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 العصفور وجواد يضعان 
لمسات »ميني ماراثون« 7 فبراير

قاسم بن محمد يوسف فخرو
يناير   14( السبت  أمس  الثرى  ووري   [
الوجيه  جثمان  المحرق  مقبرة  في   )2017

فخرو. يوسف  محمد  بن  قاسم 
األول  أمــس  توفي  الــذي  الراحل  ويعد 
رجال  أبــرز  بين  من  يناير(،   13 )الجمعة 
كبيرة  بصمات  وله  البحرين  في  األعمال 
أو  االقتصادية  سواًء  المجاالت،  مختلف  في 

وغيرها. االجتماعية 
في  فخرو  يوسف  محمد  بن  قاسم  ُولد   -

المحرق. في   ،1934 العام 
التابعة للجامعة  الثانوية  الكلية  - درس في 
بين  ما  الفترة  في  بيروت  في  األميركية 

١٩٥٠ و١٩٥٣. 
بالقاهرة  األميركية  بالجامعة  التحق   -

.١٩٥٧ العام  فيها  وتخّرج  )مصر( 
العائلة  شركة  في  بالعمل  بعدها  التحق   -

التجاري.  العمل  امتهن  ومنها 

حيث  الحكومية،  المهام  من  العديد  تولى   -
في  المركزية  البلدية  الهيئة  لرئيس  نائبًا  كان 

الماضي. القرن  سبعينيات 
مجلس  أول  لرئيس  ونائبًا  عضواً  كان   -

١٩٩٣و١٩٩٦.  العامين  بين  شورى 
الشركات  من  العديد  تأسيس  في  شارك   -

والخاصة. العامة 
من  العديد  إدارة  لمجلس  رئيسًا  عمل   -
شركة  مثل  العامة،  المساهمة  الشركات 
الوطنية  البحرين  وشركة  للسياحة  البحرين 
البنك  إدارة  مجلس  في  وعضواً  للتأمين؛ 

وغيرها.  للسينما  البحرين  وشركة  األهلي 
مصرف  إدارة  لمجلس  رئيس  أول   -
العام  في  تأسيسه  بعد  المركزي  البحرين 

.٢٠٠٦
- متزوج ولديه أربعة أبناء: غسان، طارق، 

وفاطمة. منى 

أراٍض  استثمار  عن  االجتماعية  التأمين  هيئة  تعجز  لماذا   [
عقارية تبلغ قيمتها السوقية 382 مليون دينار يمكن أن تخلق عائداً 
للهيئة، عوضًا عن العجز االكتواري الذي تصّرح به  وفيراً وكبيراً 
مباشرة  بصفة  تمّس  إصالحات  جملة  طرح  وتنوي  منه  وتعاني 
التأمين  في  اشتراكه  ونسب  المتقاعد  المواطن  ومكتسبات  حقوق 

على نفسه؟

ترامب  دونالد  المنتخب  األميركي  الرئيس  مشروع  »إن   [
القاضي بنقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس، من شأنه 
عن  للتراجع  الفلسطينيين  يدفع  وقد  السالم  عملية  على  القضاء 

االعتراف بدولة اسرائيل«.
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صيني يحجز أمه المسنة في حظيرة خنازير!
] أثار تسجيل مصور يظهر امرأة تبلغ 92 عاماً مودعة على ما يبدو 
في  االنترنت  مستخدمي  لدى  استنكار  موجة  للخنازير،  حظيرة  في 
الصين حيث تفرض مسألة رعاية المسنين نفسها تدريجياً مع الوتيرة 

المتسارعة لشيخوخة السكان.
وقد احتجز هذه السيدة العجوز ابنها وزوجته في حظيرة للخنازير 
وتوجيه  بضربها  قاما  كما  لها،  والملبس  الغذاء  من  القليل  تقديم  مع 
اإلهانات لها باستمرار، وفق صحيفة »نانغوو مورنينغ نيوز« الصادرة 

في منطقة غوانغشي جنوب الصين. 

للمرأة عبر  المزرية  المعيشية  األوضاع  يبين  وُنشر تسجيل مصور 
العجوز  السيدة  وقالت  المصغرة.  للمدونات  الصينية  »ويبو«  منصة 
أي  رؤية  يمكنني  »ال  الحظيرة:  في  القضبان  وراء  من  خافت  بصوت 

شيء«.
ويؤكد االبن العاق وزوجته أن السيدة المسنة انتقلت بكامل إرادتها 
المنزل  قرب  والمسّيج  بأبواب  المزّود  غير  »المطبخ«  هذا  في  للعيش 
وفق  للخنازير  حظيرة  في  احتجزاها  قد  يكونا  أن  نافَيين  العائلي، 

الصحيفة.

 ممثل أبيض يجّسد دور مايكل جاكسون يثير 
غضب ابنته وتعتبره مهينًا ويبعث على القيء!

] قالت باريس ابنة نجم البوب 
شعرت  إنها  جاكسون  مايكل 
حلقة  بسبب  الشديدة  باإلهانة 
تلفزيونية كوميدية جديدة يؤدي 
دور  أبيض  بريطاني  ممثل  فيها 

أبيها الراحل.
عاماً(   18( باريس  وكتبت 
موقع  على  تغريدات  سلسلة 

اإلعــان  عــرض  بعد  »تويتر« 
األسبوع  للحلقة  الترويجي 
الماضي على قناة »سكاي آرتس« 
الحلقة  إن  وقالت  البريطانية، 

تبعث على القيء.
ميث«  »إيربان  مسلسل  ويقّدم 
شخصيات  عن  حقيقية  قصصاً 
الممثل  فيه  وأدى  معروفة، 

دور  فاينس  جوزيف  البريطاني 
الحلقة  أحداث  وتدور  جاكسون. 
نزهة  حول  بجاكسون  الخاصة 
في سيارة عبر الواليات المتحدة، 
بها  قام  الراحل  المغني  إن  يقال 
مارلون  الراحلين  الممثلين  مع 
في  تيلور  وإليزابيث  براندو 
-الذي  جاكسون  وتوفي   .2001

الذي  البهاق  من  يعاني  كــان 
بشرته-  لون  تفتيح  في  تسبب 
عن   2009 حزيران  يونيو/  في 
زائدة  جرعة  تناول  بعد  عاماً،   50
واستجابة  بروبوفول.  مهدئ  من 
لطلب معجبين منها الرد على أداء 
إنها  باريس  قالت  للدور،  فاينس 

شعرت بإهانة شديدة.

] عقد محافظ الشمالية علي العصفور 
جواد  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  مع 
حسن  محمد  فيصل  التجارية  لألعمال 
جواد، أمس، اجتماعًا  لبحث االستعدادات 
العاشر«،  جواد  ماراثون  »ميني  لتنظيم 
فبراير/  من  السابع  يوم  انطالقه  المؤمل 

شباط المقبل.
من  كل  استعرض  االجتماع،  وخالل 
العصفور وجواد تقييمًا للماراثون التاسع 
الماضي  العام  من  آذار  مارس/   4 يوم 
2016 والذي شهد نجاحًا كبيراً بمشاركة 
المواطنين  3 آالف مشارك من  أكثر من 
مؤكداً  األعمار،  مختلف  من  والمقيمين 
الداخلية  وزير  توجيهات  أن  العصفور 
الفريق الركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل 
تحقيق  أجل  من  العمل  على  تركز  خليفة 
الحضور الجماهيري الكبير في مثل هذه 
الفعاليات لتعزيز دور الرياضة في الحياة 
اليومية وإبراز الصورة العامة للمحافظة 
البديع  شارع  على  وخصوصًا  الشمالية 
نظراً  كبيراً  ونشاطًا  تغييراً  شهد  الذي 
األمني  واالستقرار  الحيوية  ــواء  ألج
يشهدها  التي  المستمر  التحديث  ومالمح 
االستثمار  حركة  فيها  بما  الــشــارع، 

والنشاط التجاري.
بالدور  اعتزازه  عن  العصفور  وعبر 
خالل  من  جواد  مجموعة  تلعبه  الذي 
اإلنسانية  لألعمال  الداعم  الماراثون  هذا 
العام  ريــع  خصص  حيث  والخيرية، 
الماضي لجمعية البحرين لرعاية مرضى 
السكلر تحت شعار »أنا كما أنا... أتحدى 

العام  هذا  وسيخصص  السكلر«،  مرض 
والمؤسسات  للجمعيات  البرامج  لدعم 
وذوي  الطفولة  مجال  فــي  العاملة 
االحتياجات الخاصة، داعيًا إلى المشاركة 
تقدم  التي  للفعالية  والتحشيد  الفاعلة 

صورًة لألهداف التكافلية في المجتمع.
القادمة  البرامج  بأن  العصفور  وأفاد 
من  وابتكاراً  تطويراً  ستشهد  للمحافظة 
ناحية األفكار واألساليب وخصوصًا مع 
الخاص  القطاع  من  المبشرة  المبادرات 
والفعاليات  البرامج  ــم  ودع لتمويل 
واألنشطة المقدمة لمختلف فئات المجتمع، 
شريحة  توسعة  عليه  سيترتب  مما 
االجتماعية  البرامج  من  المستفيدين 
مشاركة  واضحًا  بدا  وقد  والوطنية، 
المناطق  كل  من  والمقيمين  المواطنين 
إلى مشاركة  باإلضافة  العمرية،  والفئات 

ذوي االحتياجات الخاصة.
من ناحيته، قال فيصل جواد إن تعاون 
لماراثون  ودعمها  الشمالية  المحافظة 
العام الماضي أسهم في تحقيق مؤشرات 
إلى وزير  الشكر  مشاركة عالية، موجهًا 
للمرور  العامة  اإلدارة  وإلى  الداخلية 
أعضاء  كل  وإلــى  المجتمع،  وشرطة 
على  االتفاق  تم  حيث  التنظيمية،  اللجان 
عمل  فريق  مظلة  تحت  الترتيبات  متابعة 
برئاسة القائم بأعمال مدير إدارة البرامج 
بالمحافظة  المجتمع  وشئون  االجتماعية 
لوضع  درويش  صالح  محمد  الشمالية 
كل  من  الترتيبات  وإكمال  العمل  برنامج 

النواحي.

محافظ الشمالية مجتمعًا مع رئيس مجلس إدارة مجموعة جواد التجارية


