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البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ  توقـــع 
المركزي رشـــيد المعراج أن يحافظ 
االقتصـــاد البحرينـــي بالعـــام 2020 
علـــى نفس معدل النمو المحقق في 

 .2019
وتشـــير التوقعات الرســـمية إلى أن 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي للبحرين 
العـــام  2.3 % فـــي  ســـينمو بنســـبة 
2019، بدعـــم مـــن نمو القطـــاع غير 
النفطي، الذي من المتوقع أن يحقق 

نمـــوًا قـــدره 2.8 % العـــام الجـــاري 
و3.2 % العام المقبل.

االقتصاد البحريني سيحافظ على نموه

)١٢(

أهالي البديع يشيدون 
باهتمام سمو رئيس 

الوزراء بإعمار المساجد
المنامة - بنا

أكـــد مواطنون ونواب أن مشـــروع توســـعة جامع المغفور له بإذن هللا تعالى ســـمو 
الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بمنطقة البديع، الذي كّلف رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، بافتتاحه أمس، يعكس ما يوليه ســـمو رئيس 

)٠٣(الوزراء من عناية خاصة للمساجد والجوامع في كل أرجاء البحرين.

0513162219

األندية اإليرانية ترضخ لقرار االتحاد اآلسيويإعداد لعرض “الطفيلي”حكومة لبنان تبصر النور“معرض الخريف” يعود للبحرينزيارة ميدانية لمطوري “اللوزي”
نظمت وزارة اإلسكان بالتعاون مع  «

بنك اإلسكان جولة تفقدية لممثلي 
شركات التطوير العقاري والمقاوالت 

المتقدمة ألولى مناقصات برنامج 
تطوير الوحدات على األراضي 

الحكومية بالتعاون مع القطاع 
الخاص بمنطقة اللوزي.

يعود معرض الخريف 2020،  «
في عامه الحادي والثالثين 
غدا الخميس 23 وحتى 31 

يناير الجاري، إذ يضم أكثر من 
650 جناحا من 16 دولة، وآالف 
الصفقات المربحة، إضافة إلى 

سوق المطاعم لخدمة الزوار.

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون،  «
أمس، مرسوما قضى بتشكيل 

حكومة جديدة برئاسة حسان دياب. 
وتتألف الحكومة الجديدة من 20 

وزيرا لم يتولوا من قبل مسؤوليات 
سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد 

بعيد على أحزاب سياسية كبرى.

أعلن السفير الكوري لدى  «
البحرين كو هيون مو، أن السفارة 

تعمل حاليا على اإلعداد لعرض 
الفيلم الكوري “الطفيلي” الكوري 
للمخرج بونغ جون هو والذي فاز 

بجائزة مسابقة “جولدن كلوب” 
ألفضل فيلم بلغة أجنبية.

أكد مصدر مطلع في المكتب  «
التنفيذي لالتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم عدم تلقي االتحاد القاري 

أي خطاب رسمي من قبل 
نظيره اإليراني يفيد بانسحاب 

4 أندية إيرانية من بطولة دوري 
أبطال آسيا.

عبدالمهـدي: إطـالق الصواريـخ علـى السفــارة األميركيـة يسـيء للعــراق

متظاهرو بغداد: ما نريدكم.. خل إيران تفيدكم

بغداد - وكاالت

علـــى  المتظاهـــرون  ســـيطر  بعدمـــا 
جســـر محمد القاســـم فـــي العاصمة 
العراقيـــة، التـــي شـــهدت فـــي وقت 
مـــن  عـــدد  بيـــن  اشـــتباكات  ســـابق 
هتـــف  األمـــن،  وقـــوى  المحتجيـــن 
القاســـم  طريـــق  مـــن  المتظاهـــرون 
الســـريع “منريديكـــم منريدكـــم خل 

إيران تفيدكم”.
عراقيـــة  طبيـــة  مصـــادر  وأفـــادت 
بارتفـــاع حصيلة قتلـــى التظاهرات 
مـــن  بعـــد ســـقوط قتيليـــن   ،3 إلـــى 
المحتجين بالرصاص، األول بالقرب 
من الجسر المذكور، والثاني بالقرب 

من تقاطع الكيالني.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي 
المســـتقيل عـــادل عبدالمهـــدي، فـــي 
كلمة بجلسة مجلس وزراء تصريف 
األعمـــال أمس، إن العـــراق في حالة 

إقليميـــة ودوليـــة معقـــدة، الفتـــا أن 
الدولة في وضـــع محرج مع الجميع 

“المواطنون والدول األخرى”.

وشـــدد عبدالمهـــدي علـــى أن إطالق 
صواريـــخ كاتيوشـــا علـــى الســـفارة 

األميركية أمر يسيء للعراق.

ذكرت مصـــادر تجاريـــة أن هناك 
زيـــادة فـــي التوجه إلـــى تحويل 
المؤسســـات الفردية إلى شركات 
خاصـــة، خصوصـــا أن األمـــر أخذ 
يربـــك البنـــوك فـــي التعامـــل مـــع 
الخاصـــة  اإلجرائيـــة  المتطلبـــات 
الرأســـمالية،  اإليـــداع  بشـــهادات 

وهي إحدى الخطوات لتأســـيس 
الشركات في البحرين. وبحسب 
اختلـــط  البنـــوك  فـــإن  مراقبيـــن 
الســـجالت  موضـــوع  عليهـــا 
التجارية الجديدة أو الســـجالت 
التي تتحول من مؤسسة فردية 

إلى شركة.

تحويل السجالت الفردية 
إلى “شركات” يربك البنوك

األفـــكار  إحـــدى  وتملـــك”،  “اســـتأجر 
واالبتكارات الترويجية لدى شركات 
التطويـــر العقـــاري؛ لمواجهـــة ضعف 
الطلـــب الذي أصاب الســـوق المحلية 
أخيرا تماشًيا مع الهدوء االقتصادي.
وتشـــير هـــذه اإلعالنات إلـــى ارتفاع 
العـــرض مقابـــل الطلـــب، فـــي حيـــن 
يؤكـــد مراقبـــون أن األســـعار بـــدأت 
مـــع  تماشـــًيا  تنازليـــا  منحـــى  تأخـــذ 

الركود في القطاع.

“استأجر وتملك”... 
أفكار لبيع الشقق 

والمنازل
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رشيد المعراج

أبـوالـفـتـح: 38 منهم تسـلمـوا مسـتحـقاتـهـم حتى اآلن

ثلث صيادي الروبيان تقدموا بطلبات لبيع العدة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قال وكيـــل الزراعة والثـــروة البحرية 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني نبيـــل أبوالفتح 
إن هنـــاك تجاوًبـــا كبيـــًرا مـــن صيـــادي 
تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  مـــع  الروبيـــان 
الوكالـــة لتنظيم هـــذا القطاع الحيوي، 
الـــوزراء،  مجلـــس  قـــرار  تنفيـــذ  عبـــر 
الـــذي نص على شـــراء أصول صيادي 
الروبيان من بوانيش الصيد لمن رغب 
منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد 
الروبيـــان إلـــى رخـــص صيد األســـماك 
وشـــراء عدة الصيد منهم، انطالقا من 
الحرص على تحسين أوضاع صيادي 
الروبيـــان خصوصـــا بعد حظـــر صيده 
بواســـطة الكراف للحفـــاظ على البيئة 

والثروة البحرية.
جاء ذلك خالل تســـليمه المستحقات 
الماليـــة لدفعـــة جديـــدة مـــن صيـــادي 
الصيـــد،  عـــدة  شـــراء  عـــن  الروبيـــان 
وجرى تسليم المســـتحقات في مبنى 

الوكالـــة فـــي البديـــع بحضـــور القائـــم 
بأعمـــال مديـــر إدارة الرقابـــة البحرية 

خالد الشيراوي.
وذكر أنه حتى تاريخ 21 يناير 2020، 
فـــإن 89 مـــن أصحـــاب رخـــص صيـــد 
الروبيان أبدوا رغبتهم باالستفادة من 

قرار مجلس الوزراء وهذا العدد يشكل 
نحو ثلـــث إجمالي رخص الصيد، وتم 
تســـليم 38 منهم مســـتحقاتهم المالية 
بناء على رغبتهم، ويجري العمل على 

إنهاء اإلجراءات الخاصة بالبقية.

وكيل الزراعة والثروة البحرية يسلم المستحقات المالية لدفعة جديدة من صيادي الروبيان

بناء مستشفى مواٍز لـ “السلمانية” أمر صعب
الصالح: 100 مليون دينار أقل كلفة إلنشاء مستشفى عام

قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
إن كلفة إنشاء مستشفى واحد ال 

تقل عن 100 مليون دينار.
ســـؤال  علـــى  هـــا  ردِّ فـــي  وبينـــت 
نيابي أن إمكان إنشـــاء مستشفى 
عـــام يـــوازي مســـتوى مستشـــفى 
السلمانية في المرافق واإلمكانات 
أمـــر بالغ الصعوبـــة. وأكدت حاجة 
والجنوبية  الشمالية  المحافظتين 
عـــام،  مستشـــفى  إلـــى  الفعليـــة 
ا على دراســـة  ويجـــري العمل حاليًّ
إمكان إنشـــاء مستشـــفى عام في 

المحافظة الجنوبية.
وزيـــرة  قالـــت  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
الصحـــة فائقـــة الصالـــح إن هيئـــة 
تنظيم المهن والخدمات الصحية 
باالتفاق مع مجلس الوزراء، تعمل 
على وضـــع الضوابط وااللتزامات 

قواعـــد  تطبيـــق  فـــي  للبـــدء 
االســـتفادة من األطبـــاء المحليين 
العامليـــن خـــارج نطـــاق الـــوزارة، 
علـــى أمل االنتهاء مـــن وضع هذه 

الضوابط وتطبيقها هذا العام.
ها على سؤال للنائب   ولفتت في ردِّ
اســـتراتيجية  عـــن  هاشـــم  فـــالح 

الـــوزارة فـــي زرع األعضـــاء إلـــى 
أن نـــدرة عمليـــات زراعة األعضاء 
والبالغة في متوســـطها السنوي 8 
إلـــى 10 عمليات يعـــود لعدم توفر 
المتبرعيـــن، مـــع األخـــذ باالعتبـــار 
االتجـــار  يحظـــر  قانـــون  وجـــود 

)١١(باألعضاء.
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سيدعلي المحافظة

وزيرة الصحة

أمل الحامد

علي الفردان

صحافي يصور التظاهرات في مدينة البصرة أمس وسط إطارات محترقة )أ ف ب(



المنامة - بنا

تحـــت رعايـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب، 
ورئيـــس مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة 
الخيرية الملكية ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة، تم امـــس بمقر 
مؤسســـة محمـــد الســـادس للنهوض 
للتربيـــة  االجتماعيـــة  باألعمـــال 
والتكوين بالرباط بالمملكة المغربية 
مذكـــرة  توقيـــع  مراســـم  الشـــقيقة 
تفاهم بين مؤسســـة محمد السادس 

والمؤسسة الخيرية الملكية.
وقد وقع المذكرة نيابة عن مؤسسة 
البقالـــي،  يوســـف  الســـادس  محمـــد 
مكلـــف بمهمـــة فـــي الديـــوان الملكي 
ورئيـــس مؤسســـة محمـــد الســـادس 
االجتماعيـــة  باألعمـــال  للنهـــوض 
للتربيـــة والتكويـــن، فيمـــا وقعها عن 
المؤسســـة الخيريـــة الملكيـــة األمين 
العـــام للمؤسســـة الملكيـــة الخيريـــة 

مصطفى السيد.
اإليجابيـــة  الخطـــوة  هـــذه  وتأتـــي 
فـــي  المؤسســـتين  لرغبـــة  تحقيقـــا 
أجـــل  مـــن  والتواصـــل  الشـــراكة 
توطيـــد التعـــاون وتبـــادل الخبـــرات 
االجتماعـــي  العمـــل  مجـــاالت  فـــي 

واإلنساني والتضامني. 
وتنـــدرج المذكـــرة أيضـــا فـــي إطـــار 
تعزيـــز العالقـــات األخوية، وتجســـد 
بيـــن  للـــرؤى  فـــي جوهرهـــا توافقـــا 
العمـــل  مجـــاالت  فـــي  المؤسســـتين 
االجتماعي واإلنساني، وتأكيدا على 
متانـــة العالقـــة األخويـــة التي تربط 
المغـــرب والبحريـــن،  بيـــن مملكتـــي 
في ظل قيـــادة عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
المغربيـــة  المملكـــة  وعاهـــل  خليفـــة 
محمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 

السادس.

اتفاقية بين “الخيرية الملكية” ومؤسسة محمد السادس

 أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان  «
بن خليفة آل خليفة على مواصلة العمل على 
تطوير عالقات التعاون المشترك بين مملكة 

البحرين وجمهورية الهند في المجال االقتصادي 
واالستثماري والدفع بها نحو مجاالت أوسع بما 

يعود بالنفع على البلدين والشعبين.
جاء ذلك لدى لقاءه في مكتبه سفير جمهورية الهند  «

لدى مملكة البحرين لوك كومار سينها.
وقد تم خالل اللقاء استعراض أوجه التعاون  «

والشراكة االِقتصادية المتميزة التي تجمع بين 

مملكة البحرين وجمهورية الهند، والتي تعكس 
التعاون المثمر في قطاع المال واألعمال القائم 

بين الجانبين بما يسهم في خلق المزيد من الفرص 
االستثمارية الواعدة، كما تم بحث آخر التطورات 

والمستجدات على صعيد االقتصاد العالمي.

مواصلة تطوير التعاون االقتصادي مع الهند
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يتلقی شكر 

ملك کمبوديا

ــاد صــاحــب  ــ ــب ــ تــلــقــى عـــاهـــل ال
عيسى  بــن  حمد  الملك  الة  ج ل ا
جوابیة  شكر  برقیة  خليفة  ل  آ
الملك  جالة  کمبودیا  ملك  ن  ــ م
نــوردوم سیهاموني، وذلــك رًدا 
له  المهنٸة  جالته  یة  ق ر ب ی  ل ع
بمناسبة بذکری استقال مملكة 

کمبودیا.

البحرين تعزي خادم الحرمين بوفاة األمير بندر بن محمد

بعـــث عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
ــوزراء صاحـــب الســـمو  ورئيـــس الـ
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة، وولي العهـــد نائب القائد 

األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة برقيات 
تعزيـــة ومواســـاة إلى أخيهـــم عاهل 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود، عبروا فيها عن 

خالـــص تعازيهم وصادق مواســـاتهم 
بوفـــاة صاحـــب الســـمو األميـــر بندر 
بن محمد بـــن عبدالرحمن بن فيصل 
آل ســـعود، ســـائلين المولـــى تعالـــى 
ــه  ــع رحمتـ ــد بواسـ ــد الفقيـ أن يتغمـ
ومغفرتـــه ويلهم ذويـــه جميل الصبر 

والسلوان.

 كما بعث سمو رئيس الوزراء وسمو 
ولي العهد، برقيتي تعزية ومواســـاة 
مماثلـــة إلى أخيهما ولـــي العهد نائب 
رئيس مجلس الـــوزراء وزير الدفاع 
بالمملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
صاحب الســـمو الملكي األمير محمد 

بن سلمان بن عبدالعزيز.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

الفريـــق  لداخليـــة  ا ر  ـ ـ ـ تقبل وزي ـ ـ اسـ
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة، أمس ســـفير دولـــة اإلمارات 
ـدى  ـ ـ ل ـقيقة  ـ ـدة الشـ ـ ـة المتحـ ـ العربيـ
ـلطان  ـ ـيخ سـ ـ ـن الشـ ـ ـة البحريـ ـ مملكـ

بـــن حمدان بـــن زايـــد آل نهيان. وتم 
خـــالل اللقـــاء، اســـتعراض العالقات 
الثنائيـــة القائمة بين البلدين، وبحث 
عـــدد من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

وزير الداخلية يبحث العالقات مع سفير اإلمارات

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
امـــس ســـفير المملكة المتحـــدة لدى 
مملكـــة البحرين رودريـــك دراموند، 
بحضور رئيـــس األمن العـــام الفريق 

طـــارق الحســـن. وتـــم خـــالل اللقاء، 
ة  ـ ـ ـ ي ئ ا ن ث ل ا ت  ا ـ ـ ـ ق ال ع ل ا ض  ا ر ع ت ـ ـ ـ س ا
القائمـــة بيـــن البلدين، وبحـــث عددا 
ـام  ـ ـات ذات االهتمـ ـ ـن الموضوعـ ـ مـ

المشترك.

... ويبحث التعاون مع السفير البريطاني

المنامة - وزارة العدل

والشـــؤون  العـــدل  زيـــر  و ل  ب ق ت ـ ـ ـ س ا
اإلســـالمية واألوقـــاف الشـــيخ خالد 
بـــن علـــي آل خليفـــة، بمكتبـــه أمـــس 
نائـــب  ل ا ب  ا و ـ ـ ـ ن ل ا س  ـ ـ ـ ل ج م و  ـ ـ ـ ض ع
سوســـن كمـــال. وجرى خـــالل اللقاء 

تنـــاول عدد مـــن الموضوعـــات ذات 
ـال  ـ ـي المجـ ـ ـترك فـ ـ ام المشـ ـ ـ االهتمـ
العدلي، بما يســـهم في دعم التطوير 
المســـتمر للخدمات العدلية المقدمة 

للمواطنين والمقيمين.

تطوير الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين

سمو ولي العهدخادم الحرمين الشريفينجاللة الملك سمو رئيس الوزراء

تلقی ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد  «
بن عیسی آل خلیفة وولي العهد نائب القائد 

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة برقیتي شكر جوابیتين من رئيس 

مجلس السیادة االنتقالي بجمهوریة السودان 

الفریق أول رکن عبدالفتاح البرهان، وذلك رًدا 
علی برقیتي التهنئة له بمناسبة ذکری استقالل 

جمهوریة السودان.

جاللة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان شكر البرهان

البحرين تحرص علی المشارکة في صياغة االستراتيجيات الدولية
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة يشـــارك فـــي المنتـــدى االقتصـــادي العالمي

شـــارك مستشـــار صاحـــب الســـمو الملكي 
رئيـــس الوزراء ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفة آل خليفة في المنتدى االقتصادي 

العالمي المنعقد في سويسرا.
وأكـــد ســـموه علـــى أهميـــة هـــذا الملتقى 
ادي العالمـــي باعتبـــاره منصـــة  ـ ـ االقتصـ
دعـــم  فـــي  ة  ـ ـ ـ ي ل دو ل ا ود  ـ ـ ـ جه ل ا ة  ور ـ ـ ـ ل ب ل
اقتصـــادات الـــدول وتوحيـــد جهودهـــا 
التنمويـــة، الفتـــا ســـموه إلـــى أن مملكـــة 
البحريـــن تحـــرص دائمـــا على المشـــاركة 

في صياغة االستراتيجيات الدولية التي 
تخدم أغراض التنمية في الدول.

وأشـــار ســـموه إلـــى ان مملكـــة البحريـــن 
رة  ـ ـ ـ ي كب ة  ـ ـ ـ دي اقتصا ات  ـ ـ حـ نجا ـت  ـ ـ حقق
وصـــارت مبادراتهـــا التـــي مثلـــت قصص 
نجـــاح فـــي العديـــد مـــن الجوانـــب مثاال 
يحتذى دوليا. ولفت سمو الشيخ سلمان 
بـــن خليفة آل خليفـــة إلـــى أن العالم يمر 
اليـــوم بتوترات وصراعات تجعل مســـار 
ات  ـ ـ ـ ر بتحدي ـ ـ ة يمـ ـ ـ ـ ة االقتصادي ـ ـ ـ التنمي

عديدة تتطلب إيجاد الســـبل التي تحقق 
األمن واالســـتقرار للوصول إلى األهداف 

التنموية التي تحقق تطلعات الشعوب.
ـاركته  ـ ــالل مشـ ـموه خـ ـ ـادل سـ ـ ـد تبـ ـ وقـ
األحاديـــث مع عـــدد من كبار المشـــاركين 
فـــي المنتـــدى االقتصـــادي العالمي حول 
ابـــرز الموضوعات المدرجـــة على جدول 
أعمـــال المنتـــدى، وأهميـــة االهتمام بأمن 
المنطقة لتأخذ التنمية االقتصادية حظها 

الوافر بما يحقق تطلعات الشعوب.

المنامة - بنا

توسيع الشراکات االقتصادية مع الكويت
ــي ــال ــم ــاون ال ــعـ ــتـ ــي تـــطـــور الـ ــت فـ ــم ــه ــات أس ــاقـ ــعـ ــة الـ ــان ــت م

أكـــد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة 
أن متانة عالقات التعاون والشـــراكة 
القائمـــة بيـــن مملكة البحريـــن ودولة 
االت  ـ ـ ـف المجـ ـ ـ ـي مختل ـ ـت فـ ـ الكويـ
أســـهمت فـــي تطـــور ونمـــو العالقات 
االقتصاديـــة والماليـــة، مســـتندًة في 
ذلـــك إلـــى عمـــق العالقـــات األخويـــة 
والروابـــط التاريخيـــة بيـــن البلديـــن 
والشـــعبين الشـــقيقين، بمـــا يعكـــس 
حرص واهتمام عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 

خليفـــة وأمير دولـــة الكويت صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد الصباح.
جاء ذلك لدى اســـتقباله ســـفير دولة 
الكويت لدى مملكة البحرين الشـــيخ 
ثامـــر الجابـــر األحمد الصبـــاح، حيث 
نـــوه بأهمية مواصلة تعزيز العالقات 
الثنائيـــة في القطاعـــات االقتصادية 
ـع  ـ ـاالت أوسـ ـ ــح مجـ ـة وفتـ ـ المتنوعـ
للشراكة بما يعود بالنفع والنماء على 

البلدين والشعبين.
وتـــم خـــالل اللقـــاء بحث ســـبل دعم 
مجـــاالت التعـــاون االقتصـــادي بيـــن 

ــت  ـة الكويـ ـ ـ ـن ودول ـ ـة البحريـ ـ مملكـ
نحـــو مزيـــد من التطـــور والنمـــاء بما 
يخـــدم تطلعـــات البلدين والشـــعبين 

الشقيقين.
كمـــا تـــم اســـتعراض آخـــر التطورات 

على صعيد االقتصاد العالمي.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

تعزيز التعاون الثقافي مع مصر
ــان أوجـــــه الــتــعــاون ــرض ــع ــت ــس ــد وشـــعـــبـــان ي ــم ــح هـــا بــنــت م

اســـتقبلت مديـــر عـــام الثقافـــة والفنـــون 
بهيئـــة البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة 
هـــال بنـــت محمـــد آل خليفـــة يـــوم أمس 
األول االثنيـــن فـــي مقـــر الهيئـــة ســـفير 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة لـــدى مملكـــة 

البحرين ياسر شعبان.
وأكـــدت الشـــيخة هـــال بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة أهميـــة تعزيز التعـــاون بين هيئة 
الثقافـــة والســـفارة المصرية لـــدى مملكة 
البحريـــن، مشـــيدة بالمشـــاريع الثقافيـــة 
المشـــتركة التي تم تحقيقهـــا بفضل هذا 

التعاون خالل السنوات الماضية. 
ـفير  ـ ــالع السـ ـاء باطـ ـ ـي اللقـ ـ ــت فـ وقامـ
المصـــري عـــن آخـــر مســـتجدات برامـــج 

وأنشـــطة هيئة البحريـــن للثقافة واآلثار، 
مشـــيرة إلى أن العام هيئـــة الثقافة تقّدم 
برنامجهـــا الثقافـــي للعـــام 2020 بشـــعار 

“دلمون حيث الكثافة”.
كمـــا تبـــادل الطرفـــان وجهـــات النظر عن 
أوجـــه التعـــاون المشـــتركة بيـــن مملكـــة 
البحريـــن وجمهورية مصـــر العربية فيما 
يخـــص العمل الثقافـــي والفني والتراثي، 
بما يســـاهم في تعزيز النهوض بالسياحة 
اد  ـ ـ ـث أشـ ـ ـن، حيـ ـ ـن البلديـ ـ ـة بيـ ـ الثقافيـ
شـــعبان بجهود هيئـــة الهيئة ومـــا تقّدمه 
إدارة الثقافـــة من نشـــاط يرتقى بالحراك 
الحضاري في البحرين ويعزز الروابط ما 

بين شعب البحرين والشعوب العربية.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

سمو الشيخ سلمان بن خليفة



أشــاد مواطنــون ونــواب باهتمــام رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، بعمــارة وتوســعة المســاجد والجوامع فــي مملكة البحرين، وذلك في إطار حرص ســموه على 
أن تؤدي بيوت هللا رســالتها في خدمة اإلســام والمجتمع.  وأشــاروا إلى أن مشــروع توســعة جامع 
المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى “ســمو الشــيخ محمــد بن خليفــة آل خليفــة” بمنطقــة البديع، والــذي كّلف 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ 
المحافظة الجنوبية، بافتتاحه أمس، يؤكد ما يوليه ســموه من عناية خاصة للمســاجد والجوامع في 
كافــة أرجــاء البحريــن، مشــيرين إلــى أن ســموه ال يألو جهــًدا في العنايــة ببيــوت هللا وتهيئتها لخدمة 

الدين اإلسامي الحنيف.

 وأكـــد األهالي والنـــواب أن هذا 
العطاء الكريم من صاحب السمو 
رئيـــس الـــوزراء، يأتـــي تواصالً 
لنهج ســـموه فـــي خدمـــة بيوت 
هللا، مشـــيرين إلى أن توجيهات 
سموه بترميم عدد من المساجد 
والجوامع، أسهمت في مضاعفة 
الطاقـــة االســـتيعابية للمصليـــن 
وتيسير أداء شـــعائرهم، إضافة 
إلـــى تحســـين وتجميـــل البيئـــة 
العمرانيـــة وبما يواكـــب التطور 

العمراني في المملكة.
 وبـــدوره، أشـــاد ممثـــل الدائـــرة 
الثالثة في المحافظة الشـــمالية 
الدوســـري،  عبـــدهللا  النائـــب 
بتكليـــف صاحب الســـمو رئيس 
الجنوبيـــة  لمحافـــظ  الـــوزراء 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، بافتتاح 
مشـــروع توســـعة جامع المغفور 
له بإذن هللا ســـمو الشيخ محمد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة بمنطقـــة 
مشـــروع  إن  قائـــالً  البديـــع، 
التوسعة أدخل الفرحة والبهجة 
فـــي قلوب أهالى مدينـــة البديع 
تلك المدينة التي يوليها ســـموه 

بالغ االهتمام.
أمـــر  ســـموه  أن  إلـــى  وأشـــار   
بإنشـــاء العديد من المشروعات 
البديـــع  مدينـــة  فـــي  التنمويـــة 
شـــملت قطاعات البنية التحتية 
والتعليـــم  والصحـــة  والطـــرق 
واإلســـكان ودور العبـــادة ومـــن 
بينهـــا هـــذا الجامع الـــذي يحمل 
لـــه  المغفـــور  هـــو  غالًيـــا  اســـًما 
بـــإذن هللا تعالـــى الشـــيخ محمد 
فضـــالً  آل خليفـــة،  بـــن خليفـــة 
بجمعيـــة  ســـموه  اهتمـــام  عـــن 
البديـــع الخيريـــة وإنشـــاء صالة 
للمناســـبات وغيرهـــا، مســـتذكًرا 
أن ســـموه الذي قام بتغيير اسم 

البديع من قرية إلى مدينة.
صاحـــب  إن  الدوســـرى  وقـــال   
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء 
اســـتطاع بقربه مـــن المواطنين 
وبعطائـــه الكبيـــر للوطن توحيد 
قلوب الجميع على حبه والوفاء 
لـــه، فصفحـــات ســـموه ناصعـــة 
مـــن المنجـــزات التنمويـــة التـــي 
التاريـــخ  ســـطرها وسيســـطرها 
فـــى خدمـــة  نـــور  بأحـــرف مـــن 
الوطـــن والمواطـــن، مضيًفـــا أن 
سموه له في كل شبر على أرض 
الوطن بصمة وإنجاز، فسموه لم 
يـــأُل جهًدا في تقديـــم يد العون 
لما فيه الخير للوطن والمواطن، 
داعًيـــا هللا عـــّز وجـــّل أن يديـــم 
سموه زخًرا للوطن وأن يحفظه 

للبالد والعباد.
 من جانبه، رفع الوكيل المساعد 
والمتابعـــة  والبحـــث  للمنافـــذ 
عبدالرحمـــن صالـــح الدوســـري، 
وعظيـــم  الشـــكر  آيـــات  أســـمى 
والعرفـــان  واالمتنـــان  التقديـــر 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  إلـــى 
علـــى  الموقـــر  الـــوزراء  رئيـــس 
مبادرتـــه الطيبـــة وقـــرار ســـموه 
الكريـــم بتوســـعة الجامع، ودعم 
والالمحـــدود  الكبيـــر  ســـموه 
إلعمـــار بيـــوت هللا والـــذي أثمـــر 
عن ترميم وتوســـعة العديد من 
المســـاجد والجوامع في العديد 

من مناطق البحرين. 
 وأكد أن الجامع كان في حاجة 
إلـــى تلك التوســـعة لمـــا ُيعمر به 
من مصلين ال يتســـع في الوقت 
الحالي لعددهم، مضيًفا أن قرار 

سموه بالتوسعة جاء في الوقت 
المناسب سائالً هللا عّز وجّل أن 
يجزي ســـموه خير الجزاء، وأن 
يبارك له ويسّدد خطاه لما يقوم 
به لخدمة اإلسالم والمسلمين. 

 ونّوه الدوســـرى إلى أن الرعاية 
الكريمة لصاحب الســـمو الملكي 
لمشـــروعات  الـــوزراء  رئيـــس 
للمســـاجد  والبنـــاء  التوســـعة 
الدعـــم  تعكـــس  والجوامـــع 
المســـتمر مـــن ســـموه للمســـاجد 
ورعايتهـــا حـــق الرعايـــة، الفًتـــا 
أعمـــال  مـــن  شـــاهدناه  مـــا  أن 
توســـعة أمـــر بهـــا ســـموه مبعث 
فخـــر واعتـــزاز مـــن كافـــة أبناء 
ا  المملكة الذين بادلوا ســـموه حبًّ
بحب ووفاء بوفاء ووعدوا بأن 
يكونـــوا جميًعـــا علـــى العهد في 
كل مـــا يخـــدم البحريـــن وأهلها 
وســـاعدا لســـموه فـــي خطـــوات 

التطوير والتنمية.
 وبدوره، أعـــرب العميد متقاعد 
شـــكره  عـــن  لحـــدان،  يعقـــوب 
وتقديره لصاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء، لما يوليه ســـموه 
من اهتمـــام كبيـــر برعاية بيوت 
هللا، مؤكًدا أن توجيهات ســـموه 
جاءت فـــي الوقت الذي تحتاج 
لتوســـعة  البديـــع  مدينـــة  فيـــه 
الجامع الستيعاب عدد أكبر من 
المصلين مشـــيًدا باألمـــر الكريم 
لصاحب الســـمو الملكـــي رئيس 

لتوجيهـــات  وامتنانـــه  الـــوزراء 
سموه.

  وأضاف أن مشروعات توسعة 
الجوامع والمساجد التي يحرص 
بشـــكل  بهـــا  باالهتمـــام  ســـموه 
للمحافظـــة  تهـــدف  شـــخصي 
علـــى بيـــوت هللا وجعلها جاهزة 
الســـتقبال المصلين في مختلف 
منّوًهـــا  والمناســـبات،  األوقـــات 
إلـــى أن أهالـــي البديـــع غمرتهـــم 
الفرحـــة، داعيـــن لســـموه بطول 
العمر وموفور الصحة والعافية، 
الجـــزاء  وأن يجزيـــه هللا خيـــر 
البحريـــن  وأن يحفظـــه لشـــعب 
ويبارك في جهود سموه لخدمة 

الوطن.
 وفـــي ذات الســـياق، قـــال عضو 
مجلـــس بلـــدي الشـــمالية محمد 
الدوسري، إن الجهود التي يقوم 
بها صاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء في خدمـــة دور العبادة 
محـــل تقديـــر واعتزاز مـــن أهل 
البحريـــن جميًعـــا، الفًتـــا إلى أن 
توســـعة جامع المغفـــور له بإذن 
هللا تعالى “ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة” لـــه األثر 
الطيب في نفوس األهالي، وأن 
ذلـــك ليـــس بغريب على ســـموه 
الـــذي يتبنـــى الكثيـــر مـــن تلـــك 

المشروعات الدينية والخيرية.
 وأضـــاف محمـــد الدوســـري أن 
رعاية سموه لكل متطلبات أهل 
البحريـــن حاضـــرة فـــي مختلف 
األوقـــات، منّوًها إلى أن ســـموه 
يحـــرص كل الحرص على تلبية 
المواطنين ووضعها  احتياجات 
علـــى ســـلم أولويـــات الحكومـــة 
فسموه دائم التوجيه باالستماع 
للمواطنين وانحيـــازه دائًما إلى 
واالســـتجابة  النـــاس  مطالـــب 
داعًيـــا  وقـــت،  بأســـرع  إليهـــم، 

لسموه بوافر الصحة والعافية.

 فيمـــا قـــال عضو مجلـــس إدارة 
العزيـــز  عبـــد  الســـنية  األوقـــاف 
الموســـي إن أمر صاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء بتوســـعة 
هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور  جامـــع 
تعالى “الشـــيخ محمد بن خليفة 
آل خليفة” الستيعاب المزيد من 
المصلين وبالشكل الذي يتناسب 
مـــع حاجـــة ورغبـــة األهالي يعد 
امتداًدا لدعم ســـموه للمشـــاريع 
الخيرية والمجتمعية المختلفة.

 وأضاف الموســـي، أن المساجد 
والجوامـــع في مملكـــة البحرين 
تحظى باهتمـــام كبير من عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
رئيـــس  مـــن  حثيثـــة  وبمتابعـــة 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  ســـلمان  بـــن  األميـــر خليفـــة 
خليفة وولي العهد النائب األول 
لرئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، واســـتمراًرا لنهجهم 
هللا  بيـــوت  بعمـــارة  الســـديد 

وتطويرها. 

 وأشـــار إلى أن التوسعة جاءت 
ســـموه  مواقـــف  عـــن  معبـــرة 
بأعمـــال  واهتمامـــه  وعطائـــه 
الخير، فســـموه دائًما ســـباق لها، 
وتابـــع قائالً: لم يكن غريًبا علينا 
نحـــن أهالـــي البديـــع ما قـــام به 
ســـموه من أمر بتوسعة الجامع، 
ســـائلين المولى العلي القدير أن 
يجـــزي ســـموه علـــى عملـــه هذا 
خيـــر الجـــزاء وأن يبـــارك له في 
عمره ويمتعه بالصحة والعافية 
الوطـــن  ارض  إلـــى  يعـــود  وأن 

سالًما غانًما.
 وبدوره، قال صالح بو سند، إن 
مشـــروع توســـعة جامع المغفور 
له بإذن هللا تعالى “ســـمو الشيخ 
محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة” 
عمـــالً جلياًل ومكرمة من ســـموه 
تصب فـــي مصلحـــة المواطنين 
وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم. 

ســـموه  رعايـــة  أن  وأضـــاف   
فـــي  والجوامـــع  للمســـاجد 
البحريـــن محـــل تقديـــر وإعـــزاز 
مـــن جميـــع أهالي البديـــع الذين 
يحملون لســـموه خالـــص الحب 

والتقدير، الفًتا إلى أن سموه له 
فضـــل كبيـــر علي مدينـــة البديع 
وتنميتهـــا بالشـــكل الـــذي جعلها 
واحده من المـــدن التنموية في 

المملكة. 
جاســـم  الفنـــان  أعـــرب  فيمـــا   
الميبـــر، عن شـــكره وتقديره إلى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
ســـموه  اهتمـــام  علـــى  الـــوزراء 
بإعمـــار بيـــوت هللا، مشـــيًرا إلى 
أن جامـــع المغفـــور لـــه بإذن هللا 
محمـــد  الشـــيخ  “ســـمو  تعالـــى 
آل خليفـــة” صـــرح  بـــن خليفـــة 
إســـالمي رائـــد يرســـخ ويعمـــق 
الثقافـــة اإلســـالمية ومعلـــم من 
معالـــم البديـــع.  وقـــال إن العمل 
بإهدائـــه  تشـــرف  الـــذي  الفنـــي 
لســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة محافـــظ 
يحمـــل  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
ويرمـــز  المجـــد”  “خليفـــة  اســـم 
حـــرف )الخـــاء( لصاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، فيمـــا 
ترمز القباب داخل العمل الفني، 
إلى قباب جامع المغفور له بإذن 
هللا تعالى “ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة” التي لها 
دور جمالـــي رائـــع يميـــز الجامع 
ويجعلـــه أحد أبرز معالم البديع، 
فيمـــا تشـــير اللؤلـــؤة إلـــى تراث 
منطقـــة البديـــع باعتبارهـــا مـــن 
المـــدن التـــي اشـــتهرت بصناعة 
الغـــوص عـــن اللؤلؤ، فيمـــا يرمز 
علـــم المملكـــة إلـــى والء أهالـــي 

البديع للقيادة الرشيدة. 
 ومـــن جانبه، قال خطيب جامع 
تعالـــى  هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور 
“الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة” علـــي الفـــاو إن صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء 
يولـــي دور العبـــادة في البحرين 
كل االهتمام والعناية، وإن قرار 
ســـموه بتوســـعة المســـجد لقـــي 
ترحيًبـــا كبيًرا مـــن أهالي البديع 
نظـــًرا لحاجتهـــم لتلك التوســـعة 
ســـكان  عـــدد  زيـــادة  بســـبب 
المنطقة، مشـــيًرا إلى أن ســـموه 
ســـباق دوًمـــا لتقديـــم يـــد العون 

للمواطنين.
 وأضـــاف أن ســـموه هـــدف مـــن 
قـــراره التيســـير علـــى المصلين 
وتوفير ســـبل الراحة لهم لتأدية 
شعائر الصالة في يسر وسهولة، 
مشـــيًدا بمتابعـــة ســـموه الدائمة 
ألوضاع بيوت هللا، والعمل على 
تأهيلهـــا، وبنائهـــا بالشـــكل الذي 
يتناســـب مـــع التطـــور العمراني 

الذي تشهده مناطق البحرين.

المنامة - بنا

أهالي البديع يشيدون باهتمام سمو رئيس الوزراء بإعمار المساجد والجوامع
ترحيب شعبي بتنفيذ توجيهـات سمـوه لتوسعـة جامـع سمـو الشيــخ محمــد بــن خليفــة

توجيهات سموه بترميم المساجد والجوامع أسهمت في مضاعفة الطاقة االستيعابية للمصلين

عبدالله الدوسري

علي الفاو

عبدالعزيز الموسى

عبدالرحمن الدوسري

جاسم الميبر

يعقوب لحدان

محمد الدوسري

صالح بوسند

العطاء الكريم 
يكمل سلسلة 

الدعم الالمحدود 
لسموه في 

خدمة بيوت هللا

الدوسري: 
توجيهات سموه 

أدخلت الفرحة 
في قلوب أهالي 

مدينة البديع

 الموسي: القرار 
ليس بغريب على 

صاحب األيادي 
البيضاء في 

العمل الخيري

العضو البلدي: 
جهود سموه في 
خدمة دور العبادة 
محل تقدير واعتزاز

لحدان: توجيهات 
سموه جاءت في 

الوقت المناسب 
الستيعاب عدد 

أكبر من المصلين
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بحث مستجدات المشاريع التنموية بالرفاع وتطوير عين حفيرة
ترأس محافظ المحافظة الجنوبية ســـمو 
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، االجتماع 
األول للمجلس التنسيقي في العام 2020، 

بحضور ممثلي الجهات المختصة.
ورحـــب ســـموه بالســـادة األعضـــاء مؤكدا 
أهميـــة المجلـــس فـــي رصـــد احتياجـــات 
المواطنيـــن وتلبيـــة تطلعاتهـــم، ومشـــيدا 
فـــي الوقت نفســـه بالجهـــود المبذولة في 
المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون  تحقيـــق 
لتنفيـــذ كافة المشـــاريع المقامـــة بمختلف 

مناطق المحافظة.
واســـتعرض ســـموه، دراســـة مقدمـــة مـــن 
واالســـتثمار  الهندســـية  الخدمـــات  إدارة 

حول إنشـــاء خطوط للمشاة في الشوارع 
والطـــرق الحيويـــة والتـــي تشـــهد كثافـــة 
المســـاجد  شـــوارع  بينهـــا  ومـــن  عدديـــة 
واألسواق وذلك لضمان سالمة المواطنين 

الطريـــق،  مســـتخدمي  مـــن  والمقيميـــن 
مستشـــهدًا ســـموه بنجـــاح تجربة خطوط 
المشـــاة في شارع مشـــتان وما توفره من 
بيئـــة آمنـــة لمرتادي هـــذا الشـــارع، موجها 

التجربـــة  بهـــذه  األخـــذ  بضـــرورة  ســـموه 
وتطبيقهـــا في الشـــوارع الحيوية بالرفاع 
مثل شـــارع الشيخ علي بن خليفة وشارع 

الشيخ محمد بالرفاع.

وبحث سمو محافظ المحافظة الجنوبية، 
التنمويـــة  المشـــاريع  مســـتجدات  آخـــر 
والخدمية والصحيـــة والتعليمية بمنطقة 
الرفـــاع ومـــا وصـــل اليه ســـير العمـــل بها، 
مؤكًدا سموه ضرورة العمل على استكمال 
هـــذه المشـــاريع تحقيقـــًا لتطلعـــات أهالي 
الرفـــاع والمحافظـــة الجنوبيـــة، كما اطلع 
ســـموه علـــى آخـــر ما وصـــل اليه مشـــروع 
تطويـــر منتـــزه وعيـــن أم غويفـــة؛ نظـــرا 
لمـــا تمثلـــه هـــذه العيـــن مـــن إرث تاريخي 

مؤكـــدًا  الرفـــاع،  وألهالـــي  المنطقـــة  فـــي 
ســـموه على أهميـــة الحفاظ علـــى المواقع 
التاريخيـــة والحفـــاظ عليهـــا بما بتناســـب 
مـــع أهميتهـــا ورمزيتهـــا. واســـتمع ســـموه 
إليجـــاز عن خطة المحافظة الجنوبية في 
تطوير عين حفيرة وصيانتها والمحافظة 
عليها بما يعكس عمقها التاريخي وقيمتها 
المحافظـــة  مكانـــة  لتعزيـــز  الحضاريـــة 
الجنوبيـــة كواجهة ســـياحية متميزة نظرًا 

لما تحتويه من تاريخ عظيم.

سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماع المجلس التنسيقي 

المنامة- بنا

سمو محافظ الجنوبية يستعرض دراسة إلنشاء 
خطوط للمشاة في الشوارع والطرق الحيوية
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إسمـاعيـــــل السقـــــايسيـدعلــي المحــافظــةالمصدر: مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن القوة االحتياطية 

التطوع  
للقوة االحتياطية

أعمار المتطوعينأعمار المتطوعين

مراحل االستدعاءمراحل االستدعاء

55 – 18
سنــــــــة

فترة التدريبفترة التدريب

45 - 30
يـــــــــــومـــــــــــا

التدريبالتدريب

تجربة تدابير التعبئةتجربة تدابير التعبئة

الحربالحرب

موظفو
القطاع العام

الجهة الحكومية
لمدة شهرين

القيادة العامة
أكثر من شهرين

موظفو 
القطاع الخاص

المؤسسة الخاصة
30% لمدة سنة

الدولة
70% من أجر السنة

األولى و%100
ألكثر من سنة

طريقة
التمويل

المتطوعون
المدنيون
«اختياري»

العسكــريـــون
المتقاعدون
«إلزامي»

العاطلون
وأصحاب المهن

القيادة العامة 
تصرف لهم

مكافآت مالية

قبل مرور
10 سنوات

على التقاعد

عدم تجاوز
عمر المستدعى

65 سنة



مشاريـع متعـددة لتطويـر البنـى التحتيـة في الزنــج
تنفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
األشـــغال  وزارة  بـــدأت  خليفـــة،  آل  حمـــد 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
النـــواب  مجلـــس  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون 
تنفيذ حزمـــة من المشـــاريع التطويرية ذات 
الطابع الخدمي من أجل تحســـين الخدمات 
المشـــاريع  للمواطنيـــن فـــي إطـــار  المقدمـــة 
البلديـــة المشـــتركة بمختلف مناطـــق مملكة 
البحريـــن بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق أهـــداف 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة صاحب 

الجاللة الملك.
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  وقـــام 

والتخطيـــط العمراني عصام خلـــف والنائب 
أحمـــد الســـلوم بتفقـــد تطويـــر طـــرق مجمع 
الوزيـــر  أوضـــح  حيـــث  الزنـــج،  فـــي   360
 360 بمجمـــع  الطـــرق  تطويـــر  مشـــروع  أن 
يشـــتمل علـــى إعـــادة تأهيـــل الطـــرق التالية 
إضافـــة   ”6023,6025,6026,6013,6015“
إلـــى شـــارع 66، حيث ســـيتم إنشـــاء شـــبكة 
الشـــوارع  فـــي  األمطـــار  ميـــاه  لتصريـــف 
المشـــروع  أن  خلـــف  وأضـــاف  المذكـــورة. 
يتضمـــن إعادة رصـــف الطـــرق التالية 6021 
و6017 و6018 وتوفير األرصفة المنخفضة، 
كما ســـيتم إعادة اســـتخدام الطوب األرضي 
الموجودة في المنطقة ليتناسب مع التطوير 
المروريـــة  واإلشـــارات  العالمـــات  ووضـــع 
لتحقيـــق الســـالمة المروريـــة. وأوضح وزير 

األشـــغال أنه تم طرح المشروع في مناقصة 
عامة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات 
بتكلفـــة بلغـــت 707,196 دينارا ويتـــم حالًيا 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لترســـيه المشروع 
تمهيًدا للبدء بالتنفيذ، في حين أن مشـــروع 
تطوير شـــارع 66 وإضافة مواقف للسيارات 
في المســـاحات المتوفرة ال زال في الدراسة 
والتصميم. شـــارك فـــي الجولة كال من وكيل 
الخيـــاط  أحمـــد  األشـــغال  لشـــؤون  الـــوزارة 
والوكيل المساعد للطرق هدى فخرو، ومدير 
عام أمانة العاصمة شـــوقية حميدان، ومدير 
إدارة مديـــر مشـــاريع وصيانـــة الطرق ســـيد 
بـــدر علـــوي، ورئيـــس التصاميـــم التفصيلية 
الشـــيخة لينا آل خليفة وعدد من مهندســـي 

وزير “األشغال” والنائب أحمد السلوم يتفقدان بتفقد تطوير طرق مجمع 360 في الزنجالوزارة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة 
والتخطيـــط  البلديـــات  األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي نبيـــل أبوالفتح إن هنـــاك تجاوبًا 
كبيـــرًا من قبل صيادي الروبيان مع الجهود 
التـــي تبذلهـــا الوكالـــة لتنظيم هـــذا القطاع 
الحيوي، عبـــر تنفيذ قرار مجلـــس الوزراء، 
نـــص علـــى شـــراء أصـــول صيـــادي  الـــذي 
الروبيـــان مـــن بوانيـــش الصيـــد لمـــن رغب 
منهـــم فـــي ذلـــك أو تحويـــل رخـــص صيـــد 
الروبيان إلى رخص صيد األســـماك وشراء 
عدة الصيد منهم، انطالقا من الحرص على 
تحسين أوضاع صيادي الروبيان خصوصا 
بعـــد حظر صيده بواســـطة الكراف للحفاظ 

على البيئة والثروة البحرية.
المســـتحقات  تســـليمه  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 

الماليـــة لدفعة جديدة من صيادي الروبيان 
وذلك عن شراء عدة الصيد، وجرى تسليم 
المســـتحقات فـــي مبنى الوكالـــة في البديع 
بحضـــور القائم بأعمال مديـــر إدارة الرقابة 

البحرية خالد الشيراوي.
وذكـــر أنـــه حتـــى تاريـــخ 21 ينايـــر 2020، 
فـــإن 89 من أصحاب رخص صيد الروبيان 
أبدوا رغبتهم باالســـتفادة من قرار مجلس 
الـــوزراء الموقـــر وهـــذا العـــدد يشـــكل نحو 
تـــم  وقـــد  الصيـــد،  رخـــص  إجمالـــي  ثلـــث 
تســـليم 38 منهم مســـتحقاتهم المالية بناء 
علـــى رغبتهـــم، ويجـــري العمـــل علـــى إنهاء 

اإلجراءات الخاصة بالبقية. 
وأوضح أبوالفتح أن تســـليم المســـتحقات 
لصيـــادي الروبيـــان جـــاء بعـــد أن تقدمـــوا 

مجلـــس  قـــرار  مـــن  لالســـتفادة  برغبتهـــم 
الـــوزراء، وأشـــار إلى االســـتمرار فـــي تلقي 
طلبـــات صيـــادي الروبيـــان الراغبيـــن فـــي 

االستفادة من هذا القرار.
وأشار إلى أن اللجنة المعنية بتحديد مقدار 
مســـتحقات الصياديـــن مســـتمرة في عملها 
فـــي تثميـــن عـــدة الصيد عالوة علـــى تلقي 
الطلبات من الراغبين بتحويل رخصهم إلى 

رخص صيد األسماك.
وقـــال إن وكالـــة الزراعة والثـــروة البحرية 
مســـتمرة في جهودها فـــي طرح المبادرات 
التـــي مـــن شـــأنها النهـــوض بقطـــاع الثـــروة 
السمكية لما يشـــكله من أهمية على صعيد 
تنفيـــذ توجهـــات الحكومـــة بتحقيـــق أمـــن 

غذائي مستدام لمملكة البحرين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وكيل الزراعة والثروة البحرية يسلم المستحقات المالية لدفعة جديدة من صيادي الروبيان

اآلن ــى  ــتـ حـ ــم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــه ــات ــق ــح ــت ــس م تــســلــمـــــــــــوا   38 ــح:  ــــ ــــ ــتـ ــفـ ــوالـ أبـ

ثلث أصحاب الرخص تقدموا بطلبات لبيع عدة صيد الروبيان

نظمت وزارة اإلســـكان بالتعاون مع بنك اإلســـكان 
جولـــة تفقدية لممثلي شـــركات التطويـــر العقاري 
وشـــركات المقـــاوالت المتقدمة ألولـــى مناقصات 
برنامـــج تطوير الوحدات الســـكنية على األراضي 
الحكوميـــة المملوكـــة للدولة بالتعـــاون مع القطاع 
للمرحلـــة  المخصصـــة  بـــاألرض  وذلـــك  الخـــاص، 

التجريبية بمنطقة اللوزي.
وقالـــت الـــوزارة إن الزيـــارة التفقديـــة تأتـــي فـــي 
إطـــار البرنامـــج التعريفي الذي يهـــدف إلى تأهيل 
المطوريـــن العقاريين وشـــركات المقاوالت لتنفيذ 
وحدات مشروع اللوزي والمكونة من 132 وحدة 
التحتيـــة،  البنيـــة  ألعمـــال  والمتضمنـــة  ســـكنية، 
كأولى مشـــاريع البرنامـــج، منوهًا إلـــى أن برنامج 
التأهيـــل يرتكـــز علـــى التعريـــف بكافـــة الجوانـــب 
الفنية والهندســـية والقانونية والمالية إضافة إلى 

االشتراطات التعاقدية.
وأضافـــت أن زيارة األرض المخصصة بالمشـــروع 
بمنطقـــة اللـــوزي تأتـــي فـــي إطـــار الحـــرص علـــى 
التوضيح الميداني لكافة الجوانب التي تضمنتها 
المحاضرة التعريفية التي نظمتها الوزارة األسبوع 
الماضـــي والتـــي حضرهـــا 20 جهة تمثل شـــركات 
التطويـــر العقـــاري وشـــركات المقـــاوالت المحلية، 
واستعرض الوزارة خاللها كافة تفاصيل البرنامج، 
من حيث المعايير واالشتراطات الخاصة بالتقدم 
إلى المناقصة التي طرحتها الوزارة، وما يســـتلزم 
مجلـــس  إلـــى  ومســـتندات  وثائـــق  مـــن  تقديمـــه 
المناقصات والمزايدات، فضالً عن المعايير الفنية 

والهندسية الخاصة بتنفيذ المشروع.
الميدانيـــة  الزيـــارة  أن  اإلســـكان  وزارة  وأفـــادت 
شـــهدت تفاعالً إيجابيًا من قبل ممثلي الشـــركات، 
والذيـــن أعربوا عن تثمينهم لفكـــرة البرنامج التي 

تؤســـس لمرحلـــة جديـــدة للشـــراكة مـــع القطـــاع 
الخـــاص، في ظـــل نجاح المبـــادرات الســـابقة في 
دعـــم جهود الـــوزارة لحلحلة الطلبات اإلســـكانية، 
المرحلـــة  تكـــون  ألن  تطلعاتهـــم  عـــن  معربيـــن 
التجريبيـــة للبرنامج بمثابة نقطة االنطالق لتنفيذ 
عـــدد مـــن المشـــاريع األخـــرى التـــي أشـــارت إليها 
الوزارة، والمتضمنة تنفيذ 15 ألف وحدة ســـكنية 

خالل السنوات الـ 10 المقبلة.
 الجديـــر ذكره أن وزارة اإلســـكان كانت قد قامت 
بتوجيه دعوة عامة إلى شركات التطوير العقاري 
لتقديـــم العطـــاءات لتنفيـــذ 132 وحـــدة بمنطقـــة 
اللوزي مؤخرًا، على أن يتم تقديم تلك العطاءات 
قبـــل يـــوم األربعاء الموافق 4 مـــارس 2020، على 
أن يتـــم االنتهاء من إجـــراءات الترســـية وتوقيع 
العقود الخاصة للبدء في التنفيذ خالل شهر مايو 

.2020

المنامة - وزارة اإلسكان

جانب من الزيارة

ــاوالت ــقـ ــمـ ــاري والـ ــقـ ــعـ ــر الـ ــوي ــط ــت ــات ال ــركـ ــن مــمــثــلــي شـ ــل إيـــجـــابـــي مـ ــاع ــف ت

“اإلسكان” تنظم زيارة ميدانية للمتقدمين لمناقصة “اللوزي”

المنامة - وزارة الداخلية

اجتمع رئيس الجمارك الشيخ أحمد 
بـــن حمد آل خليفة مـــع المدير العام 
لجمـــرك جســـر الملك فهد والشـــركة 
السعودية لتقنية المعلومات )تبادل( 

ضيف هللا بندر العتيبي.
بحـــث  االجتمـــاع،  خـــالل  وتـــم 
بالعمـــل  المتعلقـــة  الموضوعـــات 
الجمركـــي لجســـر الملـــك فهـــد وكل 
مـــن منصـــة “أفـــق” ومنصة “فســـح” 
المســـتخدمة في الجانبيـــن والربط 

بينهمـــا الكترونيـــًا لتنظيـــم مواعيد 
والتخليـــص  الشـــاحنات  خـــروج 
المســـبق، إذ أكد رئيـــس الجمارك أن 
االجتمـــاع، يأتي في إطـــار التعاون 

واستكمال االجتماعات السابقة.
حضر االجتمـــاع، عدد من المديرين 
والشـــركة  الجمـــارك  بشـــؤون 
السعودية لتقنية المعلومات )تبادل( 
الهندســـية  اإلدارة  مـــن  والمعنييـــن 

بجسر الملك فهد.

مناقشة موضوعات العمل الجمركي للجسر تعزيز التعاون والتنسيق والتخطيط بين األجهزة األمنية
مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام: توحيـــد المفاهيـــم لمواجهـــة التهديـــدات والمخاطـــر

تفقـــد مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام 
لشـــؤون العمليات والتدريب رئيس 
للتمريـــن  الداخليـــة  وزارة  وفـــد 
التعبوي المشـــترك لألجهـــزة األمنية 
بـــدول مجلس التعاون )أمن الخليج 
الشـــيخ  الركـــن  العميـــد   )2 العربـــي 
حمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة القوات 
التمريـــن  فـــي  المشـــاركة  واآلليـــات 
اإلمـــارات  بدولـــة  عقـــده  المقـــرر 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، الشـــهر 
المقبـــل، فيما كانـــت مملكة البحرين 
تمريـــن  فعاليـــات  اســـتضافت  قـــد 
“أمـــن الخليـــج العربـــي 1” فـــي العام 
2016.وفي هذا الســـياق، أكد مساعد 

رئيس األمـــن العام لشـــؤون العمليات 
والتدريب أن وزارة الداخلية، تشـــارك 
في هـــذا التمرين بتوجيهات من وزير 

الداخليـــة ومتابعـــة مـــن رئيـــس األمن 
العـــام، فـــي إطـــار العمل علـــي تكثيف 
الجهود لتعزيز العمل األمني الخليجي 

التعـــاون  مجـــاالت  فـــي  المشـــترك 
والتنســـيق والتخطيـــط بيـــن األجهزة 
األمنيـــة، وتوحيد المفاهيـــم لمواجهة 
جميـــع أنـــواع التهديـــدات والمخاطر، 
وتبـــادل الخبـــرات والمعلومـــات، وبما 
ينعكس إيجابا على األمن واالستقرار.
واطلـــع مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام 
علـــى  والتدريـــب  العمليـــات  لشـــؤون 
إيجاز، قدمه رؤساء اللجان المشاركة، 
بشـــأن المهام والواجبات التي تضطلع 
بهـــا فـــرق العمـــل وما وصلـــت إليه من 
جهوزية للمشاركة في أعمال التمرين، 
منوهًا إلى تقديم جميع أشكال الدعم 
واإلســـناد لتنفيذ التمريـــن التعبوي مع 
األجهزة األمنية الخليجية، متمنًيا لهم 

التوفيق والنجاح.

الشيخ حمد بن محمد يتفقد القوات واآلليات المشاركة في التمرين

المنامة - وزارة الداخلية
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

العامـــة  العالقـــات  إدارة  فـــادت  أ
واإلعـــالم بـــوزارة التربيـــة والتعليم، 
أن عـــددًا من المؤسســـات المرّخصة 
معـــارض  تنظيـــم  بصـــدد  جاريـــاً  ت
للجامعات الخارجيـــة ودعوة الطلبة 
للتســـجيل فيها، دون أخـــذ الموافقة 
بـــوزارة  المختصـــة  الجهـــة  ـــن  م
التربيـــة والتعليـــم، إذ إن مثـــل هـــذا 
النشـــاط التعليمـــي ال ينـــدرج ضمـــن 
أنشـــطة مكاتب الخدمات الجامعية 
المرخص لها من قبل الوزارة بتنظيم 
التعريـــف  أو  تعليميـــة  ل ا ارض  ـ ـ ـ مع ل ا

بالمؤسسات التعليمية األجنبية.
ـوزارة الطلبـــة وأوليـــاء  ـ ـ ــت ال ودعـ
رورة مراجعـــة  ـ ـ ـى ضـ ـ ـ ل إ م  ـ ـ أمورهـ
إدارة البعثـــات والملحقيـــات ومركز 

وزارة  ـ ـ ـ ل ا ب ة  ـ ـ ـ الجامعي ات  ـ ـ لمعلومـ ا
ل  ي ج ـ ـ ـ س ت ل ا ل  ـ ـ ـ ب ق ى  ـ ـ ـ س ي ع ة  ـ ـ ـ ن ي د م ب
ــرةً أو  ــات مباشـ ــذه الجامعـ ــي هـ فـ
ـة  ـ ـارض التعليميـ ـ ـق المعـ ـ ـن طريـ ـ عـ
للجامعـــات الخارجيـــة التـــي تنظمها 
المؤسســـات؛ وذلـــك للتعـــرف علـــى 
وضـــع هـــذه الجامعـــات وبرامجهـــا 
ومـــدى االعتـــراف بهـــا، حرصـــًا على 
ــم فـــي  ــدم توريطهـ ــم وعـ مصالحهـ
ـن  ـ عـ ة  ـ ـ ناتجـ ة  ـ ـ ـ أكاديمي ـكالت  ـ مشـ
تسجيلهم في جامعات غير معترف 
بهـــا أو بها مشـــكالت، منبهـــًة إلى أن 
التســـجيل فـــي هـــذه الجامعـــات قد 
يترتـــب عليه عدم معادلة المؤهالت 
ة  ـ ـ ـ ب لطل ا ل  ـ ـ ـ ، ويتحم ا ـ ـ ـ تمنحه ي  ـ ـ ـ ت ل ا

مسؤولية ذلك.

“التربية”: راجعونا قبل التسجيل في الجامعات الخارجية

تطبيق عملي للرياضيات والعلوم والتكنولوجيا
ــدي صــنــاعــة عــربــة” ــح ــيــة” يــّطــلــع عــلــى إبـــداعـــات “ت ــتــرب ــر “ال وزيـ

يـــم ماجـــد  تعل ل ة وا ـ ـ ـ ي ترب ل ا ر  ـ ـ ـ ر وزي زا
النعيمي برنامـــج “تحدي صناعة عربة”، 
بمركـــز الـــوزارة للعلـــوم والبيئـــة، والذي 
ا  ـ ـ ا تنفذهـ ـ ـ ـ برنامًج  20 ن  ـ ـ ـدرج ضمـ ـ ـ ين
الـــوزارة للطلبـــة الموهوبيـــن بمختلـــف 
المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية 
والخاصة، خـــالل عطلة منتصـــف العام 
الدراســـي الجاري، فـــي 6 مراكز موزعة 
علـــى مختلـــف المحافظـــات، بمشـــاركة 

200 طالٍب وطالبة.
واّطلع الوزير علـــى إبداعات الطلبة في 
تصميـــم 4 نماذج مـــن العربـــات، تطبيًقا 
لنمـــوذج “ســـتيم” العالمـــي الـــذي يهدف 
إلى تحقيق التكامـــل بين حقول العلوم 
والرياضيـــات والهندســـة والتكنولوجيا 

والفنون، فـــي صورة وحدة متماســـكة، 
وفـــي قوالب واقعيـــة حية، مشـــيًدا بما 
قدمه الطلبـــة من أفكار متميـــزة، ومنها 
تضمين العربات القدرة على االستشعار 
وتنبيه الســـائقين، والحفاظ على البيئة 

من خالل إعادة التدوير.
وأكد الوزير أن تطبيـــق الوزارة لنموذج 
“ســـتيم” المنتشـــر عالمًيـــا علـــى نطـــاٍق 
واســـع، يأتـــي في إطـــار اهتمامها الكبير 
وســـعيها الدائـــم إلـــى ترجمـــة مضامين 

المنهج الدراســـي النظري في تطبيقات 
وممارســـات وتجارب عملية، بما يســـهم 
ــد  ــوى العلمـــي عنـ ــيخ المحتـ فـــي ترسـ
الطلبـــة، وإكســـابهم مهـــارات وخبـــرات 
تعينهم على التفوق الدراســـي والمهني، 
ة  ـ ـ ـ ب طل ل ا ب م  ا ـ ـ ـ م الهت ا ن  أ ى  ـ ـ ـ ل إ ا  ًر ي ـ ـ مشـ
الموهوبيـــن فـــي جميـــع المجـــاالت يعد 

أولوية للوزارة.
ومـــن البرامـــج األخـــرى التـــي تطبقهـــا 
الوزارة للطلبـــة الموهوبين خالل عطلة 
منتصف العام الدراسي، برنامج “الفلكي 
الصغيـــر” الذي ُينفـــذ بالتعاون مع الهيئة 
الوطنية لعلوم الفضاء، والخط العربي، 
و”تكنـــو” بالتعـــاون مـــع إدارة مشـــروع 
جاللـــة الملك حمد لمدارس المســـتقبل، 

وعبقري “روبوت”.

وزير التربية والتعليم يزور برنامج “تحدي صناعة عربة”

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

1000دينـــار هديــــة “األهليـــــة” للطلبــــــة الجـــــــدد
أعلنت الجامعة األهلية عن فتح باب القبول في برامجها األكاديمية للطلبة المســتجدين في الفصل الدراســي الثاني من العام 
الدراسي 2019/2020 طبًقا للوائح األكاديمية لألمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة لتسجيل 
الراغبيــن بااللتحــاق بالجامعــة أو التعرف على برامجها األكاديمية في مجمع ســيتي ســنتر، بالطابق األرضي بالقرب من مدخل 
3، والتي سوف تنطلق فعالياتها اليوم األربعاء الموافق لـ 22 من شهر يناير 2020 ولمدة 6 أيام متتالية بهدف تعريف الزائرين 

والمهتمين من المواطنين والمقيمين والخليجيين ببرامج الجامعة بدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

الجامعـــة  اعدة رئيـــس  ـ ـ ـفت مسـ ـ  وكشـ
العامـــة  ات  ـ ـ ـالم والعالقـ ـ ـؤون اإلعـ ـ لشـ
والتســـويق ثائرة الشـــيراوي عن مفاجأة 
ـاق  ـ ـن بااللتحـ ـ ـة الراغبيـ ـ ـدة للطلبـ ـ جديـ
بالجامعـــة وبمناســـبة حصـــول الجامعـــة 
األهلية على شـــهادة االعتماد المؤسسي 
واألكاديمي مـــن مجلس التعليـــم العالي 
بمملكـــة البحريـــن، حيـــث تقـــدم المنصة 
“فوجـــر” بقيمـــة 1000 دينـــار بحرينـــي 
كهدية للطلبة الجدد الراغبين بااللتحاق 
ببرنامج البكالوريوس مضافة إلى نسبة 

التخفيض المستحقة لهم طبقا لمعدالت 
الثانوية العامة والتي تصل إلى 50 %.

 وأوضحـــت مســـاعدة رئيـــس الجامعـــة 

أن أبـــواب القبول للطلبة الجدد ســـتكون 
مفتوحـــة في منصـــة الجامعة بالســـيتي 
ســـنتر وكذلـــك فـــي الحـــرم الجامعـــي، 
مؤكـــدة علـــى أن الجامعـــة تطمـــح فـــي 
اســـتقبال عـــدد من الطلبـــة الباحثين عن 
التميـــز واإلبـــداع واالنفتـــاح علـــى تعليم 
يتصـــف بالمســـتوى العالمي. كمـــا نّوهت 
إلى ترحيب الجامعـــة بالطلبة المنتقلين 
من الجامعات األخـــرى وتوفر الخدمات 
التوجيهيـــة لهم واإلرشـــادية فيما يتعلق 
بالتخصصات المناسبة لهم أو من ناحية 

معدالتهم األكاديمية.
 وقالـــت الشـــيراوي إن الجامعـــة األهلية 
حاصلـــة بجـــدارة علـــى شـــهادة االعتماد 
المؤسســـي مـــن مجلـــس التعليـــم العالي 
ــي األداء  ــودة فـ ــم الجـ ــدر قوائـ وتتصـ
ــا لنتائـــج  المؤسســـي واألكاديمـــي طبًقـ

هيئة جودة التعليم والتدريب، وهي من 
أولى الجامعات التي أدرجت في اإلطار 
الوطني للمؤهالت، مشـــددة على حرص 
قيـــادة الجامعـــة علـــى التعاون المســـتمر 
مـــع المؤسســـات ذات العالقة وخصوًصا 
مجلـــس التعليـــم العالـــي بقيادة ســـعادة 

وزير التربية والتعليم.
ـــدف  ه ب و ة  ـ ـ ـ ع م ا ج ل ا ن  أ ت  ـ ـ ـ ح ض و أ و  
اجتـــذاب الطلبة المتميزيـــن والجديرين 
بالتعليـــم الرائد، تقدم تخفيضات جزئية 
للمتفوقيـــن في المرحلة الثانوية، فتقدم 
للطلبة الحاصلين على نســـبة 80 % في 
الثانوية العامة تخفيضات جزئية تعادل 
20 % مـــن الرســـوم الدراســـية، وللطلبة 
الحاصلين على نســـبة 90 % تخفيضات 
وم  ـ ـ لرسـ ا ن  ـ ـ مـ  % 25 ادل  ـ ـ ـ تع ة  ـ ـ ـ ي جزئ
الدراسية، وللطلبة الحاصلين على نسبة 
95 % فـــي الثانويـــة العامـــة تخفيضات 

وم  ـ ـ لرسـ ا ن  ـ ـ مـ  % 50 ادل  ـ ـ ـ تع ة  ـ ـ ـ ي جزئ
ــة  ــية. ونّوهـــت إلـــى أن الفرصـ الدراسـ
متاحـــة أمام الطلبة اآلخرين لالســـتفادة 
من تخفيضات جزئية إذا أثبتوا تميزهم 

أثناء دراستهم الجامعة.
 وذكرت أن طلبة الجامعة األهلية يمثلون 
جميـــع فسيفســـاء المجتمـــع البحرينـــي 
بتنوعه الثقافـــي واالجتماعي، باإلضافة 
إلـــى تميزهـــا اآلخـــر باحتضانهـــا لطلبـــة 
من جنســـيات متعددة مـــن دول مجلس 
ـة  ـ ــدول العربيـ ـ ــي وال ـاون الخليجـ ـ التعـ
والجمهورية الفرنسية والعديد من دول 
العالـــم األخرى، مـــا ينعكـــس إيجاًبا على 
البيئة الجامعية وقيم التسامح والتآلف 
فيمـــا بين أفرادهـــا والطلبة أنفســـهم من 
خالل فـــرص التفاعل واالحتكاك بأنماط 
متعـــددة مـــن الثقافـــات واالهتمامـــات 

والتجارب اإلنسانية.

المنامة - الجامعة األهلية

ثائرة الشيراوي

الجامعة تدشن 
معرضا تعريفيا 
ببرامجها في 

السيتي سنتر اليوم

رفع طلبة كلية الحقوق بجامعة البحرين شكواهم عبر “البالد” لإلدارة العليا بالجامعة بعد أن ضاق بهم الحال ولتعذر 
الكليــة ورئاســة القســم فيهــا مــن اســتيعاب الطلبــة وحل مشــاكلهم، وعّبــر الطلبة عن مشــاكلهم باألزمة التــي ال يمكن 

السكوت عنها، واصفين حقوقهم بالضائعة.

 وذكـــر الطلبـــة لــــ “البـــالد” أن وجـــود 
بعـــض األســـاتذة الجامعييـــن العـــرب 
غيـــر المتمكنيـــن مـــن المـــواد العمليـــة 
للطلبـــة يضطرهـــم  يقدمونهـــا  ي  ـ ـ ـ ت ل ا
ـــا، وقالوا إنهـــم يعانون  لدراســـتها ذاتيًّ
“بالســـلطة  األســـتاذة  ه  ـ ـ ـ ل و يتدا ا  ـ ـ ـ مم
التقديرية” لإلجابة حيث إن األســـتاذ 
ال يقبل اإلجابة كما وردت في الكتاب 
ومرجـــع المقـــرر بل يطالبهـــم بإجابات 
أخرى، متعّذًرا بقبوله ورفضه لإلجابة 
بامتالكـــه الســـلطة التقديريـــة لتكون 

األصفار نصيب الطلبة بعد اجتهادهم 
وجدهم.

 وأشـــاروا إلـــى أن المعاملـــة التـــي ال 
تليق بالطالب ليس هي أكبر معاناتهم 
ففوقها يجاهر األساتذة بتحديهم في 
الحصول علـــى درجة االمتياز )A( في 
المقررات فضالً عن أسلوب االضطهاد 
والتعالي الـــذي ال يختلف عليه اثنان، 
كتوعد األســـاتذة لهم بدرجة )F( على 

مرأى ومسمع جميع الطلبة.
 وبّيـــن الطلبـــة أن “التصحيـــح الظالـــم 

أجبرهـــم على رفع شـــكوى إلـــى إدارة 
الكلية التي لم تتخذ إجراًء بحق بعض 
األســـاتذة إال وعـــوًدا شـــفيهة بتعديـــل 
الدرجـــات والتي لم يتم تعديلها لحين 
االمتحـــان النهائـــي علـــى الرغـــم مـــن 

اعترف اإلدارة بحق الطلبة”.
 وقال طلبـــة كلية الحقوق للبالد إنهم 
يعانـــون مـــن النتائـــج المتدنيـــة التـــي 
لـــم تكـــن مفاجـــأة لهـــم نهايـــة الفصـــل 
الدراســـي األول لمـــا لقـــوه مـــن ذات 
اإلشكالية في الفصول السابقة والتي 

تعود لنظـــام “الكيـــرف دوان” المعتمد 
في الجامعة.

الحاصـــل  “الظلـــم”  طلبـــة  ل ا د  ـ ـ ـ ق ت ن وا  
بحقهم بســـبب النظام المعتمد وقالوا 
إنـــه من غير المنصف أن يقدم الطالب 
امتحاًنـــا لمقـــرر مصـــدره يتجاوز 400 

صفحة ليصدموا “بالكيرف دوان”.
 وقـــال الطلبـــة إنـــه خالًفـــا للنظام في 
الكليـــات األخرى فإنه ال يتم اســـتثناء 
الجـــزء الـــذي تـــم االمتحـــان فيـــه في 
منتصـــف الفصـــل ليكـــون االمتحـــان 

النهائي في كل المقرر.
 وذكـــر طلبة الحقوق أنهـــم يواجهون 
ــم  ــى تقديـ ــم علـ ــن قدرتهـ ــكلة عـ مشـ
التظلم بحـــق نتائج الفصل الدراســـي 

األول في الفترة المســـموح بها والتي 
أعلنتهـــا إدارة الجامعـــة بســـبب ســـفر 
األعضـــاء اإلدارييـــن فـــي الكلية وهو 

الرد تسلموه من إدارة الكلية.

 وأوضحوا أن اإلجراءات المعتمدة ال 
تخّولهم لالطالع على درجات الفصل 
وال تســـمح الكليـــة واألســـاتذة بذلـــك 

خالًفا للكليات األخرى.

جامعة البحرين

تربــــــــــــــــط” وال  “ال تحــــــــــــل  ــــــــــــة  ـ ـ لكلي ا رة  دا إ

طلبــة “حقوق” جامعـة البحريـن: حقوقنــا “ضايعــة”

بالتنســيق والتعــاون مــع شــبكة العلــوم واالبتــكار البريطانيــة، بــدأ قطــاع التعليــم العالي بمملكــة البحريــن زيارته للمملكــة المتحدة، 
لالجتماع بممثلي عدد من مؤسســات وهيئات البحث العلمي البريطانية، في الفترة -19 26 يناير الجاري، بهدف تعزيز التعاون في 

مجال حوكمة البحوث، بين كل من مؤسسات التعليم العالي المحلية ومراكز البحوث والجامعات البريطانية.

وضـــم الوفد ممثلين عن إدارة البحث 
لمجلـــس  لعامـــة  ا ة  ـ ـ ـ ن ا م أل ا ب ي  ـ ـ ـ م ل ع ل ا
التعليـــم العالـــي، إلـــى جانـــب عمـــداء 
ومســـؤولي البحث العلمي بمؤسسات 
التعليم العالـــي الحكومية واإلقليمية 

والخاصة في مملكة البحرين.
ل  و أل ا م  و ـ ـ ـ ي ل ا ي  ـ ـ ـ ف د  ـ ـ ـ ف و ل ا م  ا ـ ـ ـ ق و
ة  ـ ـ ـ ق ال والطا ـ ـ ـ ارة وزارة األعم ـ ـ ـ بزي
واالســـتراتيجية الصناعيـــة المعنيـــة 
ــي  ـكار فـ ـ ــوث واالبتـ ـوم والبحـ ـ ـ بالعل

المملكة المتحدة.

وخـــالل هـــذه االجتماعـــات، قدمـــت 
مديـــرة إدارة البحث العلمـــي باألمانة 
عالـــي  ل ا م  ـ ـ ـ ي ل ع ت ل ا س  ـ ـ ـ ل ج م ل ة  ـ ـ ـ م ا ع ل ا
فرزانـــة المراغـــي شـــرحًا عـــن البحث 
ــن  ــن، مـ ــة البحريـ ــي مملكـ ــي فـ العلمـ
حيث أعـــداد الباحثين، واإلنفاق على 
ـات  ـ ــي مؤسسـ ـر فـ ـ ــث والتطويـ البحـ
التعليـــم العالـــي والجهـــات الحكومية 
وشـــركات األعمال، إلى جانب أهداف 
ث  ـ ـ ـ ح ب ل ل ة  ـ ـ ـ ي ن ط و ل ا ة  ي ج ي ت ا ر ت ـ ـ ـ س ال ا
العلمـــي، واألولويات البحثية للمملكة، 

مشيرًة إلى أهم المشاريع والمبادرات 
التي تنفذها األمانة العامة في ســـبيل 

تحقيق االستراتيجية.
 ومـــن جانبهـــم قـــدم ممثلـــو الجانـــب 
البريطاني شرًحا عن سياسات البحث 
العلمي في المملكـــة المتحدة، وآليات 
التمويـــل، والمجـــاالت ذات األولويـــة 
وكبرى التحديات والتي تشمل الذكاء 
االصطناعـــي والبيانـــات، وشـــيخوخة 
المجتمع، والنمو النظيف، والتنقل في 

المستقبل.

ــرت نـــور الزيناتـــي، خبيـــرة  ـا عبـ ـ فيمـ
البحوث في شـــبكة البحوث واالبتكار 
البريطانيـــة عـــن ســـعادتها بالعمـــل مع 

مجلـــس التعليم العالي في تنفيذ هذه 
الزيـــارة البحثية التي تأتي منســـجمة 
مـــع أهـــداف االســـتراتيجية الدوليـــة 

للبحوث واالبتكار التي أطلقتها وزارة 
ــتراتيجية  ــة واالسـ ــال والطاقـ األعمـ
الصناعيـــة مؤخـــًرا، الســـيما مع وجود 
العديـــد مـــن الروابـــط األكاديمية بين 
الجامعـــات البحرينيـــة والبريطانيـــة، 
األمـــر الـــذي يعـــزز العالقـــات وســـبل 

التعاون في المجال البحثي.
هـــذا وســـيقوم الوفـــد خـــالل األيـــام 
ي  ـ ـ ـ ل ث م م ن  ـ ـ ـ م د  د ـ ـ ـ ع ء  ا ـ ـ ـ ق ل ب ة  ـ ـ ـ ي ل ا ت ل ا
المؤسســـات والجامعـــات البريطانيـــة 
العريقـــة بـــكل مـــن العاصمـــة لنـــدن، 
ك  ـ ـ ـ ل ذ و  ، ا د ن ل ت ك ـ ـ ـ س ا و  ، ر ت ـ ـ ـ س ش ن ا م و
للتباحـــث وإيجاد فـــرص التعاون في 
مجال تنفيذ البحوث المشـــتركة ذات 

األولوية للبلدين.
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على هامش االجتماع مع كلية لندن الجامعية

ــة الـــبـــحـــوث ــمـ ــوكـ ــال حـ ــ ــج ــ ــن فــــي م ــديـ ــلـ ــبـ ــن الـ ــيـ ــاون بـ ــ ــع ــ ــت ــ ــز ال ــزيـ ــعـ تـ

التعليم العالي يبدأ زيارة مؤسسات البحث العلمي البريطانية

ليلى مال اهلل



معرض التدريب والتعليم بحلة جديدة في فبراير المقبل
تحــت رعايــة وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية جميل حميدان، يعود معــرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل الســنوي في 

نسخته التاسعة لالنعقاد هذا العام في يومي 3 و4 من شهر فبراير2020، وذلك في مركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج.

وبهذه المناســـبة، توجهـــت رئيس مجلس 
إدارة شركة ميدبوينت – الشركة المنظمة 
للمعـــرض الشـــيخة نـــورة بنـــت خليفـــة آل 
خليفة – بخالص الشـــكر والتقدير وعظيم 
االمتنان لوزير العمل والتنمية االجتماعية 
ودعمـــه  رعايتـــه  علـــى  حميـــدان  جميـــل 
المســـتمر لهذا المعرض منـــذ انطالقته في 

العام 2012.
وذكرت الشـــيخة نورة أن اللجنة المنظمة 
قد باشـــرت مخاطبة الوزارات والشركات 
تخصصاتهـــا  بمختلـــف  والمؤسســـات 

وقطاعاتـــه  المعـــرض  فـــي  للمشـــاركة 
المتنوعة، حيث ســـيتضمن قطاع التعليم 
وقطـــاع  والكليـــات،  الجامعـــات  ويشـــمل 

التدريـــب ويشـــمل المعاهد والمؤسســـات 
التدريبيـــة والمهنيـــة التي تمنح شـــهادات 
احترافية أو دورات تنمية المهارات والتي 
يدعم صندوق العمل )تمكين( عددًا واسعًا 
منهـــا، إضافـــة لقطـــاع التوظيـــف والـــذي 
ووكاالت  والشـــركات  الـــوزارات  يشـــمل 
التوظيف المعنية باســـتقطاب الخريجين 
والتدريـــب  التوظيـــف  فـــرص  وتوفيـــر 
الميداني لهم. وأكدت الشـــيخة نورة على 
حـــرص اللجنـــة المنظمـــة علـــى أن يكـــون 
المعرض مخصصًا للشباب البحريني شأنه 

شـــأن جميع معارض التوظيف والتدريب 
التـــي نظمتهـــا شـــركة ميدبوينـــت طـــوال 
السنوات الماضية، حيث إن أحد االهداف 

االســـتراتيجية لرؤيـــة البحريـــن 2030هو 
بحرنـــة المهن والوظائف وجعل البحريني 
خيـــارًا مفضال في ســـوق العمـــل، وتفتخر 
مبـــادرات  تقـــدم  أن  ميدبوينـــت  شـــركة 
معززة لهذا الهدف الوطني النبيل. وعبرت 
عـــن تفاؤلهـــا بالفـــرص الوظيفيـــة المتاحة 
للشباب البحريني في المرحلة المقبلة في 
ظـــل السياســـات االقتصاديـــة الحكوميـــة 
المســـتدامة التي تهدف فـــي المقام األول 
إلـــى الحفاظ على ما تتمتع به المملكة من 
مزايا تنافســـية جاذبة لالســـتثمار وقادرة 
على تهيئة البيئة اآلمنـــة المثلى المرتكزة 

على النظم التشريعية والقانونية.
أن  آل خليفـــة  نـــورة  الشـــيخة  وأضافـــت 

يكـــون  أن  أجـــل  مـــن  حثيثـــة  المســـاعي 
المعرض بالمســـتوى الذي يليق بطموحات 
الشـــباب البحريني، إذ تتراكم فيه خبرات 
8 معـــارض تـــم تنظيمهـــا خالل الســـنوات 
الماضية، داعيًة في الوقت نفسه مختلف 
فـــي  لالشـــتراك  والمؤسســـات  الشـــركات 
الوظيفيـــة  شـــواغرها  وعـــرض  المعـــرض 
التخصصـــات،  مختلـــف  مـــن  والتدريبيـــة 
منوهـــًة إلى حـــرص اللجنـــة المنظمة على 
إتاحة فـــرص إجـــراء مقابـــالت التوظيف 
أو التدريب الميداني للشركات والباحثين 
عـــن عمل ضمـــن فعاليات المعرض نفســـه، 
خاصـــة لحديثـــي التخـــرج وطلبـــة الســـنة 

األخيرة من المرحلة الجامعية.

الشيخة نورة بنت خليفة
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“جدحفــص االجتماعــي” يخضـــع لإلنشـــاءات والتطــوير
ردت وزارة العمل والتنمية االجتماعية على الخبر المعنون “بطء تقديم الخدمات بمركز جد حفص االجتماعي” في 

العدد رقم )4115( المنشور في صحيفة “البالد”، يوم االثنين 20 يناير 2020، وفيما يلي نص الرد:

إن إدارة االتصـــال بـــوزارة العمل 
تقـــدر  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
اهتمامكـــم بمصالـــح المواطنيـــن 
وضمان توفير مختلف الخدمات 
بكفـــاءة، ونود اإلفادة بـــأن مركز 
يخضـــع  االجتماعـــي  جدحفـــص 
لإلنشـــاءات والتطويـــر، وكان قد 
تم إغالقه لفترة زمنية بناء على 
متطلبـــات إعادة انشـــاء واضافة 
طابـــق ثالث ســـوف يحتوي على 
ناد نهاري للمسنين. وحرصًا على 
توفيـــر الخدمـــات للمواطنين في 
جميع محافظات مملكة البحرين، 
فقـــد تـــم التوجيـــه نحو تشـــغيل 

المركز بشـــكل جزئي واستثنائي 
لتقديـــم بعـــض الخدمـــات، وذلك 
للتســـهيل علـــى المواطنين. ومن 
المتوقع االنتهـــاء من أعمال بناء 
كبـــار  لخدمـــة  النـــادي  وتشـــييد 

المواطنيـــن، خالل النصف الثاني 
مـــن شـــهر فبرايـــر 2020م، وفيما 
يتعلـــق بالمالحظـــات المنشـــورة، 
وبعد التواصل مع اإلدارة المعنية 

اتضح ما يلي:
بشـــأن مـــا ذكـــر عن وجـــود نصف 
فـــإن  إجـــازة،  فـــي  الموظفيـــن 
رأس  علـــى  بأكملهـــم  الموظفيـــن 
العمل، وهناك موظف واحد فقط 
في إجازة سنوية من أصل العدد 
اإلجمالي لموظفي توفير الخدمة 

في المركز االجتماعي المذكور. 
وفيمـــا يخـــص انقطـــاع الماء عن 
حمامـــات المراجعيـــن، فهـــو ناتج 

عـــن خلـــل فنـــي طـــارئ وقـــد تم 
إصالحـــه فـــي نفـــس اليـــوم بعـــد 

ثالث ساعات فقط.

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بتعطـــل جهـــاز 
الترقيـــم، فإنـــه ناتـــج عـــن أعمال 
فـــي  الجاريـــة  والصيانـــة  البنـــاء 

تعديـــل  تطلـــب  حيـــث  المركـــز، 
موضـــع مكاتب موظفي الخدمة، 

إلعادة توصيل الجهاز.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مركز جد حفص االجتماعي

“العمل” ترد على 
ما نشرته “البالد” 
بشأن خروج نصف 

الموظفين إجازة

أكــد نائــب رئيــس مجلــس األمناء المدير التنفيذي لمركز عيســى الثقافي الشــيخ خالد بن خليفة آل خليفــة أن التعددية والتنوع في 
المجتمعــات هــي مــن أهم شــروط تحقق المدنيــة بمفهومها الراقي والمتكامل، مبيًنا أن ثقافة البحريــن المدنية قامت على التعددية 

والتنوع وروح التسامح والتعايش السلمي.

وأوضح في الكلمة الرئيسة في “ملتقى 
الثقافـــة المدنيـــة”، الـــذي ينظمـــه معهـــد 
المـــرأة للتنمية والســـالم، ضمن مهرجان 
القريـــن الثقافـــي، تحـــت رعايـــة رئيـــس 
الوزراء بدولة الكويت الشـــقيقة الشـــيخ 
صبـــاح الخالـــد الحمـــد آل صبـــاح، فـــي 
الفتـــرة بيـــن 20 و21 ينايـــر الجـــاري، أنه 
ال يمكـــن أن يكـــون هناك حضـــارة مدنية 
فـــي أي مجتمـــع دون وجـــود  متقدمـــة 
قبول وإخـــوان التنـــوع والتعددية التي 

فيه.

الجوانـــب  يشـــمل  التنـــوع  أن  وأضـــاف 
والمذهبيـــة  والعرقيـــة  المعرفيـــة 
والدينية والفكرية، وجميع المســـتويات 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والسياســـية 
والثقافيـــة، وتتفاعل في جو من احترام 
بيـــن  والباطنـــة  الظاهـــرة  االختالفـــات 
بعضهـــا البعـــض، مشـــيًرا إلـــى أن تطـــور 
األمنـــي  واســـتقراره  المدنـــي  المجتمـــع 
فـــي أي بلـــد هـــو نتيجـــة حتميـــة لدرجة 
التسامح ومظاهره في التعايش السلمي 
واحتـــرام وقبول التنـــوع واالختالفات، 

مستشهًدا بالبحرين وتاريخها الحضاري 
بوصفهـــا نموذجا واقعيـــا للعمق الثقافي 

للمدنية كمفهوم مطبق واقعًيا.
وبين الشـــيخ خالد بن خليفة أن الثقافة 
المدنيـــة في المجتمع البحريني مرتبطة 
باألســـس التاريخيـــة إلنشـــاء الدولة في 
الزبارة وثبات سياســـاتها في استقطاب 
التجـــار والعلمـــاء واالرتقـــاء بالمجتمـــع 
واســـتقراره، وذلك كله فـــي إطار التنوع 
والتعايـــش  والتســـامح  والتعدديـــة 
الســـلمي، مشـــدًدا علـــى أن دور الدولـــة 

ة هـــذه الثقافة لبناء  محـــوري في ترِســـيَّ
مجتمع متكامل ومتطور. 

وأضـــاف أن ذلـــك جعل البحريـــن مميزة 

عـــن دول المنطقـــة بالتعدديـــة، وانصهار 
قبـــول  مـــع  المجتمـــع،  فـــي  األقليـــات 
االختالفـــات واحترامهـــا، وتعايشـــها مع 

بقيـــة أفـــراد المجتمع بكل أمان وســـالم، 
لتصبـــح كل فئـــات المجتمع شـــريكة في 

بناء الدولة وازدهارها.

الكويت - بنا

الشيخ خالد بن خليفة ألقى الكلمة الرئيسة في “ملتقى الثقافة المدنية” 

الزبـــارة فـــي  الدولـــة  إلنشـــاء  التاريخيـــة  باألســـس  مرتبطـــة  خليفـــة:  بـــن  خالـــد 

ثقافة البحرين المدنية قائمة على التعددية والتنوع والتسامح

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة تنظيم ســوق العمل، جميل حميــدان، مدير عام شــركة تيكاي 
للغاز الطبيعي المسال ديفيد روبرتس، بحضور مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة جالل المعماري وعدد من المسؤولين بالوزارة 

والشركة.

وخـــالل اللقـــاء اســـتعرض روبرتس 
ســـير العمل في مشـــروع مرفأ الغاز 
الطبيعي المسال في مملكة البحرين 
والـــذي يقـــام علـــى مســـاحة بحرية 
تبلغ خمسة كيلومترات شمال غرب 
مينـــاء خليفـــة بـــن ســـلمان، مشـــيرًا 
الـــى خطـــة الشـــركة فـــي االعتمـــاد 
علـــى الكفـــاءات البشـــرية الوطنيـــة 
إلنجاز هذا المشـــروع الحيوي، الفتًا 
الى أن الشـــركة اختارت االســـتثمار 
فـــي البحريـــن؛ نظـــرًا لما لمســـته من 

توافـــر العوامل الجاذبة لالســـتثمار، 
ومنهـــا يســـر وســـهولة اإلجـــراءات، 
ووفقـــًا ألنظمـــة وقوانيـــن متقدمـــة 
ومتطـــورة، فضالً عن وجود العنصر 
البشري الوطني الذي يمتلك المهارة 
الوظيفـــي،  واالنضبـــاط  والكفـــاءة 
معربـــًا عـــن تفاؤلـــه بمســـتقبل هـــذه 
الشركة الكندية في المرحلة المقبلة 
المتالكها هـــذه الكفـــاءات المتميزة 
والمشـــجعة علـــى التفـــوق والنجاح 

في سوق العمل.

وأبـــدى حميـــدان ترحيبـــه باهتمـــام 
بمملكـــة  االســـتثمار  فـــي  الشـــركة 
الحكومـــة  أن  مؤكـــدًا  البحريـــن، 
األجنبيـــة  االســـتثمارات  تشـــجع 
المولـــدة للفـــرص النوعيـــة لتوظيف 
المواطنيـــن، حيـــث تقـــوم فـــي هـــذا 
اإلجـــراءات  كافـــة  بتيســـير  اإلطـــار 
المتعلقة بعمل تلك المنشـــآت، فضالً 
الوطنيـــة  بالعمالـــة  تزويدهـــا  عـــن 
المدربة، مســـتعرضًا في هذا الشأن، 
إعـــداد  مجـــال  فـــي  الـــوزارة  دور 

الكفـــاءات وتأهيلها مهنيًا وإدماجها 
في ســـوق العمـــل، وبأجـــور مجزية، 
إلى جانب توفير الحوافز المشجعة 
علـــى تطورهـــا وظيفيـــًا، كمـــا تقـــوم 
مبـــادرات  عـــدة  بتنفيـــذ  الحكومـــة 

فـــي هـــذا لشـــأن ومنها دعـــم األجور 
وتحســـين األداء وزيـــادة اإلنتاجية 

في منشآت القطاع الخاص.
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  وأعـــرب 
االجتماعيـــة، فـــي هـــذا الســـياق عن 

جديـــة الـــوزارة فـــي تعزيـــز التعاون 
النوعيـــة؛  القطاعـــات  مختلـــف  مـــع 
بهدف استقطاب الباحثين عن عمل 
لالندماج في الوظائف المســـتحدثة 

ذات المستقبل المهني الواعد.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جانب من اللقاء

ــي الــبــحــريــن ــار فـ ــم ــث ــت ــاالس ــا ب ــه ــام ــم ــت ــي” تـــبـــدي اه ــع ــي ــب ــط ــاز ال ــغ ــل “تــيــكــاي ل

استقطاب المواطنين للعمل في الوظائف المستحدثة

مخاطبة الوزارات 
والشركات 

والمؤسسات بمختلف 
تخصصاتها للمشاركة



اســتعرض الرئيــس التنفيــذي لهيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة رئيــس لجنة 
تقييم مراكز الخدمة الحكومية محمد علي القائد بضع قصص كنماذج لتأكيد صرامة 
آليــة تنفيــذ دليل تقييــم المراكز الحكومية، ضمــن متطلبات برنامــج الحكومة لتأمين 

البيئة الداعمة للتنمية المستدامة من خالل رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي.

قصص المسوق السري

ومن بين القصص التي ساقها في برنامج 
“لقـــاء مع مســـؤول” عصـــر أمـــس الثالثاء 
بمقـــر الهيئة فـــي المحرق بحضور منســـق 
البرنامـــج مديـــر إدارة االتصال والعالقات 
اإلعالميـــة فـــي مركـــز االتصـــال الوطنـــي 
فاطمة جعفر الصيرفـــي وعدد من ممثلي 
الصحـــف المحليـــة وكتـــاب األعمـــدة، مـــا 
حـــدث أثناء فترة تجريـــب تطبيق الدليل 
على بعض مراكز الخدمة من خالل فريق 
عمـــل داخلـــي مـــن الهيئـــة لمعرفـــة مـــدى 
القـــدرة علـــى تطبيـــق معاييـــر الدليل، في 
زيـــارة ألحـــد المراكـــز فـــي الـــدورة األولى 
والـــذي كان متوقًعا له الفوز بمعيار أفضل 
مركـــز في البحرين، لكن تم اســـتثناؤه من 
المعياريـــن الذهبـــي والفضي بســـبب أحد 
الموظفيـــن الـــذي كان منشـــغاًل بالحديـــث 
في الهاتف الجوال لمدة ساعة كاملة فيما 
المراجع “وكان مســـوًقا ســـرًيا” يســـتجديه 
إلنهـــاء معاملتـــه، لكنه طلب مـــن المراجع 
أن يذهـــب لموظف آخـــر، والموظف اآلخر 
أعـــاده للموظـــف األول كـــون أن معاملتـــه 
معاملـــة  ينجـــز  ولـــم  “عانـــد”  لكنـــه  لديـــه 

المراجع.

بنطلون جينز وسوالف جوال

وفـــي مركز آخر، تم اســـتثناء مركز خدمة 
مرتدًيـــا  داوم  اســـتقبال  موظـــف  بســـبب 
“بنطلون جينز” وكان يتحدث بصوت عال 
فـــي هاتفه الجوال ويأكل، وبهذا ســـقطت 

مجموعـــة مـــن المعاييـــر بســـبب موظـــف 
واحـــد ليذهب جهـــد مجموعـــة كبيرة من 
الموظفيـــن لمـــدة عـــام كامـــل بســـبب هذا 

الموظف.

الهيئة ما عندها شهادة!

وتأكيـــًدا لتطبيـــق المعاييـــر الـــواردة فـــي 
الدليـــل بصرامة، كشـــف القائـــد عن أن من 
األمـــور التي فاجأتهم في الـــدورة األولى، 
التـــي تتعلـــق بمركـــز الهيئـــة فـــي مدينـــة 
عيســـى، فالتقييـــم المبدئـــي ألـــزم الهيئـــة 
بتقديـــم شـــهادة الدفاع المدنـــي، ليواصل 
القائـــد “حين طلبناها من الدفـــاع المدني، 
تفاجأنا بمجموعة مالحظـــات تم تدوينها 
في صفحتين ونصـــف، تتعلق بمواصفات 
واشـــتراطات الســـالمة، وألن هـــذا األمـــر 
متوقـــع في كثير مـــن المراكـــز الحكومية، 
فقـــد اســـتفدنا مـــن تجربتنـــا فـــي عمليـــة 
التقييـــم، وصـــدر توجيه لتجـــاوز كل هذه 
النقـــاط وأحرزنا درجـــة امتياز بعد تغطية 
كل تلـــك المالحظـــات الواردة مـــن الدفاع 
المدني، ولك أن تتخيل لو نشب حريق أو 
حدثت حالة طارئة في مركز يتسع لـ 300 
مراجـــع ويضم عدًدا كبيـــًرا من الموظفين 
فهـــي   - هللا  قـــدر  ال   - وفيـــات  وحدثـــت 
مشـــكلة جًدا كبيـــرة، ولهذا جـــاءت ملزمة 

في الدليل لجميع الجهات الحكومية”.
وفي اللقـــاء الذي تم تخصيصـــه للوقوف 
علـــى آخر مســـتجدات نظـــام تقييم مراكز 
الخدمة الحكومية في دورته الثانية، أكد 

القائـــد أهميـــة التواصـــل مـــع الصحافيين 
الرســـالة  لتوصيـــل  األعمـــدة  وكتـــاب 
اإلعالميـــة بشـــكل صحيـــح والتواصل مع 
الجمهـــور، رافًعـــا الشـــكر إلـــى ولـــي العهـــد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، بتكليفه 
برئاســـة اللجنة، كما قدم نبذة مفصلة عن 
اللجنة وأعضائها الذين تقدم لهم بالشـــكر 
علـــى جهودهم، وعن دورها، إذ تهدف إلى 
إحداث نقلة نوعية في جودة وآلية تقديم 
الخدمات في مختلـــف المراكز الحكومية 
من خالل توحيد معايير الخدمة المقدمة، 
وتطويـــر المـــوارد البشـــرية والتجهيـــزات 
الفنية بما يعزز مبدأ الشفافية والتنافسية 
واإلبـــداع، ضمـــن معايير متقدمـــة لقياس 
األداء بمـــا يتوافـــق مع برنامـــج الحكومة 
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الحكومي 2019.

تواصل في 40 جهة حكومية

ولفـــت إلـــى أن اللجنة تســـعى لتوظيف 

التطبيقـــات  ومميـــزات  التقنيـــات 
رأي  واســـتطالع   QR اإللكترونيـــة 
العمالء عبر النظام الوطني للمقترحات 

“تواصل” كجزء من عملية التقييم. 
وفـــي هـــذا الصـــدد أشـــار إلـــى أن عـــدد 
التـــي ســـجلت فـــي برنامـــج  الشـــكاوى 
“تواصل” منذ تدشينه تجريبًيا في العام 
2014 حتـــى اآلن تتراوح بين 90 و100 
ألف شكوى وردت ضد الوزارات، وتمت 
تغطية قرابة 95 % من تلك الشـــكاوى، 
وأن حجـــم الشـــكاوى يدل على ســـهولة 
وصـــول لعـــرض الشـــكاوى، وأوضح أن 
البرنامـــج بـــدأ فـــي ذلـــك العـــام بجهتين 
همـــا وزارة الصحـــة وهيئـــة المعلومـــات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة وبلغـــت اليـــوم 
40 جهـــة حكوميـــة، وأن الهيئة تواصل 
العمـــل مع الجهات غير المســـجلة لتلقي 

الشكاوى ضمن البرنامج.

في انتظار نتائج تقييم 2

ومن جانـــب آخر، تنـــاول القائد انطالق 
أعمال اللجنة فـــي دورتها الثانية خالل 

ســـبتمبر من العام الماضي 2019، حيث 
جرى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية 
والتســـوق السري لعدد 78 مركًزا خدمًيا 
حكومًيـــا ويجـــري العمـــل علـــى اعتمـــاد 
النتائـــج النهائيـــة، أمـــا في تقييـــم العام 
فقـــد  األولـــى،  الـــدورة  فـــي  أي   2018
حققـــت 10 مراكز “المســـتوى الذهبي” و 
8 مراكـــز “المســـتوى الفضـــي”، وفق 94 
معيـــاًرا منها 64 معياًرا أساســـًيا والبقية 
“معايير متقدمة”، مشيًرا إلى أنه لضمان 
جودة خدمات أعلى، تم تغيير عدد من 
المعاييـــر وإضافة معاييـــر متقدمة غير 
إلزاميـــة جديـــدة، وهـــي: عـــدم تجـــاوز 
وقـــت االنتظار للعميل لمـــدة 15 دقيقة، 
اإللكترونـــي  للتحـــول  خطـــة  ووجـــود 
للخدمـــات التي يقدمها المركز، وبالتالي 
تحفيـــز إيجـــاد حلـــول مبتكرة مـــا يعزز 
جودة الخدمة ويرفع مســـتويات الرضا 

لدى العمالء.

فرق التقييم والتجاوب

للتقييـــم  فـــرق   ٤ تشـــكيل  وتـــم 

وأكثـــر مـــن ٢٠ مقيًمـــا مـــن ٥ جهات 
بقيـــادة مركـــز البحريـــن للدراســـات 
االســـتراتيجية والدوليـــة والطاقة، 
التعليـــم  جـــودة  ضمـــان  هيئـــة 
والتدريـــب، جامعة البحرين، ديوان 
صلـــة  شـــركة  المدنيـــة،  الخدمـــة 
الخليـــج، باعتبارها جهـــات محايدة 
ال تقـــدم خدمـــات وال تنـــدرج ضمن 

عملية التقييم.
الجهـــات  تجـــاوب  أن  إلـــى  يشـــار 
الحكومية في تقييم الدورة األولى 
وحرصها على التطوير انعكس على 
ممارساتها، ومن ضمن أبرز األمثلة: 
تطوير القنوات اإللكترونية وجعلها 
إنجـــاز  فـــي  للعميـــل  األول  الخيـــار 
معاملتـــه، وإعادة النظر في التوزيع 
الجغرافـــي للمراكز واالســـتغناء عن 
المراكـــز المتجاورة مـــع عدم التأثير 
علـــى نســـبة االزدحـــام فـــي المراكز، 
إلـــى جانب االســـتثمار فـــي المراكز 
وتأكيـــد توافرهـــا لتبقـــى قريبة من 

العمالء.

محمد القائد يتحدث في “لقاء مع مسؤول” 
الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة التقييم محمد القائد

القائد: 100 ألف شكوى من المواطنين والمتسوق السري زار 78 مركًزا في 2019
موظـــف “عنيـــد” وآخـــر “داوم ببنطلـــون جينـــز” أســـقطا معاييـــر “تقييم مراكـــز الخدمـــة الحكومية”

ــدة ــيـ ــصـ ــمـ ــن وعــــــــرض “الــــــمــــــاركــــــات” الـ ــ ــائـ ــ ــزبـ ــ ــس الــــنــــاعــــم أبــــــــرز الـ ــ ــن ــ ــج ــ ال
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علوي الموسوي

سعيد محمد من المحرق

محالت بيع المالبس المستعملة... متنفس لذوي الدخل المحدود

المالبــس  لبيــع  والمتقابلــة  المتالصقــة  المحــالت  مــن  طويــل  خــط 
المستخدمة، خط يتمدد يوما بعد يوم، دكانا بعد دكان، يمكنك أن تجد 
أي شــيء ممــا يمكن لبســه، فســتان عرس، حذاء رياضــي، كرفته، وبدله 
رســمية، وربطــة شــعر، أمامهــا شــنطة نســائية، والكثيــر مــن الحاجيات 

واألغراض التي ال يجمعها ببعضها البعض سوى الجدران.

زبائـــن هـــذه المحـــالت هـــي العمالة 
األجنبيـــة ذات الدخـــل المنخفـــض، 
ومن جملتهم الباكستانيون والهنود 
والبنغاليـــون، وأبرزهـــم الفلبينيون، 
ويركـــز أصحاب هذه المحالت على 

الجنس الناعم من هذه الجاليات.
أكثـــر مـــن 20 محـــال تجاريـــا علـــى 
خـــط واحـــد يتخـــذون مـــن شـــارع 
بـــاب البحريـــن فـــي المنامـــة مقـــًرا 
لهـــم، ســـوق كبيرة تبدأ من مســـجد 
الخواجة في المنامة لحد الكنيســـة 
التي تقع آخر شـــارع باب البحرين. 
وعنـــد ســـؤالنا إياهـــم عـــن الموقـــع 
أصحـــاب  أجـــاب  اتخـــذوه  الـــذي 
المحالت “تتخذ الجاليات األجنبية 
هذه المنطقة سكنا ومقرا للمعيشة، 
ويعـــد هـــؤالء الزبائن الرئيســـين لنا 
لذلك اســـتهدفنا هـــذه العمالة بفتح 

محالتنا على هذا الشارع”.
ويفيد أصحاب المحالت وجميعهم 
مـــن الجاليـــة اآلســـيوية بأن ســـوق 
تشـــهد  المســـتخدمة  المالبـــس 
انتعاشا كبيرا في العاصمة المنامة، 
مؤكديـــن أن المحـــالت التجارية لم 
تعد تستوعب المعروضات من هذه 
المالبس، وأن الطلب على البضاعة 
الجاليـــات  قبـــل  مـــن  جـــًدا  كبيـــر 

األجنبية.
وأوضحوا أنهم قاموا بعملية إنعاش 
تجارية إلى محالت تجارية واسعة 
تقع على شـــارع بـــاب البحرين، بعد 
أن كانـــت هـــذه المحـــالت التجارية 
مرتًعا للحشـــرات لطول المدة التي 
أغلقـــت فيها وعرضـــت لإليجار من 

قبل مالكها.
ولفتـــوا إلـــى أنهـــم يقدمـــون حلوال 

ناجعة للعمالة األجنبية التي تستلم 
مرتبـــات منخفضة تتـــراوح ما بين 
الزبائـــن  وأن  دينـــارا،  و220   120
في نمو كبير، ما جعل هذه الســـوق 

تنتعش وتتوسع يوًما بعد يوم.
“البـــالد” كان لهـــا وقفـــة مـــع بعـــض 
زبائن هذه المحـــالت إذ أكدوا أنهم 
يقصـــدون هـــذه المحـــال التجاريـــة 
بســـبب انخفـــاض أســـعار بضاعتها، 
هـــذه  كـــون  وأنهـــم ال يتحسســـون 

البضاعة مستخدمة.
وبينـــوا “نجـــد فـــي هـــذه المحـــالت 
ضالتنـــا، أســـعار منخفضة للمالبس، 

األحذيـــة، الشـــنط، وغيرهـــا، ونحن 
نتبضـــع هنـــا الكثيـــر مـــن األغـــراض 
ويمكننـــا أن نشـــتري أكثر من عشـــر 
قطـــع بمبلغ ال يفوق الســـبعة دنانير 

كأقصى حد”.
تقـــول الفلبينيـــة جينيـــس توماس 
وهـــي عاملـــة فـــي إحـــدى شـــركات 
النظافـــة “راتبـــي قليل جـــًدا وهو ال 
يفـــوق 135 دينـــارا، وال يمكنني أن 
أشـــتري مالبـــس أو أحذيـــة جديدة 
الرتفاع أســـعار هـــذه البضائع، لذلك 
أقصد هذه المحـــالت بين كل حين 
مـــن أجـــل التبضـــع والوقـــوف على 

بعض القطع ألشتريها”.
وأكـــد الفلبينـــي ريتـــس وهـــو أحـــد 
مقدمـــي األطعمة في أحد المطاعم 
الموجـــودة فـــي العاصمـــة المنامـــة 
“أنـــا أحـــب هـــذه المحـــالت كونهـــا 
رخيصـــة جـــًدا ويمكننـــي أن أجـــد 
ضالتي فيها”، مشـــيًرا إلى أنه يحب 
المالبـــس الرياضية ويجد في هذه 
والكثيـــر  منهـــا  العديـــد  المحـــالت 
مـــن األخذيـــة والمالبـــس الرياضية 

المتنوعة رخيصة الثمن.
أقبـــال  محمـــد  الباكســـتاني  أمـــا 
فقـــال “فـــي الحقيقـــة ال أقصد هذه 

المحـــالت ألشـــتري لنفســـي، لكنني 
إذا أردت أن أرجـــع لموطنـــي أقـــوم 
بزيـــارة هـــذه المحـــالت مـــن أجـــل 
كهدايـــا  يلـــزم  مـــا  وأخـــذ  التبضـــع، 
ألسرتي، إذ إن دخلي قليل جًدا وال 
يمكنني أن أشتري من محالت تبيع 

المالبس الجديدة”.
ســـيف  البنغالـــي  القـــول  وشـــاطره 
اإلســـالم “أقـــوم بالتبضـــع مـــن هذه 
المحالت بسبب رخص معروضاتها، 
وأشـــتري باســـتمرار منهـــا كـــون أن 
الدينـــار  يتعـــدى ســـعرها  القطـــع ال 
الواحـــد، وهو ســـعر أكثـــر من ممتاز 

بالنسبة لنا”.
القطع الكثيـــرة المعروضة في هذه 
المحالت ذات أسعار منخفضة تبدأ 
مـــن ٥٠٠ فلس حتـــى دينار ونصف 
الدينـــار، ويمكنـــك أن تجـــد قمصانا 
رياضيـــة ألنديـــة محليـــة وعالميـــة 
شـــهيرة، فهنالك قميص إلى النادي 
األهلـــي البحرينـــي، بجنبـــه قميص 
خاص بنادي مانشســـتر اإلنجليزي، 
وأحذية من ماركة نايك وأديداس، 
وشـــنط من ماركة لويـــس فينتون، 
وسي كي، وباربري والعديد العديد 

من العالمات التجارية المشهورة.

المتسوقون 
فيما يعشقون 

مذاهب.. مراتب.. 
عجائب



يتواصل اهتمام الحكومة الرشيدة وعلى رأسها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالمواطنين بجميع المواضيع التي يقومون بتداولها على مواقع التواصل االجتماعي، أو في الصحف وعلى مستوى 
جميع المجاالت، ويحرص صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء على العمل والمتابعة والتوجيه لكل المســؤولين على تلبية جميع احتياجات المواطنين خصوصا في الجانب العالجي والصحي، وهذا القطاع شــهد من خالل دعم و قيادة 
سموه تحقيق قفزات نوعية غير مسبوقة، تحدثت عنها المنظمات الدولية واإلقليمية المختصة حول العالم ومنها منظمة الصحة العالمية والتي أشادت بما وصلت إليه تجربة البحرين من مرحلة متقدمة لتقديم رعاية وخدمة عالجية 

للمواطنين والمقيمين على أرضها جعلتها نموذجا يحتذى به في المنطقة.

اليـــوم وضعـــا أصبـــح يشـــكل معانـــاة كبيـــرة  “البـــاد”  وتطـــرق 
للمواطنين من خال الشكاوى واالتصاالت التي وصلتنا من عدد 
مـــن المواطنين عن معاناتهـــم اليومية من النقص الحاد باألدوية 
والذي أصبح يعاني منه عدد كبير من المراكز الصحية منذ فترة 
والزال مستمرا ومن دون أن تبدي الجهات المسؤولة أي أسـباب 

واضحـة لهذا النقص.
وأكد الموطنون خالها عدم توافر األدوية، منوهين إلى أن بعض 
االدوية غير المتوافرة تعد من األدوية المهمة الســـتمرار حياتهم 
والتـــي قد يؤدي توقفهم عن تناولها إلى مضاعفات وخيمة على 
صحتهم ومنها أدوية مرضى القلب والسكري وإبر السكري التي 
تصرف لمرضى الســـكري ممن يعانون البدانة والســـمنة المفرطة 
لتســـاعدهم فـــي تخفيف الـــوزن أيضـــا، بل ووصلـــت إلى حبوب 

االسبرين وقطرات العيون وقطرات األذن وغيرها.
ويـــروي أحـــد المواطنين المتقاعدين ألمـــه ومعاناته في حصوله 
على دواء الســـكري، واضطراره لشرائه من الصيدليات الخاصة، 
بعد تردده على صيدلية المركز الصحي التابع له مرات عدة على 
أمل أن يتوافر، ما اضطره للتوجه للمستشفيات الخاصة، وفتح 
ملف جديدة، وإجراء فحوصات مخبرية وربما إشعاعية وبأسعار 
مكلفة شـــكلت ضغطا ماديـــا على حياته، وفتـــح بابا لمصروفات 
جديدة لم تكن بالحســـبان سابقا، مشيرا إلى أن حالته مثل كثير 
من الحاالت مواطنين أصبحوا يشـــترون الدواء من الصيدليات 
الخاصـــة، منوها بأن نقص األدويـــة ليس وليد الصدفة، بل عانى 
منـــه وآخرين في الســـنوات الســـابقة، حتى بعد أن تم اســـتبدال 
بعـــض االدويـــة باألدوية “الجنيســـة” لكن الظاهرة اســـتمرت ولم 
يتـــم وضع حل جذري لها، وأصبحـــوا “يهجرون” المراكز الصحية 
والتـــي كانـــت ماذهم األول، بدل من أن يســـمعوا من الصيدلية 
“الدواء غير موجود” ربما يتوافر بعد أسبوع، وهو ما ينطبق 
علـــى مرضـــى يتعالجـــون في مجمـــع الســـلمانية الطبي، 
خصوصا مرضى األمراض المزمنة كالضغط والســـكري 
إذ تصـــرف أدويتهـــم ناقصة لعـــدم توافرها ومنها بعض 

المضادات الحيوية والتي تكون أسعارها غالية.
وأكـــد عـــدد مـــن مرضى القلـــب أن العديد مـــن أدويـــة القلب غير 
متوافـــرة أيضـــا، بينمـــا أشـــار بعضهـــم الـــى أن الـــدواء الخافـــض 
للكولســـترول فـــي الدم “ليبتور”، والذي يشـــكل عدم اســـتخدامه 
أيضـــا خطـــورة على حيـــاة المرضى مثل أدوية القلـــب ايضا غير 
متوافـــر، وعلـــى الرغم من صـــرف واســـتخدام “البدائل” في هذه 
االدويـــة، بـــل تجاوز األمر الى أمر آخر أكثـــر أهمية وتعقيدا وهو 
عـــدم توافـــر التطعيمـــات ومنهـــا تطعيـــم مضـــاد لألنفلونـــزا التي 

تنتشر بشكل كبير مع الطقس البارد.
ويتطلـــع المواطنـــون إلـــى أن تأخـــذ الـــوزارة مطالـــب وشـــكاوى 
المواطنين محمل الجد، وأال تنسى توجيهات الحكومة بضرورة 
االهتمـــام بالمواطنيـــن وتوفير متطلباتهـــم خصوصا في الجانب 

الصحي. 
وتـــم نشـــر العديـــد مـــن المشـــاكل التـــي يواجههـــا المواطنين في 
الحصـــول علـــى االدوية في مواقع التواصـــل االجتماعي، إذ يتم 
تحويلهـــم من المركز الصحي الى المستشـــفى من أجل الحصول 
على الدواء، ولكنهم في المستشـــفى يتفاجـــأون بعد توافره في 
صيدلية المستشفى خصوصا األدوية الغالية الثمن، بل إن بعض 
المرضـــى يتندرون من أن بعض قطرات العيون، والقطرات التي 
تســـتخدم لعـــاج التهابـــات األذن أصبحت ال تتوافـــر، بل وحتى 
حبـــوب األســـبرين التي تعد مـــن االدوية الرخيصـــة والتي يجب 

توافرها للمرضى.
وكانت الوزارة قد أكدت في تصريحات صحافية، أنها توفر أكثر 
مـــن 1300 صنف دوائي لمختلف الحـــاالت المرضية، وتتابع هذا 

الملف المهم بحرص واهتمام كبيرين.
وتعمـــل علـــى تجنيـــب أي نقـــص وارد قـــد يحدث نتيجـــة لزيادة 
معـــدل االســـتهاك أو لتعثـــر بعض الشـــركات في توريـــد األدوية 
مما تتعامل معه الوزارة بســـرعة اســـتجابة عاليـــة لتلك الحاالت 
والتوجيـــه بتوفيـــر البدائـــل المضمونـــة والفعالـــة والتـــي تكـــون 

مطابقة ألكثر االشتراطات دقًة وسامة في مجال الصيدلة.

واشـــارت الوزراة إلى ان ميزانية صـــرف األدوية تبلغ 50 مليون 
دينار يتم توزيعها على أدوية األمراض المزمنة كالقلب وأمراض 
الســـكري وأدويـــة األورام وغيرهـــا، وأن انخفـــاض كميـــة بعـــض 
االدوية ال يحدث إال في نطاق وأطر محدودة للغاية ويتم تعزيز 
الكميـــات فورا وبالســـرعة المطلوبـــة من جانب مخـــازن الوزارة، 
والذي يحدث نتيجة ألمور طارئة وخارجة عن الســـيطرة تتعلق 
باســـتكمال إجـــراءات التوريـــد من جانـــب الشـــركات والموردين 
لألدويـــة أو نتيجة لتوقف بعض المصانع عن العمل وتغيير جهة 
االســـتيراد وغيرهـــا من المســـببات التي تمثل تحديـــات حقيقية 

في مجال صناعة الدواء على المستوى العالمي.
وبينـــت وزارة الصحـــة أنهـــا تقـــوم بتوفيـــر األدويـــة مـــن خـــال 
مناقصتيـــن رئيســـتين وهي مناقصة الشـــراء الخليجـــي الموحد 
الـــذي يغطـــي نســـبة المشـــاركة فيها نحـــو 80 % مـــن احتياجات 
الـــوزارة من األدويـــة، والمناقصـــة المحلية التـــي تغطي نحو 20 
% فقـــط من االحتيـــاج والتي تتضمن بعض البنـــود غير مدرجة 
في الشـــراء الخليجي الموحد، إذ إن جميع هذه األدوية مسجلة 
في مملكة البحرين أو إحدى الوكاالت والهيئات الدولية العالمية 
وذلـــك لضمـــان جودتهـــا وفاعليتهـــا، مشـــيرة إلـــى أن البحريـــن 
تشـــترك مع جميع دول الخليج في الشـــراء الموحد واســـتخدام 
األدويـــة الجنيســـة، الذي يأتـــي بعد اتباع إجـــراءات عدة لضمان 
كفاءتها، وبعض الدول المتقدمة تقوم بصناعة األدوية الجنيسة 
بمواصفـــات عاليـــة، إذ يبلغ اســـتخدامها أكثر مـــن 70 % كأدوية 
جنيسة بضمان كفاءتها بديل لألصلية في مختلف أنحاء العالم.
وأكـــدت وزارة الصحـــة أنها تعمل باســـتمرار علـــى تعزيز الجهود 
لارتقـــاء بآليـــات العمـــل وتقييم ودراســـة االحتياجـــات الحالية 
والمســـتقبلية انطاقـــا من خطـــط تطويرية طموحة تســـعى إلى 
إيجـــاد الحلـــول الفعالة والممكنـــة لضمان عدم حـــدوث أو تكرار 
أي نقـــص محتمـــل فـــي األدويـــة نتيجـــة أي أســـباب أو عوامـــل 
وذلـــك لصالح خدمة جميـــع المرضى من المواطنيـــن والمقيمين 

بالبحرين.

50 مليون دينار ألدوية األمراض المزمنة
ــدر بــشــأن انــقــطــاعــهــا بــمــواقــع الــتــواصــل ــن ــاوى جـــراء نــقــصــهــا... وت ــك ــش ــد ال ــزاي ت
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المنامة - وزارة الداخلية

الجنائـــي  اإلعـــام  شـــعبة  نّظمـــت 
بـــاإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلـــة 
الجنائيـــة بالتعـــاون مع شـــركة نفط 
البحريـــن )بابكـــو( محاضرة توعوية 
حول أضرار المواد المخدرة وُســـبل 

حماية المجتمع منها .
عـــدة  المحاضـــرة،  وتضمنـــت   

بالمخـــدرات  تتعلـــق  موضوعـــات، 
علـــى  التعـــرف  وكيفيـــة  وأنواعهـــا، 
واألســـباب  المتعاطـــي،  الشـــخص 
المؤديـــة إلـــى ذلـــك ، ودور األســـرة 
إقامـــة  فـــي  والجامعـــة  والمدرســـة 
ســـياج، يمنـــع الشـــباب مـــن االنزالق 

إلى تلك اآلفة.

“المباحث” تنّظم محاضرة توعوية لمنسوبي “بابكو”

إنشاء قاعدة بيانات صحية للوقاية من األمراض
محافـــظ الشـــمالية يلتقـــي ممثلـــي مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي والشـــخصيات المؤثـــرة فـــي عالـــي

في إطار استكمال خطوات اعتماد منظمة الصحة العالمية لكافة قرى 
ومدن المحافظة الشمالية ضمن برنامج المدن الصحية واختيار عالي 
نموذًجــا، اجتمــع محافــظ الشــمالية علــي العصفور مع عــدد من ممثلي 
مؤسســات المجتمع المدني والشــخصيات المؤثرة في عالي، ناقالً لهم 
تحيات وتقدير وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل 

خليفة وتمنياته بالتوفيق والنجاح في مشروع المدن الصحية.

بّيـــن  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
المحافـــظ للحضور، معايير اختيار 
المـــدن  لبرنامـــج  نموذًجـــا  عالـــي 
ومرتكـــزات  وأهـــداف  الصحيـــة، 
البرنامج التي تعتمد على الشراكة 
بيـــن القطـــاع الحكومـــي والخاص 
وإســـهامات  ودور  واألهلـــي، 
الحصـــول  فـــي  المدنـــي  المجتمـــع 
علـــى اعتمـــاد المنظمـــة، مـــن مبـــدأ 
الجميـــع  مســـئولية  الصحـــة  أن 

وبالجميع، مشـــدًدا علـــى دور الفرد 
وتأثيره فـــي المدن الصحية، مبيًنا 
المسئولية الجماعية ودور الوقاية 
في تعزيز الحيـــاة الصحية، بهدف 

تحسين جودة الحياة.
 وأشار المحافظ إلى أهمية ترتيب 
األولويـــات الصحيـــة فـــي الحيـــاة 
اليوميـــة ودور ذلـــك فـــي الوقايـــة 
منّوًهـــا  األمـــراض،  مختلـــف  مـــن 
إلـــى أهمية إنشـــاء قاعـــدة بيانات 

نظـــًرا  الواقـــع،  تعكـــس  صحيـــة، 
لدورهـــا فـــي المعالجـــات، وإعـــداد 
الخطـــة، مؤكـــًدا دور البرنامـــج في 
فـــرص  إلـــى  التحديـــات  تحويـــل 

ومبادرات.
ممثـــل  اســـتعرضت  ذلـــك،  بعـــد   

حـــوراء  األســـتاذة  الصحـــة  وزارة 
الصحيـــة  المـــدن  مشـــروع  علـــي 
والمحـــاور والمعاييـــر التـــي يجـــب 
الحصـــول  أجـــل  مـــن  توافرهـــا 
علـــى اعتمـــاد المنظمـــة، موضحـــة 
أن معظـــم المعاييـــر متوفـــرة فـــي 
عالـــي ولكنهـــا بحاجـــة إلـــى بعـــض 
الخطـــوات التـــي تتطلب مشـــاركة 
األهالي ومســـاهمتهم بالتعاون مع 

المحافظة من أجل االعتماد.
 وعبـــر األهالـــي عـــن اســـتعدادهم 
للمشـــاركة والعمـــل لدعـــم برنامـــج 
عالـــي،  فـــي  الصحيـــة  المـــدن 
مســـتعرضين عدًدا مـــن التحديات 
المشـــروع،  تواجـــه  قـــد  التـــي 
والمقومـــات التـــي تعـــّزز إمكانيـــة 

الحصول على االعتماد.

علي العصفور

المنامة - بنا

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

بحــث األميــن العــام للمؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان المستشــار ياســر 
شــاهين مــع ضابــط االتصــال بالســفارة البريطانيــة ديــف بــراون، تعزيــز 
التعــاون بيــن المؤسســة الوطنية والســفارة البريطانية، وذلــك عبر إقامة 
عدد من البرامج التدريبية في مجال حقوق اإلنسان، تنفيًذا الختصاصات 

المؤسسة الوطنية في مجال تلقي الشكاوى وآلية التعامل معها. 

 كمـــا تـــم التطـــّرق إلى جوانب التعاون المشـــتركة بيـــن الجانبين في مجال 
بنـــاء القدرات وتبـــادل الخبرات على صعيد حمايـــة وتعزيز احترام حقوق 
اإلنسان، والمتطلبات الضرورية لتمكين المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

من القيام بدورها الفعال في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

تعزيز التعاون بين المؤسسة 
الوطنية والسفارة البريطانية

بازار خيري لشراء أجهزة لعالج سرطان الثدي
عـــرض مجموعـــة كبيـــرة مـــن األكسســـوارات وأدوات المطبـــخ والكتـــب ولعـــب األطفـــال

أعلنت جمعية البحرين لمكافحة الســرطان عزمها تنظيم البازار الســنوي الثامن في 
قاعــة االحتفــاالت الكبــرى بنادي الخريجين في العدلية، يومي الجمعة والســبت 28 

و29 فبراير 2020 من الساعة 9:30 صباًحا حتى الساعة 5:30 مساء.

الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
المبـــادرة  هـــذه  إن  فخـــرو  عبدالرحمـــن 
التبرعـــات  لجمـــع  تهـــدف  الســـنوية 
وتخصيـــص ريعهـــا لشـــراء أجهـــزة طبية 
الصحـــة،  لـــوزارة  بهـــا  والتبـــرع  حديثـــة 
وكشـــف عـــن أنـــه ســـيتم تخصيـــص ريع 
البـــازار هـــذا العـــام للمســـاهمة في شـــراء 
جهازيـــن لمســـاعدة األطبـــاء فـــي عـــاج 
الغـــدد  ومعرفـــة  الثـــدي  ســـرطان  أورام 
نتائـــج  وتحســـين  المصابـــة  الليمفاويـــة 
العاج بالنســـبة إلى المصابات بســـرطان 

الثدي.
عـــرض  ســـيتضمن  البـــازار  أن  وأوضـــح 

األكسســـوارات  مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة 
وأدوات المطبـــخ والكتب ولعب األطفال 
واألثـــاث والســـجاد والكثيـــر مـــن الســـلع 
المنزليـــة وغيرها، مضيفا أن أســـعار هذه 
المعروضـــات متاحة أمام جميع الراغبين 

بالتبرع، إذ تبدأ من دينار واحد.
يشـــار إلـــى أن حصيلـــة البـــازار الســـنوي 
الســـابق الـــذي نظمتـــه جمعيـــة البحريـــن 
 2018 العـــام  فـــي  الســـرطان  لمكافحـــة 
أسهمت في شراء جهاز تشخيص وعاج 
Neu� )أورام الدمـــاغ والجهـــاز العصبـــي 

 )ronavigation Navigation System
بكلفـــة إجماليـــة قدرهـــا 200 ألـــف دينار، 

وجرى التبـــرع به لدائرة الجراحة بمجمع 
الســـلمانية الطبي، ويعتبر هذا الجهاز من 
بيـــن األجهـــزة الضروريـــة في تشـــخيص 
وعاج ســـرطانات أورام الدماغ والجهاز 

العمريـــة  الفئـــات  لمختلـــف  العصبـــي 
فـــي دقـــة وســـرعة  ومســـاعدة األطبـــاء 
العمليـــات  نتائـــج  لتحســـين  التشـــخيص 

الدقيقة والمعقدة.

المنامة - جمعية البحرين لمكافحة السرطان



قالــت المحاميــة ليلــى المرباطي إن المحكمة الكبرى المدنية الثانية، أغلقت باب المرافعة في دعوى مواطن وزوجته 
مرفوعــة ضــد مستشــفى وجــراح قلب معــروف، بعدما تعرضــت ابنتهما الوحيدة لشــلل كامل إثر إجــراء عملية القلب 
المفتوح لها وهي بعمر 5 سنوات تقريبا، إذ ال تستطيع الطفلة حاليا الكالم أو المشي أو تحريك أي جزء من جسدها، 
وســتبقى طــوال حياتهــا تتعالــج تأهيليا ما دمر مســتقبلها نهائيا، وتخلــف لها عجز بنســبة 95 %، وإن الهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الطبية “نهرا” ألقت بالخطأ الطبي على الطواقم الطبية التي شاركت في عالجها.

ومـــن المقرر أن تنطـــق بحكمها في 
القضية بجلســـة 29 ينايـــر الجاري، 
إذ يطالـــب موكالها - والـــدا الطفلة 
- المستشـــفى والجـــراح بتعويـــض 
وقـــدره 110 آالف دينار مع الفوائد 
التجارية، والتكفل بمصاريف إعادة 
تأهيـــل ابنتهمـــا لـــدى مركـــز إعـــادة 

تأهيل خاص.
الدعـــوى  وقائـــع  أن  وأوضحـــت 
تتمثـــل فـــي أن الطفلـــة ولـــدت في 
العـــام  بدايـــة  وفـــي   ،2011 أبريـــل 
فنقلهـــا  للحمـــى  تعرضـــت   2012
والداها للمستشـــفى، وبعد فحصها 
تبيـــن وجـــود عيـــب خلقـــي يتمثـــل 
بثقـــب كبيـــر بقلبها، وعليـــه راجعوا 
مركـــز القلـــب لـــدى المدعـــى عليـــه، 
وأعلموهـــم بحاجتها إلغالق الثقب 

عن طريق عملية القسطرة.
وفـــي شـــهر مـــارس 2012 أجريـــت 
طبيبـــة  قبـــل  مـــن  القســـطرة 
بالمستشفى، لكن لم تنجح العملية، 

ما اضطر المدعين لالستجابة لقرار 
جـــراح القلـــب المعـــروف - المدعى 
عليـــه الثاني - وإجـــراء عملية فتح 

قلب.
وبالفعـــل أجريـــت لها عمليـــة القلب 
 2015 مايـــو   6 بتاريـــخ  المفتـــوح 
مـــن قبـــل الجـــراح المعـــروف، وبعد 
والديهـــا  الطاقـــم  أبلـــغ  االنتهـــاء 
بـــأن العمليـــة نجحـــت ويتوقعـــون 
استيقاظ ابنتهما بعد بضع ساعات، 
لكنها لم تستيقظ إلى اليوم التالي، 
فأصيبا بالذعر وألّحا لمعرفة ســـبب 
عـــدم اســـتيقاظها، فأبلغهم المدعى 
عليـــه الثانـــي أنـــه وأثنـــاء العمليـــة 
األكســـجين  مـــن  فقاعـــات  دخلـــت 

للقلب.
أن  لوحـــظ  البنـــت  وباســـتيقاظ 
جســـدها متشـــنج وفاقـــدة للقـــدرة 
علـــى التحـــرك والتكلم، وبســـؤالهم 
دخـــول  أن  أبلغوهمـــا  حالتهـــا  عـــن 
أتلـــف  للقلـــب  الهوائيـــة  الفقاعـــات 

الســـيطرة  وأفقدهـــا  مخهـــا  خاليـــا 
بالكامـــل علـــى جســـدها وحركتهـــا، 
وأودعـــت بقســـم العنايـــة القصـــوى 

لمدة شهر.
وخضعـــت الطفلة البالغـــة من العمر 
حينهـــا 5 ســـنوات للعـــالج التأهيلي 
لـــدى المستشـــفى، لكـــن ذلك فشـــل 
في إعادتهـــا لحالتها الطبيعية، فتم 
إرســـالها إلـــى العـــالج بالخـــارج في 
بريطانيا، واســـتجابت هناك بشـــكل 
تدريجي للعالج، لكن بعد نحو أكثر 
من ســـنة تم قطع عالجها وإعادتها 
للمملكة بالرغـــم من أن األطباء في 
انقطـــاع  بعـــدم  نصحـــوا  بريطانيـــا 
عالجهـــا خوفـــا مـــن ازديـــاد حالتها 

سوءا. 
وبعـــد معاناة تبيـــن أن عالج مجمع 
الســـلمانية الطبـــي المتوافـــر لديـــه 
غيـــر كاٍف الحتياجـــات البنـــت، لـــذا 
األول  عليـــه  المدعـــى  تكفـــل  فقـــد 
بمصاريـــف عالجها في مركز خاص 

متخصص بإعادة التأهيل.
وأشـــارت المرباطـــي إلـــى أن ركـــن 
الضرر المـــادي والمعنوي قد تحقق 
بفقدان البنت حقها في عيش حياة 
طبيعيـــة نتيجـــة فقدانهـــا التحكـــم 
والوعـــي الكامـــل وإدراك مـــا حولها 
وهـــي ال تـــزال طفلـــة فـــي مقتبـــل 
العمـــر، إضافـــة إلـــى مـــا أصابها من 
لعـــالج  آالم جســـمانية وخضوعهـــا 
دائـــم وإعاقات مزمنـــة نتيجة لعدم 
العناية واإلهمال وما رافق ذلك من 

حزن وأسى.
وأضافت أن األضـــرار المادية التي 
تمثلـــت فيما تكبـــده المدعي األول 
والثانية من مصروفات اســـتنزفت 

مدخولهمـــا ومدخراتهما أثناء فترة 
عالج ابنتهما في بريطانيا، باإلضافة 
لألضرار الســـابقة والمستقبلة التي 
عانوهـــا وســـيعانون منهـــا لمعانـــاة 
ابنتهما الوحيدة لكل هذه اإلعاقات 
مـــدى  ســـتالزمها  التـــي  المزمنـــة 
المستشـــفى  إهمـــال  فـــإن  حياتهـــا، 
والمدعى عليـــه الثاني حرم ابنتهما 
مـــن عيـــش حياتهـــا بشـــكل طبيعي 
ما أدى إلى الحالة النفســـية السيئة 

التي ألمت بهم.
وقـــررت بـــأن الطفلة عانـــت الكثير 
بســـبب الخطأ الذي قام بـــه الطاقم 
العمليـــة،  عـــن  المســـؤول  الطبـــي 
فحياتها تحولت من طفلة طبيعية 
إلى طفلة مقعدة ال تستطيع المشي، 
وال تســـتطيع أن تمـــارس طفولتهـــا 
كبقيـــة األطفـــال ولـــن تســـتطيع أن 
تمارس شبابها، كون أن مدة العالج 
ســـتالزمها مـــدى الحيـــاة، وأن مبلغ 

التعويـــض المطالب بـــه لن يجبر إال 
جزءا مـــن الضرر المـــادي الحاصل، 
فحيـــاة هـــذه الطفلة انتهـــت داخل 
غرفة العمليات بالخطأ الذي ارتكبه 
الطاقـــم الطبـــي وهي من ســـتعاني 

طوال عمرها من هذا الخطأ.
عليهـــم  المدعـــى  بإلـــزام  وطالبـــت 
ابنتهمـــا  بعـــالج  التكفـــل  باســـتمرار 
لـــدى مركز خـــاص بإعـــادة التأهيل، 
والتضامـــم  بالتضامـــن  وإلزامهـــم 
بأن يـــؤدوا للمدعييـــن مبلغا وقدره 
100000 دينـــار تعويضا عما أصاب 
البنـــت مـــن أضـــرار نتيجـــة الخطـــأ، 
وكذلك بإلزامهم بدفع مبلغ 10000 
للمدعين تعويضا عمـــا أصابهما من 
أضرار ماديـــة ومعنويـــة، وبالفائدة 
القانونيـــة باعتبـــار أن المستشـــفى 
يمارس نشـــاطا تجاريا طبيا، فضال 
عـــن رســـوم الدعـــوى ومصروفاتها 

ومقابل أتعاب المحاماة.

ليلى المرباطي

طفلة ُتعالج تأهيليا مدى الحياة بعد فشل عملية القلب المفتوح
ــة بـــالـــكـــامـــل ــ ــول ــ ــل ــ ــش ــ ــب الــــحــــمــــى وخــــــرجــــــت م ــ ــب ــ ــس ــ دخـــــلـــــت ب

والداها يطالبان 
بتعويضهما ماديا 

ومعنويا بـ110 
آالف دينار

تم قطع عالجها 
في بريطانيا 

وإعادتها رغم 
تحذير األطباء

local@albiladpress.com
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ــي الــعــمــلــيــة ــاز الــمــســتــعــمــل فـ ــه ــج ــال ــي ب ــل تــقــن ــخــل ــود ل ــ ــرا”: ال وجـ ــ ــه ــ “ن

جراحون: ليست مضاعفات بل تسرب للهواء نتيجة خطأ

جــاء فــي تقريــر الهيئــة الوطنية لتنظيم المهن والخدمــات الطبية “نهرا” الصادر بتاريخ 2 يونيــو 2019، وأودع بملف القضية، أن طبيب 
التخديــر ضمــن الطاقــم قــرر بــأن نســبة الخطــأ الحاصل نادرة وتقــدر بـــ 0.2 - 0.3 % فقط، أما الجــراح المعروف فقال إنه تم اســتخدام 
الجهاز ذاته قبل وأثناء وبعد هذه العملية بعدما استبدل الجزء الخاص باألكسجة، مقررا بأن ما حدث هو مضاعفة نادرة الحدوث، ولم 

يسبق أن حدثت في أي من العمليات التي أجراها.

فـــي حيـــن أفـــاد 3 جراحي قلـــب، اثنان 
منهـــم من الخـــارج، بأن ما حـــدث ليس 
مضاعفة اعتيادية، بل هو تسرب كمية 
كبيـــرة غيـــر طبيعية من الهـــواء نتيجة 
خطأ حدث أثنـــاء بداية وضع المريضة 
علـــى جهـــاز القلـــب والرئـــة الصناعيـــة، 
مـــا ترتـــب عليـــه تســـرب الهـــواء للجهة 
الدمويـــة  واألوعيـــة  للقلـــب  اليســـرى 

والتسبب بأضرار في الدماغ.
أمـــا والـــدا الطفلـــة بشـــأن المضاعفـــات 
فقررا ما شرحه لهما 3 أطباء أن العملية 
بســـيطة وال تستغرق الكثير من الوقت، 
وأن مـــا ســـيتخلف عنهـــا مجـــرد ندبـــة 

صغيرة في بدن الطفلة.

وانتهـــت اللجنـــة بعد التحقيـــق إلى أنه 
لـــم يتبيـــن لهـــا مـــا يثبـــت وجـــود خلـــل 
بالجهاز المســـتخدم أثنـــاء العملية، ولم 
يثبـــت أن الجهـــاز قام بإصـــدار أي إنذار 

بوجـــود خلل في عمله، كمـــا لم يقم 
مركـــز القلـــب بتقديـــم أي تقريـــر 

فنـــي مـــن الشـــركة المصنعـــة 
للجنة يثبت من خالله خلل 
الجهـــاز؛ وذلـــك علـــى الرغم 

مـــن اســـتعداد الشـــركة لفحص 
الجهاز وتقييمه.

الحظـــت  كمـــا 
اســـتمرار العمـــل 
لتكملة  بالجهاز 

العملية ذاتها فضال عن اســـتخدامه في 
حاالت أخرى بعد تلك الحادثة، ولم يقم 
مركـــز القلب لـــدى المدعى عليـــه األول 
بتقديم نســـخة من إقرار الموافقة على 

الخضوع للعملية الجراحية، 

الذي قام بتوقيعه أهل المريضة؛ للتأكد 
ممـــا إذا كان تـــم ذكـــر التعـــرض لجلطة 
المضاعفـــات  ضمـــن  جســـيمة  هوائيـــة 
المتوقعـــة فـــي مثـــل هـــذا النـــوع مـــن 
العمليـــة الجراحيـــة أو تـــم تبصيـــر أهل 

المريضة باحتمالية حدوثها.
وتابعـــت: وعليـــه فقد خلصـــت إلى أنه 
علـــى الرغم من أن التعـــرض لإلصابات 
العصبيـــة والدماغيـــة أثنـــاء العمليـــات 
تحـــدث  قـــد  لألطفـــال  القلبيـــة 
بنســـبة ضئيلـــة جـــدا، إال أن مـــا 
تعرضت له المريضة كان بســـبب 
كميـــة ضخمـــة وغيـــر اعتياديـــة 
حـــدوث  إلـــى  أدى  الهـــواء  مـــن 

تلفـــا جلطـــة  ســـببت  هوائيـــة 
دماغيا، ترتب عليه 
احتيـــاج المريضة 
إلـــى عملية تأهيل 

مـــن  يكـــن  لـــم  وذلـــك  المـــدى؛  طويلـــة 
المضاعفـــات االعتياديـــة المتوقعـــة في 
مثل هذا النـــوع من العمليات، بل كانت 
نتيجـــة خطأ طبـــي، إذ إن كميـــة الهواء 
التي تسربت للجهة اليسرى للقلب ومن 
ثـــم للدورة الدموية كانت كبيرة لم يتم 
االنتبـــاه لها مبكرا ونتـــج عنها ضرر بالغ 
فـــي المـــخ، وكان للتأخـــر في اكتشـــاف 
تلك الكمية الكبيرة من الهواء والتعامل 

معها أثر ضار على المخ.
ونظرا لعدم تزويد اللجنة بالملف الطبي 
الكامـــل الموثـــق لتفاصيـــل اإلجـــراءات 
الطبية وتسلســـلها الزمنـــي والتي تمت 
قبـــل العمليـــة وبعدها، فـــإن اللجنة ترى 
أن المســـؤولية تضامنية بيـــن الطواقم 
الطبيـــة المشـــرفة علـــى حالـــة المريضة 
أثناء العملية الجراحية للطفلة، وقدرت 

نسبة العجز المتخلف بنسبة 95 %.

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح المديـــر العـــام لمديريـــة شـــرطة 
محافظة العاصمة بأن شرطة المديرية، 
تمكنت خالل 24 ساعة من تلقي البالغ 
مـــن القبض علـــى شـــخص بحريني )29 
عامـــًا( مشـــتبه بقيامـــه بســـرقة ســـيارة 

وإغراقها في البحر.
وأوضـــح أن المديريـــة وإثر تلقيها بالغا 
في هذا الشـــأن، قامت بمباشرة عمليات 
البحـــث والتحـــري والتـــي أســـفرت عـــن 
تحديـــد هويـــة المذكور والقبـــض عليه، 
واتضح أنه قام بسرقة السيارة من أحد 
معارض السيارات بمنطقة سترة وتعمد 

إغراقها في البحر بمنطقة كرزكان.
شـــرطة  لمديريـــة  العـــام  المديـــر  وأكـــد 
اتخـــاذ  جـــاٍر  أنـــه  العاصمـــة  محافظـــة 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة، تمهيدًا 
النيابـــة  إلـــى  عليـــه  المقبـــوض  إلحالـــة 

العامة.

القبض على مشتبه 
به بسرقة سيارة 
وإغراقها في البحر

“المختبر اإلبداعي” ينظم برنامج “معّلم ومتعّلم القرن الـ 21”
فـــي ظـــل تســـارع وتيـــرة المتغيـــرات علـــى الصعيديـــن المحلـــي والعالمـــي

نظــم المختبــر التدريبــي اإلبداعــي لقــاًء تعريفًيــا خاًصا ببرنامــج “معلم ومتعلــم القرن 
الحــادي والعشــرين” وهــو البرنامج األول من نوعه في البحرين، الذي يســتند لمهارات 
القرن الحادي والعشرين بوصفها مرتكًزا أساسًيا لإلطار الرابع لمراجعة أداء المدارس 
الحكومية والخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب، بمشاركة واسعة ضمت عدًدا من 
المعلمين والمعلمين والقيادات التربوية والطلبة وأولياء أمورهم، وذلك مساء السبت 

المنصرم بمقر الجمعية البحرينية لتنمية المرأة في منطقة الرفاع.

وفي كلمتها االفتتاحية، أشـــارت رئيســـة 
عليـــاء  اإلبداعـــي  التدريبـــي  المختبـــر 
اللقـــاء  مـــن  الهـــدف  أن  إلـــى  العســـكري 
التعريفـــي هـــو إطـــالع المشـــاركين علـــى 
التـــي  والمنطلقـــات  واألســـس  الفلســـفة 
يقـــوم عليها برنامج معلـــم ومتعلم القرن 
الحـــادي والعشـــرين، الـــذي تشـــرف عليه 
الطالـــب  ودعـــم  التعليـــم  شـــؤون  لجنـــة 
بالمختبـــر، وذلـــك في ســـياق االســـتجابة 

لالحتياجـــات التدريبية الفعلية للمعلمين 
وتيـــرة  تســـارع  ظـــل  فـــي  والمعلمـــات 
المتغيـــرات المســـتمرة والمتالحقـــة على 
المســـتويين المحلـــي والعالمي، وضرورة 
تحديـــد المهـــارات المطلوبـــة التي ينبغي 
الحـــادي  القـــرن  ومتعلـــم  معلـــم  علـــى 
والعشرين اكتسابها واإللمام بها والتمكن 
من توظيفها بشكل احترافي في الفضاء 
التعليميـــة  العمليـــة  لتفـــرز  المدرســـي؛ 

التعلميـــة أفـــراًدا متمكنين مـــن المهارات 
األكاديميـــة والحياتية الداعمة، وقادرين 
ومواجهـــة  والمنافســـة  التأقلـــم  علـــى 

التحديات.
وأشـــار رئيس لجنة االتصـــال المجتمعي 
بالمختبـــر فاضل حبيب  إلى أن البرنامج 

تـــم تصميمه بعد مشـــاورات مســـتفيضة 
مـــع الخبـــراء والمستشـــارين التربوييـــن 
والقيادات التعليمية والقيادات الوسطى 
والمعلميـــن بالمـــدارس ممن لهـــم خبرات 
متراكمـــة وباع طويل في تطوير العملية 
التعليميـــة التعلميـــة؛ بهدف بنـــاء قدرات 

هيئـــات التدريس والوقـــوف على أفضل 
التجارب والممارسات التعليمية لصناعة 
األثر فـــي الحقل التعليمي والوصول إلى 
متعلـــم قادٍر علـــى التعامل مـــع متطلبات 
المراحل الالحقة لتخرجه من المدرســـة، 
ســـواًء كانـــت متعلقـــة بمتابعـــة تعليمـــه 

العالي أم االنخراط في سوق العمل.
المختبـــر  إدارة  وذكـــرت عضـــو مجلـــس 
وإحـــدى المدربـــات فـــي البرنامـــج حنان 
مرهـــون إلـــى أن برنامـــج “معلـــم ومتعلم 
القرن الحادي والعشرين” قد تم تصميمه 
بطريقـــة موازية وذي ُبعدين أساســـيين، 
األول إعـــداد وتدريـــب المعلـــم، واآلخـــر 
إعـــداد وتدريـــب المتعلـــم للقـــرن الحادي 
التوجهـــات  مـــن  انطالًقـــا  والعشـــرين، 
الحديثة في تعليم الطلبة كيف يتعلمون.

المختبر التدريبي اإلبداعي

اللقاء التعريفي
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ــن ــيـ ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ ــن الـ ــ ــي ــ ــي ــ ــاض ــ ــري ــ ــل ــ ــف ل ــ ــح ــ ــت ــ م

الصالح: جميع عمليات زراعة الكلى ناجحة

قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية 
باالتفاق مع مجلس الوزراء، تعمل على وضع الضوابط وااللتزامات للبدء في 
تطبيق قواعد االستفادة من األطباء المحليين العاملين خارج نطاق الوزارة، 

على أمل االنتهاء من وضع هذه الضوابط وتطبيقها هذا العام.

ها على ســـؤال للنائب   ولفتـــت فـــي ردِّ
ســـتراتيجية  ا ل  و ـ ـ ـ ح م  ـ ـ ـ ش ا ه ح  ا ـ ـ ـ ف
الوزارة في زرع األعضاء إلى أن ندرة 
عمليـــات زراعة األعضـــاء والبالغة في 
متوســـطها الســـنوي 8 إلى 10 عمليات 
يعـــود لعدم توفر المتبرعين، مع األخذ 
باالعتبار وجـــود قانون يحظر االتجار 

باألعضاء.
 وأكـــدت الصالـــح أن كل الجراحـــات 
التي تمت لزراعـــة الكلى في البحرين 

ـة، وأن وجـــود حـــاالت  ـ ـت ناجحـ ـ كانـ
مضاعفات لبعض المرضى هي حاالت 
نادرة.  وأشارت إلى وجود تعاون بين 
البحريـــن والمملكة العربية الســـعودية 

في تبادل الخبرات.
 إلى ذلك، مّرر مجلس النواب مقترًحا 
يقضـــي بإنشـــاء متحـــف للرياضييـــن 
البحرينيين باســـم “المتحف الرياضي 

الوطني”.
ودعـــا أصحـــاب المقتـــرح إلـــى اختيار 

ـم الرياضيـــة البحرينيـــة  ـ ـ ل ـد المعا ـ أحـ
ـة البحريـــن أو مدينـــة  ـ ـارزة كحلبـ ـ البـ

ــف  ــة المتحـ ــة إلقامـ ــة الرياضيـ خليفـ
عليها.

3 معتذرين
ســـجلت جلســـة مجلـــس النـــواب 
الخامســـة عشـــر من الدور الثاني 
الخامـــس  شـــريعي  ت ل ا ل  ـ ـ ـ ص ف ل ل
محمـــد  لنـــواب:  ا ن  ـ ـ ـ م ا  ر ا ذ ـ ـ ـ ت ع ا
بوحمود، علي إســـحاقي وعيسى 

الكوهجي.

تغطية الجلسة:
سيدعلي المحافظة وليلى مال اهلل

تصوير: رسول الحجيري

وزيرة الصحة فائقة الصالح

هل أثمر النعناع حاًل لصيادي الروبيان؟

ال عقد بين “البلديات” وشركات استشارية لمدفن عسكر
ــاءات ــ ــط ــ ــع ــ ــى تــقــيــيــم ال ــلـ ــف: الـــــــــــوزارة تـــعـــمـــل عـ ــ ــل ــ خ

أكد وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن 
البحريــن ليس لديها عقد مع أي شــركة استشــارية حتــى اآلن، وأن الوزارة 
ــا فــي مرحلــة تقييــم العطــاءات لشــركة استشــارية وقانونيــة ومالية  حاليًّ

وهندسية إلدارة المدفن.

ه على ســـؤال للنائب   وأشـــار فـــي ردِّ
عمـــار البنـــاي بشـــأن حجـــم النفايات 
الصلبة والمنزلية والتجارية المتولدة 
ـــا، إلى أن  ا فـــي البحريـــن حاليًّ شـــهريًّ
هنـــاك جهوًدا كبيرة تبذل حيال ملف 
مدفـــن عســـكر، حيث إن هنـــاك عدًدا 
مـــن المبادرات التي يتـــم العمل على 

البدء في تنفيذها.
 ولفـــت إلى أن أول خطـــوة اتخذتها 
الـــوزارة تتمثل في فصـــل المخلفات 
ة  د ا ـ ـ ـ ع إ و  ، ى ر ـ ـ ـ خ أل ا ن  ـ ـ ـ ع ة  ـ ـ ـ ب ل ص ل ا
اســـتخدامها في أعمال الدفان وبناء 
الطبقـــة الســـفلى مـــن الطـــرق، وذلك 

لزيادة العمر االفتراضي للمدفن.
ـتفادة  ـ ــة االسـ ــاح تجربـ ـّوه بنجـ ـ  ونـ
مـــن المخلفـــات الزراعيـــة مـــن خال 
تحويلهـــا إلـــى ســـماد، حيـــث عمدت 
الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات 
ـــا  إلـــى االســـتفادة مـــن 10 طـــن يوميًّ
مـــن المخلفـــات الزراعيـــة والتي يبلغ 
ـــا، وهـــو مـــا  ـــا يوميًّ حجمهـــا 280 طنًّ
دفـــع الـــوزارة إلـــى العمل علـــى طرح 

المشروع لاستثمار.
وأكـــد أن المدفـــن كان يـــدار بطريقة 
بدائيـــة، ولم تكـــن هناك اشـــتراطات 
ســـامة كافية، للوقاية مـــن الحرائق 

وتســـرب النفايـــات للميـــاه الجوفية، 
وكان مفتوًحـــا لعبـــث الخارجين عن 

القانون.
العمـــل جـــار علـــى  ـــى أن  ل إ ـت  ـ فـ  ول
دراسة اســـتخدام تكنولوجيا الحرق 
للمخلفات المنزلية واالســـتفادة منها 

في إنتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة، وهو 
األمر المعمول به في دول عديدة.

ولفت إلى أن تراجع حجم المخلفات 
المودعـــة فـــي مدفن عســـكر الذي لم 
يتبـــق من عمره إال ســـنتان بـــات أمًرا 

ملحوًظا.

عمار البناي

اختتم مجلس النواب مناقشات معالجة 
أوضـــاع الصياديـــن وقـــرار منـــع الصيـــد 
بطريقة الكراف بالدعوة إلى إعادة النظر 
فـــي التعويضـــات، واالحتفـــاظ برخـــص 
الصيـــد وتحويلهـــا لرخص صيـــد بحري، 
والتعويـــض عن األضرار التي لحقت بهم 

خال فترة المنع.
 وأكـــد المجلس ضـــرورة إدمـــاج البحارة 
فـــي برامج الـــوزارة، وإشـــراك الجمعيات 
ـواب  ـ ـ ن ال ــس  ـ اء مجل ـ ـ ـة وأعضـ ـ المختصـ
فـــي مناقشـــة كل مـــا يتعلـــق بموضـــوع 
الصياديـــن، وشـــطب القضايـــا القانونيـــة 
ة  ك ر ـ ـ ـ ش ء  ا ـ ـ ـ ش ن إ و  ، م ـ ـ ـ ه د ض ة  ر ر ـ ـ ـ ح م ل ا

للصيادين.
 وقبل ذلك، دعا النائب بدر الدوسري إلى 
الرفـــق بالصياديـــن وأســـرهم، مـــن خال 
تخصيـــص تعويضـــات عادلـــة للصيادين 
ــاب الرخـــص، مقترًحـــا تســـهيل  وأصحـ

إجراءات اســـتخراج السجات التجارية 
كتعويض ألصحاب الرخص.

أن  ســـلمان  بـــي  ن ل دا عب ب  ـ ـ ـ ئ ا ن ل ا ى  ورأ  
ـل لصيـــادي  ـ ـر البديـ ـ ـم توفـ ـ ـ ـة ل ـ الحكومـ
الروبيـــان عندمـــا منعت الصيـــد بالكراف 
بداعـــي الحفـــاظ علـــى البيئـــة البحريـــة، 
ـرص  ـ ـ ف ن  ـ ـ ـ دي لصيا ا ح  ـ ـ ـ من ى  ـ ـ ـ ل إ ا  ـ ـ ـ عًي دا

المساهمة في عملية االستزراع.

 ودعا النائب محمد السيسي إلى ضرورة 
تعويـــض صيادي الروبيـــان عما لحق بهم 
من أضرار نتيجـــة صدور قرار المنع قبل 

انتهاء الموسم. 
ورأى النائـــب ممـــدوح الصالح أن حديث 
الوزارة عن ســـامة البيئة البحرية “كام 
فضفـــاض”، حيـــث مـــا زال الروبيان رغم 
قرارات المنع يباع في األســـواق بأسعاره 

الطبيعية.
 وذهـــب النائـــب محمد العباســـي إلى أن 
قـــرارات منع الصيد بالكراف ال عاقة لها 
بالبيئة البحرية واإلضرار بها، ومتســـائاً 
عن كميـــات الروبيـــان التي يتـــم صيدها 

والمصدرة للخارج.
 وذكـــر النائـــب خالـــد بوعنـــق أن الـــوزارة 
كانت تســـتعين بصيادي الروبيان لحفظ 
مـــاء وجههـــا، مـــن خـــال التغطيـــة على 

فشلها في تجربة استزراعه.

عصام خلف

ــة مــلــف الــبــحــارة ــش ــاق ــن ــم م ــت ــت ــخ “الـــــنـــــواب” ي

شركة للصيادين وتعويضهم عن األضرار

أفصـــح وكيـــل البلديـــات بوزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
نبيـــل أبوالفتح عن وجود مســـاع إلنشـــاء 
شـــركة لاســـتزراع الســـمكي مكونـــة مـــن 
الحكومـــة وأصحاب المهنـــة، وذلك كجزء 
مـــن التعويـــض لصيـــادي الروبيـــان عن ما 

لحق بهم من أضرار.
 جاء ذلك، خال المناقشـــة العامة بجلسة 
سياســـة  يضاح  ت ـ ـ ـ س ال ب  ا و ـ ـ ـ ن ل ا س  ـ ـ ـ ل ج م
ــد البحـــري  ــأن ملـــف الصيـ ــة بشـ الحكومـ

وتعويضات صيادي الروبيان.
 مـــن جهتـــه، قال وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام 
خلـــف إن قـــرار منـــع “الكـــراف” هـــو قـــرار 
مجلـــس الـــوزراء. وبّين أن رخـــص الصيد 
ــه،  ــيادي للدولـــة وال يعـــّوض عنـ حـــق سـ
وأن تعويـــض هـــذه الفئـــة يأتـــي مراعـــاة 
للصيادين، حيث تم تشـــكيل لجنة لتقدير 
أصولهـــم، وتـــم االســـتعانة بـــذوي الخبـــرة 

مـــن جمعيات الصيادين وخـــارج البحرين، 
وعليه تم عرض شراء هذه األصول.

وذكـــر أنـــه تم حتـــى اآلن تعويـــض 16 من 
صيـــادي الروبيان، بإجمالي مبالغ 332 ألف 
دينار، فيما تم إنهاء إجراءات 4 صيادين، 
فـــي الوقـــت الـــذي يتـــم فيـــه اســـتكمال 
تعويـــض 42 صياًدا بإجمالـــي مليون و62 

ألف دينار.
البـــد  ضـــرورة  الدفـــان  أن  ى  ـ ـ ـ ل إ ت  ـ ـ ـ ف ل و  

منهـــا، وتم تحديـــد مواقعه فـــي المخطط 
الهيكلـــي االســـتراتيجي للمملكـــة، حيـــث 
يتم اســـتخدام هـــذا الدفان في المشـــاريع 
التنمويـــة الكبـــرى.  وبّيـــن أن الـــوزارة ال 
تصـــدر أية رخصة دفان دون دراســـة األثر 
البيئـــي لهـــا، وأن الموافقـــة البيئيـــة هـــي 
األســـاس. وأشار إلى أن الدراسات العلمية 
أكـــدت أن 70 % ممـــا تجرفـــه شـــباك الجر 
القاعيـــة هي مـــن األصبعيات والقشـــريات 
واألعشـــاب، وأن الروبيان يمثل 30 % من 

إجمالي حصاد هذه الشباك.
 وذكر أن إحصائيات إدارة الثروة السمكية 
تشـــير إلى زيادة كميات األسماك الزعنفية 

في سنة 2019 بنسبة 18 %.
ولفت إلى أن إدارة خفر السواحل ضبطت 
خـــال فتـــرة المنـــع أكثـــر مـــن 11 طن من 
الروبيـــان بطريقة الكـــراف، و279 مخالًفا، 
مؤكـــًدا أن الوزارة في طـــور زيادة الرقابة 

البحرية وقوارب المراقبة.

نبيل أبوالفتح

25 ألـــف دينـــار متوســـط تعويضـــات صيـــادي الروبيـــان

إشراك “البحارة” في مشروع االستزراع السمكي

ها على سؤال  قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن كلفة إنشاء مستشفى واحد ال تقل عن 100 مليون دينار. وبينت في ردِّ
نيابي أن إمكانية إنشاء مستشفى عام يوازي مستوى مستشفى السلمانية في المرافق واإلمكانات أمر بالغ الصعوبة.

إلى  الفعلية  الشمالية والجنوبية  المحافظتين  وأكــدت حاجة 
ا على دراســة إمكانية  مستشفى عام، حيث يجري العمل حاليًّ
إنشاء مستشفى عام في المحافظة الجنوبية. وبّينت الصالح 

أن إنشاء المستشفيات يتطلب توافر األرض وتوافر الميزانية. 
وأوضحت أن توجه الوزارة في ظل هذه الظروف هو تحسين 

مستوى الرعاية األولية تفعياً لمبدأ الوقاية خير من العاج.

يتكـــّرر ال  الســـلمانية  ى  ف ـ ـ ـ ش ت س م  : ة ـ ـ ـ ح ص ل ا ة  ر ـ ـ ـ ي ز و

100 مليون دينار أقل كلفة إلنشاء مستشفى عام

قال وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة تعمل على وضع برنامج لالستفادة من المبالغ 
المحصلة من كلفة البنية التحتية من خالل طرح مناقصات خالل الفترة المقبلة لتسريع وتيرة توصيل الخدمات.

ه على ســـؤال النائـــب فاطمة القطري حـــول أبرز   ولفـــت فـــي ردِّ
القرارات التي اتخذتها لجنة تقدير البنية التحتية، إلى أن بحث 

تحديد الكلفة استغرقت سنة كاملة للبت في أمرها.

 وذكر أن الغرض الرئيسي من هذه الكلفة هو توليد موارد بلغت 
حتـــى اآلن نحـــو 9 ماييـــن دينار، وذلك للمســـاهمة في تســـريع 

وتيرة توصيل الخدمات.

ــع وتـــيـــرة تــوصــيــل الــخــدمــات ــري ــس ــت ــف: ل ــلـ خـ

قريًبا.. مناقصات الستثمار “ماليين البنية التحتية”
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المنامة - المصرف المركزي

أعلن مصـــرف البحريـــن المركزي 
أنـــه تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقم 
 )ISIN BH0007854I60(  65
مـــن أذونـــات الخزانـــة الحكومية 
الشـــهرية التي يصدرها المصرف 

نيابة عن حكومة البحرين.
وتبلـــغ قيمـــة هـــذا اإلصـــدار 100 
مليون دينار لفترة اســـتحقاق 12 
شـــهرًا تبـــدأ فـــي 23 ينايـــر 2020 
وتنتهي فـــي 21 يناير 2021، كما 
بلغ معدل ســـعر الفائدة على هذه 
األذونـــات 2.60 % مقارنة بســـعر 
الفائدة 2.61 % لإلصدار الســـابق 

بتاريخ 26 ديسمبر 2019.
وبلغ معدل سعر الخصم 97.436 
% وتم قبول أقل سعر للمشاركة 
بواقـــع 97.392 %، علمـــًا أنـــه قد 
بنســـبة  اإلصـــدار  تغطيـــة  تمـــت 

196 %. كمـــا بلـــغ الرصيـــد القائم 
ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار 

ما قيمته 2.110 مليار دينار.

%  2.6 ــيــهــا  عــل ــدة  ــائـ ــفـ الـ ســعــر  ــدل  ــعـ مـ بــلــغ 
ألذونــات خــزانـــة شهــريـــة

عـــروض وتســـهيالت عقاريـــة لمواجهـــة ركـــود القطـــاع

وســــط جـــدل متصــاعـــد عــمــن سيتحكـــم بالمــال

“استأجر وتملك”.. أفكار لبيع الشقق والمنازل

البنوك المركزية تبحث مستقبل العمالت الرقمية

تبتكر شركات التطوير العقاري أساليب إعالنية وترويجية كثيرة، 
لمواجهة ضعف الطلب الذي أصاب الســوق المحلية مؤخًرا تماشًيا 

مع الهدوء االقتصادي.

“اســـتأجر وتملـــك”، “احصل على 
البنـــوك”،  وســـاطة  دون  شـــقتك 
“اســـكن وادفـــع بعد 3 أشـــهر”، “ال 
تشـــيل هم األثـــاث، نحـــن نؤمنه 
مـــع البيـــت”، “فيلتك بيـــن يديك 
مـــن  الكثيـــر  وغيرهـــا  اليـــوم”، 
العبارات وأســـاليب الجذب التي 
بتنـــا نراها منتشـــرة فـــي مناطق 

البحرين.
إلـــى  اإلعالنـــات  هـــذه  وتشـــير 
ارتفـــاع العـــرض مقابـــل الطلـــب، 
أن  مراقبـــون  يؤكـــد  حيـــن  فـــي 
منحـــى  تأخـــذ  بـــدأت  األســـعار 
تنازليـــا تماشـــًيا مـــع الركـــود في 
القطاع، فيما يشـــير باحثون عن 
ســـكن أن األســـعار لم تتغير، لكن 

أصبحت هناك تسهيالت أكثر.
وقـــال رجـــل األعمـــال، صاحـــب 
التجاريـــة،  الغـــروب  مؤسســـة 
صالح فقيهـــي لـ”البالد”: إن هناك 
الطلـــب  فـــي  ملحوظـــا  تراجعـــا 

ســـواء علـــى الشـــراء أو التأجير، 
الســـوق عمومـــا  فـــي  والتـــداول 
انخفض وأثر على األســـعار التي 

هبطت هي األخرى.
وتابع “نرى العديد من اإلعالنات 
علـــى  الجديـــدة  الترويجيـــة 
السوق، التي تشير إلى انخفاض 

الطلب”.
وأشـــار فقيهي إلى وجـــود أفكار 
وبدع جديـــدة ظهرت في اآلونة 
العقاريـــة  بالســـوق  األخيـــرة 
المعروضـــة  للعقـــارات  للترويـــج 
ســـواء للبيـــع أو التأجيـــر، عازيـــا 
ذلـــك إلـــى ســـبب تشـــبع الســـوق 
بالمبانـــي والعمـــارات مـــن جهـــة، 
وضغط البنوك على المستثمرين 
بســـداد  والمـــاّلك  والمطوريـــن 

القروض من جهة أخرى.
وأضـــاف “تدفـــع هـــذه األســـباب 
أصحاب المباني إلى طرح أفكار 
جديدة وعرض تسهيالت تجذب 

المشـــترين، كتخفيض الســـعر أو 
البيع باألقساط من أجل تحريك 
العقار بدال من أن يكون رأسماله 
مجمـــًدا لفتـــرة طويلـــة خصوصا 
أن الوضـــع يتـــأزم يومـــا بعد يوم 
وال توجد بادرة أمل في تحســـن 
الوضـــع بالســـوق العقاريـــة علـــى 

المدى القريب”.
وخالف السمســـار جاســـم الحمد 
مـــا جـــاء بـــه فقيهـــي مـــن حيـــث 
شـــركات  أن  مؤكـــًدا  األســـعار، 
التطوير بالفعل تطرح الكثير من 
األفكار الجاذبة للمشـــترين، وقد 
تقدم تســـهيالت لكن كل ذلك لم 

يؤثـــر على األســـعار، حيث بقيت 
ثابتة دون تغييـــر، وإذا تراجعت 

تكون بنسب قليلة جًدا.
ويتـــراوح ســـعر الشـــقة المكونـــة 
ومطبـــخ  وصالـــة  غرفتيـــن  مـــن 
وحمامين بين 65 و75 ألف دينار، 
والتشـــطيبات،  المـــكان  بحســـب 
إذا  ألًفـــا   85 إلـــى  ترتفـــع  وقـــد 
احتـــوت على 3 أو 4 غرف. وبّين 
الحمد أن برامج وزارة اإلســـكان 
االجتماعـــي،  الســـكن  خصوصـــا 
المعروف باســـم “مزايا” هو الذي 
يحرك ســـوق العقارات الســـكنية 
حالًيا؛ كونـــه ُيمّول حتى 81 ألف 
دينـــار، لمـــن يتـــراوح راتبـــه بين 
600 دينار و1200 دينار، على أن 

يدفع ربع الراتب قسًطا شهرًيا.
وأوضـــح أن الضغـــط أكثـــر على 
العقـــار التجاري، فهو الذي يعاني 

من الكساد.
المشـــروعات  كلفـــة  أن  يذكـــر 
فـــي  االســـتثمارية  العقاريـــة 
البحريـــن تقـــدر بنحـــو 30 مليـــار 

دوالر.

قـــال بنـــك إنجلتـــرا المركـــزي والبنـــك المركـــزي 
بنـــوكا مركزيـــة  إن  الثالثـــاء  أمـــس  األوروبـــي 
رئيســـة ســـتبحث معـــا إمكانية إصـــدار عمالت 
رقميـــة خاصة بها وســـط حديـــث متصاعد عن 

مستقبل المال ومن سيتحكم فيه.
وأضـــاف البنكان أن البنـــوك المركزية لبريطانيا 
ومنطقـــة اليورو واليابان والســـويد وسويســـرا 
ســـتتبادل خبراتهـــا في إطـــار مجموعة جديدة 

يرأســـها بينـــوا كوير، وهو مســـؤول ســـابق في 
البنـــك المركـــزي األوروبـــي، بالتعـــاون مـــع بنك 
التســـويات الدوليـــة. وتســـرع البنـــوك المركزية 
في أنحاء العالم خطى دراســـة إمكانية إصدار 
عمـــالت رقمية خاصة بها بعد ســـعي فيســـبوك 

إلصدار العملة ليبرا.
يتصـــدر  الصينـــي  المركـــزي  البنـــك  أن  ويبـــدو 
الســـباق بين البنوك الرئيسة وأنه بصدد إصدار 

عملتـــه اإللكترونيـــة، وإن كانـــت تفاصيـــل هذا 
المشروع مازالت شحيحة جدا.

وقـــال بنك إنجلتـــرا والبنك المركـــزي األوروبي 
فـــي بيـــان ”المجموعـــة ســـتعكف علـــى تقييـــم 
والفنيـــة  والعمليـــة  االقتصاديـــة  الخيـــارات 
لتصميـــم )العملـــة(، بمـــا في ذلـــك التوافـــق عبر 
الحـــدود، فضـــال عن نقـــل المعرفة فيمـــا يتعلق 

بالتكنولوجيات الناشئة“.

جنيف - أ ف ب

نصف مليار شخص 
بال وظائف الئقة

من  أكثر  أن  المتحدة  األمــم  أعلنت 
ــول الــعــالــم  470 مــلــيــون شــخــص حـ
عــاطــلــون عـــن الــعــمــل أو فـــي حــالــة 
بطالة مقّنعة، محذرة من أن غياب 
إلــى وظائف  الــوصــول  الــقــدرة على 
الئـــقـــة يــســاهــم فـــي االضـــطـــرابـــات 
البطالة  مــعــّدل  وبقي  االجتماعية. 
مــدى  عــلــى  نسبيا  مــســتــقــرًا  عــالــمــيــا 
ما  بحسب  بمعظمه،  الماضي  العقد 

أفادت منظمة العمل الدولية.

أمل الحامد

صالح فقيهي

تدريب المرأة البحرينية على االبتكار
المـــرأة البحرينية تدعـــم النمو والنمو يدعم المرأة البحرينية، وهذا ما ستكشـــفه 
لنا مجريات األمور من حولنا حيث أطلقت جمعية ألواني البحرين بالشـــراكة مع 
بترفالي برنامج لتدريب 50 بحرينية من ســـن 18 ســـنة الى 25 ســـنة، اذ يهدف 
البرنامـــج إلـــى عقـــد جلســـات تدريبية فـــي مجال االختـــراع واالبتـــكار، ويتخلله 
مجموعة من ورش العمل، تتضمن 30 ســـاعة تدريبية وجلســـات تثقيفية إضافة 
إلـــى اســـتضافة خبراء اقتصاديين ومســـابقة ألفضـــل اختراع وابتـــكار ومعرض 

ختامي خالل الفترة من 23 ديسمبر 2019 لغاية 22 يناير 2020 الحالي.
ويهـــدف البرنامج إلـــى إيجاد آلية تمكن المرأة على كيفية الحصول على وظيفة 
وطريقـــة التفكير بشـــكل مختلف والدخول في مجال ريـــادة األعمال، متحوالت 
من باحثات عن فرصة عمل إلى صانعات لها حسب ما أشار إليه منظمو البرنامج. 
إن تكويـــن أســـس ريـــادة األعمـــال ال يختلف عن مفهوم إنشـــاء عمـــل تجاري، بل 
يشـــبه إلـــى حد كبيـــر تربية الطفـــل إذ يحتاج إلـــى الكثير من الرعايـــة واالهتمام 
عندما يكون أصغر ســـنًا، ثم يبدأ بتكوين نظام اســـتجابة آلي خاص به، وكلما كبر 
يعمل ذلك النظام باتجاه أهدافه، ويتم توجيهه وتعديل مســـاره بشـــكل مســـتمر 

ليتعلم ويتطور.
واألهم هو االســـتمرار والتوســـع لتلك البرامج لما لها من أثر إيجابي وخاصة أن 
العاطـــالت عن العمل والخريجات هن بأعداد كبيـــرة ويبحثن عن فرص تبعدهن 
عن شبح االتكالية، فإذا استطعنا تدريب 200 من الالتي تنطبق عليهن الشروط 
مثـــال خـــالل عام عن طريق توســـيع نطاق البرنامـــج التدريبي وزيـــادة الداعمين 
لـــه مثـــل “تمكيـــن” وشـــركة بترفـــالي للتكنولوجيا واالبتـــكار من أجـــل خلق جيل 
مـــن رائـــدات األعمال لديهـــن القدرة على طـــرح وخلق أفكار وبلورتهـــا والخروج 
بمشروعات اقتصادية تلبي فعال احتياجات السوق من سلع ومنتجات وخدمات.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

دافوس - العربية.نت

البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ  توقـــع 
المركـــزي رشـــيد المعـــراج أن يحافـــظ 
االقتصـــاد البحريني خـــالل 2020 على 

نفس معدل النمو المحقق في 2019.
أن  إلـــى  الرســـمية  التوقعـــات  وتشـــير 
للبحريـــن  اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج 
سينمو بنسبة %2.3 خالل العام 2019، 
بدعم من نمو القطاع غير النفطي، الذي 
من المتوقع أن يحقق نموًا قدره 2.8% 

العام الجاري و%3.2 العام المقبل.
تصريحـــات  فـــي  المعـــراج،  وقـــال 
إن  الثالثـــاء،  أمـــس  لـ”العربية.نـــت”، 
المشـــاريع االســـتراتيجية ســـيكون لهـــا 
انعـــكاس إيجابـــي على اقتصـــاد البالد 
خـــالل العام الجـــاري. وأكد أن معدالت 
اإلقـــراض خـــالل الربع الرابع مـــن العام 
الماضـــي حافظ علـــى نفس المســـتوى 

خالل الربع الثالث.

البحريـــن  مصـــرف  بيانـــات  وتشـــير 
القـــروض  إجمالـــي  أن  إلـــى  المركـــزي 
الممنوحـــة من قبل البنـــوك بنهاية الربع 
الثالـــث من العام الماضـــي، بلغت 9.78 
مليـــار دينـــار، مقارنـــة بــــ 9.887 مليـــار 

ووصـــل  الثانـــي.  الربـــع  بنهايـــة  دينـــار 
إجمالي القروض بنهاية نوفمبر 9.782 

مليار دينار.
“مســـتويات  أن  إلـــى  المعـــراج  وأشـــار 
اإلقـــراض حاليـــًا مرضيـــة”، مؤكـــدًا أن 
هنـــاك فرصـــًا كبيـــرة لنموهـــا فـــي ظـــل 
تراجـــع أســـعار الفائـــدة. وعلـــى صعيـــد 
التطـــورات التكنولوجيـــة فـــي القطـــاع 
المصرفـــي، قـــال المعـــراج إن العمـــالت 
الرقميـــة المدعومـــة مـــن قبـــل البنـــوك 
المركزيـــة، ســـيكون لها حظـــا أوفر في 
المســـتقبل، ألنهـــا تتواكـــب مـــع أنظمـــة 
والتســـويات.  اإللكترونـــي  الدفـــع 
وتابـــع “مـــن الصعـــب الجزم بمســـتقبل 
أن  يجـــب  ولكـــن  الرقميـــة..  العمـــالت 
التـــي  للتطـــورات  مســـتعدين  نكـــون 
تحـــدث بالخدمـــات المصرفيـــة المالية 

التكنولوجية”.

رشيد المعراج

المشــاريع االســتراتيجية ســيكون لها انعــكاس إيجابي
المعراج: النمو االقتصادي في 2020 عند مستويات 2019

المحرق - شركة نسيج

قام أعضاء مجلس إدارة شـــركة نسيج 
بجولة تفقدية لمشـــروع كنـــال فيو في 
جزيـــرة دلمونيـــا، تابعوا خاللهـــا مراحل 
التنفيـــذ واســـتكمال األعمال اإلنشـــائية 
لهذا المشـــروع الضخم الذي من المؤمل 
أن تســـتكمل جميـــع مراحله اإلنشـــائية 

بنهاية هذا العام 2020.
حضـــر الجولـــة التفقديـــة كل مـــن نائب 
عبـــد  الشـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
المنتـــدب  العضـــو  بوجيـــري،  الكريـــم 
للشـــركة محمـــد خليـــل الســـيد والمدير 
العام للشـــركة أحمد الحمـــادي وأعضاء 

مجلس اإلدارة.
وتمت الجولة برفقة رئيس االنشـــاءات 
فـــي شـــركة نســـيج، روي ســـوليفان مع 
فريق التطوير وممثلو الشركة المسؤولة 

عـــن التنفيذ، لالطالع على أهم وأحدث 
التطـــورات في موقع المشـــروع.  وقدم 
ســـوليفان شـــرحا مفصـــال عـــن مراحـــل 
التطويـــر بالمشـــروع ومـــا وصلـــت إليه 
األعمال اإلنشـــائية إضافة الى الجوانب 
المرتبطـــة بخطوات التنفيـــذ والمراحل 

التي تم استكمالها. 
مـــن جانبـــه، أوضـــح محمـــد خليـــل بأنه 
تـــم إنجاز نحو %50 من مشـــروع كنال 
فيـــو وأن العمـــل جـــاٍر حســـب الخطـــة 

الموضوعة، حيث اكتملت جميع أعمال 
متمثـــالً  الخارجـــي،  االنشـــائي  الهيـــكل 
بالهيـــكل الخرســـاني للمبانـــي الســـكنية 
األربعـــة. وأشـــار الى تطور مســـتمر في 
تنفيـــذ أعمـــال الخدمـــات والتمديـــدات 
بالنســـبة  أمـــا  الداخليـــة.  والتشـــطيبات 
ألعمـــال تغطية المبنـــى بالغطاء النهائي 
مـــن األلمنيوم، فقد تـــم البدء فيها ومن 
المؤمل أن يبرز الشـــكل النهائي للمباني 

في األسابيع المقبلة.

أثناء الزيارة لموقع المشروع

المشـــروع يتفقـــدون  الشـــركة  إدارة  مجلـــس  أعضـــاء 
“نسيج”: إنجاز 50 % من مشروع “كنال فيو” 

المنامة -إنجاز البحرين

وقعت مؤسســـة إنجاز البحريـــن ومجموعة بي أم أم آي، 
مذكـــرة تفاهم يوم االثنين 20 يناير 2020؛ بهدف تقديم 
منح دراسية لعشرين طالب من مؤسسة إنجاز البحرين.

ووقعـــت المدير التنفيذي لمؤسســـة إنجاز البحرين، هناء 
ســـرواني، المذكرة مع المديـــر التنفيذي لمجموعة “بي أم 

أم آي”، مارك شريدان، في مقر الشركة.
وتدعم هذه االتفاقية، في ضوء الســـعي لتحقيق أهداف 
الرؤية االقتصادية الوطنية 2030، طالب إنجاز البحرين 
فـــي تحقيـــق أهدافهم المســـتقبلية، وتســـاهم في تمكين 

الشباب البحريني في النجاح باالقتصاد العالمي.
وقالت سرواني “نفخر بالعمل مع “بي أم أم آي” لمساعدة 
طالبنـــا فـــي تحقيـــق أهدافهـــم. وتعتبـــر هـــذه االتفاقيـــة 
شـــهادة للجهـــود المبذولـــة والوقـــت الذي يكرســـه طالب 
إنجاز. ونود أن نعرب عن امتناننا لمارك وريم التاجر من 
شـــركة “بـــي أم أم آي” علـــى دعمهم المســـتمر وثقتهم في 

مهمتنا “.

وبـــدوره قـــال شـــريدان “نتطلـــع لدعـــم المواهب الشـــابة 
في إنجـــاز البحرين والكتشـــاف طرق جديـــدة ومختلفة 
لمســـاعدة الطـــالب فـــي مواصلـــة تعليمهـــم وإلعدادهـــم 
للمهن المســـتقبلية. يمثل دعم المجتمع البحريني أولوية 
قصـــوى بالنســـبة لنـــا فـــي “بـــي أم أم آي”، خصوصـــا دعم 
التعليم والذي يعتبر من أهم المحاور التي تتناولها إدارة 

المسؤولية االجتماعية لمجموعة “بي أم أم آي”.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

طــالــبــا  20 ـــ  ــ لـ ــة  ــ ــ ــي ــ ــ دراس مـــنـــح  ــم  ــديـ ــقـ ــتـ لـ
“إنجاز” و“بي أم أم آي” توقعان مذكرة تفاهم

100
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المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤشـــر البحريـــن العام أمـــس الثالثاء عند مســـتوى 
1,643.59 بارتفـــاع وقدره 0.94 نقطة مقارنة بإقفاله يوم 

اإلثنين.
وتـــداول المســـتثمرون 2.28 مليون ســـهم، بقيمة إجمالية 
قدرهـــا 737.01 ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــالل 57 
صفقـــة، حيـــث ركـــز المســـتثمرون تعامالتهم على أســـهم 
قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
325.74 ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته %44.20 مـــن القيمـــة 
اإلجماليـــة للتداول وبكمية قدرها 815.68 ألف ســـهم، تم 

تنفيذها من خالل 20 صفقة.
جـــاء البنـــك األهلـــي المتحـــد فـــي المركـــز األول إذ بلغـــت 
قيمـــة أســـهمه المتداولـــة 272.94 ألف دينار أي ما نســـبته 
%37.03 مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولـــة وبكمية 

قدرها 661 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 13 صفقة.
أمـــا المركـــز الثانـــي فـــكان أللمنيـــوم البحرين )ألبـــا( بقيمة 
قدرهـــا 215.36 ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته %29.22 مـــن 
إجمالي قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها 485 ألف 
سهم، تم تنفيذها من خالل 10 صفقات، ثم جاءت شركة 

البحرين لالتصاالت )بتلكو( بقيمة قدرها 87.50 ألف دينار 
أي ما نسبته %11.87 من إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
وبكمية قدرها 223.94 ألف ســـهم، تـــم تنفيذها من خالل 

7 صفقات.
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التجاريـــة البنـــوك  قطـــاع  علـــى  التعامـــات  تركيـــز 
تداول 2.3 مليون سهم بـ 737 ألف دينار

ذكــرت مصــادر تجاريــة أن هنــاك زيــادة في التوجــه إلى تحويل المؤسســات 
الفردية إلى شركات خاصة، خصوصا أن األمر أخذ يربك البنوك في التعامل 
مع المتطلبات اإلجرائية الخاصة بشــهادات اإليداع الرأســمالية، وهي إحدى 

الخطوات لتأسيس الشركات في البحرين.

ووجه مصـــرف البحرين المركـــزي البنوك 
التجارية العاملة في المملكة إلى تســـهيل 
عملية إصدار شهادات اإليداع الرأسمالية 
وهـــي إحدى المتطلبات الجديدة إلنشـــاء 
الشـــكل  تغييـــر  أو  الجديـــدة  الســـجالت 
القانونـــي للشـــركة أو المـــالك وذلـــك فـــي 
خضم تزايد تأســـيس الشـــركات الجديدة 

وتحويل السجالت الفردية إلى شركات.
ســـنوات  قبـــل  ألغـــت  البحريـــن  وكانـــت 
متطلبات رأس المال للشركات، إذ بات من 
الممكن تأســـيس شـــركة برأس مال قدره 
50 دينار فقط، تمثل أقل قيمة للمساهمة 
أو الحصـــة إذا كان المالك شـــخص واحد، 

ما دفـــع بالكثير من أصحاب المؤسســـات 
إلـــى  إلـــى تحويـــل المؤسســـات الفرديـــة 
شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركة 
الشـــخص الواحد، ما ســـبب ضغطـــا كبيرا 
على البنوك التي ترى في إنجاز معامالت 

هذه الشركات عبء دون مردود.
وبحســـب مراقبون فإن البنوك قد اختلط 
التجاريـــة  الســـجالت  موضـــوع  عليهـــا 
الجديـــدة أو الســـجالت التـــي تتحول من 
مؤسســـة فردية إلى شـــركة، إذ يتم طلب 
للتحـــول  اإلضافيـــة  الوثائـــق  مـــن  عـــدد 
القانونـــي، مـــع األخذ في االعتبـــار توجيه  
المصـــرف المركـــزي بالتســـهيل ألصحـــاب 

المؤسسات إلنجاز إجراءاتهم.
علـــى  األعمـــال  أصحـــاب  أحـــد  وعلـــق 
وضـــع الســـوق، أن الكثيـــر مـــن األجانـــب 
باتـــوا يفضلون تأســـيس شـــركة من أجل 
الحصول على رخص عمل وإقامة لذويهم 

وأهليهـــم من خالل ضمهم كموظفين إلى 
الشـــركة، في حين تعتبر الخطوة وســـيلة 
سهلة لتقسيم ملكية الشركة بين أكثر من 
مالك وهو أمر يصعب معه في السجالت 
الفرديـــة، فـــي حيـــن هناك مفهـــوم عام أن 

المســـؤولية القانونية للســـجالت الفردية 
تنســـحب على األمالك الشـــخصية للمالك 
بينمـــا  وودائعـــه،  وســـيارته  منزلـــه  مثـــل 
تنحصر المســـؤولية القانونية للشركة في 

رأس مالها فقط.

وقال صاحب األعمال إن عملية تأســـيس 
الشـــركة تتـــم اآلن بطريقـــة ســـهلة للغاية، 
من خالل التســـهيالت التي وفرتها وزارة 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة مشـــكورة 
مـــن خالل موقعهـــا اإللكترونـــي، إذ يكفي 
نقـــرات بســـيطة علـــى شاشـــة الكمبيوتـــر 
لتســـجيل قيد شـــركة جديدة خالل فترة 
وجيـــزة وهي نقطة تحســـب للوزارة التي 
ســـهلت اإلجراءات بشكل كبير جدًا حتى 
أن نمـــاذج من عقود التأســـيس النمطية 

متاحة خالل عملية التسجيل.
وأثنـــى صاحـــب األعمـــال علـــى القـــرار 
الشـــركات  تأســـيس  تســـهيل  واعتبـــر 
قطـــاع  خدمـــة  فـــي  يصـــب  التجاريـــة 
األعمـــال خصوصـــا أن صاحـــب األعمال 
دينـــار  ألـــف   50 أو   20 يحتـــاج  كان 
لتأســـيس شـــركة في وقت ســـابق، لكن 
ذلك ال يعني وجود ســـوء استخدام من 

البعض.

تزايد نقل السجالت من “فردية” إلى “شركة” يربك البنوك
ــة ــي ــال ــم ــرأس ــادات اإليـــــــداع ال ــ ــه ــ تــوجــيــه لــلــمــصــارف بــتــســهــيــل إصــــــدار ش

“معــرض الخــريــف 2020” يعــود للبحــريــــن غـــدا
ســتمتلئ قاعــات مركــز البحريــن الدولــي للمعــارض والمؤتمــرات بمنتجات 
مثيــرة مــن جميــع أنحــاء العالــم مع عــودة معــرض الخريف لعامــه الحادي 

والثالثين بتاريخ 23 إلى 31 يناير 2020. 

وزارة  رعايـــة  تحـــت  المعـــرض  ويقـــام 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة 
وسيســـتمر 9 أيـــام، حيـــث يضـــم أكثـــر 
مـــن 650 جناحـــا مـــن 16 دولـــة، وآالف 
الصفقـــات المربحـــة، إضافة إلى ســـوق 

المطاعم لخدمة الزوار. 
وتعرض هذا العـــام مجموعة كبيرة من 
البضائع فـــي هذا المعـــرض الكبير الذي 
تبلـــغ مســـاحته 15,400 متـــر مربـــع، بما 
في ذلك المـــواد الغذائيـــة المتخصصة، 
والموضـــة، والجمال، والديكور المنزلي، 
والتكنولوجيا، واأللعاب، والمنســـوجات 

وغيرها الكثير.

وســـيقدم ســـوق األغذية والمطاعم في 
الهـــواء الطلـــق مجموعـــة مختـــارة مـــن 
األطعمـــة الشـــهية مـــن أفضـــل مطاعـــم 
الذيـــن  البائعيـــن  بيـــن  البحريـــن. ومـــن 
“فورتيـــن  مطعـــم  مشـــاركتهم  تأكـــدت 
و”المـــا  األصيـــل”  و”الشـــامي  اليتـــس” 
أواي”  و”تيـــك  و”ماكدونالـــدز”  فـــودز” 
والهـــوت  للبرجـــر   973 و”نيويـــورك 
دوج” وغيرهـــا. ويقول مدير المشـــروع 
علـــي  يعقـــوب  ماركتـــس،  بإنفورمـــا 
مـــن  ومتنوعـــة  كبيـــرة  “مـــع مجموعـــة 
الطعـــام  تنـــاول  وخيـــارات  المنتجـــات 
الممتازة، يعد معـــرض الخريف الفرصة 

وأفـــراد  األصدقـــاء  للقـــاء  المثاليـــة 
األســـرة في العام الجديـــد. والكثير من 
العـــروض والصفقـــات المربحـــة تنتظـــر 
الزوار وأحـــدث المنتجات الجديدة في 
الســـوق باإلضافة إلى البضائع المفضلة 
المحلييـــن  التجـــار  مـــن  والمعروفـــة 
والدوليين في جو من الود واالبتهاج”.

 الدخول والتوقيت

لـــم يتغيـــر ســـعر الدخـــول إلـــى معرض 
الخريـــف 2020 ويبقـــى الســـعر دينـــارا 
واحـــدا فقـــط علـــى الرغـــم مـــن تنفيـــذ 

ضريبـــة القيمـــة المضافة فـــي البحرين. 
ويمكـــن شـــراء التذاكـــر خالل ســـاعات 
افتتـــاح المعـــرض من أكشـــاك في مركز 
البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. 
ويدخـــل األطفـــال دون ســـن 12 ســـنة 
مجانا.  تبدأ ســـاعات عمل المعرض من 
الســـاعة 12 ظهرا إلى الساعة 10 مساء 
الســـاعة  ومـــن  ينايـــر،  و24   23 يومـــي 
10 صباحـــا إلى الســـاعة 2 مســـاء، ومن 
الســـاعة 4 ظهرا إلى الســـاعة 10 مســـاء 

يوم الســـبت 25 إلى األربعـــاء 29 يناير، 
ومن الســـاعة 10 صباحا إلى الساعة 10 
مســـاء يومي الخميس 30 والجمعة 31 

يناير.  وفي 26 و27 يناير، من الســـاعة 
10 صباحا إلى الساعة 2 مساء سيكون 

المعرض مفتوحا للسيدات فقط.

المنامة - إنفورما ماركتس
يضم أكثر من 

650 جناحا من 
16 دولة
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مـــن  الفتـــرة  فـــي  البحريـــن  تســـتضيف 
أعمـــال  الجـــاري،  ينايـــر   30 29 ولغايـــة 
الملتقـــى الخليجي الســـادس للتخطيط 
وزيـــر  رعايـــة  تحـــت  االســـتراتيجي، 
شـــؤون مجلس الوزراء، محمد المطوع، 
الستشـــارات  ســـمارت  أكـــت  وبتنظيـــم 
العالقات العامة، حيث ســـيكون المحور 
)تخطيـــط  الملتقـــى  ألعمـــال  الرئيســـي 
اســـتراتيجي لتنميـــة مســـتدامة(. وقال 
أمين عـــام الملتقـــى، فهد الشـــهابي “لقد 

اســـتطعنا اســـتقطاب مجموعة من كبار 
المسئولين والخبراء المختصين في هذا 
المجال، حيث تشـــمل قائمة المتحدثين 
آل  أحمـــد  بـــن  الشـــيخ محمـــد  مـــن  كل 
خليفة، وكيل شؤون البلديات في وزارة 
األشـــغال، والـــذي ســـيتحدث عـــن هدف 
النظيفـــة  “الميـــاه  المســـتدامة  التنميـــة 
والنظافة الشـــخصية”. وفـــوزي الجودر، 
وكيـــل وزارة التربيـــة والتعليم لشـــؤون 
ســـيتطرق  والـــذي  والمناهـــج،  التعليـــم 
للهـــدف “التعليـــم الجيد”، أما يســـتعرض 

وليـــد المانع، وكيل وزارة الصحة، جهود 
المملكة لتحقيق الهدف “الصحة الجيدة 
والرفاه”، بينما ستناقش زينب الدرازي، 
مـــن االتحاد النســـائي، هدف “المســـاواة 

بين الجنسين”.
وأضاف الشـــهابي أن قائمـــة المتحدثين 
ستشـــمل، أمل الجودر والتي ســـتتطرق 
للهـــدف “الصناعـــة واالبتـــكار والهيـــاكل 
نجـــاة  ســـتناقش  بينمـــا  األساســـية”، 
إســـحاقي مـــن جامعـــة البحريـــن هـــدف 
المســـؤوالن”،  واإلنتـــاج  “االســـتهالك 

وسيســـتعرض هشـــام عبدالغني، الممثل 
لألرصـــاد  العالميـــة  للمنظمـــة  اإلقليمـــي 
البحريـــن،  فـــي  آســـيا  لغـــرب  الجويـــة 
أفـــض الوســـائل لتحقيق هـــدف “الحياة 
وجـــدان  الدكتـــورة  أمـــا  المـــاء”،  تحـــت 
فهـــد فســـتناقش هدف “الســـالم والعدل 

والمؤسسات القوية”.
“مديـــر  أن  الملتقـــى  عـــام  أميـــن  وتابـــع 
التميمـــي،  إبراهيـــم  المعلومـــات  تقنيـــة 
بديـــوان صاحب الســـمو رئيـــس مجلس 
“األمـــن  هـــدف  ســـيناقش  الـــوزراء، 

الغذائي”، وســـتناقش مستشارة القيادة 
الجوهـــرة  االســـتراتيجي  والتخطيـــط 
الحطيلـــي هدف “العمـــل المناخـــي”، أما 
مديـــر تطويـــر األعمال بشـــركة موميديا 
إلـــى  فســـيتطرق  فيصـــل  منـــذر  منـــذر 
هـــدف “العمـــل الالئـــق ونمـــو االقتصاد”. 
كمـــا وســـيتضمن برنامـــج اليـــوم الثاني 
للملتقـــى ورشـــة عمـــل تدريبيـــة بعنوان 
أهـــداف  لتحقيـــق  الممارســـات  “أفضـــل 
التنمية المستدامة”، وسيقدمها إبراهيم 

التميمي.

مناقشة “التنمية المستدامة” بملتقى التخطيط االستراتيجي

فهد الشهابي

المعرض سيستمر 
9 أيام ودخول 

األطفال دون 12 
عاما مجانا

السنابس - الغرفة

المنامة - أكت سمارت 

عقـــد أعضـــاء الجانب البحرينـــي بمجلس 
األعمـــال البحرينـــي الســـعودي المشـــترك 
برئاســـة رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحرين، سمير ناس، اجتماعه التحضيري 
حيـــث  التجـــار،  ببيـــت  الثالثـــاء  أمـــس 
أعـــرب رئيـــس الغرفـــة عن اعتـــزازه بعمق 
ومتانـــة العالقـــات األخويـــة والتاريخيـــة 
الوطيدة والراســـخة التي تجمع البحرين 
بشقيقتها الكبرى السعودية، وذلك بفضل 
التوجيهـــات الكريمـــة والرؤيـــة الســـديدة 
لقيادة المملكتين الشـــقيقتين. وأكد ناس، 
أن مجلـــس األعمـــال البحريني الســـعودي 
المشـــترك لـــه بالـــغ األثـــر في تحديـــد نهج 
العمل االقتصادي المشـــترك بين البحرين 
والســـعودية، باعتباره يفتـــح آفاقًا للحوار 
التكامـــل  مفهـــوم  ويدعـــم  االقتصـــادي، 
االقتصـــادي والتجـــاري بيـــن المملكتيـــن، 
ويعزز العالقات التاريخية الممتدة بينهما.  

وتم خالل االجتماع تســـمية نائب رئيس 
مجلس األعمال البحريني السعودي، خالد 
نجيبـــي النائب األول لرئيـــس الغرفة، كما 
تمت مناقشـــة بنود جدول أعمال اجتماع 
الســـعودي  البحرينـــي  األعمـــال  مجلـــس 
األحـــد  يـــوم  انعقـــاده  المزمـــع  المشـــترك 
المقبـــل الموافـــق 26 يناير 2020.  وأشـــار 
ناس إلـــى المكانة المتميزة واالســـتثنائية 
مـــع  التاريخيـــة  وعالقتهـــا  للســـعودية 
البحريـــن على جميع األصعـــدة، معربًا عن 
ثقتـــه في تحقيق تكامل اقتصادي يرتقي 

بمســـتوى اإلمكانات المتاحة وينسجم مع 
طموحاتنـــا، وتدفعنا إلى ترتيب أولوياتنا 
مع األشقاء السعوديين. ولفت إلى أهمية 
تطويـــر العالقـــات التجاريـــة بيـــن البلدين 
وتهيئة األرضية المناسبة لدعم االستثمار 
بين الجانبين، وإزالـــة مختلف الصعوبات 
والمعوقـــات التـــي تواجه رجـــال األعمال 
مـــن البلدين، والنهوض بعالقات الشـــراكة 
إلـــى المســـتويات المنشـــودة، فضـــالً عـــن 
فتح قنوات جديدة لالتصال المباشر بين 

القطاع الخاص في البلدين.

االجتماع التحضيري للجانب البحريني أمس

نــاس: العاقات التاريخية بين البلدين تدفعنا لتعزيز التعاون
اجتماع مجلس األعمال البحريني السعودي 26 يناير

علي الفردان
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
CR 2020-8990إعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 CR 2020-4861   إعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه :  أحمــد محمــود خميــس محمــد الصبــاغ  بطلــب 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي:  إلــى الســيد/ الســيدة ليلــى الســيد علــي 

ابراهيم محسن  
  

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

تقدم إلينا المعلن أدناه :  ابراهيم عبدالحســن أحمد الشــجار  بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي:  إلى السيد/ مكي عبدالحسن أحمد الشجار  

 
 

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

رقم القيد

108645-1

رقم القيد

18917-2

االسم التجاري

تسهيل لتخليص المعامالت

االسم التجاري

 مصنع الشجار لماء اللقاح

 تاريخ:19/01/2020

 تاريخ:12/01/2019

قيد رقم: 22726-3 

قيد رقم: 1 – 97910 قيد رقم: ٢-٤٣٢٨٥ 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

CR 2020-10367 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

CR 2020-إعالن رقم ٥٥٧٧
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارةالسجل التجاري

)CR2020-10030( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: فاطمة عباس شهاب الدرازي

االسم التجاري الحالي:  ساب للتقنيات
االســـــم التجـــاري الجديد: ساب للعقارات

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: كميله حسن عبدهللا علي

االسم التجاري الحالي:  برادات ماروكو
االســـــم التجـــاري الجديد: ماروكو لتجارة الغذائية

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .  مي نبيل عبد المطلب السيد علي  

االســم التجــاري الحالــي  :   رعــد الشــمال لتخليــص المعامــالت الحكوميــة 
وخدمات الطباعة  

االســـــم التجـــاري الجديد  : رعد الشمال لتخليص المعامالت الحكومية

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 

ٕاليهــا الســيد / ARUN ARAVINDAN باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة - 

اكســيتوم تيكنولوجيز ذ.م.م ،المســجلة كشــركة -ذات مســٔوولية - بموجب 

القيــد رقــم ١٠٦٨٤١، طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة 

التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون  الســجل  اختياريــة و شــطبها مــن 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

  بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/  ميال بحرين بروفيشونال بودي 
– تضامن كمصفي  للشركة.

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

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي   : 39696506

ميال بحرين بروفيشونال بودي – تضامن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١٤٠٢٧٤( لسنة 2019 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة اكسيتوم تيكنولوجيز ذ م م 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - اعالن بحل وتصفيه شركة
شركة موبيليا كالسيك ذ.م.م

سجل تجاري رقم 40936
بناء على قرار الشركاء   في شركة موبيليا كالسيك ذ.م.م

المسجلة بموجب القيد رقم 40936

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )٠٠٠( لسنة ٢٠٢٠
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 

الى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه 

قــد تقدم إليها  مالك شــركة مــورول للخدمات االدارية ش.ش.و 

لمالكهــا شــاكيل مــورول المســجلة بموجــب القيد رقــم ١٢٤٣٨٧، 

طالبا تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة برأسمال وقدره ٥٠٠ دينار، بين كل من:

 SHAKIL MOROL ABDULJALIL MOROL .١

MOHAMMAD SHAMIM MOROL JALIL MOROL .٢

SHAHADHAT HAFIZ MOZUMDER .3

TANBIR AHMMED ABDUS SOBHAN .4

 LUTFUL KABIR CHOWDHURY HUMAYUN KABIR  .5

CHOWDHURY

لتصبح تحت اسم تجاري شركة مورول للخدمات اإلدارية ذ.م.م

اإلدارة  إلــى  باعتراضــه  التقــدم  اعتــراض  لديــه  مــن  كل  فعلــى 

المذكــورة خــالل مــدة خمســة عشــر يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا 

اإلعالن

القيد : ١٢٤٣٨٧ 

 تاريخ: ٢٠/١/٢٠٢٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 CR 2020-10057   إعالن رقم

تنازل- عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا  الســيدة المعلنــة مدينــة عطيــة جاســم أحمــد بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي:  إلى السيدة نجمة جعفر مال أحمد عبدهللا الجمري  

 
 

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

رقم القيد

1-86233

االسم التجاري

صالون زينب للسيدات

)CR2020-10956( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه ورثة المرحوم عبدالرحيم عبدالكريم عبدهللا محمد 
بطلــب تحويــل المحــالت التجاريــة التاليــة:  إلى الســيدة نــوال عبدالرحيم 

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

رقم القيد

٣٧٦٥-١

٣٧٦٥-٣

االسم التجاري

أزياء جوليانا

أزياء جوليانا

 تاريخ:21/01/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

  اعالن  رقم )10339( لسنة 2020  
بشان تغيير االسم التجاري

لشركة فيفيد للتعاقد والخدمات ش.ش.و  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

  اعالن  رقم )000( لسنة 2020  
بشان تغيير االسم التجاري

للفرع الثالث لشركة منار العمران للسكالت ذ.م.م  

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السادة أصحاب شركة فيفيد للتعاقد والخدمات ش.ش.و  والمسجلة 
بموجــب القيــد رقــم 91042 2- طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن  شــركة 
فيفيــد للتعاقــد والخدمــات ش.ش.و  الــى شــركة فيفيــد للتجــارة ش.ش.و 

لمالكها باسم عبد الرضا البحارنة  
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا الســادة أصحــاب شــركة منــار العمــران للســكالت ذ.م.م  والمســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 72397 طالبيــن تغيير االســم التجاري للفــرع الثالث 

للشركة من شركة منار العمران لالستشارات الهندسية  ذ.م.م  
  الــى شــركة دار المنــار لالختبــارات والفحــص الفنــي للســقاالت والفــورم 

ورك ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 91042 

 تاريخ: ٢٠/١/٢٠٢٠

القيد : 72397 

 تاريخ: 19/1/2020
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أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات 39442411

حسين علي

Call.

36026333
رضا عبد هللا

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر
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جنــود وإصابــة  محتجيــن  مقتــل  العــراق...  مواجهــات 

متظاهرو بغداد يهتفون: ما نريدكم.. خل إيران تفيدكم

بعدما سيطر المتظاهرون على جسر محمد القاسم في العاصمة العراقية، 
التــي شــهدت فــي وقــت ســابق اشــتباكات بين عدد مــن المحتجيــن وقوى 
األمن، هتف المتظاهرون من طريق القاســم الســريع “منريديكم منريدكم 

خل إيران تفيدكم”.

ــادر طبية  ــك، أفـــــادت مـــصـ ــ ــى ذلـ ــ إل
بـــارتـــفـــاع حــصــيــلــة قتلى  عــراقــيــة 
ــى 3، بــعــد ســقــوط  ــ الـــتـــظـــاهـــرات إل
بالرصاص،  المحتجين  من  قتيلين 
المذكور،  الجسر  من  بالقرب  األول 
والثاني بالقرب من تقاطع الكيالني.
فيما ذكرت مفوضية حقوق اإلنسان 
في  معتقال  و20  آخرين   50 إصابة 

العاصمة العراقية.
ــار مــراســل الــعــربــيــة/ ــــك، أشــ إلـــى ذل
الحدث إلى وقوع 17 حالة اختناق 
بين  وقعت  التي  المواجهات  خالل 
المحتجين، وقوات األمن التي ألقت 
قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل 
تفريقهم، فيما ذكرت وسائل إعالم 
عراقية محلية بارتفاع عدد حاالت 

االختناق إلى 66.
اإلعـــالم  خلية  أعــلــنــت  جهتها،  مــن 
ضابطا   14 إصابة  العراقية،  األمني 
ــراء تــصــديــهــم لــمــجــمــوعــة ممن  ــ جـ
في  الــشــغــب”  “مــثــيــري  ـــ  ب وصفتهم 

ساحة التحرير وسط بغداد.
وفي كربالء، أفيد فجرًا بمقتل أحد 

المحتجين إثر إطالق النار من قبل 
القوات األمنية. 

صباحا  المحتجين  من  عــدد  وقطع 
المحترقة  بــاإلطــارات  الطرق  أغلب 
ــنــجــف )جــنــوب  ــي مــحــافــظــتــي ال فـ
غــربــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد( 
وكربالء )الواقعة في منطقة الفرات 
الثورة  جسر  قطعوا  كما  األوســـط(، 

في بابل.
)جنوب  البصرة  مدينة  شهدت  كما 
العراق( حالة من التوتر والكر والفر 
وقــوات  المتظاهرين  مــن  عــدد  بين 
الشغب. وأفيد عن إطالق  مكافحة 
نار كثيف في شارع األندلس، وسط 

المدينة.
إلــى ذلـــك، قــال شــهــود لــرويــتــرز إن 
الــحــارقــة  الــقــنــابــل  ــقــوا  أل محتجين 
ردت  التي  الشرطة  على  والحجارة 
بإطالق قنابل الغاز المسيل للدموع 
وقنابل الصوت. وفي مدينة البصرة 
ملحوظا،  توترا  أمــس  عاشت  التي 
ــزال الــصــدامــات مــســتــمــرة في  ــ ال ت
المتظاهرين  بين  متفرقة  مناطق 

وفي  البصرة.  في  الصدمة  وقــوات 
أشعل  العراق،  جنوب  أخــرى  أماكن 
إطارات  في  النار  المحتجين  مئات 

الــســيــارات وأغــلــقــوا طــرقــا رئيسية 
الناصرية  بينها  مــن  مــدن  عــدة  فــي 

وكربالء والعمارة.

بغداد - وكاالت

متظاهر يحمل العلم العراقي بينما يتصاعد الدخان من اإلطارات المحترقة في البصرة أمس )أ ف ب(
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عقدها  التي  الجلسة  أمــس،  سلمان،  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم  رأس 
مجلس الوزراء في قصر اليمامة، 

األنباء  لوكالة  بيانه  في  الشبانة،  عبدهللا  بن  تركي  اإلعــالم  وزيــر  وأوضــح 
السعودية، عقب الجلسة، أن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة 
فيها،  واالستقرار  األمــن  على  حرصها  وتبدي  المتوسط،  شــرق  منطقة  في 

ودعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.
بقرارات مجلس  االلتزام  إلى  المملكة لألطراف كافة  الوزير دعوة  كما جدد 
األمن لحل النزاعات، بما يخدم األمن والسلم الدوليين واالستقرار في هذه 
المنطقة.  من جهة أخرى، أوضح الشبانة أن مجلس الــوزراء تطرق إلى ما 
بأن  القاهرة  في  العربي  للبرلمان  الرابع  االنعقاد  دور  خــالل  المملكة  أكدته 
سياستها ترتكز منذ تأسيسها على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، 
شؤونها  في  التدخل  وعــدم  الـــدول،  واستقالل  لسيادة  الكامل  واالحــتــرام 
الداخلية، وإيمانها بأن هذه المبادئ كفيلة بحل جميع الصراعات والنزاعات.

السعودية تؤكد دعمها سيادة قبرص على أراضيها

لندن - أ ف ب

ــت أكـــاديـــمـــيـــة أســـتـــرالـــيـــة  ــضــ رفــ
ــران  ــ بــريــطــانــيــة مــســجــونــة فـــي إي
بــتــهــمــة الــتــجــســس عـــرض طــهــران 
لصالح  كــجــاســوســة  الــعــمــل  عليها 
خارج  هّربتها  رسائل  وفــق  إيــران، 
الــســجــن ونــشــرتــهــا وســـائـــل إعـــالم 

بريطانية أمس.
وكــتــبــت كــايــلــي مــور-غــيــلــبــرت أن 
الشهور العشرة األولى التي قضتها 
فــي جــنــاح مــعــزول تــابــع للحرس 
ايوين  سجن  في  اإليراني  الثوري 
ــّرة بــدرجــة  بـــطـــهـــران كـــانـــت “مــــضــ
وفق  النفسية،  بصحتها  خطيرة” 
مــقــتــطــفــات مـــن صــحــيــفــتــي “ذي 

غارديان” و”تايمز”.
ممنوعة  زلت  “ما  وقالت 

مــــــــن االتــــــــصــــــــاالت 
وأخشى  والزيارات 
حالتي  تتدهور  أن 

بقيت  إذا  إضافي  بشكل  النفسية 
ــذي  ــذا الـ ــي جـــنـــاح االعـــتـــقـــال هــ فـ

يخضع لقيود كثيرة للغاية”.
عقوبة  أن  مور-غيلبرت  وتقضي 
بتهمة  سنوات   10 مّدتها  بالسجن 

التجسس التي تنفيها.
غـــارديـــان”  “ذي  بــحــســب  وكــتــبــت 
هذه  رســالــتــي  تقبلوا  أن  “الــرجــاء 
كــرفــض رســمــي وحــاســم لعرضكم 
علي العمل مع الفرع االستخباراتي 

للحرس الثوري اإليراني”.
المحاضرة  مور-غيلبرت،  وأشــارت 
فــي مــجــال الـــدراســـات اإلســالمــيــة 
فـــي جــامــعــة مـــيـــلـــبـــورن، إلــــى أن 
الزنزانة  في  قضتها  التي  الشهور 
األنــوار  تبقى  االنــفــراديــة حيث 
مضاءة طوال ساعات اليوم 
نقلها  فــي  ســاهــمــت  ال24 

إلى المستشفى.

إيران تساوم معتقلة أسترالية للتجسس لحسابها

بيروت - أ ف ب

قتل 12 مدنيا على األقل، بينهم 7 أطفال، 
غــارات شنتها طائرات حربية  في  أمس 
روسية في شمال غرب سوريا، وفق ما 

أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
المرصد إلى أن من بين الضحايا  وأشــار 
10 مدنيين، بينهم عائلة كاملة مؤلفة من 
غــارات  فــي  أطــفــال،   6 بينهم  مدنيين   8
على غرب محافظة حلب )شمال(، وهي 
منطقة متاخمة لمحافظة إدلب ويسيطر 

عليها الجهاديون والفصائل المقاتلة.
وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن 
الغارات  إحــدى  “أن  برس  فرانس  لوكالة 
ــزال عــلــى مـــشـــارف قــريــة  اســتــهــدفــت مــن
العائلة  مقتل  إلـــى  أدى  مــمــا  كــفــرتــعــال، 

بأكملها، ضمنها 6 أطفال”.
كما قتل مدنيان جراء الضربات الجوية 
في محافظة إدلب )شمال غرب(، بحسب 

المرصد.

الشهداء  “عـــدد  ــى ان  إل الــمــرصــد  وأشـــار 
مــرشــح لــالرتــفــاع” نــظــرا لــوجــود جرحى 
“فـــي عـــدة مــنــاطــق بعضهم فــي حــاالت 
خطرة”. وأضاف عبدالرحمن “إن القصف، 
منذ 3 أيام، على محافظة إدلب وحولها 
وبــخــاصــة فـــي غـــرب حــلــب هـــو روســـي 
يبعدوا  أن  يريدون  “إنهم  ولفت  حصرا”. 

المدينة  حلب  عن  والفصائل  الجهاديين 
وطريق حلب دمشق”.

“قد  القصف  هــذا  ان  عبدالرحمن  ورأى 
برية  عــســكــريــة”  لعملية  تــمــهــيــدا  يــكــون 
الى  حشودا  أرســل  “النظام  ان  وبخاصة 
ــراف مــديــنــة حــلــب خـــالل األســابــيــع  ــ اطـ

الماضية”.

مسعفون سوريون ينقلون مصابا اثر غارة جوية شنتها قوات النظام في ادلب في 15 يناير الجاري )أ ف ب(

“المرصد”: الغارات قد تكون تمهيدا لعملية عسكرية برية
مقتل 12 مدنيا بينهم 7 أطفال بقصف روسي على حلب
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عون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  أصــدر 
أمس، مرسوما قضى بتشكيل حكومة 
وتتألف  دياب.  برئاسة حسان  جديدة 
لم  20 وزيـــرا  مــن  الــجــديــدة  الحكومة 
سياسية،  مسؤوليات  قبل  من  يتولوا 
على  بعيد  حد  إلــى  محسوبون  لكنهم 

أحزاب سياسية كبرى.
وجاءت الحكومة على الشكل اآلتي:

- رئيس الحكومة حسان دياب
- نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع: 

زينة عكر
- وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات: الــلــواء 

محمد فهمي
- وزير المال: غازي وزني

- وزير الخارجية: ناصيف حتي
- وزير االتصاالت: طالل حواط
- وزيرة العدل: ماري كلود نجم

- وزير األشغال العامة والنقل: ميشال 

نجار
- وزيرة العمل: لميا يمين

- وزير الطاقة والمياه: ريمون غجر
- وزير السياحة والشؤون االجتماعية: 

رمزي مشرفية
ــر الــشــبــاب والـــريـــاضـــة: فــارتــي  ــ - وزي

اوهانيان
- وزير التربية: طارق المجذوب

ــتــجــارة: راوول  - وزيـــر االقــتــصــاد وال
نعمة

- وزير البيئة وشؤون التنمية االدارّية: 
دميانوس قطار

- وزير الصحة: حمد حسن
- وزير الزراعة: عباس مرتضى
- وزير الصناعة: عماد حّب هللا
- وزيرة المهّجرين: غادة شريم

- وزيرة اإلعالم: منال عبد الصمد
واعتراضا على الحكومة المؤلفة، قطع 
المزرعة  كورنيش  طريق  المحتجون 

في العاصمة بيروت باالتجاهين.

ميشيل عون مستقبال حسن دياب في قصر بعبدا أمس )أ ف ب(

تضــم 20 وزيــرا محســوبين علــى أحــزاب سياســية كبــرى
حكومة لبنان تبصر النور... والشارع يعترض

دافوس - أف ب

ندد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
ــــس فــــي مـــنـــتـــدى دافـــــــوس بــمــن  أمـ
مجال  في  الشؤم”  بـ”نذراء  وصفهم 
أزمة  من  التحذيرات  واصًفا  البيئة، 

مناخية بـ”الحمقاء”.
النسخة  مستهل  في  كلمته  وخــالل 
العالمي  االقــتــصــادي  للمنتدى  ـــ50  الـ
رّوج  الـــســـويـــســـري،  الــمــنــتــجــع  فـــي 
ــفــــوري ورفـــع  ــوقــود األحــ ــل تـــرامـــب ل
الضوابط التنظيمية والتحسن الذي 
يــشــهــده االقــتــصــاد األمـــيـــركـــي، في 
تــتــعــارض بشكل صـــارخ مع  ــة  رســال
الناشطة  أطلقتها  التي  التحذيرات 
عن  المدافعة  المراهقة  السويدية 

البيئة غريتا تونبرغ وغيرها.
ــرامــب “عــلــيــنــا رفــض  ــال ت وقــ

ــشــؤم األزلــيــيــن  نــــذراء ال
وتـــنـــبـــؤاتـــهـــم بــنــهــايــة 
ساعات  بعد  الــعــالــم”، 

عــلــى مــخــاطــبــة تــونــبــرغ الــمــنــتــدى 
االقــتــصــادي الــعــالــمــي فــي دافـــوس 
ــارت إلـــى أن الــحــكــومــات  حــيــث أشــ
التغّير  لــمــواجــهــة  “بــشــيء”  تــقــم  ــم  ل

المناخي.
كانت  جمهور  أمــام  ترامب  ووصــف 
تــونــبــرغ فـــي صــفــوفــه، الــمــحــّذريــن 
الــحــراري عن  من خــروج االحتباس 
الــكــوارث  مــن  ــك  ذل السيطرة وغــيــر 
األمس  عّرافي  “ورثــة  بأنهم  البيئية 

الحمقى”.
ــــى مـــا اعــتــبــرهــا  وتـــطـــرق تـــرامـــب إل
توقعات سابقة ثبت أنها كانت على 
سكاني  اكتظاظ  حــدوث  بينها  خطأ 
ــم فـــي ســتــيــنــات الــقــرن  ــعــال فـــي ال
في  النفط”  و”انــتــهــاء  الماضي 
التسعينات. وقال “لن نسمح 
لالشتراكيين الراديكاليين 

بتدمير اقتصادنا”.

ترامب ينتقد “نذراء الشؤم”
طهران - أ ف ب

عـــــرض نـــائـــب فــــي الـــبـــرلـــمـــان 
اإليــــــرانــــــي، أمـــــس الـــثـــالثـــاء، 
دوالر  ماليين   3 قدرها  مكافأة 
الــرئــيــس  يــقــتــل”  “ألي شــخــص 
األميركي دونالد ترامب انتقاما 
لمقتل قائد فيلق القدس قاسم 
ســلــيــمــانــي فـــي ضـــربـــة جــويــة 
مــا أوردت  بــحــســب  أمــيــركــيــة، 
ــاريـــة شبه  ــبـ ــة اســـنـــا اإلخـ ــالـ وكـ

الرسمية. 
ــدم الــنــائــب غــيــر الــمــعــروف  وقــ
نيابة  الــمــكــافــأة  أحــمــد حــمــزة، 
عن سكان كرمان، مسقط رأس 

سليماني ومكان دفنه. 
ــزة الــــــــذي يــمــثــل  ــ ــم وقــــــــال حــ

مــــحــــافــــظــــة كــــاهــــنــــوج 
ــرب مــديــنــة كــرمــان  قـ

الشرقية  الجنوبية 
ماليين   3 “سنعطي 

دوالر ألي شخص يقتل ترامب”، 
بحسب ما نقلت عنه اسنا. 

ستدفع  التي  الجهة  يحدد  ولم 
الــمــكــافــأة الــتــي يــأتــي اإلعـــالن 
االنتخابات  من  شهر  قبل  عنها 

البرلمانية. 
وقتل قائد فيلق القدس قاسم 
ــيــمــانــي، فـــي غـــــارة جــويــة  ســل
في  بغداد  مطار  قرب  أميركية 

3 يناير الجاري. 
وصـــــرح ســفــيــر واشـــنـــطـــن في 
مــؤتــمــر نـــزع األســلــحــة روبـــرت 
جنيف  فــي  للصحافيين  وود 
“سخيف  الــمــكــافــأة  عـــرض  أن 

للغاية”. 
وتدارك “ولكنه يعطي فكرة 
اإلرهابية  التوجهات  عن 
أن  عليه  الـــذي  للنظام 

يغير سلوكه”.

نائب إيراني يرصد ماليين لقتل ترامب

الجبير: نتمنى من 
قطر تغيير سلوكها 

ودعمها لإلرهاب

قال وزير الدولة السعودي للشؤون 
ــر، أمــس  ــي ــجــب الـــخـــارجـــيـــة عـــــادل ال
ــام لجنة  ــ ــي كــلــمــتــه أمـ ــاء، فـ ــاثـ ــثـ الـ
البرلمان  فــي  الــخــارجــيــة  الــعــاقــات 
ــل الـــعـــمـــل عــلــى  ــواصــ ــ األوروبـــــــــي “ن

مكافحة اإلرهاب للقضاء عليه”.
قطر  على  “نتمنى  الجبير  وأضـــاف 

تغيير سلوكها ودعمها لإلرهاب”.

قال رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، في كلمة  «
خالل جلسة مجلس وزراء تصريف األعمال أمس، إن العراق في حالة 
إقليمية ودولية معقدة، الفتا أن الدولة في وضع محرج مع الجميع 

“المواطنون والدول األخرى”.

إلى ذلك، أكد رئيس حكومة تصريف األعمال في العراق أن القوات  «
األمنية ال تريد أن تدخل في سياقات، يستخدم فيها العنف، الفتا “ال 

نحمل أي نبرة متحيزة ضد المتظاهرين”.

وقال إن إغالق الطرق والمدارس ال يعد احتجاجا سلميا ويجب أن  «
يتوقف. وشدد عبد المهدي أن إطالق صواريخ كاتيوشا على السفارة 

األميركية أمر يسيء للعراق. وطالب مجلس النواب والقوى السياسية 
بتقديم مرشحين جدد لرئاسة الحكومة.

عبدالمهدي: العراق في حالة إقليمية ودولية معقدة

حصلت “العربية.نت” على مستندات مسربة، تكشف أن شركة تسويق  «
النفط العراقية الحكومية “سومو”، والتي تعتبر المشرف األساسي على 
عمليات تصدير النفط العراقي وتسويقه، قد تعاملت مع مصارف أهلية 

عراقية بخصوص خطابات الضمانات لتنفيذ عدد من العقود، وهي 
عبارة عن اعتمادات يفتحها المركزي العراقي في هذه البنوك، الستيراد 
المشتقات النفطية لسد االحتياجات المحلية من زيت الغاز والبنزين، 

ومازوت، والنفط األبيض، والغاز السائل، ما يتوجب تأمين العملة الصعبة 
“الدوالر”. ورصدت “العربية.نت”، أن مجالس إدارات هذه البنوك تعود لرجال 

أعمال إيرانيين، أو مملوكة من قبل أفراد لهم ارتباطات مع إيران، ما يعني 
أن طهران قد استفادت من تلك العقود ضاربة بالعقوبات األميركية عرض 

الحائط، عبر تصدير مشتقاتها النفطية إلى العراق.

وثائق تكشف تورط شبكة عراقية بتهريب نفط إيران

دبي - العربية.نت
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قبـــل ســـنوات كتبـــُت مقاال حـــذرُت فيه من تـــآكل الخريطـــة العربية وانهيـــار النظام 
العربـــي، واستشـــهدت حينها بالقصـــة التالية التـــي بلغناها اليوم في عموم الســـاحة 
العربيـــة، من العراق وســـوريا إلى اليمـــن وليبيا وتونس، والبقيـــة تأتي، خصوصا أن 
هناك عيون وعقول الماكينة الغربية على دول الخليج! التي تحاول العبث بالقواعد 
التـــي وضعهـــا المؤسســـون لمجلـــس التعـــاون، القصة المســـتوحاة وردت في ســـياق 
أحـــداث الحـــرب العالمية األولى، بقيام جنرال ألماني بالتعليق على شـــجاعة الجنود 
البريطانييـــن مقابل تخاذل بعض ضباطهـــم حينما قال هذا الجنرال ممتدحًا الجنود 

اإلنجليز: رأيت أسودًا في الميدان تقودها حمالن.
هنا تكمن حكمة العبارة ومصداقيتها وانطباقها على الكثير من األوضاع في الوقت 
الحاضـــر وليـــس في ميدان الحـــرب ولكن في الحياة والسياســـة والعالقـــات العامة 
وكل مرافـــق الحياة، فحينما تقود الحمالن األســـود فالبد أن هناك خلال في التوازن 

الطبيعي وخطأ جسيما، ماذا يحدث إن اختل النظام العام في الحياة؟
تحدث الفوضى وتتحول المجتمعات إلى غابات تحكمها القوة، مثل أميركا وأوروبا 
وروســـيا وحتى تركيا وإيران! واألســـود والحمالن هنا تتبـــادل األماكن وتلجأ القوة 
إلـــى إلغـــاء القانون وفرض األمـــر الواقع، وهذا ما يجري اآلن فـــي ليبيا حيث تحول 
التركي الحمل إلى أسد وتحول العرب جميعهم إلى حمل، وهنا تبدو األمور مقلوبة 
ونحـــاول هنـــا وهنـــاك ترقيـــع وترميم ما في وســـعنا مـــن دون أمل كما يبـــدو للوهلة 

األولى.
ونحن اآلن في خضم فوضى تضرب المنطقة ويبدو فيها العرب قد فقدوا السيطرة 
على األحداث وبدأ اآلخرون يجرونهم للســـاحات الداخلية، فبدالً من محاربة إيران 
فـــي أراضيهـــا تحاربنا هي في لبنان والعراق وســـوريا وتركيا تحاربنـــا في ليبيا، وال 
نعلـــم غـــدًا من يحاربنا أين؟ العفاريـــت المختبئة في الظالم تهيمـــن على ديارنا وقد 
أثمـــرت فـــي بعض المواقـــع فوضى، وأينمـــا ذهبنا نبصـــر األحداث تســـيح من حولنا 
ونحن أشبه بالترس الذي ُوِضع في آلة ال تناسبه، نحن إزاء إشكالية تتجلى بانعدام 
القدرة على وضع آليات تجعلنا نقود المبادرات بدال من أن تقودنا مبادرات اآلخرين، 
فقـــد انتظرنـــا حتى تغرق لبنان والعراق وها هي ليبيـــا لنبدأ الولولة ونتحرك ونجري 

والتداعيات من حولنا تتراكم.
نبدأ كل صباح ومساء بتصفح الجرائد ومتابعة الفضائيات ووسائل التواصل  «

االجتماعي لنقرأ أخبار األسود تتحرك في كل مكان والتي كانت قبل ذلك 
مجرد حمالن، حتى بلغ األمر الرضوخ لألمر الواقع وهو فقدان العراق وسوريا 

ولبنان وهذا ما زرعناه وهذا ما جنيناه، فهل نتوقع أن من يزرع تمرًا يجني منه 
أرزًا؟ سفن اآلخرين تبحر بالطاقة النووية وسفننا تبحر باألشرعة والبحر هائل 

باألمواج العاتية، ولكن إلى أين؟

تنويرة: دع الرياح تسير مركبك ولكن اعرف قبلها اتجاهك. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

“األسود والحمالن”

هذا اإلنســـان الذي يمر بعشـــرات األحداث يومًيا، من الســـهل أن ينســـى الكثير منها، 
خصوًصـــا إذا كانت غير ذات أهمية بالنســـبة إليه، هذه حقيقـــة ُترجعنا إلى موضوع 
االهتمـــام مـــرة أخرى؛ فـــكل عملية اهتمام، تعنـــي تركيزا، والتركيـــز يعمل على جعل 
الدمـــاغ ُيرســـخ معلومة ما أو حدًثا أطـــول مدة ممكنة، وكلما كان المرء منَّا شـــغوًفا 

بالشيء؛ قويت ذاكرته حوله، وأصبح غير قابل للنسيان.
يعنـــي هـــذا – مـــن وجهـــة نظرنـــا – أننا قـــد نكون ســـبًبا؛ لضعـــف ذاكرتنا تجـــاه بعض 
األحـــداث، أال تـــرون أننـــا كثيـــرا ما نعمد إلـــى عدم تذّكر مـــا ُيزعجنـــا أو يؤلمنا؛ حين 
نرفـــض الحديـــث عنه، أو النظر إلى الصـــور المتعلقة به، واالبتعـــاد عن كل ما يتصل 
بـــه من األماكن واألشـــخاص، وكأننا ُنمـــّرن أدمغتنا على نســـيانه، وتحويله إلى بقعة 
ســـوداء معتمـــة، غيـــر قابلة للنظـــر أو االســـترجاع، وكيف نســـترجعها أصـــال؛ ونحن 

نرفضها، ونستميت في االبتعاد عن مؤثراتها!
هذا يؤكد المقولة الشهيرة “إن األعضاء تقوى وتنشط باالستخدام، وتضمر وتذوي 
باإلهمـــال”! ومـــا دمنا ُنهمـــل، بل ُندّرب ذاكرتنـــا على اإلهمال؛ فال عجـــب أن النتيجة 
المنطقيـــة الحاصلـــة هـــي الضعف والفتـــور! ومن هنا ُنـــدرك أن تحســـين الذاكرة أمٌر 
مرهـــوٌن باالهتمـــام بما ُيراد تذكره، ِإْن بتكراِره أو كتابِتـــه أو اإللحاح على مضامينه، 
ا، ثابًتا فـــي عقولنا، وقابال لالســـتذكار  بصـــورة أو بأخـــرى؛ ليبقـــى أثره متوهًجـــا، قارَّ

واالستحضار أي وقت نشاء.
أمـــر خطيـــر آخر قد ُيحـــدث إرباًكا للذاكـــرة، ويجعل منها ضعيفة واهنـــة، أو متعكزة 
على اآلخرين؛ الستعادة أحداث ما؛ هو االختناق المرورّي لكثير من المهام والمسائل 
واألفـــكار التـــي نحـــاول جاهديـــن إدخالهـــا عقولنا ُعنـــوة، ونرغب في أن نســـتعيدها 
ببســـاطة؛ فُنفاجـــأ أننـــا غيـــر قادريـــن؛ إْذ ننســـاها تماًما، ويرافـــق هذه الحالـــة فقدان 
التركيـــز علـــى أمور حياتية بســـيطة؛ فيتمّلكنا اإلحباط، وتصيبنا الدهشـــة من أمرنا! 
لمـــاذا ننســـى؟ ســـؤال لو فتنشـــنا في حيثياتـــه، وتأكدنا مـــن عدم وجـــود خلل طبي 
قـــد يكون خلفه؛ ســـيحيلنا إلى واقـــع الفوضى في حياتنا؛ فوضى األشـــياء، وغياب 
ب ما نســـميه باالهتمامات، التـــي هي في الغالب )إهمـــاالت( لو جاز  الترتيـــب، وتشـــعُّ
لنـــا التعبيـــر؛ ألن االهتمـــام تركيز ال تشـــتيت، وتعميق ال تســـطيح، وتوحيد ال تكثير، 
وتنويـــع ال تحشـــيد! االهتمام يعني تســـليط حواســـك ووعيك نحو مـــا تريد؛ فيأتي 

إليك طوًعا كلما احتجته، وينقاد إليك في سالسة.
نحن - شباًبا وكهوال - مصابون في ذاكرتنا هذه األيام، والمحظوظ فينا من  «

حظي بذاكرة حديدية ال تغّيرها حوادث الدهر، وال تزاحمها المسؤوليات، 
والواجبات، وال عزاء لنا إال بتصفية عقولنا، وتهدئة بالنا، وإعادة تنظيم حياتنا، 
ورمي األحمال الزائدة، حينها؛ ستفقز إلينا الذكريات، تترى، واحدة بعد األخرى.

د. زهرة حرم 

الذاكرة... تتآكل!

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

للتواصل: 17111483

العالم... تشنج وتلّو وجنون
منذ زمن اســـتيقظ سيناتور أميركي من نومه وصاح.. إنه عالم مجنون 
والســـبب اغتيال ســـيناتور آخر، ومن المحتمل أن نفس هذا الســـيناتور 
األميركـــي ذهـــب إلى فراشـــه في يـــوم ما واســـتعد لنوم هـــادئ مطمئن 
بعد أن ســـمع نبأ اغتيال شـــخصية وطنية شـــهيرة، مقدســـة عند البعض 
وتمتـــم وصاح بأعلى صوته “ســـيعود العالم بعده إلـــى صوابه”. كثيرون 
يشاركون هذا الســـيناتور األميركي صيحته األولى ويتساءلون عما إذا 
كان العالـــم فقـــد عقله نهائيـــا أم أنها موجة جنون عابـــرة، وبعض هؤالء 
تتفـــق مصالحهـــم وأفكارهم مـــع مصالح الســـيناتور وأفـــكاره، وبعضهم 
يعارضهـــا تمامـــا ولكنهـــم جميعـــا تجمعهـــم صفـــة واحدة، هـــي أنهم من 
الشـــيوخ والكهـــول الذين عاشـــوا ســـنوات حياتهـــم السياســـية األخيرة 
فـــي أمن وطمأنينة بلغت مداها أواخر الخمســـينات وأوائل الســـتينات، 
ثـــم تبدد هذا الســـلم وعاد العنف يســـود العالم وانهـــارت وحدة صفوف 
معســـكراته، حتى في مجال الكلمة تبخرت أحالم األفكار الوسطية في 

لهيب من الصراع اآليديولوجي متفجر اللهب.
الســـؤال األهـــم اليـــوم... هـــل فعال أصيـــب العالـــم بالجنون وما أســـباب 

ذلـــك ومـــا تفســـيره؟ فحيـــن يحـــاول أصحـــاب المصلحـــة مـــن الجريمة 
والمســـتفيدين منها تقديم مبررات شـــكلية ومغرضـــة لها، خصوصا في 
المســـائل والقضايـــا الكبـــرى، تـــرى ماذا نســـمي ذلـــك، أليس جنونـــا؟ إذا 
ابتعـــدت أيـــة دولة عن العمـــل الدولي كإيران وأتباعها وطغت المشـــانق 
واالعتقاالت وحاالت التعذيب، أليس هذا جنونا؟ إذا ابتعدت المنظمات 
والهيئـــات العالميـــة عن العمـــل اإليجابي الملموس وظلـــت صامتة أمام 
األطماع التوسعية واستنزاف قوى الشعوب، أليس هذا جنونا؟ االرتماء 
فـــي أحضـــان المنظمات اإلرهابية لقـــاء بعض الرواتب الشـــهرية أال يعد 

هذا أحقر وأبشع أنواع الجنون؟

رؤساء دول يعشقون فرق إطالق النار والسجون واالضطهاد الدموي  «
وتبذير األموال وبينهم وبين سعادة المواطن ورفاهيته خصاما أزلي، ماذا 

يمكننا أن نطلق على هذه الحالة؟ أتصور أنه يجب على العالم أن يقوم 
بعملية صياغة آيديولوجية “عقليا وسلوكيا” بدل هذا التشنج والتلوي 

والزبد المسموم الذي يؤكد الجنون.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إشكاليات العمالة المنزلية
تواجه األسر البحرينية عند استقدام العمالة المنزلية إشكاليات 
حقيقية، والوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وال حلول جذرية 
بائنـــة فـــي األفـــق، فباإلضافـــة إلـــى االزديـــاد المضطـــرد لقيمة 
جلب العمالة وارتفاع األجور بالمقارنة مع الســـنوات الماضية، 
تواجه األســـر أكثر من معضلة؛ منها عدم صحة بعض البيانات 
المعطـــاة من قبل مكاتب توريد العمالة المنزلية، وذلك بســـبب 
تزويـــر العمالـــة بعـــض الحقائـــق أو إخفائها حتـــى يتمكنوا من 
القـــدوم والعمـــل في البحرين، وكل هـــذه الحقائق ال تتضح إال 
بعـــد مجيئهم، وبعـــد فترة انتظار طويلة، كانت األســـرة بأمس 

الحاجة فيها إلى عاملة منزلية.
من الضروري بمكان التشديد على المكاتب الموردة للعمالة  «

خارج البحرين، وأن تكون هناك إجراءات صارمة تجاهها في 
حال وقوع أي تجاوز، وذلك بقطع التعامل نهائيًا مثاًل، كما أنه 

من الضروري أيضًا - كاقتراح - اتباع مكاتب استقدام الخدم في 
البحرين طريقة أكثر تطوراً من خالل وسائل االتصال الحديثة 

المتاحة حاليًا؛ حتى تتعرف األسرة على الخادمة قبل استقدامها، 
وتتمكن من الحديث معها، والتأكد من استعدادها التام للعمل 

عندهم بشكل خاص، وتبيان طبيعة الحياة التي ستعيشها 
معهم، وليس مفاجأة األسرة بجلب خادمة ال تنطبق مع ما كان 

مدونًا وبائنًا في األوراق، ناهيك عن أن السماح بعيش شخص 
آخر مع أسرة جديدة له ثقافته وعاداته المغايرة، ليس أمرا هينا؛ 

وبالتالي فإنه من غير المنطقي والمجدي، أن تضم أية أسرة 
بحرينية فرداً جديداً ال تعرف عنه شيئًا مطلقًا، ويترك لها األمر 
في التعامل معه وفق الحظوظ، ال البيانات والحقائق التامة، 

الواضحة.

Ali.alsayegh15@gmail.com

علي الصايغ

تفعيل آلية فض النزاع في االتفاق النووي اإليراني
بعـــد أن وجـــدت إيـــران نفســـها مجـــدًدا فـــي دائـــرة االتهامـــات 
بالضعـــف، وبعـــد أن فشـــلت في لعـــب دور الضحيـــة بعد مقتل 
قائدهـــا اإلرهابـــي قاســـم ســـليماني، راحـــت تمـــارس هوايتهـــا 
المفضلـــة فـــي مثـــل هـــذه األوقـــات بافتعـــال أزمـــات وقضايـــا 
ســـاخنة أخرى علها تثيـــر االهتمام اإليراني والعالمي وترســـل 
رســـائل ملتهبـــة ومتناقضة كـــي تثير الحيـــرة والنقاش ألطول 
فتـــرة ممكنـــة، فـــإذ بالرئيـــس اإليرانـــي حســـن روحانـــي يقول 
إن بـــالده تقـــوم اآلن بتخصيـــب اليورانيوم، بكميـــات أكبر مما 
كانت عليه قبل توصلها لالتفاق النووي مع القوى العالمية في 
2015م، مضيفا: “نخصب يورانيوم أكثر مما كان قبل التوصل 

لالتفاق... الضغط زاد على إيران لكننا نواصل التقدم”.
هـــي رســـالة إذا من روحاني لشـــعبه والرأي العـــام بالخارج بأن 
بـــالده ليســـت ضعيفة ولـــم تتأثر بالتطـــورات التي قـــد يرونها 
معكاســـة للمصالـــح اإليرانية، وأن طهـــران تواصل ملفها األهم 
أي البرنامـــج النووي وكأن أميركا وسياســـاتها وضغوطاتها لم 

تفعل شيًئا.
ثـــم جـــاء وزيـــر الخارجية اإليراني جـــواد ظريـــف وكأنه يقدم 
تفســـيرا وتبريرا لما صرح به روحانـــي ويوجه انتقادا لكل من 
فرنسا، وبريطانيا وألمانيا على قيامها بتفعيل آلية فض النزاع 
فـــي االتفـــاق النـــووي وهـــو ما يعنـــي إعـــادة اعتمـــاد العقوبات 
الدولية لعام 2015م في غضون شـــهرين، متهما إياها بالتخلي 
عن ما تبقى من االتفاق النووي خوفا من التهديدات األميركية 
التـــي أطلقها الرئيـــس األميركي، دونالد ترامب بفرض رســـوم 
ضريبيـــة بنســـبة 25 بالمئـــة علـــى الســـيارات المســـتوردة مـــن 
أوروبا وفقا لما نقلته صحيفة واشـــنطن بوست األميركية عن 

مسؤولين أوروبيين.
ولم يلتفت وزير الخارجية اإليراني إلى ما أعلنه نظيره الفرنسي  «

جان إيف لودريان بأن إيران في ظل هذه الظروف بإمكانها في 
غضون سنة أو سنتين امتالك المواد النووية الالزمة إلنتاج 

أسلحة نووية. ظريف يحاول إلقاء مسؤولية عدم التزام بالده 
باالتفاق النووي على هذه الدول األوروبية، ونسي أنها دافعت بكل 

قوة عن هذا االتفاق وتحاول الحفاظ عليه، ولم ينظر لتفعيل 
آلية فض النزاع كمحاولة من هذه الدول إلنقاذ االتفاق من خالل 

التقيد بما عليها من التزامات دون خروقات تضعف موقفها 
وحججها في مقابل الموقف األميركي.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي



افتتح وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد المبنى الجديد لنادي بوري الثقافي والرياضي، وذلك بحضور وزير شــؤون 
الكهربــاء والمــاء وائــل بــن ناصر المبــارك والنائب أحمد الدمســتاني عضو مجلس النــواب ورئيس وأعضاء مجلــس إدارة نادي 

بوري ولفيف من أهالي المنطقة وعدد من المدعوين.

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  وقـــام 
عـــن  الســـتار  بإزاحـــة  والرياضـــة 
اللوحـــة التذكاريـــة إيذانـــا باالفتتـــاح 
الرســـمي للمبنـــى والذي اشـــتمل على 
صالـــة متعـــددة االســـتخدامات، كمـــا 
تضمـــن المبنـــى علـــى مكاتـــب إدارية 
وغرفـــة اجتماعات، ومكتبـــة، وقاعة 
وصالـــة  والتدريـــب،  للمحاضـــرات 
لأللعـــاب الرياضيـــة ومركـــز إعالمـــي 

ومجلس.

االستفادة المثلى

وفي تصريح له بهذه المناســـبة، شكر 

رئيس مجلس إدارة نادي بوري محمد 
حسين يوسف نيابة عن أهالي بوري 
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة ومنتســـبي 
وجمهـــور النادي ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
األمـــن  مستشـــار  الخيريـــة  لألعمـــال 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي 
للشـــباب والرياضة على جهود سموه 
الكبيرة الرامية إلى االرتقاء بالقطاع 
الشـــبابي والرياضي في المملكة، كما 
شكر وزير شـــؤون الشباب والرياضة 
ومتابعتـــه  لدعمـــه  المؤيـــد  أيمـــن 
الحتياجـــات النـــادي بمـــا يتـــالءم مع 

رؤية ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ومبادرة استجابة. 

 وأشـــار محمد حســـين إلى أن المبنى 
الجديـــد يعتبـــر بمثابـــة حلـــم تحقـــق 
مجلـــس  أعضـــاء  وســـيعمل  للنـــادي 
اإلدارة على االستغالل األمثل للمبنى 
الجديد وبمـــا يحتويه لتحقيق جملة 
مـــن األهـــداف الرامية إلـــى احتضان 
مزيـــد من الشـــباب البحرينـــي وأبناء 
المنطقـــة وتوجيه طاقاتهـــم وصقلها 
بصورة فعاله تثري الحركة الرياضية 
المملكـــة، باإلضافـــة  فـــي  والشـــبابية 
الرياضيـــة  باألنشـــطة  االرتقـــاء  إلـــى 

والشبابية والثقافية في النادي. 

أوبريت غنائي

  قـــّدم علـــي حســـين علـــي مـــن نادي 

بمناســـبة  غنائـــي  أوبريـــت  بـــوري 
افتتاح المبنى الجديد للنادي اشتمل 
علـــى لوحة فنيـــة عن مســـيرة النادي 

وإنجازاته. 

تكريم الرؤساء السابقين والرعاة

وتم خـــالل حفل افتتاح المبنى 
الســـابقين  الرؤســـاء  تكريـــم 
علـــى  النـــادي  إدارة  لمجالـــس 
جهودهـــم فـــي تفعيـــل وإنجاح 
فعاليات النـــادي وبرامجه وهم 
كاظـــم محمـــد كاظـــم، وعبدهللا 
الســـيد علـــي، وعبـــدهللا أحمـــد 
محمـــد  وحبيـــب  الحجيـــري، 
حســـن  وعبدالرســـول  كاظـــم، 
إبراهيـــم، وعبدالعزيـــز عبـــدهللا 
ســـلمان، وعلي أحمد الحجيري، 
ومحمد حبيـــب عواجي، وعلي 
حســـين يوســـف، وأحمد حسن 
الهاشـــمي،  وناصـــر  البقالـــي، 
وكذلك تم أيًضا تكريم الجهات 
ألنشـــطة  والداعمـــة  الراعيـــة 

النادي.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

وزيـر الشبــاب والرياضـة يفتتــح مبنـى نـادي بــوري

جانب من افتتاح النادي

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تنطلـــق علـــى مضمار حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن رياضة 
الســـيارات في الشـــرق األوســـط” يوم الجمعة الموافق 24 يناير 
الجاري الجولة الخامســـة من يوم السباقات الوطنية ببطولتين 
محليتين وذلك بانطالق البطولة المحلية” تحدي حلبة البحرين 

.BMR600 وبطولة الدراجات النارية“CC 2000 الدولية
 وتبـــدأ الفعاليـــات فـــي يـــوم الســـباقات الوطنيـــة مـــن 9 صباًحا 
وتســـتمر اإلثارة والســـباقات حتى 3 مســـاء، فال تفوتكم اإلثارة 
والتحدي وتشـــجيع الســـائقين البحرينيين المشـــاركين في ظل 
التذاكـــر الرمزيـــة المتوفرة بســـعر دينارين للكبـــار ودينار واحد 
للصغار، وتدعو حلبة البحرين الدولية جميع الوسائل اإلعالمية 
للحضـــور وتغطيـــة الفعالية وذلك فـــي النـــادي اإلعالمي بحلبة 

البحرين الدولية.
 ومن المؤكد أن الجولة الخامسة ستشهد إثارة كبيرة ومشاركة 
واسعة، وذلك بعد اإلقبال الكبير الذي شهدته الجوالت الماضية 

على مضمار الحلبة الداخلية.
 وخالل الجولة الخامسة سيشارك 14 سائًقا على خط االنطالق 
وأبرزهم الشـــيخ حمد بن عيســـى آل خليفة، الشـــيخ سلمان بن 
عيســـى آل خليفـــة، مارتينـــا القصـــاب، ناصر العلـــوي، جيوفاني 

ســـالرينو، ماجـــد حمـــو، رائـــد رفيعـــي، أحمد بـــن خنيـــن، طارق 
التاجر، عبد هللا القعود، رائد حمو، محمد فقيهي، باسم العلوي، 

حسين الغانم، علي البحراني، فرح جابر.
10 صباًحـــا  فـــي  بالتجـــارب وذلـــك  الحلبـــة   وينطلـــق تحـــدي 
والتأهيالت في 11:05 صباًحا، الســـباق األول لتحدي الحلبة 1 
مســـاء، بينما السباق الثاني في 3 مساء، بينما بطولة الدراجات 
الناريـــة التجـــارب تنطلق فـــي 9:25 صباًحـــا والتأهيالت 10:40 
صباًحا، أما الســـباق األول في 12:32 مساء بينما السباق الثاني 

2:15 مساء.

تحـــدي حلبـــة البحريـــن الدوليـــة وبطولـــة الدراجـــات الناريـــة
الجمعة انطالق الجولة الخامسة للسباقات الوطنية

تنطلق اليوم )األربعاء( منافســـات الجولة 
العاشرة لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم 
وذلـــك   ،2019-2020 الرياضـــي  للموســـم 

بإقامة لقاءين عند 6 مساء.
يلعـــب البديـــع مـــع االتحـــاد علـــى اســـتاد 
األهلـــي، ويلعب التضامن مـــع قاللي على 

ملعب مدينة حمد.
غـــًدا  الجولـــة  مباريـــات  وتســـتكمل 
)الخميـــس(، إذ يلعب ســـترة مـــع البحرين، 
ومدينة عيســـى مع االتفـــاق، فيما يخضع 

المالكية للراحة اإلجبارية.
ا إلى صدارة  ويشـــير ترتيب الـــدوري حاليًّ
ملكاويـــة بدون منافـــس برصيد 24 نقطة 
جمعهـــا مـــن 8 حـــاالت فـــوز فـــي القســـم 
األول دون خســـارة أو تعادل، ثم البحرين 
وصيفا 15 نقطة، ســـترة ثالًثا بـ 14 نقطة، 
البديـــع 13، مدينة عيســـى 13، قاللي 12، 

االتحاد 8، االتفاق 5، وأخيًرا التضامن بال 
نقاط.

وبالعودة إلى مباريات اليوم، فإن مواجهة 
البديع واالتحاد تبدو متكافئة إلى حد ما، 
ويســـعى كال الطرفيـــن لكســـب مزيـــد من 
النقـــاط، خاصـــة للبديع الـــذي ال يريد هدر 
نقاط تبعده عن مراكز المنافسة األمامية.
يقـــود الطرفين مدربـــان وطنيان: هشـــام 
وعبدالصاحـــب  البديـــع  مـــع  الماحـــوزي 

عبدالنبي مع االتحاد.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، يبحـــث التضامن 
عـــن نقاطه األولى فـــي الدوري حتى اآلن 
بعـــد أن تلقـــى 8 هزائم في القســـم األول، 
ويقـــوده المـــدرب الوطنـــي ســـيد محمـــد 

جواد.
أمـــا قاللـــي المتطـــور كثيـــًرا هذا الموســـم 
رفقة المـــدرب الوطني صديق زويد، فإنه 
يبحـــث عـــن 3 نقـــاط إضافيـــة تقربـــه إلى 
فـــرق المقدمة، علًما أن الفريق ســـيخوض 
بعـــد 3 أيـــام لقـــاء إيـــاب ربع نهائـــي كأس 
جاللـــة الملك أمام المحرق، بعد أن خســـر 

ذهاًبا بخمسة أهداف دون رد.
 وينـــص نظام الصعود في الدرجة الثانية 
علـــى التأهل المباشـــر لصاحبـــي المركزين 
األول والثانـــي إلى الـــدوري الممتاز، فيما 
يلعب ثالـــث الدرجة الثانيـــة لقاء الملحق 
أمـــام ثامـــن دوري ناصر بن حمـــد الممتاز 

)ذهاب وإياب(.

ــاد... والــتــضــامــن يــالقــي قاللي ــحـ ــام االتـ الــبــديــع أمـ
الجولـــــة 10 لدوري الدرجـــة الثانيــة
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التســجيل عبــر الموقــع اإللكترونــي حتــى يــوم 30 ينايــر الجاري

خالد بن حمد يعتمد موعد “أقوى رجل بحريني 3”

اعتمــد النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة، الموعد الرســمي إلقامة منافســات النســخة الثالثة من بطولــة #أقوى_رجل_بحريني، وذلك يوم الســبت 
الموافــق 8 فبرايــر المقبــل، والتــي ســتقام تحــت رعايــة ســموه، والتي ســينظمها المكتب اإلعالمي لســمو الشــيخ خالد بن 
حمد بن عيســى آل خليفة تحت شــعار #خلك_وحش بالســاحة المقابلة لمجمع اإلفينيوز، حيث تأتي هذه البطولة، ضمن 

مبادرات سموه الداعمة للشباب في المجال الرياضي. 

وتشـــهد النســـخة الثالثـــة مـــن هذه 
البطولـــة إقامـــة منافســـات الـــوزن 
الخفيـــف والـــوزن المتوســـط، كمـــا 

منافسات  ســـتقام 
ن  ز لـــو ا

لثقيل  ا

بمثابـــة  تكـــون  ســـوف  والتـــي 
التصفيات المؤهلة لبطولة #أقوى_
رجل_خليجي والمقرر إقامتها في 
شهر إبريل القادم بالساحة المقابلة 

لحلبة البحرين الدولية. 
وقال ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة: “لقـــد اعتمدنا إقامة النســـخة 
الثالثـــة مـــن البطولـــة، إيماًنـــا بأهميـــة 
الشـــباب  لدعـــم  الجهـــود  مواصلـــة 
البحرينـــي والرياضـــة فـــي المملكة، 
يظهـــر  أن  شـــأنه  مـــن  مـــا  والـــذي 
والتـــي  والمتميزيـــن،  المواهـــب 
يمكـــن خاللهـــا تكويـــن الفـــرق 
والمنتخبـــات الوطنية القادرة 

فـــي  البحريـــن  مملكـــة  تمثيـــل  علـــى 
مختلـــف المشـــاركات”، مضيًفا ســـموه 
األولـــى  النســـختين  فـــي  البطولـــة  أن 
والثانية استطاعت أن تؤكد حضورها 
القوي وتكتســـب ســـمعة طيبة، بفضل 
مـــا حظيـــت به مـــن مســـتوى تنظيمي 
مميز ومشاركة واسعة، والذي انعكس 
بدوره على تحقيقهـــا للنجاح، متطلًعا 
ســـموه أن تشـــهد هذه النســـخة مزيًدا 
مـــن التحـــدي واإلثـــارة، علـــى الشـــكل 

الذي يساهم في إبرازها وإنجاحها. 
وقـــد حـــّدد المكتـــب اإلعالمـــي لســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمد بن عيســـى آل 
ـــا للراغبيـــن فـــي  خليفـــة موقًعـــا خاصًّ

التســـجيل الـــذي ســـينتهي فـــي الــــ 30 
www. مـــن يناير الجـــاري، وذلـــك عبر
gcc strongesman.com، كما وحّدد 
ا للبطولة على  المكتـــب حســـاًبا رســـميًّ
 gcc strongesman “االنســـتغرام”- 
@، والـــذي سيســـتقبل االستفســـارات 
من خالل خاصية “الدايركت” في هذا 

الحساب.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

أكد الالعب الدولي ونجم الفريق األول بنادي النجمة للكرة الطائرة يوســف خالد اســتمرار ابتعاده عن الفريق فيما تبقى 
من الموسم الجاري 2019/2020.

 وعـــزا خالـــد أســـباب غيابـــه إلـــى 
فـــي  منهـــا  يعانـــي  التـــي  اإلصابـــة 
“الظهـــر”، بوجـــود التهـــاب في أحد 
“األعصـــاب” الـــذي يســـّبب لـــه آالًما 
كثيـــرة، والتـــي تؤثـــر علـــى عملية 
القفز، مشيًرا إلى أنه مازال يتعالج 
عنـــد اختصاصي العـــالج الطبيعي 
خليـــل ربيـــع ويأمـــل تعافيـــه فـــي 
أقـــرب وقـــت، موضًحا أن الشـــفاء 
من اإلصابة ربما يكون بعد حوالي 

10 أيام وأكثر.
 وأوضـــح خالـــد لـ “البالد ســـبورت” 
أن ســـبب غيابـــه عـــن النجمة يعود 
كذلك إلى بعض الخالفات اإلدارية 
الخارجـــي  باحترافـــه  والمرتبطـــة 
علـــى ســـبيل اإلعـــارة، معرًبـــا عـــن 
األمـــور،  إليـــه  لمـــا وصلـــت  أســـفه 
وتمنى بـــأن تحل في أقرب فرصة 
ممكنة، موضًحـــا أنه ال بوادر تلوح 

في األفق عن حل المشكلة.

وأضاف “رغم اإلصابة واالختالف 
الجهـــاز  مـــع  النظـــر  وجهـــات  فـــي 
علـــى  أحـــرص  أننـــي  إال  اإلداري، 
حضـــور المباريـــات التـــي يخوضها 
الفريـــق لتشـــجيع الالعبين والشـــد 
من أزرهـــم، فالعالقة التي تربطني 
بهـــم أكبـــر مـــن أي خـــالف وأتمنى 
فيمـــا  والنجـــاح  التوفيـــق  للفريـــق 
الموســـم  منافســـات  مـــن  تبقـــى 

الجاري..”.

وتأهل النجمة إلـــى المربع الذهبي 
لكنـــه افتقد خدمات يوســـف خالد 
الضارب األساسي بمركز 4 ليخسر 
أمـــام المحـــرق فـــي نصـــف النهائي 
األول 3/0 ونصـــف النهائـــي الثاني 
3/1، فهل سيعود خالد إلى صفوف 
النجمـــة فـــي منافســـات كأس ولي 

العهد أم يتواصل غيابه؟

ــود بـــــوادر لــعــودتــه ــ ــدم وجـ ــ ــب يـــؤكـــد ع ــالعـ الـ
استمرار غياب يوسف خالد عن النجمة

حسن علي

يوسف خالد

أحمد مهدي

ما تبقى من البريميرليغ
Û  أكــد المــدرب االســباني لمانشســتر ســيتي االنجليزي بيــب غارديــوال أن هدفه

اآلن تأميــن مركــز مؤهــل لــدوري األبطــال الموســم القــادم في إشــارة واضحة 
وصريحــة إلــى أن البيــب قد رفع راية اإلستســالم باكًرا أمــام كبرياء وعنفوان 
ليفربول الذي لم يعد يفصل بينه وبين لقب البريميرليغ سوى أيام معدودات!

Û  وعلى سياق متصل.. فإن ليفربول أصبح بحاجة للفوز في أربع مباريات فقط 
مــن أصــل 13 مبــاراة متبقيــة ليعلــن تتويجه الرســمي.. وإن حــدث وأن تمكن 
الريدز من الفوز بالمباريات المطلوبة بشكٍل متتال فهذا سيعني حسم الدوري 
االنجليــزي قبــل 9 أو 8 جــوالت مــن النهايــة.. وقد يكون هذا الســيناريو األول 

الذي ينتهي بهذه الطريقة السهلة في جميع الدوريات الكبرى عبر التاريخ!
Û  مــع فقــدان اإلثــارة والحمــاس فــي الصــراع علــى لقــب البرميرليــغ يبــدو أن

األضــواء ستســلط أكثــر على الفــرق التي ســتتقارع من أجل المقاعــد المؤهلة 
لدوري األبطال.. حيث ســيكون الصراع محتدًما بين ســتة فرق لنيل مقعدين 
مــن األربعــة المؤهليــن خصوًصــا بعــد ضمــان ليفربــول المقعــد األول واقتراب 
مانشستر سيتي من حسم المقعد الثاني.. إذ سيتنافس كاًل من ليستر سيتي، 
تشيلســي، مانشســتر يونايتــد وبدرجــة أقــل توتنهــام وســيزاحم هــذه الفــرق 
ا التنبــؤ بالمتأهلين  شــيفيلد يونايتــد وولفرهامبتــون.. ويبــدو من الصعــب جدًّ
حتى ولو كانت المؤشــرات األولية تعطي األفضلية لتشيلســي وليســتر بشكل 

أكبر!
Û  إصابة راشفورد وتأكيد غيابه لمدة 3 شهور سيعقد وضعية مانشستر يونايتد

كثيــًرا.. لذلــك المانيــو أصبح بحاجة ماســة لدخول ســوق االنتقاالت الشــتوية 
وجلب مهاجم جديد إلنقاذ ما يمكن إنقاذه!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي



أســفرت نتائج ختام منافســات الجولة السادســة لدوري ناصر بن حمد الممتاز 
لكــرة القــدم عــن فــوز المحــرق علــى األهلــي بهــدف نظيــف، وفــوز الحالــة على 
الشــباب بخمســة أهــداف دون مقابــل، فــي المباريــات التــي أقيمــت أمس على 

استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

في مباراة كالســـيكو الكرة البحرينية، 
نجـــح المحرق فـــي تحقيق فوز صعب 
ومتأخـــر علـــى حســـاب األهلـــي بهدف 
جـــاء من إمضاء الالعـــب أحمد جمعة 

في الدقيقة )٨٦(.
وشـــهدت المبـــاراة طرد العـــب األهلي 
ســـيد محمـــد أميـــن بعد حصولـــه على 

بطاقتين صفراوين )٧١(.
أدار المباراة الحكم علي السماهيجي، 
وعاونه ســـيد جالل محفوظ وعبدهللا 

يعقوب، والحكم الرابع محمد خالد.
وفي المباراة األولى، حقق الحالة فوزا 

ســـهال على حساب الشـــباب بخماسية 
الحالـــة  برتقالـــي  وبســـط  نظيفـــة. 
واســـتثمر  المبـــاراة،  علـــى  أفضليتـــه 
الفـــرص التـــي ســـنحت لـــه، خصوصـــا 

الشـــوط الثانـــي بعدما انتهى الشـــوط 
األول بتقدمه بهدف دون رد.

أهـــداف الحالـــة جـــاءت علـــى النحـــو 
اآلتـــي: أحمـــد راشـــد في الدقيقـــة )٨(، 

إبراهيمـــا فـــي الدقيقـــة )٥٤(، إبراهيـــم 
المشـــخص )٥٧(، جبريـــل عبدالرحيـــم 

)٦٣( ومحمود الحايكي )٩٠+٣(.
عبدالشـــهيد  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 

عبداألميـــر، وعاونـــه ســـلمان طالســـي 
وأحمـــد ســـيف، والحكـــم الرابـــع أحمد 
خليـــل. وبنـــاء علـــى نتائج أمـــس، فإن 
ترتيب الدوري صـــار كاآلتي: الحد ١٣ 

نقطـــة، الرفـــاع الشـــرقي ١٠، المحـــرق 
١٠، المنامة ٩، البســـيتين ٨، النجمة ٨، 
األهلي ٧، الرفاع ٦، الحالة ٥، والشباب 

أخيرا برصيد ٤ نقاط.

فـوز صعـب للمحــرق علـى األهلــي

من لقاء المحرق واألهلي من لقاء الحالة والشباب

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

حقـــق الصقـــار البحرينـــي محمـــد عبدالوهاب الهاجـــري لقب 
كأس رئيـــس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة لصيد 
الصقـــور فـــي شـــوط الشـــواهين فئـــة الفـــروخ والمخصـــص 
للخليجييـــن والـــذي أقيم فـــي العاصمـــة اإلماراتيـــة أبوظبي 

بتنظيم من نادي أبوظبي للصقارين.
 واستطاع الهاجري أن يسجل هذا اإلنجاز الجديد لرياضات 
المـــوروث الشـــعبي فـــي مملكة البحريـــن عبر الصقـــر “بارود” 
قاطًعا المســـافة في زمـــن يبلغ )17.587 ثانيـــة(، حيث يعتبر 
هـــذا اإلنجـــاز الثانـــي علـــى التوالـــي للصقـــار الهاجـــري فـــي 
البطـــوالت الخارجيـــة بعـــد تحقيقه لـــكأس الملـــك عبدالعزيز 

للصقور في شوط الشواهين مؤخًرا.
 وجاء الصقار البحريني ســـلمان البلوشـــي في المركز الثاني 
بصقر “حاشور”، فيما حقق محمد سعد العجمي المركز الرابع 
بصقـــر “الجـــادل”.  كما حقق محمـــد الوهاب الهاجـــري المركز 
التاســـع أيًضـــا بصقـــر “دوريـــان”، فيما حـــل فيصل بـــن مفرح 
العجمـــي عاشـــًرا بصقـــر “حميديه”.  وفي شـــوط الحـــرار فئة 
القرانيس، حقق برغش المنصوري المركز الثالث، وفيصل بن 
مفرح العجمي المركز الســـادس، ثم برغـــش المنصور مجدًدا 

سابًعا، وسلمان البلوشي ثامًنا وتاسًعا في الشوط ذاته.
 وعلـــى مســـتوى شـــوط الحـــرار فئـــة الفـــروخ، حقـــق برغش 
المنصـــوري المركـــز الثاني بصقـــر “جمران”، كما حقق ســـلمان 

البلوشي المركز الرابع، وعلي سعيد كمبش المركز السابع.
 وفي شوط الشواهين فئة القرانيس، حقق محمد البوعينين 
المركـــز الثانـــي بصقـــر “درب”، تـــارًكا المركـــز الثالـــث لبرغـــش 
المنصـــوري، بينمـــا حـــل محمد الســـبيعي فـــي المركـــز الرابع، 

وفيصل بن مفرح العجمي جاء في المركز العاشر.

 محمد الهاجري متوًجا بكأس رئيس اإلمارات للصقور

صقــارو البحريــن يســجلون نتائــج مميــزة فــي أبوظبي

الهاجري بطاًل لكأس رئيس اإلمارات للصقور

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

انطلقت مســـاء اإلثنيـــن منافســـات البطولة التصنيفيـــة للبليارد 
2020 والتـــي ينظمهـــا االتحـــاد  العـــام  فـــي  األولـــى  والســـنوكر 
البحرينـــي للبليـــارد والســـنوكر والدارتـــس علـــى صالـــة كيـــو إن 

بالمنامة.
 ويشارك في هذه البطولة 112 العًبا بواقع 64 العًبا في مسابقة 
البليارد و48 العًبا في مســـابقة السنوكر، وأسفرت نتائج البليارد 
عـــن فـــوز إبراهيم القائد على هشـــام الهاجري )0/9(، ســـيد أحمد 
العلـــوي علـــى محمـــد التميمي )4/9(، حســـن القطـــان على محمد 
علـــي ســـلمان )6/9(، عارف الكوهجي على جاســـم ســـعيد )8/9(، 
خليـــل إبراهيـــم علـــى عبـــدهللا العلـــي )5/9(، أحمد ياســـين على 
حســـين السيســـي )5/9(، علـــي مروم على يوســـف فاضـــل )8/9(، 
حســـن الشـــايع على علي حسن ســـلمان )8/9(، حسن صباح على 
ســـلمان بوصيبـــع )0/9(، حســـين علـــي مروم على ســـيد نادر عبد 
الرزاق )2/9(، أحمد فيصل على يوســـف أحمد )3/9(، ســـمير عبد 
الهـــادي علـــى عبـــد الرحمـــن المحمـــود )2/9(، حبيـــب الخباز على 

مرتضى محمد )7/9(.
 وفي نتائج الســـنوكر أســـفرت النتائج عن فوز يونس صقر على 
عبـــدهللا مجيـــران )0/3(، حامـــد ضيـــف على علي حســـين صالح 

)0/3(، حبيب صباح على أحمد شكري )0/3(، نادر الدوسري على 
عـــادل األنصـــاري )0/3(، ماجد ضيف على جاســـم البـــوري )0/3(، 
محمد الصقر على صالح أحمد )1/3(، هشـــام الصقر على حسين 
إسماعيل )1/3(، خليل إبراهيم على فيصل الحصار )0/3(، طالل 
جاســـم علـــى رائـــد احمـــد )2/3(، جواد الســـيد علي على حســـين 
الغانم )0/3(، حســـين العرادي على محمد العيســـى )1/3(، حسين 

بو بشيت على فيضان أحمد )1/3(.

من منافسة البليارد

تقام منافساتها على صالة “كيو إن” بمشاركة 112 العبا 
انطالق تصنيفية البليارد والسنوكر 2020
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أكــد مصــدر مطلــع فــي المكتب التنفيــذي لالتحاد اآلســيوي لكــرة القدم عدم 
تلقــي االتحــاد القــاري أي خطــاب رســمي مــن قبــل نظيــره اإليرانــي يفيــد 

بانسحاب أربعة أندية إيرانية من بطولة دوري أبطال آسيا.

 وكانت أندية برســـبوليس واستقالل 
وشـــهرخودرو وســـباهان قـــد أعلنـــت 
بشكل موّحد عن قرار عدم المشاركة 
آســـيا  أبطـــال  دوري  منافســـات  فـــي 
2020 احتجاًجا علـــى إجبارها اللعب 

في أراٍض محايدة. 
وأوضـــح المصدر للبالد ســـبورت عن 
معلومـــات جديـــدة تتعلـــق بتطورات 
هـــذه القضيـــة، حيـــث أكـــد أن قـــرار 
نقـــل مباريـــات األنديـــة اإليرانية إلى 
مالعب محايدة جاء بناًء على تقرير 
لجنة األمن والسالمة المعنية بتقييم 
اآلســـيوية  البلـــدان  فـــي  األوضـــاع 
حسب المعايير المعتمدة لدى االتحاد 

القاري.

للقـــرار  عالقـــة  “ال  المصـــدر:  وتابـــع 
بحـــدث معّيـــن كمـــا يقـــال. ال الحـــكام 
وال الطائـــرة األوكرانيـــة. هنـــاك لجنة 
مختصة في االتحاد اآلســـيوي معنية 
بمتابعة وتقييم األوضاع األمنية في 
جميع البلدان اآلسيوية وقد أصدرت 
تقريرهـــا بنـــاًء على مجمـــل األحداث 

في إيران”.
وأضاف: “االتحاد اآلسيوي لم يناقش 
موضـــوع معاقبـــة األنديـــة اإليرانيـــة 
لـــم يتســـّلم خطاًبـــا  حتـــى اآلن ألنـــه 
ا باالنسحاب، مشيًرا إلى وجود  رسميًّ
ســـتحدد  واضحـــة  وقوانيـــن  لوائـــح 
الحًقا ما يمكن اتخاذه من إجراء في 

حال االنسحاب الرسمي”.

وشـــّدد مصدر البالد سبورت على أن 
التقييـــم الذي يحـــول دون اللعب في 
إيـــران ليس ثابًتـــا. وقد تعـــود األمور 
تحســـنت  حـــال  فـــي  طبيعتهـــا  إلـــى 
األوضـــاع فـــي إيـــران خـــالل األشـــهر 

المقبلة.
مـــن جانـــب آخـــر، أكـــد نـــادي الرفـــاع 
البحرينـــي تلقيـــه خطاًبا مـــن االتحاد 
اآلســـيوي أن مباراته المزمـــع إقامتها 
في مدينة مشـــهد تاريخ 21 يناير مع 

فريـــق بـــو شـــهر خـــوردو اإليراني تم 
تأجيلهـــا إلى تاريـــخ 25 يناير على أن 

تقام في العاصمة القطرية الدوحة.
انســـحاب  أن  ذكـــره،  الجديـــر  ومـــن 
النـــادي اإليراني كان ســـيؤّهل الرفاع 

للدور التالي بشكل مباشر في الملحق 
إصـــدار  لكـــن  آســـيا،  أبطـــال  بـــدوري 
جديـــًدا  موعـــًدا  اآلســـيوي  االتحـــاد 
للمباراة وفي ملعب محايد يرّجح أن 

األندية اإليرانية رضخت للقرار.

ــي الـــــدوحـــــة بــــــدل مــشــهــد ــ ــوردو” فـ ــ ــ ــرخ ــ ــ ــه ــ ــ ــع “ش ــ ــلـــعـــب مـ الـــــرفـــــاع يـ

األنديــة اإليرانيــة ترضــخ لقــرار االتحــاد اآلسيــوي

فريق الرفاع لكرة القدم

اللجنة اإلعالمية

ســـقط المتصـــدر فريـــق ألبـــا فـــي فخ 
التعادل الســـلبي أمام فريـــق التطوير 
مباريـــات  افتتـــاح  فـــي  األول  أمـــس 
األسبوع الخامس من دوري الشركات 
والمؤسســـات لكـــرة القـــدم. وأقيمـــت 
المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.

وأصبح رصيد ألبا عند 11 نقطة. فيما 
رصيد التطوير عند 5 نقاط، وتتواصل 
اليـــوم مباريـــات األســـبوع الخامـــس، 
بلقـــاء يجمع بين بابكو والكهرماء في 

تمام الســـاعة السابعة مساًء. من جهة 
أخـــرى، ســـتكون مواجهـــة اليـــوم هي 
من المواجهـــات المنتظرة التي تجمع 
بيـــن فريق الكهرمـــاء بـ 4 نقـــاط الذي 
ســـيدخل بمعنويات جيـــدة بعد فوزه 
األول في األســـبوع الماضي من أجل 
تحقيـــق االنتصار الثانـــي الذي يعيده 
إلـــى دائـــرة المنافســـة. فـــي المقابـــل 
فريق بابكو ســـيبحث في هـــذا اللقاء 
عـــن التعويض، واســـتعادة الثقة التي 

ما زالت غائبة.

“ألبـــا” يسقـــط بتعـــــادل مـــع “التطـــويـــر”

قـــّرر نـــادي النصـــر الكويتي فســـخ 
الوطنـــي  منتخبنـــا  العـــب  عقـــد 
األول لكرة القدم محمد الرميحي 
مـــن  أقـــل  مـــرور  بعـــد  بالتراضـــي 
شـــهر على إبـــرام الصفقة. وأفادت 
وســـائل إعـــالم كويتية بأن فســـخ 
العقـــد جـــاء بســـبب عـــدم قناعـــة 
مدرب النصـــر الكويتـــي بإمكانات 

المهاجم الرميحي.

مـــع  تألـــق  قـــد  الرميحـــي  وكان   
كأس  بطولـــة  فـــي  منتخبنـــا 
الخليـــج الرابعـــة والعشـــرين التي 
اســـتضافتها مؤخًرا بعدما ســـجل 
هـــدف الفـــوز الوحيـــد لألحمر في 
النهائـــي أمـــام الســـعودية ليهـــدي 
منتخبنـــا لقـــب كأس الخليج ألول 
مـــرة فـــي تاريخـــه.  وبعـــد انتهـــاء 
عقد الرميحي فإنه سيعود لتمثيل 
بـــدوري  الشـــرقي  الرفـــاع  فريـــق 
ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

النصــر الكــويتــي ينهـــي عقـــد الرميحـــي
سبورت

جانب من المواجهةالرميحي بعد توقيعه مع النصر الكويتي

أحمد كريم

أحمد مهدي  |  )تصوير: خليل إبراهيم(

الحالة يكسب 
الشباب بخماسية 
 في دوري ناصر 
بن حمد الممتاز



عسكر: “سبارتن” يعزز مكانة البحرين على خريطة األلعاب الحديثة
بتوجيــه مــن ممثــل جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة التقى األمين العام المساعد للمجلس األعلى للشباب والرياضة 
عبدالرحمن عســكر في مكتبه بضاحية الســيف المدير التنفيذي لسباق سبارتن 
في منطقة الخليج العربي أوميد حميد يرافقه المنســق العام لســباق ســبارتن 
بمملكــة البحريــن ميكيل كالهورا وســفير لعبة ســبارتن فهد تقــي، وذلك بهدف 
اطالعــه على االســتعدادات الجارية الســتقبال مملكة البحريــن لبطولة العرين 

سبارتن ترايفكتا ويكند خالل الفترة من 22-21 فبراير 2020م.

وقـــد أكـــد عســـكر أن اســـتضافة مثـــل 
هـــذه الفعاليات الرياضيـــة تعّزز مكانة 
البحرين على خريطـــة الدول الجاذبة 
المتنوعـــة،  الرياضيـــة  لألحـــداث 
واســـتقطاب  رواج  فـــي  وتســـاهم 

األلعاب الحديثـــة التي أصبحت اليوم 
تمتلك قاعدة جماهيرية جيدة. 

 كما أوضح عســـكر أن ســـباق سبارتن 
اختبـــاًرا  يعتبـــر  حيـــث  حيـــاة،  نمـــط 
للقـــدرات وتحمل العوائق التي تواجه 

المشـــتركين مـــن خالل تحـــدي النفس 
لتجاوز تلك الصعاب. 

 وقال أوميـــد حميد المديـــر التنفيذي 

لســـباق ســـبارتن فـــي منطقـــة الخليج 
العربي “ما جعلنا نختار مملكة البحرين 
إلقامـــة أول ســـباق ســـبارتن ترايفكتا 

ويكنـــد في هذا الموســـم والـــذي يقام 
30 مرة في السنة على مستوى العالم 
عائد للدعم والمســـاندة من قبل ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة في 
تسخير أفضل اإلمكانيات لتنظيم هذا 
الحدث وفي وقت قياســـي وبمشاركة 
3000 العـــب موزعيـــن علـــى الفئـــات 

)بيست، سوبر، سبرنت، كيدز(”.
 ومن جانبه، أشـــار سفير لعبة سبارتن 
فهد تقي إلى أن سباق سبارتن يهدف 
بالدرجـــة األولـــى إلى إعـــداد جيل من 

الرياضييـــن الذيـــن يتمتعـــون بالقـــوة 
العاليـــة  المعنويـــة  والـــروح  البدنيـــة 
والثقـــة بالنفـــس، ويؤكـــد فـــي الوقت 
اللعبـــة تشـــجع  نفســـه علـــى أن هـــذه 
بـــروح  المغامـــرة  علـــى  المشـــاركين 
اإلصـــرار والعزيمة لتخطـــي الحواجز. 
وبيـــن تقي بأن ســـبارتن توفر كل يوم 
جمعة تدريبات مجانية من الســـاعة 8 
- 10 صباًحا، حيث يمكنكم التســـجيل 
والتواصـــل عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي 

.www.spartanarabia.com

 جانب من االجتماع 

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

بتوجيهـــات رئيس مجلس إدارة االتحاد 
عبـــدهللا  الشـــيخ  للســـيارات  البحرينـــي 
االتحـــاد  بـــدأ  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 
باالســـتعدادات والتجهيزات الســـتضافة 
وتنظيـــم جائـــزة طيران الخليـــج الكبرى 
تقـــام  والتـــي   1 الفورمـــوال  لســـباق 
منافســـاتها علـــى مضمار حلبـــة البحرين 
الدوليـــة موطـــن رياضـــة الســـيارات في 
الشـــرق األوسط وذلك في الفترة من 20 

وحتى 22 من مارس من العام الجاري.
صـــّرح  االســـتعدادات  هـــذه  وحـــول   
رئيـــس مجلس إدارة االتحـــاد البحريني 
للســـيارات الشـــيخ عبـــدهللا بـــن عيســـى 
آل خليفـــة قائـــالً “وّجهنا الفـــرق المنظمة 
التابعـــة لالتحـــاد باالســـتعداد والتجهيـــز 
ألكبر ســـباق عالمـــي ســـباق الفورموال 1، 
نحن فـــي اتحـــاد الســـيارات نحرص كل 

الحـــرص باالســـتعداد المبكـــر الســـتقبال 
أهم حـــدث رياضـــي في منطقة الشـــرق 
األوســـط، ونسعى دوًما الستحضار كافة 
عوامـــل النجـــاح لهـــذا الســـباق، حيث إن 
الجانـــب التنظيمـــي أحـــد أهـــم جوانـــب 
النجـــاح فـــي الســـباق، لقـــد برهـــن أبنـــاء 
المناســـبات  مـــن  العديـــد  فـــي  البحريـــن 
الســـابقة تفوقهـــم وتميزهم فـــي تنظيم 

الســـباقات العالميـــة ســـواء التـــي تقـــام 
بمملكة البحرين أو خارجها.

الجهـــود  عيســـى  بـــن  عبـــدهللا  وأشـــاد   
الجبارة التي يبذلهـــا المنظمون من أجل 
رفع اسم وعلم البحرين عالًيا خفاًقا مما 
يدعـــو لالعتـــزاز والفخـــر، وفـــي يظل ما 
يحظـــى به القطـــاع الشـــبابي والرياضي 
القيـــادة  لـــدن  مـــن  ســـخي  دعـــم  مـــن 

الرشـــيدة، االتحـــاد البحريني للســـيارات 
ســـيبذل قصارى جهده مـــن أجل إخراج 
هذا الســـباق بالصورة الالئقة والمشـــرفة 
التي طالما عودت مملكة البحرين العالم 
أجمـــع بتقديـــم حـــدث رياضـــي عالمـــي 
جميـــع  باستحســـان  ويحظـــى  وعائلـــي 
ضيوف وزوار الســـباق والمشـــاركين من 
المتســـابقين والفرق العالميـــة، فالمملكة 

صاحبـــة الريـــادة في هـــذا المجـــال على 
مستوى المنطقة انطالًقا من العام 2004 
الذي استضفنا فيه أول سباق للفورموال 
1 فـــي منطقة الشـــرق األوســـط لتتوالى 
بعدهـــا اإلنجـــازات والمكتســـبات حتـــى 
يومنـــا هـــذا، وانطالًقا مـــن رؤية صاحب 
الجاللة الملك بجعل البحرين في الريادة 
والطليعـــة دائًما وهو األســـاس الذي نبي 

عليه عملنا في اتحاد السيارات.
 وكانت الفرق المنظمة لســـباق الفورموال 
ا  1 القـــادم قـــد عقـــدت اجتماًعا تنســـيقيًّ
بحضور مســـئولي الفرق، ووضعوا خطة 

تنظيم الســـباق وحصر أعداد المشاركين 
واســـتطالع  التنظيمـــي  الجانـــب  فـــي 
مســـئولو  أعـــرب  حيـــث  احتياجاتهـــا، 
الفرق عن ســـعادتهم الكبيرة وحماســـهم 
العالمـــي، معاهديـــن  الســـباق  الســـتقبال 
ببـــذل أقصـــى درجات العطـــاء مع جميع 
أعضـــاء فرقهم لتقديم أفضـــل ما لديهم 

للمملكة الغالية ورفع رايتها عالًيا.
 ومـــن المقّرر أن ينطلق الموســـم الجديد 
لبطولـــة العالم للفورموال 1 من أســـتراليا 
في 15 من مارس القادم، الســـباق الثاني 
بحلبـــة البحرين الدولية فـــي 22 مارس، 
على أن تســـتضيف حلبة فيتنام السباق 
الثالـــث ألول مـــرة بعد دخولهـــا روزنامة 
االتحاد الدولي واعتمادها ســـباقا رسميا 
فـــي 5 أبريل، الســـباق الرابـــع بالصين 19 

أبريل.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

بــدء االستعـــدادات لتنظيـــم سبـــاق الفــورمــوال 1

عبدالله بن عيسى من سباق الفورموال 1 العام الماضي

السباق نمط حياة يساهم في خلق تحدي 
النفس لتجاوز الصعاب

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

تـــرأس األميـــن العـــام للجنـــة األولمبيـــة 
االجتمـــاع  النصـــف  محمـــد  البحرينيـــة 
لليـــوم  العليـــا  المنظمـــة  للجنـــة  األول 
الرياضـــي الوطنـــي، والـــذي عقـــد صباح 
بمركـــز  االجتماعـــات  بقاعـــة  الثالثـــاء 
عيسى الثقافي بمنطقة الجفير بحضور 
والهيئـــات  الـــوزارات  ممثلـــي  جميـــع 
والجهـــات الحكوميـــة وممثلي شـــركات 
ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص، لإلعـــداد 
والتحضير لليوم الرياضي الذي ســـيقام 

يوم الثالثاء 11 فبراير المقبل 2020.
في بدايـــة االجتماع ألقـــى األمين العام، 
لليـــوم  العليـــا  المنظمـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
الرياضي محمد النصف كلمة رحب فيها 
بالحضور ثم نقل لهم فيها تحيات النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفة، وتمنيات ســـموه لهم التوفيق 
والنجـــاح فـــي تنظيـــم اليـــوم الرياضـــي 

الوطني لهذا العام بأفضل صورة.
وقـــال النصـــف خـــالل الكلمـــة “إن اليوم 
الرياضـــي أصبـــح واحدا من المناســـبات 
منـــذ  المملكـــة  فـــي  المهمـــة  الوطنيـــة 
 2017 العـــام  فـــي  األولـــى  انطالقتـــه 
تنفيـــذا لقـــرار أصحاب الســـمو والمعالي 
رؤســـاء اللجان األولمبيـــة بدول مجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربيـــة باعتماد 
يوم رياضي بيوم الثالثاء في األســـبوع 
الثاني من شـــهر فبراير مـــن كل عام في 
جميـــع دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
وكان ذلـــك بدعـــم واهتمـــام مـــن  ممثـــل 
جاللـــة الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة”.
الرياضـــي  اليـــوم  حظـــي  “كمـــا  وتابـــع 
بمباركـــة ودعـــم رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة بعد إصدار ســـموه توجيهاته 
الكريمة إلى مختلف الوزارات والهيئات 
الحكوميـــة لتنظيـــم فعاليـــات رياضيـــة 

لجميـــع  المجـــال  وإتاحـــة  وحركيـــة 
الموظفين بالمشـــاركة من خالل منحهم 
إجـــازة لمـــدة نصـــف يـــوم عمـــل بهـــدف 

المشاركة في اليوم الرياضي...”.
وأكـــد النصـــف أن اليـــوم الرياضـــي هـــو 
المواطنيـــن  يســـتهدف  وطنـــي  حـــدث 
والمقيمين، رجاال ونساء، صغارا وكبارا، 
وهـــو يحمـــل أهدافـــا تتمثـــل فـــي تعزيز 
الوعـــي بأهميـــة الرياضـــة على تحســـين 
وجعلهـــا  والبدنيـــة  النفســـية  الصحـــة 
أســـلوب حياة لدى المواطن، مشيرا إلى 
أن نجـــاح الحدث ال يتحقـــق إال بتكامل 
الجهود والطاقات بين مختلف الوزارات 
ومؤسســـات  الحكوميـــة  والهيئـــات 
وشـــركات القطـــاع الخـــاص باعتبارهـــم 
ركنا أساسا في االحتفال بهذه المناسبة، 
ولكونهم ركيزة أساســـية في دعم جهود 
اللجنة المنظمـــة العليا، متمنيا أن تتكلل 
الحـــدث  بإخـــراج  الجهـــود  تلـــك  جميـــع 

بأجمل صورة.
عقـــب ذلـــك، عـــرض فيديـــو خـــاص عن 
أبـــرز الفعاليـــات التي أقيمت فـــي اليوم 
الرياضـــي خـــالل الســـنوات الماضية، ثم 
قدمت  مدير دائرة االتصال المؤسســـي 
باللجنـــة األولمبية رؤى بوعســـلي عرضا 
The Monster lnflat- فعاليـــة  “عـــن 
able Obstacle” التـــي ســـتقام بمدينـــة 
عيسى الرياضية )منطقة ستاد البحرين 
الرئيـــس  المـــكان  تعتبـــر  إذ  الوطنـــي(، 

مـــن  ابتـــداء  الرياضـــي  اليـــوم  لفعاليـــة 
الساعة 10 صباحا ولغاية 8 مساء.

 The “ وأوضحـــت بوعســـلي أن فعاليـــة
”Monster lnflatable Obstacle

 تحتـــوي على ألعـــاب وأنشـــطة متنوعة 
تعتمـــد علـــى المتعـــة والتحـــدي فـــي آن 

واحـــد، حيـــث يتخطـــى المشـــارك جميع 
 20  -  15 مـــن  فتـــرة  خـــالل  العقبـــات 
دقيقـــة ويحـــرق مـــا يعـــادل مـــن 100 - 
هـــذه  وأقيمـــت  حراريـــة،  ســـعرة   160
الفعاليـــة في العاصمـــة البريطانية لندن، 
كمـــا نظمتهـــا دبـــي وأقيمـــت كذلـــك في 

مفتوحـــة  اللعبـــة  وســـتكون  أبوظبـــي، 
لممثلـــي الـــوزارات والهيئـــات الحكومية 
والشركات خالل الفترة األولى بالصباح 
ابتـــداء مـــن 10 صباحا وحتى 2 مســـاء، 
مفتوحـــة  بعـــد  فيمـــا  تكـــون  أن  علـــى 
لعامـــة المواطنين والمقيميـــن وفق آلية 

محددة يتم خاللها تســـجيل المشاركين 
الموجوديـــن بقريـــة الفعاليات الرئيســـة 
ويســـمح ألربعة أشـــخاص بتمثيل فريق 
واحد، ويفوز فيها الفريق الذي يتخطى 
جميع العقبـــات خالل أقل فتـــرة زمنية، 
حيـــث تســـتهدف اللعبـــة تجـــاوز جميـــع 

العقبات في أسرع وقت ممكن.
 The Monster  “ فعاليـــة  تتضمـــن  كمـــا 
مـــن  العديـــد   ”lnflatable Obstacle
األنشـــطة المصاحبـــة مثـــل لعبـــة الكـــرة 
الطائـــرة، الـــدارت، التســـلق، والعديد من 

المسابقات الرياضية األخرى.
العـــام  القطـــاع  قـــام ممثلـــو  ذلـــك،  بعـــد 
عـــن  واف  شـــرح  بتقديـــم  والخـــاص 
الرياضيـــة  واألنشـــطة  الفعاليـــات  أبـــرز 
والترويحيـــة التـــي يعتزمـــون تنفيذهـــا 
خالل اليـــوم الرياضـــي، والتـــي تتضمن 
كذلك سلسلة من المحاضرات التوعوية 
بأهميـــة الرياضة إلى جانب سلســـلة من 
المسابقات والبرامج المتنوعة المرتبطة 
حـــرص  تعكـــس  والتـــي  باالحتفاليـــة 
الوزارات والهيئات الحكومية وشـــركات 
القطـــاع الخاص علـــى أهميـــة االحتفال 

بهذا اليوم الرياضي الوطني.
كمـــا طـــرح األعضـــاء خـــالل االجتمـــاع 
أفكارا ومقترحات ومبادرات تســـتهدف 
وتســـليط  والفعاليـــات  األنشـــطة  نشـــر 
مزيد من الضوء عليها واســـتقطاب أكبر 

شريحة ممكنة من الناس.

”The Monster lnflatable Obstacle“ األولمبيــــة” تعـــرض الفعــاليــــة الـرئيـســــة“

االجتماع األول للجنة العليا لليوم الرياضي الوطني

النصف مترئسا االجتماع
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فــي بــادرة جميلــة واألولــى من نوعها شــاركت نجــاء بوجيري وهي 
وليــة أمــر الطالــب تركــي شــاهين، أطفــال البــذور الصالحــة بجمعية 
اإلصاح مؤخًرا بتقديم خاطرة تفاعلية عن التسامح ونبذ الكراهية.

واستخدمت بوجيري أسلوب 
التفاعليـــة  والقصـــة  الحـــوار 
لجـــذب األطفـــال مـــع األعمال 
تفاعـــل  حيـــث  اليدويـــة، 
رائـــع  بشـــكل  األطفـــال  معهـــا 

أفكارهـــم  بطـــرح  واســـتمتعوا 
الموضـــوع،  فـــي  وآرائهـــم 
معبرين عن شكرهم وامتنانهم 
لهـــذه اللفتة الجميلـــة والبادرة 

الحسنة.

بوجيري تعزز ثقافة التسامح 
لدى األطفال

“العلوم التطبيقية” تقيم المخيم الترفيهي السنوي لمنتسبيها
ــل ــمـ ــعـ ــة الـ ــ ــئ ــ ــي ــ ــاع بـــــــأوقـــــــات جـــمـــيـــلـــة خــــــــــارج ب ــ ــت ــ ــم ــ ــت ــ ــاس ــ عــــــــــــواد: فـــــرصـــــة ل

أقامت جامعة العلوم التطبيقية مخيًما ترفيهًيا في منطقة الصخير لمنتسبي الجامعة، وذلك بحضور رئيس مجلس األمناء وهيب 
الخاجة ورئيس الجامعة غسان عواد، وعضو مجلس اإلدارة محمد الخاجة، وجمع كبير من أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية 

بالجامعة وعائاتهم، إضافة إلى عدد كبير من طلبة وطالبات وخريجي الجامعة.

بالعديـــد  المخيـــم  زوار  واســـتمتع 
مـــن األنشـــطة والفعاليـــات والفقـــرات 
الشـــعبية واألكالت البحرينيـــة وألعاب 
والفقـــرات  والمســـابقات  األطفـــال 
الســـاحر  وفقـــرة  والرياضيـــة  الفنيـــة 
والمهـــرج وغيرها من الفقرات المنوعة 

والترفيهية.
وتهـــدف إدارة الجامعة إلى إقامة هذا 
النـــوع مـــن الفعاليـــات لمـــا لها مـــن أثر 
علـــى تعزيـــز الجانـــب االجتماعي لدى 

بوحـــدة  الشـــعور  وتعزيـــز  الموظفيـــن 
الفريـــق والعمل الجماعي الـــذي ترتكز 

عليه سياسة الجامعة.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس الجامعة 
عواد أن المخيم يمثل فرصة لموظفي 
الجامعـــة وفريـــق اإلدارة لاللتقـــاء في 
ظل أجواء ودية وعفوية واالستمتاع 

بأوقات جميلة خارج بيئة العمل.
إدارة  مـــن جانبهـــا، أوضحـــت مديـــرة 
رقيـــة  العامـــة  والعالقـــات  التســـويق 

محسن أن هذه الفعالية تأتي في إطار 
اهتمام إدارة الجامعة بكادر الموظفين 
التابـــع لهـــا وتوفيـــر الفـــرص الترفيهية 
والخريجيـــن  الجامعـــة  ولطلبـــة  لهـــم 
لتعزيز التواصل بين موظفي الجامعة 
العامـــل  يعتبـــرون  الذيـــن  والطلبـــة 

الرئيس واألهم بالنسبة للجامعة.
المخيـــم  فعاليـــات  هامـــش  وعلـــى 
أقامـــت الجامعة لقـــاًء للفرق الرياضية 
الوطنـــي  الـــدوري  فـــي  المشـــاركة 

للجامعات مع اإلدارة العليا، حيث أشاد 
رئيس مجلس األمنـــاء وهيب الخاجة 
بالنتائـــج المتميـــزة التـــي حققتها فرق 
الجامعـــة خـــالل النســـخة الســـابقة من 
دوري ناصـــر بن حمد للجامعات والذي 
تكلـــل بتتويـــج فريـــق الجامعـــة بلقب 
دوري كرة القدم، وحصول فريق الكرة 
الطائـــرة علـــى مركز الوصيف، مشـــيدًا 
بفكرة تنظيم وإطالق الدوري الوطني 
الـــدوري  أن  خصوصـــًا  للجامعـــات 
يحمـــل الكثيـــر مـــن األهـــداف المتعلقة 
بالمنافسات الرياضية وتطوير قدرات 

الشباب البحريني.

“بن هندي” تكشف النقاب عن “كيا سيلتوس” الجديدة
كشــفت شــركة بــن هندي للســيارات – الوكيــل الحصري لســيارات كيا 
موتورز في البحرين النقاب عن الطراز الجديد كليًا في فئة السيارات 

الرياضية االستخدام المدمجمة “كيا سيلتوس” في مملكة البحرين.

دشـــن الســـيارة الجديـــدة الســـفير 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الكـــوري 
كـــو، ورئيـــس مجلـــس  هيونومـــو 
بـــن  شـــركات  مجموعـــة  إدارة 
هنـــدي عبـــد هللا أحمد بـــن هندي، 
ونائبـــا  اإلدارة  مجلـــس  وعضـــوا 
لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
شـــركات بـــن هندي خالـــد عبد هللا 
بـــن هنـــدي وعبـــد العزيـــز عبد هللا 
بـــن هندي، وذلك فـــي حفل خاص 
العكـــر  فـــي  كيـــا  بمعـــرض  أقيـــم 
الغربـــي، وبحضـــور عـــدد كبير من 
وأصحـــاب  المهمـــة،  الشـــخصيات 
وتأجيـــر  الســـيارات  شـــركات 
الســـيارات ورجال األعمال ولفيف 
واإلعـــالم  الصحافـــة  رجـــال  مـــن 
ومســـئولي مجموعة شركات عبد 
هللا بـــن هنـــدي.  وبمناســـبة طـــرح 

الســـيارة في البحرين صرح مدير 
عـــام كيا موتورز البحرين جرديب 
“تتميـــز  قائـــالً  مولتانـــي  ســـتينج 
سيارة كيا ســـيلتوس بقيمة رائعة 
مقابـــل ســـعرها - بفضـــل تزويدها 
بمجموعة من المزايا التكنولوجية 
التـــي ترفـــع مـــن مســـتوى الراحـــة 
والســـالمة إلـــى أقصـــى الحـــدود، 
إضافـــة إلـــى المســـاحات الداخلية 
الرحبة، عالية المســـتوى والتنوع، 
التـــي تســـتوعب 5 أشـــخاص فـــي 

راحة تامة”. 
وأضـــاف “كمـــا اننـــي أنتهـــز هـــذه 
الفرصـــة ألتقـــدم بخالـــص الشـــكر 
فـــي  الكـــرام  لزائننـــا  والتقديـــر 
الكبيـــرة  ثقتهـــم  علـــى  البحريـــن 
ودعمهـــم المتواصـــل لنا على مدار 

السنوات الماضية”.

قلوب مــن العقيق وعرق اللؤلؤ وســاعات مرصعــة بالياقوت

مجموعة فاخرة من “شوبارد” تعبر عن عيد الحب

بفضــل القــدرات اإلبداعيــة لــدار شــوبارد، باعتبارهــا دارًا حرفيــة تصــوغ 
المشــاعر فــي إبداعــات نفيســة، تمكنــت مــن إضفــاء معنــى نبيــاً علــى فعل 
العطــاء، فالهدايــا المصنوعــة لمــن نحــب تغــدو روابــط تنقــل لهم مشــاعرنا 

العميقة وقيمنا المشتركة.

 وبذلـــك يتيـــح عيـــد الحـــب الفرصة 
لـــدار شـــوبارد لصناعـــة المجوهـــرات 
اإلبداعيـــة  عبقريتهـــا  لتســـتعرض 
ألقصـــى مـــدى ممكن، ولتكـــون بذلك 
عونـــًا للمحبيـــن فـــي البـــوح بأجمـــل 
مشـــاعرهم. ففي هذا اليـــوم الخاص 
بفرصـــة  الجميـــع  يحظـــى  والمميـــز 
مشـــاعرهم،  صـــدق  عـــن  التعبيـــر 
الخطيبـــة  أو  الزوجـــة  تجـــاه  ســـواء 
أو الصديقـــة العزيـــزة أو مـــن تكن لها 

مشاعر مفعمة بالعاطفة. 

 )Happy Hearts( مجوهرات

القلب الكبير لدار شوبارد 

انضمـــت مؤخـــرًا للمجموعـــة أطواق 
قصيـــرة جديدة تتضمـــن قلبـــًا ملونًا 
مـــن العقيق أو عـــرق اللؤلؤ أو المرمر 
أو الحجـــر األحمـــر، وتتزيـــن فـــي كال 
الجانبين بقلبين يحمالن في داخلهما 
حجر ألماس متحرك، وكذلك الســـوار 
الـــذي يعتبـــر أكثر قطعـــة مجوهرات 
رمزيـــة  عـــن  لتعبـــر  اســـتخدمت 

 ،)Happy Hearts( مجموعة

 )Happy Diamonds( مجموعة

تمائم رمزية كأحجار األلماس 

المتحركة 

ببراعة الخيميائي تســـتطيع شوبارد 
إضفـــاء مســـحة عصرية على شـــكل 
القلـــب لتبدع منه نســـخة أكثر براعة 
واكتماالً وتناســـبًا من أجل مجموعة 

 .)Happy Diamonds(
 -)L’Heure du Diamant( ســـاعات 

المتعة الخالصة للساعات النفيسة
ســـاعات  مجموعـــة  خـــالل  مـــن 
)L’Heure du Diamant( برع حرفيو 

دار شـــوبارد بتنظيـــم إيقـــاع متناغم 
يجمع بين تألـــق المجوهرات وبراعة 
الساعات. تشّبعت الساعات الجديدة 
حقبـــة  بطابـــع  باأللمـــاس  المرّصعـــة 
الســـبعينات المرح فسطعت بسحر ال 
متناه مســـتمد من مقاساتها الرشيقة 

والممشوقة. 

 )L.U.C XPS Twist QF( ساعة

– فن البذخ
ــيــد صــنــاعــة  ــبــيــة تــقــال تــتــمــحــور غــال
الساعات الفاخرة حول سمة التناظر 
تــرتــيــبــًا جــمــالــيــًا تنجذب  بــاعــتــبــارهــا 

ساعة  أن  إال  فطريًا،  العين  له 
 )L.U.C XPS Twist QF(
نفسها  عــن  تعّبر  أن  اخــتــارت 

بطريقة مختلفة، فتالعبت 
الذي  التاج  بموقع  بمرح 
موقعه  عــن  قليالً  أنـــزاح 
الــمــعــتــاد فـــي الــمــركــز، 

مــوقــع عرض  ــزاح  انـ كما 
الـــثـــوانـــي الـــمـــصـــّغـــر لــيــظــهــر 
ذلك  فأصبح   ،7 الساعة  عند 

ساعات  لمجموعة  مميزة  سمة 
ســاعــات  خـــط  ضــمــن   )Twist(

)L.U.C( الشامل. 

 L.U.C Chrono One( ساعة

Flyback( – كرونوغراف أنيق

بتدرجـــات بارعة ومتقاربة من اللون 
L.U.C Chro- )الرمادي، تشع ســـاعة 

no One Flyback( بهالـــة من األناقة 
المنضبطـــة والعصريـــة والعملية في 
آن معـــا،ً  والتـــي غـــدت طابعـــًا مميزًا 
 )L.U.C( تعرف به مجموعة ســـاعات

ككل. 

مجوهرات فاخرة 
– معزوفة من 

الياقوت

تــمــثــل كــارولــيــن 
ــيــه مــصــدر  شــوفــول
اإللـــهـــام لــمــجــوهــرات 
شــوبــارد الــفــاخــرة، وقد 
ــر  ــ ــات ــ صـــــــــــّورت فــــــي دف
تسليط  فكرة  رسوماتها 
ــيــاقــوت  ــى ال ــوء عــل ــضـ الـ
وإبرازه. فتجلى ذلك أوالً 
مــن خــالل عقد فخم مــرّصــع بما ال 
يقل عن 23 حجر ياقوت موزمبيقي 
اكسسوارات،  األلــمــاس،  أحجار  مع 
عـــالوة عــلــى خــبــراتــهــا فــي مجالي 
صــنــاعــة الــســاعــات والــمــجــوهــرات، 
ــة مــن  ــوعـ ــمـ ــجـ ــارد مـ ــ ــ ــوب ــ تــــقــــدم شــ
المصنوعة  العصرية  االكسسوارات 
ــرع  مــن أجــــود الـــمـــواد وعــلــى يــد أب
الــحــرفــيــيــن، حــيــث رفـــــدت الــــدار 

الجلدية  األمــتــعــة  مــن  مجموعتها 
Hap- الــكــتــف  حــقــائــب  )بمجموعة 

خط  مــن  المستوحاة   )py Hearts
ــمــجــوهــرات الــــذي يــحــمــل االســـم  ال

نفسه.
فتعكـــس  للرجـــال،  بالنســـبة  أمـــا 
شـــوبارد عالـــم الســـادة المتســـابقين 
مـــن خـــالل حزاميـــن مـــن مجموعة 
)Classic Racing( مصنوعيـــن مـــن 
الجلد األســـود المجـــدول، ويتميزان 
بأســـلوب يقتصـــر على األساســـيات 
ليتألقـــا بفخامـــة ال ينتهـــي عهدهـــا. 
Mille Mi- رمـــز مجموعـــة  )يتمثـــل 

فـــي  العيـــن  تخطئـــه  ال  الـــذي   )glia
النقـــوش المتعرجة المســـتوحاة من 
إطارات دنلوب للســـباق خالل حقبة 
الســـتينيات التـــي تزين بها مشـــبكي 
باللـــون  المصنوعيـــن  الحزاميـــن 
األســـود واألحمر أو اللونين الرمادي 
واألســـود، ليضمنا إطاللة ذات أناقة 

رياضية ال تضاها.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509



تسهل االتصاالت وتجعل الظروف العامة جيدة.

ما زال الحظ معاكسًا ويحذر من التسلط.

المناكفات والصراعات العقيمة ابتعد عنها.

فرص ما تتعلق بممتلكات مشتركة أو إرث.

تحمل إليك الفترة آفاقًا جديدة ووعودًا.

تحلل األمور وتجد حاًل لمشكلة شخصية.

شؤونك المالية جيدة وال تدعو للقلق.

تنجح في عملية بيع أو ترويج أو إعالن.

عليك أن تستغل الفرص التي تتاح لك جيدا.

حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خالل فريق.

تقف أمام مشكالت ال يمكن التغلب عليها.

بعض الحساسيات واإلرباكات ابتداًء من اليوم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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محمد  عبدهللا  أبــو  غرناطة  ملك   
يبعث  عــشــر  الــثــانــي 
عــلــى  رًدا  بـــرســـالـــة 
الملكين الكاثوليكيين 
ــدو الـــثـــانـــي  ــ ــانـ ــ ــرنـ ــ فـ
ــى  ــ ــ وإيــــزابــــيــــا األول
يــــــــــرفــــــــــض فــــيــــهــــا 
وتسليم  تهديداتهما 

مدينته إليهما.

يعرض نادي البحرين للســينما وضمن برنامجه األســبوعي 
الســاعة  تمــام  وفــي  ينايــر   22 الموافــق  األربعــاء  يــوم 
الســابعة مســاء الفيلم الكندي “جابريال” للمخرج لويس 
ارشاموبالت. يرصد الفيلم قصة امرأة جميلة ُتدعى جابريال 

لديها متالزمة وليامز تستطيع جابريال نشر البهجة والمرح 
لمــن حولها، وتتمتع بموهبة موســيقية فريدة مــن نوعها. فاز 

الفيلــم بجائزة الجمهور في مهرجان لوكارنو الســينمائي، كما تم ترشــيحه لجائزة 
أفضل فيلم روائي كندي في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

أعلــن صنــاع فيلم “أشــباح أوروبــا” الــذي تلعب دور 
البطولــة فيه الفنانــة اللبنانية هيفــاء وهبي موعداً 
جديــداً لطرحه بعــد تأجيله من إجازة نصف الســنة. 
حيــث إنه بعــد تحديد الثامن من شــهر يناير الجاري 

موعداً مبدئيًا، لم يكن العمــل جاهزاً للعرض في هذا 
التوقيت. ما دفعهم لتحديد موعداً آخر هو 5 فبراير الذي 

اعتبر أيضًا غير نهائي، حيث إن الشــركة المنتجة للفيلم تدرس مع الشركة 
الموزعة إمكانية طرحه في موسم عيد الفطر المقبل.

أعلــن الفنــان المغربي ســعد لمجرد أنه ســيدخل عالم 
الســينما قريبًا مشيراً لمفاجأة يتم تحضيرها حاليًا مع 
الممثــل المصري محمد رمضان الذي قّدم معه أغنية 

“إنساي” التي حققت نجاحًا واسعًا.
وتحــدث الفنان المغربي إلى المصري خالل حفلهما في 

مركز دبي التجاري العالمي: “فاكر وعدنا للجمهور إن شــاء 
الله فيلم ســينمائي جديد يجمعنا ســويًا ويتم التحضير له حاليًا” فرد عليه 

بعبارته الشهيرة: “إن شاء الله مع بعض وثقة في الله نجاح”.

إنسايأشباح أوروبا“ جابريال”
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ناشـــدت الفنانـــة البحرينيـــة شـــيماء 
ســـبت مجالـــس الشـــورى والبرلمـــان 
النظـــر في قضايـــا الفنـــان البحريني 
مكتســـبات،  أي  يملـــك  ال  الـــذي 

وناشدت النظر في قضيته.
غيـــر  البحرينـــي  الفنـــان  إن  وقالـــت 
مقـــّدر وال يملـــك أبســـط حقوقـــه، ال 
ضمان اجتماعـــي وال ضمان صحي، 
وعندمـــا يحتـــاج إلـــى عـــاج يتكلف 
كثيـــرًا أو يطلـــب قرضـــًا، مضيفة أن 
معظم الفنانين البحرينيين يسكنون 
فـــي بيـــوت مســـتأجرة وال يملكـــون 
بيوتـــًا، وهـــم يعانـــون مـــن ظـــروف 
صعبة، كما أكدت “هللا أعلم بظروف 

الفنان البحريني”.
وســـاندتها الفنانـــة زينـــب العســـكري 

قائلة:
المسألة ليست مســـألة هضم حقوق 
بـــل بكيفيـــة  الفنانيـــن البحرينييـــن، 
إيصـــال أصواتنا للمســـؤولين إليجاد 
الموجـــودة  المشـــاكل  لبعـــض  حـــل 
عنـــد الفنانيـــن البحرينييـــن وبعـــض 
مطالبهـــم، ويجـــب أن نعـــرف كيـــف 
بشـــكل  ومطالبنـــا  أصواتنـــا  نوصـــل 
صحيح للمسؤولين، ولو هي وصلت 
صدقونـــي، لن يقصروا، ألنه معروف 
أنـــه توجد في البحريـــن محبة وانها 
ديـــرة خيـــر ولـــم يقّصر المســـؤولون 
يومـــا مع أي أحـــد. مهمتكم اآلن هي 
إيصال أصواتكم ومطالبكم بطريقة 
يقصـــروا  لـــن  والمســـؤولين  حلـــوة، 

معكم.

شيماء سبت: 
اهلل أعلم 

بظروف الفنان 
البحريني

1824
 قبائل األشانتي تهزم القوات البريطانية في ساحل الذهب.

 1879
قوات الزولو تهزم القوات البريطانية في “معركة إساندلوانا.

 1901
تنصيب إدوراد السابع ملًكا على المملكة المتحدة بعد وفاة والدته.

 1923
 زلزال في رأس ميندوسينو في كاليفورنيا بقوة 7.2 على مقياس ريختر.

 1924
تأليف أول وزارة عمالية في المملكة المتحدة برئاسة رامزي ماكدونالد.

تحدثت النجمة زهرة عرفات عن 
تفاصيل مؤثرة حول وفاة زوجها 

السابق ووالد أبنائها، فقالت إنه 
اختفى لعدة أيام، ما أشعرها 

بالخوف، وعلمت بوفاته قبل أول 
عرض مسرحي لها بأيام. وأضافت 

أنها تلقت اتصاال من المختصين 
لتذهب وتتأكد من أن الجثة لزوجها، 

وبعد أن تأكدت وأخذت شهادة 
الوفاة، لم تستطع تمالك دموعها 

ودخلت في نوبة بكاء شديدة.

السفير الكوري: نعزز التعاون مع اإلعالم لعرض الدراما في التلفزيون

“الطفيلي” في مهرجان األفالم الكورية

أعلــن الســفير الكــوري لــدى مملكــة البحريــن كو هيون مــو، أن الســفارة تعمل 
حاليــا علــى اإلعــداد لعرض الفيلــم الكــوري “الطفيلي” الكــوري للمخرج “بونج 
جــون هــو” والــذي فــاز بجائــزة مســابقة “جولــدن كلــوب” ألفضــل فيلــم بلغــة 
أجنبيــة، مســتدركا أن هــذا الفيلــم أدخل الســينما الكورية التاريخ من أوســع 
أبوابــه كأول فيلــم كــوري يفــوز بهــذه الجائــزة، مشــيرا أن الفيلم يــروي قصة 
عائلــة كوريــة جنوبيــة فقيــرة تتالعــب بطريقــة ماكــرة للتوظيــف لــدى عائلة 
ثريــة، مبينــا أن الفيلــم تــم ترشــيحه لـــ 3 جوائــز فــي “جولــدن كلوب” بمــا فيها 
أفضل ســيناريو وأفضل أخراج مؤكدا أن الســينما الكورية لديها وعلى مدى 
التاريــخ أفالم “مدهشــة، وتســتحق المنافســة والفوز، ولكنها وفــي هذا الفوز 
تغلبــت علــى حاجــز اللغة وهو أكبر تأكيد على أن الثقافة بكافة محاورها هي 

لغة إنسانية ال توجد فيها وإنها تربط الجميع من خالل هذا االطار. 

وأكـــد الســـفير الكوري، كشـــعب كوري 
جنوبي، لقد ســـعدنا جدا بفـــوز الفيلم 
بجائـــزة الجولـــدن كلـــوب، وانـــه ألمر 
لنـــا، فالفيلـــم  مدهـــش وســـاحر جـــدًا 
ايضـــا حاز على جائـــزة بالمي دور في 
مهرجان كان لافام، موضحا أن فوز 
الفيلم يعـــد تصريحا واعتبـــارا عالميا 
لجودة صناعة األفـــام في جمهورية 
كســـفارة  ونحـــن  مشـــيرا  كوريـــا، 
جمهوريـــة كوريا في مملكـــة البحرين 
نطمـــح ان يكـــون هـــذا الفيلـــم ضمـــن 
االفـــام التي ســـتعرض فـــي مهرجان 
االفـــام الكوريـــة 2020 ضمـــن نخبـــة 
مـــن االفـــام المنتقـــاة بعنايـــة والتـــي 
البحرينـــي.  الجمهـــور  ذوق  تناســـب 
وأكد مو أن السفارة الكورية مستمرة 
فـــي تنظيم العديد مـــن الفعاليات من 
الفعاليات الثقافية وتقديمها للجمهور 
البحرينـــي، ومـــن خـــال التعـــاون مع 
هيئـــة الثقافـــة “، والتي كانت شـــريكا 
وداعمـــا فـــي العديـــد مـــن الفعاليـــات 
الثقافيـــة الكورية التـــي أقيمت خال 
أســـابيع  مهرجـــان  ومنهـــا  مواســـمها 
األفام الســـينمائية الكورية وكان في 
نسخته السادسة، وانطلق العام 2010 
تحت عنوان “أســـابيع ســـينما كوريا”، 
وقـــد حصـــد حضـــورا واســـعا مـــن كل 
شـــرائح المجتمـــع البحرينـــي، وحصد 
إقبـــاال واســـعا لـــدى جمهـــور العائات 
التـــي تابعـــت االفـــام، وعلمـــا أن أحد 
االفام المعروضة في االســـبوع أحرز 
المركز األعلى في المشاهدة في العام 

2019، وســـجل اكثـــر مـــن 10 مايين 
مشـــاهدة في فترة قياسية من تاريخ 
عرضـــه فـــي كوريـــا، مشـــددا أن أفام 
االســـبوع تم اختيارها بعناية شديدة 
لتلبـــي كل الرغبـــات لعشـــاق الســـينما 
فـــي البحرين، مردفـــا وكان لنا تجربة 
ثقافية أخرى مع الشعب البحريني مع 
مهرجان األطعمة الكورية، إضافة الى 
العديـــد من العـــروض للفـــرق الكورية 

الشهيرة خال السنين الماضية.
فـــي  مـــو  هيـــون  كـــو  الســـفير  وقـــال 
ســـفارة  “قدمـــت  للبـــاد  تصريحـــات 
جمهوريـــة كوريا حفلها الثقافي األول 
لها للعام 2019 بعنوان “أصوات كوريا 
الرائعـــة “ فـــي حفـــل موســـيقي علـــى 
خشبة مسرح الصالة الثقافية لمتحف 
البحرين الوطني، وبالتنسيق مع هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار ومؤسســـة 
كوريـــا ضمـــن برنامـــج ربيـــع الثقافـــة، 
وتمكنت الفرقة العالمية خال الحفل 

من تقديـــم أجمل األغانـــي البحرينية 
الوطنيـــة كتحيـــة للشـــعب البحرينـــي 
والمعزوفـــات  وختاميـــة  كمقدمـــة 
الكورية الشـــعبية الكاسيكية وأشهر 
والتـــي  الحديثـــة،  البـــوب  أغانـــي 
األزيـــاء  مـــع  تـــام  بتناغـــم  تكاملـــت 
التقليديـــة والرقصـــات األصيلـــة التي 
شـــدت الجمهور البحرينـــي وحصدت 
االعجـــاب”. وذكـــر الســـفير مـــو، نحن 
البحرينـــي  الجمهـــور  رأي  أن  نعتبـــر 
مهـــم لفعالياتنا الثقافيـــة لذلك أعددنا 
اســـتبيانات تتعلـــق بالفعاليـــات التـــي 
نظمناهـــا، منوها أن الســـفارة الكورية 

تطمح إلـــى التعاون مع وزارة اإلعام 
البحرينية لعرض الدراما الكورية على 
قنـــاة البحرين، ونحن نعمـــل لتحقيق 
هذا االمر، ونسعى لمزيد من األنشطة 
الثقافية خـــال العـــام 2020، وأعرب 
السفير الكوري عن ســـروره الستمرار 
التعـــاون البنـــاء مـــع هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثار، مؤكًدا ضرورة تعزيز 
العاقـــات الثقافيـــة مـــا بيـــن البلدين، 
بـــاده  واســـتمرار  اســـتعداد  مؤكـــدا 
الثقافيـــة  المواســـم  فـــي  للمشـــاركة 

القادمة في مملكة البحرين.

بدور المالكي

السفير الكوري
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SAG الفائزون بجوائز رابطة ممثلي الشاشة األميركية

فــي نجــاح متواصــل للنجــم الكبيــر خواكيــن فينيكس مــع فيلمه “جوكــر”، حقق 
يــوم أمــس االول جائــزة أفضــل ممثــل في حفــل جوائز رابطة ممثلي الشاشــة 
األميركيــة SAG وهي جائزة رئيســة ســنوية في هوليــوود ُتمنح من قبل نقابة 
ممثلي الشاشة، وبدأت في 25 فبراير 1995، وتتكون حاليًا من 120 ألف عضو.

الجنوبـــي  الكـــوري  الفيلـــم  وحقـــق 
“باراسايت” أو طفيلي منبجائزة ألفضل 
طاقم عمل سينمائي، وتمكن “باراسايت” 
من التغلب على أفالم مثل “وانس ابون 
تايـــم إن هوليـــوود” و”ذا إليـــرش مـــان” 
و”بومشـــيل”. فـــي حيـــن حـــازت الممثلة 
رينيه زيلويجـــر جائزة أفضل ممثلة عن 

دورها في فيلم “جودي”.
وعـــزز الممثـــل األميركـــي بـــراد بيت من 
موقعـــه كأحـــد مرشـــحي األوســـكار لهذا 
العـــام، بعدمـــا فـــاز بجائزة أفضـــل ممثل 
مســـاعد عن دوره في فيلم “وانس ابون 
تايـــم إن هوليوود”. فيما فـــازت الممثلة 
لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة 

عن دورها في فيلم “مارينج ستوري”.

وفيمـــا يتعلـــق باإلنتـــاج التلفزيوني، فاز 
الممثـــل ســـام روكويـــل بجائـــزة أفضـــل 
ممثـــل رئيـــس فـــي فيلـــم تلفزيونـــي أو 
مسلســـل قصير عـــن دوره في مسلســـل 
الممثلـــة  حـــازت  كمـــا  “فوســـي/فيردن”. 
ميشـــيل ويليامـــز جائـــزة أفضـــل ممثلة 
رئيســـة فـــي الفئـــة ذاتها عـــن دورها في 

المسلسل ذاته.
وفازت الممثلة جينفير أنيستون بجائزة 
أفضـــل ممثلـــة فـــي مسلســـل درامي عن 
دورها في مسلســـل “مورنيج شو”. بينما 
اقتنص بطل مسلسل “جيم أوف ثرونز” 
بيتـــر دينكالنـــد جائزة أفضـــل ممثل في 

مسلسل درامي.
وحصل مسلســـل “ذا كراون” على جائزة 

أفضل طاقم عمل لمسلســـل درامي، كما 
فـــاز مسلســـل مسلســـل “ذا مارفيلـــوس 
مســـتر ماســـل” على جائزة أفضل طاقم 

عمل لمسلسل كوميدي.

وأقيـــم حفـــل توزيـــع الجوائز فـــي لوس 
أنجلوس، وجرى تكريـــم الممثل روبرت 
دي نيـــرو ومنحـــه جائـــزة تقديريـــة عـــن 

مجمل أعماله.

محرر مسافات 

أفادت تقارير إعالمية بأنه بعد 10 سنوات من عالقتهما العاطفية التي رزقا  «
خاللها بطفلين، تبين أن المغنية شاكيرا والعب كرة القدم الشهير جيرارد 

بيكيه غير متزوجين رسميا. وذكرت التقارير أن شاكيرا كشفت عن السبب في 
مقابلة مع برنامج “60 دقيقة”، قائلة “بصراحة، أنا أخاف بشكل فظيع من 

الزواج، ال أريده أن يرى فّي زوجة، األفضل فتاة، وأريد أن أبقيه في حالة جيدة، 
لكي يفهم أن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه”.

٢٣

tariq_albahhar
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اكتشاف متعلق بالمناعة “قد ُيشفي كل أنواع السرطان”
يقــول علمــاء إن اكتشــافا حديثــا بنظــام المناعــة فــي جســم 

اإلنسان قد يستخدم لعالج جميع أنواع السرطان.
البريطانيــة طريقــة  وقــد اكتشــف فريــق بجامعــة كارديــف 
للقضاء على أنواع من الســرطان، بينها ســرطان البروســتات 

والثدي والرئتين، وذلك في تجارب بالمختبر.
ولــم يتــم اختبــار هذه الطريقــة على المرضى. لكــن الباحثين 
يقولــون إن االكتشــاف، الــذي ُنشــرت تفاصيلــه فــي دوريــة 

“نيتشر” لعلم المناعة، ينطوي على “إمكانيات هائلة”.
يعد نظام المناعة البشري خط الدفاع الطبيعي ضد العدوى، 

لكنه يهاجم كذلك الخاليا السرطانية.
وكان العلماء يبحثون عن طرق “غير تقليدية” وغير مكتشفة 
يهاجم بها نظام المناعة األورام السرطانية على نحو تلقائي.

ووجــدوا ضالتهــم فــي إحدى الخاليــا التائيــة الموجودة بدم 
اإلنســان، وهــي خليــة بنظــام المناعة بإمكانها مســح الجســم 

لمعرفة ما إذا كان هناك خطر يجب القضاء عليه.
واالختالف هو أن هذه الخلية تستطيع مهاجمة أنواع كثيرة 

من السرطان.
وقــال األســتاذ الجامعــي أنــدرو ســيويل “هناك فرصــة لعالج 

جميع المرضى. في السابق، لم يعتقد أحد أن ذلك ممكن”.
وأضــاف أن االكتشــاف يثيــر احتمــال التوصــل إلــى أســلوب 

عالجــي واحــد يالئــم كل أنــواع الســرطان، وذلــك مــن خالل 
“نــوع واحــد مــن الخاليــا التائية قد يكــون قادرا علــى تدمير 

العديد من أنماط السرطان للجميع”.
واكتشــف فريــق جامــة كارديــف خلية تســتطيع العثــور على 
أنــواع كثيــرة مــن الخاليــا الســرطانية وقتلهــا، ومنهــا خاليــا 
ســرطان الرئة والجلد والدم والعظام والبروستاتا والمبايض 
والكلى وعنق الرحم. والمهم في األمر أنها لم تمس األنسجة 
السليمة. ويمكن أن يحقق هذا األسلوب نتائج جذرية، حيث 

تنقل المريض من حالة االحتضار إلى التعافي.
لكن هذا األســلوب ُيســتخدم على نطاق ضيق، وال يصلح إال 
في أنواع معينة من السرطان، حيث يوجد هدف محدد يتم 

تدريب الخاليا التائية على رصده.

دونالــد  األميركــي  الرئيــس  قــال 
ترامب خالل المنتدى االقتصادي 
دافــوس  منتجــع  فــي  العالمــي 
السويســري إن الواليات المتحدة 
ستنضم إلى مباردة زرع تريليون 
خــالل  انطلقــت  التــي  شــجرة 
المنتدى الذي جعل من االستدامة 

موضوعا رئيسيا له هذا العام.
وألقــى ترامــب كلمتــه فيما يكثف 
ناشــطون فــي مجال البيئــة منهم 
علــى  الضغــوط  تونبــري  جريتــا 

الشركات والحكومات.
ويأتــي تغير المنــاخ وتضرر البيئة 
ألقــى  التــي  المخاطــر  علــى رأس 
صنــاع القــرار فــي العالــم الضــوء 
قبيــل  رأي  اســتطالع  فــي  عليهــا 
االقتصــادي  المنتــدى  انطــالق 

العالمي لعام 2020.

أميركا تشارك في 
مبادرة زرع تريليون 

شجرة
أقدم قاتل مأجور، على تقديم خدمة العمر المرأة سورية، بعد إخباره أجهزة األمن، 
بصفقــة عرضــت عليــه، لقتلها، لصالح امــرأة أخرى، مقابل مصاغ ذهبــي ومبلغ مالي 

معين.
وفــي التفاصيــل، قــام مواطن ســوري بإبالغ أجهــزة أمن النظام، عــن طلب تلقاه من 
امرأتيــن اثنتيــن، للقيــام بقتــل امــرأة ثالثة، مقابل إعطائــه ذهبًا تعــود ملكيته للمرأة 
التــي يفتــرض أنها ســتكون ضحية جريمة قتل، ســيرتكبها هــو، باإلضافة إلى منحه 
مبلــغ )100( ألــف ليــرة ســورية التــي ال تصل قيمتها، في الســعر الرســمي، إلى حدود 
150 دوالرا أميركيا. ووصفت داخلية النظام السوري الرجل بالقاتل المأجور، ناشرة 

اسمه األول وحرفا من اسمه الثاني.

في حادثة تكررت لعدة مرات في سوريا، أقدم شاب على تفجير فتاة يحبها بقنبلة 
يدوية مما أدى إلى مقتلهما، عندما علم الشــاب بأنها على وشــك الخطوبة من شــاب 

أخر.
وذكــرت شــبكة “الســويداء 24”، أن شــابا يبلــغ مــن العمــر 23 عاما، أقــدم على تفجير 
نفسه بواسطة قنبلة يدوية، بجانب الشابة حنان عبدهللا أبو فخر، أمس األول، في 
محافظة السويداء جنوبي البالد. وكانت حنان البالغة من العمر 22 عاما عائدة من 
الجامعة عندما مرت بجانب منزل الشاب حافظ نزار أبو فخر الذي يقع بالقرب من 

منزلها، ليفجر األخير قنبلة يدوية كانت بحوزته. 
وكان حافظ قد تقدم لخطبة حنان عدة مرات، وتم “رفضه”.

قاتـــل مأجـــور ينقــذ امرأة سوريـة

سوري يقتل حبيبته بقنبلة يدوية

عامل يرتب الزهور أمام شجرة مشذبة على هيئة فأر لالحتفال بالسنة القمرية الجديدة المقبلة بحديقة في هانوي في فيتنام أمس األول. ويصادف العام القمري الجديد 
يوم 25 يناير الجاري، ويطلق عليه عام الفأر )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تسبب هطول كثيف للثلوج واألمطار 
فــي قطع إمدادات الكهرباء أمس عن 
مئــات اآلالف مــن الســكان في شــمال 
يعانــون  كانــوا  ممــن  إســبانيا  شــرق 

بالفعل من تبعات العاصفة جلوريا.
 4 مقتــل  فــي  العاصفــة  وتســببت 
أشخاص في البالد منذ يوم األحد إذ 
أتت برياح عاتية مصحوبة بتســاقط 
ثلــوج أدى لحجــب الرؤيــة وانخفاض 
التجمــد  لمســتوى  الحــرارة  درجــات 
وارتفاع حاد في األمواج على ساحل 

البالد على البحر المتوسط.
نحــو  إن  الطــوارئ  خدمــات  وقالــت 
220 ألفــا مــن ســكان إقليــم جيرونــا 
في شــمال شرق البالد انقطعت عنهم 
الكهربــاء رغم إصــالح عطل في خط 
فرنســا  مــن  القــادم  الرئيــس  اإلمــداد 
المجــاورة. كما غطت الثلوج أكثر من 

2600 كيلومتر من الطرق.

عاصفة ثلجية تقطع 
التيار الكهربي عن 
220 ألفا بإسبانيا

حذرت السلطات األسترالية أمس من ارتفاع جديد في درجات الحرارة األربعاء 
قد يؤدي إلى اندالع حرائق مجددا في جنوب البالد بعد أيام فقط من تراجعها.

وتعيــش البالد أســوأ موســم حرائق فــي تاريخها، قضى جراءه 29 شــخصًا منذ 
سبتمبر، والتهمت نيرانه مساحة تفوق مساحة البرتغال.

وساعد تساقط ملحوظ لألمطار في بعض المناطق المنكوبة على التخفيف من 
حدة الحرائق، لكن درجات الحرارة قد تعاود االرتفاع اليوم.

ويتوقــع هبــوب ريــاح شــديدة تســاعد فــي تهيئــة الظــروف المواتيــة للحرائــق 
والسيما في المنطقة الغربية من الوالية.

وتتوقع الســلطات ارتفاع درجات الحرارة من جديد في والية نيو ســاوث ويلز 
الخميس إلى ما يفوق 40 درجة.

موســيقية  حفــالت  دبــي  مدينــة  تشــهد 
يحييهــا كبــار النجوم في كوكاكــوال أرينا 
لمهرجــان  الختاميــة  االحتفــاالت  ضمــن 
ســندباد  يحيــي  حيــث  للتســّوق،  دبــي 
األغنيــة العربيــة راشــد الماجــد، والفنــان 
المهنــدس حفــال غنائيــًا  العراقــي ماجــد 
يوم الخميس 30 يناير، فيما يطل الفنان 
العالمــي جــون ليجنــد علــى جمهــوره في 

حفل غنائي يوم الجمعة 31 يناير.
وســتطرب الجماهيــر على أجمــل األنغام 
الموســيقية التــي ســيقّدمها النجوم على 
مــدى أمســيتين، ويمكــن الحصــول علــى 
التذاكر عبــر تطبيق جدول فّعاليات دبي 
www.coca-co-  وموقــع كوكاكوال أرينا

.la-arena.com
وأطرب سندباد األغنية العربية جماهيره 
أخيــرا بأغنيــة “دبــي كوكب آخــر”، والتي 
قام بإطالقها خصيصا لالحتفال بالدورة 
الـــ 25 لمهرجان دبي للتســّوق، وســتكون 
الجماهيــر علــى موعــد مــع هــذه األغنيــة 
المميــزة، باإلضافــة إلــى أجمــل األغنيات 
التــي أداها راشــد الماجد خالل مســيرته 

وستشــهد  ألبومــا.   40 تتضمــن  التــي 
نفــس األمســية حفــالً لصاحــب الصــوت 
الماســي الفنان العراقــي ماجد المهندس، 
والــذي ســيقّدم أجمــل أغنياتــه للجماهير 

الحاضرة في كوكاكوال أرينا.
وســيكون حفل الفنان جون ليجند خالل 
دبــي  لمهرجــان  الختاميــة  االحتفــاالت 
للتســّوق الثالــث لهــذا الفنــان الكبيــر فــي 
دبي، ومن المتوقع نفاذ تذاكر هذا الحفل 
بســرعة. ويعــد جــون ليجنــد واحــدا مــن 
15 فنانــا فقــط نجحوا في الفــوز بجائزة 
“إيمــي” و”غرامــي” و”أوســكار” و”تونــي”، 

ويتميز بشخصيته الجّذابة وأغانيه التي 
أطربــت عّشــاق الموســيقى حــول العالم. 
وقّدم “ليجند” 6 ألبومات خالل مســيرته 
التــي تمتد ألكثر من 10 ســنوات، والقت 
العديــد مــن أغانيــه نجاحــا كبيــرا، ومنهــا 
“أوردينــاري بيبــول” و”يوزد تــو لوڤ يو” 
علــى  تربعــت  التــي  مــي”،  أوف  و”أول 
قائمــة “بيلبــورد هــوت 100”. وفاز ليجند 
بجائزة األوسكار في العام 2015 ألفضل 
أغنيــة أصليــة، وجائــزة “غاولــدن غلوب” 
للمشــاركة فــي كتابــة أغنية “غلــوري” من 

فيلم “سيلما”.

كبار النجوم في ختام اليوبيل الفضي لـ “دبي للتسّوق”ارتفاع الحرارة يهدد بتجدد الحرائق في أستراليا

سحب فوق سيدني يوم أمس األول )أ ف ب(

جون ليجند وزوجته كريسي تيغان

أثــارت حملــة “ليرتنــا عزتنا” التــي أطلقت عبر مواقــع التواصل االجتماعي 
فــي ســوريا بهدف دعم العملــة الوطنية، الكثير من الجدل والســخرية في 

البالد.
وتشــهد الليرة الســورية منذ بدء االحتجاجات في لبنان تدهورا كبيرا في 
قيمتها أمام العمالت الرئيسية، وهو ما انعكس على ارتفاع األسعار بشكل 

جنوني.
وأطلــق ناشــطون عبــر مواقع التواصل االجتماعي في ســوريا حملة تحت 
عنــوان “ليرتنــا عزتنا”، تهدف لدعم الليرة الســورية من خالل دعوة التجار 
لبيــع بضائعهــم بقيمة ليرة ســورية واحدة، شــريطة امتالك المشــتري ليرة 

سورية “معدنية”، في إشارة رمزية لقيمتها.
وانقسمت اآلراء عبر مواقع التواصل االجتماعي إزاء الحملة، بين من رأى 
فيها مبادرة جميلة ومؤثرة، ومن اعتبرها حملة تضليل، تهدف إلى صرف 

أنظار الناس عن المشاكل االقتصادية التي تعاني منها البالد.
فــي المقابل ســخر آخرون من الحملــة، معتبرين أن جهات إعالمية موالية 

للنظام السوري تقف خلفها، وهي مجرد استغالل لحاجة السوريين.

“ليرتنا عزتنا” تثير الجدل والسخرية في سوريا

مجموعــات مــن شــرطة البحرين، تــؤدي التحية أثناء طابور اســتعراضي 
في إحدى المناسبات الوطنية في األربعينيات من القرن الماضي.

خاليا تائية تهاجم خاليا سرطانية 
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