــى كــؤوس بنك البحريــن الوطني وذلــك على مضمار ســباق النادي 

بمنطقة الرفة بالصخير. 

وسيشـــهد الســـباق مشـــاركة 67 جوادا وســـط 
توقعـــات بمنافســـات قويـــة ومفتوحة في ظل 
تقارب المستويات بين أغلب الجياد المرشحة 
ســـواء المســـتوردة أو النتاج المحلي أو الخيل 

العربية من جانب مختلف اإلسطبات.
وجاءت القائمة النهائية للجياد المشاركة على 
النحـــو التالـــي: الشـــوط األول يقـــام على كأس 
بنـــك البحرين الوطنـــي للجيـــاد المبتدئات من 
خيل البحرين العربية األصيلة “الواهو” لمسافة 
1200 متر، والجائزة 2000 دينار، وبمشاركة 6 
جيـــاد، وهي: “الملولـــش 1748، المصنة 1724، 

 ،1747 الحمدانيـــة   ،1705 العاديـــات  كحيلـــة 
الجابية 1752، الكروش 1751”.

الشـــوط الثاني يقـــام على كأس بنـــك البحرين 
الوطنـــي للجيـــاد المبتدئـــات “ نتـــاج محلـــي “ 
2000 دينـــار،  2000 متـــر، والجائـــزة  لمســـافة 
وبمشاركة 8 جياد هي “ جدالن، كاشغر، شامل، 

وشاح، شواش، مقصورة، ميمونة، ترفه”.
الشـــوط الثالـــث يقام على كأس بنـــك البحرين 
الوطنـــي لجياد ســـباق التـــوازن “نتـــاج محلي” 
مســـافة 1200 متـــر مســـتقيم، والجائزة 2000 
دينـــار، وبمشـــاركة 7 جياد، وهـــي: “نردين، بلو 

أنجل، هايل، مقصود، والية، واردات، فردية”.
الشـــوط الرابـــع يقام علـــى كأس بنـــك البحرين 
الوطنـــي لجيـــاد الدرجـــة الرابعـــة والمبتدئـــات 
“نتـــاج محلـــي” مســـافة 1400 متـــر، والجائـــزة 
وهـــي:  جـــوادا،   11 وبمشـــاركة  دينـــار،   3000
“كـــي فاكتور، مدار، ريتشـــارد غرانيوم، صفوة، 
نوديس أز غود أز أوينك، ذيبة، تشا تشا، ماريا 

ماريا، ميسان، سراب، وسيلة”.
الشوط الخامس يقام على كأس بنك البحرين 
الوطني لجياد سباق التوازن “مستورد” مسافة 
1400 متـــر، والجائزة 3000 دينار، وبمشـــاركة 
13 جوادا، وهي: “أليكو، إمبريسيست، إكسيوز 
تـــو لينغر، لوال فينســـس، إمرالـــد، برنس بونير، 
بنك، تمادي، براق ستيبس، غولد سبنر، جنسو، 
أندرويـــد، جيـــم روكفـــورد “ بجانـــب 3 جيـــاد 

إحتياط هي “ إكويفلنت، لودورام، سبوتاي”.

الشـــوط السادس يقام على كأس بنك البحرين 
الوطني للفئـــة الثانية من جياد الدرجة األولى 
“مستورد” مسافة 1200 متر مستقيم، والجائزة 
5000 دينار، وبمشـــاركة 8 جيـــاد، وهي: “دارك 
شـــادو، كينكس، رومـــان ريفر، منشـــد، اليك ذا 

لوك، سن سبرايت، توليب فيفر، بونت فرت”.
الشـــوط الســـابع واألخير يقام علـــى كأس بنك 

البحرين الوطني للفئة الثانية من جياد الدرجة 
األولى “مســـتورد” مسافة 1800 متر، والجائزة 
3000 دينار، وبمشاركة 11 جوادا، وهي: “فيل 
دو ســـول، البرت فيني، كونسبير تور، دايركت 
مســـج، أنتر نشـــنال مـــان، مـــكاك، منامـــة بوي، 
بـــورت دوغـــاس، برنس إلزام، ريبـــل دي لوب، 

سان ديماس”.

توقعات بمنافسات قوية ومفتوحة في ظل تقارب المستويات

مشاركة 67 جواًدا في كؤوس بنك البحرين الوطني
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لقطة من السباقات األسبوعية

تغلبن على فريق 
سوبر سوكر بـ 7 
أهداف لهدفين

ــة ــيـ ــدولـ ــن الـ ــريـ ــحـ ــبـ ــار حـــلـــبـــة الـ ــمـ ــضـ ــى مـ ــلـ ــت عـ ــمـ ــيـ ــات أقـ ــسـ ــافـ ــنـ ــمـ الـ
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تبـــرع نادي روتـــاري المنامة أخيـــًرا بـ 10 
كـــراٍس متحركـــة ذات مواصفات خاصة 
لألطفـــال مـــن ذِوي اإلعاقـــة، الذيـــن هـــم 
تحـــت رعايـــة المركـــز البحرينـــي للحراك 
الداعـــم  موقفـــه  علـــى  تأكيـــًدا  الدولـــي؛ 
والمراكـــز  المبـــادرات  تجـــاه  باســـتمرار 

الخيرية في المملكة. 
وقـــدم رئيس نادي روتـــاري المنامة خالد 
مختـــار شـــيًكا إلـــى رئيس مجلـــس إدارة 
المركـــز البحرينـــي للحـــراك الدولي عادل 
ســـلطان المطوع، أثنـــاء اجتمـــاع الغداء 
األســـبوعي للنادي، وسط حضور أعضاء 
نـــادي روتـــاري المنامة والمســـؤولين في 

المركز.
يذكر أنه ســـيتم تخصيص المبلغ لشـــراء 
مواصفـــات  ذات  متحركـــة  كراســـي 
حديثـــة وخاصـــة لــــ 10 أطفـــال من ذوي 
االحتياجات الخاصة مـــن الفئة العمرية، 
مـــن 5 إلى 10 ســـنوات، الذيـــن هم تحت 

رعاية المركز.
وأوضـــح خالـــد مختـــار أن التبـــرع يأتـــي 
ليعكـــس التـــزام نـــادي روتـــاري المنامـــة 
بدعم المؤسســـات الخيريـــة في المملكة، 
ومنهـــا المركز البحرينـــي للحراك الدولي، 
تقديـــًرا للـــدور المهـــم الـــذي تلعبـــه هـــذه 
المؤسسات في توفير الرعاية واالهتمام 
االحتياجـــات  ذوي  مـــن  لألشـــخاص 
الخاصـــة، خصوًصـــا األطفـــال منهم، عبر 
تلبيـــة جميع احتياجاتهـــم وتوفير الدعم 

الـــازم لهم علـــى الصعيديـــن االجتماعي 
والتقني.

ومـــن جانبه، عبر عـــادل المطوع، بالنيابة 
عـــن جميع منتســـبي المركز، عـــن خالص 
الشـــكر والتقديـــر إلدارة وأعضـــاء نـــادي 
روتـــاري المنامـــة علـــى تبرعهم الســـخي، 
الذي قال إنه ســـوف يساهم با شك في 
تطويـــر الخدمـــات التي تهـــدف إلى دعم 
والجهـــود  الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي 
المبذولة من أجل إدماجهم في المجتمع.

قامت شركة إنفيتا البحرين، الرائدة 
في مجال عمليات اإلسناد التجارية 
الخارجيـــة و الحاصلة على شـــهادة 
شـــهادة  بتحديـــث   ،)ISO( اآليـــزو 
المصادقـــة فـــي تطبيـــق معايير أمن 
البيانـــات الخاصـــة ببطاقـــات الدفع 
إلـــى اإلصـــدار 3.2.1. إذ ُتعـــد إنفيتا 
إســـناد  شـــركات  مـــن  شـــركة  أول 
العمليـــات التجاريـــة الخارجية التي 
تحصل على هذه الشهادة منذ العام 

 .2017
قطـــاع صناعـــة   PCI-DSS وتمثـــل 
أمـــن بيانات بطاقات الدفع، الذي تم 
تطويـــره من قبـــل مجلـــس المعايير 
لقطـــاع أمـــن بطاقات الدفـــع ويمنح 
مـــع  للتعامـــل  الممارســـات  أفضـــل 
عمليات بطاقـــات االئتمان والخصم 
للعمـــاء، وممارســـات أمـــن البيانات 
فـــي التعامل مع البيانات الحساســـة 

من أجل منع حوادث االحتيال.
وتوفر هذه الخدمة تدابيرًا إضافية 
لحمايـــة المؤسســـات والزبائـــن ضد 
األخطار أو الهجمات التي تستهدف 
أمن تكنولوجيـــا المعلومات وغيرها 

من مخاطر أمن البيانات. 
وعليـــه أصبـــح تطبيـــق معاييـــر أمن 
البيانـــات لعمليات الدفـــع من أفضل 
الممارسات الرئيسية في القطاعات 
المصرفيـــة والتمويـــل والتجارة في 

جميع أنحاء العالم.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
إنفيتـــا، راهـــول باهـــاال “كان التزامنا 
تجـــاه عمائنا هـــو الدافـــع والمحرك 
الرئيـــس للمحافظة وإتمام االمتثال 
 ،PCI-DSS لمعاييـــر أمـــن البيانـــات
واالمتثال لهذه المعايير والمتطلبات 
فـــي أقصـــى درجاتهـــا يســـاعدنا في 
الســـعي إلثبات إخاصنا في حماية 

بيانات صاحب البطاقة”.

ــلــمــركــز ــحــركــة ل ــي مــت ــراسـ ــكـ ــرع بـ ــبـ 3.2.1الــــنــــادي تـ اإلصـــــدار  ــى  إلـ الــدفــع  بــبــطــاقــات  ــة  ــاص ــخ ال
“إنفيتا” تحّدث أمن البيانات بمعايير “PCI-DSS”“’روتاري المنامة” يدعم “البحريني للحراك الدولي”

البحريـــن  أكاديميـــة  نظمـــت 
للشـــطرنج فعالية تزامنا مع يوم 
البحريـــن الرياضـــي، وتـــم المزج 
فيها بين الجهد البدني والذهني؛ 
ترســـيخا لمقولـــة “العقل الســـليم 

في الجسم السليم”.
وشـــارك عـــدد كبيـــر مـــن الطلبـــة 
أوالد وبنات من مدرســـة اإلبداع 
الخاصة في هـــذه االحتفالية، إذ 
تخللتهـــا فقـــرة المشـــي والركض 
في حديقـــة األندلس بالقضيبية، 
ولعـــب مباريـــات شـــطرنج وحل 

مسائل ذهنية في الشطرنج.

وصـــرح األســـتاذ الدولـــي محمد 
الرياضـــي  اليـــوم  أن  تيســـير، 
البحرينـــي ليـــس مقتصـــرا علـــى 
المجهـــود البدنـــي، بل هو أشـــمل 
ويهتـــم بتنشـــيط العقـــل كذلـــك، 
والفعاليـــة كانت فرصـــة لتعريف 
الذهنـــي  النشـــاط  أن  الطلبـــة 
بعضهمـــا،  يكمـــان  والبدنـــي 
وأهميـــة البـــدء فـــي إتبـــاع نمط 
نصيـــب  فيـــه  للرياضـــة  حيـــاة 
األمـــر  بهـــذا  الوعـــي  وأن  كبيـــر، 
ينعكس إيجابا علـــى حياة الفرد 

والمجتمع.

“الشطرنج” ترسخ “العقل السليم في الجسم السليم”

إعـداد الصغـار للمشـاركـة بمسابقـات الكـالب الـدوليـة
نظم نادي البحرين لحفظ أصالة الكالب، بالتعاون مع “جرافيتي فيليج”، دورة تدريبية 
للصغار والشــباب ما بين أعمار الثامنة حتى الســابعة عشــرة؛ لتجهيزهم للمشاركة في 
مسابقات الكالب الدولية والعالمية، تحت إشراف المدربة المحترفة ديانا كوفاليوفا، 

يوم الجمعة الماضي 28 فبراير، في مالعب “جرافيتي فيليج” بالزالق.

بالغـــا  اهتمامـــا  الفعاليـــة  وشـــهدت 
مـــن قبـــل عشـــاق الحيوانـــات األليفة 
ومربـــي الكاب، الذيـــن حرصوا على 
التســـجيل فـــي هـــذه الـــدورة ليصـــل 
عدد المشـــاركين الى 20 من الشـــباب 
وصغـــار الســـن مـــع كابهـــم األصيلة، 
للتمرن معهـــم وتعلم كيفيـــة التعامل 
خـــال المســـابقات القادمة لتحســـين 

أداء الكاب أثناء هذه المسابقات. 
وتنظم هذه الدورة التي ستقسم على 
3 أيام، بإشـــراف مـــن االتحاد الدولي 
ألصالـــة الـــكاب FCI لتنميـــة موهبة 
الصغار في الســـن في هـــذه الرياضة، 

فـــي  البحريـــن  لتمثيـــل  وتجهيزهـــم 
مثل هـــذه الفعاليـــات، للحصول على 
المراكز األولى في مسابقات الكاب. 
وإن انضمـــام هـــذا العدد يؤكد حرص 
العديـــد مـــن األهالـــي والشـــباب على 
االهتمـــام بإحـــدى أجمـــل الهوايـــات، 
التـــي مـــن الممكـــن ممارســـتها علـــى 
تتعلـــق  أنهـــا  خصوصـــا  اإلطـــاق، 
جمـــال  علـــى  والحفـــاظ  باالهتمـــام 
وســـاالت الكائنـــات الحيـــة األخـــرى 
المحيطـــة ببيئة اإلنســـان، إضافة إلى 
المشـــاركة في البطوالت الدولية في 

ظل هذا االهتمام الكبير.

وتعـــد مســـابقات الكفـــاءة والجمـــال 
أبـــرز  مـــن  واحـــدة  للحيوانـــات 
المسابقات التي تحظى باهتمام كبير 
من قبل عشـــاق ومحبـــي الحيوانات 

في العالم.
وستســـتمر الـــدورة يومي 6 و 13 من 
شـــهر مـــارس بــــ “جرافيتـــي فيليـــج”، 
المشـــاركة  الســـن  صغـــار  وبإمـــكان 
بالتواصـــل مـــع نـــادي البحرين لحفظ 

أصالة الكاب.

“حفظ األصالة” 
ينظم دورة 

بالتعاون مع 
“جرافيتي فيليج”

الجائـــزة الكبـــرى نهايـــة مـــارس الجاري بــــ 100 ألف دينـــار نقًدا

“الخليجي التجاري” يكشف الستار عن النسخة الجديدة لـ “الوافر”

يقـــدم المصـــرف الخليجـــي التجـــاري، 
جائـــزة كبـــرى بقيمـــة 100,000 دينـــار 
فـــي الربـــع األول من هـــذا العام، وذلك 
كأولـــى الجوائـــز الكبرى ضمـــن جوائز 

حساب الوافر.
ويأتـــي ذلـــك مـــع إعان المصـــرف عن 
لحســـاب  الجديـــدة  النســـخة  إطـــاق 
الوافر للعـــام 2020، التي تقدم العديد 
من العروض والمزايا الخاصة للعماء، 
إذ يتضمـــن نـــاد خـــاص لعمـــاء الوافر 
لمكافئـــة  للـــوالء  المميزيـــن وبرنامـــج 

العماء. 
فرصـــة  “الوافـــر”  حســـاب  ويعتبـــر 
اســـتثمارية مميـــزة، إذ بإمـــكان عماء 
المصـــرف الكرام الحصول على فرصة 
جنـــي األرباح علـــى أموالهـــم المودعة 
لتحقيـــق  إضافـــة  الحســـاب،  فـــي 
أحامهـــم مـــن خـــال الفـــوز بالجوائز 

حســـاب  لهـــم  يقدمهـــا  التـــي  الكبـــرى 
“الوافر” طوال العام. 

للمصـــرف  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
الخليجـــي التجـــاري ســـطام القصيبي 
“يســـرنا أن نعلـــن عـــن هـــذه النســـخة 
“الوافـــر”،  حســـاب  مـــن  االســـتثنائية 
التي تأتي بعد دراســـة متأنية لرغبات 

نســـخة  تتضمـــن  إذ  الكـــرام،  عمائنـــا 
يضـــم  نـــاٍد  مـــرة  وألول  العـــام  هـــذا 
عمـــاء الوافـــر المميزيـــن، ويقـــدم لهم 
والســـحوبات  الخدمـــات  مـــن  باقـــة 
الحصرية، إضافة إلى قيامنا بتدشين 
برنامـــج والء، الـــذي يمكن العماء من 
الحصول على نقاط مضاعفة للدخول 
فـــي الســـحوبات الشـــهرية فـــي حـــال 
التزامهم بزيادة إيداعاتهم بالحســـاب، 

وعدم إجراء أي ســـحوبات قبل موعد 
الســـحب، األمـــر الـــذي ســـيضاعف لهم 
فـــرص الفـــوز بجوائزنـــا المميـــزة لهذا 

العام”.
وأضـــاف القصيبـــي “رصـــد المصـــرف 
ماليـــة  جوائـــز  التجـــاري  الخليجـــي 
مـــن شـــأنها أن ُتحـــدث تغييـــرا نوعيـــا 
في حيـــاة عمائنـــا الكرام، وهـــذا نابع 
مـــن حرصنا الـــدؤوب علـــى مكافأتهم 
علـــى والئهم، تنفيـــًذا لرؤيتنـــا بتقديم 
خدمـــات خارجـــة عـــن إطـــار المألوف 
تســـاهم في إرســـاء معاييـــر مصرفية 
رضـــا  تعزيـــز  منهـــا  الغايـــة  جديـــدة، 
العمـــاء، وللتأهـــل للفـــوز بجوائز هذا 
العام ما على العماء إال االستثمار في 
حســـاب “الوافر” بمبلغ 500 دينار كحد 
أدنى، إذ إن كل 25 دينارا في الحساب 

تمنحهم تذكرة واحدة في السحب”.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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ــق الــنــائــيــة ــاط ــن ــم ــر بــالــمــجــتــمــعــات وال ــخــي لــنــشــر ال

“نموهب” تقيم ملتقى “سافر بهدف”

أقامت شـــركة “نموهـــب” ملتقى في 
15 فبرايـــر  يـــوم  ليلـــة   ”VIII“ مقهـــى 
2020، إذ شـــاركهم الشـــيخ عبـــدهللا 
آل خليفة، وما يقارب الـ 30 مشـــارك 
ومشـــاركة من مختلـــف األعمار، وتم 
تعريـــف الحاضرين عن فكرة “ســـافر 
بهدف”، التي تتأسس عليها الشركة.

و”نموهب” شركة ســـياحية تطوعية 
تأسســـت من قبل شـــابين طموحين 
ارتســـمت أهدافهـــم على نشـــر الخير 
والمناطـــق  للمجتمعـــات  والعطـــاء 
النائيـــة، عبـــر 3 برامج رئيســـة وهي: 
واالســـتدامة،  الصحـــة،  التعليـــم، 
ســـياحية  رحـــات  إلـــى  وباإلضافـــة 
بعـــد فتـــرة العمـــل. تقـــوم “نموهـــب” 

في برامجهـــا المتعلقة بنظام التعليم 
المـــدارس المكتظـــة  بالتواصـــل مـــع 
إلـــى دعـــم  والتـــي تحتـــاج  بالطلبـــة 
في اســـتيعاب عدد أكبر مـــن الطلبة، 
مـــع  بالمســـاعدة  “نموهـــب”،  فتقـــوم 
المشـــاركين، بزيـــارة هـــذه المـــدارس 
ودعمهـــا مـــن خـــال بنـــاء الفصـــول 

الدراســـية وترميمهـــا باإلضافـــة إلى 
األساســـية  المـــواد  الطلبـــة  تدريـــس 

الممنهجة من المدارس المقصودة.
أما في مجال الصحة، فتقوم الشركة 
والعيـــادات  المستشـــفيات  بزيـــارة 
فـــي المناطـــق النائيـــة مـــع فريق من 
الدكاتـــرة المختصيـــن وطلبـــة الطب 

المرضـــى  بفحـــص  يقومـــون  الذيـــن 
والكشـــف عـــن حالتهـــم وتزويدهـــم 
بالعـــاج. ويقـــوم الفريـــق المختـــص 
إذ  توعويـــة،  أيـــام  بإقامـــة  أيضـــا 
يقومون بزيـــارة المدارس وتزويدها 
بمعلومـــات صحية تفيد فـــي الحياة 
اليوميـــة مثـــل كيفية عـــدم التعرض 
المجتمـــع،  فـــي  األمـــراض  ونشـــر 
النظافـــة الصحيـــة، إســـعافات أولية، 

وغيرها من األساسيات اليومية.
تقـــوم  االســـتدامة،  مجـــال  وفـــي 
الجهـــات  مـــع  باالتفـــاق  “نموهـــب”، 
مـــن  جـــزء  بتجهيـــز  المختصـــة، 
المســـاحات المتوافرة فـــي المدارس 

النائية لحرثها وزراعتها.

سطام القصيبي



فرص الستثمارات مالية مربحة تتاح لك.

عليك أن تكون حذرا في تصّرفاتك.

تسمع همسا وتعيش التباسا ربما.

يحمل هذا اليوم آفاقا واسعة ومبشرة.

تقضي طوال اليوم باجتماعات مهمة.

تجتاز العقبات وتكون سعيدا بإنجازك.

يوم جّيد وواعد مهنيا تحصد فيه الدعم 
والتأييد.

تأتي أحداث لتترك انعكاسات على شعبيتك. 

قد يحاول بعض الزمالء النيل منك.

القرار بيدك اليوم، فال تستعجل أبدا.

ابتعد عن الدهون قدر اإلمكان، فهي مضرة.

الدراسة مع الخبرة هما سر النجاح.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

4 مارس

 1461
الملك هنري السادس من “عائلة 

النكستر” يسقط عن العرش 
على يد ابن عمه 

اليوركي الذي 
أصبح الحًقا 
الملك إدوارد 

الرابع وذلك في 
حرب الوردتين.

هنأ عدد من الفنانين النجم أحمد الســقا، بمناسبة عيد ميالده 
متمنين له المزيد من النجاح والسعادة في حياته الشخصية 
والفنيــة، وكتبــت نجمة الجماهير عبر حســابها علــى تويتر، 
قائلة: “الصديق والفنان الجميل المحترم أحمد الســقا أتمنى 

لك كل الســعادة والنجاح والتوفيق في كل حياتك الشــخصية 
والعملية، وكل سنة وأنت طيب وعقبال 100سنة.

وكتب الفنان محمد ممدوح، عبر حسابه على إنستجرام، قائال: “السقا.. يعني الجدعنة 
والشهامة كلها، كل سنة وأنت طيب”.

يحيــي النجــم تامر حســني، حفــال غنائيــا وتشــاركه النجمة 
اللبنانية نانســي عجرم فيه، يوم 12 من شــهر مارس الجاري 
بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وهي الحفل 
التي تنظمها شــركة تذكرتي، ووجه منتصــر النبراوي، رئيس 

الشــركة، بضرورة خروج الحفل على أعلى مســتوى، بالتعاون 
مــع مصطفى طوقان مدير التطوير وأحمــد عبادة وأحمد رفاعي 

مديــري العمليات.  ويأتــي الحفل الجديد بعد نجاح حفل عيد الحب الذي أقيم الشــهر 
الماضي، ونظمته شركة إم بي إم برئاسة محمود بخيت.

يستعد المطرب السوري ناصيف زيتون؛ إلحياء حفل غنائي على مسرح 
المجاز بالشــارقة بدولة اإلمارات يوم الخميس الموافق 27 من شهر 
مــارس الجاري، ومن المقــرر أن يقدم خالل الحفــل مجموعة كبيرة 
من أغنياته المميزة، والتي كونت له شــعبية كبيــرة منها “يا ناس”، 

“مالييــن”، “في حتة تانية”، “حلــم بعيد”، “انت تقــدر”، “وجع الهوى”، 
“تررم”، “فوقي”، “سهلة وبسيطة”. 

من ناحية أخرى، يســتعد ناصيف لطرح أغنية جديدة “ســينجل” باللهجة اللبنانية، من كلمات 
أحمد ماضي، وألحان التركي، وتوزيع ناصر األسعد.
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كشــف خبــراء مــن جامعــة “إيمــوري “ األميركيــة، أن المــكان األكثر 
أماًنــا علــى متن طائرة، لتجنب انتقال فيروس “كورونا” المســتجد، 

إليك من مسافر آخر مصاب، هو المقعد المجاور للنافذة.

وذكـــرت صحيفـــة “ديلي ميل” البريطانية أن الخبـــراء صمموا نموذًجا لحركة 
الـــركاب فـــي الطائرة؛ إلظهار كيف يمكن أن تنتشـــر الفيروســـات، ووجدوا أن 
األشـــخاص الذين يجلســـون في الممرات، هم أكثر عرضـــة لتلقي العدوى من 
الـــركاب المصابيـــن. ودرس الخبـــراء ســـلوك المســـافرين على رحـــات جوية، 
تتراوح مدتها بين 3 و5 ساعات، ووجدوا أن 38 % من ركاب هذه الطائرات 
غـــادروا مقاعدهم مرة واحـــدة، و24 % غادروها أكثر من مرة. إال أنهم أكدوا 
أن الـــركاب الجالســـين بجـــوار النوافـــذ بالكاد يتركـــون مقاعدهـــم، األمر الذي 
جعلهم أقل اتصااًل بالركاب اآلخرين، مقارنة بالجالسين بالقرب من الممرات.

ونصح الفريق الركاب عموما بضرورة استخدام مطهر األيدي بانتظام،  «
أثناء وجودهم بالطائرات، وتجنب لمس وجوههم وعدم التواصل مع 

الركاب المصابين بالسعال قدر اإلمكان.

أفضل مكان للجلوس في الطائرة
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المستكشف كريستوفر كولومبوس يصل إلى قارة أمريكا الشمالية.

 1519
المستكشف اإلسباني كورتيس ينزل في الساحل المكسيكي.

 1628
مستعمرة خليج ماساتشوستس تمنح ميثاقا ملكيا.

1665
ملك إنجلترا شارلز الثاني يعلن الحرب على هولندا.

1675
تعيين جون فامستيد أول فلكي في إنجلترا الملكية.

نشرت الفنانة مي نور 
الشريف صوًرا تجمعها 
بوالدتها الفنانة بوسي، 

أثناء تواجدهما في المملكة 
العربية السعودية ألداء 

مناسك العمرة.

دعــوة الســينمائيين البحرينييــن للمشــاركة فــي المهرجان

“الجونة السينمائي” يفتح باب التقديم لدورته الرابعة

يعلن مهرجان الجونة الســـينمائي بدء 
استقبال طلبات تقديم األفام لدورته 
الرابعـــة، التـــي تقام في الفتـــرة ما بين 
24 ســـبتمبر وحتـــى 2 أكتوبـــر 2020، 
ويفتـــح بـــاب التقديم بدًءا مـــن األول 
مـــن مـــارس وحتـــى الــــ 15 مـــن يوليو 

.2020
ويمكن الوصـــول إلى نمـــوذج التقديم 
والقواعـــد واللوائـــح الخاصـــة بـــه عبر 
www.elgou� المهرجـــان:  (موقـــع 
دعـــوة  وهـــذه   ،)nafilmfestival.com
للسينمائيين البحرينيين المشاركة في 

هذه التظاهرة السينمائية المهمة.
والمهرجـــان يقبـــل طلبـــات األفام من 
جميـــع أنحاء العالـــم، والُمختـــارة منها 
يمكـــن عرضها فـــي األقســـام المختلفة 
األفـــام  مســـابقة  ذلـــك  كان  ســـواء 
الروائيـــة الطويلـــة أو مســـابقة األفام 
الوثائقيـــة الطويلة أو مســـابقة األفام 
خـــارج  الرســـمي  القســـم  أو  القصيـــرة 

المسابقة.
وتتكـــون لجـــان تحكيـــم األفـــام مـــن 
شـــخصيات ســـينمائية مرموقة، تمنح 
أو  الذهبيـــة  الجونـــة  نجمـــة  جوائـــز 
الفضيـــة أو البرونزيـــة ألفضـــل األفام 

المشاركة في جميع مسابقاته.
ويمنح المهرجان جائزة خاصة ألفضل 

فيلم عربي في تلك المسابقات.
أفضـــل  جائزتـــي  الجوائـــز  وتتضمـــن 
ممثـــل وممثلة للمشـــاركين في األفام 

الروائية الطويلة.
الخاصـــة  جائزتـــه  المهرجـــان  ويمنـــح 
“ســـينما مـــن أجـــل اإلنســـانية” أخيـــًرا 
للفيلـــم الـــذي يقـــدم موضوًعا إنســـانًيا 

مهًما. 
للمهرجـــان  الثالثـــة  الـــدورة  وجذبـــت 
740 ســـينمائًيا، مـــا بيـــن صنـــاع أفـــام 

وموزعين ووكاء مبيعات.
معتمـــد  مشـــارك   750 إلـــى  وإضافـــة 
واإلقليميـــة  العالميـــة  الصحافـــة  مـــن 

والمحلية.
المقطوعـــة  التذاكـــر  عـــدد  وســـجل 
33000 تذكـــرة، وعـــرض المهرجان 83 
فيلًمـــا تمثل 44 دولة، وحصلت األفام 
الفائـــزة علـــى جوائـــز قدرهـــا 224000 
دوالر في أقسام المسابقات المختلفة. 
وكـــرم المهرجـــان عـــدًدا مـــن األســـماء 
النجـــم  مثـــل  البـــارزة  الســـينمائية 
الســـينمائي: محمد هنيـــدي والمخرجة 
والمنتجـــة مـــي مصـــري التـــي ُعرفـــت 
بأعمالها الوثائقية ذات الطابع الشعري 

اإلنساني.
ومنـــح المهرجـــان جائـــزة “الفارايتـــي” 
قســـم  صهيـــب  الســـوداني  للمخـــرج 
البـــاري. واحتفل المهرجان بمرور 100 
عـــام علـــى مولـــد الروائي االســـتثنائي 

إحســـان عبـــد القدوس، ونظـــم معرًضا 
تذكارًيا تخليًدا لذكراه.

وعـــرض المهرجـــان عـــدًدا مـــن األفام 
الكاسيكية المرممة حديًثا لمخرجين، 
مثـــل: فريـــد بوغديـــر، والتـــر ســـالس، 
فرانســـوا تروفو وفيديريكـــو فيلليني 

في قسم العروض الخاصة. 
وقال مدير المهرجان انتشال التميمي 
“فـــي الـــدورات الــــ 3 الماضيـــة، تمكـــن 
مـــن  الســـينمائي  الجونـــة  مهرجـــان 
االســـتناد علـــى أرض صلبـــة وأصبـــح 
لعـــرض  للمشـــاركين  رحبـــة  منصـــة 
أعمالهـــم ومشـــاريعهم، وفرصـــة للقـــاء 
واإلعامييـــن  الخبـــراء  مـــن  أقرانهـــم 
والجمهـــور مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم. 
نبقـــى ملتزمين التزاًما راســـًخا بتقديم 
تجربة مهرجانية تثـــري المتخصصين 
المحليـــة  الســـينمائية  الصناعـــة  فـــي 

واإلقليمية والدولية”.

وأضاف “تقديم المخرجين والمنتجين 
بأعمالهم للمشـــاركة في الدورة الرابعة 
للمهرجـــان ســـيغني خيـــارات برنامجنا 
مواصلـــة  إمكانيـــة  لنـــا  وســـيوفرون 
تقديـــم برامـــج غنيـــة، كالتـــي قدمناها 

في الدورات الـ 3 الماضية”. 
للمهرجـــان  الفنـــي  المديـــر  وصـــرح 
أميـــر رمســـيس، قائـــا “بعد 3 ســـنوات 
مـــن اإلشـــادة ببرنامـــج المهرجـــان من 
الجماهيـــر والنقـــاد والســـينمائيين.. ها 
نحن نبدأ عامنا الرابع بالسؤال المكرر: 
مـــاذا بعـــد؟ هـــل نســـتطيع أن نواكـــب 
نجـــاح برنامـــج األعـــوام الماضية؟ با 
شـــك كلنـــا حماس و طمـــوح، خصوصا 
ونحن نترقب عـــدًدا كبيًرا من األعمال 
المهمة و االكتشـــافات الفنية الجديدة 
المتوقـــع ظهورها فـــي 2020، ونطمح 
لجمهـــور  مـــن يقدمهـــا  أول  نكـــون  أن 

المنطقة كما اعتدنا منذ عامنا األول”.
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3 فائزين بالمنح المالية إلنتاج األفالم في “صنع بشغف”

عـــن  بشـــغف”  أعلـــن مهرجـــان “صنـــع 
أســـماء الفائزيـــن الــــ 3 بالمنـــح المالية 
إلنتـــاج األفالم، بعد مشـــاركة واســـعة 
وحرفيـــة  دقيقـــة  اختيـــار  وعمليـــة 
قامـــت بها لجنة التحكيـــم بالمهرجان، 
في إطـــار من المنافســـة الكبيـــرة بين 

المشاركين. 
وأســـفرت النتائـــج عن فـــوز المخرجة 
إيمـــان نـــزار عن نـــص فيلمها “ســـلب”، 
والمخرجـــة تقـــوى محمـــد عـــن نـــص 
فيلـــم “الحـــذاء الذي يصغـــر كل ليلة”، 
والمخرجة فتحية ناصر عن نص فلم 

“إنقاذ”.
ونـــال كل نص مـــن النصـــوص الفائزة 
دوالر،   2000 قيمتهـــا  ماليـــة  منحـــة 
وســـوف يتـــم تخصيـــص مـــدرب لكل 
مخرجـــة يشـــرف علـــى عمليـــة إنتـــاج 
للمســـابقة  تلقائيـــا  ليتأهـــل  الفيلـــم 
إدارة  وتنـــوه  للمهرجـــان،  الرســـمية 
المهرجان أن باب قبول األفالم مازال 

مفتوحا إلى تاريخ 31 ابريل 2020.
وتعد األمسية الســـينمائية البحرينية 
الناجحة “صنع بشغف” في كل رمضان 
بالمملكـــة، مـــن المواعيـــد الســـينمائية 
الثقافيـــة المهمـــة فـــي البحريـــن منـــذ 
ســـنوات من النجاح وتقديم المواهب 
الشـــبابية فـــي عالـــم األفـــالم، وتقـــام 

الليلـــة الســـينمائية الجماهيريـــة فـــي 
مركـــز عيســـى الثقافـــي وبالتعاون مع 

شركة “نوران بكتشرز”.
وتتميز األمسية بالعديد من الفعاليات 
التكريمية وعرض أفالم الشباب، وهو 
بإدارة المخرج ســـلمان يوسف المدير 
المهرجـــان  للمهرجـــان ومديـــر  الفنـــي 

أحمد الدسوقي.
يوســـف  ســـلمان  المخـــرج  وصـــرح 
مـــن  العديـــد  ســـيقدم  المهرجـــان  أن 
المفاجـــآت فـــي الليلـــة المرتقبـــة، عبر 
تكريـــم عـــدد مـــن األســـماء الفنية في 
البـــالد، وعـــرض العديـــد مـــن األفـــالم 

المتميزة من البحرين.

إيمان نزار علوي  فتحية ناصر أحمد  تقوى محمدجواد علي 

قالت كاتي بيري لمجلة “Stellar”: “أشعر بتثاقل خطواتي كلما فكرت  «
في التخطيط لزواجي من خطيبي أورالندو بلوم، األمر ال يتعلق بحفل 

الزفاف، بل بعيشنا سوًيا ومدى التزامنا ومسؤوليتنا حينما تصبح 
الحياة صعبة، خصوصا في ظل محاسبة اآلخرين لنا في حال فشلنا”.

٢٣

tariq_albahhar

طارق البحار



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

العلماء يكتشفون الصيغة الحقيقية للسعادة
منــذ القــدم يبحــث النــاس عــن الســعادة 
ويحاولــون الحصــول عليهــا علــى مــدى 
تاريخ البشــرية. ولكن لــم يجدوا نتيجة 
كشــف  العلــم  ولكــن  للجميــع.  شــاملة 
ليكــون  اإلنســان  يحتاجــه  مــا  ووضــح 

سعيًدا. 
يحتاجــه  مــا  إلــى  التوصــل  أجــل  ومــن 
اإلنســان ليشــعر بالســعادة، أجرى علماء 
جامعــة هارفــارد دراســة اســتمرت أكثــر 
مــن 80 ســنة، عــن طبيعــة هــذه الحالــة 

اإلنســانية.  الســعادة  مثــل  الشــبحية 
الطويلــة،  الســنوات  هــذه  وخــال 
مئــات  علــى  يطرحــون  الباحثــون  كان 
المشــتركين فيهــا منــذ طفولتهــم وحتى 
شــيخوختهم أســئلة بدائية عــن حالتهم 
وعملهــم،  دراســتهم  عــن  الصحيــة، 
العاقــات العائليــة ونظرتهم إلــى العالم. 
يطرحــون  الباحثــون  كان  لهــذا  إضافــة 
أســئلة عن المشتركين في الدراسة على 
الصــورة  تكــون  أن  أجــل  مــن  أقاربهــم، 

كاملة وموضوعية.
واســتناًدا إلــى المعلومــات التــي جمعهــا 
الباحثــون خال هذه الســنوات الطويلة 
فيــه-  لبــس  ال  اســتنتاج  إلــى  توصلــوا 
المحيطــون  لــه  يهبهــا  اإلنســان  ســعادة 
والزمــاء.  واألصدقــاء  األقــارب  بــه- 
نوعيتهــم  بــل  عددهــم  ليــس  واألهــم 
الثقــة،   - هنــاك  كان  فــإذا  وجودتهــم. 
الحــب، الصداقة، الموثوقية، االســتعداد 
لاعتمــاد على آخر، فــإن النظام العصبي 

لإلنســان يرتــاح، وتــزول حــاالت التوتر، 
وينخفــض   األلــم العاطفي وعــدم الرضا. 
وبعبــارة أخــرى، يمكــن اعتبــار الشــخص 
ســعيًدا إذا كانت حياته مبنية وفق هذه 
األســس والمبــادئ. ويمكــن أن نضيــف 
إلــى اســتنتاج علمــاء جامعــة هارفــارد، 
للســعادة التامــة، يحتــاج الشــخص فــي 
ة  ـ ـ بالحري الشــعور  إلــى  معينــة  حــاالت 
الداخليــة واالســتقالية ومعنــى وجوده 

ومشاركته في بعض األعمال الكبرى.

فــي موقــف إنســاني رائــع، قــام معلــم 
بالتبــرع بكليته إلى طالب؛ في منطقة 
ســنوات  بعــد  حياتــه  إلنقــاذ  جــازان 
الكلــوي  الفشــل  مــن  يعانــي  قضاهــا 

الحاد.
ووفًقــا لمــا نشــرته صحيفــة “تواصــل” 
الســعودية، قــال معيــد مجربي إن ابن 
أخيه أحمــد الطالب في الصف الثالث 
المتوســط، يعانــي مــن مــرض الفشــل 
أن  مجربــي  وتابــع  الحــاد.  الكلــوي 
شــقيقه متواجــد مــع ابنتــه البالغة من 
العمــر 8 أعوام فــي الواليات المتحدة، 

للعاج من الفشل الكلوي أيًضا.
مــن  اتصــال  لنــا  “ورد  العــم  وأضــاف 
المعلم حسن بن محمد حسن جوامي، 
المصــاب  الطفــل  والــد  زميــل  وهــو 
بالفشــل الكلــوي، يؤكــد رغبتــه التبــرع 

بإحدى كليتيه للطفل أحمد”.
لهمــا  أجريــت  الفــور  “علــى  وأكمــل   
فحوصــات طبية مكثفــة، واتضح من 
خالهــا وبحســب التحاليــل المخبريــة 
توافقــت أوصــاف كليتــه مــع أوصــاف 
للجراحــة  وخضعــا  المريــض،  كليــة 

بنجاح”.

معلم يتبرع بكليته إلنهاء معاناة طالبه

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

لقي 25 شــخًصا حتفهــم، االثنين، 
عندمــا هــوت حافلــة كانــت تقلهم 
فــي منحــدر عميــق فــي مقاطعــة 
أفريقيــا،  بجنــوب  الــكاب  شــرق 

وفق ما أعلن وزير النقل.
مبالــوال  فيكيلــي  الوزيــر  وقــال 
فــي بيــان أن “التقاريــر تشــير إلى 
علــى  الســيطرة  فقــد  الســائق  أن 
فــي  وانقلبــت  فهــوت،  الحافلــة 
منحــدر عميق، مما أدى إلى مقتل 
 62 نحــو  وإصابــة  شــخًصا   25

آخرين بجروح”.
وكانــت الحافلــة تقــل أكثر من 80 
شــخًصا غالبيتهــم مســنون كانــوا 
فــي طريقهــم الســتام معاشــات 

التقاعد، وطاب شبان.
وعّبــر الرئيــس ســيريل رامافــوزا 
عن الحزن مؤكًدا ضرورة “توخي 

الحذر واالنتباه على طرقنا”.

جديــدة  طريقــة  صينيــون  ابتكــر 
الســام  منــع  تــم  بعدمــا  للمصافحــة، 
باأليــدي، لتقليل خطر اإلصابة بفيروس 
كورونــا، الــذي أصــاب أكثــر مــن 89 ألف 
شــخص حــول العالــم.  نشــرت صحيفــة 
“اإلندبندنــت” البريطانية، مقطع فيديو، 
مصافحــة  طريقــة  يرصــد  إنــه  قالــت 
فــي  الصينيــون،  يســتخدمها  مبتكــرة، 
مدينــة ووهــان، مشــيرة إلــى أن الهــدف 
منها هو مواجهة خطر انتشار الفيروس.
مــن  ينــزل  شــخص  الفيديــو،  ويظهــر 
مــن  لتحيــة مجموعــة  ســيارة، ويّتجــه 
وضــع  تبــادل  طريــق  عــن  أصدقائــه، 
غــرار  علــى  متبادلــة،  بطريقــة  األرجــل 

المصافحة باأليدي.
التقليــل  إلــى  الطريقــة  تلــك  وتهــدف 
مــن خطــر انتقــال الفيــروس عــن طريق 
التامــس المباشــر باأليــدي، الــذي يعــد 

إحدى وسائل انتقال المرض.

هوت الحافلة في 
المنحدر.. فقتل 

وأصيب العشرات

الصينيون يبتكرون 
طريقة جديدة 

للمصافحة
بعــد ما قيل عن توتر العاقة بين الملكة 
وحفيدهــا  بريطانيــا  ملكــة  إليزابيــث 
األميــر هــاري، إثر قــرار األخيــر وزوجته 
ميغــان مــاركل التحلــل من قيــود الحياة 
إلــى  ســتعود  الميــاه  أن  يبــدو  الملكيــة، 

مجاريها قريًبا في العائلة.
 فقــد عقــدت الملكــة إليزابيــث اجتماًعــا 
مع حفيدها دام 4 ساعات، أجرت خاله 
بعدمــا  مســتقبله،  حــول  ــا  وديًّ حديًثــا 
قــّرر وزوجتــه “االســتقال” عــن الحيــاة 

الملكية.
“صــن”  صحيفــة  ذكــرت  مــا  ووفــق   
الثنائــي  االجتمــاع  فــإن  البريطانيــة، 
األحــد،  يــوم  وندســور  قلعــة  احتضنتــه 
حيــث تناولــت الملكــة الغذاء مــع األمير 
هاري وتناقشا حول األمور المستقبلية.

واألهــم أن الملكــة أخبــرت األميــر هــاري 
بأنــه “ســيظل مرحًبا به هــو وزوجته في 
حــال قــررا العــودة مجــدًدا إلــى العائلــة 

الملكية”.

في اجتماع األحد.. ماذا قالت الملكة لألمير هاري؟

من عرض أزياء 
مجموعة شانيل 
النسائية لخريف 

وشتاء 2020 - 2021 
في باريس )أف ب( وقال مصدر مقرب للصحيفة، إن الملكة البالغة من العمر 93 عاًما، ختمت نقاشها مع هاري 

بالقول: “أنت محبوب للغاية. ستظل دائًما مرحًبا بك”.

بعد العمل والقيام بالواجب، جاللة الملك يحرص على ساعة للراحة من خالل الرياضة جريا على عادة جاللته، وإنها رسالة لتشجيع المواطنين على أنه ال تغيير في نمط الحياة الطبيعي، الثالثاء 3 مارس 2020

قبــل وقــت قصيــر مــن اإلقــاع، فوجــئ ركاب 
علــى  بهمــا”  مرغــوب  “غيــر  بضيفيــن  طائــرة 
متنهــا، ممــا أثــار حالة مــن الفوضــى والفزع بين 
المســافرين. ورصــد مقطــع فيديــو انتشــر علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، حمامتين وضعتا 
ركاب طائــرة هنديــة في موقف مثيــر وطريف، 
لكنــه فوضــوي أيًضــا. ووفــق ما ذكــرت صحيفة 
تابعــة  الطائــرة  فــإن  البريطانيــة،  ميــل”  “ديلــي 
لشركة “غو إير” الهندية، وكانت تستعد للطيران 
آبــاد  أحمــد  مدينتــي  بيــن  داخليــة  رحلــة  فــي 

وجايبــور.  وأظهــر الفيديــو “الراكبين الطائريــن” يقتحمان الطائــرة ويحلقان داخلها 
وســط اســتغراب الركاب، الذين حاول بعضهم القبض عليهما. وســأل أحدهم بشــكل 
طريف عما إذا كان للحمامتين تذكرة لصعود الطائرة. وبعدها بوقت قصير، تم طرد 

الحمامتين من الطائرة، التي أقلعت في وقتها المحدد.

راكبان “غير متوقعين” يثيران الفوضى في طائرة الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:39

 11:50 

03:11 

05:40

07:11 

السنة الثانية عشرة - العدد 4159 

األربعاء 
4 مارس 2020 

9 رجب 1441


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

