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قّدم 18 نائًبا طلًبا الستجواب وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان.
وقـــال النـــواب إن الوزيـــر ارتكـــب العديـــد مـــن المخالفات التـــي تتطلب اســـتجوابه 
وتمثـــل تلـــك المخالفات إخالال بمهامه ومســـؤولياته في الوزارة ومخالفة للدســـتور 
والقانـــون. وتضّمـــن طلب االســـتجواب محورين، المحور األول عـــدم إصدار الوزير 
االستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية واألجنبية )البحرنة(، 
والمحور اآلخر اعتماد نظام العمل المرن. والنواب الـ 18 المتسجوبون هم: إبراهيم 
النفيعي، وعبدالنبي ســـلمان، ومحمد العباسي، وزينب عبداألمير، وحمد الكوهجي، 
وعلـــي اســـحاقي، وخالد بوعنق، ومحمد بوحمود، وأحمد الدمســـتاني، وســـيدفالح 
هاشـــم، وعبـــدهللا الذوادي، ويوســـف الـــذوادي، وعمـــار آل عباس، وباســـم المالكي، 

وعيسى القاضي، وهشام العشيري، وعمار البناي، وعادل العسومي.

18 نائًبا يستجوبون وزير العمل

0913162318

أحمر الشباب يخسر من المغرب“صناعة أمل” يجذب المشاهدينالطهرانيون يقاطعون االنتخاباتشركة جديدة لتشغيل “فندق المطار”38 ضحية بسبب “الفوركس”
قررت المحكمة الكبرى الجنائية  «

األولى بعد مداولة قضية احتيال 
ونصب ألكثر من سنتين، غلق باب 
المرافعة في واقعة استيالء متهم 

وشقيقته على أكثر من مليون دينار 
من 38 ضحية بحرينيين وخليجيين، 

بادعاء استثمارها “الفوركس”.

شّكلت مجموعة طيران الخليج  «
القابضة مع مجموعة فنادق 

الخليج، شركة فندق مطار 
البحرين التي ستتولى مهام إدارة 

فندق مطار البحرين الجديد 
وتشغيله ضمن منشآت مبنى 

المسافرين الجديد.

أظهر استطالع للرأي أجرته إحدى  «
الجامعات اإليرانية أن 75 % من 
سكان العاصمة لن يشاركوا في 

االنتخابات البرلمانية المزمع 
إجراؤها في21 فبراير الجاري. 

يأتي ذلك في ظل تصاعد دعوات 
مقاطعة االنتخابات.

نجح برنامج “الراي” الذي يبثه  «
تلفزيون البحرين بجذب عدد كبير 

من المشاهدين بفقرات صناع 
األمل التي يقدمها إبراهيم التميمي 

وتعده الزميلة مروة خميس. 
ويناقش البرنامج في موسمه 

الرابع عددا من القضايا المحلية.

خسر منتخب الشباب لكرة القدم  «
أمام نظيره المغربي بأربعة أهداف 

مقابل اثنين، في المباراة التي جمعت 
الطرفين، أمس، على استاد نادي 
الرياض، ضمن منافسات الجولة 

ا  األولى للمجموعة الثانية بكأس العرب تحت 20 سنة المقامة حاليًّ
في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى 5 مارس المقبل.

الصينيـــة الشـــهادات  معادلـــة  متطلبـــات  الســـتكمال  الميزانيـــة  توفيـــر 

تقليص الهياكل التنظيمية في 4 جهات حكومية

توصيـــة  علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق 
مجلس الخدمة المدنية برئاسة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة على 
تقليص الهيـــاكل التنظيمية في 4 وزارات 
وجهات حكومية بما ينســـجم والتوجهات 
فـــي  اإلداري  التوســـع  بعـــدم  الحكوميـــة 
المناصـــب والوحـــدات اإلدارية المســـاندة 
وتغييـــر  إدارات  ودمـــج  بإلغـــاء  وذلـــك 
مســـمياتها وإلغـــاء مناصب إداريـــة وذلك 
في كل من األمانة العامة لمجلس الوزراء 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  ووزارة 
ووزارة شـــؤون مجلسي الشورى والنواب 
وهيئـــة الكهرباء والمـــاء. وترأس صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 

الـــوزراء الجلســـة االعتياديـــة األســـبوعية 
لمجلـــس الـــوزراء بقصـــر القضيبية صباح 
أمس.  وبناء على توجيه سموه في إيجاد 
الحلـــول الالزمة لمشـــكلة حملة المؤهالت 
مـــن خريجي الجامعـــات الصينية التي لم 

تتـــم معادلتهـــا؛ ألنها صادرة مـــن جامعات 
غيـــر موصـــى بهـــا، وفي ضـــوء مـــا انتهت 
إليـــه اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة ســـموه، 
والتوصيـــات المرفوعـــة من نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء رئيس المجلـــس األعلى 

لتطويـــر التعليم والتدريب ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة مـــن خـــالل 
المذكـــرة المرفوعـــة لهـــذا الغـــرض والقرار 
ذي الصلة الصادر عن ســـموه، قرر مجلس 
صاحـــب   77 مســـتوى  تحديـــد  الـــوزراء 
مؤهـــل وتقريـــر مـــدى الحاجـــة الســـتيفاء 
متطلبـــات معادلة مؤهالتهم ســـواء داخل 
لجنـــة  خـــالل  مـــن  أو خارجهـــا  البحريـــن 
شـــكلت للغـــرض، والموافقة علـــى معادلة 
10 مؤهالت تخرج حاملوها من جامعات 
موصى بها واحتســـاب الفترة اإلكلينيكية 
لهم لتمكينهم من االلتحاق بســـنة االمتياز 
وكلـــف  الترخيـــص،  المتحـــان  والتقـــدم 
الماليـــة  المجلـــس وزارة الصحـــة ووزارة 
الميزانيـــة  بتوفيـــر  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
معادلـــة  متطلبـــات  الســـتكمال  الالزمـــة 
شـــهادات جميـــع حملـــة مؤهـــل الطب من 

الجامعات الصينية.

سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس
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... وجاللته يدشن “بنك الذهب”جاللة الملك يرعى حفل “ميثاق من ذهب” في صرح ميثاق العمل الوطني

المنامة - بنا

تفضـــل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
فشـــمل برعايتـــه الكريمة حفـــل “ميثاق 
فـــي  أمـــس  أقيـــم  الـــذي  ذهـــب”،  مـــن 
صـــرح ميثـــاق العمل الوطني؛ بمناســـبة 
علـــى  التاســـعة عشـــرة  الذكـــرى  مـــرور 
ونظمتـــه  الميثـــاق،  علـــى  التصويـــت 
وزارة التربية والتعليم ووزارة شـــؤون 
جاللـــة  وأعـــرب  والرياضـــة.  الشـــباب 
الملـــك عن شـــكره وتقديره للمشـــاركين 
فـــي االحتفـــال الوطنـــي المتميـــز، الذي 
يقـــام احتفـــاًء بهـــذه الذكـــرى الوطنيـــة 
التاريخيـــة المهمـــة، التـــي جســـد فيهـــا 
شـــعب البحريـــن الوفـــي أســـمى صـــور 
التالحم والتعاضد، لما فيه خير وصالح 
هذا الوطـــن العزيز على قلوبنـــا جميًعا، 
مشيًدا جاللته بما تضمنه االحتفال من 

قيم وطنية أصيلة.

العاهل: الشـعــب جـســد فــي “الميثــاق” أسمــى صــور التالحــم والتـعـاضــد

جاللــة الملــك يدشــن “بنــك الذهـــب”
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راشد الغائب

المنامة - وزارة الداخلية

صرح قائد خفر الســـواحل بأن الدوريات البحرية تمكنت من ضبط 
قـــارب على متنه بحارة آســـيويون، كانوا يقومـــون بصيد الروبيان، 
المحظور صيده في هذه الفترة من العام، كما تم ضبط أدوات صيد 
ممنوعة على متن القارب وهي شباك الجر القاعية )الكراف(.وأضاف 
أنـــه تـــم القبض علـــى اثنين من البحـــارة بعد مطاردة دامت ســـاعتين، فيما 
تتواصل عمليات البحث والتحري؛ للقبض على الشخصين اآلخرين. وجاٍر 

استكمال اإلجراءات القانونية؛ تمهيدا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

ضبط قارب والقبض على اثنين 
أثناء صيد الروبيان بفترة الحظر

كشـــفت شـــركة “دلمون للدواجن” 
أنها بصدد إنشـــاء مفرخة جديدة 
وذلـــك  أعلـــى  إنتاجيـــة  وبطاقـــة 
تماشـــًيا مـــع خطـــة زيـــادة الطاقة 

اإلنتاجية مستقبال.

”BBK“ 75.4 مليون دينار أرباح
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المنامة - بنا

المنامة - البحرين والكويت
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آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  تفضل 
الذي  ذهــب”،  من  “ميثاق  حفل  الكريمة  برعايته  فشمل  خليفة، 
أقيم أمس في صرح ميثاق العمل الوطني؛ بمناسبة مرور الذكرى 
وزارة  ونظمته  الميثاق،  على  التصويت  على  عشرة  التاسعة 

التربية والتعليم ووزارة شؤون الشباب والرياضة. 
ولدى وصول جاللة الملك، كان في استقبال جاللته ممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول  والنائب  آل خليفة،  حمد 
خالد  الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة 
بن حمد آل خليفة، ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووزير 
شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، وعدد من كبار المسؤولين، 
من  أكثر  قبل  من  والهتاف  بالترحيب  الملك  جاللة  قوبل  حيث 
النهضة  مسيرة  قائد  بلقاء  سعادتهم  عن  تعبيًرا  طالب؛  آالف   4

والتطوير بمملكتنا الحبيبة.
عبدالجليل  عبدهللا  الطالبان  تولى  الملكي،  السالم  عزف  وبعد 
االحتياجات  ذوي  مــن  وهــمــا  رضـــي،  جعفر  ومحمد  الــبــلــوشــي، 
التي  الحفل،  الحكومية، تقديم فقرات  الدمج  الخاصة بمدارس 
ألقاها  الجليل”،  القدر  “يا صاحب  بعنوان  بقصيدة شعرية  بدأت 
الطالبان علي كميل عبداألمير، والريم عبدهللا الكعبي من كلمات 
الشاعر عقيل العلواني، ثم تم تقديم أوبريت “ميثاق الخير”، الذي 
حربان،  بن  جاسم  لّحنها  استعراضية  غنائية  لوحات   4 تضّمن 
بمئوية  االحتفال  ضمن  المفدى  الملك  جاللة  “إنــجــازات  وهــي 
التعليم”، من كلمات الشاعرة هنادي الجودر وغناء الفنان محمد 
هنادي  الشاعرة  كلمات  والميثاق” من  الملك  “جاللة  و  الحمادي، 
الجودر وغناء الفنان محمد الكعبي، ولوحة “إحنا جنودك يا حمد” 
الفنان عصام كمال، و  الشرقاوي وغناء  الشاعر علي  من كلمات 

“خليفية” من كلمات جاسم بن حربان وغناء الفنانة دنيا بطمة.
قالت  المنجزين  عن  نيابة  كلمة  العمري  عبدالمؤمن  رؤيا  وألقت 
يدي  بين  أقف  أن  الجاللة  يا صاحب  ويشرفني  “يسعدني  فيها 
البحرين  مملكة  شباب  جميع  باسم  لجاللتكم  ألرفــع  جاللتكم 
الذكرى  بمناسبة  التبريكات؛  وعظيم  التهاني  خالص  المنجزين 
العطرة إلطالق جاللتكم لمشروعكم اإلصالحي وتصويت شعب 
البحرين الوفي على ميثاق العمل الوطني، والذي شكل منعطفا 
مهما في تاريخ مملكة البحرين الحديثة وشكل بيعة وفاء بين 

حاكم ومحكوم وضمان لمستقبل شبابنا وأجيالنا القادمة”.
وأضافت “تعود علينا يا صاحب الجاللة الذكرى التاسعة عشرة 
البحرين  والتفاف شعب  الحكيم  اإلصالحي  إلطالق مشروعكم 
حول قائد مسيرتهم وباني نهضتهم المظفرة ليقولوا بكل حس 
اإلصالحي،  جاللتاكم  لمشروع  نعم  الوطنية:  بالمسؤولية  عــاِل 
الشعب في  وليصوت  أساسه  الوطني  العمل  ميثاق  كان  والــذي 
موقف تاريخي بنسبة 98.4 % في مشهد وسابقة تاريخية شهد 

لها العالم بأسره وجال صداها كل بقاع العالم”.
وأشارت “بعد مباركة جاللتكم في العام 2018 على إطالق عام 
وتسابقوا  كبيرة،  البحرين  أبناء  استجابة  كانت  فقط  الذهب 
بكل قوة نحو الصعود على منصات التتويج والتوشح بالذهب 
قبل سمو  مــن  مباشر  اهتمام  فــي ظــل  بـــارزة  نوعية  بــإنــجــازات 
أبناء  2019 واصل  العام  الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وفي 
مملكة البحرين هذا السباق لحصد اإلنجاز والتميز لتكتمل صورة 
على  البحرين  أبناء  حــرص  أكــد  تاريخي  مشهد  في  اإلنــجــازات 
خوض الصعاب وتجاوزها وصوال إلى تحقيق اإلنجازات والبدء 

في العصر الذهبي”.

ثم ألقت الشاعرة سبيكة الشحي                           
قصيدة بعنوان “مجرة مجد”:

ــاهــي مـــداراتـــك عــلــى مهله يــحــوم الــَفــْخــر فـــي ب
يـــبـــاهـــي بــالــســفــر فــيــهــا ولـــــو طـــالـــت مــســافــاتــه

ــَقــل وشــافــك لــه القبلة ــْث ــُم ــام الــســحــاب ال ــر هـ عــَب
ــه ــاَت تــحــّي ــك  لـ وأّدى  ــْكـــر  ــُشـ الـ رْكـــِعـــتـــيـــن  ــــى  ــّل ــ وَص

ــريَّ اإلنــجــاز مــن جهله َحــَصــل لــه فــي وجـــودك يــْب
فــاتــه مـــا  الـــعـــّز  مـــن دروس  ــداره  ــجــ ــ ب ويــعــطــيــه 

قبله وال  بـــعـــده  ال  مـــجـــد”  “مـــجـــرة  الـــلـــي  وانـــــت 
عــطــيــتــه فــــ الــحــيــاة اســـمـــه، وجـــاهـــه واعــتــبــاراتــه

حــمــدنــا واســـمـــك لــحــالــه نــشــيــد “الـــخـــافـــق” يرتله
ــُحــّب فـــ مجمل أوقــاتــه ــِمـــك ب ــك واْسـ ــُحــبِّ ــوذ ْب ــُع ي

ــان قــلــوبــنــا الــوْجــلــة ــ عــلــى لــحــن األمـــــان الـــلـــي أمـ
ــر خـــوِفـــنـــا ذاتــــه ــ ــدّثـ ــ ــا دفـــــا ِطـــيـــبـــك، ويـ ــنـ ــلـ ــزّمـ يـ

ــز” وشــفــتــك تشكله ــــت.. مـــا شــكــلــك “عــ ذخـــرنـــا انـ

وأصواته اصــداه  وهبت  إنجازك  من  عزومك  من 
ــدى” وحـــروفـــنـــا كهله ــ ــا قــايــدنــا “مــ ــزك يـ ــدى عــ مــ

كـــفـــرنـــا بــــالــــفــــراهــــيــــدي.. كـــفـــرنـــا بـــأبـــجـــديـــاتـــه
نحس الــحــرف يــوم اّنـــه “تــبــارك بـــك”: كــذا جملة

ْشتاته ْمــَبــْعــِثــر  هـــّش  الــحــرف  ومـــن دونـــك يصير 
ــة ــك ُحـــبُّ ورفـــع شــعــب وبــنــى دول ــَل ــك فينا ِم ــِل َم

ــع ســيــر خــطــواتــه ــتــاب ــا عــلــى الـــفـــطـــرة ت مــشــاعــرن
ــك ْبــفــعــلــه ــِبـ ــْعـ ــز َشـ عــلــى نــهــجــك يـــا قـــائـــدنـــا تــمــيَّ

ــزه ونــجــاحــاتــه ــَجـ ــْنـ ــز ف الـــزحـــام شـــمـــوخ ُمـ تــمــيِّ
ــُحـــب تــفــاصــيــل الـــوطـــن كله ــالــذهــب والـ ــت ب تــالل

ــشــمــوخ وتـــْحـــِصـــد اثــبــاتــه ــْهـــد ال ــوفــا َعـ ــال ـــق ب تـــوثِّ
ــادة.. وجــهــة الرحلة ــ ــري ــ إلـــى حــيــُث الـــصـــدارة وال

ــّوأ فــضــاءاتــه ــب ــت خــلــقــنــا هللا.. فـــي “بــحــر الـــعـــز” ن
َمــِلــك ِحــّتــى ُبــحــور الــشــعــر مــا تــقــدر عــلــى حمله

نــقــلــت الــشــعــر مـــن بـــحـــره.. كــتــب بـــك أول آيــاتــه

ثم ألقى الشاعر محمد هادي الحلواجي قصيدة 

بعنوان “حمد به حمدت حروف قصائدي”:

ــُع ــ ــ ــرفـ ــ ــ وإلــــــــــــــــى مــــــــقــــــــامــــــــَك كـــــــــــــّل بــــــــيــــــــٍت يـ
ــدُع ــ ــصـ ــ ــل تـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــيــــل ذكـــــــــــرك فـــــــي الـ ــمــ ــجــ ــ ب

فـــــــــــي كــــــــــــــّل آونـــــــــــــــــــــٍة تـــــــــجـــــــــود وتـــــــــبـــــــــدُع
ــرُع ــ ــ ــسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ شــــــــــوقــــــــــا لـــــــــــذكـــــــــــرك دائـــــــــــمـــــــــــا تـ

تـــــأبـــــى الـــــــركـــــــون إلــــــــى الـــــســـــكـــــون وتـــــســـــرُع
يـــــتـــــمـــــّنـــــُع هـــــــــــــوى  أو  حـــــــــــــسٍّ  ــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ غـ مــــــــــن 

يــــــســــــمــــــُع ال  كـــــــــــأنـــــــــــه  عـــــــــــلـــــــــــيَّ  يـــــــــــأبـــــــــــى 
مــــــــــــن لــــــــهــــــــفــــــــٍة كــــــــســــــــحــــــــابــــــــٍة تـــــتـــــجـــــمـــــُع

ــُع ــ ــبـ ــ ــنـ ــ تـ مـــــــديـــــــحـــــــك  فــــــــــي  واٍد  وبــــــــــكــــــــــّل 
ــُع ــ ــل ــطــ ــ فــــــــي ظـــــلـــــكـــــم تـــــــربـــــــو وبــــــــاســــــــمــــــــَك ت

ســــتــــشــــرُع الـــــــجـــــــهـــــــاِت  أي  مـــــــن  أدِر  لــــــــــْم 
عـــــــــقـــــــــدا بــــــــــــــــــدّر خـــــــصـــــــالـــــــكـــــــم يــــــتــــــرصــــــُع

ويـــــقـــــلـــــُع يــــــــكــــــــّل  ال  جــــــــــــــــــودِك  كــــــســــــحــــــاب 
ــــــــُع يــــــــتــــــــَدفَّ إذ  كــــــالــــــســــــيــــــل  كــــــــــثــــــــــرٍة  بــــــــــل 

يـــتـــشـــعـــشـــُع ســـــنـــــا  أو  الــــــشــــــمــــــائــــــِل  طـــــيـــــب 
ــُع ــ ــمـ ــ ــلـ ــ تـ ال  وبـــــــغـــــــيـــــــركـــــــم  تــــــــــزدهــــــــــي  بـــــــــــــَك 

ــُع ــ ــ ــت ــ ــ ــم ــ ــ ــم ــ ــ غـــــنـــــيـــــتـــــهـــــا فــــــــــــــاح األريــــــــــــــــــــــــُج ال
لــــــــــْم يــــــخــــــُل مــــنــــهــــا مــــــــن صـــــفـــــائـــــك مـــــوقـــــُع

نــــــبــــــض لــــــقــــــلــــــٍب فـــــــــي رحــــــــــابــــــــــَك يــــســــجــــُع
ــُع ــ ــل ــطــ ــمــ ــ ال الــــقــــصــــيــــد  كــــــــــّل  فـــــــي  أنــــــــــــَت  إْذ 

ــُع ــ ــطـ ــ ــسـ ــ فــــــــبــــــــذكــــــــره نـــــــــــــور الـــــــقـــــــصـــــــيـــــــدة يـ
تـــــــتـــــــطـــــــّبـــــــُع بــــــــخــــــــصــــــــالــــــــه  أّنـــــــــــــهـــــــــــــا  إذ 

ــه األضــــــلــــــُع ــ ــي ــ ــل ــْت عــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والــــــــحــــــــبِّ مـــــــا اشـ
ــُع ــ ــنـ ــ ــصـ ــ ــو الــــــبــــــيــــــان ولـــــــيـــــــس حـــــــرفـــــــا ُيـ ــ ــ ــف ــ عــ

يـــــــتـــــــضـــــــّوُع إذ  كـــــــــــالـــــــــــورد  بــــــــــاقــــــــــٍة  فــــــــــي 
َســـــــــــَمـــــــــــْت الــــــــــبــــــــــالد بــــــحــــــصــــــنــــــِه تــــــــتــــــــدرُع

ُيــــــــــدفــــــــــُع ال  واحـــــــــــــــــــــــٍد  بـــــــــــــــــــــــرأٍي  لــــــــــكــــــــــُم 
ــُع ــ ــضــ ــ ــخــ ــ ــ وي ُيــــــــــفــــــــــلُّ  ال  عــــــــــــــــزٌم  لــــــلــــــمــــــجــــــِد 

ُيـــــــــــــردُع ال  ــا  ــ ــ ــه ــ ــ ب مــــــــن  ــب  ــ ــاعــ ــ ــصــ ــ ــ ــم ــ ــ ال ــأ  ــ ــطــ ــ ــ ي
يــــقــــنــــُع ال  والــــــــــُعــــــــــال  الــــــــمــــــــكــــــــارم  بـــــــســـــــوى 

ولــــــــــــــــــذا تــــــــــــــــــراه بـــــــــكـــــــــّل أمــــــــــــــــــٍر يـــــنـــــجـــــُع
ــزُع ــ ــ ــزعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يـ ال  ــب  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــصـ ــ ــ الـ غــــــــــــــــداة  فــــــــــــــــّذا 

ــا اســــتــــعــــصــــى الــــــــيــــــــراع الـــــطـــــّيـــــُع ــ ــ ــهـ ــ ــ ــّددتـ ــ ــ عـ
ــُع ــ ــّبـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ســــــــفــــــــُن الـــــقـــــصـــــيـــــد ومــــــــــــن لــــــهــــــا يـ

ــاء مـــــــجـــــــدك أرفـــــــــــُع ـــ ــمـ ــ ــســ ــ ــا عـــــــلـــــــْت فــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مـ
لــــــــــعــــــــــالك كـــــــــــــــّل قـــــــــصـــــــــائـــــــــدي تــــــتــــــطــــــّلــــــُع

ــا ــ ــهـ ــ أحــــــــلــــــــى الــــــقــــــصــــــائــــــد مـــــــــا كــــــتــــــبــــــُت ألنـ
وألّنـــــــــــــهـــــــــــــا يـــــــــــا ســـــــــــّيـــــــــــدي فـــــــــــي حـــــبـــــكـــــْم

ــي عـــــــلـــــــى قـــــرطـــــاســـــهـــــا ــ ــ ــن ــ ــ ــق ــ ــ ــاب ــ ــســ ــ ــ أبــــــــــــــــدا ت
ــا ــ ــه ــاحــ ــمــ جــ ــح  ــ ــ ــب ــ ــ ك حــــــــاولــــــــت  وإن  حـــــــّتـــــــى 

ــا ــ ــفـ ــ ــّلـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـ حـــــــــاولـــــــــتـــــــــه  إن  والـــــــــشـــــــــعـــــــــر 
مــــــتــــــأنــــــًيــــــا حـــــــــاولـــــــــتـــــــــه  وإن  حــــــــــّتــــــــــى 

قــــصــــيــــدٌة وهــــــــــي  الـــــكـــــلـــــمـــــات  أرى  ولــــــقــــــد 
بـــــذكـــــركـــــم نــــــطــــــقــــــُت  إن  ثــــــــقــــــــاال  تـــــهـــــمـــــي 

ألّنـــــــهـــــــا تــــــــضــــــــام  أن  حــــــــــروفــــــــــي  حــــــــاشــــــــا 
قــــصــــيــــدٍة قــــــــــول  الـــــــيـــــــوم  ابــــــــتــــــــدأت  وإذا 

فـــــــــأحـــــــــّب بـــــــيـــــــٍت لـــــــــي بــــــحــــــّبــــــك ُصــــــغــــــُتــــــُه
مــــــــــن أيـــــــــــــن أبــــــــــــــــدأ والـــــــمـــــــعـــــــانـــــــي جـــــــّمـــــــٌة

ــٍة ــ ــلـ ــ قـ مـــــــــن  ال  عـــــــلـــــــيَّ  الــــــــــحــــــــــروف  تـــــــأبـــــــى 
أو كـــــّفـــــيـــــك  نــــــــــدى  أو  جــــــــــــودك  بـــــحـــــر  مـــــــن 

قـــــصـــــائـــــدي إّن  ونــــــــــــــــــداك  ســـــــــّيـــــــــدي  يـــــــــا 
ــا ــ ــمـ ــ ــّلـ ــ أنـــــــــتـــــــــم ســـــــنـــــــاهـــــــا بــــــــــل شــــــــــذاهــــــــــا كـ

وافــــــــــتــــــــــّر ثــــــغــــــر الــــــشــــــعــــــر عـــــــــن لـــــــغـــــــٍة بـــهـــا
إيــــقــــاعــــهــــا إذ  ــات  ــ ــ ــم ــ ــ ــل ــ ــ ــك ــ ــ ال ــى  ــ ــ ــل ــ عــ ــو  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ تـ

فـــضـــلـــكـــْم يــــــذكــــــر  الــــــــبــــــــدء  مـــــنـــــذ  زال  مــــــــا 
ـــــــــَم حـــــرُفـــــهـــــا وإلــــــــــــــى أبــــــــــــي ســــــلــــــمــــــان يـــــــــمَّ

حــــــمــــــٌد بـــــــه ُحـــــــــِمـــــــــدْت حــــــــــــروف قــــصــــائــــدي
ــِه ــ ــ ــال ــ ــصــ ــ ــل خــ ــ ــ ــب ــ ــ ــن ــ ــ فـــــــهـــــــو الــــــــــــــــذي أحــــــــيــــــــا ب

ــا ــهــ ــ ــق ــ ــب ــعــ ــ مــــــــــن كـــــــــــــّل قــــــــافــــــــيــــــــٍة تـــــــــجـــــــــود ب
فــــــأتــــــيــــــت يـــــــــا مـــــــــــــــوالي أحــــــــمــــــــل أحــــــرفــــــي

جـــــــــــــــــــــاءت مـــــــهـــــــنـــــــئـــــــة بـــــــــمـــــــــيـــــــــثـــــــــاٍق بـــــــــِه
يــــــــــــوم بـــــــــه الــــــتــــــقــــــت الـــــــقـــــــلـــــــوب بــــبــــيــــعــــٍة

ــا ــ ــهـ ــ ــّثـ ــ ــحـ ــ وأتــــــــــتــــــــــك بـــــــحـــــــريـــــــن الــــــــــــــــــــوالء يـ

دانــــــــــــــــْت لــــــهــــــم دنـــــــيـــــــا الـــــــطـــــــمـــــــوح وإّنـــــــمـــــــا
ــة فـــــــــــارٍس ــ ــ ــم ــ ــ ــزي ــ ــم عــ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــوا مـ ــ ــ ــم ــ ــ ــه ــ ــ ــل ــ ــ ــت ــ واســ

يــــــــرنــــــــو إلــــــــــــى أقــــــــصــــــــى الــــــســــــمــــــو بــــــــرأيــــــــِه
ــا ــ ــه ــ ــّل ــ ولـــــــقـــــــد رأيــــــــتــــــــك فــــــــي الـــــــمـــــــواقـــــــف ك

وعــــــــــرفــــــــــُت مــــــنــــــك مـــــــكـــــــارمـــــــا لـــــــــو أّنــــــنــــــي
بـــــِه ضـــــــّلـــــــْت  أو  الـــــشـــــعـــــر  بــــــحــــــُر  وَلـــــــــَجـــــــــفَّ 

ولــــــــــــــــذا أشــــــــيــــــــر إلـــــــــــــى عـــــــــــــالك بــــــــأحــــــــرٍف

“سيرة  عنوان  حمل  الــذي  الشامل،  الفني  العرض  تقديم  تم  ثم 
خليفة  آل  وحكم  ألســرة  وتوثيقا  تاريخا  يحكي  وهــو  المجد”، 
الــكــرام مــن نجد مـــروًرا بــالــزبــارة وعــهــد أحــمــد الفاتح إلــى عهد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعرض الفني 
سلطان  ومكساج:  توزيع  المالكي،  مشعل  وألــحــان:  كلمات  من 
محمد  الفنانين  وغــنــاء  صــالح،  أمير  وهندسة:  وتــريــات  عـــادل، 
البكري، حنان رضا، حال ترك، جابر التركي، نجمة عبدهللا، يوسف 
راشد  األنصاري،  فيصل  العباسي،  روان  ربيعة،  محمد  الجابري، 
حنضل، حمد بوقيس، إضافة إلى مشاركة الشاعرة سارة يتيم، 

والشاعر مشعل المالكي.
وتفضل جاللة الملك وشمل برعايته تدشين موقع بنك الذهب، 
من  اإلنـــجـــازات  أصــحــاب  عــن  مفصلة  معلومات  يتضمن  الـــذي 
عن  ومعلومات  وصورهم  والرياضية  الشبابية  الحركة  منتسبي 

إنجازاتهم التي تحققت.
وبهذه المناسبة، أعرب جاللة الملك عن شكره وتقديره للمشاركين 
الذكرى  بهذه  احتفاًء  يقام  الذي  المتميز،  الوطني  االحتفال  في 
الوطنية التاريخية المهمة، التي جسد فيها شعب البحرين الوفي 
أسمى صور التالحم والتعاضد، لما فيه خير وصالح هذا الوطن 
العزيز على قلوبنا جميًعا، مشيًدا جاللته بما تضمنه االحتفال من 

قيم وطنية أصيلة.
وفي نهاية الحفل تشرف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بتقديم هدية تذكارية إلى جاللة الملك بهذه المناسبة الوطنية، 

وختم االحتفال بعزف السالم الملكي.
من جانبه، عّبر وزير التربية والتعليم عن عظيم شكره وتقديره 
لجاللة الملك على تفّضل جاللته بتشريف االحتفال الذي أقامته 
وتــعــبــيــًرا من  الــوطــنــي،  العمل  بــذكــرى ميثاق  احــتــفــاًء  الــــوزارة 
المراحل  مختلف  من  الطلبة  األبناء  خصوصا  ــوزارة،  ال منتسبي 
وتأكيًدا  لجاللته،  والوفاء  للوطن  الــوالء  مشاعر  عن  الدراسية، 
يزال،  والتعليم، وال  التربية  به قطاع  لما حظي  الجميع  المتنان 
من اهتمام ورعاية من جاللة الملك، ما كان له الدور األكبر في 

االرتقاء بالمسيرة التعليمية.
وأشار الوزير إلى العديد من األنشطة التي تمت بهذه المناسبة 
ومؤسسات  ــمــدارس  ال فيها  شــاركــت  والــتــي  الــعــزيــزة،  الوطنية 
التعليم العالي، وتضمنت مسابقات رياضية، وعرض لمشروعات 
التخرج المتميزة، ومسيرة طالبية انطلقت من جامعة البحرين 
الطلبة،  آالف  بمشاركة  الوطني،  العمل  إلى صرح ميثاق  وصواًل 
الطلبة،  مــن  يومية  زيـــارات  يشهد  الميثاق  صــرح  أن  موضًحا 
ومشاهدة  المملكة،  تاريخ  في  المهمة  المحطات  على  لالطالع 
إنجاًزا وطنًيا  يعتبر  الذي  الميثاق  أسماء جميع من صوت على 

مهًما.
الملكية  التوجيهات  االعتبار  في  تضع  الـــوزارة  أن  الوزير  وأكــد 
والسعي  البحرين،  لمملكة  العربية  الهوية  تعزيز  بشأن  السامية 
المستمر لرعاية المواهب الطالبية في مختلف مجاالت الموهبة 

واإلبداع، لما يشكله هذا الجيل من أهمية لمستقبل المملكة.
شكره  عن  والرياضة  الشباب  شــؤون  وزيــر  أعــرب  ناحيته،  من 
وتقديره لجاللة الملك بمناسبة تشريفه لحفل ميثاق من ذهب، 
الذي يأتي تقديًرا واعتزاًزا برؤية صاحب الجاللة الملك في بناء 
البحرين الحديثة والمتطورة وتحقيق النقلة النوعية في مسيرة 
الوطني  العمل  ميثاق  ذكــرى  أن  إلى  مشيًرا  الحديثة،  البحرين 
تمثل صورة من صور التالحم الراسخة بين قيادة جاللة الملك 
وشعب البحرين، ورسمت أجمل لوحة للحمة الوطنية ولالنتقال 
عبر  والتنمية  والديمقراطية  اإلصالح  إلى عهد  البحرين  بمملكة 

التصويت التاريخي على الميثاق.
العصر  في  للبحرين  تحققت  التي  اإلنــجــازات  أن  المؤيد  وبين 
الذهبي هي نتاج لدعم جاللة الملك، وهي بمثابة صورة ناصعة 
الستجابة أبناء شعب البحرين ومنجزيها؛ من أجل رفعة البحرين 
وعلمها عالًيا في مختلف المجاالت، األمر الذي ساهم في تحقيق 

أبطالها للعديد من اإلنجازات المتميزة على مختلف األصعدة.
أبطال  مع  الملك  لجاللة  التذكارية  الصور  التقطت  ذلــك،  عقب 
 390 قوامها   2019 العام  في  إنــجــازات  حققوا  الذين  البحرين 

منجًزا.
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بعـــث عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، وذلك بمناســـبه 

ذكرى استقالل بالده.

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
برقية شـــكر جوابية مـــن رئيس جمهورية كوبا میغیـــل دیاز کانیل 
بیرمودیـــز؛ وذلك ردا على برقية جاللته المهنئة له بمناســـبة ذكرى 

استقالل بالده.
كما تلقى صاحب الجاللة الملك برقية شكر جوابية من ملك مملكة 
تايلنـــد الصديقـــة ماهـــا فاجیـــر الونجكـــورن؛ وذلك ردا علـــى تهنئة 

جاللته له بمناسبة اليوم الوطني لمملكة تايلند.

صدر عن ولـــي العهد النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
لســـنة  قراريـــن  خليفـــة  آل  حمـــد 
مديريـــن  وتعييـــن  بنقـــل   2020
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  فـــي 
والمعارض، وهيئـــة جودة التعليم 
والتدريـــب. ونـــص القـــرار رقم )1( 
لسنة 2020 بنقل وتعيين مديرين 
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  فـــي 
المـــادة  فيـــه:  جـــاء  والمعـــارض، 
األولـــى: ُينقل مدير إدارة االتصال 
الصناعـــة  بـــوزارة  والتوعيـــة 
والتجـــارة والســـياحة ســـنان علي 
ناصر محســـن ليكون مديرا إلدارة 
المرافق والخدمات بهيئة البحرين 

للسياحة والمعارض.
المـــادة الثانيـــة: ُيعين علـــي أحمد 
إلدارة  مديـــرا  ضيـــف  عبـــدهللا 

المـــوارد البشـــرية والماليـــة بهيئـــة 
البحرين للسياحة والمعارض.

المـــادة الثالثة: على وزير الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة تنفيـــذ هـــذا 
تاريـــخ  مـــن  بـــه  وُيعمـــل  القـــرار، 
الجريـــدة  فـــي  وُينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.
ونـــص القرار رقم )2( لســـنة 2020 
بتعييـــن مديـــر فـــي هيئـــة جـــودة 
فيـــه:  جـــاء  والتدريـــب،  التعليـــم 
المادة األولى: ُتعين عصمت جعفر 
أكبـــر علـــي مديـــرا إلدارة عمليـــات 
جـــودة  بهيئـــة  الوطنـــي  اإلطـــار 

التعليم والتدريب.
رئيـــس  علـــى  الثانيـــة:  المـــادة 
مجلـــس إدارة هيئة جودة التعليم 
القـــرار،  هـــذا  تنفيـــذ  والتدريـــب 
وُيعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.

صـــادق ملـــك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة وأصدر قانون 
رقـــم )2( لســـنة 2020 بالتصديـــق على تعديل الفقـــرة األولى من المـــادة الثامنة من 
ميثـــاق منظمة التعاون اإلســـالمي. وجاء في المادة األولـــى من القانون أنه صودق 
علـــى تعديـــل الفقرة األولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون اإلســـالمي 
وفًقـــا للقـــرار رقـــم )-44/3ات( الصادر في الـــدورة الرابعة واألربعيـــن لمجلس وزراء 
الخارجيـــة المنعقـــدة في ابيدجـــان بجمهورية كوت ديفوار، يومي 16 و 17 شـــوال 
1438هــــ الموافـــق 10 و 11 يوليو 2017م، والمرافق لهـــذا القانون. وجاء في المادة 
الثانيـــة أنه علـــى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيمـــا يخصه - تنفيذ أحكام 

هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، ورئيـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، برقيات تهنئة إلى رئيســـة جمهورية نيبـــال الديمقراطية الفدراليـــة بيديا ديفي 
بهانـــداري؛ وذلك بمناســـبة ذكرى يوم الديمقراطية في بالدها.  كما بعث صاحب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس وزراء النيبال كيه بي شرما أولي.

جاللــة الملـــك يهّنئ جامبيــا 
بذكرى االستقالل

جاللة الملك يتلقى شكر رئيس 
كوبا ونظيره التايلندي

نقل وتعيين مديرين في “السياحة” و “الجودة” المصادقة على تعديل أولى فقرات ميثاق التعاون اإلسالمي

البحرين تهّنئ النيبال بيوم الديمقراطية
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صاحـــب  البـــالد  ملـــك  تلقـــى 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة وولـــي العهـــد نائب 
النائـــب األول  القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
جوابيتيـــن  شـــكر  برقيتـــي 
مـــن عاهـــل المملكـــة العربيـــة 
الحرميـــن  خـــادم  الســـعودية 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود؛ ردا على 
فـــي  المعزيتيـــن  البرقيتيـــن 
وفـــاة صاحـــب الســـمو األميـــر 

بندر بن محمد بن عبدالرحمن 
بـــن فيصـــل آل ســـعود )رحمه 
هللا(. كما تلقي صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب 
النائـــب األول  القائـــد األعلـــى 
لرئيس مجلس الوزراء برقية 
مـــن  مماثلـــة  جوابيـــة  شـــكر 
أخيـــه صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر محمـــد بن ســـلمان بن 
ولـــي  ســـعود  آل  عبدالعزيـــز 
العهـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة 

العربية السعودية.

جاللة الملك وسمو ولي العهد 
يتلقيان شكر خادم الحرمين

مواصلة العمل الخليجي تلبية لتطلعات دول المجلس وشعوبه
جاللـــة الملـــك يؤكـــد أهميـــة ترســـيخ دعائـــم األمـــن واالســـتقرار إقليميـــا وعالميا

اســـتقبل عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
بحضـــور ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، األمين العـــام لمجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة نايف 

الحجرف.
وهنـــأ جاللـــة الملـــك الحجرف بمناســـبة 
تعيينـــه أميًنـــا عاًمـــا لمجلـــس التعـــاون، 
متمنًيا له ولجميـــع العاملين في األمانة 
العامـــة كل التوفيـــق والنجـــاح في أداء 

مهام عمله.
المهمـــة  باإلنجـــازات  جاللتـــه  وأشـــاد 
التـــي تواصـــل تحقيقهـــا مســـيرة العمل 

الخليجـــي المشـــترك بما يلبـــي تطلعات 
دول المجلس وشعوبه الشقيقة ويرسخ 
دعائـــم األمن والســـلم واالســـتقرار على 

المستويين اإلقليمي والعالمي.
الخارجيـــة  وزيـــر  جاللتـــه  شـــكر  كمـــا 
األميـــن العام الســـابق لمجلـــس التعاون 

جهـــوده  علـــى  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
الكبيرة والمميزة لدعم مســـيرة مجلس 

التعاون.
فيمـــا عبـــر األميـــن العام عن بالغ شـــكره 
مؤكـــًدا  الجاللـــة،  لصاحـــب  وتقديـــره 
فـــي  الجهـــود  كل  بـــذل  علـــى  حرصـــه 

ســـبيل تعزيز وتطوير عالقات الشـــراكة 
والتعـــاون الوثيقـــة بيـــن دول الخليـــج 

العربية.
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  جـــرى  كمـــا 
عـــدد مـــن المواضيـــع المتعلقـــة بالشـــأن 

الخليجي.

جاللة الملك مستقبال األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المنامة - بنا

الثالثاء 18 فبراير 2020 - 24 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4144

شـــرف عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
يرافقه ولي العهد نائب القائد األعلى 

النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة حفل زواج الشيخ 
محمد بن خليفة بن راشد بن عبدهللا 

آل خليفة وذلك عصر أمس بالرفاع.
وقـــدم جاللة الملك التهاني والتبريك 
إلى الشيخ خليفة بن راشد بن عبدهللا 
آل خليفـــة وإلـــى نجله الشـــيخ محمد 

بهذا الزواج المبـــارك الميمون، متمنيا 
جاللتـــه للشـــيخ محمد حيـــاة زوجية 

سعيدة مقرونة بالرفاء والبنين.
وقد رفع الشـــيخ خليفة بن راشـــد بن 

عبدهللا آل خليفة أســـمى آيات الشكر 
وعظيم التقدير واالمتنان إلى المقام 
حفظـــه  الجاللـــة  لصاحـــب  الســـامي 
هللا  علـــى تهانـــي جاللتـــه ومشـــاعره 

عـــز  المولـــى  النبيلـــة، ســـائال  الطيبـــة 
وجـــل أن يحفظ جاللة الملك ويرعاه 
ويديـــم علـــى جاللته موفـــور الصحة 

والسعادة.

المنامة - بنا

جاللة الملك يشرف حفل زواج الشيخ محمد بن خليفة بن راشد بن عبدالله

جاللة الملك يشرف حفل زواج الشيخ محمد بن خليفة
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بنك البحرين والكويت ش . م . ب . - القوائم المالية الموحدة 31 ديسمبر 201٩

تم استخراج القوائم الموحدة للمركز المالي واألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في الحقوق والتدفقات النقدية 
ومعلومات القطاعات من القوائم المالية االموحدة لبنك البحرين والكويت ش.م.ب. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 

والتي تم تدقيقها من قبل السادة إرنست ويونغ الذين أعربوا عن رأي غير متحفظ في 17 فبراير 2020.

www.bbkonline.com: المدققة من قبل السادة إرنست ويونغالمعلومات المنشورة أعاله متوفرة على الموقع اإللكتروني

رياض يوسف ساتر جاسم حسن زينل مراد على مراد

الرئيس التنفيذي للمجموعة رئيس مجلس اإلدارة نائب رئيس مجلس اإلدارة

مرخـــص مــن قــبــل مــصــرف البــحــريــن المــركــزي كــبــنــك تجــزئــة تقــلــيـــدي.

القائمة الموحدة للمركز المالي
كما في 31 ديسمبر 201٩

)بماليين الدنانير البحرينية(

201٨ 201٩
الموجودات

191.0 376.4 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
410.4 484.4 أذونات خزانة
239.2 278.3 ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,772.5 1,670.٩ قروض وسلف العمالء
٨00.3 875.0 أوراق مالية استثمارية
62.9 70.6 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
77.9 74.2 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
27.5 35.2 ممتلكات ومعدات

3,5٨1.7 3,865.0  مجموع الموجودات 
المطلوبات و حقوق الملكية

المطلوبات
25٨.7 363.1 ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
199.0 313.4 إقتراضات بموجب اتفاقية إعادة شراء
144.5 333.0 إقتراضات ألجل

2,374.5 2,16٩.5 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء
104.6 13٩.0 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

3,0٨1.3 3,318.0  مجموع المطلوبات 
حقوق الملكية

10٨.2 12٩.7 رأس المال
)2.5( (5.2( أسهم خزانة
٨6.1 - أوراق رأسمالية دائمة قابلة للتحويل مدرجة ضمن رأس المال فئة 1
41.0 105.6 عالوة إصدار أسهم
54.1 61.6 إحتياطي قانوني
54.1 54.1 إحتياطي عام
)25.1( 11.2 تغيرات متراكمة في القيم العادلة
)11.7( (12.2( تعديالت تحويل عمالت أجنبية
14٨.9 144.6 أرباح مبقاة
44.6 54.5 توزيعات مقترحة

497.7 543.٩ العائد إلى مالك البنك
2.7 3.1 حقوق غير مسيطرة

500.4 547.0 مجموع حقوق الملكية
3,5٨1.7 3,865.0 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

القائمة الموحدة  لألرباح أو الخسائر 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩

)بماليين الدنانير البحرينية(
201٨ 201٩

 165.٨  176.4 دخل الفوائد ودخل مشابه
)55.9( (6٩.1( مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة

 109.9  107.3 صافي دخل الفوائد ودخل مشابه
 2٨.2  26.6 دخل الرسوم والعموالت – صافي
 1٨.9  17.6 دخل آخر

 157.0  151.5 مجموع الدخل التشغيلي
)36.4( (38.1( تكاليف الموظفين
)21.3( (25.1( مصروفات أخرى
)57.7( (63.2( مجموع المصروفات التشغيلية
)35.3( (18.٩( مجموع المخصصات - صافي
 64.0  6٩.4 صافي الدخل التشغيلي 
 4.1  6.8 حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 6٨.1  76.2 الربح للسنة قبل الضرائب
)0.4( (0.2( مصروف ضريبي
 67.7  76.0 الربح للسنة بعد الضرائب

العائد إلى:
 67.1  75.4  مالك البنك 
 0.6  0.6 حقوق غير مسيطرة 

 67.7  76.0
 0.056  0.05٩ النصيب األساسي للسهم في األرباح )دينار بحريني(
 0.052  0.05٩ النصيب المخفض للسهم في األرباح )دينار بحريني(

القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩

)بماليين الدنانير البحرينية(

201٨ 201٩
67.7  76.0 الربح للسنة

الدخل/)الخسارة( الشاملة اآلخرى
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر 

6.5  7.6 القيمة العادلة من خالل إحتياطي الدخل الشامل اآلخر )أدوات أسهم حقوق الملكية(
البنود التي يمكن أو من الممكن إعادة تصنيفها الحقا إلى األرباح أو الخسائر 

التغير في إحتياطي التحويل:
)2.4( (0.5( تعديالت تحويل عمالت أجنبية

التغير في احتياطي التحوط:
 0.4 (1.1( الجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة 

التغير في إحتياطي القيمة العادلة:
)21.3(  30.6 صافي التغير في القيمة العادلة 
)2.9( (2.7( صافي المبلغ المحول إلى األرباح أو الخسائر 
)19.7(  33.٩ الدخل/)الخسارة( الشاملة األخرى للسنة
 4٨.0  10٩.٩ مجموع الدخل الشامل للسنة 

العائد إلى: 
 47.4  10٩.3 مالك البنك
 0.6  0.6 حقوق غير مسيطرة

 4٨.0  10٩.٩

القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩

 )بماليين الدنانير البحرينية(

العائد إلى مالك البنك وحاملي األوراق الرأسمالية 
مجموع 
حقوق 
الملكية

حقوق غير 
مسيطرة   المجموع

توزيعات 
مقترحة

أرباح  
مبقاة

إحتياطيات 
أخرى رأس المال

الرصيد في 1 يناير 201٨ 2.10٨  216.7  134.6  39.2  7.49٨  2.2  500.9 
الربح للسنة -    -    67.1  -    67.1  0.6  67.7 
خسارة شاملة أخرى -    )19.2( )0.5( -    )19.7( -    )19.7(
مجموع الدخل الشامل  -    )19.2( 66.6  -    47.4  0.6  0.4٨ 
)0.6(    - )0.6( الدفع على أساس األسهم   -    -    )0.6( -   

)7.1(    - )7.1(    - )7.1(    -    - 
التوزيـع على األوراق الرأسمالية الدائمة القابلة للتحويل 

مدرجة ضمن رأس المال فئة 1
أرباح أسهم مدفوعة   -    -    -    )٨.37( )٨.37( )0.2( )0.3٨(
)1.4(    - )1.4( تبرعات خيرية -    -    -    )1.4(
التغير في أسهم الخزانة -    )1.5( -    -    )1.5( -    )1.5(
التغير في الحقوق غير المسيطرة -    -    -    -    -    0.1  0.1 
توزيعات مقترحة -    -    )44.6( 44.6  -    -    -   

الرصيد في 31  ديسمبر 201٨ 2.10٨  196.0  9.14٨  44.6  497.7  2.7  500.4 

الربح للسنة -    -    75.4  -    75.4  0.6  76.0 

 33.٩    -  33.٩    -  (1.٩( دخل )خسارة( الشاملة األخرى -       35.8 

مجموع الدخل الشامل  -    35.8  73.5  -    3.10٩  0.6  10٩.٩ 

الدفع على أساس األسهم   -    -    0.6  -    0.6  -    0.6 

 (3.6(    -  (3.6(    -  (3.6(    -    - 
التوزيـع على األوراق الرأسمالية الدائمة القابلة للتحويل 

مدرجة ضمن رأس المال فئة 1

   -    -    -    -    -  (21.5(  21.5 
تحويل األوراق الرأسمالية الدائمة القابلة للتحويل 

المدرجة ضمن رأس المال فئة 1

 (56.0(  (0.2(  (55.8(  (43.0(  (12.8( أرباح أسهم مدفوعة   -    -   

 (1.6(    -  (1.6(  (1.6( تبرعات خيرية -    -    -   
 (2.7(    -  (2.7(    -    -  (2.7( التغير في أسهم الخزانة -   

   -    -    -    -  (7.5( محول إلى اإلحتياطي القانوني -    7.5 
   -    -    -  54.5  (54.5( توزيعات مقترحة -    -   

الرصيد في 31 ديسمبر 201٩ 7.12٩  215.1  144.6  54.5  ٩.543  3.1  547.0 

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩

 )بماليين الدنانير البحرينية(

201٨ 201٩

صافي النقد من/)المستخدم في( األنشطة التشغيلية 118.1  )92.1(

)69.7(  (51.6( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

صافي النقد من/)المستخدم في( األنشطة التمويلية 125.2  )103.6(

صافي التغيرات في النقد وما في حكمه  1٩1.7  )265.4(

)2.2(  (0.3( تعديالت تحويل عمالت أجنبية - صافي

النقد وما في حكمه في بداية السنة 345.4  613.0 

النقد وما في حكمه في نهاية السنة 536.8  345.4 

معلومات القطاعات 
كما في 31 ديسمبر 201٩

 )بماليين الدنانير البحرينية(

المجموع

اإلستثمار 
والخزانة 

واألنشطة 
األخرى

الخدمات 
المصرفية 

الدولية

الخدمات 
المصرفية 

للشركات

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد 31 ديسمبر 201٩

 151.5  40.4  25.٩  31.7  53.5 الدخل التشغيلي قبل حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 6٩.2  34.٩ (٩.0(  17.7  25.6  نتيجة القطاع 

 6.8  1.1    -    -  5.7 حصة البنك من ربح شركات زميلة  ومشاريع مشتركة

 76.0 الربح للسنة

(0.6( الربح العائد إلى حقوق غير مسيطرة 

 75.4 الربح للسنة العائد إلى مالك البنك

المجموع

اإلستثمار 
والخزانة 

واألنشطة 
األخرى

الخدمات 
المصرفية 

الدولية

الخدمات 
المصرفية 

للشركات

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد 31 ديسمبر 201٨

 157.0  45.٨  26.1  31.9  53.2 الدخل التشغيلي قبل حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 63.6  44.٨  1.٨ )9.2(  26.2  نتيجة القطاع 

 4.1 )0.3(    -    -  4.4 حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 67.7 الربح للسنة

)0.6( الربح العائد إلى حقوق غير مسيطرة 

 67.1 الربح للسنة العائد إلى مالك البنك

 3,646 3,703 3,763 3,5٨23,٨65
مجموع الموجودات )بماليين الدنانير البحرينية(

201520162017201٨2019
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361

474
501500

547

201520162017201٨2019

600

500

400

300

200

100

0

صافي الربح )بماليين الدنانير البحرينية(

535659
67

201520162017201٨2019

75

صافي دخل الفوائد )بماليين الدنانير البحرينية(

73
٨691

110

201520162017201٨2019

107

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

120

100

٨0

60

40

20

0

٨0

70

60

50

40

30

20

10

0



المنامة - بنا

تقليص الهياكل التنظيميـة في 4 جهــات حكوميــة
سمو ولي العهد: نتائج إيجابية في تطبيق العقوبات البديلة على أسرة المحكوم ومعيشتها

تحديد مستوى 77 صاحب 
مؤهل وتقرير مدى 

الحاجة الستيفاء متطلبات 
معادلة مؤهالتهم 

وضع آلية إلصدار تأشيرات 
الدراسة للبحرينيين 

الراغبين في مواصلة 
دراستهم في الصين

زيادة الحد األقصى للمدة 
الزمنية للمتأخرات المالية 

المسقطة عن فواتير األسر 
ذات الدخل المحدود

معادلة 10 مؤهالت تخرج 
حامليها من جامعات 

موصى بها واحتساب 
الفترة اإلكلينيكية لهم

إنشاء مرصد وطني 
يتولى مهمة رصد 

تنفيذ حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة

مواصلة تفعيل اإلجراءات 
للقادمين إلى البحرين 

حفاظا على صحة 
المواطنين من “كورونا”

local@albiladpress.com 06

مواصلة التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة أهميـــة مواصلـــة تعزيـــز التعاون 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  والتنســـيق 
والتشـــريعية بما يحقق أهداف المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
بتعـــاون  ســـموه  مشـــيدا  خليفـــة،  آل 
البرامـــج  كافـــة  تنفيـــذ  فـــي  الســـلطتين 
والمبـــادرات التنمويـــة التـــي تصـــب في 
صالـــح الوطن، مثنيا ســـموه على جهود 
اللجنة التشريعية والتنفيذية المشتركة 
في مـــد تعزيـــز التواصل والتنســـيق بما 
ويحقـــق  المواطنيـــن  مصالـــح  يخـــدم 

اإلنجازات للمملكة.
السياســـات  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
انتهجتهـــا  التـــي  واإلســـتراتيجيات 
المملكـــة أســـهمت فـــي صياغـــة نمـــوذج 
تنموي طموح يدعم التوجهات الساعية 
إلى تلبية تطلعـــات المواطنين، ويضمن 
اســـتدامة مختلـــف القطاعـــات الحيوية 
بمـــا يخلـــق المزيد مـــن الفـــرص النوعية 

ويحقـــق  المواطنيـــن  أمـــام  الواعـــدة 
األهداف المنشودة للمملكة.

وقال ســـموه “إننـــا على ثقـــة بالكفاءات 
الوطنية التي تواصل العمل نحو تحقيق 
النجـــاح والتميز فـــي مختلف المجاالت، 
وأنه بتضافر كافة الجهود وعملها بروح 
الفريـــق الواحـــد، فـــإن المملكة مســـتمرة 
نحـــو تنفيـــذ كافـــة المبـــادرات والبرامج 

التي تعود بالنفع على الجميع”.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء ســـموه أمـــس في 
مجلســـه بقصر القضيبيـــة بحضور نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ 
رئيـــس  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد 

مجلـــس النـــواب فوزية  زينـــل، ورئيس 
مجلـــس الشـــورى علـــي الصالـــح، ونائب 
رئيـــس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفة، ورئيس غرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن ســـمير نـــاس وعـــدد 
من الـــوزراء وعدد من أعضاء مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب، حيـــث أعرب ســـموه 
عـــن الشـــكر والتقدير لرئيســـي وأعضاء 
مـــا  علـــى  والنـــواب  الشـــورى  مجلســـي 
يقدمونـــه من جهود وطنية هدفها رفعة 
ونمـــاء الوطـــن وعلـــى مـــا يبدونـــه مـــن 
تعاون بناء مع السلطة التنفيذية، والذي 
كان لـــه األثر فيما يتحقـــق من منجزات 

والعمليـــة  الوطـــن  تخـــدم  ومشـــاريع 
التنموية في مملكة البحرين.

وأكد ســـموه أهمية تشـــجيع الطلبة على 
االســـتمرار فـــي طلـــب العلـــم والمعرفـــة 
وتحفيزهـــم علـــى االلتحـــاق بالجامعات 
الموصـــى بهـــا مـــن قبـــل وزارة التربيـــة 
والتعليم، بما يســـهم فـــي حصولهم على 
للوطـــن،  خدمـــة  المعتمـــدة  المؤهـــالت 
معربا ســـموه عن شـــكره وتقديره لسمو 
خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
وللجهود الكبيرة التي قام بها مع اللجنة 
المشـــكلة لهـــذا الموضـــوع فـــي معالجـــة 
أوضاع الطلبة في قطاع الطب البشـــري 

ســـموه  ووجـــه  الصينيـــة،  بالجامعـــات 
الشـــكر إلـــى النـــواب على مـــا قدموه من 
مقترحات لمعالجـــة أوضاع طلبة الطب 
البشـــري فـــي الجامعـــات الصينيـــة بمـــا 
أســـهم في إيجـــاد الحلول الالزمـــة لهم، 
وهو تأكيد على مدى التعاون البناء بين 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة بمـــا 

يخدم مصالح المواطنين.
وأضاف ســـموه أن المملكة مستمرة في 
تعزيـــز اإلجـــراءات االحترازية لمواجهة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( وذلـــك 
بالتنســـيق مـــع كافـــة الجهـــات المعنيـــة 
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  واضعـــًة 

والمقيميـــن أولويـــة في عملها المســـتمر 
وفقـــا  الوقائيـــة  اإلجـــراءات  لتنفيـــذ 

للمعايير الدولية.
من جانبهم، أعرب الحضور عن شكرهم 
وتقديرهـــم لصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء على مـــا يوليه 
ســـموه مـــن حـــرص لتحقيـــق تطلعـــات 
االهتمـــام  إلـــى  مشـــيرين  المواطنيـــن، 
الـــذي يحـــرص ســـموه على تعزيـــزه بين 
والتشـــريعية،  التنفيذيـــة  الســـلطتين 
والذي ســـيصب في صالح نمـــاء ورفعة 

الوطن والمواطن.

المنامة - بنا
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بعـــد ذلـــك، نظـــر المجلـــس فـــي المذكرات 
المدرجـــة علـــى جدول أعمالـــه وذلك على 

النحو التالي:
أوال: وافـــق مجلس الـــوزراء على توصية 
مجلـــس الخدمة المدنية برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء على تقليص الهيـــاكل التنظيمية 
فـــي أربـــع وزارات وجهـــات حكوميـــة بما 
بعـــدم  الحكوميـــة  والتوجهـــات  ينســـجم 
التوســـع اإلداري في المناصب والوحدات 
اإلداريـــة المســـاندة وذلـــك بإلغـــاء ودمـــج 
إدارات وتغيير مســـمياتها وإلغاء مناصب 
إداريـــة وذلك فـــي كل من األمانـــة العامة 
لمجلس الـــوزراء ووزارة العمـــل والتنمية 
مجلســـي  شـــؤون  ووزارة  االجتماعيـــة 

الشورى والنواب وهيئة الكهرباء والماء.
ثانيـــا: بنـــاء علـــى توجيه صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
فـــي إيجاد الحلول الالزمة لمشـــكلة حملة 
المؤهالت من خريجي الجامعات الصينية 
التـــي لم تتـــم معادلتهـــا؛ ألنها صـــادرة من 
جامعـــات غيـــر موصـــى بهـــا، وفـــي ضوء 
ما انتهت إليه اللجنة التنســـيقية برئاســـة 

ســـموه، والتوصيـــات المرفوعـــة من نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس المجلس 
األعلـــى لتطويـــر التعليم والتدريب ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة من 
خـــالل المذكـــرة المرفوعـــة لهـــذا الغـــرض 
والقـــرار ذي الصلـــة الصـــادر عـــن ســـموه، 
فقد قرر مجلس الوزراء تحديد مســـتوى 
77 صاحـــب مؤهل وتقرير مـــدى الحاجة 
الســـتيفاء متطلبـــات معادلـــة مؤهالتهـــم 
سواء داخل البحرين أو خارجها من خالل 
لجنـــة شـــكلت لهـــذا الغـــرض، والموافقـــة 
علـــى معادلة 10 مؤهـــالت تخرج حامليها 
واحتســـاب  بهـــا  موصـــى  جامعـــات  مـــن 
لهـــم لتمكينهـــم مـــن  الفتـــرة اإلكلينيكيـــة 
االلتحاق بسنة االمتياز والتقدم المتحان 
الترخيـــص، وكلف المجلس وزارة الصحة 
ووزارة المالية واالقتصاد الوطني بتوفير 
الميزانيـــة الالزمـــة الســـتكمال متطلبـــات 
مؤهـــل  حملـــة  جميـــع  شـــهادات  معادلـــة 
الطـــب من الجامعـــات الصينية، فيما كلف 
بالتواصـــل  الخارجيـــة  وزارة  المجلـــس 
مـــع الجهـــات ذات العالقـــة فـــي جمهورية 
إلصـــدار  آليـــة  لوضـــع  الشـــعبية؛  الصيـــن 
تأشـــيرات الدراســـة للطلبـــة البحرينييـــن 
فـــي  دراســـتهم  مواصلـــة  فـــي  الراغبيـــن 

الصين مع ربط منح التأشـــيرة الدراســـية 
بااللتحـــاق بالجامعـــات الموصى بها فقط، 
وكلـــف المجلـــس وزارة المالية واالقتصاد 
الوطنـــي بالتنســـيق مـــع اللجنـــة الوطنيـــة 
لتقويـــم المؤهـــالت العلميـــة باســـتحداث 
قائمـــة بالجامعـــات الصينيـــة الموصى بها 
لجميـــع التخصصـــات بجمهوريـــة الصيـــن 
الشـــعبية، فيما وافق المجلـــس أيضا على 
االقتراح برغبة المرفـــوع بهذا الخصوص 

من مجلس النواب.
ثالثـــا: أحـــال مجلـــس الوزراء إلـــى اللجنة 
التنســـيقية مقترحا بإعادة تســـمية بعض 
المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة 
والتجارة والســـياحة، والـــذي عرضه وزير 

الصناعة والتجارة والسياحة.
رابعـــا: وافق مجلس الـــوزراء على تعديل 
قانـــون )نظـــام( العالمـــات التجارية لدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
الـــذي اعتمـــده المجلـــس األعلـــى لمجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربية في دورته 
األربعيـــن المنعقـــدة فـــي المملكـــة العربية 
 ،2019 ديســـمبر   10 بتاريـــخ  الســـعودية 
ويهدف التعديل إلى اســـتبدال مســـميات 
الجهـــة المختصـــة والوزيـــر الوارديـــن في 
المادة األولى من الباب األول من مشروع 

القانـــون أعاله، وقـــرر المجلـــس الموافقة 
علـــى مشـــروع القانـــون بالموافقـــة علـــى 
تعديـــل قانون )نظام( العالمـــات التجارية 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  لـــدول مجلـــس 
العربيـــة الصـــادر بالقانـــون رقم )6( لســـنة 
2014 وإحالتـــه إلـــى الســـلطة التشـــريعية 

وفق اإلجراءات الدستورية والقانونية.
خامســـا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء وأحـــال 
إلـــى الســـلطة التشـــريعية مشـــروع قانون 
بالتصديـــق علـــى االتفاقيـــة بيـــن حكومة 
الفيدرالـــي  واالتحـــاد  البحريـــن  مملكـــة 
السويسري بشأن إزالة االزدواج الضريبي 
فيمـــا يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس 
المـــال، ومنـــع التهرب والتجنـــب الضريبي 

والبروتوكـــول المرفـــق بهـــا الموقعين في 
المنامة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  سادســـا: 
مملكـــة  حكومـــة  بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة 
البحريـــن وحكومـــة جمهوريـــة باكســـتان 
اإلســـالمية للتعامل فـــي مكافحة اإلتجار 
المخـــدرات  وتهريـــب  المشـــروع،  غيـــر 
والمؤثرات العقلية ومشـــتقاتها، وتفويض 
الوزيـــر المختـــص بالتوقيـــع عليهـــا، وذلك 
في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض 
مـــن اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية، والتي عرضها وزير التربية 

والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة.
ســـابعا: وافق مجلس الوزراء على مذكرة 
تفاهـــم بين وكالـــة أنباء البحريـــن ووكالة 
اسوشـــيتدبرس الباكســـتانية، وذلـــك فـــي 
ضـــوء التوصيـــة المرفوعـــة لهـــذا الغرض 
مـــن اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية 

والتشريعية.
ثامنـــا: أحال مجلـــس الوزراء إلـــى اللجنة 
الوزارية للشـــؤون القانونية والتشـــريعية 
الوطنيـــة  اللجنـــة  بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة 
مملكـــة  فـــي  اإلنســـاني  الدولـــي  للقانـــون 
البحرين واللجنة القومية للقانون الدولي 
اإلنســـاني بجمهورية مصر العربية، والتي 

عرضها وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقاف.

تاسعا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح 
برغبـــة مقدم مـــن مجلس النواب بإنشـــاء 
مرصـــد وطنـــي يتولـــى مهمة رصـــد تنفيذ 
حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة تحـــت 
مظلة وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية، 
وكلـــف المجلـــس وزارة العمـــل والتنميـــة 
االجتماعيـــة بتنفيـــذ مـــا جـــاء فـــي هـــذا 

االقتراح برغبة.
عاشرا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح 
برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن قيام 
وزارة الكهربـــاء والمـــاء بالنظـــر في زيادة 
الحـــد األقصـــى للمدة الزمنيـــة للمتأخرات 
الماليـــة المســـقطة عن فواتير األســـر ذات 
الدخـــل المحـــدود التـــي يتوفـــى عائلهـــا، 
وكلـــف المجلـــس وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء 
والماء بالتنســـيق مع وزير العمل والتنمية 
االجتماعيـــة باتخـــاذ الـــالزم لتحقيـــق مـــا 
جـــاء في هـــذه الرغبة. وفي بنـــد التقارير 
بنتائـــج  علمـــا  المجلـــس  أخـــذ  الوزاريـــة، 
المشـــاركة فـــي ملتقـــى “بيبـــان الريـــاض” 
الذي أقيم في المملكة العربية الســـعودية 
مؤخـــرا مـــن خـــالل التقريـــر المرفـــوع من 

وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

ياسر الناصر

ــاح ــج ــن ــاءات الــوطــنــيــة الــــقــــادرة عــلــى ال ــفـ ــكـ ــالـ ــا ثــقــة بـ ــن ــل ســمــو ولــــي الـــعـــهـــد: ك



المنامة - وزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية، الشيخ راشد بن 
عبـــدهللا آل خليفة أمـــس، عضو مجلس 

النواب أحمد الدمستاني.
مـــن  عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  خـــال  وتـــم 
الموضوعـــات ذات االهتمـــام المشـــترك، 
التعـــاون  تعزيـــز  شـــأنها  مـــن  والتـــي 

والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس 
األمـــن  مـــن  لمزيـــد  تحقيًقـــا  النـــواب، 

واالستقرار
 وأشـــاد وزيـــر الداخلية بجهـــود أعضاء 
مجلس النواب ومشـــاركتهم اإليجابية، 

بما فيه خير للوطن والمواطنين.

تعزيز التعاون بين “الداخلية” و “النواب”

local@albiladpress.com07

األميرة سبيكة: تكثيف التعاون مع “اإلسكوا”
ــة دوليـــة ــرأة بـــات مرجعيـ ــم المـ ــأن دعـ دشـــتي: النمـــوذج البحرينـــي بشـ

رئيســـة  العاهـــل  قرينـــة  اســـتقبلت 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة فـــي مقر المجلـــس بالرفاع 
العـــام  األميـــن  وكيلـــة  أمـــس  صبـــاح 
لألمـــم المتحـــدة واألمينـــة التنفيذيـــة 
للجنـــة األمـــم المتحـــدة االقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة لغربي آســـيا )اإلســـكوا( 

روال دشتي.
قرينـــة  ثّمنـــت  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي   
العاهل دور اإلسكوا في دعم البرامج 
واإلقليميـــة  الوطنيـــة  والمشـــاريع 
الراميـــة لتحقيـــق تقـــدم المـــرأة وفي 
إبـــراز هـــذه التجـــارب على المســـتوى 
الدولي، مشـــيرة إلى حـــرص المجلس 
بيـــت خبـــرة  للمـــرأة بصفتـــه  األعلـــى 
وطني في شـــأن المرأة على اســـتثمار 
الشـــراكة وتكثيف ســـبل التعـــاون مع 
اإلســـكوا فيمـــا يتعلـــق بإبـــراز الجهود 
الوطنية الرامية لتحقيق تقدم المرأة 
واســـتدامة مشـــاركتها فـــي المجاالت 
التنمويـــة المختلفـــة علـــى المســـتوى 
الدولي وذلك من خال تبني اإلسكوا 

لتجربـــة المجلـــس في إعـــداد التقرير 
الوطني لقياس التوازن بين الجنسين 
وتعميـــم التجربة بين الدول األعضاء 
خاصـــة بعـــد استرشـــاد دول مجلـــس 
التعاون لدول الخليج العربية بتجربة 
البحريـــن فـــي هـــذا المجـــال علـــى أثر 
ورشـــة إقليمية اســـتضافتها البحرين 
تصميـــم  حـــول  الماضـــي  األســـبوع 
مؤشـــر مشـــاركة المرأة الخليجية في 
التنمية والتي جرى تنظيمها بالتعاون 
مـــع المركـــز اإلحصائي لـــدول مجلس 
التعاون وهيئة المعلومات والحكومة 

اإللكترونية بالمملكة.
 وأعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة 
المجلس األعلى للمرأة عن ثقتها بقدرة 
دشـــتي علـــى تعزيـــز النهـــوض بعمـــل 
اإلســـكوا الهادف إلى تحفيـــز عمليات 
التنمية االقتصادية واالجتماعية في 
بلدان المنطقة، وتعزيـــز التعاون فيما 
بين بلدان المنطقة، وتحقيق التفاعل 
بين بلدان المنطقة وتبادل المعلومات 
حـــول التجارب والممارســـات الجيدة 
وتحقيـــق  المكتســـبة،  والـــدروس 
البلـــدان  بيـــن  اإلقليمـــي  التكامـــل 

األعضاء، إضافة إلى تحقيق التفاعل 
بين منطقة غربي آسيا وسائر مناطق 
الخارجـــي  العالـــم  وإطـــاع  العالـــم، 
علـــى ظـــروف بلـــدان هـــذه المنطقـــة 

واحتياجاتها.
 مـــن جانبهـــا، نّوهـــت دشـــتي بالتقدم 
فـــي  البحريـــن  الـــذي تحـــرزه مملكـــة 
مختلف مجاالت التنمية المســـتدامة، 
يبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  إلـــى  مشـــيرة 
المجلس األعلى للمرأة برئاســـة قرينة 
العاهل صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة من 
أجل دعم تقـــدم المرأة البحرينية في 
مختلف المســـتويات، وصوالً إلى بناء 
نمـــوذج بحرينـــي خاص بدعـــم المرأة 

بات مرجعية إقليمية ودولية.
 جديـــر بالذكـــر أن اإلســـكوا تضـــم 14 
ـــا فـــي منطقة غربي آســـيا،  بلـــًدا عربيًّ
العامـــة  وتشـــكل جـــزًءا مـــن األمانـــة 
لألمم المتحدة، وتعمل تحت إشـــراف 
واالجتماعـــي،  االقتصـــادي  المجلـــس 
شـــأنها شـــأن اللجان اإلقليميـــة األربع 

األخرى.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

اســـتقبلت قرينـــة عاهـــل الباد رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة، رئيســـة مؤسســـة “بحريـــن 
وأعضـــاء  البلوشـــي  فاطمـــة  ترســـت” 
المؤسســـة في مقـــر المجلـــس بالرفاع، 
حيـــث قّدمـــت لســـموها عرًضا شـــارًحا 
لرســـالة وأهداف المؤسســـة وبرامجها 
ومشـــاريعها الحاليـــة والقادمـــة والتـــي 
تركـــز علـــى دعـــم احتياجـــات المجتمع 
المحلـــي والدولـــي فـــي مجـــاالت ذات 
عاقـــة بالتمكين االقتصـــادي والتعليم 
وتنمية الحرف اليدوية، بهدف االرتقاء 
بحيـــاة األســـر مـــن الفئـــات المحتاجة، 

وتحقيق اعتماديتها الذاتية.
 وأشادت صاحبة السمو الملكي خال 
اللقاء برسالة وأهداف المؤسسة التي 

تعمل علـــى تحقيقها من خـــال تعزيز 
ثقافة العمل التطوعي كقيمة إنســـانية 
ـــا ال  بيـــن الشـــباب لكونـــه واجًبـــا وطنيًّ
غنـــى عنـــه، والبد مـــن إحيائـــه بصورة 
مستمرة كسمة من ســـمات مجتمعاتنا 
التي طالما ارتقت ونهضت على أسس 
التكافـــل والتعـــاون االجتماعـــي. كمـــا 
أشادت ســـموها بالتوجهات الحكومية 
مـــن  باالســـتفادة  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
المتطـــوع  اكتســـبها  التـــي  الخبـــرات 
أثنـــاء عمله التطوعي واعتبارها ضمن 
الخبـــرات التـــي تدعم ســـيرته الذاتية 
عنـــد التقـــدم إلـــى الوظيفـــة، كمؤشـــر 
الهتمـــام مملكة البحرين بجانب العمل 
تشـــجيعه  علـــى  والعمـــل  التطوعـــي 
األساســـية  الروافـــد  أحـــد  باعتبـــاره 

للتنمية المجتمعية.

إحياء العمل التطوعي بصورة مستمرة

قرينة العاهل: إنجازات اقتصادية بارزة للمرأة البحرينية
27 % نســـبة المســـتثمرات فـــي البورصـــة بقيمـــة 553 مليـــون دينـــار

نوهـــت قرينـــة العاهـــل رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفة 
للمـــرأة البحرينيـــة  البـــارزة  باإلنجـــازات 
خـــال  مـــن  االقتصـــادي  المجـــال  فـــي 
المؤسســـات  فـــي  المميـــز  حضورهـــا 
الحكوميـــة  االقتصاديـــة  والشـــركات 
وســـيدة  كرائـــدة  وقدرتهـــا  والخاصـــة، 
أعمال على إطاق المشروعات الخاصة 
فـــي  يســـهم  بمـــا  وتنميتهـــا،  وإدارتهـــا 
تحقيـــق األهـــداف الوطنيـــة المرســـومة 
فـــي تنويـــع مصـــادر االقتصـــاد وتنميـــة 
الناتج المحلي اإلجمالي، مؤكدة سموها 
الجهـــود  دعـــم  علـــى  المجلـــس  حـــرص 
الوطنية؛ للمســـاهمة فـــي تنفيذ الخطط 
واإلستراتيجيات الرامية لتحقيق هدف 
االنتقـــال  بالمـــرأة لتســـهم فـــي اقتصـــاد 

منتج قادر على المنافسة عالميا.
جـــاء ذلك خـــال اســـتقبال ســـموها في 
مقـــر المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بالرفـــاع 
اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء  رئيســـة 
والمؤسســـات  الســـابقات  والرئيســـات 
البحرينيـــة  األعمـــال  ســـيدات  لجمعيـــة 
علـــى  عامـــا  عشـــرين  مـــرور  بمناســـبة 
أشـــادت  حيـــث  الجمعيـــة،  تأســـيس 
ســـموها بجهود مؤسساتها من الرائدات 
في المجـــال العمـــل النســـائي والتجاري 
اللواتي كان لهن الســـبق في وضع حجر 
األســـاس ألول جمعية متخصصة ُتعنى 
بشؤون المرأة في المجال التجاري على 
مســـتوى الخليج العربي، منوهة سموها 
العاقـــات  تعزيـــز  فـــي  الجمعيـــة  بـــدور 
االقتصاديـــة واالجتماعية بين ســـيدات 
األعمـــال في البحرين وتوحيد مواقفهم 
والسعي نحو رفع مساهماتهم في جميع 

األنشـــطة االقتصادية واالستثمارية في 
الباد. واستمعت صاحبة السمو الملكي 
قرينة العاهل خال اللقاء إلى شرح من 
رئيســـة جمعية ســـيدات األعمـــال أحام 
جناحـــي عـــن مجمـــل أنشـــطة وبرامـــج 
الجمعيـــة، حيـــث أعربـــت جناحـــي عـــن 
عظيم شـــكرها وامتنانها لصاحبة السمو 
الملكـــي رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة 
المـــرأة  المتواصـــل  ســـموها  دعـــم  إزاء 
البحرينيـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت بما 

في ذلك المجال االقتصادي، وهو الدعم 
الذي كان له كبير األثر على النجاح الذي 
تشـــهده المـــرأة البحرينيـــة فـــي مســـيرة 
البنـــاء الوطنـــي، مســـتذكرًة علـــى هـــذا 
الصعيد إســـهامات سموها ودورها البارز 
كرئيســـة فخرية للجمعية عند تأسيسها 
فـــي العام 2000، األمر الـــذي كان بمثابة 
الدافـــع الكبيـــر لعضـــوات الجمعية لبذل 
المزيـــد مـــن الجهـــود فـــي ســـبيل تعزيز 
دور المـــرأة البحرينيـــة ومســـاهمتها في 

األنشـــطة كافـــة التجاريـــة واالقتصادية 
واالستثمارية والتنموية في المملكة.

األرقـــام  مـــن  عـــدد  اســـتعراض  وجـــرى 
التـــي تؤكد منجـــزات المـــرأة البحرينية 
فـــي المجـــال االقتصادي، حيث تشـــارك 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  فـــي  بفاعليـــة 
البحريـــن منذ أن فازت بعضوية مجلس 
إدارتهـــا فـــي العـــام 2000، وتبلـــغ نســـبة 
تمثيل المرأة البحرينية في الغرفة نحو 
17 %، وتصل نســـبة الســـجات الفردية 
المملوكـــة للمرأة البحرينيـــة خال العام 
نســـبة  بلغـــت  كمـــا    .% 47 إلـــى   2019
المســـتثمرات في البورصة مـــن إجمالي 
المســـتثمرين 27 % وفقا لبيانات 2018 
بقيمـــة إجمالية لألســـهم المملوكة للمرأة 
وقـــد  دينـــار،  مليـــون   553 إلـــى  تصـــل 
بلغـــت القيمة اإلجماليـــة لمعامات البيع 
والشـــراء التي قامـــت بها المســـتثمرات 

نحو 27.8 مليون دينار.

جانب من االستقبال 

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم تطلع على إصدار الجمعية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“الصحفيـــــــون” يجـــــددون الوالء بذكـــــرى “الميثـــــــاق”
نظمـــت جمعيـــة الصحفييـــن البحرينيـــة 
احتفـــاال كبيرا بالذكرى التاســـعة عشـــرة 
لميثـــاق العمـــل الوطني الـــذي تحتفل به 
مملكـــة البحريـــن فـــي كل عـــام، بحضور 
وضيـــوف  واإلعـــام  الصحافـــة  ممثلـــي 
الجمعية ومن بينهم رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين ســـمير نـــاس، والنائب 
غـــازي آل رحمـــة، وعـــدد مـــن المدعوين، 

وذلك بمقر الجمعية بمنطقة الجفير.
وعّبر الصحافيون فـــي الكتاب بكلماتهم 
وتوقيعاتهـــم عـــن حبهـــم ووالئهم لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، مستذكرين بكل الفخر 
واالعتـــزاز تلك األيـــام الزاهية والجميلة 
التـــي فتحـــت البـــاب الواســـع للحريـــات 
اشـــتمل  وقـــد  والصحفيـــة،  السياســـية 
الحفـــل علـــى عـــدد مـــن الفقـــرات وإلقاء 

إلـــى  بالنظـــر  المناســـبة،  بهـــذه  الكلمـــات 
الدور الذي لعبه الجميع في بناء الوطن، 
وتحت سقف جمعية الصحفيين، اجتمع 
رســـالة  لتوصيـــل  والصحفييـــن  التجـــار 
تقـــول إن الجميـــع مـــع حريـــة الصحافـــة 
والتعبيـــر، مقدميـــن شـــكرهم وتقديرهم 
لجالـــة الملـــك لما حفل بـــه ميثاق العمل 
الوطني من مبادئ انطلقت منها المسيرة 
التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجالة 

الملك.
وقالـــت رئيســـة الجمعيـــة عهديـــة أحمد 

“إن فكـــرة الكتاب جـــاءت ونحن نحتفل 
بهذه المناســـبة العزيزة علينا، تعبيرا عما 
يجيـــش فـــي صدورنا مـــن حـــب لجالة 
الملـــك، إذ يعبر جالتـــه دائما عن تقديره 
لنـــا، لما نقوم بـــه من واجب وطني، وفي 
ذكـــرى الميثاق هذا العام وددنا أن تكون 
هـــذه المبـــادرة لنقـــدم هذا الكتـــاب الذي 
يحتـــوي علـــى كلمـــات من أعمـــاق قلوبنا 
ذكـــرى  بمناســـبة  لجالتـــه  منـــا  إهـــداء 

الميثاق”.
وأكـــدت “أن جالة الملـــك ومن خال ما 
طرحه من رؤى في مشروعه اإلصاحي 
الكبيـــر عـــّزز وحـــدة الشـــعب البحرينـــي 
وأســـس لتجربـــة ديمقراطيـــة أصبحـــت 
مكان فخرنا واعتزازنا، وإننا في جمعية 
بمـــا  لفخوريـــن  البحرينيـــة  الصحفييـــن 
لدينـــا مـــن حريـــات صحفية لعبـــت دورا 
مهمـــا فيمـــا وصلت إليه مملكـــة البحرين 

الغاليـــة مـــن تطور علـــى صعيـــد التنمية 
الشـــاملة فـــي المجاالت كافة السياســـية 
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والتعليمية 
بطبيعـــة  أيضـــا  واإلعاميـــة  والصحيـــة 

الحال”.
وأكـــد نائـــب رئيـــس جمعيـــة الصحفيين 
راشـــد الحمـــر فـــي كلمتـــه “أن الصحافة 
البحرينيـــة لـــم تكن بعيدة عـــن البدايات 
التـــي  الوطنيـــة  للمشـــاورات  المبّكـــرة 

العمـــل  )ميثـــاق  وثيقـــة  كتابـــة  رافقـــت 
الوطنـــي( ومـــا تضّمنتـــه من فتـــٍح جديٍد 
فـــي تاريـــخ المملكة، بل كانـــت في قلب 
هـــذا الحـــدث الكبيـــر، مواكبًة ومشـــاركًة 
فـــي بنائه، وأســـهمت بكّتابها وصحفييها 
وكوادرهـــا فـــي إثـــراء النقاشـــات األولى 
والاحقـــة، والتـــي انتهـــت بعهـــٍد جديـــٍد 

اتّسم بالتحديث السياسي”.
وتابع الحمر بقولـــه “لوال الرعاية الملكية 

والتوجيهـــات التـــي حرص عاهـــل الباد 
علـــى إطاقهـــا منـــذ اليـــوم األّول لعهـــده 
الزاهر بما أسهم في خلق الفضاء المثالي 
الـــذي مّكـــن الصحافـــة مـــن االضطـــاع 
بدورها الحقيقي كسلطة رابعة وكشريك 
حقيقي فـــي جميع اإلنجـــازات الوطنية، 
شـــاهًدا  الصحافـــي  أرشـــيفنا  ســـيظّل 
ومذّكـــًرا بفصـــٍل وطنٍي مجيٍد، وســـتظّل 
الصحافـــة تســـتمّد من )الميثـــاق( مبادئه 
ومرتكزاتـــه، لتواصـــل دورهـــا المنشـــود 
وتحافـــظ علـــى اإلرث الذي بنـــاه الرعيل 
األّول، ولتنطلـــق بالعمل الصحافي لمزيد 
من التطّور، ولتبقى مدرسًة يتخّرج على 
يدهـــا أفـــذاذ الصحافييـــن، ومنـــارًة فـــي 
ـــا أمامًيا في الذود  الفكـــر والثقافة، وخطًّ

عن حياض الوطن والدفاع عنه”.

المنامة - جمعية الصحفيين

أهدوا جاللة 
الملك كتاًبا يحمل 

تواقيعهم
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“سيدات األعمال”: 
دعم سموها وراء نجاح 

البحرينيات بمسيرة 
البناء الوطني

جمعية الصحفيين البحرينية تنظم احتفاال كبيرا بذكرى ميثاق العمل الوطني

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم مستقبلة وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لـ “اإلسكوا”

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي بمكتبه بالديوان العام للوزارة 
أمـــس األميـــن العـــام لمجلـــس التعاون 
لـــدول الخليج العربية نايـــف بن فاح 
الحجرف، وذلك بحضور مساعد وزير 
الخارجيـــة عبدهللا الدوســـري، ووكيل 
وزارة الخارجيـــة للشـــؤون اإلقليميـــة 
ســـيار،  وحيـــد  التعـــاون  ومجلـــس 
مجلـــس  لشـــؤون  المســـاعد  والوكيـــل 
الســـفير  العربيـــة  والـــدول  التعـــاون 
يوسف جميل، والوفد المرافق لألمين 
العـــام لمجلـــس التعاون لـــدول الخليج 

العربية.
وخـــال اللقـــاء، رحب وزيـــر الخارجية 
بالحجـــرف، معرًبا عـــن تهانيـــه لمعاليه 
بتعيينـــه أميًنـــا عاًمـــا لمجلـــس التعاون 

لدول الخليج العربيـــة، متمنيا له دوام 
والمضـــي  عملـــه  مهـــام  فـــي  التوفيـــق 
المشـــترك  الخليجـــي  العمـــل  بمســـيرة 
آلفاق أرحب على المستويات كافة بما 
يحقـــق التوجيهات الســـامية ألصحاب 
الجالـــة والســـمو قـــادة دول المجلـــس 
وتطلعـــات مواطنيهـــا فـــي المزيـــد من 

التقدم والرخاء.
عـــن  الحجـــرف  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
اعتـــزازه بلقـــاء وزير الخارجيـــة، وعن 
خالص تهانيه له بمناسبة الثقة الملكية 
الرفيـــع،  المنصـــب  هـــذا  فـــي  بتعيينـــه 
مشـــيدا بالـــدور المهم الـــذي تضطلع به 
مملكـــة البحريـــن فـــي تعزيـــز مســـيرة 
متمنيـــا  المشـــترك،  الخليجـــي  العمـــل 
لمملكة البحرين دوام الرقي واالزدهار.

تعزيز العمل الخليجي المشترك آلفاق أرحب
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الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن 
أحمــد آل خليفــة في القيادة العامة صباح أمس، رئيس جامعة البحرين 
ريــاض حمــزة، يرافقــه مديــر مركــز دراســات البحريــن بجامعــة البحرين 

محمد أحمد عبدهللا.

وتـــم بحث عـــدد مـــن الموضوعات 
التعـــاون  بمجـــاالت  المتعلقـــة 

والتنســـيق القائـــم بيـــن قـــوة دفاع 
البحرين وجامعة البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة فــي القيــادة العامة صبــاح أمس، 

عضو مجلس الشورى صادق عيد آل رحمة.

وتم استعراض أوجه التعاون 
قـــوة  بيـــن  القائـــم  والتنســـيق 

ومجلـــس  البحريـــن  دفـــاع 
الشورى.

تنسيق التعاون بين “قوة الدفاع” والشورى

بحث التعاون بين “الدفاع” وجامعة البحرين

المنامة - بنا

أكد خبراء أمميون باللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا “إسكوا” 
المشاركين في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية للمعلومات، أن 
مملكــة البحريــن تعتبر من أوائل الدول على مســتوى العالم في منظومة 
السجالت اإللكترونية، فيما أشاروا إلى أن البحرين تمثل نموذجا يحتذى 
به في عملية تدفق المعلومات والبيانات اإلحصائية على مستوى الدول 
العربيــة، وتشــجع اإلســكوا الــدول علــى إرســال وفودهــا لالســتفادة مــن 

تجربة الحكومة البحرينية المتطورة.

اإلحصـــاء  إدارة  مديـــر  وأعـــرب 
باللجنـــة االقتصاديـــة واالجتماعية 
لغربـــي آســـيا يـــوراي ريتشـــان، عن 
سعادته باستضافة مملكة البحرين 
للجنـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
لغـــرب آســـيا “إســـكوا”، موضحا أن 
حكومة البحرين لديها بنية تحتية 
متطورة فـــي منظومـــة المعلومات 
السكانية، والتي يمكن البناء عليها 
والتنســـيق بين الـــوزارات واللجنة 
واللجنـــة  للمعلومـــات،  الوطنيـــة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة باألمـــم 
المتحـــدة، وقـــال: نعمـــل ســـويا مع 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المعنييـــن 

لتعظيم االستفادة من البيانات.
وأكـــد ريتشـــان أن مملكـــة البحرين 
يمكـــن أن تصبح نموذجا في تدفق 
مســـتوى  علـــى  ليـــس  المعلومـــات 
المنطقة فقط، ولكن على مســـتوى 
الدول العربية، وتســـتطيع أن تنقل 
خبرتهـــا إلـــى باقـــي الـــدول العربية 

في المنطقة.
وفـــي ذات الســـياق، لفتت رئيســـة 
اإلحصائيـــة  السياســـات  وحـــدة 
والتنســـيق باإلســـكوا الخبيرة ندى 
الوثيـــق  التعـــاون  إلـــى   ، الـــزاوي 
طويـــل  زمـــن  منـــذ  والمتواصـــل 
باإلســـكوا  اإلحصـــاء  شـــعبة  بيـــن 
مـــع المنظومـــة اإلحصائيـــة بمملكة 
األهـــداف  وضـــع  قبـــل  البحريـــن، 
اإلنمائيـــة، وقالـــت إنـــه يتـــم البناء 
علـــى النجاحـــات التـــي حدثت في 
الســـابق لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة، حيث تعتبـــر البحرين 
من أوائل الدول على مستوى العالم 
في السجالت اإللكترونية ألن لديها 
منظومة بيانـــات حديثة ومتطورة 
للسكان، وتهدف الورشة، لتحسين 
التطبيقات اإللكترونية والتنســـيق 
البيانـــات  وتوفيـــر  الـــوزارات  بيـــن 
بصورة آنية لمتخذ القرار، وإنشـــاء 
قاعـــدة مركزيـــة للبيانـــات تشـــرف 

عليها اللجنة الوطنيـــة للمعلومات، 
لتصبـــح البحرين نموذجـــا للمنطقة 

العربية في هذا المجال.
باإلســـكوا  األممـــي  الخبيـــر  وأكـــد 
مروان خليل أن البحرين تتميز عن 
باقي الـــدول العربية بمـــا لديها من 
ســـجل ســـكاني متميز، حيث تعتبر 
تعـــدادًا  أول دولـــة عربيـــة تجـــري 
الســـجالت  علـــى  معتمـــدًا  ســـكانيًا 
اإللكترونيـــة بصورة كاملة، وربطها 
مـــع بيانات أخرى مثل تعداد القوى 
العاملـــة والصحـــة وغيرها، مشـــيرا 
تعنـــى  المقامـــة  الورشـــة  أن  إلـــى 
بتعزيز تدفق البيانات إلى اإلسكوا 

وتسريعها.
وقـــال خليـــل إن اإلســـكوا تشـــجع 
وفـــود  إلرســـال  العربيـــة  الـــدول 
مملكـــة  تجربـــة  علـــى  لالطـــالع 
البحريـــن واالســـتفادة منهـــا علـــى 

صعيد البيانات السكانية.
المقيـــم  الممثـــل  قـــال  جانبـــه  مـــن 
لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائي 
ســـتيفانون بيتيناتـــو، إن التعـــاون 
بيـــن الحكومـــة بالبحريـــن واألمـــم 
المتحـــدة متواصل ومســـتمر، وهو 
األمميـــة  اإلنجـــازات  تؤكـــده  مـــا 
التـــي حققتهـــا البحريـــن، مؤكدا أن 
التعـــاون يتنامـــى يومـــا بعـــد آخـــر، 
وأشـــار إلـــى أهميـــة ورشـــة العمـــل 
بالتعـــاون مـــع اإلســـكوا فـــي تدفق 
البيانات وتحليلها واالستفادة منها 
لتصميم برامج مثل األمن الغذائي 

وغيرها.

خبراء أمميون: البحرين من أوائل الدول 
عالميا في منظومة السجالت اإللكترونية

المطوع: سمو رئيس الوزراء يؤمن بأن نهضة الشعوب مسؤولية مشتركة 
“اإلسكوا”: البحرين تتمتع بمنظومة جيدة إحصائيا تجعلها بمصاف الدول المتقدمة

الـــوزراء صاحـــب  ُعقـــد بديـــوان رئيـــس 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة صباح أمس ورشـــة عمـــل بعنوان 
األمـــم  وكاالت  بيـــن  البيانـــات  “تبـــادل 
المتحدة والجهات الحكومية، الترتيبات 
وأفضـــل  المنهجيـــات  المؤسســـية، 
الوطنيـــة  اللجنـــة  نظمتهـــا  الممارســـات، 
للمعلومات والسكان برئاسة وزير شؤون 
مجلـــس الـــوزراء محمـــد المطـــوع رئيس 
والســـكان  للمعلومـــات  الوطنيـــة  اللجنـــة 
المتحـــدة  األمـــم  لجنـــة  مـــع  وبالتعـــاون 
)إســـكوا(  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
بمشاركة أعداد كبيرة من ممثلي مختلف 

الوزارات والجهات الحكومية المعنية. 
وفي مستهل الورشة، أكد الوزير المطوع 
اهتمـــام صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الـــوزراء بتوثيق التعاون وبناء شـــراكات 
فاعلة مع مختلف المنظمات والمؤسسات 
بالتنميـــة  المعنيـــة  والدوليـــة  االقليميـــة 
المستدامة وذلك من منطلق إيمان سموه 
بأن نهضة الشـــعوب مســـؤولية مشـــتركة 

بين الجميع. 
ملتزمـــة  البحريـــن  مملكـــة  أن  وأضـــاف 
الدولـــي  المجتمـــع  جهـــود  بمســـاندة 
للمضـــي قدما نحو تنفيـــذ أهداف التنمية 
المســـتدامة؛ بوصفهـــا مرتكـــزا مهما لبناء 
مســـتقبل أفضل تنعم فيه شـــعوب العالم 
والمســـتقرة،  اآلمنـــة  الحيـــاة  بمتطلبـــات 
معربـــا عن اعتـــزازه بجهود اإلســـكوا في 
تقديـــم الدعـــم الفني وبنـــاء القدرات في 
الـــدول العربيـــة لتنفيـــذ أهـــداف التنميـــة 
المستدامة من خالل التنسيق مع جامعة 

الدول العربية.
وأوضح أن هذه الورشة ستناقش واحدة 
من أهم المواضيع التي تهتم بها حكومة 
بتحســـين  والمتمثلـــة  البحريـــن  مملكـــة 
آليـــات تبـــادل البيانـــات والمعلومات بين 
األجهزة الحكوميـــة والمنظمات األممية، 
خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ أهـــداف 

التنمية المستدامة ومؤشراتها.
واستذكر المطوع مســـاهمة المنظمة في 
إنجـــاح المنتـــدى العربـــي حـــول التنميـــة 
المســـتدامة، والـــذي اســـتضافته المملكة 
تحـــت رعايـــة كريمـــة مـــن لـــدن صاحـــب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة رئيس الـــوزراء في العـــام 2015، 
وقـــد اعتمـــد المنتـــدى وثيقـــة البحريـــن، 
األساســـية،  الرســـائل  تضمنـــت  والتـــي 
شـــكلت الموقف العربي والتـــي تم رفعها 
إلـــى المنتـــدى السياســـي رفيع المســـتوى 
في دورته الثالثة والتي عقدت بنيويورك 

في العام 2015.
وقال إن البحرين بدأت في مرحلة تنفيذ 
وتســـهيل  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
الدوليـــة  المنظمـــات  تزويـــد  إجـــراءات 
والبيانـــات  وبالمؤشـــرات  عملهـــا  بنتـــاج 
المتحققـــة مـــن خـــالل وضـــع الترتيبـــات 
المؤسســـية الالزمة، والتي تمثلت أبرزها 
فـــي إنشـــاء اللجنـــة الوطنيـــة للمعلومات 
عاتقهـــا  علـــى  أخـــذت  والتـــي  والســـكان 
التنميـــة  أهـــداف  تنفيـــذ  متابعـــة  مهمـــة 
عبـــر  وتنفيذهـــا  وتوطينهـــا  المســـتدامة 
برامـــج الحكومـــة، واعتمـــاد آليـــات عمل 
لتبـــادل المعلومـــات والبيانـــات بين كافة 
األطراف المعنية، ووضع منهجيات عمل 
لضمـــان التعاون مع الهيئـــات والمنظمات 
اإلقليمية والدولية المختصة في أهداف 

التنمية المستدامة والقضايا السكانية.
وأوضح المطوع أنه تم شـــرح هذه اآللية 
بالتفصيـــل في التقريـــر الطوعي الوطني 
األول ألهداف التنمية المســـتدامة 2030 
تقديمـــه  تـــم  والـــذي  البحريـــن  لمملكـــة 
للمنتـــدى السياســـي رفيـــع المســـتوى في 
يوليـــو 2018، حيـــث اســـتعرض التقريـــر 
المســـيرة التنموية الشـــاملة التي يرعاها 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة وجهـــود الحكومة 
برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
خليفة، وبمؤازرة ولـــي العهد نائب القائد 

مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة. 
التقريـــر  إعـــداد  عمليـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
مـــن  كل  فيهـــا  شـــارك  والتـــي  الطوعـــي، 
ومنظمـــات  والخـــاص  العـــام  القطـــاع 
المجتمـــع المدنـــي، قد ســـاهمت في نشـــر 
الوعي بأهداف التنمية المستدامة وبرفع 
الوعـــي بأهميـــة التنســـيق بيـــن الجهـــات 
الحكوميـــة واألطـــراف األخـــرى المعنيـــة 
خصوصـــا فيما يتعلق بتبـــادل المعلومات 
والبيانات؛ لضمان الحصول على الحقائق 

والبيانات بصورة متكاملة.
مـــن  الرغـــم  علـــى  إنـــه  المطـــوع  وقـــال 
الجهـــود المبذولة لوضـــع وتنفيذ اآلليات 
الداعمـــة لتســـهيل عملية تبـــادل البيانات 
نواجـــه  مازلنـــا  أننـــا  إال  والمعلومـــات، 
بعـــض الصعوبـــات في عمليات اســـتيفاء 
شـــأنها  مـــن  التـــي  الدوليـــة  االســـتبانات 
تحديـــث المؤشـــرات والبيانـــات المتعلقة 
يظهـــر  الـــذي  األمـــر  البحريـــن،  بمملكـــة 
المملكـــة بصـــورة بعيـــدة عـــن الواقـــع في 
بعـــض المجـــاالت، رغـــم توفـــر البيانـــات 

واألدلة لدى الجهات المعنية.
وفـــي ختـــام كلمتـــه، عبـــر المطـــوع عـــن 
ثقته بأن جلســـات الورشـــة ستكون ثرية 
بالموضوعـــات التـــي يمكن أن تســـهم في 
بلوغ الغاية المنشـــودة فـــي بناء القدرات 
الوطنيـــة وزيـــادة الوعـــي لـــدى الجهـــات 
الدوليـــة وااللتـــزام  بأهميـــة االســـتبانات 
باستيفائها في أوقاتها، وتحديث بيانات 
مملكـــة البحريـــن بصورة دوريـــة؛ لضمان 
التعـــاون  خـــالل  مـــن  ودقتهـــا،  صحتهـــا 
األمـــم  وكاالت  مختلـــف  مـــع  المســـتمر 
المتحـــدة، متمنيا أن تســـهم الورشـــة في 
تحقيق أهدافها المرجوة وصقل مهارات 
المشاركين فيها من المعنيين من مختلف 
األجهزة الحكومية، بما يســـهم في تعزيز 
منظومة العمل اإلداري الحكومي وزيادة 

كفاءتها.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت وكيل األميـــن العام 
لألمم المتحدة واألميـــن التنفيذي للجنة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة لغربـــي آســـيا 
)اإلســـكوا( روال دشتي إن مملكة البحرين 
تتمتـــع بمنظومة جيـــدة احصائيا تحتاج 
تطويرا مســـتمرا؛ إلحراز مراكـــز متقدمة 
علـــى صعيد نشـــر البيانـــات والمعلومات، 
وبمـــا يؤهـــل المملكة لتكون فـــى مصاف 

الدول المتقدمة فى هذا المجال.  
المنظومـــة  تطويـــر  أن  وأضافـــت 
بـــات أمـــرا ضروريـــا لتلبيـــة  اإلحصائيـــة 
للبيانـــات  المتزايـــدة  االحتياجـــات 
الدقيقـــة  والمعلومـــات  اإلحصائيـــة 
والموثقـــة للوصـــول ألفضل الممارســـات 
المتعلقـــة باإلحصـــاءات، خصوصـــا بعـــد 
والمنظمـــات  المؤسســـات  طلـــب  تزايـــد 
الدولية واإلقليميـــة لها؛ من أجل تحقيق 

أهداف التنمية المستدام. 
 وأوضحت دشـــتي أن تطويـــر المنظومة 
اإلحصائيـــة يســـهم فـــى تحســـين تدفـــق 

االســـتثمار األجنبـــي للملكة، مشـــيرة إلى 
المباشـــر  االســـتثمار األجنبـــي  زيـــادة  أن 
إلـــى البحرين لنحـــو  1.500 مليـــار دوالر 
جـــاء بفضل قاعـــدة البيانـــات المتطورة، 
ولفـــت أن االنفاق االســـتثمارى الخارجي 
ال يأتي في غياب المعلومات وال يشـــجع 

المستثمر األجنبي أن يأتي لالستثمار. 
ولفتت إلى أن الهدف من الورشة مساعدة 
مملكـــة البحريـــن علـــى تطويـــر منظومـــة 
اإلحصـــاء والمعلومـــات حتى يكون هناك 
تعاون في تبادل المعلومات مع منظمات 
األمم المتحـــدة لتحقيق أهـــداف التنمية 
المستدامة وتعزيز المنظومة االحصائية 
لتحقيـــق رؤية المملكة 2030، مضيفة أن 
عملية التطوير لمواجهة التحديات يجب 

أن تأتي في وقتها الصحيح. 
المنظومـــة  تطويـــر  إن  دشـــتي  وقالـــت 
أيضـــا  يتطلـــب  والبيانـــات  اإلحصائيـــة 
الكـــوادر البشـــرية،  العمـــل علـــى تطويـــر 
وهـــو ما تســـعي إليه “اإلســـكوا”من خالل 
عقـــد الحـــوارات النقاشـــية مـــع المعنيين 
والفنييـــن في مختلف القطاعات لتحديد 
المجـــاالت والتحديـــات التـــى تواجههـــم 
كفـــاءات  وتعزيـــز  التطـــوارات  لمواكبـــة 

وقدرات الموارد البشرية بالمملكة. 
ومـــن جانبه، قال وكيـــل وزارة الخارجية 
للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة إن هذه الورشـــة تأتـــى كإطار 
عمـــل حصيلـــة إنجـــاز مهمة تكلـــل جهود 
اللجنـــة الوطنيـــة للمعلومـــات والســـكان؛ 
بهـــدف متابعـــة تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة 2030 والعمـــل علـــى دمجهـــا 
ببرنامـــج عمـــل الحكومة مـــن خالل عدة 
مســـارات من بينها وضع اآللية المناســـبة 
للتدقيـــق وتحديـــث بيانـــات المملكة في 
الشعبة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة 
وتوفيرها ضمن المعايير الدولية وكذلك 
ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث 

المعلومات واإلحصاءات الوطنية.
نجحـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن  وأضـــاف 
فـــي اتخـــاذ خطـــوات نوعيـــة نحـــو بنـــاء 
خـــالل  مـــن  متكامـــل  معرفـــي  مجتمـــع 
التفاعـــل مع طيف واســـع من السياســـات 
اإلســـتراتيجية التنمويـــة فـــى إطار رؤية 
البحريـــن االقتصادية 2030 والتي ترتكز 
علـــى بنـــى أساســـية حديثـــة لتكنولوجيا 
المعلومـــات واالتصـــاالت وإتاحـــة النفـــاذ 

المعلومات وتأهيل العنصر البشري. 
آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وقـــال 
بعمليـــة  شـــرعت  البحريـــن  إن  خليفـــة 
تحديث وطنيـــة للبيانـــات واإلحصاءات 
باســـتخدام التكنولوجيـــا المتطـــورة فـــي 
جمـــع وتصنيـــف وتحليل ونشـــر البيانات 
واعتمـــاد اإلحصـــاءات الذكيـــة كضرورة 
للحفـــاظ علـــى دورها الريادي فـــى تنفيذ 
إلـــى  واالنتقـــال  التنمويـــة  األهـــداف 
االقتصـــاد الرقمـــي، كما أحـــرزت المملكة 
تقدمـــا ملموســـا في مواءمة الممارســـات 
اإلحصائية الوطنيـــة مع المعايير الدولية 

مما أنتج سياسات رائدة ومستدامة.

وأوضـــح أن التعـــاون القائـــم مـــع لجنـــة 
لبحـــث  اإلســـكوا يمثـــل فرصـــة مواتيـــة 
الممارســـات  أفضـــل  تطبيـــق  ومناقشـــة 
الحكوميـــة فـــي مجـــال التعـــاون الفنـــي 
واإلحصائي لتمكيـــن مملكة البحرين من 
االرتقاء الدائم بنموذجها اإلنمائي الرائد، 
حيـــث تحـــرص المملكـــة بقيـــادة حضـــرة 
صاحب الجاللة على الدفع باطر التعاون 
االيجابـــي مـــع األمـــم المتحدة في شـــتى 

المجاالت. 
وعبـــر وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
البحريـــن  مملكـــة  اعتـــزاز  عـــن  الدوليـــة 
بكونهـــا أول دولـــة فـــى المنطقـــة توقـــع 
على إطار شراكة إســـتراتيجية مع األمم 
المتحـــدة، وتأتـــى لجنـــة اإلســـكوا ضمـــن 
16 وكالـــة أممية موقعـــة على هذا اإلطار 
الذى يؤصل لشـــراكة متميـــزة ومتنامية، 
فـــى طليعـــة  تأتـــي  المملكـــة  أن  ويؤكـــد 
دول العالم تفاعال واســـتجابة مع أهداف 
ومقاصد ومبادئ األمم المتحدة لتحقيق 
أهداف التنمية المســـتدامة 2030؛ إيمانا 
بأهميـــة االرتبـــاط الوثيـــق بيـــن التنميـــة 
وتطوير آليات العمـــل الجماعي لمواجهة 

التحديات المشتركة. 
وقال إن مقولة ما ال يمكن قياسه ال يمكن 
إدارتـــه أو تطويره تعبر عـــن نهج وثقافة 
ورؤيـــة ذات مغزى للدور المحمورى الذي 
تلعبه قاعدة البيانات الشـــاملة والمحدثة 
والمعتمـــدة وفـــق معايير الجـــودة فى اي 
عملية تنموية ومدى إمكان تحويلها إلى 
إســـتراتيجيات وطنية تســـهم في عملية 

صناعة القرار. 
فيما اســـتعرضت الورشـــة آليـــات تمكين 
المؤسســـات الحكومية وأصحـــاب القرار 
والمعلومـــات  البيانـــات  مـــن  االســـتفادة 
وسياســـات  حلـــول  ووضـــع  وتحليلهـــا 
لمعالجة مســـائل تهم القطاعات الحيوية 
فـــي مملكـــة البحريـــن مـــع الحفـــاظ على 
التـــوازن بيـــن نشـــر البيانات والمشـــاركة 
بها، كذلك تطوير آليات وإســـتراتيجيات 
يتعلـــق  فيمـــا  الحكوميـــة  القطاعـــات 
بالتنســـيق مـــع األمـــم المتحـــدة فـــي هذا 

الشأن. 
وسلطت الورشة الضوء على واقع مملكة 
البحرين في عملية البيانات والمعلومات 
والوقـــوف علـــى بعـــض التحديـــات التي 
تواجه الجهات المسؤولة، كما تم التعرف 
علـــى طـــرق العمـــل المتبعة لـــدى الجهات 
الحكوميـــة المشـــاركة فـــي كل مـــا يتعلق 
بحجم البيانات وآلية حفظها ومشاركتها 

مع الجهات الحكومية األخرى. 
وأحـــدث  أهـــم  علـــى  الورشـــة  وركـــزت 
التطـــورات العالميـــة فـــي هـــذا المجـــال، 
األفـــكار  الحضـــور  تبـــادل  إلـــى  إضافـــة 
فـــي مجموعـــة النقاشـــات الهادفـــة التـــي 
الممارســـات  أفضـــل  حـــول  تمحـــورت 
العالميـــة على هذا الصعيد، كما تم عرض 
لتطويـــر  والممارســـات  الحلـــول  بعـــض 

عملية تبادل المعلومات والبيانات.

المنامة - بنا
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الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي 
مكتبـــه بالقيادة العامة صباح أمس 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن 

القائـــد  خليفة.وأشـــاد  آل  عبـــدهللا 
العام بالجهود الطيبة المبذولة التي 
يقدمهـــا المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
لتطوير وتحســـين جودة الخدمات 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  الصحيـــة 

والمقيمين بمملكة البحرين.

القائد العام يستقبل رئيس “األعلى للصحة”

“اإلسكوا”: البحرين لديها ثروة من المعلومات

اســتقبل وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنة الوطنيــة للمعلومات والســكان 
للجنــة  التنفيــذي  واألميــن  المتحــدة،  لألمــم  العــام  األميــن  وكيــل  المطــوع  محمــد 
االقتصاديــة واالجتماعيــة لمنطقــة غربــي آســيا “اإلســكوا” روال دشــتي، والتــي تزور 

ا. مملكة البحرين حاليًّ

لجنة “اإلســـكوا” في تنظيم ورشة “تبادل  وأعرب المطوع عن سعادته بالتعاون مع 

المتحـــدة  األمـــم  وكاالت  بيـــن  البيانـــات 
والجهات الحكومية الترتيبات المؤسسية 
والمنهجيات وأفضل الممارسات”، متطلًعا 

إلى استمرار التعاون مستقبال.
وتطرق اللقاء إلى بحث الواقع في مملكة 
البحرين من ناحية تبـــادل المعلومات مع 

المنظمات الدولية.
وأكدت دشـــتي أن مملكـــة البحرين لديها 

ثروة مـــن المعلومـــات وممارســـات يجب 
البنـــاء عليهـــا وتعميمهـــا لبقيـــة األجهـــزة 
الحكوميـــة، منّوهـــة إلـــى أهميـــة توســـعة 
المعلومـــات  بأهميـــة  والثقافـــة  الوعـــي 
وآليـــات التعامـــل معها. وأكدت اســـتعداد 
اللجنة االقتصاديـــة واالجتماعية لمنطقة 
غربي آســـيا “اإلســـكوا” لتقديم المزيد من 

الدعم والتعاون مع البحرين.

المنامة - بنا

المملكة لديها بنية 
تحتية متطورة في 

منظومة المعلومات 
السكانية
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المنامة - وزارة الداخلية

صرح المدير العام لإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة بـــأن شـــرطة مكافحـــة 
االتجـــار بالبشـــر وحمايـــة اآلداب العامـــة 
يقـــوم  مـــن ضبـــط شـــخص كان  تمكنـــت 
ببيـــع مـــواد مســـكرة فـــي الشـــارع العـــام، 
مســـتخدما ســـيارته الخاصة. وأوضح أنه 
بعـــد تلقي بـــاغ بهذا الشـــأن وفـــور تأكيد 
المعلومـــات، تـــم مباشـــرة أعمـــال البحـــث 
والتحري، التي أســـفرت عن تحديد هوية 
المذكـــور والقبـــض عليـــه متلبســـا، كما تم 
ضبـــط كميـــة كبيـــرة مـــن المواد الُمســـكرة 
داخل سيارته. وأشار المدير العام لإلدارة 
العامة للمباحث واألدلـــة الجنائية إلى أنه 
تـــم تحريـــز المـــواد المضبوطـــة والتحفظ 
علـــى الســـيارة، واتخاذ جميـــع اإلجراءات 
القانونيـــة الازمـــة وإحالـــة القضيـــة إلـــى 

النيابة العامة.

القبض على بائع مواد 
ُمسكرة بالشارع العام

موظف يفاجأ بفصله تعسفيا ألنه طالب بحقوقه العمالية

“سوق العمل” و”العدل” تدّشنان “الدعاوى العمالية”

ديـــنـــار  5000 ـــ  ــ ب ــه  ــض ــوي ــع ــت ب ــة  ــركـ ــشـ الـ ــزم  ــلـ تـ ــة  ــم ــك ــح ــم ال

ــي ــاض ــق ــت ــات وتـــســـريـــع ال ــازعـ ــنـ ــمـ ــل الـ ــي ــج ــس ــة ت ــدمـ ــر خـ ــي ــس ــي ت

قالت المحامية سكينة صالح إن المحكمة 
العماليـــة قضـــت بإلزام شـــركة متخصصة 
فـــي األلبســـة الصناعيـــة أن تدفـــع لصالـــح 
موظـــف ســـابق لديهـــا مبلـــغ 5004 دنانير، 
مـــع الفائـــدة القانونيـــة بواقع 1 % ســـنويا 
علـــى المبلغ المحكوم به اعتبارا من تاريخ 
المطالبة القضائية 16 أبريل 2019 وحتى 
الســـداد التـــام، كما ألزمتها أيضا بتســـليمه 
شـــهادة خدمـــة عن فتـــرة عملـــه لديها من 
أبريـــل   20 وحتـــى   2018 ســـبتمبر   15
2019، وألزمـــت المدعـــي والمدعـــى عليها 
بالمناســـب من المصروفـــات عما قضت به 
وأمرت بالمقاصة بشـــأن أتعـــاب المحاماة 
المقـــدرة بـ 20 دينارا ورفضت ما عدا ذلك 

من طلبات.
وذكـــرت صالـــح أن وقائع الدعـــوى تتمثل 

فـــي أن المدعي - موكلهـــا - التحق بالعمل 
لـــدى الشـــركة المدعـــى عليهـــا بتاريـــخ 15 
ســـبتمبر 2018 بوظيفـــة منـــدوب مبيعات 
براتـــب شـــهري وقـــدره 300 دينـــار؛ وذلك 
بموجب عقد العمل المبـــرم بينهما بتاريخ 

17 سبتمبر 2018.
عليهـــا  المدعـــى  الشـــركة  أن  وأضافـــت 
كانـــت تقوم بتكليفه بالعديـــد من األعمال 
اإلضافيـــة ليقـــوم بإنجازها، ومنها الســـفر 
إلـــى المملكة العربية الســـعودية لتحصيل 
بعـــض المبالـــغ مـــن بعـــض العمـــاء هنـــاك، 
مبينة أنه وصلت عدد الســـفرات التي قام 
بها المدعي لصالح الشـــركة المدعى عليها 
10 مـــرات تقريبا، ودون أن تقوم الشـــركة 
المدعى عليها بمنحه أي بدل لهذا الســـفر، 
والذي يقتضي غالبا أن يكون خارج الباد 
نحو يـــوم كامل ألداء مهماته، وأثبت ذلك 
من رســـالة التخويل الممنوحة له من قبل 

الشـــركة المملوكة لذات أصحاب الشـــركة 
المدعـــى عليهـــا والمؤرخة فـــي 19 فبراير 

.2019
اســـتياء  ياحـــظ  كان  أن  إلـــى  وأشـــارت 
مرؤوســـيه منه عندمـــا يطالبهم بحقه في 
احتســـاب ســـاعات عمـــل إضافيـــة أو بدل 
سفر عن تلك السفرات، خاصة وأنها كانت 

تســـتغرق وقتا طويا يقدر بيوم كامل، إذ 
يغيب عن الباد منذ الســـاعة 8:00 صباحا 
وال يرجـــع قبـــل الثامنة مســـاء على األقل 

في كل مرة، ولكن دون جدوى.
وتفاجـــأ المدعي بتاريـــخ 21 مارس 2019 
برسالة من الشركة المدعى عليها، تخطره 
فيهـــا باســـتغنائها عـــن خدماتـــه، وقـــررت 
إنهـــاء خدمتـــه بهـــا اعتبارا مـــن تاريخ 31 
مارس 2019، أي بعد 10 أيام من إخطاره.
غيـــر  اإلجـــراءات  هـــذه  أن  إلـــى  ولفتـــت 
القانونيـــة التـــي باشـــرتها المدعـــى عليهـــا 
بفصل المدعي من العمل دون سبب راجع 
واللوائـــح  القوانيـــن  مراعـــاة  ودون  إليـــه 
مملكـــة  فـــي  بهـــا  المعمـــول  والقـــرارات 
البحريـــن، تعـــد فصا تعســـفيا يســـتوجب 
التعويـــض عنه، فضا عـــن حصول العامل 
على كامـــل حقوقه األخرى وفق ما قررته 

مواد قانون العمل.

العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  افتتحـــت 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
مكاتـــب  أمـــس،  واألوقـــاف  اإلســـامية 
الدعاوى العمالية في فرع الهيئة بمنطقة 
وزيـــر  بحضـــور  وذلـــك  البحيـــر،  الرفـــاع 
العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف 
الشـــيخ خالد بن علي آل خليفة والرئيس 
العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  لهيئـــة  التنفيـــذي 
رئيس اللجنة الوطنيـــة لمكافحة االتجار 

باألشخاص أسامة العبسي.
 ويأتي افتتـــاح مكاتب للدعاوى العمالية 
لـــدى الهيئة، تنفيـــًذا لتوجيهات الحكومة 
بتسهيل اإلجراءات وزيادة التنسيق بين 
األجهزة الحكومية، كما أنه يعد جزًءا من 
برنامـــج العمـــل االســـتراتيجي للحكومة 

لتسريع القضايا.
 ويقّدم قســـم الدعـــاوى العمالية خدماته 

فـــي فـــرع الهيئـــة بمنطقة الرفـــاع البحير 
ومركز حماية ودعـــم العمالة الوافدة في 
منطقة السهلة الشمالية، وتتمثل خدماته 
في تنســـيق إعداد ملف الدعاوى بالنيابة 
عـــن العّمـــال ودعمـــه بالبيانـــات المتوفرة 
في نظام إدارة العمالة الوافدة في الهيئة 

وإدخاله في نظام وزارة العدل.
 وأكـــد وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية 
آل  علـــي  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  واألوقـــاف 
تســـجيل  مكتـــب  افتتـــاح  أن  خليفـــة، 
الدعـــاوى العماليـــة بهيئـــة تنظيـــم ســـوق 
خدمـــة  تيســـير  فـــي  سيســـهم  العمـــل، 

تسجيل المنازعات العمالية.
 وأضـــاف أن الخطوة تمهد لضم عدد من 
الخدمات القانونية ذات الصلة بالدعاوى 
العماليـــة ضمـــن نقطـــة واحـــدة من خال 
هـــذا المكتـــب، األمـــر الـــذي ســـيعّزز مـــن 
فعالية اإلجـــراءات العدليـــة ورفع كفاءة 

األداء.
وذكـــر الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة تنظيـــم 
العـــدل  وزارة  أّن  أســـامة  العمـــل  ســـوق 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف فوضت 
هيئة تنظيم سوق العمل الستقبال العمال 
واســـتام دعواهم وتزويدهـــم بالبيانات 
الدعـــاوى  الئحـــة  وصياغـــة  المطلوبـــة 
العماليـــة وإدخالها في نظام وزارة العدل 
)إدارة  واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــئون 
الـــوزارة  عـــن  نيابـــة  العماليـــة(  الدعـــاوى 
وإعطـــاء العامـــل ما يفيد اســـتام دعواه 

وموعد الجلسة.

سكينة صالح

افتتاح مكاتب الدعاوى العمالية 

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

المنامة - وزارة االسكان

المنامة - النيابة العامة

أكـــد وزير اإلســـكان باســـم الحمر حرص 
الوزارة المســـتمر علـــى تحديث البرامج 
والسياســـات اإلســـكانية لتتماشـــى مـــع 
آليات الحكومة في رصد ومتابعة تنفيذ 
أهداف التنمية المستدامة 2030، منّوًها 
إلـــى المكانـــة المتقدمـــة التـــي تتبوأهـــا 
المملكـــة علـــى الصعيـــد األممـــي نتيجـــة 
لتحقيقهـــا خطـــوات متقدمـــة للغاية في 
تحقيـــق تلك األهـــداف.  وأضاف الوزير 
حكومـــة البحريـــن تحـــرص دائًمـــا علـــى 
الدوليـــة  بالمنظمـــات  عاقاتهـــا  توثيـــق 
واإلقليميـــة، وإطـــاع المجتمـــع الدولي 

علـــى مـــا تحقـــق مـــن برامـــج وخطـــط 
تهدف إلى االرتقاء بالقطاعات التنموية 
الســـكن  قطـــاع  ومنهـــا  المملكـــة،  فـــي 
االجتماعـــي.  جاء ذلك فـــي اللقاء الذي 
جمـــع بين وزير اإلســـكان ووفـــد الوزارة 
المشـــارك في المنتدى الحضري العالمي 
العاشـــر الذي انعقـــد بأبوظبي األســـبوع 
الماضـــي برئاســـة وكيل الوزارة الشـــيخ 
آل خليفـــة، حيـــث  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
أطلـــع الوكيل وزير اإلســـكان على نتائج 
مشـــاركات الوفـــد فـــي جلســـات وورش 

المنتدى، وأبرز التوصيات.

أصـــدر النائب العام علي البوعينين يوم 
أمـــس القرار رقم 7 لســـنة 2020 بشـــأن 
نقـــل وتحديـــد مقـــار بعض مـــن أعضاء 
النيابـــة العامـــة وبمقتضـــى ذلـــك القرار 
تحّدد عمـــل واختصاص كل من أعضاء 
النيابة الشـــيخ نايف بـــن عبدالرحمن ال 
خليفة رئيًسا لنيابة المرور وعبدالرحمن 
عادل المعاودة رئيًســـا لنيابة المحافظة 
الـــذوادي  صـــاح  وعبـــدهللا  الشـــمالية 

رئيًســـا لنيابة محافظة المحرق والشيخ 
عبدهللا بن عبدالرحمن ال خليفة رئيًسا 
لنيابة المحافظـــة الجنوبية. وجاء ذلك 
القـــرار لما يقتضيه صالح العمل بالنيابة 
العامـــة، وقد اجتمع النائب العام بمكتبه 
برؤساء النيابة وحثهم على بذل المزيد 
مـــن الجهـــود واتخـــاذ مـــا يلـــزم لســـرعة 
إنجاز مهام نياباتهـــم والبت في طلبات 

المراجعين وفق أحكام القانون.

مواكبة السياسات اإلسكانية ألهداف التنمية

دعوة رؤساء النيابة لسرعة إنهاء طلبات المراجعين

الحكم على مختلسة أموال “الصحة” 15 مارس

38 بحرينيا وخليجيا وقعوا ضحية نصب بسبب “الفوركس”

بحث مستجدات “كورونا” مع السفير الصيني
والمقيميـــن المواطنيـــن  صحـــة  علـــى  للحفـــاظ  حثيـــث  تعـــاون 

اســـتقبل رئيس الفريـــق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا المســـتجد 
رئيس المجلـــس األعلى للصحة الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفة سفير جمهورية الصين الشعبية 
لـــدى مملكـــة البحريـــن أنـــور حبيب هللا 
البحريـــن  بمرفـــأ  المجلـــس  مقـــر  فـــي 
التطـــورات  آخـــر  الســـتعراض  المالـــي؛ 
حـــول فيروس “كورونـــا” )كوفيد - ١٩(، 
وما يتم تنفيذه من إجراءات احترازية 
مملكـــة  فـــي  الشـــأن  بهـــذا  ووقائيـــة 

البحرين.
وأكـــد رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
عمـــق العاقات بين البلدين الصديقين، 
بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون  واســـتمرار 

الجانبيـــن، بمـــا يضمـــن متابعـــة وتنفيذ 
اإلجراءات الوقائية واالحترازية جراء 
انتشار فيروس “كورونا” )كوفيد - ١٩(.
وخال االجتماع، أشاد السفير الصيني 
بدعـــم مملكـــة البحرين حكومة وشـــعبا 
للصيـــن، وتـــم التطـــرق فـــي االجتمـــاع 

لجهـــود مملكة البحرين بشـــأن ما اتخذ 
من إجراءات رقابيـــة ووقائية وتدابير 
احترازية بها الشأن، استنادا إلى األدلة 
لمنظمـــة  والتوصيـــات  واإلرشـــادات 
الصحـــة العالميـــة، كمـــا جـــرى التأكيـــد 
على أهمية اســـتمرار التواصل الحثيث 

االطـــاع  أجـــل  مـــن  الجانبيـــن؛  بيـــن 
علـــى المســـتجدات، في إطار التنســـيق 
والتعاون المشترك بينهما للحفاظ على 

صحة المواطنين والمقيمين.
وفـــي هـــذا اإلطـــار ثمـــن الشـــيخ محمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة جهـــود حكومة 
جمهورية الصين الصديقة في التصدي 
للمـــرض واإلجـــراءات االحترازية التي 
اتخذتهـــا بنـــاًء علـــى أســـس وضوابـــط 
دوليـــة وبالتعـــاون الوثيـــق مـــع منظمة 
الصحـــة العالميـــة، فيمـــا أعرب الســـفير 
الصينـــي عـــن تفهمـــه اإلجـــراءات التي 
متمثلـــة  البحريـــن  مملكـــة  اتخذتهـــا 
بقـــرارات الفريق الوطنـــي الطبي؛ للحد 
مـــن دخول فيـــروس “كورونا” )كوفيد - 

١٩( إلى الباد.

رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا مستقبال السفير الصيني

المنامة ـ المجلس األعلى للصحة

الثالثاء 18 فبراير 2020 - 24 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4144

من عجائب المراكز الصحية
Û  قبل فترة، وأثناء زيارتي لمركز الرفاع الشرقي الصحي لموعد طبي، الحظت

بدهشــة بــأن الذي ينّظم عملية دخول المرضــى لغرف األطباء المتناثرة على 
يمين ويسار الدهليز، هي ممرضة بحرينية، تركت عملها العاجي لكي تقوم 

بدور )السكيورتي( بكل حزم مع المرضى ومع مرافقيهم.
Û  ا بمركز  وفــي موقــف آخــر، يقول لي صديق بأن ذات الســيناريو يتكــّرر يوميًّ

محمد جاسم كانو الصحي في مدينة حمد، من قبل مساعدة ممرضة، حيث 
تقــوم بــذات الدور منــذ الصباح الباكر، حفاًظا على النظــام وعلى عدم إزعاج 
األطبــاء بالدخــول العشــوائي الــذي يقــوم بــه بعض المرضــى، والذيــن يمّلون 
)االنتظــار(، ويفّضلــون التزاحــم بالممــرات، بــداًل مــن الجلــوس فــي األماكــن 

المخصصة.
Û  ،هاتــان التجربتــان قــد تكونان مستنســختين أيًضا في مراكــز صحية أخرى 

هنــا وهنالــك، حيــث يُكلف بهــذه المهام التنظيميــة واألمنية غيــر المعني بها، 
بحالة أقرب للفوضى، و)مش اللعب( و)من لك(.

Û  الممرضــة البحرينيــة والتــي تكفلــت الدولــة بتدريســها وتعليمهــا، وإنفــاق 
األمــوال الطائلــة عليهــا، ليس مــن واجبها القيام بعمل آخــر، ال يرتبط بصميم 
عملهــا األصلــي )الطبي(، خصوًصا حين تنصرف لمهام )الســكيورتي( والتي ال 

تتطلب ألدائها إال الشيء اليسير من الخبرة.
Û  هــذه الفوضــى تعكس حــاالت االنفات الوظيفي واإلداري بعــدد من المراكز 

الصحيــة، وبأثــر ســلبي علــى الممرضــة قبــل المراجــع أو الطبيب نفســه، ألنها 
تحتــاج ألن تســتمر بشــكل دوري بممارســة مهنتها، حفاًظا عليهــا من الضياع 

والنسيان، وما أسهل ذلك. 
Û  رسالة نوّجهها لوزارة الصحة التي لم نتعّود منها إال التجاهل، لكننا سنستمر 

ا كانت. –في المقابل- بذكر الحقيقة، أيًّ

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عبدالرحمن المعاودةالشيخ نايف بن عبدالرحمن عبدالله الذواديالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن

المنامة - النيابة العامة

صـــّرح وكيل النيابة أحمـــد األنصاري بأن 
النيابـــة العامـــة قـــد أنجـــزت تحقيقاتهـــا 
فـــي واقعـــة اتجـــار باألشـــخاص، وأمرت 
بإحالة المتهمين إلـــى المحكمة الجنائية، 
بتاريـــخ  جلســـة  لنظرهـــا  وتحـــددت 
الكبـــرى  المحكمـــة  أمـــام   ،23/02/2020
الجنائيـــة.  وكانـــت إحدى الســـفارات قد 
أبلغت عن تلقي ســـلطات دولتها شـــكوى 
من فتاتيـــن من رعاياها بقيـــام المتهمين 
باحتجازهمـــا واســـتغالهما فـــي الدعـــارة 
البحريـــن.   إبـــان وجودهمـــا فـــي مملكـــة 
التحقيـــق  باشـــرت  النيابـــة  أن  وأوضـــح 
فـــور تلقيهـــا ذلـــك البـــاغ والتي كشـــفت 
عـــن التقـــاء إحـــدى المتهميـــن بالمجنـــي 
عليهمـــا بالخـــارج حيـــث عرضـــت عليهما 
العمـــل براتـــب مجز في مملكـــة البحرين، 
فيمـــا تولـــى متهم آخـــر ترتيبات الســـفر، 
واســـتقبل المتهمون المجني عليهما عند 
وصولهمـــا البـــاد ونقلوهما إلى شـــقة تم 

اســـتئجارها لغـــرض إدارتهـــا فـــي أعمـــال 
الدعارة، وهنالك تم إيواء المجني عليهما 
وإجبارهمـــا علـــى ممارســـة الدعـــارة لقاء 
مبالـــغ نقدية يتحصـــل عليهـــا المتهمون.  
وأضاف أن النيابة اســـتجوبت المتهمين، 
ووّجهـــت طلب إنابة قضائية إلى الخارج 
لســـماع أقوال المجني عليهما، كما طلبت 
تحريـــات الشـــرطة حول الواقعـــة، والتي 
دّلـــت علـــى وجـــود مجنـــي عليهـــا ثالثـــة 
النيابـــة  فاســـتمعت  بالواقعـــة  مرتبطـــة 
إلـــى أقوالهـــا، وأمـــرت بإحالـــة المتهميـــن 

محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.

الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  قـــررت 
األولـــى بعـــد مداولـــة قضيـــة احتيـــال 
ونصـــب ألكثـــر من ســـنتين، غلـــق باب 
المرافعـــة فـــي واقعـــة اســـتياء متهم 
وشـــقيقته على أكثر مـــن مليون دينار 
من 38 ضحية بحرينيين وخليجيين، 
تـــداول  فـــي  اســـتثمارها  بادعـــاء 
العمـــات “الفوركس”، بعـــد أن احتالوا 
عليهـــم واســـتولوا على تلـــك األموال، 

عقاريـــة  شـــركة  اســـم  مســـتخدمين 
للنطـــق  القضيـــة  وحجـــزت  وهميـــة، 

بالحكـــم عليهما في جلســـة 31 مارس 
المقبل.

الكبـــرى  المحكمـــة  حجـــزت 
فـــي  النظـــر  األولـــى  الجنائيـــة 
قضيـــة موظفة الصحـــة المتهمة 

باختـــاس قرابـــة 15 ألـــف دينار 
مـــن أمـــوال الـــوزارة التـــي كانت 
للنطـــق  تحـــت حيازتهـــا؛ وذلـــك 

بالحكـــم عليهـــا فـــي جلســـة 15 
مارس المقبل، مع األمر باستمرار 

حبسها لحين الجلسة المقبلة.

أحمد األنصاري

أغروهما براتب مجز واستغلوهما في الدعارة

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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أعلن مكتب دراســـات “مكتب جامعة 
عدن فـــي مملكـــة البحريـــن” للتعليم، 
ا  ويتخـــذ مـــن الســـفارة اليمنيـــة مقـــرًّ
لـــه عن فتح بـــاب القبول والتســـجيل 
للدراســـة عـــن بعد فـــي جامعـــة عدن 
الحكوميـــة وبخصـــم يصـــل إلـــى 30 
لمرحلـــة  الدراســـية  الرســـوم  مـــن   %

البكالوريوس، وفي تخصصات، إدارة 
األعمـــال واإلعـــام والحقـــوق وعلـــم 
نفـــس والدراســـات اإلنســـانية، معّلـــاً 
الخصم بمناســـبة مـــرور 50 عاًما على 
تأســـيس الجامعـــة، منّوًها أن المكتب 

يعمل منذ شهر واحد تقريًبا.
وأكـــد مصدر مـــن المكتـــب لــــ “الباد” 
أن الجامعة معتـــرف بها في البحرين 
ألنهـــا جامعـــة حكوميـــة، وأنهـــا بدأت 

باســـتقبال طلبات االلتحاق بالجامعة 
أوراق  تتضّمـــن  والتـــي  اليمـــن،  فـــي 
الشـــهادة الثانوية، وصـــورة عن جواز 
ـــا،  بحرينيًّ دينـــاًرا   80 ومبلـــغ  الســـفر، 
قابلـــة للرد فـــي حالة رفـــض الجامعة 
القبـــول، مبّيًنـــا أن الرســـوم األصليـــة 
دينـــاًرا،   650 كانـــت  الخصـــم  وقبـــل 
وهـــي اآلن 455 دينـــاًرا فقط، مشـــيًرا 
إلـــى أن الشـــهادة الجامعيـــة معتـــرف 

بها، وأن الدراســـة تتم عن بعد، وعلى 
الطالـــب فقـــط الســـفر لليمـــن لحضور 
بمبنـــى  ســـتكون  التـــي  االمتحانـــات 

جامعة عدن الحكومية.
التربيـــة  وزارة  فـــي  مصـــدًرا  ولكـــّن   
أشـــار للصحيفة إلى أن الوزارة كانت 
قد وّجهـــت الطلبـــة البحرينيين بعدم 
كإجـــراءات  للدراســـة  لليمـــن  الســـفر 
أمنيـــة لحمايـــة المواطنيـــن فـــي ظل 

الظـــروف األمنية غير المســـتقرة في 
اليمـــن، مؤكـــًدا أن التوجيه للدراســـة 

ا بالوزارة. في اليمن متوقف حاليًّ
 إلـــى ذلـــك، استفســـر النائب الســـابق 
جمـــال داود عمـــا إذا كانـــت الشـــهادة 
بهـــذه  الجامعـــة  هـــذه  مـــن  الصـــادرة 
وداعًيـــا  ال،  أم  بهـــا  معترًفـــا  الفتـــرة 
الوزارة لضرورة تبيين الموقف للرأي 

العام.

مــصــدر بـ “الــتـربــيــة” لـ “^”: الــوزارة أوقــفــت الـدراســة بالـيــمـــن

ج لبكالوريوس بـ 455 ديناًرا في جامعة عدن السفارة اليمنية تروِّ

بدور المالكي

جمال داود

دراسة كاملة لمعالجة أوضاع الطلبة البحرينيين بالجامعات الصينية

تنفيذا لتكليف مجلس الوزراء وبناًء على توصيات اللجنة 
التنســـيقية برئاســـة ولي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة إليجاد الحلول الازمة لمعالجة 
أوضـــاع خريجي الجامعات الصينية التي لم تتم معادلتها 
مـــن قبل اللجنـــة الوطنية لتقويـــم المؤهـــات العلمية، أقر 
مجلـــس الـــوزراء في الجلســـة التـــي عقدت أمـــس معادلة 
10 مؤهات تخـــرج حاملوها من الجامعات الصينية التي 
كانـــت موصى بها قبـــل العام 2015، ممن التحقوا فيها في 
تلـــك الفترة، واحتســـاب الفتـــرة االكلينيكية لهم ليتســـنى 
لهـــم االلتحـــاق بســـنة االمتيـــاز ومن ثـــم التقـــدم المتحان 

الترخيص.
وأكـــد نائب رئيس مجلـــس الوزراء رئيس المجلس األعلى 
لتطوير التعليم والتدريب ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبارك 
آل خليفـــة أن المجلـــس األعلـــى بناء علـــى تكليف مجلس 
الوزراء قام بتشكيل فريق عمل لمراجعة تقييم المؤهات 

الطبيـــة من الجامعـــات الصينية غير الموصـــي بها ليتولى 
لـــــ77 مـــن خريجـــي  مراجعـــة تقييـــم المؤهـــات الطبيـــة 
الجامعـــات الصينيـــة من خـــال امتحان موحـــد، وتحديد 
مستوى كل مؤهل ومدى الحاجة إلى استيفاء المتطلبات 
التي تكفل معادلة مؤهله، مشـــيًرا إلى أنه تم التواصل مع 
جامعـــة الخليـــج العربي لوضـــع امتحان تحديد المســـتوى 
وبرنامـــج للخريجين لإلفادة باســـتكمالهم جميع متطلبات 

االعتماد لمعادلة شهاداتهم األصلية. 
وأضـــاف ســـموه أنـــه تـــم تكليـــف وزارة التربيـــة والتعليم 
بالتواصـــل مـــع طلبـــة الدراســـات الطبيـــة والصحيـــة فـــي 
القائمـــة  وفـــق  بهـــا  الموصـــي  غيـــر  الصينيـــة  الجامعـــات 
المســـتحدثة لحثهـــم علـــى التحويـــل إلى جامعـــات أخرى 
موصـــي بهـــا وتقديـــم مـــا يلـــزم مـــن تســـهيات لهـــم، إلـــى 
جانـــب تكليـــف وزارة الخارجيـــة بالتواصـــل مـــع الجهـــات 
ذات العاقـــة فـــي جمهوريـــة الصين الشـــعبية لوضـــع آلية 
إلصدار تأشـــيرات الدراســـة للطلبـــة البحرينييـــن الراغبين 
في مواصلة دراســـتهم في الصين مع ربط منح التأشـــيرة 

الدراسية بااللتحاق بالجامعات الموصي بها فقط.
وبين سموه أنه تم تكليف وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
بالتنســـيق مع اللجنـــة الوطنية لتقويم المؤهـــات العلمية 
باستحداث قائمة بالجامعات الصينية الموصي بها لجميع 
التخصصـــات بجمهوريـــة الصين الشـــعبية، وتكليف وزارة 
الصحـــة بالتنســـيق مـــع وزارة المالية واالقتصـــاد الوطني 
لتوفيـــر الميزانيـــة الازمـــة الســـتكمال متطلبـــات معادلـــة 
شـــهادات خريجي الطب الحاليين من الجامعات الصينية، 
وتحديد فترة أســـبوعين لفريق العمـــل إلتمام مهمته على 

الوجه المطلوب.
ونـــوه ســـموه إلـــى أن المجلـــس األعلـــى لتطويـــر التعليـــم 
والتدريـــب قـــام بدراســـة كاملـــة لمعالجـــة أوضـــاع الطلبة 
البحرينييـــن بالجامعات الصينية، والوقوف على أســـبابها، 
إذ يبلـــغ مجموع عدد الطلبة الدراســـين حاليـــا بالجامعات 
الصينيـــة على األقل 153 طالبا، وهو ما يســـتوجب إيجاد 
حلـــول عاجلـــة لهـــم؛ لضمـــان االعتـــراف بمؤهاتهـــم بعـــد 

التخرج.
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ا على قمبر: 68 % من الطلبة يتقنون القراءة.. وتعديل منهج الدِّين وزير التربية ردًّ
تقــدم عضــو مجلــس النــواب عمــار بســؤال إلــى وزيــر التربيــة والتعليم ماجــد النعيمي 
بسؤال بشأن الخطط المستقبلية لتطوير العملية التعليمية في مملكة البحرين، وهل 
هنالــك مراجعــة لمناهج التعليم وطرق التدريس بمنهجية عملية؟ وهل هذه المراجعة 
تعتمــد علــى مقارنــة المخرجــات التعليميــة المحليــة بالمخرجــات التعليميــة بالــدول 
المتقدمــة؟ وإذا كانــت المراجعــة موجودة فما التعديالت التي تــم تطبيقها؟ وما أهم 

مخرجاتها؟ 

وجـــاء رد الـــوزارة والـــذي جـــاء بخمســـة 
صفحات كاملة كالتالي:

فيمـــا يتعلق بالخطط المســـتقبلية لتطوير 
العمليـــة التعليميـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، 
تخضـــع العمليـــة لعـــدة موجهات أساســـية 
تتكـــون من: التوجيهات الســـامية، برنامج 
النســـخة   ،2019-2022 الحكومـــة  عمـــل 
لألولويـــات  الموحـــد  اإلطـــار  مـــن  الثالثـــة 
الحكومية 2022-2019، والخطة الوطنية 
لتعزيـــز االنتمـــاء الوطنـــي وترســـيخ قيـــم 
المواطنـــة، والتي شـــكلت هـــذه الموجهات 
الخطـــوط العريضـــة للخطـــط التطويريـــة 
عمـــل  لبرنامـــج  تنفيـــذا  )المســـتقبلية( 
الحكومـــة، والنســـخة الثالثـــة مـــن اإلطـــار 
2019- الحكوميـــة  لألولويـــات  الموحـــد 

2022، تســـهم بالتوازي في تحقيق غايات 
الرؤية االقتصادية 2030 وأهداف التنمية 

المستدامة 2030 على النحو التالي:
للمرحلتيـــن  جديـــدة  مســـاقات  طـــرح   .1
اإلعداديـــة والثانويـــة بمـــا يعـــزز أســـاليب 
التدريـــس  لـــدى الطلبـــة وطرائـــق  التعلـــم 
المختلفـــة، وطبيعـــة المحتـــوى التعليمـــي، 
التجاريـــة  المـــواد  مســـاقات  وتطويـــر 
واســـتحداث مقررات تســـاهم فـــي عملية 
التطويـــر والتحســـين والتـــي منها مســـاق 

األعمال اإللكترونية.
2. تعزيز التمكين الرقمي في إطار توظيف 
المعلومات في التعليم،  من خال مشروع 
جالة الملك لمدارس المستقبل، واإلرشاد 
االليكترونيـــة  اإلدارة  وبرنامـــج  التقنـــي، 
لمراكز مصادر التعلم )نبع(، وتطوير مناهج 

تقنية المعلومات واالتصال.
مـــع  بالتعـــاون   stem مشـــروع  تنفيـــذ   .3
المجلـــس الثقافـــي البريطانـــي، مـــن أجـــل 
العلـــوم  تعلـــم  بأهميـــة  الطلبـــة  تعريـــف 
والرياضيـــات  والهندســـة  والتكنولوجيـــا 

والفضاء.
4. طـــرح المســـار الموحـــد للتعليـــم الفنـــي 
والمهنـــي ليعطي الطلبة المســـاحة الكافية 
لاستعداد للمســـار األكاديمي أو االنخراط 
في ســـوق العمل مباشـــرة بعد االنتهاء من 

التعليم الثانوي.
المعـــززة  المدرســـة  مشـــروع  تنفيـــذ   .5
للمواطنة وحقوق اإلنســـان، بهدف توسيع 
نطـــاق تعزيـــز قيـــم المواطنـــة والتعايـــش 
الســـلمي واحترام التنـــوع واالختاف لدى 

الطلبة.
البرامـــج والمناهـــج  مـــن  عـــدد  6. توفيـــر 
تقديـــم  إلـــى  إضافـــة  الخاصـــة،  للتربيـــة 

ذوي  بالطلبـــة  الخاصـــة  المعينـــات 
االحتياجـــات الخاصة، حيـــث تقوم 40% 
مـــن مـــدارس مملكـــة البحريـــن الحكومية 
بتطبيق سياسة الدمج، باإلضافة إلى فتح 
فصـــول جديدة لطلبة التوحد في المرحلة 

اإلعدادية.
يهـــدف  الـــذي  انجـــاز،  برنامـــج  تنفيـــذ   .7
إلـــى إعـــداد الطلبـــة للنجاح فـــي االقتصاد 
دفـــع  فـــي  العالمـــي، وتهيئتهـــم النخـــراط 
عجلـــة االقتصـــاد المحلـــي مســـتقباً، إلـــى 
جانب إكســـابهم مهارات شخصية ومهنية 
الحليـــة  فـــي  للنجـــاح  تصقلهـــم  أساســـية 
محـــاور  فـــي  البرنامـــج  ويركـــز  العمليـــة، 
الريـــاده والثقافـــة المالية واإلعداد لســـوق 

العمل.
إلـــى  الموجـــه  أصيـــل  برنامـــج  تنفيـــذ   .8
غـــرس  بهـــدف  الثانويـــة  المرحلـــة  طلبـــة 
أخاقيات العمل االيجابية تحقيقا للرؤية 
االقتصاديـــة لمملكـــة البحريـــن عبـــر تعزيز 

القدرة التنافسية للموظف البحريني.
9. إعـــداد منهـــج خبـــرات ريـــاض األطفال 
المكـــون مـــن ثمـــان خبـــرات إضافـــة إلـــى 
دليـــل للمعلـــم، ودليـــل لولي األمـــر، وتقوم 
الوزارة بوفيرة مجانًا للمستوى الثالث من 
رياض األطفال لجميع الرياض والمدارس 
بالمملكـــة، ويهـــدف المنهـــج إلـــى إكســـاب 
األطفال سلســـلة مـــن الخبـــرات التعليمية، 
بغرض إعدادهم للحياة، وتنمية قدراتهم، 
ومواهبهـــم، وتعديـــل ســـلوكهم وفق القيم 

المجتمعية، وتحقيق النمو الشامل.
10. تعزيـــز وتأصيـــل خدمـــة المجتمع من 
خـــال تطويـــر مســـاق المجتمـــع، وتطوير 
خدمـــة  تعزيـــز  ويتـــم  التقويـــم،  أســـلوب 
المجتمـــع مـــن خـــال المدرســـة المرحبـــة 
وهمـــا  المطبقيـــن  بمشـــروعيها  بالطفـــل 
المبتكـــرة والمدرســـة الصحيـــة  المدرســـة 
والمدرســـة الصديقـــة للبيئـــة، إضافـــة إلى 
ساســـل األنشـــطة الصيفية المعنية بقيمة 
العمل التطوعي، ضمن مشـــروع المدارس 

المعززة للمواطنة، وحقوق اإلنسان.
11. نظام التقويم التربوي، ويشمل أعمال 
الطالب على مدى الفصل الدراســـي ورصد 
التعلم لديه عبر عـــدة أدوات ينظمها دليل 
التقويم التكويني للتعليم األساســـي وآخر 
للتعليـــم الثانـــوي، ويشـــمل نظـــام التقويم 
أيضـــًا علـــى تقويـــم تحصيلـــي أو نهائـــي، 
وهو المعنـــي باالمتحانـــات النهائية والتي 
تضبطهـــا قواعـــد وآليات عبر دليـــل إعداد 

االمتحانات.

12. كمـــا تطبق الوزارة عددًا من المبادرات 
والمشـــاريع التطويرية المستقبلية -2019
2022 ، وقـــد شـــرعت فـــي تنفيـــذ بعضهـــا، 
ومنهـــا: مشـــروع بنـــاء القـــدرات مـــن أجل 
التنميـــة  أهـــداف  تطويـــر مناهـــج تحقـــق 
)اليونســـكو(،  مـــع  بالتعـــاون  المســـتدامة، 
ومشروع لتطوير المناهج من أجل التنمية 
المســـتدامة )مواكبـــة أفضل الممارســـات(، 

والمدرسة المرحبة بالطفل.
وفيمـــا يتعلق بمراجعـــة المناهج التعليمية 
عمليـــة،  بمنهجيـــة  التدريـــس  وطـــرق 
مراجعـــة  عمليـــة  بـــأن  الـــوزارة  أفـــادت 
المناهـــج التعليمية ال تقتصـــر على الكتاب 
المدرســـي فقـــط، وإنمـــا يشـــمل العمليـــات 
التعليميـــة بجميـــع عناصرهـــا، وعليـــه فإن 
أي تطويـــر فـــي المنهج فـــي أي مرحلة من 
المراحـــل الثاث، البد له أن يطال عمليات 
والتعلـــم،  التعليـــم  أو عمليـــات  التدريـــس 
من حيـــث تهيئة المعلميـــن اوالً، وذلك من 
خال إشـــراكهم في العمليـــات التطويرية 
واســـتطاع آرائهـــم من خال االســـتبانات 
والتغذيـــة  المراجعـــة  وفـــرق  واللقـــاءات 
الراجعـــة والـــواردة مـــن الميـــدان التربوي، 
باالســـتراتيجيات  تزويدهـــم  ثـــم  ومـــن 
واآلليـــات المناســـبة للتعامل مـــع المواقف 

التعليمية.
وتتم عملية التطوير على ثاثة مستويات، 

وهي على النحو التالي: 
األطـــر  وتطويـــر  المناهـــج  هندســـة   .1
والسياسات، وهي المرحلة األكبر واألشمل 
التـــي يتم مـــن خالها رســـم مامح النظام 

التعليمي بجميع مكوناته ومخرجاته.
2. تطويـــر البرامـــج الدراســـية مـــن خـــال 
تطويـــر برنامج مـــادة معينة أو تطوير في 

مجال معين.
3. المراجعـــة الدوريـــة للمـــواد التعليميـــة، 
حيـــث تتـــم هـــذه العمليـــة بصـــورة دورية 
يتم مـــن خالها مراجعة الكتب الدراســـية 
أجـــل  مـــن  األخـــرى  التعليميـــة  والمـــواد 
تحديثهـــا، وذلـــك مـــن خـــال شـــراكات مع 

مؤسسات عالمية.
وفيمـــا يتعلـــق باعتمـــاد مراجعـــة المناهج 
وطـــرق التدريس علـــى مقارنة المخرجات 
التعليميـــة المحليـــة بالمخرجات التعليمية 
بالـــدول األخـــرى، أوضحت الـــوزارة بردها 
وطـــرق  المناهـــج  تطويـــر  عمليـــات  بـــأن 
التدريـــس تنطلـــق مـــن الحاجـــات والرؤى 
الوطنية؛ من أجل تنشـــئة مواطن بحريني 
يعتـــز بهويتـــه وانتمائه وثوابتـــه الروحية 
والوطنيـــة ويكـــرس حقـــوق اإلنســـان في 
ممارساته، ويلبي حاجات المجتمع وسوق 

العمل، إضافة إلى المواءمة مع التوجهات 
العالمية واالتســـاق معها عبر بناء منظومة 
تواكب طموحات الرؤيـــة االقتصادية في 
االنتقال من الريادة إقليميا إلى المنافســـة 
عالميا، استنادا إلى المؤشرات الدولية في 

المجاالت ذات العاقة بالتربية والتعليم.
وعـــن أهـــم المراجعـــات التـــي تمـــت علـــى 
مناهـــج التعليـــم وطرق التدريس أشـــارت 
الـــوزارة أنهـــا قامـــت فـــي إطـــار مراجعـــة 
مناهجها وطرق التدريس باتخاذ عدد من 

اإلجراءات منها: 
1. تطوير األطر والوثائق والسياسات، من 

خال:
# إعداد اإلطار العام لتطوير المناهج.

# تطوير الخطة الدراســـية واستثمار زمن 
التعلم حسب األولويات.

# تفعيل الزمن الدراســـي عبر االســـتعاضة 
عن الواجبات المنزلية بأنشطة وتطبيقات 

عملية أثناء الحصص الدراسية.
# تطوير وثيقة المواد االجتماعية للتعليم 

األساسي والثانوي.
# تطويـــر وثيقة التربية للمواطنة وحقوق 

اإلنسان.
# تطويـــر وثيقـــة اللغـــة العربيـــة للتعليـــم 

األساسي.
# مراجعـــة وبناء مســـودة وثيقـــة مطورة 

للرياضيات لصفوف الحلقة األولى.
المـــواد  مناهـــج  وثائـــق  تطويـــر  جـــار   #

التطبيقية.
# مراجعـــة وتعديـــل وثيقة منهـــج التربية 
اإلســـامية للتعليم العام، والتعليم الديني 
)المعهد الديني والمعهد الجعفري( للمرحبة 
الثانويـــة من أجل المواءمة مع الكتب في 

ظل التطوير والتغيير الذي تخللها.
# تطوير وثيقة التربية اإلسامية للتعليم 

األساسي.
# تخصيـــص حصة مســـتقلة لمادة التربية 

للمواطنة.
# مراجعـــة وتعديـــل دليـــل اللغـــة العربيـــة 

للطلبة ضعاف التحصيل بها.
كتـــب  فـــي  التعليميـــة  المـــواد  تطويـــر   .2
ومناهج اللغـــة العربية واللغـــة االنجليزية 
والتربيـــة  والمواطنـــة  واالجتماعيـــات 
التجاريـــة ومهـــارات  والمـــواد  اإلســـامية 

االتصال والثقافة الشعبية ونحو ذلك.

فـــي  جديـــدة  دراســـية  كتـــب  تأليـــف   .3
مختلف التخصصات والمساقات.

4. إعـــداد برامـــج جديـــدة تعـــزز االبتـــكار 
وتطبق في المرحلتين اإلعدادية والثانوية 
بـــدءا مـــن الفصـــل الدراســـي الثانـــي للعام 
2020-2019 مثـــل: اإللكترونيات الرقمية 
للمرحلـــة اإلعداديـــة، البرمجـــة اإلبداعية، 
الروبـــوت واإلنســـان اآللـــي، اإللكترونيات 
الرقمية للمرحلة الثانوية )راســـبيري باي(، 

و)الروبوتات(.
5. إعداد مشـــاريع تطوير كتب الرياضيات 

والعلوم.
6. التدريـــب والتمهين لبناء القدرات، ولك 

من خال:
برنامـــج  وفـــق  المعلميـــن  تدريـــب   #
تدريبـــي يركز علـــى المـــادة العلمية وعلى 
إســـتراتيجيات التعليـــم والتعلم في )اللغة 
التربيـــة  الرياضيـــات،  العلـــوم،  العربيـــة، 
اإلســـامية، المـــواد االجتماعيـــة، والتربية 

للمواطنة(.
للحلقـــة  األوائـــل  المعلميـــن  تدريـــب   #
الثانيـــة مـــن التعليـــم األساســـي علـــى بناء 
االمتحانـــات وفق مواصفـــات االمتحانات 

الوطنية للصف السادس االبتدائي.
# تدريـــب المعلمين األوائـــل على توظيف 
عمليـــات الفهـــم فـــي تصميم أنشـــطة تعلم 

القراءة.
# تنفيـــذ مجموعـــة من الـــورش التدريبية 
لفائدة المديرين المســـتجدين، والمديرين 
مـــع  بالتنســـيق  المســـتجدين  المســـاعدين 
)آليـــات  عنـــوان  تحـــت  التدريـــب  إدارة 

ترسيخ قيم المواطنة في المدرسة(.
# تنفيـــذ مجموعـــة من الـــورش التدريبية 
لفائدة مربيات رياض األطفال، بالتنســـيق 
مـــع إدارة التدريب، حـــول موضوع تعزيز 

القيم لنحو 400 مستفيد.
# تنفيـــذ مجموعـــة من الـــورش التدريبية 
لفائدة المعلمين المستجدين بالتنسيق مع 
إدارة التدريب ضمن برنامج التهيئة تحت 
عنـــوان )تنميـــة قيـــم االنتمـــاء والمواطنـــة 
في المواد الدراســـية المختلفة( لنحو 400 

مستفيد.
وفقـــا  المخرجـــات  بأهـــم  يتعلـــق  وفيمـــا 
فيمـــا  الـــوزارة،  قالـــت  الدوليـــة،  للتقاريـــر 
يتعلـــق بتعليـــم القـــراءة، تصـــدرت مملكة 

البحريـــن دول الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا في نســـبة التعلـــم، إذ أفـــاد تقرير 
للبنك الدولي بأن أغلبية األطفال )نحو 68 
%( فـــي مـــدارس مملكة البحريـــن يتقنون 
القـــراءة وفقـــا للمعاييـــر الدوليـــة المعمول 
بهـــا إتقانا كاما، حيث تولي الوزارة تعليم 
القـــراءة اهتمامـــا خاصـــا؛ من أجل تنشـــئة 
جيـــل قـــارئ مثقـــف وواع، منـــذ بدايـــات 

التعليم بالمملكة.
ويأتي هذا انسجاما مع الرؤية االقتصادية 
لمملكـــة البحريـــن 2030 وأهـــداف التنمية 
المســـتدامة 2030 ومن أجل تعزيز التعلم 
مدى الحياة، وتنمية االتجاهات االيجابية 
لـــدى الطلبة تجاه القـــراءة، والتزود بالعلم 

والمعرفة.
للحكومـــة  المتحـــدة  األمـــم  تقريـــر   .2
اإللكترونيـــة، حيث حصلـــت البحرين على 
المركـــز )26( عالميا والخامس آســـيويا في 
تقرير األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية 

  .2018
3. وفي تقرير البنك الدولي بأكتوبر 2019 
احتلـــت مملكة البحريـــن المركز األول في 
مؤشـــر رأس المـــال البشـــري، والمركز )47( 
حيـــث حصلـــت  دولـــة،   )157( أصـــل  مـــن 
المملكـــة علـــى المركـــز األول عربيـــًا فيمـــا 
يتعلق بجميع المؤشرات الخاصة بالتربية 
والتعليـــم والتـــي اعتمـــد عليهـــا البنك في 
إعداد تقريره، إذ بلغ عدد ســـنوات التعليم 
المتوقعة في مملكة البحرين )13.3( ســـنة 
مـــن أصـــل )14.0( ســـنة كحد أقصـــى لعدد 
الســـنوات التـــي يمكن أن يدرســـها الطالب 

قبل بلوغه سن الثامنة عشرة.
ومعـــدل نتائج االختبـــارات الدوليـــة التي 
شـــارك فيها طلبة مملكـــة البحرين، غذ بلغ 
452( نقطـــة وهو األعلى عربيـــا، وبلغ عدد 
ســـنوات التعلـــم المعدلـــة )9.6( ســـنة، وهو 
ســـنوات  ومؤشـــر  عربيـــا،  األعلـــى  كذلـــك 
التعلـــم المتوقعـــة، حقـــق مملكـــة البحرين 
)13.3( ســـنة، متفوقة على عدد من الدول 
ولكســـمبورغ  إســـبانيا  مثـــل  األوروبيـــة، 

واليونان والمجر.
بوســـطن  لمجموعـــة  تقريـــر  وفـــي   .4
االستشارية 2019 احتلت مملكة البحرين، 
المركـــز األول عربيـــا  التقريـــر  هـــذا  وفـــق 
والثالث على مستوى دول الشرق األوسط 
وشـــمال إفريقيـــا فيمـــا يخص المؤشـــرات 
المتعلقـــة بالتعليـــم، وذلـــك بحصولها على 

)64.8( نقطة.
5. وفـــي تقريـــر برنامـــج األمـــم المتحـــدة 
اإلنمائـــي بســـبتمبر 2018 صنفـــت مملكـــة 
البحريـــن ضمـــن فئـــة الـــدول ذات التنمية 
البشـــرية المرتفعـــة جـــدا، بحصولهـــا علـــى 

المركز )43( من أصل )189( بلدا وإقليما.

عمار قمبرماجد النعيمي

تعزيز االنتماء 
الوطني وترسيخ 

قيم المواطنة

إبراهيم النهام
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خـلــف: استغـاللهــا لـشـفــط “الـمـجــاري” خــارج المـوســم

20 صهريًجا نصيب المحرق من “مناقصة األمطار”

أفاد مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر أن نصيب المحافظة من 
مناقصــة صهاريــج الصرف الصحي يبلــغ 20 صهريًجا. جاء ذلك، تعليًقا 
منــه علــى طلــب المجلــس البلــدي بتوضيــح رد وزير األشــغال وشــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشــأن زيادة عدد صهاريج 

الصرف الصحي المخصصة للمحافظة.

أعلـــن  قـــد  خلـــف  الوزيـــر  وكان   
الـــوزارة  حصـــول  عـــن  للمجلـــس 
مجلـــس  موافقـــة  علـــى  مؤخـــًرا 
علـــى  والمزايـــدات،  المناقصـــات 
ترســـية المناقصة الزمنيـــة لتوفير 

الصهاريج لجميع البلديات.
 وبّيـــن الوزيـــر أن هـــذه الصهاريج 
ستكون مخصصة لشفط تجمعات 
مياه األمطار خالل الموســـم، وفي 
خارج الموســـم ســـيتم االســـتفادة 
الصـــرف  ميـــاه  شـــفط  فـــي  منهـــا 

الصحـــي للبيـــوت والفلل الســـكنية 
فقط.

 وفي ســـياق آخر، بّين الوزير عدم 
إمكانيـــة الموافقـــة علـــى توصيـــة 
المجلـــس بشـــأن تحميـــل الـــوزارة 
مواقـــف  اســـتمالك  مصاريـــف 
السيارات وتزيين وإنشاء وصيانة 
شبكات الصرف الصحي من ضمن 
المبلـــغ المتحصـــل من كلفة إنشـــاء 
وتطوير البنية التحتية في مناطق 

التعمير.

 وأوضح خلف أن توصية المجلس 
ال تتوافـــق مـــع األحـــكام والقواعد 
القانونيـــة والمالية في التعامل مع 
والتـــي  والمصروفـــات،  اإليـــرادات 

مـــن أهمهـــا عـــدم جـــواز تخصيص 
العامـــة  اإليـــرادات  مـــن  إيـــراد  أي 
لوجه معين مـــن وجوه الصرف إال 

بقانون.

ال غياب
لم يسجل اجتماع مجلس بلدي 
المحرق العاشر للدور الثاني من 
غياب  الرابع  التشريعي  الفصل 

أي من أعضائه.

تغطية سيدعلي المحافظة

العميد الدوسري والمدير العام الجودر

كعكة احتفال مجلس بلدي المحرق بذكرى إطالق ميثاق العمل الوطني 
في 14 فبراير 2001

خطط “األشغال” ال تواكب زيادة السيارات
الـــمـــحـــرق فــــي  شـــهـــريًّـــا  ســــيــــارة  آالف   4 ــي:  ــ ــاط ــ ــرب ــ ــم ــ ال

طالـــب مجلـــس بلـــدي المحـــرق خـــالل اجتماعـــه 
االعتيادي العاشـــر بضـــرورة وضع وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي خطـــة 
لتوفيـــر مواقـــف للســـيارات بمـــا يواكـــب الزيـــادة 
المضطردة ألعداد السيارات في المحافظة وعموم 

مناطق البحرين.
 وقبـــل التصويـــت، لفـــت رئيـــس المجلـــس غـــازي 
المرباطي إلى عـــدم مواكبة الوزارة لمعدل الزيادة 
للســـيارات فـــي المحـــرق، والتي تصل إلـــى نحو 4 

ا. آالف سيارة شهريًّ
 يأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت قـــال فيـــه وزيـــر األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام 
خلف إن مجموع مواقف الســـيارات التي أنشـــأتها 
الوزارة بين األعوام من 2012 و2015 بلغت 4300 

موقف للسيارات.

 وبّيـــن أن شـــؤون الطـــرق قامـــت بإنشـــاء مواقف 
للســـيارات على عدد كبير مـــن المواقع بالمحافظة، 
وقد تم الحرص على استغالل المساحات المتوفرة 

ضمـــن حـــرم الطريـــق لتوفيـــر مواقـــف للســـيارات 
باإلضافـــة إلـــى المواقـــف العامة التي تم إنشـــاؤها 
علـــى العديد مـــن األراضي الحكوميـــة المخصصة 
كمواقـــف للســـيارات حســـب المخططـــات العامـــة، 
واألراضـــي والمنـــازل القديمة التي تم اســـتمالكها 

لذات الغرض.
 ولفـــت إلـــى أن عـــدد المواقـــف التـــي تم إنشـــاؤها 
خالل العامين 2012 و2013 بلغ 1900 موقف، في 
حيـــن بلغ عدد المواقف في العامين 2014 و2015 
حوالي 2400 موقف موزعة على عموم المجمعات 

بالمحافظة.
 ودعـــا المجلـــس البلـــدي إلـــى أن يقـــوم بتحديـــد 
الـــوزارة  وموافـــاة  المقترحـــة  الجديـــدة  المواقـــع 
بهـــا لدراســـة إمكانية اســـتمالكها ومـــدى مالءمتها 

لتوفير مواقف سيارات.

غازي المرباطي

الثالثاء 18 فبراير 2020 - 24 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4144

المنتوجات الصينية ال تنقل عدوى “كورونا”
استشاريــة بـ“الصحــة”: تقويــة المناعــة “درع حصيــن” لمواجهــة المــرض

قالـــت استشـــارية إدارة الصحة العامـــة بوزارة 
الصحة غـــادة الزياني إن عدًدا من تم فحصهم 
بأجهـــزة الكشـــف الخاصـــة بكورونـــا المســـتجد 
القادمين من نفس المنطقة الموبوءة بلغ حتى 
األحـــد الماضي 53 شـــخًصا، ونتائجهم جميعها 

جاءت سلبية.
الـــوزارة  اســـتعراض  خـــالل  ذلـــك،  جـــاء   
الستعداداتها لمواجهة مرض كورونا، باجتماع 
مجلـــس بلدي المحرق. وذكـــرت أن هناك قرابة 

ا من قبل الوزارة. 100حالة يتم متابعتها حاليًّ
وبّينت أن مجموعة فيروســـات كورونا تنتشـــر 
عـــادة فـــي الحيوانات، وأنه فـــي بعض األحيان 
يتمكـــن الفيروس من “فك الشـــيفرة” واالنتقال 

إلى اإلنسان.
وأكدت أن الوزارة تتابع بشكل لحظي تطورات 
المرض، ومختلف أنواع الفيروســـات المنتشرة 

في العالم.
ولفتت إلى أن تحديد فترة 14 يوًما للتأكد من 
عـــدم تعرض الشـــخص المشـــتبه بـــه للفيروس 
كافيـــة، حيث إن األعـــراض تظهر عادة خالل 5 

أيام.
وأوضحـــت أن الوزارة تتابع جميع المســـافرين 
القادميـــن من الصين ســـواء بشـــكل مباشـــر أو 

غيـــر مباشـــر، حيـــث تم تفعيـــل حالـــة الطوارئ 
الصحية.

وأشـــارت إلى أن أغلب حاالت الوفاة تتم بفعل 
المضاعفات.

 وذكـــرت أن الوزارة خالل يومين حصلت على 
أجهزة الكشـــف الخاصة بالمرض والتي تتمكن 

من الكشف عن المرض خالل ساعات قليلة.
ولفتت إلى أن متابعة الوزارة للحاالت المشتبه 
بها كانـــت صارمة، فكانت تبادر للتحقق من أي 

حالة مهما صغر حجم أعراضها حتى الزكام.
وبينت أن الوزارة تقوم بعزل جميع المسافرين 
القادميـــن من مقاطعـــة هوبي والتـــي تضم 71 

مدينة.
اســـتيراد  فـــي  مشـــكلة  وجـــود  عـــدم  وأكـــدت 
والخضـــروات  والفواكـــه  واألجهـــزة  األدوات 
الصينيـــة، وذلـــك أن الفيـــروس يمـــوت ســـريًعا 

خارج جسم اإلنسان والحيوان.
 وقالـــت إن انتقال العدوى عبـــر رذاذ المصابين 

تطول مسافة مترين تقريًبا.
ولفتت إلى أن عالج المرض يتم عبر الســـيطرة 
على األعراض، حيث إن مناعة الجسم هي التي 

تلعب الدور األكبر في التعافي من المرض.
وذكـــرت أن عـــدد المصابيـــن فـــي العالـــم حتى 
اآلن بلـــغ حوالي 71 ألف مصـــاب، فيما بلغ عدد 
الوفيات 1700 حالة وفاة أغلبها داخل الصين.
وأشـــارت إلـــى أن اإلحصائيـــات خـــارج الصيـــن 
ســـجلت إصابة 526 بالمرض، في حين أن عدد 
الوفيـــات منهـــم لم تتجـــاوز أكثر مـــن 4 حاالت 

وفاة.

غادة الزياني 

قرابة 100حالة يتم 
ا متابعتها حالّيً

الوزارة حصلت خالل يومين 
على أجهزة لكشف المرض 

“الصحة” تتابع بشكل 
لحظي تطورات المرض

وافق مجلس بلدي المحرق على مقترح يقضي بإسقاط الرسوم 
البلدية عن أصحاب فرشات سوق المحرق المركزي عن فترة ما 

قبل افتتاح السوق.
جاء ذلك، كاستجابة من المجلس لطلب مقّدم من أحد أصحاب 
الفرشـــات الذيـــن تحملوا رســـوًما عـــن فترة ما بيـــن توقيع العقد 

وافتتاح السوق.
مـــن جانـــب آخر، مـــّرر المجلـــس البلـــدي مقترحيـــن مقدمين من 
البلـــدي فاضل العود بشـــأن تســـجيل ممشـــى إســـكان ســـماهيج 
باســـم بلديـــة المحـــرق، إلى جانب وضـــع أكشـــاك وإضافة ألعاب 
رياضية في الممشى، فضالً عن زيادة األلعاب الخاصة باألطفال 

ا. الموجودة حاليًّ

إسقاط رسوم بلدية فرشات 
“المحرق المركزي”

مّرر مجلس بلدي المحرق مقترًحا باستبدال معيار دعم الكهرباء 
للمنـــازل القائمـــة التي تحتـــوي على أكثر من عـــداد، لجعله قائًما 

على أساس العنوان لسكن المواطن وليس عدادات الكهرباء.
 وأشـــار رئيـــس المجلـــس غـــازي المرباطـــي إلـــى أن هنـــاك عدًدا 
كبيـــًرا من المواطنين الذيـــن تحتوي منازلهم على أكثر من عداد 
كهربائـــي تحـــت عنوان واحد، في حين أن الدعم ال يشـــمل أكثر 
مـــن عـــداد.  ولفـــت إلى أن ذلك يـــؤدي إلى رفع الدعـــم عن باقي 
عـــدادات المنـــزل على نفس العنوان، مما يرفع من ســـعر التعرفة 

الكهربائية لها.
وأشار إلى أن عدًدا من المواطنين لجأ إلى دمج عداداتهم بعداد 
واحد، األمر الذي من شأنه أن يؤّدي إلى ترّتب عبء مالي كبير 

عليهم، ال سيما ذوي الدخل المحدود منهم.

“الـعـنــوان” مـعيــار دعــم 
الكهرباء بدل “العّداد”
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437.8
ألــــــف ديـــنـــار

أمل الحامد

لمتخصصي معدات “حقل البحرين”
الجزائـــر” “بـــاج  فـــي  الفتـــات  لتركيـــب  دينـــار  ألـــف   85.9

طرحـــت شـــركة تطويـــر للبتـــرول فـــي جلســـة مجلـــس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس مناقصة لتأســـيس عقد 
زمنـــي لتوفيـــر متخصصين في تشـــغيل أجهزة ومعدات 
الرفـــع الثقيلة إلدارة العمليات والخدمـــات المختلفة في 
حقـــل البحريـــن والتـــي تدعـــم أقســـام وإدارات الشـــركة 
المتمثلة في الصحة والســـامة، هندسة المرافق والبناء، 
الحفـــر وســـامة األصـــول، تقدم إليهـــا 3 عطـــاءات أقلها 
بنحو 437.8 ألف دينار وأكبرها بقرابة 527.5 ألف دينار.

 تزويد وتركيب عالمات إرشادية

 كما طرحت شـــركة البحرين لاســـتثمار العقاري “إدامة” 
مناقصـــة لتزويـــد وتركيـــب الفتـــات وعامات إرشـــادية 
مؤقتـــة لشـــركة “إدامـــة” في بـــاج الجزائر تقـــدم إليها 5 
عطاءات، علق أحدها وأقل عطاء بنحو 85.9 ألف دينار، 

وأكبرها بقرابة 183.9 ألف دينار.
 ودعت شـــركة “إدامـــة” الشـــركات والمقاولين في مجال 
تزويـــد وتركيب الافتات والعامات اإلرشـــادية، للتقدم 
والعامـــات  الافتـــات  وتركيـــب  لتزويـــد  بعطاءاتهـــم 
اإلرشـــادية المؤقتـــة فـــي منطقـــة ســـاحل بـــاج الجزائر، 
حيث تتضمن األعمال وضـــع عامات ترحيبية والفتات 
اتجاهيـــة وهيـــاكل جلـــوس وأعمـــال جرافيـــك وأعمـــال 
دهان لمعابر الطرق والممرات وتركيب الشرائط ومقاعد 

الشـــاطئ.  وأظهـــرت أحـــدث بيانات نشـــرت علـــى موقع 
مجلـــس المناقصات والمزايـــدات أمس فتح 6 مناقصات 
تابعـــة لـ 5 جهات حكومية بإجمالـــي 21 عطاء، في حين 
تـــم تعليق 8 عطاءات تابعة لـ 4 مناقصات. وبلغ مجموع 

أقل العطاءات المقدمة نحو 803.5 ألف دينار.
 “بابكو”: 173.1 ألف دينار الستشارات تقنية 

 وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لشـــركة نفـــط البحريـــن 
مدققيـــن  تعييـــن  خدمـــات  لتوفيـــر  أولهمـــا  )بابكـــو(، 
خارجيين لمدة 4 ســـنوات لألعوام )2020 إلى 2023( 
تقـــدم إليهـــا 3 عطـــاءات أقلهـــا بقيمـــة 75 ألـــف دينار 
وأكبرهـــا بقيمـــة 132 ألـــف دينـــار، والثانيـــة لتوفيـــر 
خدمـــات استشـــارية فـــي مجـــال تقنيـــة المعلومـــات 
متماشـــية مع أفضـــل الممارســـات وأحـــدث اتجاهات 
صناعـــة تقنيـــة المعلومـــات الدوليـــة لتقديـــم القيمـــة 
المثلى للشـــركة لمدة ســـنتين تقدم إليها عطاء وحيد 

بقيمة 460.4 ألف دوالر )ما يعادل 173.1 ألف دينار(.
 تحسين البوابة اإللكترونية لـ “سجالت”

كما فتـــح المجلـــس مناقصة لـــوزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة لمشـــروع تحســـين البوابة اإللكترونية لنظام 
ســـجات تقدم  إليها 7 عطاءات علق أحدها وأقل عطاء 

بقيمة 29 ألف دينار وأكبرها بقرابة 241.5 ألف دينار.
وتهدف الوزارة من طرح هذا المشـــروع لتحديث شامل 
www.( للموقع اإللكتروني للسجل التجاري والتراخيص
sijilat.bh(، ويشـــمل مشروع تحسين البوابة اإللكترونية 
لنظام ســـجات على إعادة تصميم الموقع، تطوير ســـير 

المعامات واستحداث المحتوى اإللكتروني.
وكذلك فتح المجلس مناقصة لمركز البحرين للدراســـات 
االســـتراتيجية والدوليـــة والطاقـــة لضيافـــة اجتماع في 
فنـــدق 5 نجوم تقـــدم إليها عطاءان علـــق أحدهما، وأقل 

عطاء بقيمة 2.7 ألف دينار.

الشركة  العدد وصف المناقصة الجهة

437,760 .NASSER ABD MOHAMMED CO 3 توفير متخصصين في تشغيل أجهزة ومعدات الرفع الثقيلة
تطوير 
للبترول

85,949 Biyas media services 5 تزويد وتركيب الفتات وعالمات إرشادية مؤقتة لشركة إدامة في بالج الجزائر إدامة

29,000 Al-Amthal for Consultancy and Software 7 مشروع تحسين البوابة اإللكترونية لنظام سجالت
وزارة 

الصناعة

75,000 Deloitte & Touche 3 توفير خدمات تعيين مدققين خارجيين للفترة من 2020 إلى 2023
بابكو

460,400 دوالر Gartner Gulf FZ LLC 1 توفير خدمات استشارية في مجال تقنية المعلومات

المنامة - المصرف المركزي

أعلـــن مصـــرف البحرين المركـــزي بأنه تمـــت تغطية اإلصـــدار رقم 226  
)ISIN BH000BT23931( مـــن صكـــوك الســـلم اإلســـامية الحكوميـــة 
قصيـــرة األجـــل التـــي يصدرهـــا مصـــرف البحريـــن المركـــزي نيابـــة عن 

حكومة البحرين.
 تبلـــغ قيمـــة اإلصـــدار 43 مليـــون دينـــار لفتـــرة اســـتحقاق 91 يوًما تبدأ 
فـــي19  فبرايـــر 2020 إلـــى 20 مايـــو 2020. ويبلغ العائـــد المتوقع لهذه 
الصكـــوك 2.52 % مقارنـــة بســـعر 2.61 % لإلصدار الســـابق بتاريخ  15 

يناير 2020، علًما بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 354 %.

43 مليون دينار لصكوك السلم قصيرة األجل

ترخيص استخدام برامج الكمبيوتر
الكثير من الشـــركات واألفراد يستخدمون برامج الكمبيوتر في تصريف 
أعمالهـــم اليوميـــة والقيـــام بها عبـــر هذه البرامج المعدة ســـلًفا بواســـطة 
شـــركات تقنيـــة مـــن مهامهـــا القيام بهـــذه األعمـــال التقنية الفنيـــة. ويتم 
التعاقد مع هذه الشـــركات للترخيص باستخدام برامج الكمبيوتر وأيًضا 

للقيام بتقديم التدريب الازم لإللمام التام بهذه التقنيات الحديثة.
 مـــن أهـــم النقـــاط القانونيـــة المرتبطـــة بالترخيـــص الســـتخدام برامـــج 
الكمبيوتر، في نظرنا، الحفاظ على سرية المعلومات. وعليه من الضروري 
اإلشارة في هذه العقود بااللتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي 
تتضمنهـــا البرامج المرخصـــة والوثائق الخاصة بها، والتي تصل إلى علم 
مســـتخدمها، مع أهمية توضيح هذه المعلومات السرية، التي تشمل كل 
المعلومـــات والبيانات والمواصفات والوثائـــق والتصميمات والتعديات 
والتحديثـــات المتعلقة بالبرامج المرخصة، في أي صورة كانت. وتنتهي 
صفة السرية حينما تصبح المعلومات متاحة للجمهور على نطاق عام أو 

إذا طلب إفشاء المعلومات وفًقا للقانون.
 وااللتزام من األطراف، بعدم إفشـــاء المعلومات السرية ألي طرف ثالث 
بصورة مباشـــرة أو غير ذلك، ما لم يتم الحصول على الموافقة الكتابية 
مـــن الطـــرف اآلخـــر. والطرف الثالـــث ال يشـــمل الموظفيـــن وغيرهم من 
أصحـــاب العاقة بســـبب العمل. ولكـــن، يجب أن يتقيـــد الجميع وبحكم 
مواقعهـــم العمليـــة بالحفاظ على الســـرية المطلوبة فـــي جميع األوقات. 
ومن األفضل، في جميع األحوال، توقيع اتفاقية عدم إفشاء األسرار مع 
هـــؤالء الموظفيـــن والمرتبطين بالعمل. إن التعهد بالحفاظ على الســـرية 
ا إلى ما بعـــد فترة التعاقد.  أمـــر بالـــغ األهمية، وفي العادة يكون مســـتمرًّ
ونـــرى أن يتـــم االتفاق على فترة معينة للحفاظ على األســـرار بعد نهاية 
فترة العقد. وفي جميع األحوال، هناك التزام بالتبليغ عن كشف األسرار 
متى يحدث ألي سبب مع ضرورة االلتزام بالمساعدة في إصاح األضرار 

الناجمة واالستعداد لتحمل التكاليف لجبر األضرار في أسرع وقت.
 إن الحفاظ على السرية، في هذه األعمال التقنية الخاصة، يمنع التاعب 
بالحقـــوق الفنيـــة والقانونيـــة. ولألهمية البالغة ننصـــح بوضع األمور في 
نصابها ووضع التفاصيل الكافية في عقود ترخيص اســـتخدام البرامج، 

وبما يحفظ حقوق الجميع ويعمل على ترقية المهنة.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

142 ألف دينار خســائر الشــركة مــن العمليات التشــغيلية

د مفرخة جديدة لزيادة اإلنتاج “دلمون للدواجن” ُتشيِّ

د المحلــي الرئيســي لمنتجــات الدواجــن  تباشــر “دلمــون للدواجــن”، وهــي المــزوِّ
الطازجــة، عــدًدا مــن المشــروعات التطويريــة لمرافــق وعمليــات الشــركة رغــم 
الخســائر التــي منيــت بهــا فــي العــام 2019، في خضــم التأثيرات التــي ما زالت 
تعصــف بســوق القطــاع بعد وقــف الدعــم الحكومي المباشــر لمنتجــات اللحوم 

والدواجن منذ خمسة أعوام.

وكشـــف رئيـــس مجلس إدارة الشـــركة 
أعمـــال  عـــن  للمســـاهمين  تقريـــر  فـــي 
العام 2019، عبدالرحمن جمشـــير، عن 
جملة من المشـــروعات في ظل نظرته 
المســـتقبلية، إذ تسعى الشـــركة لزيادة 
طاقتهـــا اإلنتاجيـــة لتلبـــي احتياجـــات 
الســـوق بشـــقيه المفرد والجملة، وذلك 
من خـــال خططها لبناء مزارع خاصة 
بها بمواصفات عالمية، لتغطية الطلب 
المتزايـــد فـــي الســـوق مـــع االحتفـــاظ 
مربـــي  مـــع  االســـتراتيجية  بشـــراكتها 

الدواجن المحليين.
 وذكر جمشير، أن الشركة على تواصل 
دائـــم مـــع الجهـــات المعنيـــة للحصـــول 
مـــزارع  أراٍض مناســـبة إلنشـــاء  علـــى 
تربية الدواجن الاحم، كما وتزامن مع 
ذلـــك بدء تنفيذ مراحـــل تأهيل مرافق 
اإلنتاج بمصنع العلف ومســـلخ الدجاج 
اإلنتـــاج،  فـــي  الزيـــادة  مـــع  لتتـــاءم 
باإلضافة إلى أن الشـــركة بصدد إنشاء 
مفرخـــة جديدة وبطاقة إنتاجية أعلى 
وذلك تماشـــًيا مع خطة زيـــادة الطاقة 

اإلنتاجية للشركة مستقباً.
 كما تعكف اإلدارة على إنشـــاء مخازن 
الطاقـــة  وتوســـعة  المجمـــد  للدجـــاج 
الكهربائيـــة الســـتيعاب زيـــادة اإلنتـــاج 
بالمســـلخ. وفيما يخص مذبح الدجاج 
فقد تـــم إنجاز بعض المشـــاريع المهمة 
منتـــج  جـــودة  بتحســـين  والمتعلقـــة 
الدجاج مثل استبدال وحدات التبريد 
تبريـــد  لوحـــدات  باإلضافـــة  المدنـــي 

الطـــازج مـــع زيـــادة  الدجـــاج  مخـــازن 
مســـاحة التخزيـــن تبعـــا لزيـــادة كميـــة 
اإلنتاج، بحسب تقرير مجلس اإلدارة.

 وتكّبـــدت الشـــركة خســـائر فـــي العـــام 
2019 قدرهـــا 142 ألـــف دينـــار مقابـــل 
صافـــي أربـــاح بقيمـــة 391 ألـــف دينار 
فـــي عـــام 2018، لينعكـــس ذلـــك علـــى 
العائد األساســـي للســـهم الواحـــد ليبلغ 
خســـارة بقيمة 5 فلوس للسهم الواحد 
مقابـــل ربـــح بقيمـــة 13 فلـــس للســـهم 
الواحـــد في عـــام 2018. واســـتطاعت 
الشـــركة تقليص الخسائر في األنشطة 
األساســـية بفضل الدخل مـــن عمليات 
االستثمار والذي ساهم في إطفاء قدر 

كبير من الخسائر.

تأهيل مصنع العلف واستحداث قسم الجودة

إلـــى  الشـــركة  إدارة  مجلـــس  وأشـــار   
أن العـــام 2019 تميـــز بتنفيـــذ عدد من 
ســـتنعكس  اإلســـتراتيجية  المشـــاريع 
مجـــال  فـــي  الشـــركة  نشـــاط  علـــى 
العمليـــات اإلنتاجية، حيث تم االنتهاء 
مـــن تنفيذ المرحلـــة الثانية مـــن إعادة 
تأهيـــل مصنـــع العلـــف والمتمثـــل فـــي 
تحديـــث خطي اإلنتاج للعلف المحبب 
مما ســـاعد الشـــركة خال الربع األخير 
في اســـتحداث أعاف جديدة للسوق 
األعـــاف  نســـبة  بلغـــت  إذ  المحليـــة، 
المباعـــة للســـوق التجاري مـــن إجمالي 
األعاف المباعة حوالي 37 %، كما بلغ 

إنتاج المصنع من األعاف 31,617 طن 
متـــري.   وبلغت مبيعات الدجاج قرابة 
8.8 مليون دينار، أما بالنســـبة لمفرخة 
الصيصـــان فقـــد بلغت كميـــة المبيعات 
مـــن الصيصـــان 9.7 مليون صوص في 
عـــام 2019 مقارنة بـ 9 مايين صوص 
فـــي عام 2018. واســـتحدثت الشـــركة 
قســـم للجـــودة ضمـــن ســـعيها إلحداث 
نقلـــة نوعية بالمنتـــج ولمواكبة التطور 

ا. الحاصل بصناعة الدواجن عالميًّ

 مبيعات الشركة

للســـنة  الشـــركة  مبيعـــات  انخفضـــت   
الماليـــة والبالغـــة 15.3 مليـــون دينـــار 
فـــي العام 2019 مقارنـــة بمبيعات عام 
دينـــار،  مليـــون   15.9 البالغـــة   2018
كمـــا أن تكلفـــة المبيعـــات للعـــام 2019 
ســـجلت ارتفاًعـــا بنســـبة 1 % مقارنـــة 
بالعـــام الســـابق لـــه. ويرجـــع ذلـــك إلى 
عمليـــات تطوير وصيانة وتأهيل نظام 
التبريـــد والمخازن في الشـــركة بهدف 
تعزيز جودة المنتج بما فيها اســـتئجار 
مخـــازن تبريد وتجميد خارجية لحين 
االنتهـــاء مـــن مرحلـــة إعـــادة التأهيل، 

باإلضافـــة إلـــى تحســـين التربيـــة لدى 
أوزان  زيـــادة  إلـــى  أدى  ممـــا  المربيـــن 
الدجـــاج و التي تكـــون عادة أقل إقباالً 
فـــي الســـوق المحلـــي، كمـــا أن تقلـــب 
أســـعار مـــواد الخـــام لألعاف يســـاهم 
فـــي رفـــع التكلفة، ومع ثبات ســـعر بيع 
المربيـــن نتـــج عـــن ذلـــك خســـارة فـــي 
نشاط العمليات بقيمة 310 آالف دينار.  
قـــوة محفظـــة  فـــإن  الخســـائر  ورغـــم 
االستثمار بالشركة واإليرادات األخرى 
خفضت الخسائر الناتجة من العمليات 
التشـــغيلية بنســـبة 64 %، إذ ســـجلت 
المحفظـــة زيـــادة في القيمة الســـوقية 
بمقـــدار 623 ألف دينار، بحســـب تقرير 
مجلس اإلدارة. وفيما يتعلق بالشـــركة 
للمواشـــي(  البحريـــن  )شـــركة  الزميلـــة 
والتي تمتلك الشركة ما نسبته 36.26 
% من رأســـمالها، فقـــد انخفضت قيمة 
االســـتثمار فيها بمقداره 62 ألف دينار، 
حيث بلغت حصة الشـــركة من خسائر 
الشـــركة الزميلـــة 53 ألف دينـــار، بينما 
بلغت إيرادات االســـتثمارات 222 ألف 
دينار مقابل 255 ألف دينار في الســـنة 

السابقة )2018(.

لندن - رويترز

 أسعار 
الذهب تتراجع

تراجعت أسعار الذهب أمس من قرب 
أدى  إذ  أسبوعين،  فــي  مستوى  أعلى 
النقدية  السياسة  صعيد  على  تــدخــل 
من  للحد  الصيني  المركزي  البنك  مــن 
ــتــشــار فــيــروس  األثــــر االقـــتـــصـــادي الن
ونــزل  المستثمرين.  لــطــمــأنــة  كـــورونـــا 
 % 0.3 الفورية  المعامالت  الذهب في 
إلى 1580.27 دوالر لألوقية )األونصة( 
بتوقيت جرينتش.  الساعة 10:51  عند 
اآلجلة  األميركية  الــعــقــود  وتــراجــعــت 

للذهب 0.2 % إلى 1583.30 دوالر.
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علي الفردان

صافي أرباح “عقارات السيف” في 2019
أعلنــت شــركة عقــارات الســيف عــن نتائجها الماليــة لفترة الربع الرابــع والمنتهية في 31 ديســمبر 2019، حيث حققت الشــركة صافي 
أربــاح إلــى حاملــي أســهم الشــركة األم بقيمــة 3.86 مليــون دينــار بحرينــي خالل هــذا الربــع، مقابل 3.77 مليــون دينــار بحريني خالل 
الربــع األخيــر مــن العــام  الماضــي، أي بزيادة نســبتها 2.34 %. وُتعزى هــذه الزيادة في صافي الربح بالربع الرابــع إلى تقليص النفقات 

واالقتصاد في التكاليف ومخصصات أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018. 

وبلغت قيمة النصيب األساسي والمخفض 
للســـهم في األرباح العائد إلى حاملي أسهم 
الشـــركة األم فـــي الربـــع األخيـــر مـــن العام 
2019 مبلًغـــا وقـــدره 8.39 فلـــس بحريني، 
مقابـــل 8.20 فلـــس بحريني للفترة نفســـها 
من العام الماضي. وســـجل إجمالي الدخل 
الشـــامل العائـــد إلـــى حاملي األســـهم لفترة 
الربـــع الرابع ارتفاعا بنســـبة 2.34 % ليصل 
إلـــى 3.86 مليـــون دينـــار بحرينـــي، مقابـــل 
3.77 مليـــون دينـــار بحريني للفترة نفســـها 
مـــن العـــام الماضـــي. ويرجع هـــذا االرتفاع 
الـــى زيادة حصة األرباح من االســـتثمارات 

في المشاريع التابعة للشركة.  
وحققـــت الشـــركة خـــال الربـــع األخير من 

العـــام 2019 أرباًحـــا تشـــغيلية قدرها 3.65 
مليـــون دينـــار بحرينـــي، مقابل مبلـــغ 3.82 
مليـــون دينـــار بحرينـــي للفتـــرة نفســـها من 
العام الماضي  باإنخفاض وقدره 4.69 %.

كمـــا حققـــت الشـــركة أرباًحـــا صافيـــة إلـــى 
حاملي أســـهم الشـــركة األم قدرهـــا 10.93 
مليون دينـــار بحريني للســـنة المنتهية في 
 10.91 مـــع  مقارنـــًة   ،2019 ديســـمبر   31
مليـــون دينـــار بحرينـــي للفتـــرة نفســـها من 
العـــام الماضـــي، بارتفاع  نســـبته 0.11 %. 
ويعود هـــذا االرتفاع في زيادة في األرباح 
التشغيلية بنسبة 1.86 % مقارنة مع العام 
الماضي.   وبلغت قيمة النصيب األساســـي 
والمخفض للســـهم فـــي األربـــاح العائد إلى 

حاملي أســـهم الشركة األم  للفترة المنتهية 
في 31 ديســـمبر 2019 مبلًغا وقدره 23.75 
23.73 فلـــس  بــــ  فلـــس بحرينـــي، مقارنـــة 
بحريني في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل الشامل بنسبة 0.67 
% ليصل إلى 11.19 مليون دينار بحريني، 
مقابـــل 11.12 مليون دينـــار بحريني  للعام 
2018. ويرجـــع هـــذا االرتفـــاع إلـــى تنفيـــذ 
إدارة الشـــركة آلليـــات جديدة فـــي اإلدارة 
والتشـــغيل مما ســـاهم في تعزيـــز الكفاءة 

وضبط التكاليف. 
وبنـــاء علـــى النتائـــج الماليـــة، قـــّرر مجلس 
اإلدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية 
أي   ،% 15 بنســـبة  نقديـــة  أربـــاح  بتوزيـــع 

بحرينـــي،  دينـــار  مليـــون   6.9 يعـــادل  مـــا 
دينـــار  مليـــون   0.170 مبلـــغ  وتخصيـــص 
بحرينـــي للتبرعـــات والخدمـــة المجتمعية، 
باإلضافـــة إلـــى تحويـــل مبلـــغ 1.1 مليـــون 
دينـــار بحرينـــي إلـــى حســـاب االحتياطـــي 

القانوني. 
وقال رئيس مجلس إدارة الشـــركة عيسى 
ظـــل  فـــي  الشـــركة  “اســـتطاعت  نجيبـــي 

والتـــي  الكبيـــرة  االقتصاديـــة  التحديـــات 
المنطقـــة  فـــي  التجزئـــة  قطـــاع  يواجههـــا 
عمومـــا أن تواصل مســـيرتها بثبات وتقدم 
مســـتمر، حيث يعـــود الفضل فـــي ذلك إلى 
الســـريعة  واالســـتجابة  العمليـــات  مرونـــة 
واإلقليميـــة.  المحليـــة  الســـوق  لمتغيـــرات 
وعليه فإننـــا عازمون علـــى مواصلة العمل 
الـــدءوب بخطى ثابتـــة لتحقيق المزيد من 

النمو واالزدهار”. 
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد 
يوســـف “لقـــد اســـتطاعت شـــركة عقـــارات 
السيف أن تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق 
المزيـــد من النجاحات خال العام الماضي، 
الثابتـــة وخططنـــا  مرتكزيـــن علـــى قيمنـــا 
المتجـــددة، التـــي نحـــرص مـــن خالهـــا أن 
تكـــون متســـقة مع تطلعـــات شـــركائنا على 
األصعـــدة كافـــة، مســـتفيدين مـــن الفـــرص 
الواعـــدة فـــي الســـوق المحليـــة، وتوســـعة 
أنشطتنا االستثمارية في قطاعات جديدة 
ذات عوائـــد مجزيـــة بالتوازي مـــع تطلعات 

مساهمي الشركة الكرام”.
* تفاصيـــل النتائـــج الماليـــة علـــى الرابط 
التالـــي بالموقـــع اإللكترونـــي للصحيفـــة: 
h t t p : / / a l b i l a d p r e s s . c o m / (
news/2020/4143/finance/627287.

)html
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“البركة” راعًيا ذهبًيا لقمة المدفوعات اإللكترونية
أعلنــت مجموعــة البركــة المصرفيــة عــن رعايتهــا النســخة الثالثــة مــن قمة 
المدفوعات اإللكترونية والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، والتي تنظمها 
شــركة إيســت ميــد البريطانيــة وذلــك فــي الفتــرة مــن 9-8 أبريــل 2020 
بفنــدق الخليــج. وقد وقع اتفاقية الرعاية عــن المجموعة الرئيس التنفيذي 
للمجموعة، عدنان يوســف وعن إيســت ميد المدير اإلقليمي للشركة عيسى 
ســيار. حضر حفل التوقيع مدير عام قطاع األعمال ببنك البركة اإلســامي 

طارق كاظم.

وقـــال عدنان يوســـف “يســـعدنا جدا 
لقمـــة  الذهبـــي  الراعـــي  نكـــون  أن 
المدفوعات اإللكترونية، وأن ندعمها 
للســـنة الثالثة على التوالي. إن دعمنا 
تنظيـــم هـــذه الفعاليـــة المهمـــة علـــى 
شـــك  دون  يســـاهم  البحريـــن  أرض 
فـــي االســـتفادة مـــن تبـــادل الخبرات 
أفضـــل  علـــى  والتعـــرف  والتجـــارب 
الناجحـــة  والتطبيقـــات  السياســـات 
علـــى المســـتويين المحلـــي والدولـــي 
مـــن جهـــة، ومـــن جهة أخـــرى تعريف 
المنتجـــات  بأحـــدث  المشـــاركين 
والمشـــاريع التـــي تنفذهـــا مجموعـــة 
المصرفيـــة  والوحـــدات  البركـــة 
لهـــا  التابعـــة  التمثيليـــة  والمكاتـــب 
والمنتشـــرة فـــي ســـبعة عشـــر بلـــدا، 

وتدير أكثر من 700 فرع”. 
وأكـــد يوســـف “أن دعمنا هـــذه القمة، 
مصـــرف  مشـــكورا  يرعاهـــا  والتـــي 
البحريـــن المركـــزي يصب ويتماشـــى 
حكومـــة  وتوجـــه  سياســـات  مـــع 
البحريـــن فـــي جعـــل البحريـــن مركزا 

علـــى  الماليـــة  للتكنولوجيـــا  رائـــدا 
مستوى الشرق األوسط”.

وأضـــاف “تمـــر الصناعـــة المصرفيـــة 
ونمـــو  تطـــور  مـــع  كبيـــرة  بتحـــوالت 
وقـــد  الرقمـــي،  المعرفـــي  االقتصـــاد 
وخـــال  المجموعـــة  اســـتطاعت 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة مواكبـــة 
فـــي مجـــال  المتســـارعة  التغييـــرات 
الدفع اإللكترونـــي وحققت نجاحات 
منقطعـــة النظيـــر مـــن خـــال إحداث 
نوعيـــة  هيكليـــة  إداريـــة  تغييـــرات 
فـــي  مبتكـــرة  وســـائل  واســـتحداث 
اإللكترونـــي، وكذلـــك  الدفـــع  عمليـــة 
التســـهيات  مـــن  الكثيـــر  تقديـــم 
المتنوعـــة  والمنتجـــات  الميســـرة 

للمؤسســـات واألفراد مما ســـاهم في 
التـــي  الخدمـــات والمنتجـــات  تنـــوع 
تقدمها المجموعة؛ األمر الذي ســـاهم 
في توســـع نصيـــب بنـــوك المجموعة 
في التعامات التجارية والمصرفية، 

وبالتالي من الحصة السوقية”. 
مـــن جهتـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
)البحريـــن(  اإلســـامي  البركـــة  لبنـــك 
مســـتقبل  أن  “نؤمـــن  عقـــاب  حمـــد 
المصـــارف عالميا تتجه نحو الرقمنة. 
ولذلك رســـمنا إستراتيجيتنا للتحول 
الرقمـــي؛ ســـعيا منـــا لاســـتفادة مـــن 
الفـــرص المتاحـــة في مجـــال الرقمنة 
الماليـــة. وممـــا الشـــك  والتكنلوجيـــا 
اإللكترونيـــة  المدفوعـــات  أن  فيـــه 
هـــي إحـــدى ركائـــز نجاحاتنـــا، حيث 

حصـــدت البركـــة جائـــزة مرموقة من 
ماســـتركارد؛ تقديـــًرا لتحقيـــق أعلـــى 
معدالت االستخدام الدولي لبطاقات 
ماستركارد االئتمانية بالبحرين للعام 

 .”2019
مـــن جانبه، قال عيســـى ســـيار “نحن 
ســـعداء بتنظيم هذه الفعالية المهمة 
فـــي مملكـــة البحرين وللســـنة الثالثة 
مصـــرف  ونشـــكر  التوالـــي،  علـــى 
البحرين المركزي على رعايته ودعمه 
للقمة، وهذا يدل على السمعة الطيبة 
التـــي تحظي بهـــا القمة لـــدى القطاع 
الماليـــة.  التكنولوجيـــا  المصرفـــي 
ونتقدم بالشكر الجزيل الى مجموعة 
البركة المصرفية على مواصلة دعمها 

ورعايتها الذهبية للقمة”.

المنامة - البركة المصرفية

المحّرق - شركة المطار

شـــّكلت مجموعة طيران الخليج القابضة مع مجموعة فنادق الخليج “شـــركة فندق 
مطـــار البحرين” التي ســـتتولى مهـــام إدارة فندق مطـــار البحرين الجديد وتشـــغيله 
ضمـــن منشـــآت مبنـــى المســـافرين الجديـــد بمطـــار البحريـــن الدولـــي. ورّحـــب وزير 
المواصـــات واالتصـــاالت ورئيـــس مجلـــس إدارة مجموعة طيران الخليـــج القابضة 
كمـــال بـــن أحمد محمد بالشـــراكة االســـتراتيجية مع مجموعة فنـــادق الخليج إلدارة 
وتشـــغيل فنـــدق مطـــار البحريـــن الدولي والتـــي تأتي في إطـــار تنفيذ اســـتراتيجية 
مجموعـــة طيـــران الخليـــج القابضـــة فـــي إشـــراك القطـــاع االقتصـــادي الخـــاص في 
ا  ا مهمًّ االســـتثمار بقطاع الطيران.  وقال الوزير إن فندق المطار يشـــّكل عنصًرا حيويًّ
من عناصر مبنى المسافرين الجديد الذي يخدم بشكل خاص المسافرين الترانزيت 
العابريـــن عبـــر مطـــار البحرين الدولـــي باإلضافة إلى مرتـــادي المطار مشـــيًرا إلى أن 
المقاول الرئيسي للمشروع قد قطع مراحل متقدمة في بناء الفندق والذي يقع قبالة 
التقاطـــع الرئيســـي عند بوابـــة المغادرة رقـــم 15.  ومن جانبه، توّجـــه رئيس مجلس 
إدارة مجموعـــة فنادق الخليج، فاروق المؤيد، بخالص الشـــكر إلى وزير المواصات 
واالتصاالت، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة على ثقته الغالية 
فـــي مجموعـــة فنـــادق الخليج، مضيًفـــا: “إنه من دواعي ســـرورنا المشـــاركة في هذا 
المشـــروع التنموي الوطني بالغ األهمية”.  وســـيقدم فندق مطار البحرين لمســـافري 
الترانزيت مجموعة متنوعة من خيارات اإلقامة والمرافق األنيقة إذ يوفر 17 غرفة 
عائلية و25 غرفة قياسية و17 غرفة صغيرة، كذلك سيوفر الفندق 24 مقصورة نوم 
حديثـــة كما ويضم صالة اســـتقبال ونادييـــن صحيين منفصلين للرجال والســـيدات 

يقدمان مجموعة مختلفة من الخدمات.

“طيران الخليج” و”الفنادق” تؤّسسان 
شركة لتشغيل فندق المطار

حقق بنك البحرين والكويت، صافي ربح منســوب لمســاهمي البنك خال الربع األخير من العام 2019 بلغ 19.9 مليون دينار، مقابل 18.7 مليون دينار خال الربع 
األخير من العام السابق له، ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي األرباح نسبتها 6.4 % خال الربع األخير من سنة 2019 إلى انخفاض مخصصات الديون. 

وبلغ النصيب المخفض للسهم الواحد 16 فلًسا، مقارنة بـ 14 فلس بالفترة المماثلة من العام السابق.

المنســـوب  الشـــامل  الدخـــل  وبلـــغ   
لمســـاهمي البنـــك خـــال الربـــع األخير 
2019 مبلـــغ 44.2 مليـــون دينار، مقابل 
2.7 مليـــون دينـــار لنفـــس الفتـــرة مـــن 
فـــي  الزيـــادة  وتعـــزى  الســـابق.  العـــام 
الربـــح  ارتفـــاع  إلـــى  الشـــامل  الدخـــل 
الصافي من العمليات األساســـية للبنك 
لـــأدوات  اإليجابـــي  التقييـــم  وكذلـــك 
االســـتثمارية مقارنـــة بالعـــام الماضـــي 
نظـــًرا لـــأداء الجيـــد لأســـواق المالية 
في تقييم األدوات االستثمارية عالميا 

بشكل عام.
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، 
تمّكـــن البنـــك مـــن تحقيق ربـــح صافي 
بلـــغ 75.4  البنـــك  لمســـاهمي  منســـوب 
مليـــون دينار، مقابل 67.1 مليون دينار 
فـــي العـــام الســـابق بنمـــو بلـــغ 12.4 % 
مقارنـــة بالعام الســـابق. وبلـــغ النصيب 
المخفـــض للســـهم الواحد خـــال العام 
59 فلًســـا، مقارنة بـ 52 فلًســـا في العام 

السابق. 
المنســـوب  الشـــامل  الدخـــل  وبلـــغ   
 2019 عـــام  بنهايـــة  البنـــك  لمســـاهمي 
مقابـــل  دينـــار،  مليـــون   109.3 مبلـــغ 
47.4 مليون دينار خال العام الســـابق 
مدفوًعـــا   %  130.6 نســـبته  بارتفـــاع 
بشـــكل رئيســـي بزيادة أرباح العمليات 
التشـــغيلية والزيـــادة المضطـــردة فـــي 

تقييم األدوات االستثمارية. 
ويعـــود الســـبب في تحقيـــق زيادة في 

صافـــي األربـــاح لعـــام 2019 أيًضـــا إلى 
انخفـــاض كبيـــر في نســـبة مخصصات 
الديـــون أي بنســـبة 46.5 % لتصل إلى 
18.9 مليـــون دينـــار )35.3 مليون دينار 
الرشـــيدة  لـــإدارة  نظـــًرا   )2018 فـــي 
لمحفظـــة الديـــون المتعثـــرة و عمليات 

االسترداد التي تكللت بالنجاح. 
المســـاهمين  حقـــوق  إجمالـــي  وبلـــغ   
)باســـتثناء الحقـــوق الغيـــر مســـيطرة( 
543.9 مليـــون دينار فـــي نهاية 2019، 
بنهايـــة  دينـــار  مليـــون   497.7 مقابـــل 
2018 بزيـــادة نســـبتها  الماليـــة  الســـنة 
9.3 % مدفوًعـــا بالزيـــادة فـــي الدخـــل 
اإلجمالـــي. وبلغ إجمالي األصول 3865 
مليون دينار في نهاية ديســـمبر 2019، 
مقابـــل 3581.7 مليـــون دينـــار بنهايـــة 
السنة المالية 2018 بزيادة نسبتها 7.9 
%. كمـــا نمت محفظـــة األوراق المالية 
االســـتثمارية بنســـبة جيـــدة أي 9.3 % 
لتبلـــغ 875 مليون دينـــار مقابل 800.3 
مليـــون دينـــار بنهايـــة 2018. وارتفعت 
المصـــارف  لـــدى  النقديـــة  األرصـــدة 
المركزية بنســـبة عالية قدرها 97.1 % 
مقارنـــة بعـــام 2018 لتصـــل إلى 376.4 
مليـــون   191.0 مقابـــل  دينـــار  مليـــون 
أذونـــات  محفظـــة  زادت  كمـــا  دينـــار. 
الخزانـــة بنســـبة 18 % من مبلغ 410.4 
مليـــون دينار إلـــى مبلـــغ 484.4 مليون 
دينـــار. وبلـــغ صافي القروض والســـلف 
1670.9 مليـــون دينـــار، مقابل 1772.5 

ديســـمبر  شـــهر  بنهايـــة  دينـــار  مليـــون 
2018 بانخفاض بنسبة 5.7 %. وبلغت 
محفظـــة ودائع العماء 2169.5 مليون 
دينـــار، مقابـــل 2374.5 مليـــون دينـــار 
بانخفـــاض بنســـبة 8.6 %. فيمـــا بلغت 
نســـبة القروض لودائع العماء مستوى 
جيـــًدا بنســـبة 77 %، مقابـــل 74.6 % 

بنهاية 2018.
أربـــاح  مـــن  البنـــك  حصـــة  وارتفعـــت   
البنك من الشـــركات الزميلة والمشاريع 
المشـــتركة بنســـبة 65.9 % لتصـــل إلى 
مبلـــغ 6.8 مليـــون دينـــار )4.1 مليـــون 

دينار في 2018 (. 
انخفـــض مجمـــوع  آخـــر  جانـــب  مـــن   
الدخل التشـــغيلي بنسبة 3.5 % ليصل 
مبلـــغ 151.5 مليون دينار بنهاية 2019 
من مبلـــغ 157 مليون دينـــار في 2018 
مـــن  الدخـــل  فـــي  االنخفـــاض  بســـبب 
الفوائد والرســـوم وارتفـــاع المصاريف 
بســـبب   .%  9.5 بنســـبة  التشـــغيلية 
االســـتثمار في تطوير قنوات الوصول 

للزبائن، تنفيذ المبادرات االستراتيجية 
ومبـــادرات األعمـــال و تطبيـــق ضريبة 
القيمـــة المضافـــة خـــال العـــام. بيد أن 
نســـبة المصروفـــات للدخـــل )متضمنـــة 
حصـــة البنـــك من أرباح شـــركات زميلة 
و مشـــاريع مشتركة( ظلت في مستوى 
مقبول وهي 40 % مقابل نســـبة 35.8 

% في 2018. 
وأوصـــى مجلـــس اإلدارة بتوزيع أرباح 
نقديـــة بواقـــع 40 % مـــن رأس المـــال 
تعادل 40 فلًسا للسهم الواحد )تتضمن 
أرباح نقديـــة مرحلية بواقع 10 فلوس 
تـــم إقرارهـــا ودفعها خال شـــهر يوليو 
2019( وأســـهم منحـــه بواقـــع 5 % بما 
يعادل 5 أســـهم لكل 100 ســـهم للسادة 
البنـــك  لـــدى  المســـجلين  المســـاهمين 
بتاريخ الجمعية العامة العادية شريطة 
الرقابيـــة  الموافقـــات  علـــى  الحصـــول 

وموافقة الجمعية العامة العادية.
 وقال رئيس مجلس اإلدارة، مراد علي 
مراد “نحن راضـــون عن النتائج المالية 
لعـــام 2019 حيـــث حقـــق البنـــك عاًمـــا 
آخر من النمو المســـتدام واألداء الجيد 
والربحية. وبشكل خاص فإن المجلس 
راض عـــن التقدم الذي حققه البنك في 
مجـــال الرقمنـــة وتقديـــم خدمات ذات 
جـــودة عالية. وقد أعـــرب المجلس عن 
خالـــص شـــكره لمســـاهمي البنـــك على 
دعمهم المســـتمر وللعمـــاء الكرام على 
موظفـــي  ولجميـــع  ووالئهـــم،  ثقتهـــم 

المجموعـــة علـــى جهودهـــم وتفانيهـــم 
فـــي أداء أعمالهم خـــال العام لتحقيق 

ريادة البنك في السوق المصرفي”.
 ومـــن جهتـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
للبنك، رياض ساتر “يفخر بنك البحرين 
والكويـــت باإلعـــان عـــن عـــام آخر من 
النتائـــج القياســـية، وبالتالـــي الحفـــاظ 
علـــى التزامنـــا بنمـــو الربحيـــة وتنميـــة 
رأســـمال المســـاهمين. لقـــد تـــم إحـــراز 
تقـــدم ملحـــوظ فـــي تطبيـــق االبتـــكار 
مملكـــة  اعتمـــاد  مـــع  تماشـــًيا  الرقمـــي 
التكنولوجيـــة  للتطـــورات  البحريـــن 
القائمـــة علـــى FinTech. وكجـــزء مـــن 
هـــذه المبـــادرة، افتتـــح بنـــك البحريـــن 
والكويـــت أول فرع “بوتيـــك” رقمي له 
في مجمع البحرين ســـيتي سنتر. وهو 
فـــرع خصـــص يوفـــر قنـــوات وأجهـــزة 
تكنولوجية بديلـــة ومتقدمة للمبيعات 
وخدمـــات العماء، ممـــا يتيح خدمات 
المصرفيـــة  للخدمـــات  فعالـــة  رقميـــة 

لأفراد. 
 عاوة على ذلـــك، أصبح بنك البحرين 
والكويـــت أحـــد المصـــارف األولـــى في 
مملكـــة البحريـــن فـــي تبنـــي وتطبيـــق 

مـــن  الســـحابية  الحوســـبة  خدمـــات 
 .)AWS( سيرفيســـز  ويـــب  أمـــازون 
وكذلـــك أطلق البنك خدمـــة إلكترونية 
جديـــدة لتحويـــل األمـــوال، مـــن خال 
خدمات أكثر شـــفافية وســـرعة وأماًنا. 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، ولدعـــم أهـــداف 
نمـــو أعمـــال البنك حســـب خطـــة البنك 
2019- مـــن  للفتـــرة  االســـتراتيجية 

2021، نجح البنك في تحويل سنداته 
المالية المستديمة القابلة للتحويل من 
الدرجة األولى إلى أسهم عادية. عاوة 
علـــى ذلك، كان اإلصـــدار الناجح للبنك 
بقيمـــة 500 مليـــون دوالر مـــن برنامج 
 )EMTN( الســـندات المتوســـطة األجـــل
فـــي األســـواق الماليـــة الدوليـــة خـــال 
شهر يوليو من عام 2019 بمثابة تأكيد 
آخر لنجاح اســـتراتيجية بنك البحرين 
دوًرا  للبنـــك  فـــإن  أخيـــًرا،  والكويـــت. 
ا للمحافظـــة على االســـتدامة  اســـتباقيًّ
ا بأخذ خطوات جديدة  وما زال مستمرًّ
لدعـــم المجتمعـــات التـــي يعمـــل فيهـــا 
حيـــث أصبح الوعـــي العالمـــي بذلك ذا 

أهمية متزايدة”.

مراد علي مرادرياض ساتر

أرباح “البحرين والكويت” للعام 2019
فلًسا  59 للسهم  المخفض  والــنــصــيــب  ســنــوي..  أســـاس  عــلــى   %  12.4 بنمو 

عقب توقيع اتفاقية الرعاية

لتبادل الخبرات 
والتعرف على 

أفضل “التطبيقات”

الثالثاء 18 فبراير 2020 - 24 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4144

توصية بتوزيع 
أرباح نقدية بواقع 

40 % وأسهم 
منحه بـ 5 %

المنامة - البحرين والكويت

75.4
دينــار مليــون 

المنامة - السياحة والمعارض

تعتـــزم هيئـــة البحريـــن للســـياحة 
النســـخة  اطـــاق  والمعـــارض، 
الخامســـة مـــن مهرجـــان البحرين 
األولـــى  فترتيـــن:  علـــى  للطعـــام 
 29 إلـــى  فبرايـــر   20 تاريـــخ  مـــن 
 5 مـــن  اعتبـــاًر  والثانيـــة  فبرايـــر، 
فـــي  مـــارس   14 وحتـــى  مـــارس 
خليـــج البحرين، حيـــث يأتي ذلك 
تماشـــًيا مـــع رؤية الهيئة الســـاعية 
إلـــى إثـــراء القطاع الســـياحي عن 

طريـــق تنظيم باقة مـــن المبادرات 
الســـياحية المتنوعـــة، والتـــي مـــن 
شـــأنها أن تعزز من مكانة البحرين 
لاســـتمتاع  إقليميـــة  كوجهـــة 

بالطهي وتناول الطعام.
وستحتضن كل فترة حوالي 100 
مطعـــم، ممـــا يجعـــل إجمالـــي عدد 
المشـــاركين بالمهرجـــان أكثـــر مـــن 
200 مطعـــم تقدم أشـــهى األطعمة 
باإلضافـــة  العالميـــة،  والمأكـــوالت 

إلـــى القرية التراثيـــة والتي تتوفر 
بها المأكوالت الشـــعبية، ومحطات 
طهـــي حيـــة. وتتميـــز نســـخة هذا 
العـــام، بكبـــر مســـاحتها التـــي تـــم 
تقســـيمها إلى عدة مناطق بما في 
ذلـــك منطقـــة مخصصـــة لأطفال، 
ممتعـــة،  مســـابقات  علـــى  عـــاوة 
مباشـــرة  موســـيقية  وعـــروض 
المســـرح. وســـُيعقد  علـــى خشـــبة 
المهرجـــان من األحـــد إلى األربعاء 

إلـــى  عصـــًرا   4:00 الســـاعة  مـــن 
11:00 مســـاًء، ومـــن الخميس إلى 
السبت ما بين الساعة 4:00 عصًرا 

وحتى منتصف الليل.
و قـــال الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة، 
نادر المؤيد “ُيسعدنا أن نستضيف 
فـــي  للطعـــام  البحريـــن  مهرجـــان 
نسخته الخامسة، والذي ُيعد أحد 
أهم الفعاليات التي يتطلع الجميع 
إلـــى حضورهـــا، فهو يشـــهد زيادة 

مستمرة وسنوية في أعداد الزوار 
الوافدة إليه. ومن شـــأن المهرجان 
أن يمنـــح فرصـــة مثاليـــة للمطاعم 

والمنافذ المشاركة إلبراز وتسليط 
بهـــدف  منتجاتهـــا،  علـــى  الضـــوء 

زيادة اإلقبال عليها”

“السياحة” تعتزم إطالق مهرجان الطعام على فترتين

فاروق المؤيدوزير المواصالت واالتصاالت 
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109368.920 79,417 

11036320 78,147 

119404.919 82,809 

12047619 97,350 

16468.320 100,816 
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -161568( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب تغيير اســم تجاري، فعلى كل من لديه 

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم السجل : 58578-4

اسم التاجر: نوف فيصل صالح الخور

االسم التجاري الحالي: نوف كدز كورنر

االسم التجاري المطلوب: نوف كوتور

 تاريخ: ٢٩/١٢/٢٠١٩

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

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )24603( لسنة ٢٠٢٠ 

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهامالــك شــركة جبــل الكرمــل للخدمــات الطبيــة ش.ش.و )لمالكهــا عمــر 

زياد رمضان( المســجلة بموجب القيد رقم 96548-1، طالبا تحويل الشــكل 

القانونــي للفــرع ١ للشــركة المذكــوره إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة 

برأسمال وقدره ٢٠٠٠٠ دينار بحريني، بين كل من:

١. عمر زياد رمضان

USAMA ABDOUL KHAFEZ .٢

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا مالــك شــركة أن أس ســي إنترناشــيونال ش.ش.و لمالكهــا العــزب أن 

أس سي إنترناشيونال ليمتيد المسجلة بموجب القيد رقم ١٠٧٢٨٧، طالبا 

تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــوره إلــى شــركةتضامن برأســمال 

وقدره ٥٠٠٠ دينار، بين كل من:

١. العزب أن اس سي إنترناشيونال لييمتد

٢. بسمة علي احمد محمود سامه منصور

القيد : ٩٦٥٤٨-١

 تاريخ: ٢٠٢٠/2/١١

القيد : 107287

 تاريخ: ٢٠٢٠/16/2

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســادة مالك شــركة جي اي او مانجمنت كونســلتانت ذ.م.م المســجلة 
بموجب القيد رقم ١١٥٠٤٧، طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة جي 
اي او مانجمنت كونسلتانت ذ.م.م الى شركة جي اي او كابتل مانجيمينت 

ذ.م.م
 فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : 115047

 تاريخ: 12/2/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )000( لسنة ٢٠٢٠

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جي اي او مانجمنت 
كونسلتانت ذ.م.م

)CR2020-24020( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادناه ورثة المرحوم: ايوب عبدهللا جاســم ســوار بطلب 
نايــم  الســيدة فخريــة منصــور  إلــى  التاليــة:  التجاريــة  المحــات  تحويــل 

الحايكي
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خال خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٠١-٦٨٨٤

٠٣-٦٨٨٤

٠٤-٦٨٨٤

االسم التجاري

مغسلة غرناطة

المغسلة الذهبية

مغسلة ايوب سوار

 تاريخ: ٢٠٢٠/2/١٢

قيد رقم: ٥٨٣٦٥-٧

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2020-23011( ٕاعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلن ٔادناه  بطلب معاملة مشــتركة، فعلى كل من لديه 
ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما من تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر :  عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا السويعي 

االسم التجاري الحالي : ورشة السويعي لتصليح المكيفات
االســـــم التجـــاري الجديد : زكريا لخردة المعادن

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليها الســيد/ حســن اســماعيل جاســم اســماعيل باعتباره المصفي القانوني 
لشــركة ســمارت باســتك ذ.م.م، المســجلة كشركة ذات مســؤولية محدودة 
بموجــب القيــد رقــم 118654-1 طالبا ٕاشــهار انتهــاء اعمال تصفية الشــركة 
تصفيــة اختياريــة وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقــا الحكام قانون 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )---( لسنة ٢٠١٩ 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية   

شركة سمارت بالستك ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

)CR2020-24998( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه ورثــة الســيد محمــد يوســف محمــد ســيادي تحويــل المحل 
التجاري التالي: إلى السيدة/ عائشة يوسف احمد الجار

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من 
تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

١-٦٦٦٢

٢-٦٦٦٢

االسم التجاري
محمد يوسف محمد سيادي

محمد يوسف سيادي

 تاريخ: ٢٠٢٠/12/2

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السادة اصحاب شركة شركة أنصار وأوالده لتجارة المجوهرات ذ.م.م 
المســجلة بموجب القيد رقم ٦٠٦٤٩ فرع ٣، طالبين تغيير االســم التجاري 
مــن شــركة أنصــار وأوالده لتجــارة المجوهــرات ذ.م.م   الــى شــركة أنصــار 

وأوالده لتصميم المجوهرات ذ.م.م 
 فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : ٦٠٦٤٩-٠٣

 تاريخ: 2/2020/١٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٢٤٦٦٨( لسنة ٢٠٢٠

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة أنصار وأوالده 
لتجارة المجوهرات ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )٢٣٤٧٧( لسنة ٢٠٢٠ 

بشأن تحويل شركة تضامن 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة ٢٠٢٠ 

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة تضامن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )000( لسنة ٢٠٢٠ 

بشأن تحويل فروع من مؤسسة فردية 
إلى شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســادة أصحــاب شــركة هايــا تجارة عامة - شــركة تضامــن بحرينية  

المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٣٠٥٣٥، طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي 

للشــركة المذكــوره إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 

٣٠٠٠٠ دينار، بين كل من:

١. جهمان محمد حسين محمد ابراهيم

HASHIM KATISSERI ABDULSUBHAN .٢

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد سعيده 
عبدالغفور نورالدين بت الماك لـ مؤسسة سعيدة التجارية )مؤسسة فردية( المسجلة بموجب 
القيــد رقــم 61398-7، يطلــب تحويــل المؤسســة الفرديــة المملوكــة لــه إلــى شــركة تضامــن 

برأسمال وقدره ١٠٠٠ دينار بحرينيوذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. ضرغام علي محمد ارشد مبارك على

٢. سعيده عبدالغفور نورالدين بت
وتغيير االسم التجاري من مؤسسة سعيدة التجارية الى بال البديع للتجارة شركة تضامن 

بحرينية
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خــال مــدة أقصاهــا 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيدة سعيده 
عبدالغفور نورالدين بت الماك لـ ســعيدة لخردة المعادن )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب 
القيد رقم ٦١٣٩٨، يطلب تحويل الفرع الثالث المســمى ســعيدة لألدوات المســتعملة والفرع 

التاسع سعيدة لألدوات المستعملة والفرع الثالث عشر بيرل اوف ايسلند للتحف
للمؤسسة الفردية المملوكة لها إلى شركة تضامن برأسمال وقدره ١٠٠٠ دينار بحريني وذلك 

لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم
١. ضرغام علي محمد ارشد مبارك على

٢. سعيده عبدالغفور نورالدين بت
لتصبح الشركة تحت اسم تجاري سعيدة لألدوات المستعملة شركة تضامن بحرينية

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة أقصاها خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : ١٣٠٥٣٥

 تاريخ: ٢٠٢٠/2/١٧

القيد : 7-61398

 تاريخ: ٢٠٢٠/2/١٦

القيد : 61398

 تاريخ: ٢٠٢٠/30/1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل من شركة الشخص الواحد 

إلى شركة تضامن

تقدم الى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شركة زيون 

للتنظيفات ش.ش.و لمالكها حميد ســمير احمد يوســف ســلطان والمســجلة 

بموجــب القيــد رقــم ٩٩٩٩٥، يطلــب تحويلهــا إلــى شــركة تضامن برأســمال 

وقدره ١٠٠٠٠ عشرة آالف دينار بحريني وذلك بإدخال كل من:

مهدي خليل ابراهيم اسماعيل بحريني الجنسية بنسبة ٤٠٪

فخرية عيسى منصور عبدالحسن بحرينية الجنسية بنسبة ٤٠٪

كشركاء معه السجل

فعلــى كل مــن لديه اعتــراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

 تاريخ: ٢٠٢٠/2/١٦

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 

ٕاليهــا إدريــس للمحاســبة واإلستشــارات ذ.م.م باعتبــاره المصفــي القانونــي 

لشــركةزار هــو بــار تنــرز العقاريــة ذ.م.م  المســجلة كشــركة ذات مســؤولية 

محــدودة بموجــب القيــد رقــم ١١٠٦٨٤ طالبــا ٕاشــهار انتهــاء اعمــال تصفية 

الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقا الحكام 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )---( لسنة ٢٠٢٠ 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية   
شركة زار هو بار تنرز العقارية ذ.م.م
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

38344464

38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم

اعالن بحل وتصفيةشركة 
شركة بالك تايم للتنظيفات والبناء تضامن بحرينية ألصحابها عرفان سيف وشريكته

سجل تجاري رقم 1-119054

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفيةشركة 

شركة معهد األلفية الحديثة العالي للتدريب والتعليم فرع لشركة اجنبية
سجل تجاري رقم 129504

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة بــاك تايــم للتنظيفــات والبنــاء تضامــن بحرينية 
ألصحابهــا عرفان ســيف وشــريكته المســجلة بموجب القيد رقــم ١-١١٩٠٥٤، بتصفية 

الشركة اختياريا وتعيين السادة/ MOHAMMED ERFAN SAIF مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعما 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 39025069 )973+(
munawaradc@gmail.com

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة معهد األلفيــة الحديثــة العالي للتدريــب والتعليم 
)فرع لشــركة اجنبية( المســجلة بموجب القيد رقم ١٢٩٥٠٤، بتصفية الشركة اختياريا 

وتعيين السيد/ جواد احمد جابر عباس مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعما 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: جواد احمد جابر عباس

رقم الموبايل: ٣٣٧٠٣٣٠٧ )973+(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )000( لسنة ٢٠٢٠ 

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســيدة/ ســاهره محمد مهدي صالح المالكة لـ عيادة الدكتورة ســاهرة 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم ١٢٦٧٤٠، يطلــب تحويل 
الفرع األول للمؤسسة والمسماه عيادة الدكتور ساهرة إلى شركة الشخص 
الواحــد، برأســمال وقــدره ١٠٠٠ دينــار لتصبــح مملوكــة مــن بســمة عاطــف 

يونس محمود عدب.
وتغييــر االســم التجــاري مــن عيــادة الدكتورة ســاهرة الــى عيــادة الدكتورة 

بسمة ش.ش.و
فعلــى كل مــن لديه اعتــراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : 126740

 تاريخ: ٢٠٢٠/9/2

تعلن ٕادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بٔانه قدمت إليها 
جميلــة الحرمــة باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة جــي انــد اس للدعايــة 
واالعان - شركة تضامن بحرينية  المسجلة كشركة تضامن- بموجب القيد 
رقــم ١٢٩٥٥٥ طالبــا ٕاشــهار انتهاء اعمــال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم)21( لسنة 2001.

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قدمــت 
إليهــا الســيد/ محمد احمد احمد مبــارك الضليعي باعتباره المصفي القانوني 
لشركة الضليعي للمقاوالت ذ.م.م  المسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة 
بموجــب القيــد رقــم ١٣٠٣٥٣ طالبــا ٕاشــهار انتهــاء اعمــال تصفيــة الشــركة 
تصفيــة اختياريــة وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقــا الحكام قانون 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )---( لسنة ٢٠١٩ 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية   

شركة جي اند اس للدعاية واالعالن - شركة تضامن بحرينية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )١١١( لسنة ٢٠٢٠ 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية   

شركة الضليعي للمقاوالت ذ.م.م
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الطب الشرعي اإليراني يكذب روحاني حول قتلى االحتجاجات

75 % من سكان طهران يقاطعون االنتخابات البرلمانية

أظهـــر اســـتطالع للـــرأي أجرتـــه إحدى 
مـــن   %  75 أن  اإليرانيـــة  الجامعـــات 
فـــي  يشـــاركوا  لـــن  العاصمـــة  ســـكان 
االنتخابـــات البرلمانية المزمع إجراؤها 

في21 فبراير الجاري.
الدراســـات  منظمـــة  رئيـــس  وذكـــر 
االجتماعيـــة في جامعـــة طهران أحمد 
الـــذي  أنـــه “وفـــق االســـتطالع  نـــادري 
قمنـــا بـــه بداية نوفمبر سيشـــارك 24.2 
% فقـــط مـــن اإليرانييـــن فـــي طهران 

باالنتخابات البرلمانية القادمة”.
إلـــى ذلـــك نقلـــت وكالـــة “فـــارس” عـــن 
نـــادري قولـــه إن “93 % من اإليرانيين 
أداء  أنهـــم غيـــر راضيـــن عـــن  أعلنـــوا 
الحكومة اإليرانية والوضع السائد في 
البالد”. تأتي هذه اإلحصاءات في ظل 
تصاعـــد دعـــوات مقاطعـــة االنتخابات 
عقـــب احتجاجات نوفمبـــر التي عمت 
وراح  والمحافظـــات  المـــدن  أغلـــب 
ضحيتهـــا أكثـــر مـــن 1500 قتيل، وفق 

المنظمات الحقوقية.

“مسرحية”

وأعلـــن عـــدد الشـــخصيات واألحـــزاب 
وخارجهـــا  إيـــران  داخـــل  المعارضـــة 
عـــن رفضهـــا ومقاطعتهـــا لالنتخابـــات 
البرلمانية التي يصفونها بـ “المسرحية”.
سياســـيا  ناشـــطا   164 أصـــدر  كمـــا 
ومدنيـــا إيرانيـــا بيانا تحـــت عنوان “ال 
للتصويـــت”، طالبـــوا فيـــه المواطنيـــن 
االنتخابـــات،  بمقاطعـــة  اإليرانييـــن 
والقيـــام بعصيـــان مدنـــي للدفـــاع عـــن 

حقوقهم.
من جهة أخرى، قال محمد رضا باهنر، 
وهـــو من أبرز الشـــخصيات المتشـــددة 
المقربة من المرشـــد، علي خامنئي، إنه 
ليـــس هنـــاك منافـــس حقيقـــي لهم في 

البرلمان القادم.

240 من أصل 290

األعلـــى  المجلـــس  أعلـــن  بـــدوره 

 % أن  90  إيـــران  فـــي  لإلصالحييـــن 
مـــن المرشـــحين اإلصالحييـــن لـــم تتم 
تزكيتهـــم مـــن قبـــل مجلـــس الخبـــراء 
لخـــوض االنتخابـــات البرلمانية، وبهذا 
البرلمـــان  فـــي  مقعـــدا   240 ســـيكون 
نصيـــب  مـــن  مقعـــدا   290 أصـــل  مـــن 

المتشددين بال منافس.
وبحسب أوساط سياسية في طهران، 
تنصيـــب  باتجـــاه  المتشـــددون  يدفـــع 
محمد باقر قاليباف، المرشـــح الســـابق 

لرئاسة البالد لرئاسة البرلمان المقبل.
كمـــا يقول المنتقدون إن خامنئي يريد 
أن يكـــون البرلمان والحكومة المقبالن 
مـــن المتشـــددين إلنهـــاء االنقســـامات 
أصـــوات  أيـــة  وإقصـــاء  الداخليـــة، 
إصالحيـــة تطالـــب بتغيير السياســـات 
الداخلية والخارجية، وقبول التفاوض 

مع الواليات المتحدة.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة أن نحـــو 57 
مليـــون من المواطنيـــن اإليرانيين لهم 
حق التصويت في االنتخابات الحالية.

الدفع باتجاه المشاركة

الدعايـــة  حمـــالت  بـــدأت  ذلـــك  إلـــى 
لالنتخابـــات منـــذ الجمعـــة 14 فبرايـــر 

الجـــاري، وســـتجري عمليـــة التصويت 
الجمعة 21 فبراير.

وحـــث خامنئي المواطنيـــن اإليرانيين 
للمشاركة باالنتخابات البرلمانية. 

إلـــى ذلك قال الرئيس حســـن روحاني 
يقاطعـــوا  أال  المواطنيـــن  علـــى  إن 
علـــى  احتجاجـــا  االقتـــراع؛  صناديـــق 

األوضاع السائدة.
ويصـــف المحللون اهتمـــام المواطنين 
البرلمانيـــة  باالنتخابـــات  اإليرانييـــن 
فـــي هذه الـــدورة، بأنه “أبـــرد من الجو 
القـــارس هـــذه األيام في إيـــران”؛ نظرًا 
بالموضـــوع  النـــاس  اهتمـــام  لعـــدم 
وفقدان النظام مشـــروعيته، بعد قمعه 
الدموي الحتجاجات نوفمبر الماضي.

قتلى االحتجاجات

الشـــرعي  الطـــب  منظمـــة  رئيـــس  رّد 
علـــى  اإلثنيـــن،  أمـــس  اإليرانـــي 
تصريحـــات الرئيـــس حســـن روحانـــي 
قائـــال إن الحكومة هي المســـؤولة عن 

إعالن قتلى االحتجاجات.
وقال عباس مســـجدي آراني، بحســـب 
ما نقلت وکالة “إیلنا” )شـــبه رسمية( إن 
“على الحكومة أن تعلن عن إحصاءات 

قتلـــى احتجاجـــات نوفمبـــر الماضـــي، 
حيـــث إنـــه وفقـــا لقـــرار مجلـــس األمن 
القومي، فإن الحکومة هي المســـؤولة 

عن اإلعالن عن هذه اإلحصاءات”.
وكان الرئيس اإليراني حســـن روحاني 
قـــال فـــي مؤتمـــر صحافي األحـــد “إن 
أعـــداد القتلى فـــي االحتجاجات كانت 
تحـــت تصـــرف الطـــب الشـــرعي فـــي 
البالد وينبغي علیهم اإلعالن عن ذلك، 
إذا كانـــت واضحـــة لديهـــم”. فـــي حين 
ذكـــرت “إیلنا” أن رئيـــس منظمة الطب 
الشرعي أكد أيضا أن المنظمة أخطرت 
“الســـلطات المختصـــة” بمـــا لديهـــا مـــن 
إحصـــاءات.  يشـــار إلى أنـــه، ألكثر من 
ثالثة أشهر، منذ بدء االحتجاجات في 
جميع أنحـــاء البالد بنوفمبـــر الماضي، 
الحكوميـــون  المســـؤولون  رفـــض 
والقضـــاء اإلبـــالغ عـــن أعـــداد القتلـــی 
والمعتقلین. وفي وقت ســـابق، ذكرت 
“رويترز” أن نحو 1500 شـــخص قتلوا 
وزيـــر  أکـــد  كمـــا  االحتجاجـــات.  فـــي 
الداخليـــة، فـــي تصریـــح لـــه، أن قوات 
الشـــرطة أطلقـــت النار بشـــکل مباشـــر 

علی رؤوس وأجسام المتظاهرین.

 طهران - وكالت

من احتجاجات نوفمبر الماضي في إيران

أبوظبي ـ أ ف ب

أعلنت الهيئة االتحادية للرقابة النووية في اإلمارات أمس اإلثنين 
إصــدار رخصــة تشــغيل للوحدة األولــى من محطة “براكــة” للطاقة 
النوويــة التــي ســتكون األولــى فــي العالــم العربي.وتملــك اإلمــارات 
احتياطــات كبــرى من الطاقة. وقامت أيضا باســتثمارات كبرى في تطوير 

مصادر بديلة من الطاقة بينها الطاقة الشمسية. 

لدولـــة  الدائـــم  المنـــدوب  وقـــال 
اإلمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة 
فـــي مؤتمـــر  الكعبـــي  الذريـــة حمـــد 
صحافـــي فـــي العاصمـــة اإلماراتيـــة 
أبوظبي “اعتمد مجلس إدارة الهيئة 
االتحادية للرقابـــة النووية موافقته 
على إصدار رخصة تشـــغيل الوحدة 

األولـــى من محطـــة الطاقـــة النووية 
إلى شركة نواة للطاقة”.

وأكـــد الكعبـــي “أنها لحظـــة تاريخية 
العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة  مهمـــة 
المتحـــدة التـــي أصبحـــت أول دولة 
عربيـــة فـــي المنطقـــة تديـــر محطـــة 

للطاقة النووية”.

اإلمارات: إصدار رخصة تشغيل “براكة” النووية

القدس المحتلة ـ وكاالت

اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن 
بنيامين نتنياهو أن الطائرات التجارية 
اإلســـرائيلية بـــدأت تطيـــر فـــي أجـــواء 
الســـودان، مشـــيرا إلى أن الممر الجوي 
الجديـــد يعتبر نتيجة االجتمـــاع المهم 
الـــذي عقـــده مـــع عبدالفتـــاح البرهـــان 
رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي 

للسودان.
الخامـــس  فـــي  الخرطـــوم  وذكـــرت 
الطائـــرات  أعطـــت  أنهـــا  فبرايـــر  مـــن 
علـــى  مبدئيـــة  موافقـــة  اإلســـرائيلية 
الطيران في األجواء السودانية، وذلك 
يعـــد يومين مـــن اجتمـــاع البرهـــان مع 

نتنياهو في أوغندا.
وقـــال نتنياهو في كلمة أمـــام عدد من 

قيـــادات اليهـــود األميركييـــن: “اآلن 
نحن نبحـــث التطبيع الســـريع. أول 

طائـــرة إســـرائيلية مرت أمس 
في أجواء السودان”. وأشار 

إلـــى أن هذا الخط الجوي قلص الرحلة 
من إسرائيل إلى أميركا الجنوبية بنحو 

3 ساعات.
وأحجم الســـودان عن القول إنه بصدد 
تطبيع العالقات مع إســـرائيل آخذا في 
االعتبـــار الحساســـيات فـــي العالقة مع 
الفلســـطينيين. وكانت إســـرائيل تعتبر 
الســـودان في الســـابق تهديدا أمنيا في 
ظل شكوك باســـتخدام إيران لألراضي 
الســـودانية ممـــرا لتهريـــب الذخائر إلى 
قطـــاع غـــزة، وقالـــت مصـــادر إقليميـــة 
إســـرائيلية  طائـــرات  إن   2009 العـــام 

قصفت قافلة أسلحة في السودان.
مـــع  العالقـــات  تطبيـــع  وسيســـاعد 
مؤهـــالت  إبـــراز  فـــي  الســـودان 
نتنياهو الدبلوماســـية قبل شـــهر 
فـــي  المقـــررة  االنتخابـــات  مـــن 
إســـرائيل فـــي الثانـــي من 

مارس.

نتنياهو: فتح أجواء السودان أمام الطائرات اإلسرائيلية

عواصم ـ وكاالت

أعلن وزير النقل السوري علي حمود أمس اإلثنين عودة تشغيل 
مطار حلب الدولي، قائال إن يوم األربعاء المقبل سيشهد تسيير 

أول رحلة جوية من العاصمة دمشق إلى حلب.
وأوضح الوزير أنه ســـتتم برمجة رحالت إلى القاهرة والعاصمة 
دمشـــق خالل األيام القليلة المقبلة، وفق مـــا نقلت وكالة األنباء 

السورية )سانا(.
وتأتي إعادة فتح المطار بعد اســـتعادة الجيش الســـوري معظم 
المناطـــق التـــي كانـــت تســـيطر عليهـــا الفصائـــل المســـلحة فـــي 

محافظة حلب شمالي البالد.
من جانب آخر، ذكر بيان للمجلس األوروبي أن االتحاد األوروبي 
أضـــاف أمـــس ثمانية رجـــال أعمـــال وكياَنْين مرتبَطْيـــن بهم إلى 
قائمة األفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات يفرضها االتحاد على 

النظام في سوريا وداعميه.
وقال البيان إن “أنشطتهم أفادت بشكل مباشر نظام بشار األسد 
بمـــا في ذلك من خالل مشـــروعات تقع علـــى أراٍض، تم انتزاعها 

من أشخاص شردهم الصراع”.
وتـــم فرض تلـــك اإلجـــراءات العقابية في 2011 وتضـــم القائمة 
حاليا 277 شـــخصًا و71 شركة يخضعون لحظر السفر ولتجميد 

أصولهم.
وتشمل العقوبات اإلضافية حظرا نفطيا وقيودا على استثمارات 
معينـــة وتجميـــدا ألصـــول يملكهـــا البنـــك المركزي الســـوري في 
االتحـــاد األوروبي وقيودا علـــى تصدير معدات وتكنولوجيا، قد 
تســـتخدم في القمع الداخلي ومراقبة أو التقاط االتصاالت عبر 

اإلنترنت أو االتصاالت الهاتفية.

أطفال سوريون يستعدون للفرار من مخيم للنازحين في شمال 
محافظة إدلب. )أ ف ب(

عقوبات أوروبية جديدة على 8 رجال أعمال وكياَنْين سوريين
القوات السورية تحكم السيطرة على حلب

بغداد ـ وكاالت

أفـــادت بعثـــة األمـــم المتحـــدة فـــي العـــراق أمـــس اإلثنيـــن بـــأن 
االســـتخدام المفـــرط للقـــوة و”الجماعـــات المســـلحة الغامضـــة” 
يبعثـــان على القلق، داعية الســـلطات العراقية لوقف اســـتخدام 

القوة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وأدانـــت  المتظاهريـــن،  لحمايـــة  دعوتهـــا  البعثـــة  جـــددت  كمـــا 
اســـتهداف المحتجيـــن الســـلميين ببنـــادق الصيـــد، مشـــيرة إلى 
تلقيهـــا تقارير موثوقة عن اســـتهداف المحتجيـــن ببنادق الصيد 
فـــي 14 و15 و16 فبرايـــر الجاري. وهذه ليســـت أول مرة تشـــير 
فيهـــا األمـــم المتحـــدة إلـــى “أيـــاٍد خفيـــة” تعبـــث بالعـــراق، حيث 
اّتهمـــت المنظمـــة األممية منـــذ أيام، جماعات مســـّلحة بالوقوف 
خلف حمـــالت االغتيال والخطف والتهديد ضد الناشـــطين، في 
محاولـــة منهم لقمع االحتجاجات. وأفادت مصادر أمس اإلثنين 
بتجدد االشتباكات بين القوى األمنية والمتظاهرين في المنطقة 
المحصورة بين نفق التحرير وساحة الخالني وسط بغداد لليوم 
الســـادس علـــى التوالي. وأســـفرت االشـــتباكات بحســـب مصادر 
طبيـــة عن إصابـــة 7 محتجين بحاالت اختناق جراء اســـتخدام 
القوات األمنية قنابل الغاز المسيل للدموع، كما أصيب 4 آخرون 
نتيجة اســـتخدام قوات األمن بنادق الصيـــد لتفريق المحتجين 

وإبعادهم عن ســـاحة الخالني باتجاه ســـاحة التحرير. إلى ذلك، 
شـــهدت مدينة النجف، مسيرة حاشدة للمعتصمين الذين هتفوا 
“بالـــروح بالـــدم نفديـــك يـــا عـــراق”. وفي كربـــالء جنـــوب بغداد، 
خـــرج منتســـبو العتبات بمســـيرة مؤيـــدة للتظاهـــرات، ولمطالب 
المحتجيـــن فـــي المدينـــة. والحقا شـــهدت المدينـــة توافد أعداد 
كبيـــرة مـــن المتظاهرين والطلبة إلى ســـاحة االعتصـــام، هاتفين 

ضد الوجود اإليراني واألميركي.

متظاهر عراقي مصاب قرب ساحة الخالني في بغداد

تجدد االشتباكات وسط بغداد.. ومسيرات في النجف وكربالء
تحذير أممي.. محتجو العراق استهدفوا ببنادق الصيد

بكين ـ أ ف ب

حصـــد فيـــروس “كورونـــا” المســـتجد 
أرواح 105 مصابيـــن في الصين أمس 
اإلثنيـــن، وارتفعـــت حصيلـــة الوفيات 
الناجمة عن هذا الفيروس إلى 1,770 
ضحيـــة حتى اآلن، وفـــق ما أفادت به 

لجنة الصحة الوطنية الصينية. 
وبلغ عـــدد اإلصابات أكثر من 70,500 
في ســـائر أنحاء الصين، معظمهم في 
مقاطعة هوبي مركز انتشار الفيروس 

التي سجلت اإلثنين ألفي إصابة.
وأخضعت السلطات الصينية نحو 56 
مليون شـــخص في هوبـــي وعاصمتها 
ووهـــان للحجر الصحي، بحيث عزلت 
المقاطعة افتراضيا عن سائر المناطق 

الصينية.
وبحســـب اللجنـــة الطبية كانـــت هناك 
115 إصابـــة جديدة خارج هوبي، بعد 
أن وصلـــت اإلصابـــات إلـــى 450 قبـــل 

أسبوع.

وفرضت السلطات المحلية إجراءات 
جديـــدة فـــي محاولـــة لوقـــف انتشـــار 
العاصمـــة  ســـماح  منهـــا  الفيـــروس، 
بكيـــن فقط بدخول األشـــخاص الذين 
أخضعوا أنفســـهم لحجـــر صحي ذاتي 
لمدة 14 يوما، كما نقلت وسائل إعالم 

محلية.
وبـــدأ عـــدد اإلصابـــات الجديـــدة فـــي 
االرتفـــاع  بعـــد  بالتراجـــع  المقاطعـــة 
الكبيـــر األســـبوع الماضي فـــي أعقاب 
تعديل المســـؤولين لطرق التشخيص، 
لتشـــمل احتســـاب اإلصابات التي يتم 
التثبت منها بواســـطة صورة األشـــعة 

المقطعية للرئة.

عدد ضحايا “كورونا” يصل إلى 1770 شخصا
اسالم أباد ـ أ ف ب

الباكســـتاني  الـــوزراء  رئيـــس  أكـــد 
عمـــران خان أمس اإلثنيـــن أن بالده 
لم تعد مالذا آمنا لجماعات مسلحة، 
مشـــيرا إلـــى أن إدارته تدعم بشـــكل 

كامل عملية السالم األفغانية.
لكن بعد ســـاعات من تطمينات خان، 
اســـتهدف هجـــوم انتحـــاري تجمعـــا 
دينيـــا فـــي واليـــة بلوشســـتان فـــي 

جنوب غرب باكستان. 
وقال خان خالل مؤتمر في العاصمة 
إسالم آباد “يمكنني أن أقول لكم إنه 

ليس هناك مالذات آمنة هنا”.
وأضاف “بغض النظـــر عما كان عليه 
الوضع في الســـابق، اآلن يمكنني أن 

أقول لكم إننا نريد شيئا واحدا: 
السالم في أفغانستان”.

بعدمـــا  ذلـــك  ويأتـــي 
دانيـــش  ســـروار  اتهـــم 
لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب 

بالســـماح  باكســـتان  أفغانســـتان، 
لطالبـــان بتجنيـــد مقاتليـــن جدد من 
فـــي  األفغـــان  الالجئيـــن  مخيمـــات 
بعـــد  الشـــرطة  وأعلنـــت  باكســـتان. 
ظهر االثنيـــن أن انتحاريا اســـتهدف 
تجمعـــا دينيـــا فـــي مدينـــة كويتا في 
واليـــة بلوشســـتان في جنـــوب غرب 
باكســـتان، قتل فيه ثمانية أشخاص 

على األقل، بينهم شرطيان. 
وبلوشســـتان هـــي أكبـــر، لكـــن أفقـــر 
ومحاذيـــة  باكســـتان،  فـــي  واليـــة 
ألفغانســـتان وإيران. وال تزال معقال 
لمتمرديـــن إســـالميين وانفصالييـــن، 
رغـــم أن مســـتوى العنـــف تراجع في 

مناطق أخرى في البالد. 
وكان خـــان يتحـــدث أمـــام مؤتمر 
فـــي ذكـــرى أربعيـــن عاما على 
استقبال بالده الجئين من 

أفغانستان.

عمران خان: باكستان لم تعد مالذا آمنا للمسلحين

بوركينافاسو.. قتلى وجرحى 
بـ “مجزرة” داخل كنيسة

واغادوغو ـ أ ب

مصرعهم  األقــل  على  شخصا   24 لقي 
ــرح 18  ــي بــوركــيــنــافــاســو، فــيــمــا جــ فـ
آخـــرون فــي هــجــوم اســتــهــدف كنيسة 
بروتستانية بقرية بانسي، شمالي البلد 
العقيد  المنطقة  حــاكــم  اإلفــريــقــي.وأكــد 
إن  قائال  الضحايا،  كابوري حصيلة  سالفو 
الهجوم  فــي  اختطافهم  جــرى  شخصا   18

الذي استهدف الكنيسة.
ــال الـــمـــســـؤول فــــي بـــلـــديـــة الــمــنــطــقــة  ــ ــ وق
ســيــهــانــري بــريــغــادي إن مــا يــقــرب مــن 20 

مسلحا نفذوا االعتداء الدامي.
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كان الفلسطينيون واللبنانيون أيضًا وبالتأكيد غالبية العرب قد تفاءلوا وراهنوا على 
أن هذه “الثورة” ستقرب تحرير فلسطين، وكانت إذاعة “صوت الثورة الفلسطينية”، 
ت رياح الخميني وكان  التـــي تبث من بيروت، قد دأبت على بث “نشـــيد” يقـــول: “هبَّ
يامـــا كان”، لكـــن مـــا لبـــث أن أصيـــب المتفائلـــون بخيبة كبيـــرة عندما بـــدأت الرياح 
الخمينيـــة تهـــب على العـــراق وليس على فلســـطين المحتلة، وعندمـــا اندلعت حرب 
الثمانيـــة أعـــوام المدمرة وثبت الحقًا أن هدف طهران ليس تحرير القدس وال وطن 
الشعب الفلسطيني، إنما إضفاء الرداء المذهبي على هذه المنطقة العربية واستعادة 

ما يعتبرونه “أمجاد فارس القديمة”.
وعليـــه فـــإن هذه الـ “إيـــران”، الخمينية والخامنئية، التي كان العرب ومعهم الشـــعب 
اإليراني بمعظمه، وهذا إن ليس كله، يراهنون على أنها ســـترفع راية تحرير القدس 
وفلســـطين، مـــا لبثـــت أن اتضحت علـــى حقيقتها وأنهـــا باتت تحتل بـــاد الرافدين 
كاحتال إســـرائيل وطن الشـــعب الفلسطيني، وأيضًا احتال سوريا وجزء من لبنان 

واليمن أيضًا!
وبعد مرور واحد وأربعين عامًا على الثورة اإليرانية التي فرح بها بعض العرب أكثر 
من فرح اإليرانيين على اعتبار أنها خلصتهم من الشاه محمد رضا بهلوي وتطلعاته 

التوســـعية، فـــإن الواضـــح أنها دخلت دائـــرة االنهيار وباتت تعد أيامهـــا األخيرة وأن 
أبنـــاء وأحفـــاد الذيـــن راهنوا على أنها ســـتعيد هذا البلـــد إلى أمجـــاده القديمة باتوا 
يسعون سعيًا جادًا إلى التخلص من “طغمة”... نعم طغمة مغامرة ومتسلطة أوصلت 

بلدهم إلى هذا الذي وصلت إليه.
أْذكـــر وقـــد كنت أحـــد الذين كانوا قد رافقـــوا الرئيس الفلســـطيني الراحل )أبو عمار( 
فـــي أول زيارة له إلى إيران بعد نحو أســـبوعين مـــن انتصار ثورتها وكان قد “طلب” 
مـــن الخمينـــي أن يعيـــد الجزر الثاث: “طمـــب الكبرى وطمب الصغرى وأبوموســـى” 
إلى أهلها كبادرة حســـن نوايا في هذا العهد الجديد تجاه اإلماراتيين والعرب كلهم، 
وكانـــت المفاجـــأة أنـــه “انتفـــض” وقال وهـــو يتفجر غضبـــًا: “إن هذه الجـــزر إيرانية، 

وستبقى إيرانية إلى يوم القيامة”.
وهكذا فإن الواضح أن هذه الـ”إيران”، الخمينية والخامنئية، اقتربت لحظة رحيلها، 
وإن توحيـــد “المعارضـــة اإليرانيـــة” بـــكل مكوناتهـــا جعل هـــذه اللحظـــة قريبة وهذا 
يتطلـــب تفاهمـــًا فعليًا وحقيقياًّ ولو على الحد األدنـــى ويتطلب أيضًا أن يكون هناك 
دعـــم عربـــي حقيقي وأن يقود “مجاهـــدوا خلق”، الذين يمثلون الرقم الرئيســـي في 

هذه المعادلة المستجدة، المسيرة كما قادوها في مراحل سابقة. “إياف”.

“ضربة معلم”
أمـــر جميـــل ذاك الذي قامـــت به إدارة شـــركة مجمع دلمونيـــا للتطوير 
ممثلة في رئيسها التنفيذي الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، عندما 
قـــررت دعوة الفنانين التشـــكيليين البحرينيين للمســـاهمة في عرض 
أعمالهـــم الفنيـــة علـــى واجهات المحـــات التجارية فـــي المجمع الذي 

سيفتتح قريبا.
أنـــا هنا لســـت بصـــدد عمـــل دعايـــة أو ترويج للشـــركة، إنما مـــن واعز 
إعجابـــي الشـــديد بالفكرة أو هذه المبادرة الرائعـــة عندما قرأت الخبر 
في الصحف المحلية، وبصراحة شديدة ومن باب اإلنصاف، شخصًيا 
أفـــرح كثيـــًرا عندما أرى أعماال جميلة ومن الواجب علي اإلشـــادة بها، 
ومـــن المهـــم جًدا ككتـــاب أن نبرز ما هـــو جيد وإيجابـــي وعمل متقن 
وننتقـــد إذا كان هنـــاك أي قصـــور فـــي عمـــل أيـــة مؤسســـة أو جهة، إذ 
إن الهدف واحد وهو المصلحة العامة من منطلق حبنا وعشـــقنا لهذه 

األرض الطيبة.
كمـــا يعلـــم الجميـــع البحريـــن تملك مناجم مـــن الذهب، أقصـــد مناجم 
مـــن العنصر البشـــري البحريني المصنوع من الذهـــب، وأنا ال أبالغ في 
الوصـــف، فالـــكل يشـــهد علـــى ما أقولـــه حيث إنهـــم أثبتوا فـــي جميع 
المجـــاالت كفاءتهم الفذة وأعمالهم الخاقة والمبدعة وتلك المواهب 
المدفونة، لكن وأقولها بكل حسرة لم يلقوا الدعم المستحق والمستمر 
إلبراز أعمالهم، لذا أناشد المسؤولين في الدولة من هذا المنبر ضرورة 

االلتفات لهذا األمر وأن يمنحوا الفرصة ألبناء البحرين الموهوبين.
مـــن خـــال تجربتـــي العمليـــة الطويلة وبســـبب قربي مـــن الموظفين 
واطاعي علـــى مجمل اإلجراءات اإلدارية وقصص النجاح التي هي 
فـــي الحقيقة باإلمكان أن تدرس في أعرق الجامعات، اســـتنتجت أن 
العنصر البشـــري البحريني مبـــدع ومخلص ومتعاون وحريص وعنده 
من الوالء واالنتماء الشيء الكثير، شريطة أن يعطى الثقة والتدريب 
الـــازم واالحتـــرام والفرصـــة، فمتى مـــا قمنـــا بعملنا علـــى أكمل وجه 
وبمصداقيـــة واحترافيـــة، فـــإن النتائج تكون حتًمـــا مرضية ومرضية 
جـــًدا، بل تفوق توقعاتنا، وأنا ال أنكر أن لكل قاعدة شـــواذا، كما تقول 

القاعدة. وهللا وراء القصد.

ztawfeeqi @gmail.com

زهير توفيقي

حتى ال تضيع البوصلة
ضجـــت وســـائل التواصـــل االجتماعـــي فـــي األيام األخيـــرة على 
التصريحـــات بشـــأن خط الفقر الـــذي تحـــدده وزارة العمل بـ ٣٣٦ 
دينـــارا لألســـرة المكونـــة من ٦ أفـــراد، وتبع ذلك ســـخط آخر على 
فيديوهـــات عضو فـــي مجلس النـــواب وفرحتهـــا بالموافقة على 

مقترح برغبة قدمته.
ســـأتناول قضية النـــواب وحضورهم اإلعامـــي واالجتماعي في 
مقالـــي القادم، وســـأخصص هذه المقالة لمناقشـــة حالة الســـخط 
بشـــأن خـــط الفقـــر أو خـــط تلبية الحاجـــات األساســـية الذي جاء 
ردا على ســـؤال برلماني للنائب عبدهللا الذوادي، فالوزير الفاضل 
يعـــرف قبـــل غيره أنه ال يمكن االســـتناد على دراســـة أجريت في 
٢٠٠٣، أي قبـــل ١٧ عامـــا، العتمـــاد معاييـــر وتنفيـــذ برامـــج دعـــم 
اجتماعي اليوم، فالدول األوروبية مثا تحدث ســـنويا خط الفقر 
أو ما يســـمى بخـــط االحتياجات األساســـية وال تحتاج معاونة ال 

من البنك الدولي وال من األمم المتحدة.
غيـــر أن خطـــأ موقـــف الـــوزارة فـــي هـــذا الموضـــوع يجـــب أن ال 
يضيـــع بوصلة اهتمامنا وتركيزنا، فهدفنا يجب أن ال يكون زيادة 
اإلعانات الحكومية أو زيادة عدد األســـر المشـــمولة باإلعانات، بل 
العكـــس تمامـــا، الهـــدف الذي يجب أن ال نشـــتت عنـــه، هو تمكين 
البحرينييـــن من الوظائف وتحســـين أجورهم بمـــا يضمن العيش 
الكريم، وكســـر هيمنة األجانب الذين تحتكر فئات منهم قطاعات 

اقتصادية كاملة، وهذا لن يتم إال عبر برامج البحرنة. 
نعـــم، البحرنة قضيتنـــا األولى ومطلبنا الرئيس مـــن وزارة العمل، 
وهي مســـتند التحركات األخيرة لمجلس النواب الذي وعد بعض 

أعضائه بتحريك أدوات المساءلة ألجل ذلك.
وأود أن يؤخـــذ باالعتبـــار أن الوزير حميدان قـــدم ذات المعلومة 
واألرقـــام )٣٣٦( فـــي إجابـــة ســـؤال برلمانـــي علـــى النائـــب محمد 
األحمـــد في فبراير ٢٠١٦، فلماذا تثـــار الزوبعة اآلن؟ ولماذا تريد 

بعض القوى الفاعلة على وسائل التواصل تشتيت انتباهنا؟!.

صالح القالب

ذكرى الثورة اإليرانية

الدخـــل الفـــردي هو اإليـــراد أو األجر أو الربح الذي يحصل عليـــه الفرد لقاء وظيفته 
أو عمله أو إنتاجه، ويختلف هذا اإليراد من فرد آلخر حسب نوع وظيفته أو عمله، 
وكلما كان دخل الفرد عالًيا ارتفع مستوى معيشته والعكس صحيح. وُيشير مستوى 
المعيشـــة إلـــى مســـتوى الحيـــاة التي يعيشـــها الفـــرد بتوفر الســـلع المادية والســـكن 
والصحـــة والتعليـــم والقـــدرة علـــى تحمل تكاليف مـــا يحتاج إليه للعيـــش، ويختلف 
المســـتوى المعيشـــي من فرد إلى آخر بقدر ما يحصل عليه من األجر، فاألجر الجيد 
والمرتفـــع يـــؤدي إلى الحصول على ســـلع متنوعة وذات جـــودة عالية وهذا ينعكس 

على مستوى معيشته.
هنـــاك عاقـــة طرديـــة وإيجابية بيـــن الدخل الجيد ومســـتوى المعيشـــة الجيدة، وال 
يمكن قياس مســـتوى المعيشـــة فقط بمقـــدار األجر، بل هناك مؤشـــرات أخرى، مثل 
عدالـــة توزيـــع الثـــروة، البطالـــة، التعليم، عدد أفراد األســـرة، دخل الدولـــة، التضخم، 
األمـــن واالســـتقرار. وفـــي ظـــل هـــذا الصراع بيـــن الدخل ومســـتوى المعيشـــة يعمل 
اإلنسان جاهًدا لتوفير لقمة العيش لنفسه وعائلته، وفي ظل ارتفاع األسعار يسعى 

جاهًدا للبحث عن طرق لزيادة دخله لرفع مستوى معيشته.
وليس من الضروري أن يعتمد اإلنســـان على الزيادة الدائمة لدخله لتحســـين وضعه 

المعيشـــي، فهنـــاك وســـائل أخـــرى يســـتطيع الفـــرد أن يتبعهـــا للحفاظ على مســـتواه 
المعيشـــي بما يكســـبه من أجر، ومنها اإلنفاق على تلبية االحتياجات األساســـية في 
الحياة، وأن يضع خطًطا يتبعها ويسير عليها في اإلنفاق، والبحث عن وسائل دخل 
أخرى إذا وجد لذلك سبيا، وأن ال يقع في فخ عروض األسعار المزيفة حيث يذهب 
ويشـــتري مـــا يحتاجه وما ال يحتاجه من الســـلع، كما أن عليـــه االبتعاد عن القروض 
والســـلع ذات األقســـاط الشـــهرية. إن التـــوازن بيـــن اإلنفـــاق علـــى الســـلع والخدمات 
والحاجة إليها يحقق مســـتوى معيشـــيا جيدا للفرد وقد ُيســـاهم في وضع جزء من 

الدخل في االدخار.
تعمـــل الكثير من الـــدول على توفير الدعم المادي لمواطنيها وخصوصا لألســـر ذات 
الدخـــل المحـــدود أو المنخفض، بجانب ما توفره للجميع من خدمات عامة كالصحة 
والتعليـــم والتوظيـــف وغيرهـــا، لكـــن بعد مطلـــع 2018م بـــدأت بعض الـــدول هيكلة 
منظومـــة الدعم الحكومي وتطبيق ضرائب بهدف خفض الدعم الحكومي لترشـــيد 
إنفاقهـــا المالي، وعلى الدولة أن تعتمد على مقاييس الفقر والمتوســـط العام للدخل 
الذي يمكن أن ُيحقق المســـتوى المعيشي المناسب الذي يتناسب مع أفراد كل أسرة 

وبحسب احتياجاتها.

عبدعلي الغسرة

الدخل الفردي ومستوى المعيشة

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

للتواصل: 17111483

“موت صاحب العربة” تحفة عالمية خالدة
خــال ترتيــب مكتبتــي وفهرســتها مــن جديــد، وقعت بين يدي قصة “موت صاحب العربــة” لألديب البحريني الكبير محمد عبدالملــك، وضعتها على جنب وعدت 
إلى قراءتها مرة ثانية بعد ســنوات، تتبعت كلماتها حتى الجذور واســتمتعت بحبكتها وتصويرها البيئة المحلية وطريقة تلقي األحداث والمشــاعر واالكتشــاف 

الفظيع للبؤس وألم المعدمين، وأكاد أجزم أن محمد عبدالملك أروع من نقل البيئة المحلية إلى األدب.

خـــذ ما شـــئت من أثر أدبي عالمي مشـــهور من 
قصيـــدة أو درامـــا أو قصـــة أو ملحمة، تجد أن 
منشـــئه لم يحـــاول أول ما حـــاول أن يعبر عن 
“آالم اإلنسانية وآمالها”، ولم يهدف إلى إنسانية 
عريضة شاملة، ولم يسع إلى إنتاج أدب يصور 
النفس اإلنســـانية كلهـــا ويكون في اســـتطاعة 
كل األمـــم أن تفهم هذا التصويـــر وتقدره، ولو 
وضـــع نصب عينيـــه مثل هذا الهـــدف الغامض 
المشـــتت لمـــا أنتج تحفـــة عالمية خالـــدة، ولما 
أنتـــج ســـوی بدیهیـــات غثـــة وشـــعارات مائعة 
وماحظـــات ســـطحية تافهـــة، إنمـــا وضع ذلك 

المنشـــئ نصـــب عينيـــه أن يصور مشـــاعر قوم 
معينيـــن وتجاربهم، في بيئة خاصة وفي زمن 

محدد، وذلك ما فعله محمد عبدالملك.
الوصول إلى الصفة العالمية ال يكون بالتوســـع 
األفقـــي، بـــل بالتغلغل الرأســـي، فالـــذي يجعل 
األديـــب أديبـــا محليـــا قاصـــرا أو يجعلـــه أديبا 
عالميـــا شـــاما ليـــس تناولـــه األمـــور المحليـــة 
أو تناولـــه الحقائـــق العالمية، إنمـــا مقدار نفاذه 
ولـــن  البشـــرية،  الطبيعـــة  فهـــم  فـــي  وتعمقـــه 
يســـتطيع أديـــب أن يحلـــل الطبيعـــة البشـــرية 
بشـــكل مجـــرد من أوضـــاع المجتمـــع وظروف 

الزمان والمكان، فإنما هي تصور كلي تجریدي 
ينتزعه الذهن في تفكيره الفلسفي. 

محمـــد عبدالملـــك بـــرع فـــي تفاصيـــل حياكـــة 
البيئـــة المحلية أوال، مثله مثل شكســـبير الذي 
أوجد شـــخصيات مسرحياته من أناس قابلهم 
فـــي  والباطـــات  والدكاكيـــن  الشـــوارع  فـــي 
إنجلترا نفســـها، وهذا ما جعل تراثه المسرحي 
وقصـــة  الدائمـــة،  والحيويـــة  الخلـــود  يعيـــش 
“موت صاحب العربـــة” لعبدالملك في تصوري 
تراث جليل لإلنســـانية كلهـــا والنموذج األعلى 

لوصف البيئة المحلية.
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@albiladpress.com

أسامة الماجد

الثالثاء 18 فبراير 2020 - 24 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4144

Raja.marhoon@gmail.com

رجاء مرهون



حقق فريق األهلي االنتصار الســابع عبر الجولة الثامنة من الدور التمهيدي لدوري 
الدرجــة األولــى لكرة اليد، وكان ذلك على حســاب نظيــره االتحاد بنتيجة )30/35( 

في المباراة التي جمعتهما أمس اإلثنين. 

بتقـــدم  انتهـــى  قـــد  األول  الشـــوط  وكان 
االهلـــي أيضـــا بنتيجـــة )12/14(، وبذلـــك 
انفـــرد االصفـــر بصـــدارة الترتيـــب برصيد 
)23 نقطـــة( مـــن 8 مباريـــات فيمـــا االتحاد 
 17( رصيـــده  أصبـــح  الثانيـــة  بخســـارته 
نقطة( من 7 مباريات وبات مهددا بفقدان 

مركزه الحالي الثالث.
عـــودة لمجريـــات المبـــاراة، األهلـــي أخـــذ 
األفضلية باألداء والنتيجة خالل الدقائق 
العشرة األولى بحراسة صالح عبدالجلبل 
وحســـين محفوظ وقوة الدفاع والهجوم 
الفعـــال فـــي صـــادق علـــي ومحمـــد ميرزا 
وحسين فخر وحسن السماهيجي ليتقدم 

)0/6( وســـط معاناة دفاعيا وهجومية في 
االتحـــاد. األخيـــر تمكـــن بشـــكل تدريجي 
)6/4( بفضـــل  مـــن تحقيـــق عـــودة قويـــة 
صحـــوة حارســـه علـــي الطويـــل والهجوم 
في الجناحيـــن محمد المؤذن وعلي رمان 
وعلي الموالني وســـط صيـــام أهالوي عن 

التسجيل.
نـــدي  بشـــكل  المجريـــات  بعدهـــا  ســـارت 
وســـريع بينهما، واالهلي يتقدم من جانبه 
بالفـــارق بتألـــق حارســـه صـــالح واهـــداف 
صـــادق علـــي وميـــرزا وســـيد أحمـــد فائق 
وجعفـــر عبـــاس واالتحاد يقلـــص النتيجة 
من جانبـــه بتصويبات عبدهللا علي وعلي 

جعفر ومحمد المؤذن وهدف بعيد المدى 
للحـــارس علـــي الطويـــل لينتهـــي الشـــوط 

.)12/14(
االتحـــادي  نجـــح  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 
عبـــدهللا علـــي في تقليـــص الفـــارق لهدف 
)13/14(، وبعدهـــا أخـــذ االهلـــي بحراســـة 
حسين محفوظ وهجومه في السماهيجي 
وصادق وميـــرزا وعلـــي عبدالهادي وعلي 
يوســـف فـــي تســـجيل األهـــداف متتاليـــا 
وســـط اخطاء في االتحاد الذي كان على 
فترات متقطعـــة وبرميات جزائية لصالح 
عيد ليوسع الفارق )19/27( خالل النصف 

األول للشوط.
اللعـــب  لتســـريع  االتحـــاد  بعدهـــا  ســـعى 
وتســـجيل األهـــداف ونجح في مســـاعيه 
ولكـــن االهلي هـــو اآلخر كان مســـتمر في 
احراز األهـــداف والمحافظة علـــى الفارق 

رغـــم النقـــص العـــددي الذي طاله، بســـبب 
تامـــة  بأريحيـــة  واللعـــب  الخبـــرة  عنصـــر 
وتنويع في مصـــادر الهجوم بقيادة العقل 
المدبر حسين فخر، لينهي االصفر المباراة 

لصالحه.

الدير والتضامن 

فـــي المبـــاراة األولى، تمكن بحـــارة الدير 
مـــن اصطيـــاد التضامـــن ويتغلـــي عليـــه 
بنتيجـــة )31/32( بعدمـــا انتهى الشـــوط 
األول بتقدم الدير أيضا )11/16(. وبذلك 
ارتقى الديـــر للمركز الرابع مؤقتا برصيد 
)15 نقطـــة( مـــن 8 مباريات وحافظ على 
أمـــل التأهـــل للسداســـي فيمـــا التضامن 

بهذه الخسارة اصبح )11 نقطة(.

مباريات اليوم 

اليـــوم  تقـــام  نفســـها  الجولـــة  لحســـاب 
)الثالثـــاء( مياراتيـــن، فـــي األولـــى يلتقي 
الشباب مع باربار عند الساعة 5.30 مساء 

وتليها النجمة وتوبلي في الساعة 7.

يد األهلي تنتصر... وبحارة الدير يصطادون التضامن

لقاء األهلي واالتحاد 

خســـر منتخـــب الشـــباب لكـــرة القـــدم أمام 
مقابـــل  أهـــداف  بأربعـــة  المغربـــي  نظيـــره 
اثنين، في المبـــاراة التي جمعت الطرفين، 
أمـــس، علـــى اســـتاد نـــادي الريـــاض، ضمن 
منافسات الجولة األولى للمجموعة الثانية 
ا  بكأس العرب تحت 20 ســـنة المقامة حاليًّ
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية وتســـتمر 

حتى 5 مارس المقبل.
المبـــاراة  فـــي  منتخبنـــا  هدفـــي  وســـجل 
الالعبـــان ســـيد جـــواد حيـــدر فـــي الدقيقة 

)57( وسالم حسين من ركلة جزاء )63(.
ورغم الخســـارة، إال أن األحمر الشاب قّدم 
أداًء جيًدا، خصوًصا مع نقصه العددي في 
المبـــاراة عبر طرد الالعـــب عادل الرميحي 

منذ الدقيقة )30(.
وبالعودة إلى مجريات المباراة، فإن األحمر 
الشـــاب اســـتقبل هدًفـــا فـــي الدقيقـــة )25( 

عبـــر الالعب محمد الســـهل، قبـــل أن يطرد 
الرميحـــي )30(، وفـــي الدقيقـــة )39( نجح 

منتصر لهتيمي في مضاعفة النتيجة.
 وفي الشـــوط الثاني، حقق منتخبنا عودة 
قويـــة بتســـجيله هدفيـــن عبر ســـيد جواد 
حيدر وســـالم حسين في غضون 6 دقائق، 

إال أن المنتخـــب المغربـــي اســـتثمر النقص 
بتســـجيله  النتيجـــة  فـــي  وعـــاد  العـــددي 
هدفين عبـــر أنوار عزوزي وعمـــر العمراني 

في الدقيقتين )70( و)89(.
وســـيخوض منتخبنـــا لقـــاءه المقبـــل أمام 

مدغشقر يوم 20 فبراير الجاري.

من اللقاء

ســنة  20 تحــت  العــرب  لــكأس  األولــى  بالجولــة 
أحمر الشباب يخسر من المغرب

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو  شـــارك 
البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة، رئيـــس مركـــز 
المدربيـــن  لجنـــة  ســـكرتير  التطويـــر، 
اآلســـيوية محمـــد الـــذوادي فـــي اجتماع 
لجنـــة المدربيـــن اآلســـيوية والـــذي عقـــد 

مؤخًرا في العاصمة التايلندية بانكوك.
لجنـــة  اجتمـــاع  أن  الـــذوادي  وأكـــد   
المدربين اآلســـيوية شهد مناقشة العديد 
مـــن المواضيـــع والتقاريـــر ورفـــع العديـــد 
مـــن التوصيـــات أهمهـــا إطـــالق برنامـــج 
ا لرفع  لمســـاعدة االتحادات المتأخرة فنيًّ
مســـتوى نشاطها على المســـتوى المحلي 
واآلســـيوي، والعمـــل علـــى ترشـــيح عـــدد 
إلعدادهـــم  المتميزيـــن  المدربيـــن  مـــن 

كمحاضرين على المستوى القاري.
 كمـــا أوضـــح الـــذوادي أن اللجنة أوصت 
بتكليـــف عدد من أعضـــاء لجنة المدربين 
إلقامـــة سلســـلة مـــن الـــدورات والندوات 

اآلسيوية، كما تم ترشيح عدد من أعضاء 
والبطـــوالت  الـــدورات  لحضـــور  اللجنـــة 

اآلسيوية لعام 2020.
 وأضـــاف الـــذوادي أنـــه تـــم تكليفـــه مـــن 
قبل االتحاد اآلســـيوي لحضور االجتماع 
األوروبـــي  االتحاديـــن  بيـــن  التعاونـــي 

بمدينـــة  ســـيعقد  والـــذي  واآلســـيوي 
لوكســـمبورغ خـــالل الفترة مـــن 22 لغاية 
24 فبراير لمناقشـــة العديد من المواضيع 
الهامـــة المشـــتركة ووضع أجندة ســـنوية 
المدربيـــن  تأهيـــل  مجـــال  فـــي  للتعـــاون 

والمعسكرات للفرق.

محمد الذوادي خالل االجتماع

فــي اجتماعــه مــع األوروبــي لمجــال تأهيــل المدربيــن
الذوادي يمثل االتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة
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توج ســمو الشــيخ عيســى بن راشد بن عيسى آل خليفة الفائزين ببطولة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة للصقور، التي تأتي ضمن إطار النســخة السادســة من موســم 

ناصر بن حمد للصقور والصيد، بقرية البحرين الدولية لسباقات القدرة. 

وبهـــذه المناســـبة، هنـــأ ممثـــل جاللـــة الملك 
لألعمال الخيرية وشـــؤون الشباب مستشار 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة الفائزين في هذه األشـــواط، 
مشـــيدا ســـموه بمســـتوى المنافســـة العالـــي 
والـــروح الرياضيـــة التي ســـادت بيـــن مالك 

ومحبي الصقور.
ونوه ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
رياضـــات  تعيشـــه  الـــذي  الكبيـــر  بالتطـــور 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الشـــعبي  المـــوروث 
عموما ورياضات الصقـــور خصوصا؛ بفضل 
هـــذه  بهـــا  التـــي تحظـــى  الدعـــم والرعايـــة 
الرياضات من عاهـــل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، الـــذي 

التراثيـــة؛  للرياضـــات  الداعـــم األول  يعتبـــر 
كونهـــا رياضـــات ذات أهميـــة كبيـــرة تســـهم 
فـــي تعزيـــز قيـــم المواطنـــة باعتبارها جزءا 
مـــن الهويـــة البحرينيـــة، مؤكـــدا ســـموه أن 
بطوالت الصقور المحلية تساهم في إحياء 
التراث الوطني وعكس صورة حضارية عن 

موروث مملكة البحرين.
كما أشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
للصقاريـــن  المتطـــور  بالمســـتوى  خليفـــة 
البحرينييـــن، مبينـــا أن البطـــوالت المحليـــة 
ســـاهمت فـــي صقـــل هـــؤالء الصقاريـــن، ما 
جعلهـــم يحققـــون اإلنجازات فـــي البطوالت 
مجلـــس  دول  فـــي  تقـــام  التـــي  الخارجيـــة 

التعاون الخليجي. 
وتـــوج ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل 

خليفة الفائزيـــن بالمراكز الثالثة األولى في 
األشـــواط المختلفـــة للعمـــوم والمحترفيـــن 
خـــالل الحفـــل الـــذي قدمـــه اإلعالمـــي نادر 
بن جخير، إضافة إلى شـــوط ســـيف النخبة 
المحلـــي الـــذي شـــهد منافســـة شرســـة بيـــن 

صفوة الصقارين البحرينيين.
وعلى مســـتوى فئـــة العموم، حصل مشـــعل 
البوعينيـــن علـــى المركـــز األول فـــي شـــوط 
الشـــواهين فروخ، فيما جـــاء أحمد الهاجري 
ثانًيـــا، وحســـن العجمـــي ثالًثـــا، فـــي المقابل 
حقـــق عيســـى الغتـــم شـــوط الحـــرار فـــروخ 
وســـيف  الســـبيعي  محمـــد  علـــى  متفوًقـــا 

العجمي.
وفي شـــوط جيرات الشـــواهين فروخ، جاء 
محمـــد المري أوالً وثانيا، ثم ســـيف العجمي 
ثالًثـــا، أما في شـــوط جيـــرات الخلط فروخ 
حقق المركـــز األول محمد المري أيًضا، فيما 

حل بدر الهاجري ثانًيا وثالًثا.
وفـــي شـــوط جيـــرات الشـــواهين قرانيـــس، 
أحرز محمـــد عبدالرحمن المركز األول، فيما 

حـــل بـــدر الهاجري المركـــز الثاني، وعيســـى 
الـــذوادي المركـــز الثالـــث، بينمـــا عـــاد محمد 
السبيعي متوًجا بشوط الشواهين قرانيس، 
تارًكا المركز الثاني لحمد العجمي، فيما حل 

في المركز الثالث علي محمد كمبش.
وفـــي شـــوط الحـــرار قرانيس، تـــوج محمد 
عبدالرحمـــن بالمركـــز األول وبـــدر الهاجـــري 
ثانًيا وعيسى الذوادي ثالًثا، فيما عاد محمد 
عبدالرحمـــن ليتـــوج أوالً في شـــوط جيرات 
الخلط قرانيس، تارًكا المركز الثاني والثالث 

لبدر الهاجري.
وعلـــى مســـتوى أشـــواط المحترفيـــن فئـــة 
الفروخ، حقق محمـــد الهاجري المركز األول 
والثالـــث فـــي شـــوط الشـــواهين، ثـــم فريق 
“BHR” ثانًيا، بينمـــا حقق برغش المنصوري 
المركزيـــن األول والثاني في شـــوط الحرار، 
فيمـــا حـــل علـــي ســـعيد كمبـــش فـــي المركز 

الثالث.
عـــاود  أيًضـــا،  فـــروخ  الحـــرار  وفـــي شـــوط 
برغـــش المنصور حصوله على المركز األول، 

ثم محمـــد العجمي ثانًيا، وســـعد الدوســـري 
ثالًثا، أما على مستوى شوط جيرات الخلط 
فكانـــت المراكـــز الثالثـــة األولى مـــن نصيب 
محمـــد الهاجري وبرغش المنصوري و فريق 

.”BHR“
 ”BHR“ وفي أشـــواط القرانيس، حقق فريق
المركـــز األول والثالـــث فـــي شـــوط الحـــرار، 
ثـــم مبـــارك البوعينيـــن ثانًيا، أما في شـــوط 
جيـــرات الخلـــط أحـــرز برغـــش المنصـــوري 
المركز األول ومحمد الهاجري المركز الثاني 

ومبارك البوعينين المركز الثالث.
وفي شوط جيرات الشواهين، حقق برغش 
المنصـــوري المركزيـــن األول والثالـــث، فيما 

جاء ثانًيا مبارك البوعينين.
وفي شوط الطيارة )التحمل(، حقق عبدهللا 
الرميحـــي  وحمـــد  األول،  المركـــز  النعيمـــي 

المركز الثاني، وراشد المري المركز الثالث.
واحتكـــر برغـــش المنصـــوري بطولـــة النخبة 
الثالثـــة  المراكـــز  بتحقيقـــه  الجيـــرات  فئـــة 
األولـــى، كما حقق المنصـــوري بطولة النخبة 

فئة الشـــواهين والحرار، متفوًقا على فريق 
ومحمـــد  الثانـــي،  المركـــز  صاحـــب   ”BHR“

الهاجري صاحب المركز الثالث.
وعلـــى مســـتوى شـــوطي الصقـــار الصغيـــر، 
حقق محسن العجمي المركز األول، وسعيد 
المري ثانًيا، وسعد العجمي ثالًثا، فيما حقق 
فـــي  األول  المركـــز  الهاجـــري  عبدالوهـــاب 
الشـــوط الثاني، ثم أحمـــد البوعينيـــن ثانًيا، 

وعبدالرزاق القاسم ثالًثا.
كمـــا تم تتويـــج أبطال ســـباق الخيل العربي 
ضمن موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد، 
حيث حقق ســـمير داود المركز األول وسيد 
صالح عيسى المركز الثاني، وخليل إبراهيم 

المركز الثالث.
وفـــي الســـباق الثانـــي، حقـــق ســـيد صـــالح 
عيســـى المركز األول، ثم ســـمير داود المركز 

الثاني، وقاسم عباس المركز الثالث.
كما تم تتويج الصقار محمد الهاجري بجائزة 
أفضـــل تمثل خارجي لمملكة البحرين، بينما 

حقق فريق “BHR” جائزة الفريق المثالي.

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

ناصر بن حمد: جاللة الملك الداعم األول للرياضات التراثية
والصيــد الصقــور  موســم  مــن  السادســة  النســخة  أبطــال  يتــوج  راشــد  بــن  عيســى 

أحمد مهدي

علي مجيد
اليوم باربار يصطدم 

بالشباب والنجمة 
يلتقي توبلي



واصلــت اللجنة المنظمة لبطولــة أقوى رجل خليجي، إقامتها للتصفيات التأهيلية 
للتحــدي الخليجــي، إذ أنهــت جولتهــا في دولة الكويت الشــقيقة والتــي تعتبر ثاني 
محطــات مرحلــة التصفيــات التأهيليــة للمنافســات النهائيــة مــن البطولــة، والتــي 
اعتمد ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل خليفة النائــب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية إقامتها في شهر أبريل المقبل 
بالســاحة المقابلــة لحلبــة البحريــن الدوليــة، لتأتــي ضمن مبــادرات ســموه الداعمة 
للشــباب فــي المجاليــن الرياضــي واإلنســاني، حيث ســيتم تخصيص ريــع البطولة 

لدعم مرضى السرطان. 

بالتينيوم  ”معهد  بـ  التصفيات  وأقيمت 
الخليج  ــارع  عــلــى شــ ــع  ــواقـ الـ الــصــحــي” 
العربي بالعاصمة الكويت، وسط مشاركة 
واســعــة مــن العــبــي الــكــويــت، إذ شهدت 
ألعاب،   3 التأهيلية  التصفيات  منافسات 
هــي: رفــع الــجــذع ومشية الــفــالح ورفــع 
ــذي تــأهــل مــنــهــا أصــحــاب  ــ الـــســـيـــارة، والـ
ــى إلـــى الــمــرحــلــة  ــ ــثــالثــة األولـ الــمــراكــز ال

النهائية من البطولة. 
 وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس اللجنة 
خليجي  رجـــل  أقـــوى  لــبــطــولــة  المنظمة 
اللجنة  “إن  مــحــمــد  هللا  مـــاشـــاء  مــحــمــد 
اإلعداد  في  قد وضعت خطتها  المنظمة 
ــوى رجــل  والــتــنــظــيــم إلقـــامـــة بــطــولــة أقــ
خليجي، بما يتناسب مع توجيهات سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، من أجل 

إبراز وإنجاح هذا الحدث، الذي يقام ألول 
العربية،  الخليج  دول  منطقة  فــي  مــرة 
األخوية  الــروابــط  لتعزيز  يهدف  والـــذي 
بين دول المنطقة، والسعي نحو تشكيل 
الخليجية  للرياضة  الداعمة  الــشــراكــات 
ــام  ــسـ ــال األجـ ــمـ ــة كـ ــاضــ الســـيـــمـــا فــــي ريــ
واللياقة البدنية، والمساهمة في تشجيع 
لهذه  الممارس  الخليجي  الشباب  ودعــم 
الــفــرق التي  الــريــاضــة، مــن أجــل تشكيل 
المشرفة  بــالــصــورة  المنطقة  دول  تمثل 
هذا  من  الدولية  البطوالت  مختلف  في 
قد  المنظمة  اللجنة  أن  مضيًفا  الــنــوع”، 

الفرعية،  والفرق  العاملة  اللجان  شكلت 
لضمان سير العمل في التحضير بالشكل 
التأهيلية  الــمــرحــلــة  إلقـــامـــة  الــمــطــلــوب 
والــمــرحــلــة الــنــهــائــيــة مـــن الــمــنــافــســات”. 
الثالثة من  المرحلة  تقام  أن  المقّرر  ومن 
ــارات  اإلمــ بــدولــة  التأهيلية  التصفيات 

العربية المتحدة الشقيقة يوم 22 فبراير. 
فيما اعتمدت اللجنة المنظمة يوم السابع 
من مارس القادم موعد إقامة التصفيات 
في سلطنة عّمان الشقيقة. وكانت اللجنة 
ا للراغبين  المنظمة قد حددت موقًعا خاصًّ
العربية،  الخليج  دول  من  التسجيل  في 

www.gccstrongesman.( الموقع  عبر 
ا  com(، كما وحددت اللجنة حساًبا رسميًّ
gccstron� “االنستغرام”  على  (للبطولة 

gesman@(، إذ سيستقبل االستفسارات 
مــن خــالل خاصية “الــدايــركــت” فــي هذا 

الحساب.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

التصفيات التأهيلية لبطولة أقوى رجل خليجي

من المنافسات محمد ما شاء الله

من الفعالية

Sports@albiladpress.com19

أعــاد الناقــد الرياضــي ريــاض الذوادي اإلثارة لدورينا الكروي على الصعيد اإلعالمي، حينما أشــار إلى أن نادي المحرق له األفضلية 
في خوض مبارياته على ملعبه استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد.

هـــذه الــكــلــمــات أثــارهــا الـــــذوادي عبر 
ــكــن صــداهــا طــغــى على  تــغــريــدة، ول
و”هيجت”  بأكمله،  الرياضي  الشارع 
منتسبي قلعة عراد الذين لم يقبلوها 
قاله  مــا  ألن  لــيــس  وتــفــصــيــال،  جملة 
كذب أو يشوبه الشك، بل ألنها صادرة 
من ريــاض الــذوادي الــذي له صوالت 
المحرقاوية  الجماهير  مــع  وجـــوالت 
من النقد الجريء واصطياد األخطاء 
في دورينا، والتي يتم التحسس منها 

وكشفها على المأل دون خوف!

ال يوجد تكافؤ

الــفــرص  تــكــافــؤ  عــن  نــتــحــدث  حينما 
فيما  وتحديدا  الرياضي  الجانب  في 
تلعب كل  أن  يعني  بالمالعب،  يتعلق 

المالعب  على  متساٍو  بشكل  الــفــرق 
ــمــتــوفــرة الحــتــضــان الــمــنــافــســات،  ال
دورينا،  في  حاليا  يحدث  كما  وليس 
المحرق  فــريــق  تــفــوق  يشهد  ــــذي  وال
ملعبه  على  مبارياته  غالبية  بخوض 
وبــيــن جـــمـــهـــوره، وهــــذا بــكــل تــأكــيــد 
ويعطي  الفرص  تكافؤ  معنى  يعكس 

أفضلية لفريق على حساب اآلخر.

ماذا تقول األرقام؟ 

المحلية  الــمــســابــقــات  انـــطـــالق  مــنــذ 
والمحرق  الجاري  الرياضي  للموسم 
لــعــب 8 مــبــاريــات عــلــى أرضـــه وبين 
4 مباريات في دوري ناصر  جمهوره، 
النجمة،  )الحد، األهلي،  أمام  بن حمد 

البسيتين(.

أخرى في  مباريات   4 المحرق  ولعب 
وبين  ملعبه  على  الملك  جاللة  كــأس 
فريق  مع  واإليــاب  الذهاب  جمهوره، 
البحرين لدور الـ 16، وبنفس الشاكلة 

مع قاللي لحساب دور الـ 8.
دور  إيــــاب  مـــبـــاراة  أنـــه سيلعب  كــمــا 
نصف النهائي مع المنامة في الملعب 
نــفــســه، وأيـــضـــا ســيــســتــهــل مــشــواره 
بحسب  الثاني  القسم  منافسات  في 
جدول المسابقة لدوري ناصر بن حمد 
بمواجهة البسيتين على الملعب ذاته.

الخالصة

ــدول  ــي جــ بـــهـــذه األرقــــــــام الـــمـــوثـــقـــة فــ
للجميع  يتأكد  الكرة،  باتحاد  المسابقات 
بأن المحرق يمتلك األفضلية المطلقة عن 

باقي الفرق األخرى في خوض المباريات 
على  منصب  التركيز  وأن  ملعبه،  على 
خليفة  آل  محمد  بن  علي  الشيخ  استاد 
الفرص حتى  بعراد وتناسي مبدأ تكافؤ 

الوطني  البحرين  استادّي  ان  ذكرنا  وان 
يخضعان  ــريــاضــيــة  ال خــلــيــفــة  ومــديــنــة 
األهــلــي  الـــنـــادي  اســتــاد  فــهــنــاك  للصيانة 
مسرحا  يكون  ان  والمفترض  بالماحوز 

للمحرق طالما الملعب مخصص ومعتمد 
ــقــات الــمــحــلــيــة عــلــيــه..  ــمــســاب ــة ال ــامـ إلقـ
ما  وكل  األرقــام  هذه  بعد  هنا:  والسؤال 
ذكر، ألم يكن للمحرق األفضلية المطلقة؟

ــان ــارات ــب ــت م ــق ــب ــى مــلــعــبــه وت ــل ــأس ع ــكـ ــدوري والـ ــ ــ ــن ال ــم ــب 8 مــبــاريــات ض ــع ل

بهذه األرقام... ألم تكن للمحرق األفضلية المطلقة؟

مدينة عيسى يكسب االتحاد بخماسية
“الثانية” ــدوري  لـ  12 الــجــولــة  خــتــام  فــي  يــتــعــادالن  والــبــديــع  قــالــي 

أســفرت نتائــج ختــام منافســات الجولة الثالثة عشــر لــدوري الدرجــة الثانية 
لكرة القدم عن فوز مدينة عيســى على االتحاد بنتيجة )0-5(، وتعادل قاللي 

مع البديع )1-1(، في المباريات التي أقيمت مساء أمس.

في المباراة التي أقيمت على ملعب 
عيسى  مدينة  حقق  حمد،  مدينة 

فوزا سهال على حساب االتحاد.
وجــــــاءت أهــــــداف فـــريـــق مــديــنــة 
عيسى على النحو اآلتي: بريتو في 
الدقائق )15( و )83( و )87(، عبدهللا 

سيف )65( وطالل النعار )90(.
خليل،  أحمد  الحكم  الــمــبــاراة  أدار 
وعاونه نواف شاهين وعبدالرحمن 
الــرابــع عبدهللا  والحكم  الــدوســري، 

قاسم.
أقيمت على  الــتــي  الــمــبــاراة  وفــي 

اســتــاد األهـــلـــي، نــجــح قــاللــي في 
كسب نقطة ثمينة أمام البديع بعد 
أن سجل هدفا قاتال في اللحظات 

األخيرة من عمر المباراة.
دانــيــال في  الــالعــب  للبديع  تــقــدم 
عبدالرحمن  وعــادل   ،)38( الدقيقة 

سعيد سالم في الدقيقة )90+2(.
إســمــاعــيــل  الــحــكــم  الـــمـــبـــاراة  أدار 
حـــبـــيـــب، وعـــــاونـــــه ســـيـــد جـــالل 
والحكم  حسن،  وجــاســم  محفوظ 

الرابع علي السماهيجي.
منافسات  افــتــتــاح  نتائج  وكــانــت 

فـــوز  ــن  عــ ــرت  ــ ــف أســ  13 الـــجـــولـــة 
المالكية على سترة )0�2( واالتفاق 

على التضامن )0�1(.
ومع ختام الجولة 13 يكون ترتيب 
نقطة   33 كاآلتي:المالكية  الــدوري 
من   22 البحرين  مــبــاراة،   11 مــن 

 20 قاللي   ،12 من   21 البديع   ،11
 ،12 من 12، مدينة عيسى 19 من 
9 من  11، االتــحــاد  17 مــن  ســتــرة 
والتضامن   ،11 من   8 االتفاق   ،12
في المركز األخير بال نقاط من 11 

مباراة.

من لقاء مدينة عيسى واالتحاد

نظمت أكاديمية البحرين للشطرنج فعالية 
تزامًنا مع يوم البحرين الرياضي، وقد تم 
الــمــزج فيها بــيــن الــجــهــد الــبــدنــي وكــذلــك 
السليم  “العقل  لمقولة  ترسيًخا  الذهني؛ 
ــارك عــدد  ــد شــ فــي الــجــســم الــســلــيــم”. وقـ
مدرسة  من  وبنات  بنين  الطلبة  من  كبير 
ــداع الــخــاصــة فــي هـــذه االحــتــفــالــيــة،  ــ اإلبـ
ــركــض  وال الــمــشــي  فــقــرة  تخللتها  حــيــث 
ولعب  بالقضيبية،  األنــدلــس  حديقة  فــي 
مباريات شطرنج وحل مسائل ذهنية في 

الشطرنج.
تيسير  محمد  الدولي  األستاذ  صرح  وقد 
أن اليوم الرياضي البحريني ليس مقتصًرا 
على المجهود البدني، بل هو أشمل ويهتم 
كانت  والفعالية  كــذلــك،  العقل  بتنشيط 
فرصة لتعريف الطلبة أن النشاط الذهني 
البدء  وأهمية  بعضهما،  يكمالن  والبدني 
في اتباع نمط حياة للرياضة فيه نصيب 
كبير، وأن الوعي بهذا األمر ينعكس إيجاًبا 

على حياة الفرد والمجتمع.

فعالية الشطرنج باليوم الرياضي

فريق المحرق لكرة القدم 

قــّررت اللجنــة المنظمــة لبطولــة الميثــاق الكرويــة الثانية للناشــئين والتي 
تنظمهــا المونديــال للترويــج والتســويق الرياضــي، أن يكــون يــوم الرابــع 
والعشــرين مــن فبرايــر الحالــي موعــًدا النطــالق البطولــة التــي ينتظرهــا 

عشاق اللعبة للسنة الثانية على التوالي.

لقب  على  فــرق   6 وستتنافس   
نــادي ســار، مركز  البطولة وهــي: 
مركز  الــنــجــوم،  دمــســتــان،  شباب 
ــز شــبــاب  ــركـ ــاب الـــقـــريـــة، مـ ــبـ شـ

الشاخورة، ومركز شباب السهلة.
 وكانت قرعة البطولة قد أقيمت 
بـــصـــالـــة مـــركـــز شـــبـــاب الــقــريــة 
الدعم  والذي قدم كل  الرياضي، 

هــذا  إلقــامــة  للجنة  والــمــســانــدة 
الحدث.

وأشرف على القرعة مكي سعيد 
بالبطولة  الــفــنــيــة  الــلــجــنــة  مــديــر 
وبــحــضــور الــنــاشــط االجــتــمــاعــي 
إبراهيم مطر  الكابتن  والرياضي 
خميس  صقر  الوطني  والــمــدرب 
وأحمد تلفت اختصاصي العالج 
الطبيعي بالبطولة وممثلي الفرق 

المشاركة.
ــكــــف الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة  ــعــ ــ وت
األمــور  جميع  إنــهــاء  على  ا  حاليًّ
التي  البطولة  بــإقــامــة  المتعلقة 
النسر  نــادي  ملعب  سيستضيفها 
ــاد، إذ  ــمــاب ــذهــبــي بــمــنــطــقــة ســل ال
المباريات  جــدول  إصــدار  سيتم 
باإلضافة لتجهيز الملعب وكل ما 

يتعلق بالبطولة.

24 فبراير انطالق بطولة الميثاق الكروية للناشئين
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سبورت

مندوبو الفرق مع اللجنة المنظمة بعد القرعة

سبورت

سبورت

انتهاء جولة 
الكويت في ثاني 

المحطات

أحمد مهدي



تحــت رعايــة رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى محمــد عبداللطيف 
بــن جــال، تنطلق اليــوم بطولة األندية للميــدان والمضمار لفئتي الشــباب 
واألشــبال والتــي ســتقام علــى اســتاد مدينــة خليفــة الرياضيــة علــى مدار 

يومي الثاثاء واألربعاء بتنظيم من االتحاد البحريني أللعاب القوى.

يتضمن  فبراير   18 الثالثاء  اليوم  برنامج   
األشــبــال  فئتي  على  مــوزعــة  مسابقة   12
المسابقات  ــى  أول ستبدأ  حيث  والــشــبــاب، 
)أشــبــال(  الجلة  دفــع  بنهائي   4:00 الساعة 
المسابقات  البرنامج  بــاقــي  يتضمن  فيما 
الساعة  )شباب(  الجلة  دفع  نهائي  التالية: 
حــواجــز  مــتــر   110 ســـبـــاق  نــهــائــي   ،4:30
)شباب( الساعة 5:00، نهائي الوثب الثالثي 
العالي  القفز  نهائي   ،5:00 الساعة  )شباب( 
)شباب( الساعة 5:00، نهائي سباق 80 متر 
حواجز )أشبال( الساعة 5:15، نصف نهائي 
سباق 100 متر )شباب( الساعة 5:25، نهائي 

الوثب الطويل )أشبال( الساعة 5:30، نهائي 
سباق 400 متر )شباب( الساعة 5:35، نهائي 
سباق 100 متر )شباب( الساعة 6:10، نهائي 
 ،6:20 الساعة  )شــبــاب(  متر   1500 ســبــاق 
نهائي سباق 4x100 )شباب( الساعة 6:30.

 19 األربعاء  غد  يوم  برنامج  يتضمن  فيما 
فبراير 13 مسابقة موزعين كالتالي: نهائي 
الساعة  )شــبــاب(  حــواجــز  متر   400 ســبــاق 
الساعة  )شباب(  الرمح  رمــي  نهائي   ،5:00
5:00، نهائي الوثب الطويل )شباب( الساعة 
الساعة  )أشبال(  العالي  القفز  نهائي   ،5:00
5:00، نصف نهائي سباق 200 متر )شباب( 

متر   80 سباق  نهائي  نصف   ،5:15 الساعة 
)أشبال( الساعة 5:30، نهائي قذف القرص 
 800 سباق  نهائي   ،5:35 الساعة  )شــبــاب( 
 200 نــهــائــي   ،5:45 الــســاعــة  )شــبــاب(  مــتــر 
متر   80 نهائي   ،6:00 الساعة  )شباب(  متر 
متر   1000 نهائي   ،6:15 الساعة  )أشــبــال( 

متر  آالف   3 نهائي   ،6:30 الساعة  )أشبال( 
متر   4x400 نهائي   ،6:45 الساعة  )شباب( 

)شباب( الساعة 7:15.
إدارة االتحاد   هذا وقد أكد عضو مجلس 
ــقـــوى رئـــيـــس لجنة  ــعـــاب الـ الــبــحــريــنــي أللـ
أحمد  عــلــي  محمد  والــمــســابــقــات  الــحــكــام 

مسابقات  جميع  النطالق  اللجنة  جاهزية 
ــمــشــاركــة األنـــديـــة  الـــمـــيـــدان والــمــضــمــار ب
ــلــجــنــة قــامــت  ال األعــــضــــاء، مـــوضـــًحـــا أن 
فترة  مــنــذ  للبطولة  ــداد  ــ واإلعـ بالتحضير 
المسابقات  بالقصيرة إلخراج جميع  ليست 
إرســـال جميع  تــم  كما  األمــثــل،  النحو  على 

األنظمة واللوائح الخاصة بالمسابقات إلى 
عليها،  لإلطالع  والمدربين  األندية  ممثلي 
ستقام  األشبال  بطولة  أن  إلى  النظر  الفًتا 
لالعبين 15-14 سنة )مواليد 2006-2005(، 
فيما ستقام منافسات الشباب لالعبين -18

19 سنة )مواليد 2001-2002(.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

اليوم انطالق بطولة الميدان والمضمار

من مسابقات الموسم الماضي بالميدان والمضمار محمد علي أحمد محمد عبداللطيف بن جالل
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 عيسى حمزة.. النائب األول لرئيس االتحاد الدولي للكرة الطائرة، والنائب األول لرئيس االتحاد اآلسيوي، شخصية كويتية وقامة رياضية خليجية وعربية 
ا  ا وقاريًّ كبيرة يفتخر بها أبناء الوطن العربي والقارة اآلسيوية جمعاء بعدما فرض بصمته ليصبح واحًدا من أهم الشخصيات في عالم الكرة الطائرة دوليًّ

واسًما المًعا في سماء الكرة الطائرة العربية وواحًدا من أبرز الداعمين والفاعلين على الساحة الدولية والقارية والعربية.
 ونظًرا لما يتمّتع به الكويتي عيسى حمزة من خبرة إدارية وعاقات قوية وسمعة طيبة فإنه بات مرشًحا لرئاسة االتحاد اآلسيوي خلًفا للسعودي صالح بن 

ناصر الذي سيترك منصبه ليخلد إلى الراحة بعد عطاء طويل في خدمة الرياضة بشكل عام والكرة الطائرة بشكل خاص.
“البــاد ســبورت” حــاورت عيســى حمــزة عــن كل مــا يتعلق بانتخابات االتحاد اآلســيوي لنخرج بتلــك الحصيلة القيمة مــن المعلومات وآخر األخبــار في اللقاء 

التالي.

 متى ستجرى انتخابات االتحاد  «
اآلسيوي؟

 لــقــد فــتــح بـــاب الــتــرشــح لمنصبي 
الرئاسة والعضوية لمجلس اإلدارة 
ــجــان مــنــذ شــهــر يــنــايــر  ــل وبـــاقـــي ال
عــلــى أن يــغــلــق بـــاب الــتــرشــح في 
اجتماع  سيعقد  فيما  ــارس،  مـ  10
واالنتخابات  العمومية  الجمعية 
الــمــقــبــل  يــونــيــو  و16   15 يـــومـــي 
بانكوك،  التايلندية  العاصمة  فــي 
ا  حاليًّ يعكف  اآلســيــوي  واالتــحــاد 
للجمعية  والتحضير  اإلعــداد  على 
ونتمنى  واالنــتــخــابــات  الــعــمــومــيــة 
التوفيق لكل المرشحين وباألخص 

المرشحين العرب.
للترشح  نــيــة  لــديــك  بـــأن  سمعنا   -
لمنصب الرئاسة، فهل هذا صحيح؟
 بــعــدمــا قـــّرر الــســعــودي صــالــح بن 
ناصر عدم الترشح لرئاسة االتحاد 
االنتخابية  ــدورة  ــ ال فــي  اآلســيــوي 
الراحة  في  رغبته  بسبب  القادمة 
الــطــائــرة  ــكــرة  ال بــعــدمــا خـــدم لعبة 
لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، تــلــقــيــت عــدة 
ــادات وطــنــيــة  ــاالت مـــن اتــــحــ ــصـ اتـ
الــقــارة اآلســيــويــة طلبت مني  فــي 
ولغاية  الرئاسة،  لمنصب  الترشح 
هذه اللحظة لم أحسم أمر ترشحي 
من  المزيد  هناك  ومـــازال  للرئاسة 
ــقـــرار الــمــنــاســب  الـــوقـــت التـــخـــاذ الـ
بشكل  االنتخابي  الوضع  ودراســـة 
أفـــضـــل والـــبـــحـــث عـــن الــمــصــلــحــة 
بين  فيما  والــتــوافــق  للعبة  العامة 

المرشحين العرب.
 أليس من المفترض أن يبقى  «

ا؟ مقعد الرئاسة عربّيً

ــد الــلــعــبــة  ــواعــ ــن قــ ــكـ صـــحـــيـــح، ولـ
العرب  فنحن  تغّيرت،  االنتخابية 
ــن الــمــنــظــومــة اآلســيــويــة  ــزء مـ جــ
من  فقط  عربية  دولــة   12 ونشّكل 

64 دولــــة عــضــًوا  أصــــل 
ــذا  ــاد، وهــ ــحــ ــ ــاالت ــ ب
يعني أن هناك 52 
ــحــاًدا آخــر غير  ات
عـــربـــي، وتــكــتــلــنــا 

منطقة  فـــي  يــتــمــثــل 
غــرب آســيــا فقط من 
5 مناطق تقسم  أصل 
ــويـــة  ــيـ ــارة اآلسـ ــ ــقـ ــ الـ
آسيا،  وسط  )منطقة 
آســيــا،  غـــرب  منطقة 

مــنــطــقــة شـــرق آســيــا، 
مــنــطــقــة أوقــيــانــوســيــا، 

مـــنـــطـــقـــة جــــنــــوب شـــرق 
نشعر  ال  أن  ويــجــب  آســيــا( 

نــريــد أن  االتــحــادات األخـــرى بأننا 
ا  وحاليًّ المناصب،  على  نستحوذ 
ــد 5 أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس  يــــوجــ
بينهم  من  اآلسيوي  االتحاد  إدارة 
أنـــا وجــهــاد خــلــفــان مــن الــبــحــريــن، 
اإلمــارات،  من  عبدالملك  وإبراهيم 
اإلمــارات،  من  عبدالملك  وإبراهيم 

الــكــواري من قطر،  وعلي 
ــدد ليس  ــو عــ وهــ

ومع  بالقليل، 
فإننا  ذلك 

المقعد  يــكــون  أن  على  حــريــصــون 
لــصــالــحــنــا ولـــكـــن بـــعـــد الـــتـــوافـــق 
بشكل  االنتخابي  المشهد  ودراســة 
جــيــد وتـــبـــادل وجــهــات الــنــظــر مع 
واألهم  الوطنية،  االتــحــادات  كافة 
التوافق بين العرب أنفسهم لتوحيد 

المواقف والجهود.
وبين  بينك  تنسيق  هناك  وهــل   -
بـــن محمد  عــلــي  الــشــيــخ 
رئيس  خليفة  آل 
العربي  االتحاد 
لـــــــــلـــــــــكـــــــــرة 

الطائرة؟
لقد  ــم،  ــعـ نـ
الـــتـــقـــيـــت 
لشيخ  ا

بدولة  خليفة  آل  محمد  بــن  علي 
الكويت أثناء تواجده على هامش 
بــطــولــة األنـــديـــة الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
وجهات  وتبادلنا  مؤخًرا  اختتمت 
الكثير  حيال  توافق  وهناك  النظر، 
من األمور التي تخص االنتخابات، 

وطرحنا العديد من األفكار.
في حال عدم ترشحك لمنصب  «

الرئاسة هل سترشح لمنصب نائب 
الرئيس؟

ــا  ــتــأكــيــد، فـــأنـــا ســـأرشـــح رســمــيًّ بــال
فــي حــال  الــرئــيــس  نــائــب  لمنصب 
لمواصلة  لــلــرئــاســة  تــرشــحــي  عـــدم 
خدمة لعبة الكرة الطائرة اآلسيوية، 
ومثلما قلت لك بأنني لم أتخذ قراًرا 
ا بشأن الرئاسة، فنحن ال نريد  نهائيًّ
بأن  القارة  أن يعتقد اآلخــرون في 
المناصب  الحتكار  يسعون  العرب 
لصالحهم، وال نريد أن نتخذ خطوة 
قد تنقلب علينا وتؤثر بشكل سلبي 
المنطقة،  في  ودورنــا  على سمعتنا 
يكون  أن  للرئاسة يجب  فترشحي 

مبني على التوافق.
لقد صرحت بإحدى الصحف  «

الكويتية بأن االتحاد اآلسيوي 
سيسعى العتماد البطوالت 

الخليجية لتكون مؤهلة للبطوالت 
الخليجية، كيف ومتى ستطبقون 

هذا القرار؟

 فــي الــبــدايــة يــجــب أن أوضــح 
السابق كانت  ا، ففي  أمًرا مهمًّ
البطوالت الخليجية مؤهلة 
ــبـــطـــوالت اآلســـيـــويـــة  ــلـ لـ
وهــــــــــو أمــــــــــر لـــيـــس 
ــد، فــبــطــل  ــديـ ــجـ ــالـ بـ
ــج ســــــواء  ــيــ ــ ــل ــخــ ــ ال
ــطــوالت األنــديــة  ــب ب
على  المنتخبات  أو 
يمثل  الــمــثــال  سبيل 
مــنــطــقــة غــــرب آســيــا 
ــة  ــ ــدي ــ ــة األن ــولـ ــطـ فــــي بـ
وبـــطـــوالت الــمــنــتــخــبــات 
اآلســيــويــة، وبــعــد ذلك 
ــام فــي  ــظــ ــ ــن ــ ــر ال ــيـ ــغـ تـ
االتــــــــحــــــــاد 

اآلســيــوي وأصــبــح بــإمــكــان جميع 
ــة الـــمـــشـــاركـــة فــــي بــطــولــة  ــ ــدي ــ األن
بطولة  وبالمثل  اآلسيوية  األندية 
تصفيات  أي  دون  مــن  المنتخبات 
تأهيلية أو ما شابه ذلك، وكان عدد 
محدد  وغير  مفتوًحا  المشاركين 
بعدد، وهناك توّجه مطروح من قبل 
اآلســيــوي  بــاالتــحــاد  الفنية  اللجنة 
بطولتي  فــي  المشاركة  تكون  ألن 
األنـــديـــة والــمــنــتــخــبــات اآلســيــويــة 
لنضمن مشاركة  بتصفيات  مقرونة 
حيث  المسابقة،  تثري  قوية  فــرق 
نريد أن يكون عدد الفرق المشاركة 
بــبــطــولــة األنـــديـــة ثــمــانــيــة، وعـــدد 
منتخًبا   16 المشاركة  المنتخبات 
فــقــط، وهــنــا ال نــقــصــد االعـــتـــراف 
وإنما  فقط  الخليجية  بالبطوالت 
عــام  بشكل  اإلقــلــيــمــيــة  ــبــطــوالت  ال
لتكون مؤهلة للبطوالت اآلسيوية.

لقد تم طرح مقترح لتشكيل  «
اتحادات للمناطق، وتحديًدا اتحاد 

غرب آسيا للكرة الطائرة فهل أنت 
مؤيد لهذا المقترح؟

نــعــم إنـــنـــي أؤّيـــــد تــشــكــيــل اتــحــاد 
لدول غرب آسيا والذي يتكون من 
مجموعة  هــنــاك  ا  فحاليًّ دولـــة،   12
ــتــرأســهــا  ــمــنــطــقــة غـــــرب آســـيـــا ي ل
اإلمــــاراتــــي إبـــراهـــيـــم عــبــدالــمــلــك، 
بمشيئة  ا  رسميًّ االتــحــاد  وسيشهر 
2020 ولم  الــحــالــي  الــعــام  هللا فــي 
يتبق إال بعض اإلجراءات البسيطة 
ــم تــشــكــيــل لــجــنــة خــاص  بــعــدمــا تـ

لتكوين هذا الكيان.

وما الفائدة من تشكيل اتحاد  «
لمنطقة غرب آسيا؟

غرب  لمنطقة  اتــحــاد  تشكيل  بعد 
آســيــا فــإنــه ســيــكــون تــابــًعــا بشكل 
الدولي، ومتطلبات  لالتحاد  مباشر 
ــود جمعية  تــشــمــل وجــ ــراف  ــتـ االعـ
ومكتب  أســاســي  ونــظــام  عمومية 
تنفيذي وأمين سر وأمين صندوق 
ــاب بـــنـــكـــي، وحـــيـــنـــهـــا فـــإن  ــســ وحــ
مالي  دعــم  على  سيحصل  االتحاد 
ــاد الـــدولـــي في  مــبــاشــر مـــن االتـــحـ
حسابه، باإلضافة إلى الدعم الفني 
التجهيزات  ومنحه  واللوجستي 
وكـــــل أشــــكــــال الــــدعــــم األخـــــــرى، 
االتحاد هي مسألة وقت  وتشكيل 

فقط.

هل لك من كلمة أخيرة؟ «

إلى  الجزيل  بالشكر  أتقّدم  أن  أود 
خليفة  آل  محمد  بــن  علي  الشيخ 
والبحريني  العربي  االتحاد  رئيس 
من  يقدمه  ما  على  الطائرة  للكرة 
المرشحين  لجميع  ومساندة  دعــم 
ــاد  ــا دعـــــم االتــــحــ ــًنـ ــّمـ ــثـ ــرب، مـ ــ ــعـ ــ الـ
سنوات  مـــدار  على  لــي  البحريني 
ــدولـــي  ــاديــــن الـ عــمــلــي فــــي االتــــحــ
أيــام  مــنــذ  فالبحرين  واآلســيــويــة، 
محمد جاسم حمادة لم تقصر معي 
وكــانــت مــن أوائـــل الـــدول الداعمة 

لي.

عيسى حمزة: بن ناصر سيرتاح.. وأفّكر بالترشح لرئاسة اآلسيوي
 نائـــب رئيـــس االتحـــاد الدولـــي للطائـــرة: أســـعى إلـــى التوافـــق فيمـــا بيـــن المرشـــحين العـــرب

حسن علي

علي بن محمد يكرم عيسى حمزة في بطولة األندية الخليجية بالكويت مؤخرا

العرب يشّكلون 
12 دولة من 

أصل 64 والرئاسة 
“باي باي”

إشهار اتحاد 
غرب آسيا العام 

الجاري 

إعادة هيكلة 
البطوالت اآلسيوية.. 

8 بطوالت لألندية 
و16 للمنتخبات
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تشــهد عــروض بداية العام من التســهيالت للســيارات الوكيل والمــوزع الحصري لعالمة 
Foton Motor إقباالً كبيًرا من قبل الجمهورالكريم، وذلك ألسعارها التنافسية والمزايا 

المتعددة التي تطرحها الشركة للزبائن بأقساط مرنة ومعامالت سريعة وودية.

 Foton Motor مـــن جانبه، قال مديـــر مبيعات 
حسين الوداعي “كعادتنا في شركة التسهيالت 
للسيارات نســـعى لتوفير أحدث العروض التي 
تالقـــي إقباالً منقطـــع النظير من قبـــل العمالء 
الراغبين في اقتناء أحد طرازاتنا التي تناسب 
فـــي جميـــع  التجاريـــة  أعمالهـــم ومتطلباتهـــم 
الفئـــات التجارية، لنوفر لهـــم كل ما يحتاجونه 
مـــن حيـــث الجـــودة والمتانـــة والقوة والســـعر 
المناســـب، وخدمات ما بعد البيع، ونحن ندعو 
العمالء لالســـتفادة من هذه العروض المتوفرة 

لفترة محدودة بأقل تكلفة للتشغيل”. 
الحلـــول  جميـــع  “نوّفـــر  الوداعـــي  وأضـــاف   
التجارية لألفراد والشـــركات عن طريق توفير 
جميـــع الطـــرازات التجارية الخفيفـــة والثقيلة 
منهـــا: ســـيارات نقـــل البضائـــع )البـــاص والبيك 

آب( وباصـــات نقـــل الـــركاب والمركبات 
الثقيلة وغيرها الكثير بأقل األســـعار 

العـــرض  ويشـــمل  المملكـــة  فـــي 
على خيار اســـتبدال ســـياراتهم 
جديـــدة  بأخـــرى  القديمـــة 
تشـــمل  مميـــزة  بباقـــات  ـــا  كليًّ
ومانـــع  والتأميـــن  التســـجيل 
الصـــدأ، إضافة إلـــى الصيانة 
للمركبـــة لمـــدة 3 ســـنوات أو 
70.000 كيلو متر عوًضا عن 
60,000 كم ســـابًقا والضمان 

 3 لمـــدة  الممتـــد  الذهبـــي 
كيلـــو   100.000 أو  ســـنوات 

متر والحلول التمويلية بأســـعار 
فائدة تنافسية”.

تسلمت شركة تاكسي العربية، الرائدة في مجال توفير خدمات 
ســـيارات األجـــرة فـــي البحريـــن، أســـطوالً مـــن ســـيارات تويوتا 
Camry هايبرد الكهربائية من شركة إبراهيم خليل كانو، الوكيل 

الحصري لسيارات تويوتا في المملكة. 
 حيـــث قام المديـــر العام التنفيذي للمبيعات في شـــركة إبراهيم 
كانو، إســـماعيل أكبر، بتسليم األســـطول للعضو المنتدب لشركة 
تاكســـي العربيـــة، توفيق القطـــان وذلك في معـــرض تويوتا في 
ســـترة.   وتحـــدث القطـــان عـــن أهميـــة تزويد أســـطول الشـــركة 
 Camry هايبـــرد، قائالً “يأتي شـــراء ســـيارات Camry بســـيارات
هايبـــرد متوافًقـــا مـــع توجهنـــا االســـتراتيجي نحـــو حلـــول نقـــل 
مســـتدامة. توفر شركة تاكســـي العربية خدماتها في كل أرجاء 
البحرين، وهو ما دفعنا للمســـاهمة من خالل هذا األســـطول في 

الحد من انبعاثات الكربون الضارة”. 
 تعـــد ســـيارة تويوتـــا Camry هايبرد خيـــاًرا مفضـــالً للعديد من 
الشـــركات وذلـــك لجمعهـــا بيـــن المتانـــة، األداء القـــوي والصديق 

للبيئة، التسارع السلس والكفاءة العالية في استهالك الوقود.

حسين 
الوداعي

الوداعي: نوّفر الحلول التجارية بأقساط تبدأ بـ 110 دنانير
Foton Motorتزايد اإلقبال على عروض بداية العام لـ “تاكسي العربية” تتسّلم “تويوتا Camry هايبرد”

احتفلت لجنة يوسف وعائشة المؤيد لألعمال الخيرية، التابعة لشركة يوسف 
خليـــل المؤيـــد وأوالده، مؤخـــًرا، في مقر مبـــادرة “ابتســـامة”، التابعة لجمعية 
المســـتقبل الشـــبابية والمعنية بتقديـــم الدعم النفســـي واالجتماعي لألطفال 
مرضـــى الســـرطان وأوليـــاء أمورهم، بأعياد ميالد تســـعة أطفال مـــن أبطالها 
الصغار مرضى السرطان، وذلك في مقر الجمعية الجديد بمنطقة أم الحصم.
 وأقيم الحفل بحضور رئيســـة لجنة يوسف وعائشة المؤيد لألعمال الخيرية 
ســـلوى المؤيد.  وأعربت المؤيد، عن ســـعادتها بمشـــاركة أبطال “ابتسامة” من 
األطفـــال الصغـــار مرضـــى الســـرطان فرحتهـــم بأعيـــاد ميالدهم مـــع أهاليهم، 
مشـــيرة إلـــى أن هـــذه الرعاية تأتي في إطار اهتمام اللجنة بإرســـاء مشـــاريع 
تكافليـــة فـــي المجاالت الخيريـــة المختلفة مثـــل دعم الفئـــات الخاصة وكبار 
الســـن.  من جانبـــه، أوضح رئيس جمعية المســـتقبل الشـــبابية صباح الزياني 
أن هذا الحفل يأتي في إطار اهتمام مبادرة “ابتســـامة” في تحســـين الصحة 
النفســـية للطفـــل المريـــض، األمر الذي يســـاعدهم علـــى مجابهة هـــذا المرض 

والشفاء بإذن هللا تعالى.

“المؤّيد” تحتفل بـ”ميالد” مصابي السرطان

ُكرمت زين البحرين، شركة االتصاالت الرائدة في 
المملكة مؤخرا مـــن وزارة اإلعالم؛ لرعايتها حملة 
ضد مواجهة إساءات وسائل التواصل االجتماعي 
تحت عنوان “قل خيًرا”، والتي بدأت في 26 يناير 

لمدة أسبوعين.
وقامت الشـــركة برعاية الحملة من خالل إرســـال 
الرســـائل ونشـــرها على حســـاب وســـائل التواصل 
“زيـــن”  تكريـــم  وتـــم  بهـــا.  الخاصـــة  االجتماعـــي 
األســـبوع الماضي فـــي حفل إطـــالق الحملة الذي 
أقيـــم فـــي مجمـــع األفنيـــوز بحضور وزير شـــؤون 

اإلعالم علي بن محمد الرميحي.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي إلدارة االتصال وعالقات 
المستثمرين عبدهللا بن خالد آل خليفة “يعد سوء 
اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعـــي شـــيء 
عالميـــا وغالبا ما يصعب رؤية عالماته؛ ألن الكثير 
منها يتم عبـــر العالم االفتراضي . لذلك تفخر زين 
البحريـــن برعايـــة هـــذه الحملة التي تبنـــي الوعي 
وتســـاعد النـــاس علـــى تعلـــم تأثير الكلمـــات عليها 

وذلك على أمل تغيير الجيل الحالي والقادم”.

زين البحرين ترعى حملة “قل خيًرا”

البحريـــن،  رويـــال  مستشـــفى  تنّظـــم 
البحريـــن  مؤتمـــر  المقبـــل،  الخميـــس 
الثانـــي لـــداء الســـكري والغـــدد الصمـــاء 
بالتعاون مع جمعية الســـكري البحرينية 
وذلـــك  وآيكـــوم،   ”QTC“ وشـــركتي 
تحـــت رعايـــة رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للصحـــة، الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، حيـــث يناقـــش 
المؤتمـــر الذي ينعقـــد للعـــام الثاني على 
العالجيـــة  المســـتجدات  آخـــر  التوالـــي 
واألطفـــال،  للبالغيـــن  والتشـــخيصية 
بمشـــاركة المتخصصين في هذا المجال 
التعـــاون  البحريـــن ودول مجلـــس  مـــن 
الخليجي وعدد من العربية واألوروبية.

 وقـــال رئيس المؤتمر، وئام حســـين، إن 
المؤتمر هذا العام سيناقش طرق العالج 
التكنولوجية الحديثة لتشخيص وعالج 

داء الســـكري والغـــدد الصمـــاء ولكافـــة 
األعمـــار، كمـــا سيشـــهد المؤتمـــر وللمـــرة 
األولـــى تقديـــم أوراق عمـــل متخصصة 
فـــي مجـــال عـــالج األطفـــال، متضمنـــة 
آخر مســـتجدات نتائـــج األبحاث وطرق 
العـــالج لتوفيـــر حيـــاة آمنة ومســـتدامة 
للمصابيـــن بهذا المرض مـــن تلك الفئات 
العمريـــة.   كما كشـــف حســـين عن طرح 
اللجنـــة المنظمة للمؤتمـــر جائزة للبحث 
العلمـــي لفئـــة األبحـــاث المتخصصة في 

مـــرض الســـكري، بهـــدف التشـــجيع على 
المعتمـــدة  التجـــارب  وطـــرح  البحـــث 
والمتخصصـــة في هـــذا المجـــال، منّوًها 
مواكبـــة  تأتـــي  الجائـــزة  هـــذه  أن  إلـــى 
للجهـــود الحكوميـــة الراميـــة إلـــى تعزيز 
والمدرجـــة  والعـــالج،  الوقايـــة  ثقافـــة 
ضمـــن محاور الخطة والوطنية للصحة، 
باإلضافـــة إلى الحملة الوطنية لمكافحة 
مرض الســـكري التي أعلنت عنها وزيرة 

الصحة فائقة الصالح.

اســتعراض آخر المستجدات التشــخيصية للبالغين واألطفال
ا “رويال البحرين” يناقش عالج “السكري” تكنولوجيًّ

جوالتيير تحّدث باســتفاضة عن “ناســوماتو وأورتو باريسي”

ا “الحواج” يستضيف أشهر مصممي العطور عالميًّ

اســتضافت مجموعة الحواج مصمم العطور اإليطالي العالمي الكبير، أليســاندرو جوالتيير، المالك والمؤســس لشــركة عطور “ناســوماتو وأورتو 
باريسي”، بحضور السفيرة اإليطالية، باوال امادي وعدد من كبار الشخصيات، وذلك خالل فعالية أقامتها مجموعة الحواج بفرع “نيش جاردن” 
بمجمع األفينيوز يوم األربعاء الماضي، والتي حضرها أيًضا عدد كبير من الصحافيين واإلعالميين والمصورين وعدد كبير من كبار العمالء الذين 
تمت دعوتهم خصيًصا لحضور هذه الفعالية التي تضمنت مقابلة جوالتيير للتعرف على أحدث عطورات “ناسوماتو” العالمية التي صممها بنفسه. 

جـــواد  بكلمـــة  الفعاليـــة  بـــدأت   
فيهـــا  رحـــب  والتـــي  الحـــواج 
بالحاضرين وشكر جوالتيير على 
حضوره وتشـــريفه لنـــا، ثم تبعها 
كلمة من المصمـــم العالمي حيث 

شكر فيها مجموعة الحواج على 
هذه الفعاليـــة الكبيرة التي تليق 
عطـــور  وباســـم  الحـــواج  باســـم 
الشـــهيرة  اإليطاليـــة  ناســـوماتو 
التـــي أنتجت عطر بـــالك أفجانو 

الشـــهير، ثـــم تحدث باســـتفاضة 
عـــن عطـــور ناســـوماتو و أورتـــو 
التـــي  المكانـــة  وعـــن  باريســـي 
وصلـــت لها هذه العطـــورات منذ 
بدايـــة انطالقها. ثم قـــام الجميع 

مـــع  تذكاريـــة  صـــورة  بالتقـــاط 
وقامـــوا  امـــادي،  بـــاوال  الســـفير 
بتقطيـــع الكعكـــة التـــي صممـــت 
زجاجـــات  إحـــدى  شـــكل  علـــى 

العطور.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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كشــف رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الباطنية والســمنة والســكري “االيميدو”، استشــاري الســكري والغدد الصماء في مستشفى النور التخصصي، أسعد الدفتر، عن أن 
فريقا بحرينيا يترأســه عرض في ختام المؤتمر دراســة بحثية بحرينية تم إجراؤها بالبحرين، وتعتمد على أســلوب التصنيف العالمي الجديد لمرض الســكري والذي 
يصنف السكري على أنه 5 أصناف، مشيرا إلى ان الدراسة قامت بمتابعة 18 حالة “بحرينية” في البحرين وكانت نتائجها مذهلة ومتقاربة مع ما خلصت له الدراسة 

العالمية.

رئيـــس  رعايـــة  تحـــت  المؤتمـــر  وعقـــد 
رئيـــس  للصحـــة،  األعلـــى  المجلـــس 
الفريـــق  البحرينيـــة  الســـكري  جمعيـــة 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة، وبدعـــم مـــن “ تمكيـــن “ ووزارة 
لتنظيـــم  الوطنيـــة  والهيئـــة  الصحـــة، 
وبدعـــم  الصحيـــة،  والخدمـــات  المهـــن 
خاص من رئيس جمعية المستشـــفيات 
عبدالوهـــاب  االستشـــاري  الخاصـــة، 
محمـــد، وبالتعـــاون مع جمعية الســـكري 
للســـكري  دســـمان  ومعهـــد  البحرينيـــة 
مـــن دولـــة الكويـــت، وتنظمـــه شـــركة “ 

اديوكيشن بالس”.
وأضـــاف أن اســـتخدام التصنيـــف الذي 
إليـــه الدراســـة فـــي البحريـــن  خلصـــت 
ســـيعمل على تقليل قائمـــة االنتظار في 
عيـــادات الســـكري من ســـنة أو 6 أشـــهر 
الى شـــهر واحد، حيث أظهرت الدراسة 
أن 50 % مـــن حاالت الســـكري بســـيطة 
وال تحتـــاج متابعة إال لمـــرة واحدة في 
السنة إذا كان السكري التراكمي منتظما 
وهـــي التصنيـــف الرابـــع والخامـــس من 
التصنيـــف الجديـــد حيث يمثل ســـكري 

السمنة والعمر.
والثانـــي  األول  النـــوع  أمـــا  وأوضـــح: 
مـــن التصنيـــف حيـــث يكـــون مســـتوى 
األنســـولين قليـــال جدا فهـــو بحاجة إلى 

مراقبـــة مســـتمرة مـــع طبيـــب الســـكري 
وطبيـــب العيـــون، موضحا أن الدراســـة 
أظهرت حاالت تلف الشـــبكية الشديدة، 
امـــا النـــوع الثالث والذي يمثـــل مقاومة 
الـــى متابعـــة  اإلنســـولين فهـــو بحاجـــة 
قريبة كونهم معرضين لإلصابة بالفشل 

الكلوي أكثر من باقي األصناف 
جـــاء ذلـــك فـــي تصريحـــات صحافيـــة 
ل “البـــالد” علـــى هامش اختتـــام مؤتمر 
الســـكري والســـمنة واألمراض الباطنية، 
الـــذي افتتـــح رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
العلميـــة  وورشـــته  جلســـاته  للصحـــة، 
والعملية بمشـــاركة أكثر من 1000 خبير 
ومختص من البحرين والخارج، متناوال 
على طاوالت البحث العديد من البحوث 
الجراحيـــة  والعالجـــات  والدراســـات 
والتقنيـــة حـــول العالـــم، والتـــي تناولت 
التطـــورات العالمية في معالجة أمراض 
والتـــي  والســـمنة  والســـكري  الباطنيـــة 
بشـــرت باألدوية الجديدة والمستحدثة 
والتـــي قد تشـــكل حال نهائيـــا نهائيا في 
القضـــاء علـــى عدد من األمـــراض ومنها 
الســـكري والســـمنة ومضاعفاته، وتفتح 
أمـــال جديـــدا للمرضـــى الذيـــن أنهكتهـــم 
اإلصابـــة بها منذ فتـــرات طويلة، مؤكدا 
أن المؤتمـــر نجـــح في تقديـــم عالجات 
ومضاعفاتـــه  الســـكري  لعـــالج  جديـــدة 

والذي أصبح يقتل شخصا كل 6 ثوان.
استشـــاري  المؤتمـــر  رئيـــس  وأشـــار 
السكري والغدد الصماء، إلى أن المؤتمر 
أزاح النقـــاب عن أحدث عالج للســـكري 
مـــن النـــوع الثاني وســـيطرح ألول مرة، 
أســـبوعية”،  “حقنـــة  عـــن  عبـــارة  وهـــو 
تـــم تســـجيلها بالبحريـــن حاليـــا، وهـــي 
باإلضافـــة إلى أنها تعالج الســـكري فهي 
فهـــي  ولذلـــك  أيضـــا،  الـــوزن  تخفـــض 
مالئمـــة لمرضى الســـكري الذين يعانون 
من الســـمنة المفرطـــة والبدانة، مشـــيرا 
إلى أنها ستكون في صيدليات البحرين 
مع بداية الشـــهر المقبل، مشيرا إلى أنها 
ســـتكون أحـــدث نقلـــة عالجيـــة وتمثل 
ثـــورة علمية متطورة في الحد من وباء 

السكري بالبحرين.
وتابـــع: أن الورش العلمية تواصلت وتم 
الســـكري  عـــن  ثـــالث ورش  تخصيـــص 
فـــي  الباطنيـــة  واإلمـــراض  والســـمنة 
اليـــوم الختامـــي للمؤتمـــر، شـــارك فيهـــا 
علـــي البقالـــي مـــن مستشـــفى الكنـــدي 
ونجـــاح الزيانـــي من مستشـــفى بحرين 
التخصصـــي، وتناولـــت عالقة الســـكري 
وأمراض الجهاز الهضمي والكبد وتجمع 
الشحوم حول الكبد مما يؤدي إلى تلفه، 
مضيفـــا، كانت هناك حلقـــات علمية عن 
أمـــراض الروماتيـــزم لباســـم مصطفـــى 

وعبدالخالق العريبي وأحمد الســـباعي، 
باإلضافـــة الى محاضرة قيمة عن أورام 

الغدة الكظرية لهاني الساعاتي.
وكشـــف الدفتر، عـــن أن المؤتمـــر تناول 
ورقة حديثة ومهمة جدا تناولت إمكان 
اســـتعمال الطـــرق الحديثـــة فـــي عـــالج 
داء الســـكري عنـــد الحوامل والســـيطرة 
عليه، وتم تشـــكيل لجنـــة علمية ضمت 
باتيـــل  ودبيـــش  كوينتـــون  ريتشـــارد 
مـــن المملكـــة المتحـــدة، وافيجينـــا مـــن 
ســـان بترســـبيرغ وهدى عمـــران وغازي 
حيـــث حققنـــا  وبرئاســـتي  المحـــروس، 

نتائج متميزة في هذا الجانب.
العالميـــة  المؤتمـــر  لجـــان  أن  وأوضـــح 
اختارت بحث ربـــاب أصغر عبدالوهاب 
من كلية العلـــوم الصحية كأفضل بحث 
علمـــي فـــي المؤتمـــر، حـــول بروتينـــات 
الســـكري،  وعـــالج  بتشـــخيص  تســـاعد 
بينمـــا كان أفضـــل ملصـــق علمـــي بحثي 
لـــدالل الرميحـــي مـــن جمعية الســـكري 
البحرينية، وهـــو يتناول طريقة مراقبة 
الســـكري أثنـــاء مخيـــم الشـــروق، بينمـــا 
كان أفضـــل عرض لبحث علمي لمحمود 
الســـعيد عن حـــاالت االكتئـــاب بين كبار 
مركـــز  فـــي  يتواجـــدون  الذيـــن  الســـن 
التأهيل في البحرين، مبينا أن البحرين 
األولـــى  الجوائـــز  جميـــع  حصـــدت  قـــد 

للمؤتمـــر العالمـــي، حيـــث قامـــت وكيـــل 
وزارة الصحـــة مريـــم الهاجـــري بتكريم 
المتميزين من البحوث العلمية واللجان 

العلمية والتنظيمية.
وأوضح رئيـــس اللجنة العلمية للمؤتمر، 
لقـــد طـــرح المؤتمر، العديد مـــن األوراق 
العلميـــة والـــورش المهمـــة والتي تطرح 
البحريـــن  مســـتوى  علـــى  مـــرة  ألول 
والعالم، ومنها ورشة العمل عن السالمة 
الصحية واإلدارة الصحية والتي قدمها 
كل مـــن ايمـــان الفـــرج ومحمد ســـلمان، 
وورشـــة الترويـــة الوريدية فـــي حاالت 
فيجـــي،  للدكتـــور  الحرجـــة  الســـكري 
وورشـــة اضطـــراب النوم والســـمنة لكل 
شـــفاء  مـــن  عبدالمعبـــود  شـــيماء  مـــن 
الجزيـــرة وأحمـــد مـــن مركـــز اضطـــراب 

النوم. 
وذكر الدفتـــر، أن المؤتمر اختتم أعماله 

بطريقـــة غيـــر مســـبوقة، حيث ترأســـت 
رئيـــس  نائـــب  الصحـــة،  وزارة  وكيـــل 
مريـــم  البحرينيـــة،  الســـكري  جمعيـــة 
والمحاضـــرة  النـــدوة  إدارة  الهاجـــري، 
الجماهيريـــة لرابعـــة الهاجـــري، وكوثـــر 
العديـــد، مـــن جمعيـــة الســـكري والتـــي 
كانت، تحت عنوان “حياتنا والســـكري”، 
وشـــهدت الندوة إقباال وتفاعال واســـعا؛ 
ألنهـــا شـــكلت تقديم إرشـــادات وتوعية 
لمرضى السكري، وشارك بحضورها من 
عبـــدهللا بـــن نخي ومنيـــرة العـــروج من 
معهد دسمان من دولة الكويت، ليختتم 
المشـــاركون النـــدوة مع أعضـــاء جمعية 
الســـكري والمواطنين بماراثون للتوعية 
بخطـــر الســـكري والســـمنة أعدتـــه كوثر 
العيـــد مؤسســـة حملـــة “الســـمنة التليق 

بي”.

أسعد الدفتر

الدفتر لـ “^”: دراسة بحرينية بحثية تصنف السكري إلى 5 أنواع
الـــمـــرض ــاج  ــ ــع ــ ل  “ أســـبـــوعـــيـــة  “إبــــــــــرة”  الـــبـــحـــريـــن  ــي  ــ فـ مــــــرة  ألول 
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كشــف استشــاري جراحة الســمنة البريطاني ورئيس قســم التدريب على جراحات الســمنة لألطباء الجراحين 
في لندن كلينك من أصول عربية، علي الحمداني، أن جراحات السمنة والبدانة الحديثة )تحويل المسار( أدت 
الــى نتائــج ايجابيــة وبنســب عالية لعالج داء الســكري، مؤكدا ضرورة زيادة الوعي بالســمنة كمرض وارتباط 
الســمنة باإلصابة بأمراض عدة، منها مرض الســكري ومرض المفاصل ومرض القلب والكولســترول والدهون 

وللسمنة دور في االصابة بسرطان الثدي وسرطان القولون. 

واشار الى أن العديد المنظمات 
اعتبـــرت  العالميـــة  العلميـــة 
الســـمنة مرضا مزمنـــا له تبعات 
صحيـــة علـــى الشـــخص وعلى 
أن  علـــى  مشـــددا   ، المجتمـــع 
تحتـــاج  الســـمنة  مـــن  الوقايـــة 
الـــى توحـــد الجهـــود الوطنيـــة 

والمجتمعية.
وقـــال الحمدانـــي الـــذي يعمـــل 
الســـمنة  لجراحـــة  كاستشـــاري 
منذ 15 عاما في مستشفى كوم 
ويلنجتـــون  ومستشـــفى  ويـــل 
في لندن، والمشرف على مركز 
تدريب االطبـــاء الجراحين من 
مختلف أنحاء العالم لتدريبهم 
بكل مايتعلق بعمليات الســـمنة 
وأعـــداد المرضـــى طبيا ونفســـا 
قبـــل العمليـــة الجراحية، خالل 
مشـــاركته بورقـــة علميـــة، فـــي 
مؤتمـــر “أيميـــدو” الـــذي افتتح 
برعايـــة رئيس المجلس االعلى 
فنـــدق  فـــي  أمـــس  للصحـــة 
الدبلومـــات، أن مـــرض الســـمنة 
مرض منتشـــر في دول الخليج 
والعالم، وأن معدالت انتشـــاره 

لـــدى  وخصوًصـــا  تتصاعـــد 
االطفال والمراهقين.

وأوضح الحمداني، وهو طبيب 
جراحـــة  بعمليـــات  متخصـــص 
كلينـــك،  لنـــدن  فـــي  الســـمنة 
الســـمنة  جراحـــة  عمليـــات  أن 
التي تجـــرى حالًيا هـــي تطوير 
لعمليات الســـمنة السابقة وهي 
“تحويـــل المســـار”، وهي عملية 
تحويل المســـار المصغر، والتي 
تعـــد من أنجح عـــالج العمليات 
مـــن  وذلـــك  حاليـــا،  المعروفـــة 
خالل نســـبة الخطورة في هذه 

العمليـــة والتي ال تتجاوز 2 %، 
بينما كانت نسبة الخطورة في 
عمليات “تحويل المسار السابقة 
تصـــل الى 5 %، مؤكدا أن هذه 
شـــروط  وفـــق  تتـــم  العمليـــات 
علـــى  باالعتمـــاد  ومقاييـــس 
كتلـــة الجســـم كمؤشـــر إلجراء 
هـــذه العمليات، ومنهـــا عمليات 
أو  المســـار،  التكميـــم وتحويـــر 
العمليـــات غيـــر الجراحية مثل 
البالـــون. وال بد من األخذ بعين 
االعتبـــار المقاييـــس واألمراض 

المصاحبة للمريض.

االستشاري الحمداني

 عمليات تحويل المسار تقضي 
على السمنة وتشفي من السكري

محرر الشؤون المحلية
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“إكسير الحياة” محاضرة في “كانو الثقافي”
الســـتخدامات  األوليـــة  التجـــارب  ضمـــن 
المبنـــى الجديـــد، نظـــم مركـــز عبدالرحمن 
كانـــو الثقافي، يـــوم الثالثـــاء الموافق 11 
فبرايـــر، محاضـــرة بعنوان “إكســـير الحياة 
“، لندى الحســـاوي، وأحمـــد فضل ومحمد 
المـــؤذن، وأدارت الحـــوار اإلعالميـــة آالء 

البناء.
األمســـية  مقدمـــة  فـــي  البنـــاء  وطرحـــت 
كان  التـــي  الخلـــود،  أســـطورة  موضـــوع 
إلـــى  للوصـــول  اإلنســـان ومـــازال يطمـــح 
أســـرارها، وثم بدأت الحساوي المحاضرة 
بطـــرح التعريـــف اللغـــوي إلكســـير الحياة، 
وهـــو المـــادة المركبـــة التـــي تطيـــل العمـــر 
وتحقـــق الشـــباب الدائم وتمنـــع األمراض 
المزمنـــة. وأضافـــت أن اإلنســـان قـــد كان 
علـــى مر الزمن فـــي رحلة بحث مســـتمرة 
عن هـــذا الحل الســـحري، فتأصلـــت فكرة 
القديمـــة مثـــل  الحضـــارات  منـــذ  الخلـــود 
أسطورة زهرة الخلود، وتواصلت الجهود 
لـــدى العلماء علـــى مر القرون فـــي البحث 
حتى توصـــل العلماء لعلـــم الجينات، وتم 

اكتشاف طرق التحكم فيها للمساعدة في 
الشفاء من بعض األمراض.

الحيـــاة  إكســـير  أن  الحســـاوي  وأكـــدت 
شـــك  ال  بمـــا  إليـــه  الوصـــول  تحقـــق  قـــد 
فيـــه بممارســـة العلمـــاء لرســـالتهم الطبية 
وبتحقيق التوازن في التوتر الذي يصيب 

الفرد. 
ثـــم تابع أحمد فضل الحديـــث عن طريقة 
الذاتيـــة  العليـــا  لقيمتـــه  الفـــرد  اكتشـــاف 

غير المشـــروطة برضـــا اآلخرين، فرســـالة 
اإلنسان الذاتية غير مفعلة وغير مكتشفة 
إلـــى أن يكتشـــفها الفرد فيصبـــح في حالة 
مـــن اإلبـــداع واالبتـــكار واإللهـــام والصحة 

المستدامة والتوازن. 
وأضـــاف أنهـــا قيمـــة ضمنية وهي رســـالة 
اإلنســـان فـــي الوجـــود فالفرد يخلـــد األثر، 
بالـــروح  تعنـــي  مـــا  وهـــي  يســـتمر  الـــذي 

الحقيقة.

فـــإذا لم يفعل الفرد القيمة الضمنية للروح 
وهي ما يمارســـه الفـــرد بالحب يعيش في 

حالة البقاء وال يترك أثر مخلد.
وتبعـــه محمد المـــؤذن بطرح فكـــرة تأثير 
الفرد في بيئته االجتماعية بشكل أكبر من 
تأثيرهـــا عليه، وعلق أن جميع المخلوقات 
غيـــر قـــادرة على التكيف ما عدا اإلنســـان، 
فهـــو قادر على تكييف البيئة المحيطة بما 

يناسبه باالبتكار واالختراع.
فاإلنســـان بحـــد ذاتـــه لديـــه القـــدرة علـــى 
التأثيـــر فـــي العالـــم والدليـــل علـــى ذلـــك 
المخترعيـــن فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت 
المختلفـــة الذيـــن ابتكـــروا قوانيـــن العلم، 
وهـــم الذيـــن لديهـــم الشـــغف النابـــع مـــن 
داخلهـــم، الذيـــن وصلـــوا لمرحلـــة الحيـــاة 

وليس البقاء.
فالفـــرد الـــذي يعيـــش مرحلـــة الحيـــاة هو 
بأحيـــاء  البشـــرية  فـــي  األثـــر  يتـــرك  مـــن 
المجتمـــع من حولـــه، على الرغم من جميع 
العقبـــات والتحديات التـــي يواجهها بحب 

واستمتاع وتوازن.

“الراي” يجذب المشاهدين لتلفزيون البحرين بفقرات صناعة أمل
ــن ــريـ ــؤثـ ــمـ ــص نـــــجـــــاح لـ ــ ــص ــ ــدة وتـــــــنـــــــاول ق ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ــق أعـــــلـــــى مـ ــ ــق ــ الــــبــــرنــــامــــج ح

نجــح برنامــج “الراي” الــذي يبثه تلفزيون البحرين بجذب عدد كبير من المشــاهدين 
بفقــرات صنــاع األمــل التــي يقدمهــا إبراهيــم التميمــي وتعــده مروة خميــس. وتبث 
حلقاتها ضمن موسم البرنامج الرابع التي تتطلع فقراته لنشر األمل وصناعة تغيير 
إيجابي عبر اســتضافة قصص نجاح لشــخصيات مؤثرة لم يكن لمرضها أو جسدها 

عائقا لشق طريق النجاح.

مجلـــس  مـــن  إشـــادة  البرنامـــج  والقـــى 
الشـــورى، لمـــا يتناولـــه مـــن قضايـــا تهـــم 
المجتمـــع، إلـــى جانـــب استشـــهاد وزيـــرة 
الصحة فائقة الصالح في إحدى جلسات 
النـــواب المنعقـــدة لفقـــرة تثقيـــف التبرع 
صنـــاع  مبـــادرة  تســـعى  إذ  باألعضـــاء، 
األمـــل إلى تغييـــر تصـــورات خاطئة لدى 
اآلخريـــن، عبـــر مشـــاركة قصـــص نجـــاح 
مختلفـــة لبحرينيين لتكـــون مصدر إلهام 
لآلخريـــن، الذيـــن يتطلعـــون إلـــى تغييـــر 
مجتمعاتهـــم نحـــو األفضـــل، كمـــا يســـهم 

البرنامج لعرض التحديات ومعالجتها.
النقـــل  لطريقـــة  مختلفـــة  ســـابقة  وفـــي 
النوعي للبرنامج عمل البرنامج على غلق 
أبواب اليأس واإلحباط، وسعى إلى خلق 
فـــرص عمل جديـــدة وتحقيق أحالم لمن 

يسعى للتعلم واالرتقاء بالمجتمع.
ويناقـــش برنامـــج “الـــراي” فـــي موســـمه 
المحليـــة  القضايـــا  مـــن  عـــددا  الرابـــع 
الموجـــودة فـــي الشـــارع البحرينـــي، عن 
مناقشـــة اإلنجـــازات البحرينيـــة، ســـواء 
بتـــوازن،  األهليـــة  أو  الحكوميـــة  كانـــت 
ومـــا يواكـــب المســـتجدات على الســـاحة 

المحلية.
وعـــرض البرنامج عن الكابتـــن البحريني 
محمـــد أحمد أول طيار في العالم بســـاق 
المبتـــورة  قدمـــه  تعقـــه  فلـــم  صناعيـــة، 
مواصلـــة حياتـــه، إنمـــا تعلـــم مـــن ســـاقه 
المبتـــورة تحكمـــه باأللـــم، فخضـــع إلى 3 
عمليات جراحية من دون تخدير، واعتبر 
أن الحيـــاة تحـــد، ولـــم تعقـــه حياتـــه أن 

يكون الرئيس التنفيذي لطيران السالم.
الطبيبـــة فاطمـــة رشـــدان  فيمـــا حولـــت 
إلـــى  مـــع اضطـــراب االكتئـــاب  تجربتهـــا 
مصدر قوة عن طريق تخصصها كطبيبة 
يمنعهـــا  فلـــم  النفســـية،  األمـــراض  فـــي 

االكتئاب من مواصلة دراستها كطبيبة.

فيمـــا شـــاءت األقـــدار أن يحتضـــن معهد 
أنـــوار  الموهوبـــة  للموســـيقى  البحريـــن 
الهدى بعد عزفها في برنامج “الراي” على 
أوتار البيانو، أن تتمكن من التدريب على 

مختصين بالمعهد.
ولم يتمكن مـــرض “الثعلبة” من مصارعة 
أحـــد أبطـــال كمـــال األجســـام عبدالعزيـــز 
خنجي من أن يكون ملهما ألطفال مرض 
“الثعلبة”، فكان أحد األشـــخاص الملهمين 
بـــه  األمـــور  أوليـــاء  يســـتنجدون  الذيـــن 
لمســـاعدة أطفالهـــم على تخطـــي مرحلة 

الصدمة بالمرض المناعي.
وبـــث تلفزيـــون البحريـــن فـــي البرنامـــج 
فقـــرة خاصـــة عـــن أبنـــاء متوفـــى حادثة 
الطائرة العائدة مـــن جمهورية مصر على 
أرض البحريـــن، وعلـــى الرغـــم مـــن وفاة 
أهاليهـــم فـــي الطائـــرة، إال أنهـــم تحولـــوا 
إلـــى موظفين في قطـــاع الطيران، فأحد 
أبنـــاء المتوفـــى عـــادل الشـــهابي أصبـــح 
“كابتـــن”، واآلخـــر تعّلـــم هندســـة طيران، 
فيما تزوجت ســـها حمادة أبنـــة المتوفاة 
عائشة من طيار أيضا، فلم تمنعهم فوبيا 
سقوط الطائرة من المواصلة في صناعة 

دقة الطيران.

بسمة.. مجهولة أبوين وأفتخر

بســـمة عبدهللا فتـــاة حاصلـــة على درجة 
الماجســـتير بشـــهادتي عليا، قـــررت فتح 
جمعية لمجهولي األبوين؛ وذلك لمساعدة 
األشـــخاص مـــن مجهولـــي األبويـــن على 
شـــق طريق حياتهم ومساعدتهم للبحث 
عن فرص عمل لهم، وتقديم االستشارات 

والوقوف على دعمهم ومساندتهم. 
فلـــم تجعل بســـمة بعـــد تخطيهـــا مرحلة 
الصدمـــة بعـــد معرفتها في ســـن الحادية 
عشـــرة بـــأن والديهـــا لـــم يكونـــوا والديها 
األصليين عائقًا لمستقبلها، بل إنها تفتخر 

على شـــق طريق النجاح، فبعد أن علمت 
فـــي ســـن الحادية عشـــرة بعد مســـاءلتها 
عن أبويها الحقيقيين في إحدى مطارات 
الدول العربية لعدم وجود شـــهادة إثبات 

التبّني معهم، معتقدا بأنها مختطفة.
هكـــذا روت بســـمة قصتهـــا فـــي برنامـــج 
مجهولـــة  بأنهـــا  اكتشـــافها  بعـــد  “الـــراي” 
األبوين، والتي أرادت من خالل ظهورها 
علـــى تلفزيـــون البحريـــن أن تصنع األمل 
حياتهـــم  بممارســـة  األبويـــن  لمجهولـــي 
بطريقة عادية وناجحة من خالل إنشـــاء 
جمعيـــة رســـمية وفريـــدة مـــن نوعها في 

مملكة البحرين لمجهولي األبوين.
وتلقـــت بســـمة تجاوبـــا مـــن وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعية لفكـــرة أمنيتها بأن 
تنشـــأ جمعيـــة لمجهولي األبويـــن، والتي 
إدارة  مديـــرة  بمعيـــة  الـــوزارة  بـــادرت 
دعـــم المنظمـــات األهلية نجـــوى جناحي 

بالتنسيق لفتح الجمعية.

مدمن مخدرات يقضي أكثر من مدة 

تعاطيه لمعالجة المدمنين

قضى عادل عمره بعد معافاته من إدمان 
المخدرات إلى معالـــج، فمنذ العام 1992 
وإلـــى هـــذا اليوم كـــرس حياتـــه لمعالجة 
مدمنـــي المخـــدرات بالمراكـــز التأهيليـــة 
للتخلص من الســـم القاتـــل الذي يتعاطاه 
المدمن، والذي تمكن من مساعدة الكثير 
مـــن تخلصهـــم مـــن مدمنـــي المخـــدرات 

الستعمالهم المواد المخدرة.
تلفزيـــون  شاشـــة  علـــى  عـــادل  وظهـــر 
البحريـــن ببرنامـــج “الـــراي” متحدثـــا مـــع 
اإلعالمي إبراهيم التميمي عن مساعدته 
لمعافـــاة مدمنـــي المخـــدرات لبـــدأ حيـــاة 
طريـــق  عـــن  وذلـــك  مختلفـــة،  جديـــدة 

صناعـــة األمل بحياتهـــم إلعطائهم مزيدا 
من الدعم والمعاونة في رحلة التعافي.

وواصـــل عـــادل حديثـــه صاحـــب الــــ 76 
ســـنة من عمره إلى بقائه حتى هذا اليوم 
بعـــد اجتيازه التحديـــات بغض النظر عن 
حجمهـــا وصعوبة التعامل مع المدمن، إال 
أنه يواصـــل فتح نافذة الحيـــاة المضيئة 

للمدمنين لمكافحة المخدرات.

“لميس” تشتغل في 

بنك..”والنيباري” معّلم.. ومحمد 

“رجل أسعاف”

تجـــاوب بنـــك البحرين الوطنـــي مع حلم 
لميس المصابة بمتالزمة داون وذلك بعد 
أن حقـــق البنـــك حلمهـــا بتوظيفهـــا بفقرة 
صنـــاع األمل الـــذي عرضـــه برنامج الراي 

بفقرة عن “متالزمة داون”.

وقـــّدم حســـين النيباري الفريـــد من نوعه 
بالفقـــرة عـــن إنجازاتـــه لمواصلـــة حياتـــه 
بتعليـــم المصابين بمعهد خاص بمتالزمة 
داون وتدريسهم براتب يبلغ 150 دينارا.

رجال التوحد

إلى جانب ذلك استضاف البرنامج بفقرة 
عنوانها “رجال التوحـــد”، والذي تضمنت 
المصابيـــن  مـــن  اثنيـــن  اســـتضافة  فيـــه 
باضطـــراب التوحـــد، فـــكان الضيف علي 
التوحـــد  باضطـــراب  المصـــاب  حســـين 
عبقـــري ويتحـــدث 5 لغات منهـــا الصينية 
والكوريـــة واليابانيـــة وقليـــالً مـــن اللغـــة 
اإلســـبانية إضافـــة إلى لهجتـــه األم، فيما 
حلـــم  بتحقيـــق  الداخليـــة  وزارة  قامـــت 
المصاب باضطراب التوحد خالد بتدريبه 
فـــي ســـيارة اإلســـعاف، فقـــد كان حلمـــا 

يسعى إلى تحقيقه.

محرر مسافات

نشرت الممثلة التركية ديميت أوزديمير صورة جديدة لها في صفحتها  «
بأحد مواقع التواصل االجتماعي، بدت فيها مسدلة شعرها البني 

الممّوج على كتفيها، وقد اعتمدت الماكياج الخفيف الناعم األقرب إلى 
الترابي، وحققت بعد 5 ساعات فقط من نشرها ما يزيد على 420 ألف 

عالمة إعجاب، كان أبرزها من زميلها في مسلسل “الطائر المبكر” 
الممثل التركي جان يامان.

ُيذكر أن عالقة أوزديمير بيامان شابتها بعض المشاكل، لكنها كانت  «
تخوض صداقة مع شخص ُيدعى يمان تاجر أوغلو، وهو ابن المصممة 

ندرت تاجر أوغلو.

٢٣
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“كورونا” قد يؤثر على 5 ماليين شركة في العالم
أظهــر تقريــر حديث صادر عن إحدى شــركات األبحاث 
المســتجد  “كورونــا”  فيــروس  تفشــي  أن  العالميــة 
واإلغــاق الــذي تبعــه لمســاحات شاســعة مــن الصيــن 
قــد يؤثــران علــى أكثــر من 5 مايين شــركة فــي جميع 
شــركة  عــن  الصــادر  للتقريــر  العالم.ووفقــا  أنحــاء 
أبحــاث األعمــال العالميــة “دن أنــد برادســتريت” فــإن 
الفيــروس  مــن  تضــررا  األكثــر  الصينيــة  المقاطعــات 
مرتبطة بشــكل معقد بشــبكة األعمال العالمية.. الفتا 
إلى أن المناطق المتأثرة التي تضم 100 حالة مؤكدة 
أو أكثر هي مقر ألكثر من 90 % من جميع الشــركات 
النشــطة فــي الصيــن فيمــا تضم نحو 49 ألــف فرع أو 

مقر لشركات أجنبية.
وبحســب التقرير يأتي ما يقرب من نصف الشــركات 
التي لها فروع في المناطق المتأثرة في هونج كونج 
49 % فــي حيــن أن الواليــات المتحــدة تمثــل 19 % 

واليابان 12 % وألمانيا 5 %.
ووجــد الباحثــون أن مــا ال يقــل عــن 51 ألــف شــركة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم منهــا 163 فــي قائمــة أكبــر 
الشــركات عالميــا، لديهــا واحــد أو أكثر مــن الموردين 
المباشــرين أو “مــن الفئة 1” فــي المنطقة المتأثرة في 

حيــن يوجــد مــا ال يقل عــن 5 مايين ومنهــا 938 في 
قائمة الشركات األكبر عالميا، لديها واحد أو أكثر من 
“المســتوى 2” من الموردين في المنطقة المتأثرة في 

الصين.
 5 أهــم  أن  برادســتريت”  أنــد  “دن  تقريــر  وحــدد 
قطاعــات، التــي تمثــل أكثــر مــن 80 % من الشــركات 
داخــل المقاطعات المتأثرة، كانت قطاعات الخدمات 
التجزئــة  وتجــارة  والتصنيــع  الجملــة  وتجــارة 

والخدمات المالية.

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل 
االجتماعي في تونس، مقطع فيديو 
يظهــر فرقــة تغنــي أناشــيد وأدعيــة 
دينية داخل ملهى ليلي، أو ما يعرف 
بالـ”حضــرة اإلســامية”، ما أثار جدالً 

واسًعا في الباد. 
 واستنكر ناشطون تونسيون، ترديد 
فــي  الدينيــة  واألدعيــة  األناشــيد 
الملهــى الليلــي الواقــع فــي ضاحيــة 
قمرت بالعاصمة تونس، معربين عن 

رفضهم لألمر.
إســامي  مصطلــح  هــي  والحضــرة 
صوفــي يطلــق علــى مجالــس الذكــر 
الجماعية، وتعد من التراث التونسي 
حيث انتشــرت منذ تســعينات القرن 
التــي  الحضــرة  عــروض  الماضــي 
مزجــت التــراث الصوفي فــي الغناء 
وحظيــت  والموســيقى،  والرقــص 

بجمهور واسع لدى التونسيين.

“حضرة إسالمية” 
في ملهى ليلي تثير 

جداًل في تونس
ال شــك أن الحياة تحفــل باألمور الغريبة، 
فكثيًرا ما نسمع عن شخص استلم بطاقة 
بريدية أرســلت قبل عشــرات الســنين، أو 
رســالة وضعــت فــي زجاجــة وألقيت في 

البحر قبل عقود.
 لكــن مــا حدث مع األميركية ديبرا ماكينا 
كان أغرب بعض الشيء، فإن تفقد خاتًما 
قبــل 47 عاًمــا فــي مدينــة أميركيــة، ثــم 
ُيعثــر عليه فــي غابة في فنلنــدا، فهو أمر 

ا. غريب حقًّ
 هــذا مــا حدث فعاً مع ديبــرا، البالغة من 
ــا 63 عامــا، التي فقــدت خاتم  العمــر حاليًّ
زوجهــا  ثــم  بصديقهــا  الخــاص  التخــرج 
الحقــا، في مدرســة بمدينــة بورتاند عام 
1973. وبمــرور الوقــت، نســيت ديبرا أمر 
ــا، قبــل أن يعثــر عليــه باحــث  الخاتــم كليًّ
فنلنــدي عــن المعــادن، مدفوًنــا على عمق 

20 سنتيمتًرا في غابة بعد 47 عاًما.

فــي لحظة مرعبة، اجتاحت موجة هائلة 
بينمــا  غــرة  علــى حيــن  مفزعــة زوجيــن 
كانا يســتمتعان على الصخــور في مدينة 
ســيدني األســترالية، مما أســفر عن مقتل 
منســق موســيقي روســي شــهير وإصابــة 
زوجتــه.  وبحســب تقاريــر صحفيــة، فقد 
الــدي  )مســؤول  الموســيقي  منســق  كان 
جي( الروســي أندريه إيفانوف، البالغ من 
العمــر 47 عاًمــا، وزوجته يوليــا )45 عاًما( 
يقفان على الصخور في الطرف الشــمالي 

مــن شــاطئ بونــدي األســترالي المشــهور 
ا، عندما جرفتهم “موجة قاتلة” في  عالميًّ
المحيط. وتمكنت يوليا من السباحة إلى 
الشاطئ بسام. وبعد حملة بحث مكثفة 
اســتغرقت نصف ســاعة، نجــح المنقذون 
في النهاية في ســحب إيفانوف إلى البر، 
وقامــوا بعمليــة إســعاف أولــي مــن خال 
لــم  لكنهــم  لــه،  الرئــوي  القلبــي  اإلنعــاش 
يتمكنــوا مــن إنقــاذه حيــث كان قــد فارق 

الحياة.

استعادت خاتًما بعد فقدانه 47 عاًما

ا في ثوان “موجة قاتلة” تبتلع فناًنا روسيًّ

زائرتان بالمابس الكورية التقليدية “هانبوك” 
تلتقطان صور سيلفي وسط الثلوج في قصر جيونج 

بوكجونج بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول أمس 
)أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

دونالــد  األميركــي  الرئيــس  دخــل 
 500 ترامــب، األحــد، ســباق دايتونــا 
الشــهير للسيارات بشــكل استعراضي 
فــي ســيارته الليموزيــن علــى مضمار 
السباق بعد تحليقه بطائرته الرئاسية 
فوق الحشد.  وفي تعزيز لجهوده على 
إلعــادة  المتحــدة  الواليــات  مســتوى 
انتخابــه بعد تبرئته في محاكمته في 
مجلــس الشــيوخ األميركــي، ســيقوم 
ترامــب بــدور رئيس الســباق وإعطاء 
أن  وبعــد  النطاقــه.   البــدء  إشــارة 
طــاف ركــب ســياراته حول جــزء من 
المضمار توقــف ترامب اللتقاط صور 

مع أنصاره.

المتحركــة  الرســوم  فيلــم  تصــّدر 
الجديــد “ســونيك القنفذ” )ســونيك ذا 
هيــدج هــوج( إيــرادات الســينما فــي 
أميــركا الشــمالية فــي مطلع األســبوع 

محقًقا 57 مليون دوالر.
 وتراجــع فيلــم الحركــة والمغامــرات 
الرائــع  والتحــرر  جارحــة:  “طيــور 
لهارلــي كويــن” )بيردز أوف بــراي: آند 
ذا فانتابيولوس إيمانسيبيشــان أوف 
وان هارلــي كويــن( مــن المركــز األول 
األســبوع،  هــذا  الثانــي  المركــز  إلــى 
مســجاً إيــرادات بلغــت 17.1 مليــون 

دوالر.
والفيلم بطولة مارغوت روبي وماري 
وجورنيــس  وينســتيد  إليزابيــث 
موليــت بيــل وكريــس ميســينا ومــن 

إخراج كاثي يان.

ترامب يستعرض 
“الوحش” في 

سباق دايتونا

“سونيك القنفذ” 
يتصّدر اإليرادات 
بـ57 مليون دوالر

أزاح فنــان روســي الســتار عن 4 لوحــات ضخمة للرئيس الروســي فالديمير بوتين 
تصــّوره كبطــل خــارق، وســط مدينة إســطنبول التركيــة، قائالً إنه يريــد أن يظهر 
“الصالت الجيدة” بين أنقرة وموسكو رغم الخالفات بشأن سوريا وملفات أخرى.

 وبعــد فتــرة وجيــزة مــن كشــف ألكســندر 
شــارع  فــي  اللوحــات  عــن  دونســكوي 
االســتقال، أزالتها الســلطات المحلية في 
أكبــر مدينــة تركيــة، قائلــة إنــه لــم يحصل 
على تصريح بعرضها هناك.  وفي تصريح 

ــا  لوكالــة “رويتــرز”، قــال دونســكوي: “حاليًّ
عاقتنــا مع تركيــا محتدمة، لذلك عرضت 
هنــا في وســط تركيا وفي شــارع رئيســي 
اللوحــات،  الروســية  الســفارة  تقــع  حيــث 

ألقول إن بوتين هو روسيا”.

“بوتين الخارق” يغزو شوارع إسطنبول

ممثلة بوليوود شرادها كابور تشارك في عرض أزياء أسبوع الموضة في 
مومباي )أ ف ب(

المقاطعات الصينية األكثر تضررا من الفيروس مرتبطة بشكل 
معقد بشبكة األعمال العالمية

وتابع: “أردت أن ألفت االنتباه للكيفية التي نرى بها بوتين في روسيا مثل بطل خارق. لذلك كتبت 
على اللوحات بوتين بطل خارق”.

بمحافظــة  يورييــر  مدينــة  شــهدت 
الجمعــة،  مســاء  التركيــة  أضنــة 
عرســا غيــر تقليــدي، تــم فيــه زفاف 
العروســتين الشــقيقتين ســمية )42 
عامــا(، وقــادرة )47 عامــا( مــن دون 

وجود عريس ألي منهما.
التركيــة،  “دوغــان”  وكالــة  وأوردت 
الديــن،  صــاح  منطقــة  مختــار  أن 
أحمــد أكتاش، نظم حفل زفاف غير 
تقليدي للشــقيقتين، اللتين تعتبران 
العقليــة  االحتياجــات  ذوات  مــن 
حقــق  العــرس،  وبهــذا  الخاصــة. 
مختــار المنطقة للعروســين حلمهما، 
“تقليــدي”  عــرس  علــى  وحصلتــا 
المنطقــة  واحتفلــت  منزلهمــا.  أمــام 
بالعروســين ورقصــت علــى أصوات 

العثمانيــة  والموســيقى  الطبــول، 
وجــود  دون  ذلــك  وكل  والحديثــة، 
لعريــس في هــذا العــرس الفريد من 
نوعــه. وحضــر عمــدة أضنــة الحفل، 
كاراالر،  مدينــة  عمــدة  إلــى  إضافــة 
ولفيــف كبيــر مــن رؤســاء البلديــات 

في محافظة أضنة.
ووصلــت العروســان إلى مكان حفل 
الزفــاف، بمركبــة خاصــة مخصصــة 
أن  إلشــعارهن  العروســين؛  لزفــة 

الحفل على أكمل وجه.
صــاح  منطقــة  عمــدة  وقــال 
الديــن، أحمــد أكتــاش، إن المنطقــة 
الســيما  كافــة،  بالســعادة  تشــعر 
معــا وحققــوا حلــم  تعاونــوا  بعدمــا 

الشقيقتين سمية وقادرة.

حفل زفاف لعروسين دون عريس

بهــدف حمايــة البيئــة والمحافظــة 
وحمايــة  البحريــة  الثــروة  علــى 
الشــعاب المرجانيــة التي ينفرد بها 
خليــج العقبة، قــام العاهل األردني 
الملــك عبــدهللا الثانــي، رفقــة ولــي 
بحملــة  الحســين  األميــر  عهــده 
نظافــة تحــت ميــاه البحــر األحمر، 

األحــد.  ونّفــذ العاهــل األردنــي رفقــة نجلــه حملــة نظافــة تحت ميــاه البحــر األحمر، 
بهدف تشجيع سياحة الغوص.

 وأظهــر مقطــع فيديــو مصور الملك عبــدهللا الثاني وولي العهد وهمــا يقومان بجمع 
مخلفات استقّرت في أعماق خليج العقبة.

 وقالــت الجمعيــة الملكية األردنية لحماية البيئــة البحرية: “نغوص في أعماق البحر 
لنحمــي أجمــل الكائنــات البحرية والشــعاب المرجانية النادرة، فخليــج العقبة يتفّرد 

بجمال بيئته البحرية وتنوعها وحمايتها واجب علينا جميًعا”.
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