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منع سفر المواطنين إلى إيران حتى إشعار آخر

تعليق الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة 
إضافة إلى المدارس الحكومية والخاصة ورياض األطفال لمدة أسبوعين

تعليق جميع الرحالت الجوية غير المباشرة القادمة من إيران

آخر تحديث: 10:00 مساًء
25 فبراير 2020
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)٠٧(

ســمو ولــي العهــد: صحــة المواطنيــن والمقيميــن أولوية

مواجهة “كورونا” تتطلب تعاون الجميع

المنامة - بنا

أكد ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
التصـــدي  أن  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
لفيروس كورونـــا )كوفيد 19( ومنع 
انتشـــاره يتطلب تعاون جميع أبناء 
تقتضيـــه  بمـــا  وتكاتفهـــم  الوطـــن 

المصلحة الوطنية المشتركة.
إن صحـــة وســـامة  ســـموه  وقـــال 
أولويـــة  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
نســـعى للحفـــاظ عليهـــا، ومـــا يمس 
مواطًنا أو مقيًمـــا واحًدا على أرض 
المملكـــة يمـــس الوطـــن بأكملـــه؛ لذا 
وجب على الجميع تحمل مسؤولية 

اتبـــاع  عبـــر  المشـــتركة  الوطـــن 
تعليمات الحملـــة الوطنية لمكافحة 

الفيروس.
ســـموه  تـــرؤس  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
اجتمـــاع اللجنـــة التنســـيقية بقصـــر 
القضيبيـــة أمـــس بحضـــور عدد من 

كبار المسؤولين.

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية بحضور عدد من كبار المسؤولين

البحرين وجهة مهمة للسياحة العالمية
جاللة الملك: تعاون مع المنظمة العربية بالمشروعات والبرامج

المنامة - بنا

البـــاد صاحـــب  أشـــاد عاهـــل 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
لـــدى  خليفـــة،  آل  عيســـى 
اســـتقبال جالته أمس رئيس 
للســـياحة  العربيـــة  المنظمـــة 
بجامعـــة الـــدول العربيـــة بندر 
آل فهيـــد، بمســـتوى التعـــاون 
الصناعـــة  وزارة  بيـــن  المثمـــر 
والتجـــارة والســـياحة، وهيئة 
البحرين للسياحة والمعارض، 
والمنظمـــة العربيـــة للســـياحة 
في تنظيم البرامج السياحية 
التاريخيـــة  المعالـــم  لزيـــارة 
والحضاريـــة والثقافيـــة التـــي 
تزخر بها البحرين وأهلتها ألن 
تكـــون وجهـــة مهمـــة بخريطة 

السياحة العالمية. )٠٢(جاللة الملك يتسلم مفتاح السياحة العربية للعام 2020
)٠٤(

ارتـفــاع إجمـالــي المـصـابيــن
بفيـروس “كورونـا” إلى 23

“الخارجية” تقرر منع سفر 
المواطنين إلى إيران

تعليق الدراسة في المدارس 
والجامعات أسبوعين



“الخيرية الملكية” موضع احترام وتقدير في الحقول اإلنسانية كافة

بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة 
رسالة تهنئة إلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
مستشــار األمــن الوطنــي رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
اللــواء الركــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة؛ بمناســبة فــوز 
المؤسســة الخيريــة الملكيــة بجائــزة أفضــل مؤسســة خيريــة عربيــة، 
التي منحت من االتحاد الدولي للمنجزين العرب خالل منتدى اإلبداع 

والتميز األول الذي تم تنظيمه في جمهورية مصر العربية.

وأكد جاللة الملك أن الجائزة التي 
منحت للمؤسسة الخيرية الملكية 
هي اعتـــراف مقدر باإلنجـــاز الذي 
نهـــض بـــه ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة فـــي حقل األعمال 
المؤسســـة  وأصبحـــت  الخيريـــة، 

فـــي  وتقديـــر  احتـــرام  موضـــع 
الحقـــول اإلنســـانية كافـــة، متمنًيا 
جاللتـــه لســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفة ولجميـــع العاملين 

في المؤسسة التوفيق والسداد.
ســـمو  تقـــدم  المناســـبة  وبهـــذه 

الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
بخالص الشكر والتقدير إلى عاهل 
البـــالد الرئيس الفخري للمؤسســـة 
الخيريـــة الملكيـــة صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
علـــى الدعـــم الكبيـــر الـــذي يوليـــه 
جاللته للمؤسسة الخيرية الملكية 

واإلنســـاني  الخيـــري  والعمـــل 
وخـــارج  داخـــل  بـــه  تقـــوم  الـــذي 
مملكـــة البحريـــن ومـــد يـــد العـــون 
للمحتاجيـــن والمنكوبيـــن، مؤكـــًدا 

الملكيـــة  التوجيهـــات  أن  ســـموه 
الســـامية مـــن لـــدن جاللـــة الملـــك 
كانت المحفـــز والملهم األول لعمل 
المؤسســـة الخيرية الملكية والتي 
تمكنـــا بفضلها بعـــد توفيق هللا عز 

وجل من تحقيق هذا اإلنجاز.
اللفتـــة  هـــذه  “إن  ســـموه  وقـــال 
الكريمـــة مـــن جاللـــة الملك وســـام 
فخـــر نضعه علـــى صدورنا وجميع 
العامليـــن فـــي المؤسســـة الخيرية 
الملكيـــة ومحفز لنا لبذل مزيد من 
الجهد والعطاء لنكون عند حســـن 
طن جاللته دائما”، معاهدا ســـموه 
جاللة الملك باســـتمرار العمل وفق 
الرؤيـــة الحكيمـــة لجاللتـــه لتكون 

المؤسســـة الخيريـــة الملكيـــة كمـــا 
عهدها جاللته دائما رائدة وسباقة 
والمســـاعدة  العـــون  تقديـــم  فـــي 
البيضـــاء  اليـــد  ولتكـــون  للجميـــع 
لجاللة الملك الممتدة بالخير دائما 
للجميع، سائاًل المولى عز وجل أن 
يوفق جاللة الملك وأن يسدد على 
طريـــق الخيـــر خطـــاه وأن يجزيه 
علـــى بذلـــه وعطائـــه خيـــر الجزاء 
فـــي  األعمـــال  هـــذه  يجعـــل  وأن 
ميزان حسنات جاللته وأن يديمه 
ذخـــًرا وعـــًزا لمملكتنـــا الغاليـــة في 
ظـــل هـــذا العهد الزاهـــر وما تحقق 
فيـــه مـــن إنجـــازات علـــى مختلف 

األصعدة.

المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سموه يؤكد 
أن اليد البيضاء 
لجاللته ممتدة 

بالخير دائما للجميع
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المنامة - بنا

تنكيس األعالم 
حدادا على مبارك

بــتــوجــيــهــات مـــن عــاهــل الـــبـــالد صــاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
األعلى  الــقــائــد  نــائــب  العهد  ولــي  أصـــدر 
الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  الــنــائــب 
الملكي األمير سلمان بن  صاحب السمو 
األعــالم  بتنكيس  قــرارا  خليفة  آل  حمد 
الــيــوم األربــعــاء فــي مملكة  ليوم واحــد 
ــاة الــرئــيــس  الــبــحــريــن؛ حــــدادا عــلــى وفــ
مبارك،  حسني  محمد  األسبق  المصري 
وتنكيس األعالم بجميع الدوائر الرسمية 
وبعثاتها  وســفــاراتــهــا  الــمــمــلــكــة  ــل  داخــ

الدبلوماسية في الخارج.

المنامة - بنا

بعـــث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة برقيـــة تعزية ومواســـاة إلـــى أخيه رئيـــس جمهورية 
مصـــر العربية الشـــقيقة عبدالفتاح السيســـي، أعـــرب جاللته 
فيهـــا عـــن خالـــص تعازيه وصـــادق مواســـاته بوفـــاة الرئيس 
المصري األسبق محمد حسني مبارك، سائالً المولى عز وجل 

أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
واستذكر جاللة الملك الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل 
فـــي تعزيـــز العالقـــات األخويـــة التاريخيـــة المتميـــزة التـــي 
تربـــط مملكـــة البحرين وجمهوريـــة مصر العربية وشـــعبيهما 
الشـــقيقين، مشـــيدا جاللته بجهـــوده وإســـهاماته في خدمة 
وطنـــه وقضايا أمتـــه العربية واإلســـالمية وتوثيـــق التعاون 
والتضامـــن بيـــن األشـــقاء العـــرب. كما بعث صاحـــب الجاللة 
برقيـــة تعزيـــة ومواســـاة إلـــى أســـرة الرئيس الراحـــل محمد 
حســـني مبارك، ضمنها جاللته أحر تعازيه ومواســـاته، داعيا 
هللا ســـبحانه وتعالـــى أن يتغمـــده بواســـع رحمتـــه ومغفرته، 

ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان.
وبعـــث رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة برقيات تعزية ومواســـاة إلـــى رئيس 
جمهورية مصر العربية الشـــقيقة عبدالفتاح السيسي، أعرب 

ســـموه فيهـــا عـــن خالـــص تعازيـــه وصـــادق مواســـاته بوفاة 
الرئيس المصري األســـبق محمد حسني مبارك، سائالً المولى 
عـــز وجل أن يتغمـــد الفقيد الراحل بواســـع رحمته ورضوانه 

ويسكنه فسيح جناته.
واســـتذكر صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء في برقيته 
دور الرئيـــس الراحـــل فـــي توثيق عـــرى التعـــاون والعالقات 
األخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية 
مصر العربية الشـــقيقة، مشـــيدا سموه باســـهاماته في خدمة 
وطنـــه وقضايـــا أمته العربية واإلســـالمية، وتوثيـــق التعاون 

والتضامن بين األشقاء العرب.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء برقية تعزية 
ومواساة مماثلة إلى أخيه رئيس مجلس الوزراء بجمهورية 

مصر العربية الشقيقة مصطفى مدبولي.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء برقية تعزية 
ومواســـاة إلى أســـرة الرئيـــس الراحل محمد حســـني مبارك، 
ضمنهـــا ســـموه أحـــر تعازيـــه ومواســـاته، داعيا هللا ســـبحانه 
وتعالـــى أن يتغمده بواســـع رحمتـــه ومغفرته، ويلهم أســـرته 

الكريمة جميل الصبر والسلوان.
إلـــى ذلك، بعث ولي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 

بـــن حمـــد آل خليفـــة  برقيـــة تعزيـــة ومواســـاة إلـــى رئيـــس 
جمهورية مصر العربية الشـــقيقة عبدالفتاح السيسي، أعرب 
ســـموه فيها عن بالغ تعازيه وصادق مواســـاته بوفاة الرئيس 
المصري األسبق محمد حسني مبارك، سائال المولى عز وجل 

أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
واستذكر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء دور الرئيس الراحل في 
توطيد العالقات التاريخيـــة بين مملكة البحرين وجمهورية 
مصر العربية الشـــقيقة وتعزيز أوجه التعاون الثنائي المتميز 
بين البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، مشيًدا ســـموه بإسهاماته 
ومواقفه لخدمة وطنه وقضايا األمتين العربية واإلسالمية، 

وتوثيق التعاون بين مختلف الدول العربية الشقيقة.
 كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلـــس الـــوزراء برقية تعزية 
مماثلـــة إلـــى أخيـــه رئيس مجلـــس الـــوزراء بجمهورية مصر 
العربية الشـــقيقة مصطفى مدبولي، وبرقية تعزية ومواساة 
إلـــى أســـرة الرئيـــس الراحـــل محمـــد حســـني مبـــارك، ضمنها 
ســـموه خالص تعازيه ومواســـاته، داعيا هللا سبحانه وتعالى 
أن يتغمـــده بواســـع رحمته ورضوانه، ويلهم أســـرته الكريمة 

جميل الصبر والسلوان.

البحرين تعزي السيسي ومدبولي وأسرة مبارك

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة أمـــس رئيس المنظمة العربية 
للســـياحة بجامعـــة الـــدول العربيـــة بنـــدر آل فهيـــد؛ 
وذلك للســـالم على جاللته بمناسبة زيارته المملكة، 
حيث تشـــرف بتسليم جاللة الملك مفتاح السياحة 
العربيـــة للعـــام 2020؛ تقديرا وعرفانـــا من المنظمة 
لـــدور جاللتـــه ودعمـــه لتعزيز جميع أوجـــه التعاون 
المشـــترك بين مملكة البحريـــن والمنظمة في قطاع 
السياحة وبمناسبة اختيار المنامة عاصمة للسياحة 

العربية للعام 2020.
ورحب العاهـــل برئيس المنظمة العربية للســـياحة، 
وأعـــرب عـــن شـــكره وتقديـــره لـــه وللقائميـــن علـــى 
المنظمـــة، مثنيا علـــى الدور المهم الـــذي تضطلع به 
المنظمـــة وجهودهـــا فـــي تطوير العمـــل العربي في 
مجـــال الســـياحة من خـــالل تحفيـــز االســـتثمارات 
المشـــتركة وتأهيـــل الكـــوادر المتخصصـــة وتعزيـــز 

التبادل السياحي بين الدول العربية.
كما أشاد جاللته بمستوى التعاون المثمر بين وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة، وهيئـــة البحريـــن 
للســـياحة والمعـــارض، والمنظمة العربية للســـياحة 

فـــي إقامة المشـــاريع وتنظيم والبرامج الســـياحية 
لزيـــارة الصـــروح والمعالـــم التاريخيـــة والحضارية 
والثقافيـــة التي تزخـــر بها مملكـــة البحرين وأهلتها 
ألن تكـــون وجهـــة مهمـــة علـــى خريطـــة الســـياحة 
لرئيـــس  تمنياتـــه  عـــن  وأعـــرب جاللتـــه  العالميـــة. 

المنظمة والقائمين عليها بكل التوفيق والنجاح في 
جهودهم لخدمة السياحة العربية.

مـــن جانبه، توجه ال فهيد بجزيل الشـــكر والتقدير 
حـــرص  مـــن  جاللتـــه  يوليـــه  لمـــا  الملـــك  لجاللـــة 
مملكـــة  بيـــن  التعـــاون  وتشـــجيع  لدعـــم  واهتمـــام 

البحريـــن والمنظمـــة فـــي مجـــال الســـياحة، وهنـــأ 
جاللتـــه باختيـــار المنامة عاصمة للســـياحة العربية 
للعـــام 2020 للمـــرة الثانيـــة بجدارة، وأشـــاد بقيادة 
جاللـــة الملـــك وما تبذله البحرين مـــن جهود لتعزيز 
العمـــل العربي المشـــترك وان مملكـــة البحرين تنعم 

بمقومـــات الســـياحة فـــي ظل مـــا تشـــهده البحرين 
من نهضة وازدهار، مشـــيدا بمستوى التطور والنمو 
الذي يشـــهده القطاع السياحي في مملكة البحرين 
وبمـــا تحظى به المملكـــة من معالـــم ثقافية وأثرية 

وتاريخية مميزة.

العربية الــــدول  بــيــن  الــســيــاحــي  ــادل  ــب ــت ال تــعــزيــز  أهــمــيــة  ــد  ــؤك ي الــمــلــك  ــة  ــال ج

البحرين وجهة مهمة على الخريطة السياحة العالمية

ــة عربية ــري ــي ــة خ ــس ــؤس ــزة أفــضــل م ــائ ــج ــا ب ــوزه ــف ــخ نــاصــر ل ــي ــش ــو ال ــم ــك يــهــنــئ س ــل ــم جــالــة ال

نعى الديوان الملكي الرئيس المصري األســـبق محمد حســـني مبارك رحمه 
هللا الذي وافته المنية أمس.

وأصدر الديوان الملكي البيان التالي:
 بقلـــوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره، ينعي الديوان الملكي الرئيس المصري 

األسبق محمد حسني مبارك رحمه هللا الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.
لقـــد فقـــدت األمـــة العربيـــة اليوم قائـــًدا بارًزا كـــّرس حياتـــه لخدمة وطنه 
وأمتـــه العربيـــة ورفعـــة شـــأنها عبـــر مواقـــف مشـــهودة مـــن أجـــل تحقيق 
التضامـــن العربـــي ووهب حياتـــه لنهضة جمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
والدفـــاع عن قضاياها بكل صدق وأمانـــة وإخالص، وكانت تربطه عالقة 
وطيدة وخاصة مع صاحب الســـمو الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل خليفة 
رحمه هللا وطيب هللا ثراه، وعمل مع أخيه حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه على 
تعزيز العالقات التاريخية واألخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر 
العربية الشـــقيقة، حيث شـــهدت عالقاتهما تطوًرا في المجاالت كافة، كما 
ســـاهم فـــي عودة مصر إلـــى اللحمة العربية بعد انقطاع دام عدة ســـنوات 

فضالً عن دوره في تعزيز دور مصر على الصعيدين العربي والدولي.
 ويتقـــّدم الديـــوان الملكـــي بأحـــّر التعـــازي وصادق المواســـاة إلـــى فخامة 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي رئيـــس جمهورية مصر العربية وإلى أســـرة 

الرئيس األسبق محمد حسني مبارك رحمه هللا.
نســـأل هللا العلـــي القديـــر أن يلهم أســـرة الفقيـــد الصبر والســـلوان في هذا 

المصاب الجلل.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

الديوان الملكي ينعى محمد حسني مبارك
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عزيزي المواطن والمقيم
في حال شعورك باألعراض التالية المرتبطة بفيروس 

(COVID-19) كورونا

اتبع التعليمات التالية:

يرجى البقاء في مقر سكنك في غرفة منفصلة  .1
اتصل بالرقم 444  .2

اتبع التعليمات التي ستعطى لك من قبل الفريق الطبي  .3
تجنب االختالط باآلخرين  .4

سعال وفي حال سفرك ألحد البلدان المصابة صعوبة في التنفسارتفاع في درجة الحرارة
بالفيروس أو اختالطك بأحد المسافرين 

إليها، أو اختالطك بأحد المصابين 
بالفيروس

(COVID-19) تعليمات الوقاية من التعرض لفيروس كورونا

غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا بشكل دوري، مع الحرص على استخدام 
معقم اليدين

تنظيف األسطح واألشياء التي يتم استخدامها بشكل متكرر وتعقيمها جيدًا 
بصورة دورية  

غطِّ فمك عند السعال أو العطاس، وتخلص من المناديل المستخدمة 
بالطريقة الصحيحة 

تجنب لمس أي شخص يعاني من الحمى أو السعال



مواجهة “كورونا” تتطلب تعاون الجميع بما تقتضيه المصلحة الوطنية
أكـــد ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة أن التصـــدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19( ومنع انتشـــاره يتطلب 
تعـــاون جميع أبناء الوطـــن وتكاتفهم بمـــا تقتضيه 
المصلحـــة الوطنية المشـــتركة، مشـــيرا ســـموه إلى 
أهميـــة عـــزم جميـــع مكونـــات المجتمع مـــن أعضاء 
ومؤسســـات  والتشـــريعية  التنفيذيـــة  الســـلطتين 
القطاعيـــن الخـــاص واألهلـــي؛ لمواصلـــة تضافـــر ما 
تبذلـــه مـــن جهود ضمـــن فريق البحريـــن الواحد بما 

يسهم في الحفاظ على سالمة الجميع.
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  إن  ســـموه  وقـــال 
للحفـــاظ عليهـــا، ومـــا  أولويـــة نســـعى  والمقيميـــن 
يمـــس مواطًنـــا أو مقيًما واحًدا علـــى أرض المملكة 
لـــذا وجـــب علـــى الجميـــع  يمـــس الوطـــن بأكملـــه؛ 
اتبـــاع  عبـــر  المشـــتركة  الوطـــن  تحمـــل مســـؤولية 
تعليمات الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفيـــد19( وااللتـــزام باإلجـــراءات االحترازية وما 
تـــم اتخـــاذه واإلعالن عنـــه من تدابيـــر وقائية وفًقا 
للمعاييـــر الدوليـــة. جـــاء ذلـــك لـــدى ترؤس ســـموه 
اجتمـــاع اللجنة التنســـيقية بقصـــر القضيبية أمس 
بحضـــور عـــدد من كبار المســـؤولين، حيـــث اطلعت 

اللجنـــة علـــى تقاريـــر حـــول اإلجـــراءات التـــي تـــم 
اتخاذهـــا حتـــى اآلن وخطـــط التعامل مـــع المرحلة 
القادمـــة، منوًها ســـموه إلـــى أهمية مواصلـــة تعزيز 
اإلجـــراءات والتدابير المتخذة مـــن جانب الجهات 
المعنيـــة وتكثيـــف كافـــة الجهـــود لســـرعة التعامـــل 
مـــع أية تطـــورات محتملة بما يســـهم فـــي التصدي 
النتشـــار الفيـــروس فـــي المملكـــة بمـــا يتماشـــى مع 
إرشادات منظمة الصحة العالمية. وخالل االجتماع 

تـــم تقديم عرض تفصيلـــي من قبل الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( برئاسة 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة، الفريـــق طبيـــب 
الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة وذلك في ضوء 
تأكيد إصابة المسافرين القادمين من إيران، كما تم 
اســـتعراض ما تـــم اتخاذه بمتابعة الحـــاالت المؤكد 
إصابتهـــا بالفيـــروس بعد التأكد مـــن نتائج التحليل 
والبدء في تقديم العالج والرعاية الصحية الالزمة 

لهم حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية وعزلهم 
البروتوكـــوالت  حســـب  المخصصـــة  المراكـــز  فـــي 
الطبيـــة المتعـــارف عليها، بجانب فحـــص من قاموا 
بمخالطتهم وإخضاعهم للفحوصات الطبية؛ للتأكد 
مـــن عـــدم إصابتهـــم بالفيـــروس، وكذلـــك مواصلـــة 
تعزيز الوعي الصحي عبر مختلف الوسائل لتوعية 
وطمأنـــة المواطنيـــن والمقيمين حول مســـتجدات 

فيروس كورونا )كوفيد19(.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد: 
صحة وسالمة 

المواطنين والمقيمين 
أولوية نسعى للحفاظ 

عليها

local@albiladpress.com
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عوالي - المحافظة الجنوبية

قام محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
بزيـــارة تفقدية لمتابعة مســـتجدات 
المشروعات التنموية بمدينة خليفة، 
بحضور عدد من المســـؤولين، حيث 
اطلع سموه على سير العمل في عدد 
من المشروعات الخدمية والتنموية، 
التـــي يجـــري العمـــل علـــى تنفيذهـــا 
بالتعـــاون مع الوزرات والهيئات ذات 

الصلة.
 وأكـــد ســـمو المحافـــظ أن النهضـــة 
تشـــهدها  التـــي  البـــارزة  الحضاريـــة 
المحافظـــة الجنوبيـــة، تأتـــي تنفيًذا 
حضـــرة  البـــالد  عاهـــل  لتوجيهـــات 
بـــن  الملـــك حمـــد  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة ورئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
الوالـــد خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
هللا،  حفظـــه  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
بتوفيـــر الخدمـــات التنمويـــة والتـــي 
تلبي متطلبات المواطنين من خالل 
المشـــروعات الحيويـــة وفـــي إطـــار 

مسيرة التقدم والنماء.
 وخـــالل الزيارة التفقدية، أكد ســـمو 
محافظ المحافظة الجنوبية، حرص 
المحافظـــة في متابعـــة تنفيذ جميع 
المشروعات الخدمية وفق معطيات 
حضاريـــة وبمـــا يعـــّزز مـــن تأثيرهـــا 
فـــي تلبيـــة احتياجـــات المواطنيـــن، 

منّوًها ســـموه إلى أن مشـــروع مركز 
مدينة خليفة الصحي ســـيقدم أرقى 
الخدمات الصحية والمجتمعية وفق 
أحدث المعايير التي تلبي التطلعات 
المستقبلية، الفًتا إلى أهمية مشروع 
إنشـــاء صالة أهالي الدور، في تعزيز 
يعـــد  والـــذي  االجتماعـــي  التقـــارب 

أحد الســـمات الحميدة في التواصل 
المجتمعـــي، وهـــذا المشـــروع يحقق 

النفع والخير لألهالي.
 وفـــي ختـــام الزيـــارة، تفّقـــد ســـموه 
مشـــروعات البنيـــة التحتية والطرق 
وجوانـــب تطويرها بالشـــكل األمثل 

وخطوات التنفيذ للمراحل المقبلة.

ســمو الشيخ خليفة بن علي: “مدينة خليفة الصحي” سيقدم أرقى الخدمات
متابعة تنفيذ المشروعات تلبية الحتياجات المواطنين

سمو ولي العهد يؤكد متانة العالقات البحرينية الباكستانية
أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة متانة العالقات البحرينية 
الباكســـتانية، والتـــي عززتهـــا مجاالت التعـــاون على 
األصعـــدة المختلفـــة كافـــة، منوًهـــا ســـموه بالزيارات 
المتبادلـــة بيـــن البلديـــن ومـــا أثمـــرت عنه مـــن نتائج 
إيجابية أســـهمت فـــي تحقيق العديد مـــن التطلعات 
المشـــتركة وفتحـــت آفاًقـــا أكبـــر لتحقيـــق المزيد من 

المنجزات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء ســـموه أمـــس بقصـــر القضيبية 
ســـفير جمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية لـــدى مملكـــة 

بكافـــة  ســـموه  مشـــيًدا  محمـــود،  أفضـــال  البحريـــن 
الجهـــود المبذولـــة والتي من شـــأنها تعزيـــز العالقات 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، منوًها 
بأهمية مواصلة التنسيق والتعاون لتحقيق األهداف 
المنشودة في إطار ما تشهده العالقات المشتركة من 

تناٍم مستمر. 
من جانبه، أعرب سفير جمهورية باكستان اإلسالمية 
عن بالغ شـــكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء على مـــا يوليه من حـــرص واهتمام لتوطيد 

أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين.

المنامة - بنا
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“دراسات” يصقل مهارات الشباب في البحث العلمي
ــج “فـــرص” ــام ــرن ــر بـــن حــمــد بـــإطـــاق ب ــاص ــادرة ن ــبـ ــفــاعــا مـــع مـ ت

أعلـــن رئيس مجلس أمنـــاء مركز البحرين 
والدوليـــة  اإلســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقـــة )دراســـات( الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
أحمـــد آل خليفة أن المركـــز بصدد إطالق 
برنامـــج تدريبـــي طمـــوح ومتميـــز؛ بهدف 
تأهيل قدرات الشـــباب، وتطوير مهاراتهم 
واالبتكاريـــة. والتطبيقيـــة  البحثيـــة 

يأتـــي  التدريبـــي  البرنامـــج  أن  وأوضـــح 
تفاعـــال وتنفيـــذا لمبـــادرة  ممثـــل جاللـــة 
الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشباب، 
مستشـــار األمن الوطنـــي، رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمـــد آل خليفة، بإطالق برنامج 
“فـــرص” الذي تشـــرف عليه وزارة شـــؤون 
مبـــادرات  كأحـــد  والرياضـــة،  الشـــباب 
البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي 

والرياضي في مملكة البحرين “استجابة”، 
وذلـــك عن طريـــق تقديم المنـــح والفرص 
التدريبيـــة للشـــباب البحريني فـــي العديد 

من الشركات والمؤسسات.
وأضـــاف أن البرنامـــج التدريبـــي، ســـيركز 
علـــى تأهيـــل القـــدرات في مجـــال البحث 
العلمـــي، والرصـــد والتحليـــل، واســـتطالع 
الرأي، بما يسهم في صقل مهارات الشباب 
ويؤهلهـــم  وعلمًيـــا،  معرفًيـــا  وتنميتهـــم 
لاللتحـــاق بفـــرص أفضـــل وأكثـــر بســـوق 
العمـــل، مبينـــا أن الشـــباب هـــم عصـــب أي 
مجتمع، والمحرك للتقدم والبناء، والطرف 
الفاعـــل فـــي معادلـــة صناعـــة المســـتقبل 
التدريبـــي  البرنامـــج  إن  وقـــال  الواعـــد. 
يواكب الرؤية الملكية السامية المتقدمة، 
والتـــي تضـــع مســـألة تمكين الشـــباب في 
صدارة أولويات مملكة البحرين، كنموذج 
رائد للشـــباب، وتلقـــي كل الدعم والرعاية 

مـــن عاهـــل البـــالد جاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، حيـــث يؤكد جاللته أن 
الرهـــان على الشـــباب كطاقة أمـــل وعمل، 
وإشـــراكهم في الشـــأن الوطنـــي هو رهان 
رابح، متى ما تم إعدادهم اإلعداد السليم. 
اإلصالحـــي  النهـــج  نجـــح  فقـــد  وبالفعـــل 

الشامل، في إرساء األساس لبناء المعرفة 
الحديثـــة،  التقنيـــة  وامتـــالك  المتكاملـــة، 
اســـتيعاب  علـــى  الفائقـــة  وأثبـــت قدرتـــه 
التطلعـــات وتلبيـــة االحتياجـــات، وتعزيـــز 
ركائـــز الدولـــة المدنية الحديثـــة. وأكد أن 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
النمـــوذج والمثـــل والقـــدوة  دائمـــا  يقـــدم 
ومبـــادرات  الشـــبابي،  العمـــل  ريـــادة  فـــي 
شراكة الشباب، وتأهيل الكوادر الوطنية، 
وتقديـــر المواهـــب والكفـــاءات المتميـــزة، 
مشـــيًرا في هذا اإلطار إلى إطالق مبادرة 
المركـــز العلمي البحرينـــي ألهداف التنمية 
عاصمـــة  المنامـــة  واختيـــار  المســـتدامة، 
الشـــباب العربـــي، وجائـــزة ناصـــر بن حمد 
وتأســـيس  الشـــبابي،  لإلبـــداع  العالميـــة 
صنـــدوق لرعايـــة المبتكريـــن والموهوبين 
والنـــشء، ومدينـــة شـــباب  الشـــباب  مـــن 

2030، وإقامة المؤتمر الدولي للشباب.

الشيخ عبدالله بن أحمد

المنامة - دراسات

تخريج دورة للمستجدين بالحرس الملكي
ــد بــــن حــمــد ــ ــال ــ ــد وحــــضــــور خ ــمـ ــر بــــن حـ ــ ــاص ــ بـــرعـــايـــة ن

األمـــن  مستشـــار  رعايـــة  تحـــت  أقيـــم 
الوطنـــي قائـــد الحـــرس الملكـــي اللـــواء 
الركـــن ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أمـــس بالحـــرس الملكـــي، حفـــل 
المســـتجدين  دورات  إحـــدى  تخريـــج 
الخاصـــة، بحضـــور قائـــد قـــوة الحـــرس 
الملكـــي الخاصـــة المقـــدم الركـــن ســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
آيـــات  بتـــالوة  التخريـــج  حفـــل  وبـــدأ   
مـــن الذكـــر الحكيـــم، ثـــم ألقيـــت كلمـــة 
بهـــذه المناســـبة، بعدها ُقـــدم إيجاز عن 
الـــدورة وما تضمنته مـــن برامج نظرية 
وعملية وما اشتملت عليه من تطبيقات 
ومهارات عســـكرية، ثـــم نفذ الخريجون 
عرًضا لمجموعة من التطبيقات العملية 

والتدريـــب  اإلعـــداد  مســـتوى  عكســـت 
ومدى المهـــارة والكفاءة التي اكتســـبها 
وبعدهـــا،  الـــدورة.   فـــي  الخريجـــون 
تفّضـــل ســـمو مستشـــار األمـــن الوطني 
قائد الحرس الملكي بتوزيع الشـــهادات 

علـــى الخريجيـــن والجوائـــز التقديريـــة 
على المتفوقين في الدورة، مهنأً سموه 
المشـــاركين في الدورة علـــى تخرجهم، 
وإتمامهم منهـــاج الدورة بنجاح، متمّنًيا 
لهم دوام التوفيق والسداد مع إخوانهم 

بمختلـــف أســـلحة ووحدات قـــوة دفاع 
البحريـــن. حضـــر حفـــل التخـــرج نائـــب 
قائد الحرس الملكـــي اللواء الركن حمد 
الحـــرس  مـــن ضبـــاط  وعـــدد  النعيمـــي 

الملكي.

الرفاع - قوة الدفاع

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019                                  بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019             بآالف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019             بآالف الدنانير البحرينية 

20192018

الموجودات

5,5505,977موجودات غير ملموسة
24,1565,818معدات ومركبات

29,70611,795مجموع الموجودات غير المتداولة

327335المخزون
1,4371,665ذمم تجارية مدينة

508724مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
1,260784مستحق من أطراف ذوي عالقة

21,54919,668ودائع
3,1093,998النقد وما في حكمه

28,19027,174مجموع الموجودات المتداولة
57,89638,969مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
9,0009,000رأس المال 

4,5004,493االحتياطي القانوني
10,1619,850األرباح المستبقاة

23,66123,343مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات

26,1248,015إلتزام إيجار تمويلي
576505منافع الموظفين

26,7008,520مجموع المطلوبات غير المتداولة

6,0436,572ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
395359مستحق ألطراف ذوي عالقة

1,097175إلتزام إيجار
7,5357,106مجموع المطلوبات المتداولة

34,23515,626مجموع المطلوبات
57,89638,969مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

20192018

38,16438,191اإليرادات
)13,870()13,573(مصروفات تشغيلية مباشرة

24,59124,321إجمالي الربح 

7758إيرادات تشغيلية أخرى
192ربح من بيع معدات ومركبات

)3,325()3,778(مصروفات عمومية وإدارية
)10,186()9,469(مصروفات تشغيلية أخرى

11,44010,870الربح التشغيلي

587293إيرادات التمويل
)703()1,842(تكاليف التمويل

)410()1,255(صافي تكاليف التمويل

10,18510,460ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر

10,18510,460مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد على السهم

113116العائد على السهم األساسي والمخفض )بالفلس(

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2019

9.0004,4939,85023,343في 1 يناير

10,18510,185--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)7(7-محول لالحتياطي القانوني

)17()17(--صافي خسارة من بيع أسهم خزينة

)9,850()9,850(--أرباح أسهم معلنة لسنة 2018

9.0004,50010,16123,661في 31 ديسمبر 

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2018

9.0003,44743612,883في 1 يناير

10,46010,460--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)1,046(1,046-محول لالحتياطي القانوني

9.0004,4939,85023,343في 31 ديسمبر 

2018 2019

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
10,460 10,185 ربح السنة

تسويات :
427 427 إطفاء

1,444 2,244 إستهالك
703 1,842 مصروفات التمويل

- 29 ربح القيمة العادلة على المشتقات
)2( )19( ربح من بيع معدات ومركبات

تغيرات في :
)16( 8 المخزون

)489( 45 ذمم تجارية مدينة
)160( )106( مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
)126( )681( ذمم تجارية دائنة وأخرى

135 71 مكافآت نهاية خدمة الموظفين

12,376 14,045 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)180( )556( شراء معدات ومركبات

)9,399( )1,881( إيداعات صافي
2 19 مقبوضات من بيع معدات ومركبات

)9,577( )2,418( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)140( )922( مدفوعات اللتزام اإليجار
)703( )1,746( مدفوعات لمصروفات التمويل 

- )700( مدفوعات شراء أسهم خزينة
- 683 مقبوضات من بيع أسهم خزينة
- )9,831( أرباح أسهم مدفوعة

)843( )12,516( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

1,956 )889( صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة
2,042 3,998 النقد وما في حكمه في 1 يناير

3,998 3,109 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:
التاريخ الحدث

26 مارس 2020 تاريخ اجتماع الجمعية العامة 
)تاريخ موافقة المساهمين(

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

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

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

14 ابريل 2020 يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019   بآالف الدنانير البحرينية

 اي بي ام تيرمنال البحرين ش. م. ب.
توصية بإعالن األرباح

المنتهية 31  للسنة  بتوزيع األرباح  التوصية  فبراير2020،  الذي عقد في 25  اجتماعه  البحرين  ش. م. ب. في  تيرمنال  ام  إدارة شركة اي بي  قرر مجلس 
ديسمبر2019 على المساهمين المسجل أسمائهم في سجل الشركة في تاريخ االستحقاق. تخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة 

القادم، وفيما يلي التوزيع المقترح:
أ( أرباح نقدية: 113% من القيمة االسمية للسهم، أي ما يعادل 0.113 دب. للسهم الواحد ما مجموعه 10.161 مليون دب.  )تتضمن األرباح النقدية السنوية 

المقترح توزيعها نسبة صفر % والتي تم توزيعها على حملة االسهم سابقا كأرباح نصف/ربع سنوية(.
ب( أسهم منحة: ال يوجد

رئيس مجلس اإلدارة
ديفيد سكوف

2020/02/25

الرفاع - قوة الدفاع

ألقـــى رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  الطبيـــب  الفريـــق 
عبـــدهللا آل خليفة محاضرة للدارســـين 
واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة  بالكليـــة 
رئيـــس  وتحـــدث  الوطنـــي.  والدفـــاع 
المجلـــس األعلى للصحة في المحاضرة 
عن )االستراتيجية الصحية البحرينية( 
مســـتعرًضا معاليـــه أحـــدث مـــا توّصلت 

قطـــاع  فـــي  الحديثـــة  التقنيـــات  إليـــه 
الصحة في مملكة البحرين. وفي نهاية 
المحاضـــرة، عّبـــر آمـــر الكليـــة الملكيـــة 
للقيـــادة واألركان والدفـــاع الوطني عن 
شكره وتقديره لرئيس المجلس األعلى 
للصحـــة علـــى مـــا تفّضـــل بـــه، كمـــا قام 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة بالرد 
على استفسارات وتساؤالت الدارسين.

محمد بن عبداهلل يستعرض آخر التقنيات الصحية

الرفاع - قوة الدفاع

تـــرأس رئيس هيئـــة األركان الفريق 
الركن ذيـــاب النعيمي اجتماع لجنة 
فـــي  المشـــتركة،  واألمـــن  الدفـــاع 
القيـــادة العامة لقـــوة دفاع البحرين 
االجتمـــاع  خـــالل  وجـــرى  امـــس، 
بتطويـــر  الكفيلـــة  الســـبل  بحـــث 
تقويـــة  شـــأنه  مـــن  الـــذي  التعـــاون 
التنســـيق بيـــن األجهـــزة العســـكرية 
واألمنية بالمملكـــة وتعزيز القدرات 
العسكرية المشـــتركة بما يسهم في 
ترســـيخ دعائـــم األمـــن واالســـتقرار 
والحفاظ على مكتسبات ومقدرات 

الوطن لمـــا فيه خير وصالح الوطن 
والمواطنين. حضر االجتماع رئيس 
األمـــن العام الفريق طارق الحســـن، 
الوطنـــي  الحـــرس  أركان  ومديـــر 
اللـــواء الركن الشـــيخ عبد العزيز بن 
ســـعود آل خليفـــة، ومســـاعد رئيس 
هيئة األركان للعمليات اللواء الركن 
غانم الفضالة، وقائد سالح البحرية 
الركـــن  اللـــواء  البحرينـــي  الملكـــي 
بحري محمد العســـم وعدد من كبار 
بالجهـــات  والمســـؤولين  الضبـــاط 

المعنية في المملكة.

تقوية التنسيق بين األجهزة العسكرية واألمنية



المرأة  قضايا  في  خليجيون  خبراء  أكــد 
تــجــربــة مملكة  مـــن  ــادة  ــفـ ــتـ أهــمــيــة االسـ
المرأة،  تقدم  العريقة في مجال  البحرين 
خبرات  لديها  بات  المملكة  وأن  خصوصا 
تمثل  المرأة  متراكمة في مختلف قضايا 
األعلى  للمجلس  المؤسسي  العمل  نتاج 
لــلــمــرأة بــمــا يضعه مــن خــطــط ومــشــاريــع 
ــادرات وفــقــا إلطـــار علمي مـــدروس  ــبـ ومـ

ومنهجيات ومعايير وطنية وعالمية.
البحرين  امتالك  بالذكر  الخبراء  وخــص 
مــؤشــرا وطــنــيــا خــاصــا لــقــيــاس الــتــوازن 
للمرأة  الفاعلة  والمشاركة  الجنسين،  بين 
وتعامل  الــعــامــة،  الــحــيــاة  فــي  البحرينية 
اتفاقية  مثل  نوعية  ملفات  في  البحرين 
باحترافية ومسؤولية، وتحقيق  السيداو 

أهداف التنمية المستدامة.

تجربة متقدمة جدا

ووصف مدير إدارة الدراسات ومؤشرات 
ــمــركــز اإلحــصــائــي لـــدول  الــتــنــمــيــة فـــي ال
العربية  الخليج  لــدول  التعاون  المجلس 
البحرين  مملكة  تجربة  المزاحمي  صالح 
بــأنــهــا “متقدمة  الـــمـــرأة  فــي مــجــال دعـــم 
البحرين  امــتــالك  بــالــذكــر  جــــدا”، وخـــص 
مــؤشــرا وطــنــيــا خــاصــا لــقــيــاس الــتــوازن 
إلى  الصدد  هذا  في  الفتا  الجنسين،  بين 
ــراك فــي دول مجلس  وجـــود تــوجــه وحــ
التعاون الخليجي األخرى للسير على نهج 

البحرين في هذا الخصوص.
االستفادة  شــأن  من  إن  المزاحمي  وقــال 
دعم  مجال  في  الخليجية  التجارب  من 
في  الــقــوة  مكامن  على  ــوقــوف  ال ــمــرأة  ال
القصور  أوجــه  إلــى  إضــافــة  المجال،  هــذا 
ــدت والـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســيــنــهــا،  ــ إن وجــ
خاصة  خليجية  بيانات  قــاعــدة  وإنــشــاء 
بالمرأة لالعتماد عليها في رصد مؤشرات 

مشاركة المرأة الخليجية في التنمية.

تعامل احترافي 

نـــورة الــعــقــيــل وهـــي اخــتــصــاصــيــة بقسم 
باألمانة  المعرفي  واالقتصاد  التخطيط 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  لمجلس  الــعــامــة 

العربية لفتت إلى أن التقدم الذي تحققه 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة حــقــيــقــة عــلــى أرض  ــمـ الـ
نتائجه،  من  والتأكد  قياسه  يمكن  الواقع 
وأشـــــــارت إلــــى أنــــه فـــي ظـــل االنــفــتــاح 
الــذي  واالجتماعي  والــحــضــاري  الثقافي 
تعيشه البحرين منذ القدم تمكنت المرأة 
في  ــريــادة  ال سبق  ــراز  إحـ مــن  البحرينية 
والرياضة  التعليم  مثل  مختلفة  مجاالت 
باحترام  وحظيت  الدبلوماسي،  والعمل 

وتقدير إقليمي وعالمي.
على  مثاال  أعطي  أن  “أود  العقيل  وقالت 
البحرين  مملكة  تعامل  كيفية  وهو  ذلــك، 
ــلــمــرأة مع  ــالل الــمــجــلــس األعــلــى ل مــن خـ
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز 
خصوصية  مؤكدا  )السيداو(،  المرأة  ضد 
والتزامات  جهة،  من  البحريني  المجتمع 
الــبــحــريــن كــدولــة مــســؤولــة عــلــى صعيد 
المجتمع الدولي من جهة أخرى”، وأشارت 
دول  فــرص وتحديات ومخاوف  أن  إلــى 
الخليج تكاد تكون واحــدة في مثل تلك 
واالستفادة  تكتلها  فــإن  لذلك  المواقف، 
من التجارب المتقدمة فيما بينها، يساعد 
ملتزمة  حضارية  صــورة  إبــراز  في  كثيرا 

مسؤولة لتلك الدول وللمرأة فيها.

تسريع التقدم 

النوع  المشرفة على إحصاءات  وأشــارت 
ــعــامــة لــإحــصــاء  االجــتــمــاعــي بــالــهــيــئــة ال
بالمملكة العربية السعودية هند المريبض 
إلــــى تـــســـارع حـــضـــور الـــســـعـــوديـــة على 
بتقدم  الــصــلــة  ذات  الــدولــيــة  الــمــؤشــرات 
االستفادة  الــحــرص على  مــؤكــدة  الــمــرأة، 
المتقدمة  الدولية  التجارب  الجميع  من 
في هذا المجال بما في ذلك تجربة مملكة 
“بـــات لدينا  الــمــريــبــض  الــبــحــريــن.وقــالــت 
مؤخرا مرصدا وطنيا للمرأة يضم خبرات 

سعودية، ويعكس ما وصلت له السعودية 
في مجال مشاركة المرأة بالتنمية، ونحن 
ــتـــالك الــبــحــريــن  ــى امـ ــ نــنــظــر بــإعــجــاب إل
الجنسين  بين  الــتــوازن  لقياس  مــرصــدا 
تكافؤ  المحرز في مجال  التقدم  ومعرفة 
الحكومية  الجهات  مختلف  لدى  الفرص 
والخاصة، وهي تجربة نسعى لالستفادة 
تمكين  خــطــوات  تسريع  أجــل  مــن  منها؛ 
في  حضورها  وزيـــادة  السعودية  الــمــرأة 

مختلف المجاالت والقطاعات”.

مشاركة فاعلة 

وأشـــــارت، فــاطــمــة بــن ثــانــي مــن اإلدارة 
المركزية لإحصاء في دولة الكويت إلى 
المسيرة الرائدة خليجيا للمرأة البحرينية 
العقود  خــالل  الــمــجــاالت  مــن  الكثير  فــي 
الــشــأن إلــى أن  الماضية، الفــتــة فــي هــذا 
في  البحرين  دعم  من  استفادت  الكويت 
العديد من القضايا ذات الصلة بالمرأة، من 
البحرين  بمملكة  الكويت  استعانة  بينها 
لــتــأســيــس   2008 الـــعـــام  فـــي  الــشــقــيــقــة 
ــت  الــشــرطــة الــنــســائــيــة الــكــويــتــيــة.وخــصَّ
البحرينية  الــمــرأة  تقدم  بالذكر  ثاني  بــن 
“نــرى  وقــالــت  االقــتــصــادي،  الصعيد  على 
مملكة  فــي  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  أن 
البحرين يقود عن جدارة الجهود الرامية 
إلى تشجيع البحرينيات على أن يصبحن 
صاحبات أعمال، من خالل مبادرات مثل 
حاضنة ريادات، إضافة إلى خدمات دعم 
االئتمان والقروض للمشروعات النسائية، 
والجوائز والمبادرات ذات الصلة بتشجيع 
ــال، كــمــا تــحــضــر الـــمـــرأة  ــ ــم ــدات األعــ ــ ــ رائـ
البحرينية بقوة في غرفة تجارة وصناعة 
إدارة شــركــات  مــجــالــس  الــبــحــريــن وفـــي 

القطاعين العام والخاص”.
ولفتت إلى أن بلدها الكويت لديه تجربة 

السياسي  الــحــضــور  مــجــال  فــي  متقدمة 
التجربة  تلك  على  “بــنــاء  وقــالــت  لــلــمــرأة، 
أستطيع التأكيد على أهمية الجهود التي 
المزيد  تشجيع  أجل  من  البحرين؛  تبذلها 
مــن الــنــســاء عــلــى الــمــشــاركــة فــي الحياة 
السياسية؛ لتتمكن من المساهمة بصياغة 
التشريعات  خــالل  مــن  بلدهن  مستقبل 
الخدمات  وتقديم  الحكومة  أداء  ورقابة 

وغيرها”.

 تكافؤ الفرص

ــبــلــوشــيــة، وهــــي اخــتــصــاصــيــة  مــيــاســة ال
ــاءات االجــتــمــاعــيــة في  ــصــ بـــدائـــرة اإلحــ
والمعلومات  لــإحــصــاء  الــوطــنــي  الــمــركــز 
بسلطنة عمان أعربت بدورها عن إعجابها 
بمنهجية عمل المجلس األعلى للمرأة في 
البحرين على تكريس مبدأ تكافؤ  مملكة 
الحكومية  الجهات  مختلف  في  الفرص 
مستوى  على  وحتى  واألهلية  والخاصة 
الصلة،  ذات  الفردية  الــمــبــادرات  تشجيع 
وذلـــك مــن خـــالل لــجــان تــكــافــؤ الــفــرص، 
تطبق  التي  للجهات  التقديرية  والجوائز 
امتالك  إلــى  الــفــرص، وصــوال  تكافؤ  مبدأ 
ــتــوازن  تــقــريــر ومــؤشــر وطــنــي لــقــيــاس ال
إطــار خطة  الجنسين، وكل ذلك في  بين 
أنه  إلــى  الــمــرأة.وأشــارت  لنهوض  وطنية 
االستفادة  العربية  الخليج  لــدول  يمكن 
مساعيها  فــي  الــثــريــة  التجربة  هــذه  مــن 
الــمــســتــدامــة،  الــتــنــمــيــة  أهــــداف  لتحقيق 
ــهــدف الــخــامــس الـــذي ينص  خــصــوصــا ال
وأكــدت  الجنسين”.  بين  “الــمــســاواة  على 
على صعيد ذي صلة أن التجربة العمانية 
تؤهل  المرأة  تمكين  المتقدمة في مجال 
الــخــبــرات مـــع مملكة  ــتــبــادل  ل الــســلــطــنــة 

البحرين في مختلف قضايا المرأة.

فتح التسجيل في برنامج “رايات” للمنح الدراسية
ــمــبــرة الــخــلــيــفــيــة عن  أعــلــنــت مــؤســســة ال
رايــات  برنامج  فــي  التسجيل  بــاب  فتح 
 2021 األكاديمي  للعام  الدراسية  للمنح 
الشباب  بمنح  الــتــزامــهــا  ضــمــن   ،2020  -
البحريني فرًصا مميزة لتوسعة معارفهم 
لدى  والعملية  العلمية  مهاراتهم  وتنمية 
ــن مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي  نــخــبــة مـ
الـــمـــرمـــوقـــة. ويـــقـــدم بـــرنـــامـــج “رايــــــات” 
ــذا الــعــام مــنــحــة دراســـيـــة فــي بــرنــامــج  هـ
ــبــكــالــوريــوس لــلــمــحــاســبــة والـــدراســـات  ال
لــلــدراســات  الــبــحــريــن  الــمــالــيــة فــي معهد 
وتــبــادر   .“ إف  بـــي  آي  ــــي  “ب الــمــصــرفــيــة 
ــات بتقديم  ــ بــرنــامــج راي الــمــؤســســة عــبــر 
الــمــنــح الــدراســيــة بــدرجــة الــبــكــالــوريــوس 

والمجاالت  التخصصات  من  متنوع  لعدد 
البحرين وبوليتكنيك  في كل من جامعة 
الــبــحــريــن. وتــتــيــح الــمــؤســســة ألول مــرة 
البكالوريوس  لبرنامج  التسجيل  فرصة 
جامعة  من  المالية  والدراسات  للمحاسبة 
لــلــدراســات  البحرين  معهد  لــدى  بــانــجــور 
من  بــدعــم   ،“ إف  بــي  آي  “بــي  المصرفية 
بالنمو  بسجل حافل  تتميز  التي  “سيكو”، 
واإلنـــجـــازات امــتــد عــلــى مـــدار أكــثــر من 
عــقــديــن مــن الــزمــن بــاعــتــبــارهــا أحـــد أبــرز 
المتخصصة في  الرائدة  اإلقليمية  البنوك 
إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق 
في  االستثمارية  المصرفية  والــخــدمــات 
أمناء  مجلس  رئيس  وصرحت  المنطقة. 
الشيخة  سمو  الخليفية  المبرة  مؤسسة 

زين بنت خالد آل خليفة “إنه لمن دواعي 
التسجيل  باب  فتح  نعلن عن  أن  سرورنا 
للعام  الدراسية  للمنح  رايــات  برنامج  في 
2021 - 2020، الذي يقدم للشباب الدعم 
في  األكاديمية  مسيرتهم  لتطوير  الــالزم 
واإلســهــام  يفضلونها،  التي  التخصصات 
بــالــعــلــم والــمــعــرفــة.  نــابــضــة  بــإيــجــاد بيئة 

لتحقيق  الطلبة  تمكين  بأهمية  ونــؤمــن 
أهدافهم وتطلعاتهم األكاديمية، بما يصب 
والتنمية  المجتمعي  الــرقــي  تــعــزيــز  فــي 

الشاملة لمملكة البحرين”.
في  بالتسجيل  للراغبين  يمكن  أنــه  يذكر 

برنامج رايات للمنح الدراسية في جامعة 
طلباتهم  تــقــديــم  وبوليتكنك،  الــبــحــريــن 
خـــالل الــفــتــرة الــمــمــتــدة بــيــن 1 حــتــى 15 
الراغبين  على  وسيتوجب   .2020 مارس 
البكالوريوس  برنامج  لمنحة  بالتسجيل 

معهد  في  المالية  والــدراســات  للمحاسبة 
آي  “بــي  المصرفية  لــلــدراســات  البحرين 
أوال  المعهد  في  بطلبهم  التقدم  إف“  بي 
المبرة  مؤسسة  فــي  بطلبهم  الــتــقــدم  ثــم 
من   23 وحــتــى   17 مــن  ــدًءا  ــ ب الخليفية 
موقع  عبر  التقديم  استمارة  مــلء  خــالل 
www.mkfbh.( اإللــكــتــرونــي  المؤسسة 
بعد  الطلبة  اخــتــيــار  عملية  وتــتــم   ،)org

اجتيازهم مراحل عدة. 
التحصيل  على  بناًء  المتقدمين  ويتأهل 
عالية  نسبة  على  والحصول  األكاديمي، 
ــار الـــمـــقـــدم مـــن الــمــؤســســة  ــبـ ــتـ فـــي االخـ
إلى  إضافة  الشخصية  المقابلة  واجتياز 
لخدمة  قدموها  التي  التطوعية  األعمال 

المجتمع.

المنامة - بنا

نورة العقيل فاطمة بن ثاني مياسة البلوشية صالح المزاحمي

سمو الشيخة زين بنت 
خالد: نهدف لتمكين 

الطلبة لتحقيق 
أهدافهم األكاديمية

local@albiladpress.com
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إطالق مبادرة “مهندسون من أجل االستدامة”
ـــة ـــي الذكي ـــال المبان ـــي مج ـــة ف ـــازات ملموس ـــهد إنج ـــن تش ـــف: البحري خل

البلديات  وشؤون  األشغال  وزير  افتتح 
ــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي عـــصـــام خلف  وال
للمؤتمر  التحضيري  الملتقى  فعاليات 
الـــدولـــي الــثــانــي لــالســتــدامــة والــمــرونــة 
تحت شعار )تمكين التقنية واالبتكار في 
بالتعاون  يقام  والــذي  البناء(،  تصاميم 
مع جامعة البحرين وبتنظيم من شركة 
الريتز  فندق  في  وذلــك  للتطوير  إتقان 
كــارلــتــون الــبــحــريــن ويــســتــمــر حــتــى 26 
كبار  مــن  ــدد  عـ بــحــضــور   2020 فــبــرايــر 
الــمــســؤولــيــن وبــمــشــاركــة عـــدد كبير من 
األكاديمية  الحكومية والجهات  الجهات 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي مـــجـــال الــبــنــاء 

والتشييد والتقنيات الهندسية.
وصرح وزير األشغال بأن الملتقى يهدف 
إلى تسليط الضوء على التحديات التي 
يواجهها قطاع البناء والتطوير العقاري 

بـــه مــثــل مكاتب  الــمــرتــبــطــة  ــجــهــات  وال
والتشغيل  التنفيذ  وشــركــات  التصميم 
المستخدمة  بــالــتــقــنــيــات  يــتــعــلــق  فــيــمــا 
إلدارة مشروعاتهم واستثماراتهم، حيث 
أصبحت تقنيات التصميم والتكامل مع 
التنفيذ والتشغيل والصيانة عامال رئيسا 
في الحد من الهدر للمواد والحفاظ على 
اقــتــصــادي  عــائــد  أكــبــر  وتحقيق  البيئة 
مــمــكــن والــــــذي بــــــدوره يــنــعــكــس على 
واالقتصادية  البيئية  االستدامة  تعزيز 
نــاتــجــا محليا  واالجــتــمــاعــيــة، ويــحــقــق 

متقدما.
ــر بـــأن الــبــحــريــن تشهد  ــوزيـ ــاف الـ ــ وأضـ
في مجال  ملموسة  وإنجازات  تطورات 
وتقنياتها  الذكية  والمباني  االستدامة 
ضــمــن رؤيــتــهــا الــطــمــوحــة وتــوجــيــهــات 
ــادة إقــلــيــمــيــًا  ــريـ ــلـ ــدة لـ ــيـ ــرشـ ــادة الـ ــيـ ــقـ الـ
الملتقى  فــإن  لذلك  عالميا،  والمنافسة 
الهندسي  الــقــطــاع  توعية  فــي  سيسهم 
التحول  من  القادمة  المرحلة  بمتطلبات 
وتقنياتها  الرابعة  الصناعية  الثورة  نحو 
وتــشــجــيــع الــتــحــول نــحــو أســـس الــبــنــاء 

الحديثة  التقنيات  وتطبيق  المستدام 
فـــي الــتــصــامــيــم الــهــنــدســيــة مـــن خــالل 
الرئيسة  المبادئ  أهم  أحد  على  التركيز 
إستراتيجية  مــع  يــتــوافــق  والــــذي  لــهــا، 
الرابعة  الصناعية  الثورة  لتبني  الــوزارة 
معلومات  نمذجة  يسمى  ما  باستخدام 
البناء، وهي عملية توليد وإدارة بيانات 

المباني خالل دورة حياتها. 
متمثلة  األشــغــال  وزارة  أن  إلــى  ــار  وأشـ
في إدارة مشروعات البناء حصلت على 
تأهيل عدد  وتم   2019 للنظام  ترخيص 
في  لــلــبــدء  وتــدريــبــهــم  المهندسين  مــن 
حيث   ،2020 مشروعات  على  تطبيقه 
يعد هذا النظام أكثر كفاءة وعملية من 
الطرق التقليدية في االستعالم ومراقبة 
أنه  كما  البناء،  التكاليف في مشروعات 
والمفاجآت  المعوقات  من  العديد  يزيل 

التي قد تطرأ في فترة التنفيذ.

المنامة - وزارة األشغال

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

البحرينيين  الطلبة  والتعليم  التربية  بـــوزارة  والملحقيات  البعثات  إدارة  دعــت 
الدارسين خارج مملكة البحرين، والمتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية في العام 
90 %، والراغبين في  -  2020 بمعدل تراكمي ال يقل عن   2019 الحالي  الدراسي 
ضرورة  إلى   ،2021   -  2020 المقبل  الدراسي  للعام  الــوزارة  بعثات  على  التنافس 
تسجيل بياناتهم لدى اإلدارة بمبنى خدمات المراجعين بمقر الوزارة بمدينة عيسى، 
مصطحبين معهم نسخة من جواز السفر ساري المفعول، ونسخة من بطاقة الهوية، 
الحالي  الــدراســي  العام  من  األول  الــدراســي  الفصل  نهاية  الــدرجــات حتى  وكشف 

2019 -  2020، لخوض المقابالت الشخصية واختبار القدرات.
وخصصت إدارة البعثات والملحقيات أرقامًا لالتصال لمزيد من االستفسار، وهي:

 17896959 أو 17873564 أو 17873302 أو 17896890.

“التربية” تدعو المتفوقين للتنافس على البعثات

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

مدينة عيسى - وزارة العمل

للمؤسسة  ــعــام  ال األمــيــن  استقبل 
ــيـــة مــصــطــفــى  ــلـــكـ ــمـ الـــخـــيـــريـــة الـ
مبرة  أمناء  مجلس  رئيس  السيد، 
الــكــوهــجــي الـــوجـــيـــه عــبــدالــغــفــار 
الكوهجي  سّلم  حيث  الكوهجي، 
لتقديم  الكوهجي  مبرة  من  تبرًعا 
األسر  لمشروع  والمساندة  الدعم 

المنتجة التابع للخيرية الملكية.
عن  السيد  عّبر  المناسبة،  وبــهــذه   
خالص الشكر والتقدير إلى الوجيه 
الكريمة  الكوهجي على مساهماته 
المتواصلة التي تنصب ضمن رؤية 
الملك  جاللة  وممثل  الملك  جاللة 
الشباب  وشؤون  الخيرية  لألعمال 
رئــيــس مــجــلــس أمـــنـــاء الــمــؤســســة 
الــخــيــريــة الــمــلــكــيــة ســمــو الــشــيــخ 
لتقديم  خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر 
واألرامل،  لأليتام  الخدمات  أفضل 

الخدمات  هذه  بمستوى  واالرتقاء 
المقدمة لهم.

 من جهته، أشاد الكوهجي بالرعاية 
ــبــالد  ــعــاهــل ال ــكــريــمــة ل الــمــلــكــيــة ال
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  جــاللــة 
للمؤسسة  الفخري  الرئيس  خليفة 
الخيرية الملكية، وما يوليه جاللته 
ــل  بــأيــتــام وأرامـ مــن اهــتــمــام كبير 
الخيري  العمل  ورعــايــة  البحرين، 
المملكة،  وخــارج  داخل  واإلنساني 
للدور  وامتنانه  تقديره  عن  معرًبا 
ــذي تــقــوم بـــه الــمــؤســســة  ــ ــبـــارز ال الـ
الخيرية الملكية، في دعم األعمال 
جهود  مثّمًنا  واإلنسانية،  الخيرية 
ــاصــر بـــن حــمــد آل  ســمــو الــشــيــخ ن
الخيري  العمل  تقديم  فــي  خليفة 
واإلنساني لجميع المحتاجين بكل 

كفاءة واقتدار.

الـــتـــقـــى وزيــــــر الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة 
إدارة  مجلس  رئيس  االجتماعية، 
جميل  العمل  ســوق  تنظيم  هيئة 
حميدان، مستشار رئيس جمهورية 
عبد  الــخــارج  فــي  للعمالة  الفلبين 
أو، يوم أمس في مكتبه  هللا ماما 
العالقات  معه  بحث  إذ  بــالــوزارة، 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن وســبــل 
العمالية. المجاالت  في  تطويرها 

األيــدي  بمساهمة  حميدان  وأشـــاد 
العاملة الفلبينية في مسيرة البناء 
ــتــي تــشــهــدهــا الــبــحــريــن، مــنــوهــًا  ال
بــانــضــبــاطــهــا والــتــزامــهــا بــقــوانــيــن 
وأنــظــمــة الــعــمــل فــي الــبــالد. وأكــد 
ــلـــى تــعــزيــز  حـــــرص الـــحـــكـــومـــة عـ
بما  الفلبين  جمهورية  مع  التعاون 

يــخــدم الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة بين 
البلدين.

من جانبه، نوه عبدهللا ماما أو، بما 
ونماء  تطور  من  البحرين  تشهده 
خصوصا  األصــعــدة،  مختلف  على 
ما يتعلق منها بتطوير سوق العمل، 
من  المملكة  به  تزخر  ما  الى  الفتًا 
متوافقة  وطنية  عمالية  تشريعات 
مشيدًا  الدولية،  العمل  معايير  مع 
بما تحظى به العمالة الفلبينية من 
في  والمواطنين  الحكومة  رعاية 
البحرين، ومعربًا عن رغبة حكومة 
العمالية  العالقات  تعزيز  بالده في 
أنــمــوذجــًا  باعتبارها  البحرين  مــع 
ــة  ــدول لــلــعــالقــات الــمــتــمــيــزة بــيــن ال

المرسلة والمستقبلة للعمالة.

“الخيرية الملكية” تتسّلم تبرًعا من “مبرة الكوهجي”

حميدان: العمالة الفلبينية منضبطة

التجربة البحرينية متقدمة في دعم تقدم المرأة
ــج الـــمـــمـــلـــكـــة ــ ــه ــ ــى ن ــ ــل ــ ــر ع ــيـ ــسـ ــلـ ــي لـ ــجـ ــيـ ــلـ ــرك خـ ــ ــحـ ــ تـ

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة



تعليق الدراسة في المدارس والجامعات ورياض األطفال أسبوعين

بنــاء علــى توجيهــات اللجنــة التنســيقية برئاســة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليق الدراسة في المدارس 
الحكوميــة والخاصــة وريــاض األطفــال لمدة أســبوعين ابتداء من اليــوم األربعاء الموافــق 26 فبراير الجــاري، كإجراء 
احترازي لالطمئنان على سالمة الطلبة في ضوء االحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فايروس “كورونا”، 
والتحقــق مــن نتائــج الفحوصــات الطبيــة الخاصــة بالمخالطين للمصابيــن بالفايروس والذين ســبق دخولهــم البالد قبل 

إعالن إيران انتشار فايروس كورونا في مدنها.

التربيـــة  وزارة  أعلنـــت  كمـــا 
والتعليـــم عن تعليق الدراســـة في 
جميـــع مؤسســـات التعليـــم العالي 

الحكوميـــة والخاصـــة إضافة إلى 
والخاصـــة  الحكوميـــة  المـــدارس 
وريـــاض األطفال لمدة أســـبوعين 

ابتـــداء من اليوم األربعاء الموافق 
26 فبراير 2020.

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  وأعلنـــت 

االجتماعيـــة أيضا تعليق الدراســـة 
لمـــدة  والبرامـــج  واألنشـــطة 
اليـــوم  مـــن  ابتـــداء  أســـبوعين 
األربعـــاء فـــي كل المراكـــز والـــدور 
التأهيلية الحكومية التابعة لوزارة 
العمل والتنمية االجتماعية، ودور 
األهليـــة  والمراكـــز  الحضانـــات 
والخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
المرخصـــة مـــن قبـــل وزارة العمـــل 

والتنمية االجتماعية.

المنامة - بنا
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ــي الــعــهــد ــ ــو ول ــم ــة الــتــنــســيــقــيــة بـــرئـــاســـة س ــن ــج ــل ــات ال ــه ــي ــوج ــى ت ــل بـــنـــاء ع

المنامة - وزارة الخارجية

نظًرا لتفشي فيروس كورونا 
وزارة  قـــررت   ،)19 )كوفيـــد 
البحريـــن  مملكـــة  خارجيـــة 
إلـــى  المواطنيـــن  ســـفر  منـــع 
اإلســـامية  الجمهوريـــة 

اإليرانيـــة في الوقت الجاري، 
آخـــر؛  إشـــعار  حتـــى  وذلـــك 
حرًصا على ســـامتهم وعدم 
كورونـــا  بفيـــروس  اإلصابـــة 

)كوفيد 19(.

منـــع ســـفر المواطنيـــن إلـــى إيـــران

أفادت وزارة الصحة بأن صحة المواطنين 
والمقيمين أولوية قصوى تسعى من خال 
ما تتخذه الـــوزارة وبالتعـــاون مع الجهات 
المعنية مـــن إجـــراءات احترازية ووقائية 
المســـافرين  وســـامة  ســـامتهم  لضمـــان 
القادميـــن مـــن إيـــران والـــدول الموبـــوءة، 
مؤكـــدًة الوزارة حرصها الدائم على إطاع 
الجميع بجميع المســـتجدات واإلرشـــادات 
عـــن  واإلعـــان  كورونـــا  فيـــروس  بشـــأن 
الحـــاالت الجديـــدة التـــي يتأكـــد إصابتهـــا 
بالفيـــروس أوال بأول، مشـــيرًة إلى ضرورة 
استقاء المعلومات حول الحاالت المصابة 
أو أي قـــرارات ومعلومـــات مـــن المصـــادر 

الرسمية.
وأعلنت الوزارة تســـجيل 6 حاالت جديدة 
 )19 مصابـــة بفيـــروس الكورونـــا )كوفيـــد 
لمواطنيـــن قادميـــن من إيران عـــن طريق 
الدولـــي،  البحريـــن  مطـــار  عبـــر  الشـــارقة 
ليصـــل العـــدد اإلجمالي للحـــاالت المصابة 
إلـــى 23 حالة مصابة فـــي المملكة، مؤكدًة 

الـــوزارة أنهـــا تجـــري الفحوصـــات الازمة 
للمســـافرين القادمين من الدول الموبوءة 

فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي.
وأشـــارت الـــوزارة إلى أن نتائـــج التحاليل 
للحـــاالت الســـت الجديـــدة أكـــدت اإلصابة 
بالفيروس وتم اتخـــاذ اإلجراءات الازمة 
مـــع الحاالت المصابـــة بنقلهم الفـــوري إلى 
مركـــز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة 
الســـلمانية، وعزلهم لتلقي العاج والرعاية 

الازمة.
هـــي  الســـت  الحـــاالت  أن  وأوضحـــت 
لمواطنيـــن بحرينيين )4 رجـــال وامرأتان( 
قادمـــون جميعهم من إيران عبر الشـــارقة، 
مؤكدًة أن جميع الحاالت الجديدة تخضع 
وجميـــع الحـــاالت المصابـــة ســـابًقا لمتابعة 
مســـتمرة وعنايـــة فائقـــة من قبـــل الفريق 
الطبـــي المختـــص، وأنـــه تـــم نقـــل مرافقي 
المصابيـــن للعزل أيضـــا كإجـــراٍء احترازي 

بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
ونوهـــت الوزارة إلى أن الحـــاالت المصابة 
وصلـــت إلـــى المملكـــة قبـــل صـــدور قـــرار 
شـــؤون الطيـــران المدنـــي بتعليـــق جميـــع 

الرحـــات القادمة مـــن مطار دبـــي الدولي 
ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة. 

وأعلن مشرف الفريق الوطني الطبي 
طبيـــب  المقـــدم  كورونـــا،  لمكافحـــة 
منـــاف القحطانـــي أن الحـــاالت التي 
تم اكتشـــافها بالبحرين هي لمصابين 
أنـــه ال  عائديـــن مـــن إيـــران، مؤكـــدا 
توجـــد أي حـــاالت إصابـــة لمواطنين 
مـــن المخالطيـــن للحاالت المكتشـــفة 
ولم يتم انتقال العدوى ألي شـــخص 
في البحرين، مشيرا إلى أنه تم وقف 
الرحـــات المقبلة من إيـــران وتوقيع 
الحجر الصحـــي ألي قادم عن طريق 
رحـــات أخرى غير مباشـــرة.جاء ذلك 
فـــي مؤتمر صحافي عقده الفريق الوطني 
 COVID( الطبـــي لمكافحة فيروس كورونا
19( مســـاء أمس في مركز سمو ولي العهد 

للتدريب بمستشفى قوة دفاع البحرين.
وبيـــن القحطاني أن لجنة التحكم والرصد 
بدأت فـــي 13 فبراير 2020 على 3 أســـس 
ومعاييـــر علمية لرصد أي حاالت األمراض 

الوبائيـــة، وهـــي الكشـــف عـــن اإلصابـــة ثم 
العـــزل الصحي والذي يختلـــف عن الحجر 
المخالطيـــن،  متابعـــة  وأخيـــرا  الصحـــي، 
مشـــددا علـــى أن تلـــك المعاييـــر تســـتطيع 

احتواء أي فيروس.
وأشـــار المقـــدم طبيب مناف إلـــى أن عدد 
حالـــة   59 بلـــغ  الحجـــر  فـــي  الموجوديـــن 
وبلـــغ  بالمملكـــة،  منطقتيـــن  فـــي  مقســـمة 
إجمالـــي حـــاالت الفحـــص التـــي أجريـــت 
1012 فحصا أســـفرت عن 23 إصابة فقط، 
جميعهـــم بحالـــة صحيـــة ســـليمة وتحـــت 

الرعاية الصحية.
وكشف عن وصول رحلة أمس كان بها 51 

راكبـــا من إيران، أجريـــت لهم الفحوصات، 
المواطنيـــن  مـــن  كبيـــرا  عـــددا  إن  وقـــال 
متوقـــع عودتهم من إيران لكن تم إباغهم 
بالمكـــوث فـــي أحـــد الفنـــادق علـــى نفقـــة 
المملكة، وفي حال عاد أي منهم بطرق غير 

مباشرة فإنه سيخضع للحجر الصحي.
وقـــال إن بعض التجارب الدولية قد أقرت 
حجـــرا منزليا مثل كنـــدا والبحرين تدرس 

هذه الخيارات في حال زيادة األعداد.
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وكيـــل  وقـــال 
محمـــد مبارك جمعـــة إن 60 طالبا فحصوا 
فـــي المـــدارس مـــن 3 مـــدارس وعـــدد من 
المرافقيـــن فـــي اليـــوم ذاته وكانـــت جميع 

النتائج سلبية ولم يتم اكتشف أي إصابات 
حتى اليوم بين الطلبة.

وعن اإلجراءات في المنافذ أوضح رئيس 
األمـــن العام الفريق طارق الحســـن أنه “تم 
مراجعـــة اإلجـــراءات علـــى المنفـــذ البري، 
احترازيـــة  تطبيـــق خطـــة  بصـــدد  ونحـــن 

للفحص على المنافذ البحرية”.
وقالـــت استشـــاري األمراض الســـارية في 
مجمـــع الســـلمانية الطبي جملية الســـلمان 
بشـــأن مرضى الســـكلر إنه تم إخاء مركز 
الســـكلر ليكـــون مركـــز عـــزل للمرضـــى في 
الفتـــرة القادمة وســـيبدأ العمـــل به من غدا 
حيـــث يضـــم 4 طوابـــق وبســـعة 80 - 90 

غرفة عزل متطورة.
وقالت وكيل وزارة الصحة مريم الهاجري 
الجهـــات  كل  مـــع  مســـتمر  التعـــاون  إن 
وبالنســـبة للمنافـــذ البحريـــة، إذ تعاوّنـــا مع 
والمعنييـــن  والســـياحة  الداخليـــة  وزارة 
بالمنافـــذ، وتـــم وضـــع خطـــة للتعامـــل مـــع 

الحدث.

ــران ــ ــنـــادق إي ــد فـ ــ ــة ســتــتــحــمــل نــفــقــة مــكــوث الــبــحــريــنــيــيــن فـــي أح ــوم ــك ــح ال

ــى 23 ــدد الــمــصــابــيــن بـــ “كـــورونـــا” إلـ ارتـــفـــاع عـ

المنامة - األوقاف الجعفرية

الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  حثـــت 
ورؤســـاء  المســـاجد  علـــى  القائميـــن 
فـــي  الحســـينية  والمواكـــب  المآتـــم 
مختلـــف محافظات مملكـــة البحرين 
بتطبيـــق كافـــة اإلجـــراءات الصحيـــة 
االحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة 
والجهـــات الرســـمية المختصـــة. كمـــا 
دعت اإلدارة رؤســـاء المآتم للتشـــاور 
مـــع الجهـــات الصحيـــة بشـــأن الســـبل 
األنســـب واآلمنـــة إلحياء المناســـبات 
التجمعـــات  ذات  المقبلـــة  الدينيـــة 
الجماهيرية العامة سواًء في األماكن 
المغلقة كالمساجد والمآتم أو األماكن 
العـــزاء  كمواكـــب  المفتوحـــة  العامـــة 
الســـيما في إحدى المناسبات الدينية 

التي ستصادف اليومين المقبلين. 

“الجعفرية” للمآتم: 
تشاوروا مع “الصحة” 

إلحياء التجمعات الدينية
المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  أغلقـــت 
والســـياحة 3 صيدليـــات بمنطقـــة البديع 
والرفاع والمحـــرق لمخالفتها قانون رقم 

٣٥ لسنة ٢٠١٢ بشأن حماية المستهلك.
فبعـــد أن قامـــت إدارة التفتيـــش في 
الـــوزارة بالجولـــة التفتيشـــية أمـــس 
تبيـــن قيام بعض الصيدليات بإخفاء 
الكمامـــات التـــي تســـتخدم للوقايـــة 
 )19-COVID( مـــن فيـــروس كورونـــا
والتاعـــب بأســـعارها وزيادتهـــا دون 
مســـوغ قانوني واســـتغال الظروف 
االستثنائية المقلقة لدى الناس. ولمن 
ثبت من الصيدليـــات بمخالفتها لألنظمة 
والقوانين فقد تـــم غلقها إداريا، وعددها 

3 صيدليات.

إغالق 3 صيدليات 
في البديع والمحرق 

والرفاع
السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

تنفيـــًذا لتوجيهـــات مجلـــس الـــوزراء 
لتعزير اإلجراءات الحكومية للحفاظ 
المواطنيـــن  وســـامة  صحـــة  علـــى 
والمقيمين، وفي إطار الحملة الوطنية 
لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
تم اتخاذ الازم بإرسال رسائل نصية 
قصيـــرة توعويـــة إلـــى كافـــة العمالـــة 
الوافدة في القطاع التجاري، والعمالة 
المرنة، بعدة لغات، إلى جانب إرســـال 
وإلكترونيـــة  قصيـــرة  نصيـــة  رســـائل 
توجيهيـــة إلـــى أصحـــاب العمـــل فـــي 
القطاعين التجاري والمنزلي بضرورة 
الفحص الطبي للعمالة بشـــكل فوري.

وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة 
العبســـي أمس اجتماًعـــا طارًئا لإلدارة 

التنفيذية لبحث إجراءات الهيئة.

إجراء الفحص الطبي 
للعمالة الوافدة 

بشكل فوري

تقـــّدم 5 نـــواب لرئيســـة مجلـــس النواب 
فوزيـــة زينل أمس، باقتراح بشـــأن إبعاد 
“كورونـــا”  لمـــرض  الصحيـــة  المحاجـــر 
مـــن المناطـــق الســـكنية.  وتقـــدم النواب 
باقتراح برغبة )بصفة االستعجال( بشأن 
إبعاد المحاجر الصحيـــة لمرض الكورونا 
عن المناطق الســـكنية، مرفًقـــا به مذكرة 
الرغبـــة  موضـــوع  توّضـــح  إيضاحيـــة 
المبـــررة  العامـــة  المصلحـــة  واعتبـــارات 
بصفـــة  الموضـــوع  لعـــرض  لاقتـــراح، 
االســـتعجال علـــى جـــدول أعمال جلســـة 
25 فبرايـــر 2020 تحـــت بند ما يســـتجد 
من أعمال. ومقدمو االقتراح هم النواب: 
إبراهيـــم خالـــد النفيعـــي، يوســـف أحمـــد 
الـــذوادي، محمـــد خليفة بوحمـــود، حمد 

الكوهجي، محمد عيسى العباسي.

إبعاد المحاجر 
الصحية لكورونا عن 

المناطق السكنية
المنامة - هيئة السياحة والمعارض

أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة البحريـــن 
خليـــل  نـــادر  والمعـــارض  للســـياحة 
المؤيـــد أنـــه وتنفيـــذا لقـــرارات الحكومة 
باســـتمرارية تعزيزالجهـــود الراميـــة إلى 
الحفاظ على صحة وســـامة المواطنين 
والمقيميـــن، وذلك عبر اتخاذ اإلخزاءات 
االحترازية والتدابيـــر الوقائيـــة الازمـــة 
للتصـــدي لفيروس الكورونـــا )كوفيد 19( 
ومنع انتشـــاره، وفي ضوء المســـتجدات 
المتسارعة لهذا الموضوع، صدرت تعميم 
إلزامي لجميع مكاتب الســـفر والســـياحة 
الترويجيـــة  للعـــروض  الفـــوري  بالوقـــف 
للســـفر إلى إيران، وأن اإلجراء يأتي في 
إطار الجهـــود الوطنية المشـــتركة لكافة 
الجهـــات الحكوميـــة لمكافحـــة الفيروس 

والحد من انتشاره.

“السياحة”: إلزام 
مكاتب السفر بوقف 

عروض السفر إلى إيران
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

واإلعـــام  العامـــة  العاقـــات  إدارة  نفـــت 
بوزارة التربية والتعليم ما تردد في وسائل 
التواصل االجتماعي عن اكتشاف حاالت 
بين الطلبـــة لإلصابة بفايـــروس “كورونا”، 
أو حدوث ارتباك في سير اليوم الدراسي 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  المـــدارس  فـــي 
حيث ســـار أمـــس بشـــكل طبيعـــي، وأخذ 
الطلبة دروســـهم كاملة، وأقيمت األنشطة 
الطابية، وُأنجزت الزيارات التربوية إلى 
المؤسســـات الرســـمية والمواقع الوطنية.
وأفـــادت إدارة العاقـــات العامة واإلعام 
أّن وزارة التربية والتعليم بدأت بالتعاون 
مـــع وزارة الصحـــة في تنفيذ سلســـلة من 
فـــي  للمـــدارس  التوعويـــة  المحاضـــرات 
جميـــع المحافظات؛ للتعريـــف بالفايروس 

وطرق الوقاية منه.

“التربية”: ال حاالت 
لإلصابة بفايروس 
“كورونا” بالمدارس

إبراهيم النهام

بدور المالكي من الرفاع

تنفيـــًذا لتوجيهات وزيـــر الداخلية، رئيس 
مجلـــس الدفـــاع المدنـــي؛ للحفـــاظ علـــى 
العامـــة  والجاهزيـــة  االســـتعداد  مســـتوى 
ومواصلة اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية 
وأقصـــى درجـــات الحيطـــة والحـــذر، بمـــا 
يضمـــن منـــع تفشـــي فيـــروس “كورونـــا”، 
والـــذي أصبـــح خطـــرا يهـــدد الكثيـــر مـــن 
دول العالـــم، تـــرأس رئيـــس األمـــن العـــام، 
رئيس اللجنة الوطنيـــة لمواجهة الكوارث 
اجتماعـــا  أمـــس  الحســـن  طـــارق  الفريـــق 
طارئا للجنـــة بحضور األعضاء من ممثلي 
الـــوزارات والجهـــات المعنية.ونـــوه رئيس 
اللجنة إلى أن االجتماع، يستهدف الوقوف 
علـــى مواصلة أعلى مســـتويات االســـتعداد 

والجاهزيـــة لـــدى الجهـــات المعنيـــة واتخاذ 
اإلجـــراءات المطلوبة في إطار عمل اللجنة 
لحمايـــة المواطنين والمقيميـــن، منوها إلى 
وجـــود خطـــط مســـبقة ومصفوفـــة وطنية 
وتحديثهـــا  مراجعتهـــا  يتـــم  للمخاطـــر، 
وتطويرهـــا بشـــكل مســـتمر، الفتا فـــي هذا 
الصدد إلـــى أهمية تعزيز الجهود التوعوية، 
ومن بينها توعيـــة الكوادر العاملة بالجهات 

الخدمية المختلفة.
الخدمـــات  تفعيـــل  ضـــرورة  إلـــى  وأشـــار 
اإللكترونية وتوسيع إمكان االستفادة منها، 
بما يقلل عـــدد المراجعين إلنجاز الخدمات، 
االحتياطـــات  اتخـــاذ  ذاتـــه  الوقـــت  وفـــي 

واإلجراءات االحترازية الازمة.
ودعـــت اللجنة الوطنيـــة لمواجهة الكوارث 

بعـــض  تأجيـــل  إمـــكان  فـــي  البحـــث  إلـــى 
األنشـــطة والفعاليات؛ للحد من أي تجمعات 
وحضور جماهيري في موقع واحد، مؤكدة 
أهمية االســـتمرار فـــي التعامـــل بمصداقية 
المواطنيـــن  وتوعيـــة  الشـــفافية  ومنتهـــى 
والمقيميـــن فيما يتعلق بحماية المســـتهلك 
وعدم الســـفر للبـــاد التي تشـــهد مزيدا من 

حاالت الوفاة واالشتباه بفيروس كورونا.
وأعـــرب رئيـــس اللجنة عن شـــكره وتقديره 
للفريـــق الوطني الطبـــي، المشـــكل بأمر من 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائب 
القائد األعلـــى، النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء، معربـــا عن دعـــم اللجنـــة الوطنية 
لمواجهة الكـــوارث لإلجـــراءات التي أقرها 
الفريـــق وأدت إلـــى الحـــد مـــن انتشـــار هذا 

الفيروس.
وأوضح أن اللجنة، تعمل على دعم وتوفير 
خطـــة  لتنفيـــذ  الازمـــة  المتطلبـــات  كافـــة 
الفريق الوطني؛ من أجل حماية المواطنين 
فـــي حالـــة  اللجنـــة  والمقيميـــن، حيـــث إن 

انعقـــاد دائم لمواجهـــة أي متغيرات وتوفير 
الخدمـــات المطلوبة، مشـــيدا بـــدور الفريق 
الطبـــي ووزارة الصحـــة والجهـــات المعنيـــة 
بإصابتهـــا  المشـــتبه  الحـــاالت  رصـــد  فـــي 
والتعامل المهني مع تلك التي ثبت إصابتها 

مـــع منظمـــة  بالتنســـيق  بالفيـــروس وذلـــك 
الصحة العالمية ودول المنطقة والعالم.

ودعـــت اللجنـــة فـــي ختـــام اجتماعهـــا إلـــى 
أهميـــة مواصلـــة نشـــر إرشـــادات الســـامة 
العامـــة للمواطنيـــن والمقيمين، ومـــن بينها 
تافـــي التجمعـــات والعـــادات االجتماعيـــة 
التـــي قـــد تزيد مـــن فـــرص انتقـــال العدوى 
االجتماعيـــة  المناســـبات  فـــي  كالتقبيـــل 
واالختاط في أماكن مغلقة، وحث شركات 
الضيافة في المناسبات على توفير األدوات 
التي تســـتخدم لمـــرة واحدة وتجنب كل ما 
من شأنه نقل األمراض المعدية عموما ومن 
بينهـــا كورونا، مؤكدة فـــي الوقت ذاته على 
ضـــرورة اســـتقاء المعلومات مـــن مصادرها 

الرسمية.

المنامة - وزارة الداخلية

الفريق طارق الحسن يترأس اجتماعا طارئا للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

جانب من المؤتمر

“مواجهـــة الكـــوارث”: توســـيع الخدمـــات اإللكترونيـــة لتقليـــل عـــدد المراجعيـــن

تأجيل بعض األنشطة للحد من أي تجمعات في موقع واحد



أشاد رؤســـاء وأعضاء جمعيات الصيادين 
البحرينيـــة خـــال اللقاء الـــذي جمعهم مع 
قائد خفر السواحل اللواء ركن بحري عاء 
عبـــدهللا ســـيادي والمســـؤولين فـــي قيادة 
خفـــر الســـواحل، بالجهـــود والخطـــط التي 
تنفذها قيادة خفر السواحل، والتي تهدف 
إلـــى تأميـــن الســـامة البحريـــة فـــي ميـــاه 
مملكـــة البحرين مـــن خال حمايـــة حدود 
المملكة وتأمين ســـامتها من األعمال غير 
القانونية أو محاوالت التهريب والتســـلل، 
إضافـــة إلى تنفيذ عمليات البحث واإلنقاذ 

وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وبهذا الصدد، أعـــرب رئيس جمعية قالي 
شـــكره  عـــن  الدخيـــل  محمـــد  للصياديـــن 
وتقديـــره لـــوزارة الداخليـــة وقيـــادة خفـــر 

يبذلونهـــا  التـــي  الجهـــود  علـــى  الســـواحل 
في مجـــال حفـــظ األمن البحري وســـامة 
الصياديـــن ومرتـــادي البحـــر، منوهـــا بدعم 
الشـــراكة  لمبـــدأ  الســـواحل  خفـــر  قيـــادة 
المجتمعية واالهتمام بالتعاون والتواصل 
مع الجهات المعنية بالصيادين البحرينيين 
وتذليـــل كافـــة الصعوبـــات التـــي تواجههم 
خـــال وجودهـــم فـــي البحـــر لممارســـتهم 
عملية صيد األســـماك. وأشـــاد بمـــا تضمنه 
لقـــاء ممثلـــي جمعيات الصياديـــن مع قائد 
خفـــر الســـواحل والمســـؤولين والـــذي تـــم 
خاله تســـليط الضوء على أهمية االلتزام 
بالقوانيـــن المنظمـــة لحركـــة الصيادين في 
البحر؛ حفاظا على األمن الوطني وسامة 

الصيادين والثروة السمكية. 
 بـــدوره، قال أمين ســـر جمعيـــة الصيادين 

اجتمـــاع  إن  العريـــس  فايـــز  المحترفيـــن 
أمس جـــاء في الوقت المناســـب؛ للوقوف 
علـــى أهـــم المخاطـــر التـــي تواجـــه األمـــن 
البحـــري والثـــروة البحريـــة، مؤكـــدا أهمية 
التـــزام الصياديـــن واالمتثـــال لتوجيهـــات 
ونـــداءات شـــرطة خفـــر الســـواحل خاصة 
خـــال تواجدهـــم فـــي البحر، مـــع ضرورة 
المحافظة على الثـــروة البحرية من خال 

صيـــد  حضـــر  لفتـــرات  الصياديـــن  التـــزام 
الربيـــان وبعـــض أنـــواع األســـماك، مرحبـــا 
بكافـــة اإلجـــراءات التي تتخذهـــا الجهات 
مصلحـــة  فـــي  تصـــب  والتـــي  الحكوميـــة 
الجميـــع.= من جانبـــه، عبر رئيـــس جمعية 
الصيادين المحترفين جاســـم الجيران عن 
شـــكره وتقديره لحكومة مملكـــة البحرين 
ووزير الداخلية وقائد خفر السواحل على 

االهتمام بشؤون البحارة وتنظيم أمورهم 
والســـامة  األمـــن  لمبـــدأ  تحقيقـــا  وذلـــك 

لمملكتنا الغالية وأبناء شعبها األوفياء. 
للتعـــاون  اســـتعداد  الجمعيـــة  أن  وأكـــد 
الســـواحل  خفـــر  قيـــادة  مـــع  والتنســـيق 
النـــدوات  لتنظيـــم  المختصـــة  والجهـــات 
والمحاضـــرات والـــورش التدريبية لتعميم  
الصياديـــن  وتوعيـــة  البحريـــة  الثقافـــة 

والقوانيـــن  باألنظمـــة  البحـــر  ومرتـــادي 
الخاصة بالسامة البحرية وتأمين ثروات 

البحرين.
وعلـــى صعيـــد متصل، أشـــاد نائـــب رئيس 
جمعيـــة الصيادين المحترفيـــن، عبداألمير 
عبدهللا المغني بعقد مثل هذه االجتماعات 
مع الجمعيات والجهات المعنية بالصيادين 
فـــي مصلحـــة  التـــي تصـــب  البحرينييـــن، 
الجميـــع، مؤكـــدا تبني الجمعيـــة بمثل هذه 
تســـهم  التـــي  والخطـــط  اإلســـتراتيجيات 
فـــي إضفـــاء مزيد مـــن األمـــن والنظام في 
كافـــة مناطـــق مملكة البحريـــن، وهو األمر 
الصياديـــن  جمعيـــات  إليـــه  تســـعى  الـــذي 
البحرينييـــن من خال التوفيـــق بين كافة 
الجهات حتـــى تنعم مملكة البحرين بمزيد 

من األمن والسامة.
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بدء حملة لضبط المخالفين وُعدد الصيد المخالفة
ــيــة بــحــق الــمــدانــيــن ــمــال ــات بــالــحــبــس شـــهـــًرا والـــغـــرامـــة ال ــوب ــق ع

كشف  القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي عن بدء حملة منظمة مع الجهات ذات 
العالقــة، وذلــك لزيــادة الرقابــة على الممارســات الخاطئــة التي تنتهــك القوانين المنظمــة لمهنة الصيد، 

منّوًها إلى أن الحملة تهدف إلى ضبط المخالفين وردعهم.

 وذكـــر أن الحملـــة أســـفرت عن ضبـــط مجموعة من 
ُعـــدد الصيـــد المخالفـــة، وذلـــك تطبيًقا لمـــا ورد في 
المرسوم بقانون رقم )20( لسنة 2002 بشأن تنظيم 
صيد واســـتغال حماية الثـــروة البحرية، في مادته 
رقم )20( التي تنص على أنه “يحظر وجود شباك أو 
آالت أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها 
على ظهر ســـفينة الصيد كما يحظر على أي شخص 
حيازتها في مواقع الصيد بالقرب منها، وهي: شباك 
الجـــر القاعـــي لصيد األســـماك بواســـطة أي نوع من 
ســـفن الصيد، شـــباك الجر العائمـــة )الهيالي(، البنادق 
البحريـــة لصيـــد األحيـــاء البحريـــة، شـــباك األليـــاف 
الصناعية )النايلون( األحادي، الشباك المصنوعة من 
النايلـــون ذي الثاث طبقات من الغزل، شـــبكة صيد 

الروبيان أثناء فترة منع الصيد، أية شـــباك وآالت أو 
أدوات أخرى تحددها اإلدارة المختصة.

هـــذه  مرتكبـــي  علـــى  بقانـــون  المرســـوم  وفـــرض   
المخالفـــات عقوبـــة الحبـــس مـــدة ال تزيد عن شـــهر 

وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكـــد أن هـــذه الحملـــة مســـتمرة ضمن جهـــود فرق 
الرقابـــة البحرية الرامية إلى حماية الثروة البحرية، 
ومن أي ممارســـات من شـــأنها اإلضـــرار بهذا القطاع 

الحيوي.
ودعـــت إدارة الرقابة البحرية من يـــود التعاون في 
الحملة والمســـاهمة في ضبـــط المخالفين للتواصل 
واإلبـــاغ عـــن طريـــق خدمـــة الصيـــاد علـــى هاتـــف 

.38488040

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
المستدامة عبدالحسين ميرزا بمكتبه 
 Neutral Fuels شـــركة  مـــن  وفـــًدا 
برئاســـة عبـــدهللا العتيبـــي وعـــدد من 
المســـؤولين، وهي شـــركة متخصصة 
في تحويل الزيوت المســـتخدمة في 
المطاعـــم إلـــى وقـــود حيـــوي صديق 
مشـــروع  إن  ميـــرزا  وقـــال  للبيئـــة. 
الشـــركة الواعد يعتبر نموذًجا لمبادرة 

القطاع الخاص إلى اإلســـهام في دفع 
فـــي مجـــال  التقـــدم والنمـــاء  عجلـــة 

الطاقة النظيفة بالبحرين.
وقـــّدم العتيبي شـــرًحا حول أنشـــطة 
شـــركة Neutral Fuels فـــي المنطقـــة 
والمجاالت الهندسية التي يعملون بها 
ورغبتهـــم في تأســـيس عاقة تعاون 
مشـــترك مع هيئة الطاقة المســـتدامة 

لاستثمار بحسب الفرص المتاحة.

عرض تقنيات تحويل الزيوت لوقود صديق للبيئة

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، مـــع وزيـــر الدولـــة للكومنولث 
خارجيـــة  بـــوزارة  المتحـــدة  واألمـــم 
الخـــاص  المبعـــوث  المتحـــدة  المملكـــة 
لرئيـــس وزراء المملكـــة المتحدة لحرية 
الديـــن والمعتقـــد اللـــورد طـــارق أحمـــد، 
علـــى هامـــش اجتماعـــات الـــدورة )43( 

لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف.
تشـــهده  بمـــا  الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
العاقـــات االســـتراتيجية المتميزة بين 
المتحـــدة  والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الصديقـــة مـــن تطـــور وتقـــدم كبيريـــن 
وســـعيهما  البلديـــن  حـــرص  يعكـــس 

المتواصـــل لتعزيـــز العاقـــات الثنائيـــة، 
منوًهـــا بدور المملكة المتحدة المهم في 
حفـــظ األمـــن واالســـتقرار فـــي المنطقة 

والعالم.
بعاقـــات  أحمـــد  طـــارق  اللـــورد  ونـــوه 
البلديـــن،  بيـــن  التاريخيـــة  الصداقـــة 
بأهميـــة تعزيـــز التعـــاون المشـــترك فـــي 
والتجاريـــة  االقتصاديـــة  المجـــاالت 
واالســـتثمارية، مشـــيًدا بجهـــود مملكـــة 
فـــي  المســـتمرة  وإنجازاتهـــا  البحريـــن 
مجـــال حماية حقـــوق اإلنســـان والدين 
والمعتقـــد، وتعزيز التســـامح والتعايش 

السلمي بين الشعوب.

تقدم كبير في العالقات مع المملكة المتحدة

“خفر السواحل”: اتخاذ اإلجراءات بحق المخالفين يعزز السالمة البحرية
وضـــع آليـــات للتعـــاون والتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة والصياديـــن

نظمت قيادة خفر الســـواحل أمس لقاء 
موسعا مع عدد من الصيادين، في إطار 
العمل علـــى تعزيز الشـــراكة المجتمعية 
وزيـــادة الوعـــي بالقوانيـــن واإلجراءات 
المعمـــول بها مـــن أجل حماية الســـامة 

البحرية.
وأوضح  قائد خفر السواحل اللواء ركن 
بحري عاء عبدهللا سيادي أن توجيهات 
وزيـــر الداخلية، تؤكد ضـــرورة االهتمام 
لتحقيـــق  المجتمعيـــة  الشـــراكة  بـــدور 
األمن والســـامة العامة، موضحا أهمية 
تعـــاون البحارة والهواة فـــي إطار إنفاذ 
القانـــون والتعريـــف بهويـــات قواربهـــم 
عنـــد طلبها من قبل خفر الســـواحل، بما 
يضمن ســـامة الجميـــع. وأشـــار إلى أن 

اإلجراءات القانونية التي يتم اتخاذها، 
تأتـــي تعزيزا لألمن والســـامة البحرية، 
والتجـــاوزات  المخالفـــات  مـــن  والحـــد 
التـــي تقع مـــن قبـــل الصياديـــن والهواة 
ومرتـــادي البحر، منوها إلى وضع آليات 
للتعـــاون والتنســـيق مـــع الجهـــات ذات 
االختصـــاص والصياديـــن فيمـــا يتعلـــق 
بتطبيـــق القانون، الفتا فـــي هذا الصدد 

إلـــى دور جمعيـــات الصيادين في نشـــر 
الوعـــي لـــدى جميـــع الصياديـــن وحثهم 
على ضرورة االلتزام بالقانون والتعاون 
مـــع دوريـــات خفر الســـواحل فـــي حالة 
اســـتدعى الموقف التأكـــد من إجراءات 
األمـــن والســـامة علـــى قـــوارب الصيد، 
أو وجود باغـــات تتعلق بالصيد الجائر 
أو الصيد غيـــر القانوني أو غير المنظم؛ 

حفاظـــا علـــى الثـــروة الســـمكية، إضافة 
إلـــى ضـــرورة قيـــام الصياديـــن والهواة 
بتركيـــب أجهزة التعريف عـــن القوارب؛ 
تجـــاوز  حالـــة  فـــي  ســـامتهم  لضمـــان 

الحدود أو التفتيش الدوري.
مـــن جهتهـــم، أعـــرب ممثلـــو جمعيـــات 
الصياديـــن عن بالغ شـــكرهم وتقديرهم 
للجهود التي تقوم بهـــا وزارة الداخلية، 
فـــي  الســـواحل،  خفـــر  بقيـــادة  ممثلـــة 
حفـــظ األمن والســـامة البحرية ورصد 
واتخـــاذ  والتجـــاوزات  المخالفـــات 
اإلجراءات حيالهـــا، منوهين إلى أهمية 
الشـــراكة المجتمعية القائمـــة ومواصلة 
التعـــاون مـــع خفـــر الســـواحل وتوعيـــة 
والقوانيـــن  األنظمـــة  بأهـــم  البحـــارة 

البحرية.

قيادة خفر السواحل نظمت لقاء موسعا مع عدد من الصيادين

المنامة - وزارة الداخلية

ـــوزراء ـــس ال ـــتراتيجية لمجل ـــرارات اإلس ـــيد بالق ـــي يش الوداع
أشــاد عضــو المجلــس البلــدي الشــمالي ممثــل الدائرة األولــى في المحافظة الشــمالية سيدشــبر الوداعــي بالقرارات 

اإلستراتيجية في الشأن التنموي والخدمي واإلسكاني والتعليمي والبلدي لمجلس الوزراء.

 واعتبـــر شـــبر الوداعـــي أن ذلـــك 
اإلصاحـــي  المشـــروع  ثمـــرة 
لعاهـــل البـــاد جالـــة الملك حمد 
وعبـــر  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
عـــن فخـــره واعتـــزازه باالهتمام 
رئيـــس  يبديـــه  الـــذي  الملحـــوظ 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
فـــي  ســـموه  وحـــرص  خليفـــة، 
إصـــدار التوجيهـــات إلى الجهات 
مطالـــب  بمتابعـــة  المختصـــة 
باربـــار  قريـــة  واحتياجـــات 
المجـــاورة  والقـــرى  وجدالحـــاج 
وتعليمًيـــا  واســـكانًيا  خدمًيـــا 

وبلدًيا.
واعتـــزازه  تقديـــره  عـــن  وعبـــر 
للجهـــد الكبيـــر الـــذي يوليـــه ولي 
العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
الـــوزراء  األول لرئيـــس مجلـــس 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة في 
بالحيـــاة  باالرتقـــاء  االهتمـــام 

المعيشية للمواطن.
وقـــال إن متابعة مجلس الوزراء 
المذكـــرة المشـــتركة المقدمة من 
وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
ووزيـــر  العمرانـــي  والتخطيـــط 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة فـــي 
واحتياجـــات  متطلبـــات  شـــأن 
الطـــرق  قطاعـــات  فـــي  األهالـــي 
والزراعـــة  الصحـــي  والصـــرف 
وقطـــاع  الحيوانيـــة  والثـــروة 
الشـــباب والرياضة، واحالتها إلى 
اللجنة الوزارية للشـــؤون المالية 

واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي 
خطـــوة بثـــت الفرح في الوســـط 
االجتماعي، وعبـــر ممثل الدائرة 

األولى فـــي المحافظة الشـــمالية 
عـــن ثقته بأن ذلـــك خطوة مهمة 
تساهم في إحداث طفرة نوعية 

فـــي إنجـــاز المشـــاريع التنمويـــة 
التـــي تلبي مطالـــب واحتياجات 
مســـؤولية  وتعـــزز  المجتمـــع، 
المســـاهمة  فـــي  البلـــدي  العضـــو 
الفاعلـــة فـــي دعم مســـيرة العمل 
البلدي وطرح المشاريع الخدمية 
والتنمويـــة التي تلبـــي متطلبات 
العمل اإلســـتراتيجي للتنمية في 

مملكة البحرين.
واختتم شـــبر الوداعي تصريحه 
بالتأكيـــد على أهميـــة إيجاد آلية 
للتنســـيق المشـــترك بيـــن العضو 
المختصـــة  والجهـــات  البلـــدي 
الفعليـــة  للمســـاهمة  والمعنيـــة؛ 
فـــي عملية إنجـــاز متطلبات قرار 

مجلس الوزراء.

الجنبية - المحافظة الشمالية

سيدشبر الوداعي

نعتز بحرص ومتابعة 
سمو األمير خليفة بن 

سلمان لالحتياجات 
الخدمية للقرى

ــن األمـــــــن والـــنـــظـــام ــ ــد مـ ــ ــزي ــ ــاء م ــ ــف ــ ــإض ــ تـــبـــنـــي الـــخـــطـــط الـــكـــفـــيـــلـــة ب

جمعيات الصيادين تشيد بإجراءات خفر السواحل في تأمين السالمة البحرية

محرر الشؤون المحلية
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المؤبد آلسيوي هشم رأس صديقه وقتله وهما بحالة سكر
ــزا” ــفــي ــه رفـــض إعــــادة أمــــوال “ال ــل: ضــربــتــه بــالــمــطــرقــة ألنـ ــات ــق ال

العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  رفضـــت 
آســـيوي  اســـتئناف  األولـــى  الجنائيـــة 
محكـــوم عليه بالســـجن المؤبد واإلبعاد 
ـــا عـــن البـــاد، لقتلـــه صديقـــه فـــي  نهائيًّ
مقـــر ســـكنه بمنطقـــة توبلي، مســـتعماً 
المســـتأنف تهشـــيم  إذ تعمـــد  مطرقـــة، 
رأس الضحيـــة بضربـــه 6 مـــرات علـــى 
جمجمتـــه بتلـــك المطرقـــة، ولـــم تشـــفع 
للقتيل صداقته مع القاتل التي امتدت 
10 ســـنوات، وادعـــى المســـتأنف أنه لم 
يكـــن يقصد إزهـــاق روح المجني عليه، 
بـــل إن القتيـــل هـــو مـــن ضربه بهـــا أوالً 
علـــى الـــرأس أثنـــاء مـــا كانا يحتســـيان 
المســـكرات، وأن ســـبب الخاف المالي 
بينهما حدث بسبب تأشيرة إقامة اتفقا 
على أن يســـتخرجها الضحيـــة له بمبلغ 

1700 دينـــار لكنـــه لم يفعل، كمـــا أّيدت 
المحكمـــة مصـــادرة األداة المســـتخدمة 

في ارتكاب الجريمة.
 وعلمـــت الشـــرطة بالحادثـــة من خال 
ا شـــابة ووالدتها،  باغ تقدمت به هاتفيًّ
واللتـــان أفادتا بأنهما يســـمعان أصوات 
صراخ وأنين مـــن المنزل الماصق لهم، 
وأنهمـــا صورتـــا بالهاتـــف فيديـــو يوثق 

سماعهما ألصوات الصراخ.
 وعنـــد حضور شـــرطيين للموقع، طّوقا 
المنـــزل منًعا لهروب الجاني، ســـمعاهما 
مـــن  نحـــن  )انـــزل  لآلســـيوي  يقـــرران 
الشـــرطة(، وبعـــد فتـــرة الحظتـــا خروج 
المســـتأنف من الباب الرئيســـي، بعد أن 
تأكد من عدم وجود أي شخص بجانبه، 

لكن الشرطيين حضرا وقبضا عليه.
وأفاد أحد الشـــرطيين بموقع الجريمة، 
أنـــه وزميله شـــاهدا المـــدان واقًفا فوق 

المنـــزل، فتحدثا معه وطلبا منه النزول 
وبعـــد  لهمـــا،  يســـتجب  فلـــم  لألســـفل، 
مختبًئـــا  شـــاهدوه  للمنـــزل  تطويقهمـــا 
خلف الســـيارات المقابلة لبـــاب المنزل، 
وكان يتلفـــت يميًنـــا وشـــماالً، وبعدهـــا 
ركـــض لحوالي 10 أمتار تقريًبا، فتبعوه 

وقبضوا عليه.
مابـــس  تلطـــخ  الشـــرطيان  والحـــظ   
ضربـــة  برأســـه  وأن  بالدمـــاء،  الجانـــي 
عليـــه  فتحفظـــا  مـــن خالهـــا،  وينـــزف 
بالشـــرطة  واتصـــا  الشـــرطة،  بدوريـــة 
واإلسعاف وأعلموهم بوجود قتيل في 

المنزل.
 فأحالتـــه النيابة العامـــة للمحاكمة على 
اعتبـــار أنه بتاريخ 20 مايو 2019، قتل 
المجني عليه عمًدا بأن قام بضربه على 
رأســـه عـــدة ضربـــات بواســـطة مطرقة 
قاصـــًدا من ذلك إزهـــاق روحه فأحدث 

به اإلصابات الموصوفة بالتقرير الطبي 
الشرعي والتي أودت بحياته.

المســـتأنف  اعترافـــات  فـــي  وجـــاء   
أثنـــاء التحقيـــق معه أنه كان يحتســـي 
المســـكرات برفقـــة المجنـــي عليـــه فـــي 
مســـكنهما، وعندمـــا ســـأل األخيـــر عـــن 
تأشـــيرة اإلقامة “فيـــزا” التي طلبها منه 
 1700 وقـــدره  مبلغـــا  مقابلهـــا  وســـلمه 
دينـــار، ماطـــل المجني عليه فـــي األمر، 

لذا فقد طالبه بالمبلغ الذي دفعه إليه.
وأضـــاف أن المجني عليـــه رفض إعادة 
األموال إليه، كما ســـحب مطرقة كانت 
موضوعـــة خلفـــه، واعتـــدى عليـــه فـــي 
الرأس بواســـطتها مرة واحدة، فما كان 
منـــه إال أن تمكـــن مـــن ســـحبها مـــن يـــد 
القتيل وضربه بها 6 مرات على رأســـه، 
ما تســـبب بتهشـــم رأس األخير ووفاته 

بالمسكن.

قررت المحكمة الكبرى الجنائية 
األولـــى إرجـــاء محاكمة الشـــاب 
المتهم بالشـــروع فـــي قتل جاره 
بمنطقـــة قالي لخافـــات بينهم 
قبـــل ســـنة كاملـــة، إذ عمـــد إلـــى 
طعنه بســـكين، لجلســـة 9 مارس 
إعـــادة  بشـــأن  الســـابق  لقرارهـــا 
التقييم النفســـي للمتهم من قبل 
مستشـــفى الطب النفسي، بعدما 
ورد تقرير من وزارة الصحة يفيد 
بعـــرض المتهم علـــى لجنة طبية 
ثاثيـــة، إال أنـــه وبعـــد معاينتـــه 
واالطـــاع علـــى أوراقـــه وملفـــه 
الصحي والتقرير النفســـي، تبين 
للجنـــة أن نتيجة اختبـــار الذكاء 
الـــذي طبـــق عليـــه غير حاســـمة، 
ممـــا ارتـــأت معه اللجنـــة ضرورة 
للماحظـــة  المستشـــفى  إدخالـــه 

وإعادة التقييم لمساعدة اللجنة 
في اتخاذ القرار بهذا الشأن.

يذكر أن مركز شـــرطة ســـماهيج 
كان قد تلقـــى باغا حول وجود 
شـــخص فـــي أواخـــر األربعينات 
مـــن عمـــره ملقـــى علـــى األرض 
بمنطقـــة قالي، وتوجـــد به عدة 
طعنـــات وملطـــخ بالدماء، وعلى 
الفور انتقلت دورية شـــرطة وتم 
نقلـــه إلى المستشـــفى، وتبين أن 
المتهـــم العشـــريني هـــو مـــن قام 
بطعنـــه بســـكين صغيـــرة كانـــت 
بحوزته، فتوجهت دورية شرطة 
لمنزله وتم القبـــض عليه، وتبين 
بفحصـــه أن في يده إصابة وآثار 
دماء على مابســـه، فتم نقله هو 
اآلخر للمستشفى ليتلقى العاج 

الازم.

تأجيل قضية شروع بالقتل انتظارا لتقرير طبي

نظـــرت محكمـــة االســـتئناف العليـــا 
الجنائية األولى في استئناف رئيس 
مجموعة مهندسين بإدارة المشاريع 
في وزارة األشغال، والمحكوم عليه 
بالســـجن لمـــدة 5 ســـنوات وبغرامه 
مماثلة لقيمة الرشـــوة التي تســـلمها 
بمقدار 2000 دينار، والمدان بطلبها 
من مديرة المشاريع بإحدى شركات 
المقـــاوالت المتعاقـــدة مع الـــوزارة، 
واســـتلمها أثنـــاء تواجـــده معها في 
“كوفي شـــوب” معروف، مدعيا أنها 
“إكراميـــة” لجهوده من أجـــل تمرير 
اتفاقيـــة مصابيح مخالفة وليســـت 
بالمواصفـــات المطلوبـــة مـــن قبلهم 

وفق العقد المبرم مع المديرة العامة 
للشـــركة، إذ أبلغـــت المذكورة برفقة 
مديرة المشاريع بذات الشركة ضده 
لدى إدارة مكافحة الفســـاد، وقررت 
تأجيل اســـتئنافه للحكم بجلسة 31 

مارس المقبل.

31 مارس الحكم بطعن موظف 
األشغال المدان بالرشوة

أجلـــت المحكمة الكبـــرى الجنائية 
إتجـــار  شـــبكة  محاكمـــة  األولـــى 
باألقراص المؤثرة عقليا “الاريكا”، 
مـــخ  استشـــاري  يرأســـها  والتـــي 
بالمملكـــة  معـــروف  وأعصـــاب 
ومخلـــى ســـبيله ومعـــه 6 متهمين 
عســـكريين  وآخريـــن  محبوســـين 
تـــم إحالتهـــم للقضـــاء العســـكري، 
لجلســـة 3 مـــارس المقبـــل؛ لتقديم 

المرافعات من قبل الدفاع.
أن  القضيـــة  أوراق  مـــن  ويتبيـــن 
الطبيـــب المتهـــم ومنذ عدة أشـــهر 
قبـــل القبض علـــى خليتـــه كان قد 
صرف ألحد المتهمين وصفة طبية 
بعـــدد 7 علب من أقـــراص الاريكا 
المؤثـــرة عقليـــا، وقـــد طلـــب منـــه 
التوجـــه لصيدليـــات معينة لصرف 

باســـتعمال صـــور بطاقـــة  الـــدواء 
ترســـل  آخريـــن  أشـــخاص  هويـــة 
إليـــه عبـــر “الواتـــس آب” والذيـــن 
غـــادر بعضهـــم المملكـــة منـــذ العام 
2018، وأن بعض تلك الصيدليات 

مملوكة للطبيب نفسه أو عائلته.
أن  المتهميـــن  بعـــض  واعتـــرف 
دورهـــم كان اســـتام عـــدد ال يقل 
عـــن 60 ويتجاوز أحيانا 100 علبة 
مـــن تلـــك الصيدليـــات باســـتعمال 

وأنهـــم  الطبيـــة،  الوصفـــات 
يتوجهـــون للصيدلية بعد االتصال 
بهـــم وإباغهـــم أن طلبهـــم جاهـــز، 
ويقومـــون بتســـليمها لمـــن يطلبها 
منهـــم مقابل مبالـــغ تتراوح ما بين 
50 إلـــى 100 دينـــار، وقـــد تمكـــن 
الطبيب المتهم خال 4 أشـــهر من 
صرف 3000 علبة الريكا حسب ما 
ورد بتقرير الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمـــات الصحية، أي أن 
عـــدد أقـــراص الاريـــكا المصروفة 
بلـــغ 144 ألـــف قـــرص، فـــي حـــال 
احتـــوت العلبـــة الواحـــدة على 48 

قرصا.
فيمـــا ينكـــر الطبيب الـــذي يمارس 
المهنـــة منـــذ 30 عامـــا ارتكابه ألي 
جـــرم، مدعيـــا أن قصده مـــن ذلك 
المحتاجيـــن  مســـاعدة  هـــو  كلـــه 

والمرضى فقط، على حد تعبيره.

أنكر التهمة: قصدت مساعدة المحتاجين والمرضى فقط
طبيـــب الالريكـــا صـــرف 3000 علبـــة

العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  أصـــدرت 
الجنائيـــة األولـــى حكمهـــا فـــي طعـــون 
18 مســـتأنفا مدانيـــن بقضيـــة جماعـــة 
إرهابية مرتبطة بثاث جهات إرهابية 
هم )ائتاف 14 فبراير وســـرايا األشتر 
وتيـــار الوفاء اإلســـامي(، والتي تضم 
خـــارج  هاربيـــن  معظمهـــم  متهمـــا   32
البـــاد وقيادييـــن في تلـــك الجماعات، 
والذيـــن اتفقـــوا علـــى تكويـــن 3 خايا 
إرهابيـــة بداخـــل المملكـــة، الهدف منها 
زعزعـــة االســـتقرار فـــي البـــاد وقلـــب 
نظـــام الحكم، إذ ارتكبوا جرائم تســـلم 
وحيـــازة  لصالحهـــا  أمـــوال  وتســـليم 
والمتفجـــرات  والذخائـــر  األســـلحة 
إعانـــة  وكذلـــك  الوهميـــة،  والقنابـــل 
مرتكبـــي الجنايـــات علـــى الفـــرار مـــن 
عـــن  فضـــا  وإيواؤهـــم،  الســـلطات 

الترويج لألعمال اإلرهابية إعاميا.
إذ قضـــت بتأييـــد الســـجن المؤبد لعدد 
ســـنوات   10 والســـجن  مســـتأنفين،   3
لعدد 4 مستأنفين، وأيدت أيضا تغريم 
ســـالفي الذكـــر جميعـــا مبلـــغ 100 ألـــف 
دينار لكل منهم، كما أيدت الحبس سنة 
لعدد 6 مســـتأنفين، والحبس 3 سنوات 
لمســـتأنف واحـــد، فيمـــا قضـــت بعـــدم 
قبـــول اســـتئنافات 4 مدانيـــن آخريـــن، 
أحدهم محكوم بالسجن المؤبد و100 

ألف دينار واثنين بالســـجن 10 سنوات 
و100 ألـــف دينار لكل منهما، وبســـجن 
الرابـــع لمدة 15 عاما، فيما لم يســـتأنف 

باقي المدانين الهاربين.
وذكـــرت المحكمـــة أن الواقعـــة تتمثل 
فـــي ارتكاب المتهميـــن لعدة وقائع في 
الفتـــرة من العـــام 2015 وحتى 2018، 
والثانـــي  األول  المتهميـــن  أن  وبينـــت 
والثالـــث وكذلـــك الــــ 32 هـــم مـــن أبرز 
عناصر تیار الوفاء اإلسامي وائتاف 
اتفقـــوا  14 فبرايـــر اإلرهابييـــن، وقـــد 
فيمـــا بينهـــم في غضـــون العـــام 2015 
إرهابيـــة  خايـــا  ثـــاث  تكويـــن  علـــى 
داخل مملكـــة البحرين، على أن يتولى 
كل منهـــم رئاســـة خلية تكـــون مهمتها 
بقصـــد  اإلرهابيـــة  الجرائـــم  ارتـــكاب 
زعزعـــة االســـتقرار فـــي البـــاد وقلـــب 

نظام الحكم.

تسلموا أمواال لتمويل الجماعة وشكلوا 3 جماعات تخريبية
رفض استئنافات 18 مداًنا بقضية إرهابية

جنوساني يتزوج باثنتين... وتعطيل طلب ابنه منذ 2006
ما زال يعيل والدته المقيمة في المنطقة بعد وفاة والده وينتظر بيت العمر

وقــع مواطــن فــي ورطــة بســبب زواج والده مــن اثنتين، وتســجيل أبناء 
الزوجة األولى بعنوانه بمنطقة جنوسان، وأبناء الزوجة األخرى بمنطقة 

المصلى، بينما الجميع يسكن بمنطقة جنوسان.

 ووقعـــت ورطـــة المواطـــن عندمـــا 
تقـــّدم بطلـــب الحصـــول علـــى بيت 
بمشـــروع جنوسان، فقيل له إنه من 
ســـكنة المصلـــى، ويحتســـب ضمـــن 
طابور االنتظار بأّي مشروع إسكاني 

بمنطقة المصلى أو جدحفص.
وذكـــر أنه يقيم بشـــقة ببيـــت والده 
عقـــود  منـــذ  جنوســـان  بمنطقـــة 
علـــى  أخوانـــه  وحصـــل  طويلـــة، 
بيوت بمنطقتهـــم األم، وهو يطالب 

بمعاملته أسوة بإخوانه.
اإلســـكان  لـــوزارة  لجـــأ  أنـــه  وذكـــر 
لحـــل مشـــكلته، ويتمنى مـــن الوزير 
باســـم الحمر ووكيل الوزارة الشيخ 
أن  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 

يتوصا لحل مناسب لمظلمته.
 ولفت إلى أن تاريخ طلبه اإلسكاني 
يعـــود للعـــام 2006، ومـــا زال يعيـــل 
والدته المقيمة في منطقة جنوسان 

بطاقة الطلب اإلسكانيبعد وفاة والده.

5 سنوات لمزّور أرصدة التسجيل السنوي لـ 15 مركبة بجهة عمله
قضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى بتأييــد معاقبــة مخلــص معامالت يعمــل لدى إحدى الشــركات 
التجاريــة، ارتكــب عمليــات تزويــر لمــا ال يقــل عــن 15 إيصال رســوم التســجيل والتجديد الســنوي لتلــك المركبات 
المملوكة لجهة عمله، واســتولى على أموال هذه الرســوم البالغة 660 دينارا لنفســه؛ وذلك بســجنه لمدة 5 سنوات 

عما أسند إليه، كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة.

أحـــد  أن  إلـــى  التفاصيـــل  وتشـــير 
األشخاص كان قد توجه إلى اإلدارة 
معاملـــة  إلجـــراء  للمـــرور؛  العامـــة 
تحويـــل ملكية ســـيارة اشـــتراها من 
الشـــركة التي يعمل لديها المستأنف، 
وقـــدم للموظـــف المختـــص إيصـــاال 
خاصا بسداد رسم التسجيل السنوي 
للمركبـــة، إال أنـــه وبعـــد التحقـــق من 
اتضـــح  اإللكترونـــي  النظـــام  خـــال 
أن اإليصـــال غيـــر صحيـــح ومـــزور، 
إذ إن المركبـــة ال توجـــد بشـــأنها أيـــة 
بيانات بشـــأن إجراء معاملة تجديد 

التســـجيل الســـنوي، وبالتدقيـــق في 
الرقـــم المتسلســـل للرصيـــد المقـــدم 
مـــن ذلك الشـــخص تبين أنـــه خاص 
بمركبة أخرى وغير مملوكة للشـــركة 
المشار إليها وقد سبق إصداره فعا، 
ولكـــن ليس للســـيارة المقدم بشـــأنها 

الطلب، ما يعني أنه مزور.
ولهـــذا فقـــد تواصلـــت اإلدارة العامة 
بالشـــركة،  المســـؤولين  مـــع  للمـــرور 
والحظـــوا وجود عدد من اإليصاالت 
بحوزتهـــم ثبت أنها مزورة أيضا، وال 
بيانات للمركبات الخاصة بشـــركتهم 

لدى اإلدارة.
وبالسؤال عمن يجري لصالحهم تلك 
المعامـــات أبلغـــوا بأنـــه المســـتأنف، 
والـــذي يعمل لديهـــم بصفته مخلص 
معامات، حيث تبين أن المســـتأنف 
المركبـــات  بعـــض  بتســـجيل  قـــام 

الخاصة بجهة عمله، ثم قام بتسليم 
والمـــزورة  الصحيحـــة  األرصـــدة 
الخاصـــة بالمركبـــات التـــي لـــم يتـــم 
تســـجيلها إلـــى الموظـــف المختـــص 
بـــاإلدارة العامة للمرور، والذي أصدر 
بحسن نية شـــهادات التسجيل لتلك 
المركبـــات، وتوجه بعد ذلك للشـــركة 

وقدم لهم النســـخ الكربونية الوردية 
اللون من تلك اإليصاالت، وثبت بأنه 
تمكن من اختاس ما مجموعه 660 

دينارا من تلك الرسوم لنفسه.
فأحالتـــه النيابـــة العامـــة للمحاكمـــة 
علـــى اعتبـــار أنه فـــي غضـــون العام 

2015، ارتكب اآلتي:

مجهـــول  آخـــر  مـــع  اشـــترك  أوال: 
بطريق االتفاق فـــي تزوير محررات 
رسمية، وهي إيصاالت سداد رسوم 
التسجيل المنسوب صدروها لإلدارة 
اســـتعمالها  بغـــرض  للمـــرور؛  العامـــة 

كمحررات صحيحة.
المحـــررات  تلـــك  اســـتعمل  ثانيـــا: 
للمـــرور  العامـــة  لـــإلدارة  وقدمهـــا 
والشـــركة المجني عليها، وتمكن من 
تجديد التســـجيل السنوي للمركبات 
عليهـــا  المجنـــي  للشـــركة  المملوكـــة 
وتمكن من إصدار شـــهادة التسجيل 

من دون دفع الرسوم.
ثالثـــا: بصفتـــه يعمـــل لـــدى الشـــركة 
المجني عليها اختلس المبالغ المالية 
التـــي وجـــدت فـــي حيازتـــه بســـبب 
عملـــه بـــأن اختلـــس 660 دينـــارا من 

جهة عمله.

ارتكب جريمة تزوير 
ليختلس 660 دينارا 

من قيمة الرسوم

محرر الشؤون المحلية
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محرر الشؤون المحليةعباس إبراهيم
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عــصــرا  5:20 الـــســـاعـــة  ــى  ــت ح اســـتـــمـــرت  ــة  ــس ــل ــج ال

19 نائبا لم يحضروا لنهاية مناقشات رغبات كورونا

لم يصمد معظم النـــواب بالبقاء على مقاعدهم تحت 
قبة البرلمان حتى نهاية الجلســـة، وعند مناقشـــة أهم 
موضوع يشغل بال الرأي العام حاليا، وهو مستجدات 
انتشـــار فيروس كورونا وإجـــراءات التصدي له. ومع 
طلـــب الرئيســـة فوزية زينـــل التصويت علـــى اقتراح 
نيابـــي بهذا الصـــدد، فإنه حظي بغالبيـــة صعبة للعبور 

من قاعة الندوة البرلمانية لدار الحكومة.
وبلـــغ الحضور مع قرب نهاية الجلســـة بالســـاعة 5:20 

مساء أمس الثالثاء 21 نائبا، وعدم وجود 19 نائبا.
وآخـــر اقتـــراح برغبـــة نوقـــش بالبرلمـــان تنـــاول طلبا 
نيابيـــا لتقـــوم الحكومـــة بتنســـيق عـــودة المواطنيـــن 
العالقيـــن في إيـــران والتأكد من خلوهـــم من فيروس 

كورونا ودفع مبالغ مؤقتة لمعيشتهم بصفة مؤقتة.
والنـــواب الذين لم يكونوا موجودين لنهاية الجلســـة، 
ســـواء كانـــوا معتذريـــن عـــن الحضـــور بالجلســـة أو 

غادروها قبل رفعها، هم: 1. عبدهللا الدوسري.
2. فاطمة القطري.

3. محمد عيسى.
4. يوسف زينل.

5. عادل العسومي.
6. عيسى الدوسري.

7. هشام العشيري.
8. سيد فالح هاشم.

9. خالد بوعنق.
10. علي زايد.
11. عمار قمبر.

12. غازي آل رحمة.
13. محمد السيسي.

14. معصومة عبدالرحيم.
15. علي النعيمي.

16. عيسى الكوهجي.
17. فاضل السواد.

18. محمد بوحمود.
19. يوسف الذوادي.

ساعتا رعاية 
لعامالت الخاص

وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى اقتراح 
بقانـــون يتضّمـــن منح المـــرأة العاملة 
ســـاعتي رعاية يومية مدفوعة األجر 
بعـــد انتهـــاء إجازة الوضـــع حتى يبلغ 
طفلهـــا ســـنتين بمعدل فترتـــي رعاية 
لرضاعـــة طفلها علـــى أال تقل مدة كل 
منهمـــا عـــن ســـاعة واحـــدة، وللعاملة 

الحق في ضم هاتين الفترتين.

أحمد األنصاري

تعقيم اليدين قبل الدخول لجلسة مجلس النواب

50 مفتشا للمحالت وإحالة تجار للنيابة
ــمــعــيــشــي ال ــع  ــ ــوض ــ ال ــع  ــ م يـــتـــنـــاســـب  ال  ــار  ــ ــعـ ــ األسـ ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ

قـــال النائب بـــدر الدوســـري: تعاني 
البحرين من ارتفاع األســـعار وغالء 
مبالـــغ فيـــه ال يتناســـب مـــع الوضع 
المعيشـــي للمواطن والمقيم، وهناك 
االســـتهالكية  الســـلع  فـــي  غـــالء 
اليومية والمنتجات الغدائية ومواد 

البناء والسلع األساسية. 
ا  وذكر أن نســـبة المفتشين قليل جدًّ
البحرينـــي،  والســـوق  يتناســـب  ال 
ضبـــط  فـــي  قصـــور  هنـــاك  ولذلـــك 
األســـواق  ومراقبـــة  المخالفيـــن 
أن  مبيًنـــا  المناطـــق،  مختلـــف  فـــي 
ذوي الدخـــل المحـــدود هـــم األكثـــر 
تأثـــًرا الرتفـــاع األســـعار وخصوًصـــا 
المواد األساســـية فـــي ظل التالعب 
باألســـعار من قبـــل الجشـــعين الذي 
يحتكرون المواد الغدائية ويرفعون 

األسعار.

والصناعـــة  التجـــارة  وزيـــر  أكـــد   
كّثفـــت  الـــوزارة  أن  الزيانـــي  زايـــد 
التوعويـــة  بالحمـــالت  اإلجـــراءات 
وخلقـــت جهـــاز تفتيـــش، مركـــز في 
الـــوزارة الجهـــاز، موضًحا أن الجهاز 
أصبـــح مكلًفا بتغطية أكبر مســـاحة 

ممكنة في أسرع وقت ممكن.
 وبيـــن أن الـــوزارة لديها 50 مفّتًشـــا 
ـــا بدالً مـــن 4 مفتشـــين، مؤكًدا  حاليًّ
على ضبط للمخالفين من قبل جهاز 
حمايـــة المســـتهلك الذي لـــه وقفات 

جادة تصدى بحزم للمخالفات.

 وأوضـــح أن أغلـــب الشـــكاوى مـــن 
“البضاعـــة  موضـــوع  المســـتهلكين 
المباعة ال ترد وال تستبدل” التي تم 
وضـــع غرامة تصـــل 10 آالف دينار، 
وأوصلنـــا بعـــض التجار إلـــى النيابة 

لرفضهم تطبيق القانون.

صورة “سلفي” للصالح وآل عباس والعشيري بدر الدوسري

توّعـــد النائـــب حمـــد الكوهجـــي وزيـــر التجـــارة والصناعـــة زايد 
الزياني باالســـتجواب وتشـــكيل لجنة تحقيـــق، مؤكًدا أن ال أحد 
من الوزراء فوق القانون، أثناء مداخلته أمس بشـــأن رد األخير 
على ســـؤال بخصوص إجمالي مصروفات غرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن منذ شـــهر أبريـــل 2018م. وقال الكوهجي اشـــتراكات 
ا  المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة تصل إلى 4.5 ماليين سنويًّ
حيت إنهم يشـــكلون 98 % من إجمالي اشـــتراكات غرفة تجارة 
وصناعـــة البحرين.   ولفت الكوهجي أن ميزانية ســـفر األعضاء 
فـــي 2018 بلغت 220 ألف دينار منها تكلفة ســـفر أعضاء الغرفة 
مؤكـــًدا أنهـــا وصلت في ســـفر للقاهرة لـ 6 آالف دينـــار من تاريخ 
15-8 أبريل 2018، مؤكًدا أن أحد األعضاء تبّين في الســـجالت 

أنه مسافر في تاريخ 11 للرياض وتكلفة السفر 4 آالف دينار.
وأوضح أن مؤتمًرا لألعضاء في موســـكو مدته يومين كلف 20 
ألف دينار في حين كلف مؤتمر ليومين بمليون و200 ألف دينار.

 وأشـــار فـــي مداخلتـــه أنه من األولـــى يدعم صغـــار التجار بهذه 
المبالغ مؤكًدا فشـــل الغرفة في خدمة هذه الفئة وأن قراراتها ال 

تصب في مصلحته حيث ألغيت لجنة المتعثرين.

زينب عبداألمير وحمد الكوهجي

الكوهجــي: مؤتمــر ليوميــن بمليــون و200 ألــف دينــار

مخصصات سفر لغرفة التجارة

قالت النائب كلثم الحايكي إن قرار وزير اإلســـكان بإلغاء 
طلبـــات المحكومين عقوبـــة إضافية بحقهـــم، حيث يرى 
الوزيـــر العقوبة الصادرة بأنها ال تكفي ويجب اســـتكمالها 

بعقوبة إضافية بحسب مزاجه.
 وقالـــت إن الدســـتور ينص علـــى أن ال عقوبة وال جريمة 
إال بقانـــون، فال توجد عقوبة كهذه التـــي اخترعها الوزير 

بقرار.
وتابعـــت “المـــادة 20 مـــن الدســـتور تنص علـــى أن تكون 
العقوبة شـــخصية والوزير يعاقب بقراره الزوجة واألبناء 

بحرمانهم من سكن مالئم فيدفعون ثمن لم يرتكبوه”.
 وقالـــت مـــن غيـــر المعقـــول أن يلغى طلـــب مواطن صدر 

بحقه حكم بالحبس 6 أشهر.
وأضافـــت “من المعيب أن يطلب موظفو وزارة اإلســـكان 
مـــن الزوجـــات الطالق مـــن أزواجهـــن المحكومين إلعادة 
تفعيل طلباتهم، متســـائلة وفق أي قانون ودســـتور يعمل 

هـــؤالء الموظفون، مطالبـــة بإعادة طلبات فـــوًرا لكل من 
ألغيت طلباتهم وجمدت.

كلثم الحايكي بين مصافحة وشيكة

لـــم تـــرد بالقانـــون الوزيـــر قـــرر عقوبـــة “مزاجيـــة” 

الحايكي نقاًل عن بحرينيات: تطلقوا للحصول على بيت

قال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني 
تـــم تعديـــل الـــرد المقـــدم من قبـــل غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، حيـــث بلغت 
في 2018 تكلفة مخصصات الســـفر 186 

ألف دينار. 
وقـــال: إن الغرفـــة تضع ميزانية ســـنوية 
اإلدارة  مجلـــس  مـــن  تعتمـــد  مفّصلـــة 
المنتخـــب وفي نهاية العام يقّر الحســـاب 
الختامـــي للغرفـــة مـــن بعـــد التدقيـــق من 
مدقـــق خارجي ويعـــرض علـــى الجمعية 
تقـــوم  الـــوزارة  أن  مؤكـــًدا  العموميـــة. 
بواجبهـــا وتراقـــب ولن تتردد فـــي اتخاذ 

اإلجـــراءات فـــي حالـــة التجـــاوزات ولـــن 
تتهاون في أي ســـوء اســـتخدام للسلطة 

والتالعب.
وأوضـــح: فـــي ميزانيـــة 2018 تـــم رصـــد 
لمخصصـــات  دينـــار  ألـــف   160 ميزانيـــة 
المبلـــغ الفعلـــي المصـــروف  الســـفر وكان 

ألًفـــا   160 2019 رصـــد  ألًفـــا، وفـــي   136
وتـــم صـــرف 129 ألف دينـــار وفي 2020 
المبلـــغ المرصـــود لمخصصات الســـفر إلى 
120 ألف دينار. وقال “هناك آلية واضحة 
بموافقـــة  تجـــاوز  وال  واضـــح  واعتمـــاد 
الجمعيـــة العمومية لم نـــر حاجة للتدخل 
مبيًنـــا، الغرفة ال تســـتلم أي دعم حكومي 
أو أي دعم من ميزانية الدولة ومســـتقلة 
فـــي مواردهـــا التـــي جـــزء منهـــا رســـوم 
االشـــتراك وهناك استثمارات من عقارات 
وأمـــور أخرى وكلها مفصلـــة من الجمعية 

العمومية التي تعتمد كل عام.

غــرفــــة التجــــارة ال تستلــــم أي دعــــم حكـــومـــــي
أكـــد وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر أن وزارة اإلســـكان ال تلغـــي 
طلبات المحكوم عليهم بالحبس أو الســـجن ما عدا المحكومين 

في قضايا إرهابية أو المسقطة جنسيتهم.
 وأوضـــح أن الوزارة تســـتند على قرار مجلس الـــوزراء الصادر 
فـــي 21 ســـبتمبر 2010 والمـــادة 10 مـــن القـــرار الـــوزاري 909 
لســـنة 2015 بشـــأن نظـــام اإلســـكان والتي تنص علـــى أن يلغى 
التخصيص باالنتفاع للمســـكن للمنتفع في حالة فقد أو ســـحب 
أو إســـقاط عنـــه الجنســـية البحرينيـــة بنـــاًء على أحـــكام قانون 

الجنسية.
وأضـــاف الحمـــر أنه يتم إلغـــاء الطلب اإلســـكاني إذا حكم على 
صاحبه بحكم بات بأي من الجرائم المنصوص عليها في القانون 
رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من اإلرهابية. مؤكًدا 

إلـــى أن وزارة حرصـــت علـــى تطبيـــق نـــص القانـــون وااللتـــزام 
بقرارات مجلس الوزراء وان الوزير ال يتخذ القرارات بمزاجية.

إسقــاط الطلبــات اإلسكانيــة ليسـت بمزاجيــة الوزيــر

220
ألـــــف دينــــار

منصة الحكومة

186 ألف دينار 
كلفة مخصصات 

سفرها بعام

تغطية:  ليلى مال اهلل
تصوير: خليل إبراهيم
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المنامة - المصرف المركزي

أعلـــن مصـــرف البحرين المركـــزي أنه 
 ISIN( 66 تمت تغطيـــة اإلصدار رقـــم
أذونـــات  مـــن   )BH0008672626
الخزانـــة الحكوميـــة الشـــهرية، التـــي 
يصدرهـــا مصـــرف البحريـــن المركزي 

نيابة عن حكومة البحرين.
وتبلغ قيمة هـــذا اإلصدار 100 مليون 
دينار لفترة اســـتحقاق 12 شهًرا، تبدأ 
فــــي 27 فبراير 2020 وتنتهي في 25 
فبراير 2021، وبلغ معدل سعر الفائدة 

على هـــذه األذونـــات 2.56 % مقارنة 
لإلصـــدار   %  2.60 الفائـــدة  بســـعر 

السابق بتاريخ 23 يناير 2020.
 97.476 وبلـــغ معـــدل ســـعر الخصـــم 
% وتـــم قبـــول أقـــل ســـعر للمشـــاركة 
بواقـــع97.457 %، علًمـــا أنـــه قد تمت 

تغطية اإلصدار بنسبة 169 %.
وبلغ الرصيد القائـــم ألذونات الخزانة 
مـــع هـــذا اإلصـــدار مـــا قيمتـــه 2.110 

مليار دينار.

100 مليون دينار ألذونات الخزانة الشهرية

أرباح “البحرين الوطنية القابضة” 2019
بزيـادة 44 % بسـبب نمو األقسـاط المكتسـبة وإيـراد المحفظة االسـتثمارية

حققت شركة البحرين الوطنية القابضة، 
صافي ربح عائد إلى المساهمين وقدره 
 2019 الرابـــع  للربـــع  دينـــار،  ألـــف   251
بالمقارنـــة مـــع 424 ألـــف دينـــار بالفتـــرة 

المماثلة 2018، بانخفاض قدره 41 %.
وانخفضـــت ربحيـــة الســـهم فـــي الربـــع 
الرابع لعام 2019 إلى 2.3 فلسًا بالمقارنة 
مع 3.8 فلســـًا للســـهم الواحد في الفترة 

المماثلة من العام الماضي.
ويعـــزى االنخفـــاض فـــي صافـــي الربـــح 
للربـــع الرابع، إلى ارتفاع المطالبات التي 

تم تكبدها بالربع الرابع 2019.
وحققـــت المجموعـــة صافـــي ربـــح عائد 
إلى مســـاهمي الشـــركة للســـنة المنتهية 
 4.79 وقـــدره   2019 ديســـمبر   31 فـــي 
مليون دينـــار، بالمقارنة مع 3.28 مليون 
دينـــار للعـــام الســـابق لـــه، وذلـــك بزيادة 

قدرها 46 %.
أمـــا عـــن صافـــي الربـــح للســـنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019 فبلغ 5.03 مليون 
دينـــار، بالمقارنـــة مـــع 3.49 مليون دينار 

للعام السابق، بزيادة قدرها 44 %.
ونتيجـــًة لذلـــك، ارتفعت ربحية الســـهم 

إلـــى 42.6 فلســـًا مقارنًة مع 29.4 فلســـًا 
للعام الماضي.

وتعـــزى الزيادة فـــي صافي الربـــح لعام 
2019 إلـــى النمـــو فـــي صافي األقســـاط 
المحفظـــة  إيـــراد  وارتفـــاع  المكتســـبة 
صافـــي  انخفـــاض  مـــع  االســـتثمارية 

المطالبات المتكبدة.
فـــاروق  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
المؤيد “يســـعدني أن أبلغ مســـاهمينا أن 
المجموعـــة ســـجلت هـــذه الســـنة أعلـــى 
أرباح صافية على مدى السنوات العشر 
الماضية، والجدير بالثناء أن المجموعة 
ارتفـــاع  رغـــم  النتائـــج  هـــذه  حققـــت 
التكاليـــف، إضافـــة إلـــى ظـــروف ســـوق 
للغايـــة،  والتنافســـية  الصعبـــة  التأميـــن 
وكانت ظروف سوق االستثمار إيجابية 
في العام 2019، ما أتاح لنا فرصًا لزيادة 

دخل المحفظة االستثمارية وقيمتها”.
للمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
ســـمير الوزان “من المجدي دائمًا أن نرى 
نتائـــج الجهـــود المســـتمرة التـــي يبذلها 
موظفونـــا علـــى مدار األعـــوام الماضية، 
التي انعكست بشكل إيجابي على أرباح 

المجموعة”.

سمير الوزانفاروق المؤيد

المنامة - البحرين الوطنية القابضة

أكــدت شــركة “طيــران الخليج”، على التزامها بقرار شــؤون الطيران 
المدنــي بشــأن تعليــق الرحــات مؤقًتــا مــن وإلــى مطار دبــي الدولي 
لمــدة 48 ســاعة، إذ حــث شــؤون الطيــران المدني جميــع المواطنين 
والمقيميــن فــي البحريــن الموجوديــن حالًيــا فــي المناطــق المتأثــرة 
بفيــروس كورونــا )COVID 19(، الذيــن كانوا يخططــون للعودة إلى 

البحرين االتصال على الرقم )17227555 +973(.

 وســـيقوم مركز االتصال العالمي 
باالتصـــال  الخليـــج  لطيـــران 
المتأثريـــن  المســـافرين  بجميـــع 
مـــن هـــذا األمـــر، وتنصـــح الناقلة 
المســـافرين خـــال الــــ 24 ســـاعة 
مـــن موقـــع  التأكـــد  مـــن  المقبلـــة 
الناقلـــة اإللكترونـــي قبل الســـفر، 
االتصـــال  بمركـــز  االتصـــال  أو 
العالمـــي لطيـــران الخليـــج لمزيـــد 
الرقـــم  علـــى  المعلومـــات  مـــن 
)17373737 +973( قبـــل التوجه 

إلى المطار.

وعليـــه تعتـــذر “طيـــران الخليج” 
أي  عـــن  المتأثريـــن  لمســـافريها 
إزعـــاج قـــد تســـبب به هـــذا األمر 
الخـــارج عن إرادتها، إذ إنها تعمل 
عـــن كثب مـــع الســـلطات المعنية 
فـــي البحريـــن على اتخـــاذ جميع 
التدابيـــر االحترازيـــة والوقائيـــة؛ 
لضمان ســـامة وأمـــن المواطنين 
والمقيميـــن فـــي المملكـــة، وتؤكد 
المســـافرين  وأمـــن  ســـامة  أن 
وطاقـــم الطائرة تأتـــي على رأس 

أولوياتها.

“طيران الخليج” تعلق رحالتها لـ “دبي”

بزيادة 13 % على أساس سنوي... وتوزيع 15 % نقًدا على المساهمين

أرباح “سوليدرتي البحرين” للعام 2019

حققــت “ســوليدرتي البحريــن” أرباًحــا صافيــًة في محفظة المســاهمين 
بلغــت 720 ألــف دينــار لـ 3 أشــهر المنتهية في 31 ديســمبر 2019، مقابل 
صافــي أربــاح 762 ألــف دينار عن الفتــرة المماثلة من العام الســابق، ما 
يمثــل انخفاضــا بنســبة 6 %، يعود الى اتخاذ الشــركة مخصصات ذمم 

مدينة مشكوك في تحصيلها أكثر في الربع األخير 2019.

وبلغ العائد األســـاس للســـهم 6.00 
فلـــس خـــال الــــ 3 اشـــهر المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019 مقابل 6.35 
الســـابقة  المماثلـــة  للفتـــرة  فلـــس 
الدخـــل  مجمـــوع  وبلـــغ   .2018
الشامل العائد الى المساهمين 688 
ألف دينار خال الـ 3 أشهر المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019، مقابل 671 
ألف دينار للفترة المماثلة الســـابقة 
2018، مـــا يمثـــل ارتفاعا بنســـبة 3 

.%
محفظـــة  أربـــاح  صافـــي  وبلغـــت 
المســـاهمين 2.616 مليـــون دينـــار 
في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2019، مقابـــل صافـــي أرباح بلغت 
2.306 مليـــون دينـــار عـــن الفتـــرة 
المماثلة من العام السابق، ما يمثل 

زيادة بنسبة 13 %.
ويعود الى التحســـن فـــي ايرادات 
فـــي  الجيـــد  واألداء  االســـتثمار 

صندوق المساهمين.
للســـهم  العائـــد األساســـي  وارتفـــع 
للعـــام  فلـــس   21.81 إلـــى  ليصـــل 
2019 مقابـــل 19.22 فلـــس للفترة 

المماثلة 2018.
وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد 
مليـــون   2.859 المســـاهمين  الـــى 
دينـــار خـــال 2019 مقابـــل 2.399 
ألـــف فـــي العـــام 2018، مـــا يمثـــل 

ارتفاعا بنسبة 19 %.
وبلـــغ إجمالـــي أربـــاح الشـــركة 2.9 
مليـــون دينـــار فـــي 2019 مقارنـــة 
بإجمالـــي ربـــح قـــدره 2.6 مليـــون 
دينـــار فـــي العـــام الســـابق، بنســـبة 
زيـــادة قدرهـــا 13 % ؛ ناتـــج عـــن 

وأداء  االســـتثمار  دخـــل  تحســـن 
االكتتاب.

وبلغت حقوق المســـاهمين في 31 
ديسمبر 2019 مبلغ وقدره 27.267 
مليون دينار، مقارنة بمبلغ 25.907 
مليون دينار في 31 ديسمبر2018، 

ما يمثل زيادة بنسبة 5 %.
 69.488 وبلـــغ إجمالـــي األصـــول   
مليـــون دينـــار فـــي 2019 مقارنة بـ 
68.614 مليون دينار في 2018، ما 
يمثـــل زيادة بنســـبة 1 %. أما على 
صعيد صندوق تكافل المشاركين، 
فحققـــت “ســـوليدرتي” فائضـــا بلغ 
179 ألـــف دينـــار خـــال الـ 3 أشـــهر 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2019، 
مقابـــل فائـــض بلغ 124 ألـــف دينار 
عن الفتـــرة المماثلة للعام الســـابق، 

ما يمثل زيادة بنسبة 44 %.
وحققـــت “ســـوليدرتي” فائضـــا بلغ 
287 ألـــف دينار فـــي 2019، مقابل 
فائـــض بلـــغ 270 ألـــف دينـــار عـــن 
العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 
بـــإن  بالذكـــر  الجديـــر  6 %. ومـــن 
االرتفـــاع في إجمالي صافي الربح 
يعـــود بشـــكل رئيس إلى التحســـن 
فـــي إيرادات االســـتثمار فـــي العام 
2019 مقارنـــة بالفترة المماثلة من 

العام 2018.

8.7 مليون دينار إجمالي 
االشتراكات

وفيمـــا يخص اشـــتراكات التكافل، 
اشـــتراكات  “ســـوليدرتي”  حققـــت 
إجمالية بلغت 8.743 مليون دينار 
لفترة الــــ 3 أشـــهر المنتهية بتاريخ 

31 ديسمبر 2019، مقارنة بـ 8.188 
مليـــون دينـــار للفتـــرة المماثلة من 
العام الســـابق، أي بزيـــادة قدرها 7 

.%
في حين بلغت اشتراكات التكافل 
30.852 مليـــون دينـــار فـــي 2019 
مقارنـــة بــــ 30.072 مليـــون دينـــار 
للفتـــرة المماثلة من العام الســـابق، 

أي بزيادة قدرها 3 %. 
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأعـــرب 
توفيـــق شـــهاب، عـــن رضـــاه لهـــذه 
النتائج التي حققتها الشركة، وقال 
البحريـــن”  “ســـوليدرتي  “شـــهدت 
المتميـــز  األداء  مـــن  آخـــر  عامـــا 
واســـتمرت  البـــارزة،  واإلنجـــازات 
الشـــركة فـــي االســـتثمار بكوادرها 
إيمانا بقناعتها أن موظفي الشركة 
هم الثـــروة الحقيقية التـــي نملكها 
إلـــى  أدى  مـــا  “ســـوليدرتي”،  فـــي 
نتائج إيجابية تؤكد مكانة الشركة 
فـــي طليعـــة شـــركات التأميـــن في 

البحرين”.
وأوصـــى مجلـــس اإلدارة بتوزيـــع 
أربـــاح نقديـــة للســـنة المنتهية في 
31 ديســـمبر 2019، بواقـــع 15 % 
خاضـــع  وذلـــك  المســـاهمين  علـــى 
فـــي  الشـــركة  مســـاهمي  لموافقـــة 
اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة العادية 

القادم.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لســـوليدرتي البحرين جواد محمد 
“نحن ســـعداء بأننا أوفينا بوعودنا 

بتحقيق نمو إيراداتنا وأرباحنا”.
وأضـــاف “إننـــا نركـــز علـــى المضي 
قدًمـــا من خال تحســـين خدماتنا 
ومنتجاتنـــا، مـــع التزامنـــا بتفعيـــل 
قنـــوات رقميـــة جديـــدة ومبتكـــرة 

بتجربة فريدة للعماء”.
وتابع “تماشـــًيا مع التزامنا بالريادة 
فـــي التحـــول الرقمي وفـــي نطاق 
الــــ “Insurtech”، شـــهد العام 2019 
إنجـــازات نفتخر بها منهـــا: افتتاح 
فـــرع ســـوليدرتي الرقمـــي بمجمع 
السيف المزود بالخدمات الُمبتكرة 
خدمـــة  أول  وطـــرح  والذاتيـــة، 
تأمين عن طريق الفيديو؛ لتسهيل 
إنجاز المعامات مع “ســـوليدرتي”، 
الناجـــح  التدشـــين  إلـــى  إضافـــة 
لنظام التشـــغيل األساســـي الجديد 

للشركة”.
يذكر، أن شركة التصنيف اإلئتماني 
تصنيـــف  رفعـــت   ”A.M. best“
الشـــركة االئتمانـــي مـــن “bbb” الى 
“bbb ” بنظرة مســـتقبلية مستقرة، 
وأن الشـــركة حصلت على شـــهادة 
“ISO 27001” الصادرة عن المعهد 

.”)BSI( البريطاني للمعايير

المنامة - سوليدرتي البحرين

جواد محمدتوفيق شهاب

نيودلهي - أ ف ب

ترامب يخفق في 
اتفاق تجارة مع الهند

دونــالــد  األمــيــركــي  الــرئــيــس  يتمكن  لــم 
ــرام اتــفــاق تجارة  تــرامــب أمـــس، مــن إبـ
التي  زيــارتــه  نهاية  فــي  الهند  مــع  كبير 

خلت من أي إنجاز حقيقي.
وعقب محادثات في نيودلهي مع رئيس 
مـــودي، اكتفى ترامب  نــارنــدرا  ــوزراء  الـ
بالقول، إنهما أحرزا “تقدًما هائًا” باتجاه 
التوصل إلى اتفاق شامل، وأنه “متفائل 

بأننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق”.

“ديفديند جيت كابيتال” تتوسع في استثماراتها
ــم والـــصـــحـــة ــ ــي ــ ــل ــ ــع ــ ــت ــ ــة وال ــ ــاف ــ ــي ــ ــض ــ ــال ال ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــ ف

أعلنــت شــركة “ديفدينــد جيت كابيتال” )دي جي ســي( حديثًا، عن توســع 
اســتثماراتها فــي مجــال الضيافــة والتعليــم، عبــر تأســيس معهــد الخليج 

لتدريب فنون الطهي، بحجم استثمار بلغ 10 مليون دوالر.

وتم بالفعل افتتاح الفرع األول للمعهد 
فنـــدق وســـبا  فـــي  الماضـــي  األســـبوع 
“دوميـــن” بالمنطقة الدبلوماســـية، ومن 
المتوقـــع أن يفتتـــح الفـــرع الثانـــي في 

السعودية.
وتتضمن اســـتراتيجية الشركة التوسع 

في عدد من بلدان الخليج قريبًا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “ديفديند 
“إن  الحمـــادي  خالـــد  كابيتـــال”  جيـــت 
الشركة تعتزم التوسع في استثماراتها 
وطـــرح  البحريـــن  وخـــارج  داخـــل 

مجموعـــة مـــن الخدمـــات والمنتجـــات 
االســـتثمارية الجديدة لتصل قريبًا الى 
العالمية”، مضيفا أن حجم اســـتثمارات 
الشركة عموما في تزايد وسيوجه في 
عدة قطاعات تجارية وإقامة شـــركات 
ذات مســـتويات عالمية، ما يساعد في 
تحقيق عائدات سنوية. وأكد الحمادي 
أن حكومة البحرين تســـاهم في توفير 
فـــرص اســـتثمارية بمواصفـــات عالمية 
للمستثمرين، موضحا أن قوة االقتصاد 
البحرينـــي والتوجـــه الحكومي الحالي 

يدعم شـــركات االســـتثمار المحلية في 
األسواق الداخلية والخارجية، إذ تتيح 
المزايا والحوافز التي تقدمها الحكومة 

فرصًا للتواجد في األسواق العالمية.

وشـــدد الحمـــادي علـــى أن اإلجـــراءات 
التـــي تـــم اتخاذهـــا حديثـــًا تصـــب في 
تحســـين بيئـــة االســـتثمار وتشـــجيعه، 
مـــن  مزيـــد  لضـــخ  الشـــركات  وتحفـــز 
محفظتهـــا  وتوســـيع  االســـتثمارات 

االستثمارية بشكل آمن.
وأضاف أن االســـتثمار المقبل ســـيكون 
فـــي المجال الطبي الذي شـــهد انفتاحا 

كبيرا في البحرين.
واســـتطرد الحمادي بالقول إن “التوسع 
هـــو  البحريـــن  خـــارج  االســـتثمار  فـــي 
نتـــاج لجهـــود بذلت علـــى مـــدار الفترة 
الماضية، ويؤكد على اســـتقرار الشركة 
وامتاكهـــا لمقومات النجاح والتوســـع 
العمليـــات  إلدارة  جاهزيتهـــا  وبالتالـــي 

االستثمارية الناجحة”.

خالد الحمادي

المنامة - دي جي سي

صندوق النقد وإفالس دول الخليج
قال صندوق النقد الدولي إن دول الخليج العربية - التي تعد من أغنى دول 
العالم - قد ُتســـتنفد ثروتها المالية في غضون الخمســـة عشـــر عاما المقبلة، 
في ظل تدني إيرادات النفط والغاز ما لم ُتسرع خطى اإلصاحات المالية.
وتســـهم دول مجلـــس التعاون الخليجي الســـت - التي يقـــدر صندوق النقد 
صافي ثروتها المالية بتريليوني دوالر - بأكثر من ُخمس المعروض النفطي 
العالمي، لكن اقتصاديات المنطقة تضررت بشـــدة من جراء انخفاض أسعار 

النفط في 2014 و2015.
وفـــي حيـــن تضغـــط أســـعار الخـــام المنخفضـــة علـــى الحكومات لكـــي تدبر 
اإليـــرادات مـــن موارد غير نفطيـــة وتصلح أوضاعها الماليـــة، “فإن أثر تدني 
ض بشـــكل كامـــل بعد”، حســـبما ذكر صندوق  إيـــرادات النفـــط والغاز لم ُيَعوَّ

النقد في التقرير.
وأضاف “في ضوء الوضع المالي الحالي، فإن الثروة المالية القائمة للمنطقة 

قد ُتستنفد في الخمسة عشر عاما القادمة”.
وتعقيبـــا علـــى صنـــدوق النقـــد الدولـــي، فمن الصعـــب التكهن بإفـــاس دول 
الخليـــج بعـــد 15 ســـنة وذلك لعـــدة أســـباب: أوالً: بدأت أغلـــب دول الخليج 
بإجـــراء إعـــادة هيكلـــة اقتصاديـــة ومن ضمنهـــا تشـــريع الضريبة الشـــرائية 
5 % وفـــرض الرســـوم المختلفة للمعامـــات الحكومية، ثانيـــًا: بدأت غالبية 
دول الخليـــج بتنويع مصادر دخلها والتركيز على االســـتثمارات في القطاع 
الســـياحي والترفيهـــي وقطـــاع النفـــط مـــن خال االكتتـــاب العـــام للجمهور 
بشـــراء األســـهم بشـــركة الطاقـــة الســـعودية “أرامكـــو”، ثالثـــًا: ال يـــزال إنتاج 
النفـــط الصخـــري األميركـــي المنافس لنفـــط الخليجي يشـــكل تكلفة باهظة 
فـــي عمليات اإلنتاج مما يجعـــل النفط الخليجي مرغوب ببعده االقتصادي، 
رابعًا: ال تزال إيران وفنزويا تعاني من الحصار الذي فرضته واشنطن على 
صادرات البلدين النفطية وما يشـــل حجم صادراتهما في األســـواق العالمية 
وهمـــا دولتـــان أساســـيتان فـــي منظمـــة “األوبـــك”، خامســـًا: بمقـــدور منظمة 
“أوبـــك” بالتعـــاون مع روســـيا خفض اإلنتاج بنســـب 3 % إلـــى 6 % لتثبيت 
أسعار برميل النفط والتحكم بالعرض والطلب، وأخيرا: إن تعافي االقتصاد 
الصيني والهندي ودول شـــرق آسيا يعطي أســـواق النفط الخليجي انتعاشا 
ولكـــن كل هذا ال يلغي الحاجة إلى تبني إصاحات اقتصادية جذرية تعالج 

العجوزات والمديونات في موازنات دول الخليج.
إن االعتمـــاد على مصدر وحيد ليس مضمونا لذلك يجب تدعيم اقتصادات 

دول الخليج بمصادر عدة متنوعة.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري
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تدخل سمو رئيس 
الوزراء حال دون 
انهيار “البحرين 

والكويت” بالثمانينات 

”سوق المناخ” و 
”غزو الكويت” شكال 

ضربتين للبنك

مراد: يصعب علّي 
شخصيا االستغناء 

عن موظفين

لـــــــم يــــســــتــــبــــعــــد  أيـــــــــة عــــمــــلــــيــــات اســــــتــــــحــــــواذ مـــصـــرفـــي

وأشـــار مـــراد إلى أن هناك ما يســـأل 
لماذا ال يندمج كل من بنك البحرين 
والكويـــت وبنـــك البحريـــن الوطني 
وهمـــا البنـــكان الوطنـــان العمالقـــان 
فـــي المملكـــة، لتكوين بنـــك كبير، إذ 
رد بالقول أن المنافسة لطالما كانت 
عامالً لتطوير القطاع منذ سبعينات 
القرن الماضـــي، وأن اندماج كل من 
البنكيـــن بهذا الحجـــم يعني توجيه 
ضربة للمنافسة في السوق المحلية 

والتوجه إلى االحتكار.
 ثم تطّرق مراد إلى قضية الوظائف 
قائـــالً: إن أول مـــا يتـــم التفكير فيه 
عنـــد وجـــود أي عملية اندمـــاج بين 
كيانين هي مسألة الوظائف، معترًفا 
ا التفكير  بأنـــه يصعب عليه شـــخصيًّ
في االســـتغناء عن موظفين، مؤكًدا 
عمـــاًدا  هـــم  كانـــوا  البحرينييـــن  أن 
للنمـــو  وتحقيقـــه  البنـــك  النطـــالق 
منـــذ أن شـــارف علـــى االنهيـــار فـــي 

الثمانينات.

 البداية من بابكو

 وتطـــّرق مـــراد، وهـــو مـــن مواليـــد 
األمســـية  خـــالل  المحـــرق،  مدينـــة 
التـــي حضرها أكثـــر من 250 من 15 
مؤسسة ومن المهتمين والمتابعين، 
إلـــى مســـيرته المهنيـــة التـــي بدأهـــا 
متدرًبـــا فـــي أكاديميـــة بابكـــو، بعـــد 
حيـــث  الثانويـــة،  المرحلـــة  إنهائـــه 
عمل من خاللها في مختلف أقســـام 
الشـــركة، معتبـــًرا هـــذه الفتـــرة مـــن 
أفضـــل برامج التدريب في المملكة، 
قبل أن ترســـله الشـــركة إلى دراســـة 
 .)1966( بريطانيـــا  فـــي  المحاســـبة 
ويستذكر مراد زمالء الدراسة الذين 
رافقـــوه مســـّمًيا منهـــم علـــى ســـبيل 
المثـــال ال الحظـــر: عبـــدهللا ســـيف، 
جـــواد حبيـــب، نـــور الديـــن عبدهللا، 
والذين تركوا “بابكـــو” وانضموا إلى 

جهات مختلفة.

االلتحاق بالبنوك

 وعلـــى خطـــى أصدقائه، تـــرك مراد 
“بابكـــو” بعـــد أن عمـــل فيهـــا لبعـــض 
الوقـــت، ليقـــّرر االلتحـــاق بـ “ســـيتي 
بنـــك” فـــي البحريـــن )1972(، لتكون 
إذ  المصرفـــي،  العمـــل  فـــي  بدايتـــه 
القطـــع  علـــى  التـــدرب  لـــه  تســـّنى 
األجنبية في بيروت، ليعود مســـّلًحا 
بالخبـــرة الكافية التـــي مثلت بوابته 
للتوغل فـــي البنوك، من خالل تولي 

منصـــب رفيـــع فـــي بنـــك البحريـــن 
الوطني حينهـــا، إذ كان موعوًدا بأن 
يكون نائـــب للرئيـــس التنفيذي بعد 
فتـــرة وجيزة، حيـــث كان البنك يمر 

بحركة تصحيح ألوضاعه آنذاك.

قيادة دفة البنك األهلي 
السعودي

 لكن مراد فضل تســـلق سلم النجاح 
بأســـرع وتيـــرة، ليتـــرك منصبـــة في 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي، ويقتنـــص 
األهلـــي  للبنـــك  لالنضمـــام  الفرصـــة 
التجاري الســـعودي، الذي ساهم في 
تأسيس مكتبه بالبحرين ليكون بنك 
“أوفشور”، ليتمكن بعد فترة وجيزة 
مـــن قيـــادة ســـدة البنـــك الســـعودي 
بحرينـــي  تنفيـــذي  رئيـــس  كأول 
للبنـــك )1981(، إلـــى جانـــب الرئيس 
التنفيذي لبنك البحرين الوطني نور 

الدين عبدهللا في ذلك الوقت. 
 واســـتمر مراد في قيادة دفة البنك 
األهلـــي التجـــاري الســـعودي والذي 
ســـاهم في جعله أحد أفضل البنوك 
فـــي البحريـــن وذلـــك لمـــدة تقـــارب 
الثمان ســـنوات بنســـبة بحرنة تصل 
فصـــل  يبـــدأ  أن  قبـــل   ،%  95 إلـــى 
جديد فـــي حياتـــه المصرفية وربما 
يمثـــل هـــذا الفصل األطـــول مع بنك 

البحرين والكويت.

 قصة إنقاذ البحرين والكويت

 يحكـــي مراد قصـــة دخوله إلى بنك 
جـــاء  والـــذي  والكويـــت،  البحريـــن 
كمنقـــذ ضمـــن خطـــة إنقـــاذ تبناهـــا 
والمســـاهمين،  اإلدارة  مجلـــس 
مجلـــس  فـــي  تغييـــرات  وشـــهدت 
لـــم  إذ  التنفيذيـــة،  واإلدارة  اإلدارة 
يجد مجلس اإلدارة أفضل من مراد 
لتولـــي عملية اإلنقاذ وقيـــادة البنك 
الذي كان يتواله قبله مدير أميركي، 

إلى بر األمان.
يقـــول مـــراد إن المدقـــق الخارجـــي 
بيانـــات  علـــى  التصديـــق  رفـــض 
البنـــك فـــي 1986، وكان “البحريـــن 
والكويـــت” يعيـــش معضلـــة، حيـــث 
جاء تدخل رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
الماليـــة  ســـلمان آل خليفـــة ووزارة 
في الوقـــت المناســـب، خصوًصا أن 
البنـــك يوظـــف نحـــو 400 موظـــف، 
ليقـــّرر المســـاهمين ضـــخ رأس مال 
جديد في البنـــك وذلك بمقدار نحو 
54 مليـــون دينار، كما جاء طلب من 
التأمينـــات االجتماعيـــة بـــأن تدخل 

كمساهم في البنك.
 وبعـــد اجتمـــاع مع كل مـــن إبراهيم 
الحمر وحســـن الجالهمة تم الطلب 
مـــن مـــراد تولـــي منصـــب الرئيـــس 
التنفيـــذي لبنـــك البحريـــن والكويت 
ليســـتلم المنصب فـــي 1987. كانت 
المنصـــب  هـــذا  فـــي  مـــراد  بدايـــة 
صعبـــه في ظل الظروف الحساســـة 

التـــي يعيشـــها البنـــك، فأخـــذ يعمـــل 
مـــن الســـاعة الســـابعة صباًحا حتى 
التاســـعة ليـــالً لفك خيوط المشـــكلة 
التـــي وقع فيهـــا البنك حينهـــا، وبعد 
أن كلف المديـــر التنفيذي األميركي 
للبنـــك بعمـــل دراســـة عـــن  الســـابق 
الحســـابات، وجد مراد أن 75 % من 
الحســـابات في البنك “غير منتظمة” 
لـــن  البنـــك  أن  يعنـــي  ذلـــك  وكان 
يســـتطيع االستمرار حتى مع وجود 

رأس مال إضافي.
مجلـــس  مـــن  مـــراد  طلـــب  لذلـــك،   
اإلدارة ضرورة مساعدته في عودة 
البنك إلى المســـار الصحيح، وطلب 
بـــأن تكـــون هنـــاك وديعـــة حكومية 
ثابتـــة فـــي البنك، وهنـــا يتذكر مراد 
بقيـــادة  الحكومـــة  موقـــف  تماًمـــا 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة، الـــذي أخذ قـــراًرا حازًما 
بوضـــع وديعـــة حكوميـــة لـــدى بنك 
البحرين والكويت بقيمة 80 مليون 
دينار وذلك للفترة من 1987 وحتى 
العام 1992 كما جاءت بعدها رسالة 
بـــإذن  لـــه  المغفـــور  الراحـــل  األميـــر 
هللا الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان آل 
خليفة )طيب هللا ثراه( إلى الشـــيخ 
جابـــر األحمد الجابـــر الصباح لتضح 
 60 بنحـــو  وديعـــة  كذلـــك  الكويـــت 
مليـــون دينـــار كويتي والتـــي كانت 

تعادل نحو 80 مليون دينار.
تقـــدم  حينهـــا  الكويـــت  وكانـــت   
الكويتيـــة  للبنـــوك  المســـاعدة 
الستيعاب أزمة “المناخ”. وكان بنك 
البحرين والكويت يمنى بخسائر في 
1987 ولكـــن بدأ فـــي نقطة الموازنة 
فـــي 1988 وتحقيـــق الربحيـــة فـــي 
1989 قبـــل أن يمر بمرحلة مفصلية 
أخـــرى بعد أزمة “المنـــاخ” وذلك في 
عام غـــزو الكويـــت حيـــث كان فرع 
البنـــك فـــي الكويـــت نشـــط ولديـــه 
زبائن واســـتثمارات كبيرة، ما شكل 

تحّدًيا للبنك.
الموظفيـــن  جهـــود  بفضـــل  ولكـــن 
واإلدارة والعمل الشاق، وبعد تحرير 
الكويـــت، اســـتطاع البنك فـــي العام 
وتحقيـــق  للربحيـــة  العـــودة   1992

النجاح إلى هذا اليوم.

المواقـــف  بعـــض  مـــراد  ويســـتذكر   
التي قام بها عند توليه ســـدة قيادة 
البنك، منها أن الســـكرتيرات كن من 
األجانب، وعند ســـؤاله عن الســـبب، 
قيـــل أن أجرهـــن أقل، فأجـــرى مراد 
التغييـــر وجعـــل األجـــور متســـاوية 
بيـــن العامليـــن، ليتـــم بعدها بأشـــهر 
بحرنـــة هـــذه الوظيفـــة فـــي البنـــك، 
كمـــا الحـــظ أن هنـــاك فروقـــات فـــي 
التحصيل األكاديمي بين الموظفين 
القدامـــى والجـــدد الذيـــن يحلمـــون 
قـــراًرا  فأصـــدر  جامعيـــة،  شـــهادات 
بـــأن ال تتـــم الترقيـــة إلـــى منصـــب 
الموظـــف  يحصـــل  حتـــى  تنفيـــذي 
على شـــهادة جامعية وهـــو ما جعل 
جميع القياديين يحملون الشهادات 

الجامعية.

 ثالثة عوامل لنهضة البنوك

 يقـــول مـــراد إنـــه لـــوال وجـــود قرار 
لتكـــون  الســـبعينات  فـــي  سياســـي 
البحريـــن قبلـــة للبنـــوك التـــي أخلت 
لبنـــان فـــي خضـــم الحـــرب األهليـــة 
هناك، لما شـــهدت المملكة نهضة في 
القطـــاع المصرفـــي وتكـــون مركـــًزا 
ا يخدم المنطقة والعالم، مشيًرا  ماليًّ
إلـــى أهميـــة القـــرار السياســـي إلـــى 
جانب وجود تنظيـــم محكم متمثل 
فـــي مؤسســـة نقـــد البحرين ســـابًقا 
ا،  ومصـــرف البحرين المركـــزي حاليًّ
البحرينيـــون  الموظفـــون  وثالًثـــا: 
ذوو الكفـــاءة والقـــدرة مـــع تدريبهم 
ومنحهـــم الثقـــة والفرصـــة لتطويـــر 

القطاع.

مراد متحدًثا في ندوة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية

كبار الشخصيات في الندوة

 تكريم ضيف الندوة 

البحرينيـــون هـــم عمـــاد انطـــالق البنـــك وتحقيقـــه للنمـــو منـــذ الثمانينـــات

الشهادة الجامعية 
شرط للترقية إلى 
المنصب التنفيذي 

بالبنك

أكثر من 250 من 
المهتمين ونحو 

15 مؤسسة تابعوا 
الندوة

مسيرة مهنية 
حافلة بالعطاء 

والتضحية ناهزت 
الـ 48 عاًما

“بابكو” ابتعثته 
لدراسة المحاسبة 

في بريطانيا 
1966

 ألمــح رئيــس مجلــس إدارة بنــك البحريــن والكويت، مراد علي مــراد، إلى أن 
البنــك منفتــح علــى عمليــة اســتحواذ مصرفيــة علــى غــرار العمليــة التــي قام 
بهــا بنــك البحريــن الوطنــي تجــاه بنــك البحرين اإلســامي، ليكــون ذراعه في 

الصيرفة اإلسامية.

 وكان مراد يتحّدث على هامش ندوة استضافتها جمعية البحرين للتدريب 
وتنمية الموارد البشرية، ضمن برنامجها الذي يسط الضوء على مسيرة 
القيــادات بالمملكــة، إذ اســتعرض فيــه مســيرة حياتــه المهنيــة التــي 
ناهزت الـ 48 عاًما، حيث أشــار إلى أن بنك البحرين والكويت قد تهيأ 
للمســتقبل وأن ماءتــه الماليــة قوية في الوقت الــذي يواجه القطاع 

المصرفي تحديات تتمثل في التطورات التقنية المتاحقة.
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بدأ العمل المصرفي 
بااللتحاق بـ “سيتي 
بنك” البحرين 1972 

مراد وجد  75 
% من الحسابات 
في البنك “غير 

منتظمة”

تسّنى له التدرب 
على القطع 

األجنبية في بيروت

وديعة حكومية 
بقيمة 80 مليون 

دينار من 1987 -  
 1992
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المنامة - الصناعة والتجارة والسياحة

توقع المستشـــار األول لشؤون االســـتثمار في مجلس التنمية 
االقتصاديـــة بالبحريـــن ســـايمون جالبـــن، مواصلة نمـــو الناتج 

المحلي اإلجمالي للمملكة في العام الجاري.
وصرح جالبـــن للصحافيين على هامش فعالية لغرفة التجارة 
األميركيـــة فـــي البحرين أمـــس، أن “لدينا تفـــاؤل بتحقيق نمو 
اقتصـــادي فـــي العـــام الجاري”، مشـــيرا إلـــى أن هنالـــك العديد 
مـــن الشـــركات األميركيـــة تعمـــل فـــي البحريـــن، وإحـــدى هذه 
الشـــركات األميركية التي نجحت البحرين في استقطابها هي 
شـــركة “أمازون ويب سيرفســـيز”، كما يتم اســـتقطاب شركات 
صغيرة أيضا، وأخرى تعمل في قطاع التكنولوجيا، ونأمل في 

استقطاب المزيد من الشركات الصغيرة”.
وأضـــاف جالبـــن “نأمل في اســـتفادة المزيد من الشـــركات من 
اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة مـــع الواليـــات المتحـــدة األميركية”، 
مشـــيًرا إلى أن الغرفة األميركية شـــريك مهم في إيصال هذه 

الرسالة.
وأشاد بالتعاون مع الغرفة التي تعتبر شريًكا ممتاًزا للمجلس، 
والكثير من الشركات التي يشجع مجلس التنمية االقتصادية 
لتأسيســـها ونموهـــا هـــي أعضـــاء فـــي الغرفـــة ليس لشـــركات 
أميركية فقط وإنما لشركات لها عالقات مع الواليات المتحدة.
ونظمـــت غرفة التجـــارة األميركية في البحريـــن أمس فعالية 
تعارفيـــة بحضـــور أعضائها، وســـايمون جالبن، ورجـــال أعمال 
للتطرق إلى أحدث التطورات في مجلس التنمية االقتصادية.
واستعرض جالبن المؤشرات االقتصادية في البحرين، مؤكًدا 

أن األداء في البحرين بالعام 2019 كان ممتاًزا، إال أن قطاعين 
سجال أداء سلبًيا هما قطاعا العقارات والخدمات الحكومية.

وبيـــن جالبـــن أن البحرين تســـتمر فـــي التمتع بنمـــو اقتصادي 
صحـــي فـــي العـــام 2019، مدفوًعـــا بالنمـــو فـــي القطـــاع غيـــر 
النفطـــي، وفًقـــا لتوقعـــات صنـــدوق النقـــد الدولـــي، إذ بلغ نمو 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي الحقيقي للمملكـــة 2 % في 2019، 
مـــع تحقيق القطـــاع االقتصادي غير النفطي نمـــًوا بمعدل 2.2 
%، ونما قطاع النفط والغاز بمعدل 1 %. وأشار إلى أن الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي العالمي يقدر بنســـبة تتجـــاوز 3 %، والنمو 
االقتصادي في البحرين يسير على ما يرام، ونأمل هذا العام.

وتطرق جالبن إلى أن المجلس نجح في استقطاب استثمارات 
أجنبيـــة مباشـــرة إلـــى البحريـــن، ففـــي العـــام 2016 تمكن من 

استقطاب 40 شركة بنحو 281 مليون دوالر.

كشـــفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تكثيف جوالتها 
التفتيشـــية التي تقوم بهـــا إدارة التفتيـــش، للفترتين الصباحية 
والمسائية على الصيدليات واألسواق والمحالت التجارية، التي 
تبيـــع الكمامـــات والمـــواد المعقمـــة للوقاية من فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19(؛ للتأكـــد من عرضها وبيعها وعدم إخفائها أو الزيادة 

في أسعارها.
وجـــرى يـــوم أمـــس زيـــارة العديـــد مـــن الصيدليـــات والمحـــالت 
التجاريـــة فـــي محافظات البحرين وتم إنذار 14 منشـــأة بشـــكل 
نهائي بعدم رفع األسعار، لما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية 
المســـتهلك، ويجري متابعة هذه المنشـــآت؛ للتحقق من التزامها 

باألنظمة والقوانين المعمول بها بهذا الخصوص. 
وأكـــدت الـــوزارة جاهزيتها لضبط أية حـــاالت مخالفة من خالل 

الحمـــالت التفتيشـــية المســـتمرة والمتواصلـــة حتـــى فـــي أيـــام 
اإلجـــازات وفي أوقـــات مختلفـــة، إذ تم إعداد خطط تفتيشـــية 

متكاملة للتعامل مع الوضع الجاري.
وتحـــذر الوزارة أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات الالزمة على 
مرتكبـــي المخالفات التجارية، التي تصل إلى غلق المحل إدارًيا 
أو أيـــًة عقوبات مقررة بهذا الخصـــوص وفًقا للقوانين واألنظمة 

المعمول بها في مملكة البحرين.
ودعت الوزارة المســـتهلكين، إلى اإلبالغ فوًرا عن أية مالحظات 
يتـــم اكتشـــافها أو أي شـــكاوى بخصـــوص الكمامـــات أو المـــواد 
المعقمـــة عبـــر االتصـــال بمركز البالغـــات في الـــوزارة على الرقم 
)80001700( أو عـــن طريق نظام “تواصل” )Tawasul( أو البريد 

.inspect@moic.gov :اإللكتروني إلدارة التفتيش

جالبن مصرحا للصحافيين

البحريـــن تســـتقطب كثيـــرا مـــن الشـــركات الكبـــرى

ــار ــ ــع ــ األس ــع  ــ ــ رف ــدم  ــ ــع ــ ب ــأة  ــشـ ــنـ مـ  14 إنــــــــذار 

جالبن يؤكد مواصلة النمو االقتصادي في 2020

تكثيف التفتيش على منافذ بيع الكمامات

انطلقــت يــوم أمــس 25 فبرايــر 2020 بمدينــة الريــاض الســعودية فعاليــات 
النســخة األولى من المؤتمر والمعرض الدولي الحتجاز واســتخدام وتخزين 
الكربــون )ICCUS 2020(، تحــت الرعايــة المشــتركة لوزير الطاقة الســعودي 
صاحــب الســمو الملكــي األمير عبدالعزيز بن ســلمان آل ســعود، ووزير النفط 
الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، بمشاركة عددية تزيد عن 800 مشارك من 
كبــار الشــخصيات، ووزراء النفــط والطاقــة لمختلف دول العالم، والرؤســاء 
التنفيذييــن للشــركات المتخصصة في القطاع النفطــي، والمهتمين والفنيين 
واألكاديميين؛ لمناقشة دور احتجاز واستخدام وتخزين الكربون في تمكين 

اقتصاد الكربون العالمي. 

أهـــداف  إن  النفـــط  وزيـــر  وقـــال 
المؤتمـــر جاء مواكبا مـــع رؤية مملكة 
عمـــل  وبرنامـــج   2030 البحريـــن 
علـــى  العمـــل  خـــالل  مـــن  الحكومـــة 
الكربـــون  اقتصـــاد  وتمكيـــن  تعزيـــز 
الدائـــري ورفـــع الكفـــاءة االقتصاديـــة 
والبيئية للشـــركات النفطية وشركات 
البتروكيماويـــات، وتعزيز الطلب على 

وتشـــجيع  ومنتجاتـــه  الخـــام  النفـــط 
ونشر انتشـــار تقنية CCUS لمكافحة 
تغيـــر المنـــاخ وتعزيز اإلنتـــاج النفطي 

وتعزيز المعرفة والتنمية.
وقد شـــارك الشـــيخ محمد بـــن خليفة 
في الجلســـة الوزارية النقاشـــية التي 
أشـــار فيها إلى إســـتراتيجية التحول 
مـــن النموذج الخطي فـــي اإلنتاج إلى 

نمـــوذج االقتصـــاد الدائـــري من خالل 
تدويـــر المـــواد والـــذي يرتكـــز علـــى 6 
مكونات رئيســـة في اقتصاد الكربون، 
وهي ترشيد استهالك الطاقة وتوفير 

طاقة نظيفة بأسعار معقولة واصطياد 
أو احتجاز الكربون المتبقي وتخزينه 
فـــي  الكربـــون  واســـتخدام  بأمـــان 
المنتجـــات وأخيـــرا معالجـــة الكربون 

بالحلول المستمدة من الطبيعة.
وتطـــرق الوزيـــر إلـــى المبـــادرات التي 
اتخذتهـــا البحريـــن فـــي هـــذا الشـــأن 
وذلـــك مـــن خـــالل ترشـــيد اســـتهالك 
الطاقة واالستفادة من أكثر من 3500 
مليار قدم مكعب مـــن الغاز الطبيعي، 
والتي ســـاهمت بذلـــك بتجنب إطالق 
أكثـــر مـــن 0.2 جيجـــا طـــن مـــن ثانـــي 
الهيئـــة  وانضمـــام  الكربـــون،  أكســـيد 
الوطنية للنفط والغاز في العام 2016 
إلـــى مبادرة البنـــك الدولـــي؛ للحد من 
حـــرق الغاز مـــن الشـــعلة، والتي تعتبر 
الهيئـــة أول قطاع نفطـــي في اإلقليم 

ينضم إلى هذه المبادرة. 
وأضاف أن الشـــركات النفطية التابعة 
قـــد  والغـــاز  للنفـــط  الوطنيـــة  للهيئـــة 
قامـــت بتنفيـــذ العديـــد من مبـــادرات 
الطاقـــة  تحســـين  وتعزيـــز  ترشـــيد 
التـــي ســـاهمت بدورها فـــي الحد من 

انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربـــون مـــا 
ال يقـــل عـــن 0.25 مليون طن ســـنويا، 
مشـــيرا إلى مشـــروع تحديث مصفاة 
البحرين الذي يعتبر من أكبر المشاريع 
النفطيـــة، والـــذي يقـــوم على أســـاس 
تحســـين معيار كفـــاءة الطاقـــة بنحو 
28 % كمـــا سيحســـن البيئة المحيطة 
بتحقيق خفض ثاني أكســـيد الكبريت 
بنســـبة 50 % وأكاســـيد النيتروجيـــن 
بنســـبة 5 %. وكذلـــك شـــركة الخليج 
التـــي  “جيبـــك”  للبتروكيماويـــات 
تســـتخدم أكثر من نصـــف مليون طن 
مـــن الكربـــون المنبعث مـــن عملياتهم 
في إعادة إنتاج مادة اليوريا، وشركة 
تطوير للبترول وشـــركة غاز البحرين 
الوطنية “بناغـــاز” اللتان تعيدان حقن 
كميات كبيرة من غازات ثاني أكســـيد 
الكربـــون المنبعثـــة مـــن المصانـــع في 

حقل البحرين.

الشيخ محمد بن خليفة مشاركا بالجلسة النقاشية

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

مناقشة دور احتجاز واستخدام وتخزين الكربون باالقتصاد العالمي
انـطـــــــالق فـعـــالـيــــــات “ICCUS 2020” بالـريــــــاض بحـــضـــــــور 800 مشــــارك
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قامئة املزيانية العمومية املوحدة -  بآالف الدوالرات األمريكية  

قامئة التغيريات يف حقوق املسامهني املوحدة  - بآالف الدوالرات األمريكية 

قامئة الدخل املوحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 

مكا يف 31 ديمسرب 2019 

للسنة املنهتية يف 31 ديمسرب 2019

للسنة املنهتية يف 31 ديمسرب 2019 

 31  ديمسرب

2019

 31  ديمسرب

2018

األصول

 1,206  2,233 نقد وأرصدة لدى البنوك 

9,502 - مراحبات مستحقة القبض

8,496 1,000 مستحقات لدى البنوك

 2,496  -   مضاربات مستحقة القبض

 841  560 متويالت مستحقة القبض

 73,405  16,560 استمثارات يف الصكوك

 4,771  4,691 استمثارات االهسم والصناديق املالية

  26,556   25,866 اإلستمثارات العقارية

 137  135 معدات

 1,180  388 أصول اخرى

  128,590    51,433  مجموع األصول

 

31  ديمسرب

2019

 31  ديمسرب

2018

الدخل من:

3,485 428األستمثار يف الصكوك

 190  89 االستمثارات يف األهسم والصناديق املالية

 245  136 مستحقات لدى البنوك

 752  63   مستحقات المتويل

 56  16 مستحقات املضاربات

خمصوما مهنا: عائد اىل حاميل الصكوك قصرية االجل - املستمثرين 
 )2,180()823(و البنوك

)91( 2,548

 443  339 رسوم اخلدمات املرصفية االستمثارية

 1,293   1,184  أرباح اإلجارة 

 )4(  )1( خسائر من العمالت األجنبية

539244أرباح أخرى 

 4,524  1,9٧0 ايرادات التشغيل 

املرصوفات

 2,779  2,635 تاكليف املوظفني 

 723 692االسهتالك

1,056   1,243 مرصوفات عامة وادارية  

4,558 4,5٧0 املرصوفات التشغيلية 

  )34( )2,600(صايف اخلسارة للسنة قبل خمصص االمضحالل

 544   )52(   صايف )البدالت( املسرتدات خلسائر االئمتان

خسائر القمية العادلة غري احملققة و األمضحالل من االستمثارات يف 
الصناديق

   - )285( 

 59  48 مسرتدات االمضحالل لألستمثارات - الصايف

 13 )2,604(صايف )اخلسارة( الرحب للسنة

املطلوبات وحقوق املسامهني

املطلوبات                              

 74,271 -مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية األجل والبنوك   

 1,494  1,254 مستحقات املوظفني

 678  636 مطلوبات أخرى

 76,443 1,890 مجموع املطلوبات

حقوق املسامهني

 59,039  59,039 رأس املال

 8,282  8,282 احتياطات

 )15,174( )1٧,٧٧8(خسائر مرتامكة

 52,147 49,543مجموع حقوق املسامهني 

 128,590  51,433 مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

احتياطات

احتيايط عاماحتيايط قانوين رأس املال
احتيايط القمية 
العادلة لالستمثار 

مجموع 
مجموع حقوق )خسائر مرتامكة(األحتياطات 

املسامهني

الرصيد يف 1 يناير 2019

صايف اخلسارة للفرتة

 59,039 

- 

 3,881 

- 

 2,226

- 

 2,1٧5 

- 

 8,282 

- 

)15,1٧4( 

)2,604(

 52,14٧ 

)2,604(

 49,543  )1٧,٧٧8( 8,282  2,1٧5  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 31 ديمسرب 2019 

52,134)15,472( 8,567  2,460     2,226  3,881   59,039الرصيد يف 1 يناير 2018

صايف الرحب للسنة

حتويل إىل األحتيايط القانوين
-

-

-

-

-

-

-

)285( 

-

)285( 

13

285

13

-

52,147)15,174( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 31 ديمسرب 2018 
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هذه القوامئ مت استخالصها من القوامئ املالية املوحدة واليت مت إصدار تقرير هبا دون أي حتفظ من قبل رشكة إرنست ويونغ بتارخي 23 فرباير 2020
القوامئ املالية املوحدة متوفرة عىل موقع إدارة السيولة املالية 

لقد مت اعمتاد اصدار القوامئ املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتارخي 23 فرباير 2020
•    بلغ مجموع حقوق امللكية لملجموعه مكا يف تارخي 31 ديمسرب 2019 ما يساوي 49.543 مليون دوالر امرييك، مما يعد اقل من احلد االدىن املطلوب لرأس املال و هو 100 مليون دوالر امرييك مكا هو منصوص هيلع 

حسب دليل التوجهيات ملرصف البحرين املركزي حتت بند رمق )LR- 2.5.2B(. مكا قام املسامهون خالل اجمتاع امجلعيه العموميه غري العادية املنعقد بتارخي 28 مارس 2019، بإصدار قرارًا باملوافقة عىل حتويل ترخيص 
البنك من مرصف قطاع مجلة اساليم اىل رشكة استمثاريه فئة 1، رشيطة موافقة مرصف البحرين املركزي.      

مركز إدارة السيولة ش.م.ب )م( مرخص مكرصف قطاع مجلة إساليم من قبل مرصف البحرين املركزي

أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

حسان جرار
 رئيس جملس اإلدارة 

عامر صادق
الرئيس التنفيذي 

القوامئ املالية املوحدة
31 ديمسرب 2019

20192018

 )11,117( )15,9٧٧(صايف النقداملستخدم يف األنشطة التشغيلية 

 )11,117( )15,9٧٧(صايف احلركة يف النقد وما يف حمكه

 30,327  19,210 النقد وما يف حمكه يف 1 يناير 

3,23319,210النقد وما يف حمكه يف 31 ديمسرب

مالحظة: قامئة التدفقات النقدية املوحدة متوفرة بالتفصيل عىل املوقع االلكرتوين ملركز إدارة السيولة املالية

قامئة التدفقات النقدية املوحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 
للسنة املنهتية يف 31 ديمسرب 2019 

قرع رئيس مجلس إدارة مجموعة “جي إف إتش المالية” جاسم الصديقي، أمس، 
جــرس افتتاح الســوق احتفــااًل بإدراج المجموعة صكوًكا بقيمــة 300 مليون دوالر 

في بورصة “ناسداك دبي”.

مهمـــا  إنجـــاًزا  اإلدراج  هـــذا  ويعتبـــر 
لمجموعـــة “جـــي إف إتـــش”، إذ تنضـــم 

ألسواق رأس المال والسندات الدولية.
ويهدف إصدار الصكوك إلى دعم خطط 
النمو والتوســـع في األنشـــطة والمشاريع 
الحالية والمستقبلية لمجموعة “جي إف 

إتش” الواقع مقرها في البحرين، معززة 
مركزهـــا المالي وتمويـــل المرحلة التالية 
من مســـيرة نموها. وقـــال الصديقي “إن 
تـــداول  فـــي منصـــة  للصكـــوك  إدراجنـــا 
عالمية ذات كفاءة عالية ومعايير دولية 
كـ “ناســـداك دبي”، وســـيعطي المجموعة 

المســـتثمرين  بيـــن  عالمًيـــا  حضـــوًرا 
تعكـــس  الذيـــن  والدولييـــن،  المحلييـــن 
استجابتهم اإليجابية لهذا اإلدراج ثقتهم 
القوية بالمجموعة، ومعرفتهم بإمكاناتها 
المســـتقبلية”.  ومـــن جانبه، قال محافظ 
مركز دبـــي المالي العالمـــي، األمين العام 
لمركز دبي لتطوير االقتصاد اإلســـالمي، 
ورئيس مجلس إدارة ســـوق دبي المالي 
عيســـى كاظـــم “يعـــزز هـــذا اإلدراج مـــن 
قبـــل مجموعة “جـــي إف إتـــش المالية”، 
أحد أبرز المؤسســـات الماليـــة بالمنطقة، 

العالقة العريقة والمتنامية بين األسواق 
المالية في كل من البحرين ودبي”. 

ومـــن جهتـــه، قـــال رئيس مجلـــس إدارة 
الفهيـــم  الواحـــد  عبـــد  دبـــي”  “ناســـداك 
“بوصفهـــا البورصـــة الماليـــة العالمية في 
المنطقة، تتمتع “ناسداك دبي” بمؤهالت 
تمكنها من توفير منصة رفيعة المستوى 
إلدراج الصكـــوك فـــي ســـوقها المحليـــة 
والدوليـــة، وســـنحرص فـــي 2020 علـــى 
التركيـــز لدعـــم النمـــو القـــوي في ســـوق 
الصكـــوك فـــي دبـــي، التي حققـــت أعلى 

قيمة سنوية لها بلغت 14.15 مليار دوالر 
من اإلدراجات الجديدة لعام 2019”.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لناســـداك دبي 
مجموعـــة  إدراج  يمثـــل  علـــي:  حامـــد 
“جـــي إف إتـــش” خطـــوة لألمـــام ضمـــن 

استراتيجية بورصة “ناسداك دبي”، التي 
تهـــدف الجتـــذاب جهات إصـــدار صكوك 
فـــي أســـواق رأس المـــال اإلســـالمية من 
مختلـــف القطاعـــات والصناعـــات محلًيا 

وعالمًيا. 

“جي إف إتش”: إدراج صكوك بـ 300 مليون دوالر بـ “ناسداك دبي”

االحتفال بإدراج صكوك المجموعة

دبي - جي إف إتش المالية

أمل الحامد من ضاحية السيف | تصوير خليل إبراهيم
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جاهزة
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تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد / AHMED TONU TARIK AHMED TAHMINA   باعتبــاره 
المصفي القانوني     شركة تاهمينا للعالقات العامة ش.ش.و مالكها تاهمينا 

احمد تونو طارق احمد  
المسجلة الشخص الواحد   بموجب القيد رقم 112246، طالبا إشهار انتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانــون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )176062( لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
  شركة تاهمينا للعالقات العامة ش.ش.و مالكها تاهمينا احمد تونو طارق احمد  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕاعالن بحل وتصفية شركة

 شركة البناء الحر التجارية ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 92661

زارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

CR 2020-31102 إعالن رقم 
 تسجيل اسم تجاري

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )13851( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات 
مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2020-30773( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: صالحة كاظم محمد البوري

االسم التجاري الحالي:  مالديف كافتيريا
االســـــم التجـــاري الجديد: كافتيريا مومبيسي كاتي رول

 تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا مالك شــركة شــركة ضياء المنامــة للدعاية واإلعــالن ش.ش.و لمالكها 
أنور محمد لطف محمد المسجلة بموجب القيد رقم 115840 طالبا تحويل 
الشــكل القانونــي  للشــركة المذكــورة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة 

برأسمال وقدره  5,000  د.ب )خمسة آالف دينار بحريني( ، بين كل من:
 1.   عيد سعيد عيد سعد األحمري

2.   أنور محمد لطف محمد

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: .  امل صالح حسن موسى    

االسم التجاري الحالي  :   دانة الدنيا للعبايات
االســـــم التجـــاري الجديد  : دانتيل ستايل لالقمشة

رقم القيد:   2-73917

رقم القيد:   1 - 63890

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
  اعالن   رقم )25609(  لسنة 2020  

بشان تغيير االسم التجاري لشركة اي تايا بامبي 
للسمسرة – شركة تضامن بحرينية    

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة أصحاب لشــركة اي تايا بامبي للسمســرة – شــركة تضامن بحرينية 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 132187 طالبين تغيير االســم التجاري من  
لشركة لشركة اي تايا بامبي للسمسرة – شركة تضامن بحرينية الى محطة 

أليسا شركة تضامن بحرينية  
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

  اعالن   رقم )000(  لسنة 2020  
بشان تغيير االسم التجاري لشركة جي  اند ار بزنس كونسلتنسي   

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها الســادة أصحاب لشــركة جي  اند ار بزنس كونسلتنســي    والمســجلة 

بموجــب القيــد رقــم 56737 طالبين تغيير االســم التجاري من  لشــركة جي  

اند ار بزنس كونسلتنسي    الى ميجا مايند ايديوكيشن ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 56737

 تاريخ:24/1/2020

القيد : 132187

 تاريخ:24/2/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2020-32790( إعالن رقم
تنازل او بيع  - عن المحل التجاري

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR 2020-24306 إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

 تاريخ: 2020/02/24 

 تاريخ: 11/02/2020 

تقــدم إلينــا  المعلــن الســيد حمــود محمــد محســن رياشــي     بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي:  إلى السيد  عادل حمود محمد محسن رياشي      

فعلــى كل مــن لديه أي اعتراض قانوني التقــدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

  تقدم إلينا المعلن أدناه : روزينه ناز غالم نبي فضل كريم حاكم دين بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي: إلى السيد : فيصل صداقت محمد صداقت 

محمد فياض محمد
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة 

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

رقم القيد
2 - 57895

رقم القيد
 116298-1

االسم التجاري
خدمات ليبرتي للسيارات

االسم التجاري
مطعم سبايسي فيليج

 بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة البناء الحــر التجارية ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم   92661 بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعيين  الســادة / 

سامح محمود حسن أبوليال مصفيا للشركة.
 بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، 

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

سامح محمود حسن أبوليال
504687096 +966 

aldardocument@gmail.com

القيد : 115840

 تاريخ:15/02/2020

38344464
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غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم

38344464-

38344464
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دول خليجية تعزز اإلجراءات االحترازية مع تســجيل إصابات جديدة

تقرير أميركي: كورونا قد يتحول وباء بسبب إيران

عــززت دول خليجيــة أمــس الثالثــاء اإلجــراءات االحترازيــة للتصــدي 
لتفشــي فيــروس كورونــا المســتجد، مــع تســجيل 20 إصابــة جديــدة 

بالفيروس، كلها قدمت من إيران.

تايمز” في  “نيويورك  وذكرت صحيفة 
مهدد  األوســـط  الــشــرق  أن  لها  تقرير 
باجتياح وباء فيروس كورونا لمعظم 
ــه بــســبــب الـــضـــوابـــط الــحــدوديــة  ــ دولـ
وأنظمة  الضعيفة  والحكومات  القليلة 
الصحة الهشة وغير الفعالة، ووصفت 
المرض  لنقل  نقطة  أخطر  بأنها  إيــران 
مصداقيتها  عــدم  بسبب  الصين  بعد 
ــاء إلى  ــوب ال والــتــي تــهــدد أيــضــا بنشر 

معظم المنطقة.
الــزوار  “يتدفق  تقريرها:  في  وتابعت 
ورجال  المهاجرون  والعمال  الدينيون 
األعمال والجنود ورجال الدين بشكل 
وغالًبا  اإليرانية،  الحدود  عبر  مستمر 
مــا يــعــبــرون الــحــدود إلــى بــلــدان ذات 
وحــكــومــات  قليلة  حــدوديــة  ضــوابــط 
صحية  وأنظمة  فعالة  وغير  ضعيفة 

هشة”.

إيران بعد الصين.. نقطة محورية 

وبــيــنــمــا  “اآلن،  الــصــحــيــفــة:  وكــتــبــت 
ــتــشــار  ــران الحــــتــــواء ان ــهــ تـــكـــافـــح طــ
أيًضا  إيـــران  تظهر  كــورونــا،  فــيــروس 
في  الصين  بعد  ثانية  محورية  كجهة 
انــتــشــار الــمــرض. حـــاالت فــي الــعــراق 
ــبــحــريــن والــكــويــت  وأفــغــانــســتــان وال
العربية  واإلمــــــارات  ــبــنــان  ول وعــمــان 
المتحدة - حتى حالة واحدة في كندا 
- تم تتبعها جميعها قادمة من إيران، 
مما أدى إلى نشر هزات خوف امتدت 

من كابول إلى بيروت”.
ويــقــول الــخــبــراء، إن الــشــرق األوســط 
المثالي  الــمــكــان  هــو  كثيرة  نـــواح  مــن 
لتوليد الوباء، مع التدفق المستمر لكل 
الذين  المتجولين  والعمال  الــزوار  من 

قد يحملون الفيروس.
ــــى أن االقــتــصــاد  ــتــقــريــر إل ويــشــيــر ال
العقوبات، وفقد  ُخنق بسبب  اإليراني 

ثقته في حكومته، وزعماؤها  الشعب 
الــعــالــم،  مــعــزولــون عــن معظم أنــحــاء 
ولم يقدموا سوى القليل من الوضوح 

بشأن مدى انتشار الوباء.

3 وفيات وإصابة نائب إيراني

وإيران في مقدمة الدول التي تأثرت 
حيث  الصين  باستثناء  بــالــفــيــروس، 
إذ توفي  ــيـــد19-”،  “كـــوفـ انــتــشــار  بـــدأ 
حصيلة  أعلى  وهي  شخصا،   15 فيها 
خارج الصين، ما دفع الدول المجاورة 
الجمهورية  مــع  إغـــاق حــدودهــا  الــى 

اإلسامية الحتواء الوباء.
وأكدت إيران ثاث وفيات و34 إصابة 
جديدة أمس الثاثاء، ما يرفع إجمالي 
في  المستجد  بكورونا  الوفيات  عــدد 
الباد إلى 15 بينما بلغ عدد اإلصابات 

.95
ــر الــصــحــة اإليـــرانـــي  ــ ــائــب وزي ــد ن وأكــ
إيــــراج حــريــرجــي إصــابــتــه بــفــيــروس 
كورونا وسط انتشار كبير للمرض في 

الجمهورية اإلسامية. 
وأصيب حريرجي بسعال متكرر وكان 
صحافي  مؤتمر  خــال  عرقا  يتصبب 
باسم  المتحدث  مــع  االثنين  مشترك 

الحكومة علي ربيعي.
المؤتمر، نفى حريرجي صحة  وخال 
مــا أعــلــنــه أحـــد الــنــواب عــن وفـــاة 50 
شخصا بالفيروس في مدينة قم، قائا 
إنه مستعد “لاستقالة” في حال ثبتت 

صحة العدد.
على  الفيديو  طريق  عن  مقابلة  وفي 
الوزير  نائب  اقــر  الرسمي  التلفزيون 
كذلك  “أنــا  وقــال  بالفيروس.  باصابته 

أصبت بفيروس كورونا”. 
معظم  أن  ــصــحــة  ال وزارة  وذكــــــرت 
كانت  الوفيات واإلصــابــات خــارج قم 
المقّدسة  المدينة  زاروا  أشخاص  بين 

لدى الشيعة مؤخرا.

نظم صحية منهارة

سنوات  أو  األهلية  الحروب  وتسببت 
النظم  فــي تحطيم  االضــطــرابــات  مــن 
ــدول  ــ ــن الـ ــد مــ ــديـ ــعـ ــي الـ الــصــحــيــة فــ
ــاورة، مــثــل ســـوريـــا والـــعـــراق  ــجــ ــمــ ــ ال

وأفغانستان واليمن. 
وبعض دول المنطقة يحكمها إلى حد 
سيئة  سجات  لديهم  مستبدون  كبير 
في توفير الشفافية العامة والمساءلة 

والخدمات الصحية.
لندن  مــركــز  مــديــر  بــيــوت  بيتر  وقـــال 
والمدير  اإلســتــوائــي  والــطــب  للصحة 
لبرنامج  السابق  والمؤسس  التنفيذي 
“وصفة  إنها  المشترك  المتحدة  األمــم 

لتفشي الفيروس بشكل هائل”.
وأوضحت الصحيفة أن مئات اآلالف 
ــام من  مـــن الــــــزوار يـــســـافـــرون كـــل عــ
األماكن  لزيارة  المنطقة  أنحاء  جميع 
المقدسة الشيعية في إيران والعراق. 

وفي يناير وحده، عاد 30 ألف شخص 
وال  إيــران،  من  قِدُموا  أفغانستان  إلى 
ــرون يــقــومــون بــزيــارة  يـــزال مــئــات آخـ
قم، موقع تفشي المرض، كل أسبوع، 

حسب المسؤولين األفغان.
أمس  العراقية،  السلطات  وأصـــدرت 
دخــول  بتمديد حظر  قـــرارا  الــثــاثــاء، 

ــن الــصــيــن  ــمــســافــريــن الــقــادمــيــن مـ ال
الصحة  وزارة  قـــررت  فيما  ــران،  ــ وإيـ
العراقية تعليق الدراسة في المدارس 
بمحافظة  أيــام   10 لمدة  والجامعات 
النجف وعدة مدن أخرى، فيما أفادت 
ــأن نتائج  بـ الــعــراقــيــة  ــبـــاء  وكـــالـــة األنـ
في  اإليــرانــي  للطالب  العينة  فحص 
النجف تؤكد إصابته بفيروس كورونا.

تعزيز اإلجراءات االحترازية 

عززت دول خليجية أمس اإلجراءات 
فيروس  لتفشي  للتصدي  االحترازية 
 20 تسجيل  مــع  الــمــســتــجــد،  كـــورونـــا 
إصابة جديدة بالفيروس، كلها قدمت 

من إيران.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني 
ــان تــعــلــيــق جميع  ــي ــيـــة فـــي ب ــاراتـ اإلمـ
ــى ايــران  رحـــات الــركــاب والــشــحــن إل
“لمدة أسبوع قابلة للتجديد، وذلك في 
إطار اإلجراءات االحترازية” لمواجهة 
الرحات  وقف  قرار  وجاء  الفيروس. 
في وقت ازدادت اإلصابات في الدول 

الخليجية.
ــلـــت فــــي الـــكـــويـــت إصــــابــــة 3  وســـجـ
في  “كــانــوا  ممن  بالفيروس  كويتيين 
الحجر الصحي اإلجباري”، ليصل العدد 

اإلجمالي إلى 8 حاالت حتى اآلن.

كورونا قد يتحول وباء بالشرق األوسط بسبب إيران

الرياض ـ واس

الملكية،  الثاثاء، عدًدا من األوامر  السعودية، أمس  العربية  المملكة  أعلنت 
تشمل تغييرات في أسماء بعض الوزراء والوزارات.

وأفادت وكالة األنباء السعودية )واس(، بأن األوامر أقّرت تعيين عبد العزيز 
بن تركي بن فيصل آل سعود وزيًرا للرياضة، إلى جانب إعفاء وزير اإلعام 
تركي بن عبد هللا الشبانة من منصبه وتكليف وزير التجارة ماجد بن عبد هللا 

القصبي بالقيام بعمل وزير اإلعام باإلضافة إلى عمله.
وشملت األوامر الملكية أيًضا تعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيًرا للسياحة، 

وخالد بن عبد العزيز الفالح وزيًرا لاستثمار.
 وفيما يتعلق بالتغييرات التي شملت أسماء الــوزارات، فقد أشارت “واس” 
االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة  إلــى  المدنية  الخدمة  وزارة  ضــم  إلــى 

وتعديل اسمها ليكون وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
كذلك نّصت األوامر الملكية على تحويل الهيئة العامة لاستثمار إلى وزارة 
باسم وزارة االستثمار، وتعديل اسم وزارة التجارة واالستثمار ليصبح وزارة 
الرياضة، وتحويل  باسم وزارة  إلى وزارة  للرياضة  العامة  والهيئة  التجارة، 

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة.
على  المطبقة  والمالية  اإلداريـــة  والــلــوائــح  بالتنظيمات  العمل  يستمر  كما 

الهيئات الملغاة المشار إليها، على الوزارات المشار إليها.

السعودية.. أوامر ملكية بتغييرات في الوزراء والهيئات

القدس المحتلة ـ رويترز

كشــفت إســرائيل عــن خطــط إلنشــاء 3500 وحــدة اســتيطانية جديدة 
في المنطقة “إي 1”، بين القدس واألغوار، األمر الذي يســاهم عمليا في 

تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

ــيــلــي  ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســرائ ــ وقـ
إنه  الــثــاثــاء،  أمــس  نتنياهو،  بنيامين 
أعـــطـــى أوامــــــره بــالــتــخــطــيــط إلنــشــاء 
في  جديدة  استيطانية  وحــدة   3500
الطريق  على  الواقعة   ،”1 “إي  منطقة 
بحسب  األغــوار،  ومنطقة  القدس  بين 
وأوضــح  نيوز.  سكاي  مراسل  أفــاد  ما 
رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي قــائــا: 
بناء  خطة  بشأن  توجيهات  “أصـــدرت 
إي- المنطقة  3500 وحدة سكنية في 

األولية  المرحلة  إلى  مشيرا   ،”1
“لقد  وأضـــاف:  الخطة،  من 

ــدة ســت  ــمـ ــذا لـ ــ ــر هـ ــأخـ تـ
سنوات ونصف السنة”.

ومن شأن البناء في هذه 

عملية،  وبــصــورة  يسهم،  أن  المنطقة، 
في تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى 
قسمين. وأدان الفلسطينيون الخطوة؛ 
كونها ضربة جديدة آلمالهم في إقامة 

دولتهم المستقلة.
البناء  عن  اإلسرائيلي  الحديث  وكــان 
السابق،  فــي  لــقــي،  المنطقة  هــذه  فــي 
معارضة من المجتمع الدولي، خصوصا 
من االتحاد األوروبي. يذكر أن نتنياهو 
كــان قــد أعلن عــن هــذه الخطط في 
العشرين من فبراير الجاري، وسط 
حــمــلــة انــتــخــابــيــة يــســعــى فيها 
الناخبين  ــوات  ــ أصـ لــكــســب 
للمستوطنات،  المؤيدين 

وفق ما ذكرت رويترز.

مستوطنات إسرائيلية جديدة تقسم الضفة

دبي ـ العربية نت

الساحل  فــي  المشتركة  الــقــوات  أعلنت 
الغربي اليمني، أمس الثاثاء، عن إسقاط 
طائرة استطاع تابعة لميليشيا الحوثي 
الدريهمي  مديرية  سماء  في  االنقابية 

بمحافظة الحديدة غربي الباد.
ــكـــري لـــلـــقـــوات  ــعـــسـ  وقـــــــال اإلعــــــــام الـ
المشتركة إن “طائرة االستطاع الحوثية 
الــدريــهــمــي  كــانــت تحلق غـــرب مــديــريــة 
وتحاول تصوير ورصد مواقع وتحركات 
“الجنود  أن  وأكـــد  الــمــشــتــركــة”.  ــقــوات  ال
من  وتمكنوا  الطائرة  باستهداف  قاموا 
أعلنت  الماضي،  واألســبــوع  إسقاطها”.  
إسقاط طائرة مسيرة  المشتركة  القوات 
للحوثيين في مديرية الدريهمي جنوبي 
“محاولتها  ــاء  ــن أث ــحــديــدة،  ال مــحــافــظــة 

استهداف مواقع” تلك القوات.
الصحة  أكـــدت وزارة  ــر،  آخـ مــن جــانــب   
الــبــاد من  الــثــاثــاء، خلو  أمــس  اليمنية، 

فيروس كورونا حتى اآلن.
الرسمية  اليمنية  األنــبــاء  وكــالــة  ونقلت 
لقطاع  اليمنية  الصحة  وزارة  وكيل  عن 
الوليدي  الــدكــتــور علي  األولــيــة  الــرعــايــة 
تأكيده خلو الباد حتى اآلن من فيروس 
ــح الــولــيــدي  ــ ــا الــمــســتــجــد. وأوضـ كـــورونـ
وزارة  تتخذها  التي  التدابير  جملة  أن 
الصحة ومكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن 
“يندرج في إطار االستعدادات ألي طارئ 

وإجراءات وقائية لما قد يحدث”.
كما نفى اإلشاعات التي انتشرت مؤخًرا 
والتي أفادت بأن اليمن سيستقبل مرضى 
الــبــاد.  ــارج  مــن خـ بــالــفــيــروس  مصابين 
يأتي  “هـــذا  إن  اليمني  الــمــســؤول  وقـــال 
في إطار اإلشاعات ليس إال”، مضيًفا أن 
“وزارة الصحة اليمنية تسعى جاهدة إلى 
كبقية  المتخذة  الوقائية  التدابير  اتخاذ 

البلدان”.

الطائرة المسيرة الحوثية التي أسقطتها القوات المشتركة في الدريهمي 

الشرعية تنفي “إشــاعات” بشأن مصابين بفيروس كورونا
اليمن.. إسقاط طائرة استطالع للحوثيين في الدريهمي

القاهرة ـ أ ف ب

حسني  األسبق  المصري  الرئيس  توفي 
مــبــارك أمــس الــثــاثــاء عــن 91 عــامــا في 
مصر  حكم  أن  بعد  عسكري،  مستشفى 
با منازع على مدى 3 عقود قبل سقوطه 
تحت ضغط انتفاضة شعبية العام 2011.
وكتب عاء مبارك نجل الرئيس األسبق 
في حسابه على تويتر “إنا لله و إنا اليه 
رحــمــة هللا صباح  الــي  انتقل  راجــعــون، 
اعف  اللهم  مبارك.  الرئيس  والــدي  اليوم 

عنه واغفر له وارحمه”. 
ــارك، الــضــابــط  ــبـ ــرئــيــس مـ وكــــان صــهــر ال
الــعــســكــري الــســابــق مــنــيــر ثــابــت أكـــد نبأ 
ــاة بـــاكـــرا لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس،  ــوفــ ــ ال
موضحا أن مبارك “توفي في المستشفى 
ــى أمـــور  والـــرئـــاســـة الــمــصــريــة ســتــتــول
الجنازة”.  ولم تعلن السلطات حتى اآلن 
إن كانت ستقيم جنازة عسكرية لمبارك، 
الــدولــة قــال إنه  لكن مــســؤوال كبيرا فــي 

ســيــكــون هــنــاك “جـــنـــازة عــســكــريــة وفقا 
المستوى”.  للقانون بحضور رسمي رفيع 
العامة  والقيادة  المصرية  الرئاسة  ونعت 
للجيش المصري وفاة “أحد قادة وابطال 

حرب أكتوبر المجيدة )1973(”.
الــعــام في  ــحــداد  “ال الــرئــاســة  أعلنت  كما 
3 أيــام  لــمــدة  الــجــمــهــوريــة  أنــحــاء  جميع 
األربعاء”. وعلى موقع  اليوم  اعتباًرا من 
أمس  المصريين  من  العديد  نعى  تويتر، 

شخصيات  وبــيــنــهــم  ــق،  ــبـ األسـ ــرئــيــس  ال
خارج  حاليا  وموجودة  لحكمه  معارضة 
الباد. وحكم مبارك مصر 30 عاما إلى أن 
على  حاشدة  احتجاجات  بعد  به  أطيح 
حكمه العام 2011. وأودع مبارك السجن 
لسنوات بعد االنتفاضة التي أنهت حكمه، 
 2017 العام  في  السجن  من  خــرج  لكنه 
بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت 

إليه.

الرئيس المصري األسبق حسني مبارك 

الرئاسة تنعى أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر وتعلن الحداد 3 أيام
وفاة الرئيس المصري األسبق حسني مبارك

أنقرة ـ وكاالت

أقــر الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثالثاء، بعدم وجود 
اتفــاق كامــل بشــأن عقــد قمــة “رباعية” حول ســوريا فــي الخامس من 
مــارس المقبــل، وهــو مــا أكدته موســكو من جانبهــا عندمــا أعلنت أنها 

تبحث عقد قمة بشأن سوريا.

الــرئــيــس التركي  أنـــقـــرة، أعــلــن  فــفــي 
ــان أمـــس، أنـــه ال  ــ رجـــب طــيــب إردوغـ
ــاق كـــامـــل” فــيــمــا يتعلق  ــفـ “اتـ يــوجــد 
بعقد قمة حول سوريا تجمع كا من 
تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا. وقال 
بأنقرة،  صحفي  مؤتمر  في  أردوغــان 
الثاثاء: “ليس هناك اتفاق كامل” بين 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 

أنغيا ميركل  األلمانية  والمستشارة 
الروسي  والرئيس  جهة  مــن 

فاديمير بويتن من جهة 
أخــــــــرى، بـــحـــســـب مــا 

ذكرت فرانس برس.
ــي مـــوســـكـــو، قـــال  ــ وفـ

ديمتري  الكرملين  بــاســم  المتحدث 
بيسكوف، أمس، إنه يعمل في سبيل 
اإلعداد لقمة مع تركيا وإيران؛ لبحث 
السورية،  إدلــب  منطقة  في  الــصــراع 
غير أنه ال يجهز لقمة رباعية منفصلة 
وتركيا  وألمانيا  فرنسا  فيها  تــشــارك 
ــرز.  وجـــاء  ــتــ ــ ــروي ــ وروســــيــــا، وفـــقـــا ل
عــلــى  ردا  بـــيـــســـكـــوف  ــريـــحـــات  تـــصـ
تصريحات أردوغان، حيث شدد على 
قمة  لعقد  مناقشات  تجرى  ال  أنه 
أن  وعلى  وألمانيا،  فرنسا  مــع 
روسيا ال تبحث حاليا سوى 
إدلــب مع  عقد قمة بشأن 

إيران وتركيا فقط.

أردوغان: ال اتفاق على قمة رباعية بشأن سوريا
 

قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، أمس الثالثاء، إن الواليات 
المتحــدة لــن توقــع على اتفاق لتقليــص حجم قواتها في أفغانســتان إال 

إذا نجح اتفاق “خفض العنف” مع حركة “طالبان”. 

وأضـــــاف بــومــبــيــو “فـــقـــط فـــي حــالــة 
العنف( ستوقع  )اتفاق خفض  نجاحه 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة عــلــى اتــفــاق مع 
يتضمن  ــبـــرايـــر،  فـ  29 فـــي  طـــالـــبـــان 
انــســحــاب الــقــوات األمــيــركــيــة وبــدء 

المفاوضات”.
وكــانــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة وحــركــة 
العنف”  “خفض  على  اتفقتا  “طالبان” 
وذلــك  ــام،  أيـ  7 لــمــدة  أفغانستان  فــي 
تمهيدا لتوقيع اتفاق بينهما قد يؤدي 

العسكريين  آالف  ســحــب  إلـــى 
األميركيين من الباد.

تطبيق  ــان  ــغـ األفـ وبــــدأ 
هـــدنـــة لـــوقـــف أعـــمـــال 
ــعــنــف انــطــلــقــت يــوم  ال

تستمر  أن  عــلــى  فــبــرايــر   22 الــســبــت 
مسبقا  وتشكل شرطا  كامل،  ألسبوع 
وحركة  واشنطن  بين  اتفاق  لتوقيع 
بين  اشــتــبــاكــات  أن  إال  “طـــالـــبـــان”، 
مسلحي حركة “طالبان” وقوات األمن 
األفــغــانــيــة وقــعــت فــي عـــدة مناطق 
بأفغانستان، وذلك بعد يوم من إعان 

أسبوع “لخفض العنف”.
وأعلنت السلطات األفغانية أن عناصر 
“طــالــبــان” هاجموا قــوات األمــن في 
ــاد، كما  ــبـ واليــــة بــلــخ، شــمــال الـ
الهجوم،  شنها  “طالبان”  أكدت 
مشيرة إلى أن قافلة للقوات 
منطقة  دخلت  األفغانية 

تسيطر عليها الحركة.

بومبيو: ال اتفاق مع أفغانستان إال بعد وقف العنف

المحكمة  حــكــم  الــمــصــريــة  الــســلــطــات  نـــّفـــذت 
دينوا  أشــخــاص   8 بحق  بــاإلعــدام  العسكرية 
 2016 عامي  األقــبــاط  على  اعــتــداءات  بتنفيذ 
ا  مصريًّ ا  مسيحيًّ  75 قرابة  إثرها  ُقتل  و2017 
بـ”تفجير  ــا  الــتــي عــرفــت إعــالمــيًّ الــقــضــيــة  فــي 
الــكــنــائــس”، حــســب مــا أكـــد مــصــدران قضائي 
وطبي أمس الثالثاء. وقال المسؤول القضائي 
مفّضالً عدم تسميته لوكالة فرانس برس، “تم 
ثمانية  بإعدام  العسكري  الحكم  تنفيذ  االثنين 

تم إدانتهم في قضية تفجير الكنائس”.

إعدام 8 مدانين بـ “تفجير 
الكنائس” في مصر

القاهرة ـ أ ف ب
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ال تتنازل عن حقك وال تتخل عن رأيك وال تفقد حريتك، ستجد أن العالم يتسع 
لك مهما ضيق اآلخرون من حولك، تأكد أن األغلبية ليست دائًما بالضرورة على 
حـــق، بل هي في الغالب مدفوعة بضغط الرياح، تقرأ الكثير مما يكتب وتســـمع 
العديد مما يذاع وتشاهد الغزير من األحداث، لكن كل ذلك ال يدل على الحقيقة 
ما لم تنفذ إلى ما وراء السطور وخلف الكلمات ووراء الحوادث، ألن الظاهر من 
األشياء ال يدل على الحقيقة، وعليك أن تنتبه إلى العالم كيف يسير؟ فالصورة 
عـــادة مـــا يتم التحكـــم فيها بالمونتاج فتلمـــع! بغير الصورة األصليـــة، وكثيًرا ما 
قـــرأُت الخبـــر الواحد أكثر من قـــراءة، وحتى الصورة تنشـــر أحياًنا مقتطعة من 
سياقها، مع إضافات في اللون والظالل والضوء، فتختلف عن الصورة األصلية، 
مشـــكلتنا في هذه الســـاحة الثقافية والسياســـية واالجتماعية الملوثة بالتلفيق 
واألكاذيـــب، أننـــا ويا للمفارقة، نـــزور ونصدق تزويرنا، ونكـــذب ونصدق كذبتنا، 
نهرج ونصدق تهريجنا، خلقنا الوهم حولنا وغطســـنا في الســـراب، وصدقنا أنُه 

شهرة ونجاح وتقدم، ولو أزلنا القشرة الكتشفنا حجم الفقاعة التي تحتوينا!
المتأمل للحياة العامة، ثقافة، سياسة، رياضة، تدّين، لو تسللت وراء القشرة 
الخارجية، ونبشـــت في الزوايا والدهاليز، وفتشت عن جوهر حقيقة اإلبداع 
فـــي هـــذه المجاالت، ستكتشـــف أن نســـبة ال تتعدى 20 % فقـــط هي الجوهر 

الحقيقـــي لألشـــياء، ومـــا عـــدا ذلـــك يشـــبه حلويـــات “المّلبـــس” الـــذي بداخله 
الســـكر، وهو ســـٌم قاتل وخارجـــُه األلوان البراقة، لذلك تجـــد كثيرا من الناس 
يتبدلـــون مـــن خانـــة إلـــى أخـــرى ومن قالـــب آلخر، بـــل ال يتوانون عـــن تغيير 
أفكارهم وقناعاتهم ووالءاتهم مثلما يغير البحارة أشرعتهم مع تغّير الرياح، 
لذلـــك، ولتكون مرتاًحا في داخلك وصحًيـــا في عقلك ال تتنازل عن رأيك وال 
تتخـــل أفكارك طالما كانـــت في الزاوية الصحيحة من الحقيقة، ولو شـــككت 
فـــي الحقيقـــة فتدبر أمرك وابحث فـــي خلفية روحك الصافيـــة والخالية من 
الشـــوائب وســـتدلك علـــى الحـــق، فالحـــق مهما اختفـــى وراء الضوضـــاء لكن 
بمجـــرد أن تنفـــض عنُه الغبار فســـوف ينبعث مثل قرنفلـــة التبريزي، وهاجة. 
ابحث وفتش في كل ما يقدم من فن وثقافة ورياضة وسياســـة وتحليالت! 
واستكشف الفرق بين ما بداخل القشرة وخارجها، ستجد النفيس والسفساف، 
ألن غالبية من يتابعون ويقرأون ويشـــاهدون ويســـمعون ال يهمهم الفرق بين 

ما في القشرة وخارجها، كن كالشمس ال تحجبها الغيوم بل تجملها.

تنويرة: كل رواية سلعة، قد تكون متقنة ونفيسة، وقد تكون مبتذلة وزهيدة،  «
والراوي، قد يكون خالقا وقد يكون ُمقّلدا.

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

أباريز من واقع الحياة

فـــي هـــذه الحياة، لـــكل منا وجهة هو ُمّوليهـــا! هذه الوجهات قد تكـــون أهدافنا التي 
نرغب في بلوغها أو تحقيقها! وســـواء كانـــت هذه الوجهات أهداًفا قريبة أم بعيدة، 
فإننـــا نمر بطرق ســـهلة أو ســـريعة، صعبـــة أو طويلة قبل أن نصـــل إليها. هذه الطرق 
كم أفرطنا في تضييعها، وحرمنا أنفسنا جمالياتها، واالحتماالت الموجودة فيها؛ أي 
ما يكُمن فيها من فرص؛ فعيوننا وأفئدتنا وعقولنا ُمسلطة – جميعها - نحو الوجهة 
فقـــط، أمـــا طريقهـــا فهو في حيز )الغياب(، غير مهم، وال نفع منه، إال ما كان َمســـْيس 
الصلـــة، بهـــذه الوجهة/ الهدف! ولذلك نقضي حياتنـــا غير مكترثين وال آبهين بما في 
هـــذا الطريـــق، أو مـــا حوله، مركزيـــن جهودنا في اتجاه مســـتقيم واحد هـــو الهدف، 

وحينها، ننظر إليه، وننتظره، حتى يأذن هللا لهدفنا بالتحقق والظهور.
أن يكـــون لديـــك هدف تســـعى نحـــو تحقيقه، هـــذا مهم، وضـــروري، لكـــن! أن تعمي 
عينيك بل بصيرتك عما ســـواه، بحجة التركيز، والتدقيق، وعدم التشـــعب! هذا فيه 
خسائر أكثر منه أرباًحا! كيف!؟ لنتخيل أن هدفك هو السفر إلى أستراليا مثال، وأنك 
أجريـــت قائمة من الترتيبات، من قبيل حجوزات الطيران واإلقامة، وركبت الطائرة 
لســـاعات طويلة، حينها، حاولت جهدك أن ُتضيع الوقت، لتلهي نفســـك عن االنتظار 
الطويـــل؛ فنمت أو شـــاهدت فيلمـــا، أو قمت بما قمت به، وقلبـــك مأخوذ، وعقلك الٍه 

في ساعة الوصول.
هـــل تعلـــم أنـــك بذلك أحرقت ســـاعات من عمرك، أو اســـتغنيت عنهـــا لصالح عمر لم 
يأت بعد! هل تعلم أن ما قمت به ِبنّية قتل الوقت؛ ســـرق منك اللذة في كل شـــيء، 
فالفيلم، والكتاب، وأي نشاط آخر، ال متعة فيه سوى ما يخدم ساعات وجودك على 
المقعد، ســـوى ما تمأل به مســـاحة انتظارك! فمتى نتعلم أن نهتم بالطريق تماما كما 
نهتم بالوجهة! الطريق يعادل اللحظة اآلنية الحاضرة التي نعيشـــها، والمعروفة لنا، 
والواضحـــة أمام أعيننا، أما الوجهة؛ فتعادل المســـتقبل، قد تصدمنا حين نبلغها، قد 

ال تكون ما نرغب فيه فعال، أو ما ظنناه المًعا.

في الطريق ألهدافنا متع وفوائد كثيرة، أو على األقل وقفات ومحطات، فلماذا  «
ال نقف عندها قليال؛ لنتأملها، أو نتعلم منها! ليس المهم أن تصل للهدف، بل 
رحلة الهدف هي األهم: كيف عبرتها؟ وما كانت محاوالتك؟ عثراتك؟ والتحديات 

التي مررت بها قبل وقوفك؟ واإلنجازات المرحلية التي تحققت؟ كيف كانت 
مساعدات اآلخرين، وخبراتهم؟ سلوكياتهم وردود أفعالهم نحوك، هذا هو 

األهم؛ فليست الوجهة/ الهدف سوى نتيجة ختامية أو نهائية لسير الرحلة، 
وتحصيل حاصل لها. فأحسن استثمار الطريق.

د. زهرة حرم 

أهم من الهدف... رحلة الهدف!

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

للتواصل: 17111483

مؤتمر خفر السواحل... رسالة واضحة للحفاظ على أمن الوطن
التطور الســـريع في اتســـاع رقعة المؤامـــرات والتهديدات التي تشـــكل 
خطـــورة بالغة على الوطن، يتطلـــب توحيد الجهود ومضاعفتها بصورة 
متكاملـــة، وتعد البيئـــة البحرية مصدر تهديد، ومخالفـــات تضر بالثروة 
الســـمكية، عـــالوة علـــى تهريب المخـــدرات واألســـلحة والذخائـــر، وفي 
أكثـــر من مرة يتم رصـــد قوارب داخل المياه اإلقليميـــة للبحرين قادمة 
مـــن “الجرثومة الكبـــرى” إيران، محملـــة بالمتفجرات واألســـلحة، وهذه 
الجريمة اســـتمرار للمخطـــط المعروف، ولكن دائما وللـــه الحمد حدودنا 
البحرية محصنة بفضل يقظة رجال خفر الســـواحل ودورهم الكبير في 
حمايـــة وطننـــا من كل الشـــرور، البحرين تفخر بكل اإلنجـــازات والتقدم 

والتطور في المنظومة األمنية وتحقيق أعلى درجات األمن واألمان.
تابعنـــا المؤتمـــر الصحافـــي الذي عقده قائـــد خفر الســـواحل اللواء ركن 
بحري عالء ســـيادي واســـتعرض خاللـــه الجهود الكبيرة التـــي يقوم بها 
رجـــال األمـــن للحفاظ على أمن وســـالمة الوطن والمواطنين، وســـالمة 
الميـــاه والســـواحل البحرينيـــة وتحقيـــق االســـتقرار، والتطبيـــق الحازم 

للقانـــون، بيـــد أن النقطـــة التي تســـتدعي الوقـــوف عندها ألنهـــا متميزة 
بوضـــوح مـــا قاله اللـــواء ســـيادي مـــن أن “المهّربين يقومون باســـتغالل 
التقارب والتشـــابه بينهم وبين الصيادين للقيام بعمليات تهريب ســـواء 
للمخـــدرات أو األســـلحة، مشـــدًدا علـــى الـــدور األصيـــل لدوريـــات خفـــر 
الســـواحل بمكافحة كل األنشـــطة البحرية غير القانونية سواء التهريب 
أو الصيد غير القانوني.. وأشـــار إلى أهمية تعاون البحارة عبر االمتثال 
للدوريـــات البحرية، مشـــدًدا على أن عدم االمتثال وعـــدم التجاوب مع 
الدوريـــات ســـيؤدي إلى اعتبـــار مســـتخدميها مهّربين بعد اســـتنفاذ كل 

اإلجراءات التدريجية المتبعة”.
إن مهارات رجال خفر السواحل عالية للقيام بواجباتهم في كل المواقف  «

وتحت كل الظروف، وال يتوجب علينا أن نشرح الظروف التي تمر بها 
المنطقة، والشرور التي تأتينا من كل االتجاهات والمتغيرات التي تفرض 
علينا اليقظة القصوى ورفع درجة الجاهزية على أوسع نطاق، “فالطراد” 

الذي ال يمتثل ألوامر الدوريات البحرية يكون في خانة من يحاول المساس 
بأمن المملكة، وهي رسالة واضحة للحفاظ على أمن الوطن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لماذا يا وزارة األشغال؟
ينقدُح في الذهن ســـؤال جوهري بعد أن نشـــرت لجنة بحرنة الوظائف 
المنبثقـــة مـــن “مجلـــس الشـــعب” تقريرهـــا الذي أخـــذ منها قرابـــة العام، 
والذي بينت فيه مدى التزام الجهات والمؤسســـات الحكومية بتوظيف 
هـــذه  فـــي  الوظيفيـــة  الفـــرص  فـــي  األولويـــة  وإعطائهـــم  المواطنيـــن 
المؤسســـات التـــي كنا نظـــُن أن اســـتراتيجيتها فـــي تمكيـــن المواطنين 
تنسجُم مع استراتيجيتنا الوطنية في هذا المجال، إال أن األرقام أثبتت 

غير ذلك لألسف الشديد.
نعـــم، تقرير اللجنـــة البرلمانية لبحرنة الوظائف الـــذي صدر مؤخرًا بقدر 
ما أثلج صدور المواطنين، إال أنه وفي الوقت نفســـه ســـبب لهم صدمًة 
وحزنـــًا كبيريـــن جـــراء األرقـــام التـــي بينتهـــا جـــداول التقريـــر، وحجـــم 
المخالفـــات الفاضحـــة التـــي ارتكبتهـــا جهـــات حكوميـــة فـــي التعيينات 
والتوظيف.. فرص وظيفية جمة تمت السيطرة عليها من ِقبل وافدين 

في وضح النهار وبعلم المسؤول وموافقته يا لألسف!
وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني كان لها نصيُب 
األســـد مـــن هذه المالحظـــات فلديها أكثـــر من خمســـمئة موظف أجنبي 
بمتوســـط راتـــب يفـــوق الســـبعمئة دينار، وفـــي المقابل هناك مـــا يقارب 
العشـــرين مواطنا يعملـــون لديها بعقود مؤقتة. الجدير بالذكر أن نســـبة 
البحرنـــة فـــي هـــذه الـــوزارة متذبذبة ولم تشـــهد طوال الســـبع ســـنوات 
الماضية أية قفزة ُتذكر، واألدهى من ذلك أن النســـبة بدأت في التراجع 

بشكل ملحوظ في السنوات الثالث الماضية، لماذا يا وزارة األشغال؟
اآلن وبعـــد أن أصبـــح لدينـــا تقريـــران احترافيـــان )تقريـــر لجنـــة بحرنة 
الوظائف وتقرير الرقابة المالية واإلدارية( ال يشوبهما أي خلل ومحايدان 
من ِقبل جهات رسمية موثوقة، فقد كشفا لنا حجم المخالفات اإلدارية 

الكبيرة التي تجري في مؤسساتنا الوطنية.

 الحقائق الجمة التي تم ذكرها أصبحت اآلن مادة يتناقلها الناس فيما بينهم  «
ومعروفة للجميع ومتاحة، فالتقرير بنسختيه الورقية واإللكترونية متوافر 

للجمهور، أتساءل في نفسي: هل يا ترى نحُن بحاجٍة لمزيد من التقارير؟.

عباس ناصر

إشكاليات درامية
بعـــض مـــن ينعتـــون األعمـــال الدراميـــة فـــي الزمـــن الجميـــل، 
ويمتدحون الممثلين الذين قدموا تلك األعمال، قد ال يدركون 
تمامـــًا األســـباب التي أدت إلى هـــذا الرأي، ولعل مـــن أهم هذه 
األســـباب - مـــن وجهة نظـــري كأحد صناع الدرامـــا - أن نوعية 
الممثلين والممثالت، وحتى عناصر الطاقم الفني ككل، تشكل 

فارقًا كبيرًا.
فليســـت الموهبـــة المعنيـــة فقط بمـــا يقدم من مســـتويات، بل 
ماهية األهداف والرســـائل التي يريد إيصالها الفنان من خالل 
فنـــه، واحترامـــه عملـــه، وإخالصه فيـــه، على اعتبـــار أنه يقدم 
رسائل سامية للمجتمعات، بهدف التطوير، أو تصحيح المسار، 
ال اعتناق الشـــهرة، أو المال، أو الوصول إلى أهداف شـــخصية 

تافهة في المعيار الحقيقي.
إنَّ إخالص الفنان، وشغفه بما يقدمه، وامتالكه ثقافة رصينة، 
وإيمانـــه برســـائل هادفـــة، واحترامـــه عقليـــات الجمهـــور، أكثر 
مـــا مّيز الفنانين المبدعيـــن، وأبقاهم في صـــدر الصورة الفنية 
المتكاملـــة، وهو ما تعيه تمامًا غالبية الجمهور الواعي المتابع، 
باستثناء القلة القليلة ممن ال يمتلكون هذا اإلدراك المهم لدور 
وقيمـــة ما يقـــدم من أعمال فنية تســـهم في بنـــاء المجتمعات 
مـــن خالل إكمـــال الصورة أو توضيح تكاملهـــا، وهو ما نفتقده 
كثيـــرًا هـــذه األيـــام، إال ما قل، من كـــوادر فنية مؤمنة برســـالة 
الفن، وليست متطفلة عليه، هو ما تعاني منه الدراما في وقتنا 
الحاضر بشـــكل ملفت، وتمثل خطورة علـــى المجتمعات؛ ألنها 
منصـــة تصعب الســـيطرة على تأثيراتها الســـلبية أو اإليجابية، 
ويســـهل أن يطلق فيها أي فرد على نفسه لقب فنان، في حين 
أن الفن بريء منه، هنا تكمن إحدى اإلشـــكاليات، وإلشـــكاليات 

أخرى حديث آخر.

Ali.alsayegh15@gmail.com

علي الصايغ



فــي خطــوة جريئــة، أصبحت ســعاد ياســين أول امرأة تترشــح لعضويــة مجلس إدارة نــادي النجمة، بعدمــا أقدمت على 
خوض انتخابات مجلس إدارة نادي النجمة التي ســتجرى اليوم األربعاء لتكون المرأة الوحيدة من بين 14 مرشــحا من 

الرجال.

معصومـــة  اإلعالميـــة  وكانـــت 
عبدالكريم انتخبت عضوا مجلس 
إدارة نـــادي المنامـــة فـــي اجتماع 
الجمعيـــة العموميـــة بتاريـــخ 21 
ينايـــر 2003، كمـــا تبـــوأت حنان 
فـــردان عضويـــة مجلـــس إدارة 

نادي المالكية في وقت سابق.
وفـــي تصريح لــــ “البالد ســـبورت” 
عبرت ســـعاد ياســـين عن اعتزازها 
التجربـــة  هـــذه  بخـــوض  الكبيـــر 
فـــي نـــاد كبير وصـــرح عريـــق مثل 
النجمة، مضيفة “أتشرف بالترشح 
لعضويـــة نـــادي النجمـــة، فأنـــا بنت 

النـــادي وسأســـعى لوضـــع خبراتي 
مـــع باقـــي األعضـــاء لخدمـــة هـــذا 

الكيان واالرتقاء به..”.
ولـــدى ســـؤالنا عـــن حظوظهـــا في 
الفوز بمقعد العضوية، قالت “من 
بالحظـــوظ،  التكهـــن  الصعوبـــة 
قراءتـــي  خـــالل  مـــن  ولكـــن 
للمشـــهد االنتخابـــي العـــام أجد 
قبوال من جميع األطراف وأشعر 
بوجـــود توافـــق حولـــي .. واألهـــم 
من ذلـــك أنني وجـــدت مباركة من 
الجميع التخاذ خطوة الترشح من 
األســـاس بغـــض النظر عـــن نتيجة 

االنتخابات..”.
بأنهـــا  ياســـين  ســـعاد  وأضافـــت 

مـــن  واحـــدة  علـــى مســـافة  تقـــف 
الجميع ومســـتعدة للتعاون مع كل 
المرشـــحين؛ ألن الهـــدف العـــام هو 
خدمة النادي وتتمنى لهم التوفيق 
تؤكـــد  أو  تنفـــي  أن  دون  جميعـــا، 
وجودها مع قائمة محددة، مكتفية 

بالقـــول “مثلمـــا ذكـــرت ســـابقا، لقد 
حظيت خطوة ترشـــحي بترحيب 
النجماويـــة،  األوســـاط  فـــي  كبيـــر 
وقـــد بارك لـــي هذه الخطـــوة كثير 
مـــن رجاالت النـــادي وأكدوا أهمية 
وجود المرأة داخل مجلس اإلدارة 
بما يجســـد رؤية القيادة الرشـــيدة 
بأهميـــة وجـــود المـــرأة البحرينيـــة 
في كافة القطاعات لخدمة مسيرة 
التنمية في شـــتى المجـــاالت ومن 

بينها الرياضة..”.
وأكدت ســـعاد ياسين أنه في حال 
فوزها، فإنها تتطلع إلحياء اللجان 
الثقافيـــة واالجتماعيـــة في النادي 
وتقوية وحدة الصف بين منتسبي 
النـــادي وتعزيز االســـتثمار وإحياء 
النشاط النســـائي إلى سابق عهده، 
معربة عن تمنياتها بالحصول على 

دعـــم أعضـــاء الجمعيـــة العمومية 
ومنـــح المـــرأة البحرينيـــة الفرصة 
جدارتهـــا  وتؤكـــد  نفســـها  لتثبـــت 
العضويـــة داخـــل  بتولـــي منصـــب 
األنديـــة الوطنيـــة لمـــا تمتلكـــه من 

طاقة وكفاءة عالية.
يتماشـــى  ترشـــحها  بـــأن  وأكـــدت 
مـــع توجيهـــات قرينة عاهـــل البالد 
ســـبيكة  األميـــرة  الســـمو  صاحبـــة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة رئيســـة 
للمـــرأة بأهميـــة  المجلـــس األعلـــى 
وجـــود المرأة فـــي قطاعات الدولة 
كافة وتبوأ أرفع المناصب القيادية 
بعدمـــا أثبتـــت المـــرأة قدرتهـــا في 
شـــتى المجـــاالت حتـــى أصبحـــت 
ركيزة أساسية في تحقيق التنمية 
الشـــاملة التـــي تشـــهدها البالد في 

العهد الزاهر لجاللة الملك.

سعاد ياسين تخوض انتخابات النجمة بحظوظ مرتفعة

سعاد ياسين
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المـــوروث  تحـــدي  مســـابقة  تســـتعد 
للنســـخة  األولـــى  التصفيـــة  النطـــالق 
الثانيـــة مـــن المســـابقة، يـــوم الســـبت 

المقبل بسواحل المحافظة الشمالية.
المـــوروث  تحـــدي  مســـابقة  وتقـــام 
برعايـــة كريمة مـــن قبـــل النائب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
رياضـــات  مـــن  وبتنظيـــم  خليفـــة،  آل 
إحيـــاء  بهـــدف  ؛  الشـــعبي  المـــوروث 
المهن البحرينية القديمة على مستوى 

الزراعة والبحر.
وتضـــم النســـخة الثانيـــة من مســـابقة 
تحـــدي المـــوروث 3 تصفيـــات مؤهلـــة 
للمســـابقة النهائيـــة ؛ بهـــدف رفـــع حدة 
النهائيـــة  المرحلـــة  فـــي  المنافســـة 
أســـرع  يحققـــون  الذيـــن  للمتســـابقين 
األزمنـــة في تجـــاوز 13 تحديا مختلفا 
يمثلـــون المهن التي مارســـها اإلنســـان 

البحريني قديما.
وتقـــام التصفية الثانية للمســـابقة يوم 
الســـابع من مـــارس المقبـــل، فيما تقام 
التصفيـــة الثالثـــة يوم الرابع عشـــر من 
الشهر ذاته، فيما تقام المرحلة النهائية 
الشـــهر  مـــن  والعشـــرين  الثامـــن  يـــوم 

المقبل أيضا.
ويتأهـــل مـــن كل تصفية 20 متســـابقا 

للمرحلة النهائية للمسابقة.
للمســـابقة  المنظمـــة  اللجنـــة  وقامـــت 
مـــن  عـــدد  فـــي  ترويجيـــة  بحمـــالت 
الفعاليات الرياضية المقامة في مملكة 
رجـــل  أقـــوى  ســـباق  منهـــا  البحريـــن، 
البحريـــن  ســـبارتن  وســـباق  بحرينـــي 

واليوم الرياضي البحريني.
مفتوحـــا  التســـجيل  بـــاب  يـــزال  وال   
مـــن  والثالثـــة  الثانيـــة  للتصفيـــات 
فـــي  العـــدد  اكتمـــال  بعـــد  المســـابقة 

التصفيات األولى.
أو  لالستفســـار  للراغبيـــن  ويمكـــن   
التسجيل في المســـابقة االتصال على 
هاتف رقـــم )35110033(، أو التواصل 
رقـــم  علـــى  “واتســـاب”  تطبيـــق  عبـــر 

.)35991010(

“تحدي الموروث” تستعد النطالق التصفية األولى

تنتخــب الجمعيــة العموميــة لنــادي النجمة، اليوم األربعاء، مجلس إدارة جديد في اجتماع الجمعية العمومية، الذي ســيعقد 
الساعة 7:30 مساء، بمقر النادي بمنطقة الجفير.

النـــادي  رئاســـة  علـــى  ويتنافـــس 
مرشحان اثنان هما الرئيس الحالي 
بـــن  عبدالرحمـــن  الشـــيخ  للنـــادي 
مبـــارك آل خليفـــة، واألميـــن المالي 
الحالي عباس أحمدي بعد انسحاب 
المرشـــح الثالث عيسى عبدالرحيم 
رسميا مساء أمس الثالثاء، فيما لم 
ينسحب أحمدي من سباق الترشح 
رغـــم  الســـطور  هـــذه  كتابـــة  حتـــى 
وجـــود توقعـــات بانســـحابه لصالح 

الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن مبـــارك آل 
خليفة.

وفـــاز 11 مرشـــحا بالتزكيـــة وهـــم: 
يوســـف الزياني، محمد العســـومي، 
سعاد ياسين، رائد بابا، صالح بوزيد، 
عقيل موســـى، عبـــدهللا داوود، فهد 
بوشـــعر، فهد المـــال، حمد الســـبيعي 
وعبدالنبـــي الصبـــاح، بعد انســـحاب 
كال مـــن محمد لوري، محمد الدالور، 

عبدالرحمن سيار، حسن بوخماس.

والالفت في االنتخابات هو وصول 
أول امـــرأة لعضويـــة مجلـــس إدارة 

نادي النجمة وهي سعاد ياسين.
وجدد النـــادي العضويـــة لنحو 160 
عضـــوا من الجمعيـــة العمومية رغم 
أن عـــدد األعضـــاء أكبـــر مـــن ذلـــك، 
ويحق ألعضـــاء الجمعية العمومية 
الذيـــن قاموا بتســـديد االشـــتراكات 

الحضور والتصويت.
يوحـــي  االنتخابـــي  المشـــهد  وكان 

بارتفاع حظوظ الشيخ عبدالرحمن 
لالحتفـــاظ  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن 
لخبرتـــه  نظـــرا  الرئاســـة؛  بمنصـــب 

الطويلة وعالقاته الواسعة.
يذكـــر أن نـــادي النجمـــة هـــو ثمـــرة 
الندمـــاج 3 أنديـــة في العـــام 2001، 

هم: الوحدة، القادسية، رأس رمان، 
النبيـــه صالـــح قبـــل أن يطلـــب فـــك 

الدمج.

عباس أحمديعيسى عبدالرحيمالشيخ عبدالرحمن بن مبارك

آخــــريــــن أعــــــضــــــاء   4 مــــــع  عــــبــــدالــــرحــــيــــم  انـــــســـــحـــــاب  بــــعــــد 

عبدالرحمـن بـن مبـارك يقتـرب مـن رئاسـة النجمـة

حسن علي

فــي الجولــة الثانيــة لــكأس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم

الرفاع يكسب الجزيرة األردني بهدفين

حقـــق الرفـــاع فـــوزا ثمينـــا ومهمـــا علـــى 
حساب الجزيرة األردني بهدفين دون رد، 
في المبـــاراة التي أقيمت بيـــن الطرفين، 
أمـــس، على اســـتاد عّمـــان الدولي، ضمن 
للمجموعـــة  الثانيـــة  الجولـــة  منافســـات 
الثالثـــة بـــكأس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 

القدم.
وســـجل هدفـــي الرفـــاع الالعبـــان علـــي 
حـــرم من كرة رأســـية ومحمد صولة في 

الدقيقتين )٧( و )٩٠+٢(.
وتـــم تأجيـــل لقـــاء القادســـية الكويتـــي 
وظفـــار العمانـــي ضمـــن ذات المجموعة. 
وبنـــاء على ذلك، فـــإن ترتيب المجموعة 
صـــار كاآلتي:الرفـــاع والقادســـية وظفار 
٣ نقـــاط لـــكل واحـــد منهم، القادســـية بال 

نقاط. وســـيخوض الرفاع لقـــاءه المقبل 
أمـــام الفريـــق العمانـــي يـــوم 10 مـــارس 
المـــدرب  بـــدأ  الرفـــاع  تشـــكيلة  المقبـــل. 
الوطنـــي لفريق الرفاع المباراة بتشـــكيلة 
مكونـــة مـــن الحـــارس ســـيد شـــبر علوي، 
والالعبيـــن: حمـــد شمســـان، ســـيد مهدي 

باقـــر، عدنـــان فـــواز، فيصل غازي، ســـيد 
رضا عيســـى، علي حرم، أيمن عبداألمير، 
محمـــد مرهـــون، كميـــل األســـود وصالح 
طاهر. تعويض الخسارة بهذا الفوز يكون 
الرفـــاع قـــد عوض خســـارته فـــي الجولة 
األولى أمـــام القادســـية الكويتي، محققا 

٣ نقاط مهمة في مشـــوار المنافســـة على 
بطاقة مؤهلة للدور التالي.

طاقـــم  المبـــاراة  أدار  التحكيـــم  طاقـــم 
تحكيمـــي من أســـتراليا مكـــون من حكم 
 owen وعاونه مواطناه ،shaun الساحة

.razlan والحكم الرابع ،george و

فرحة سماوية تكررت مرتين من اللقاء

سبورت

15 إلـــى  دينـــار   8.5 مـــن  المبلـــغ  تعديـــل  لمطالبتـــه 

إيقاف الدولي شكيب حتى إشعار آخر

علم “البالد سبورت” من مصادر مطلعة أن االتحاد البحريني لكرة السلة أوقف 
الحكــم الدولــي البحرينــي عبدالكريم شــكيب عن إدارة منافســات مــا تبقى من 

الموسم الرياضي الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة الحكام 
بقـــرار  المعنيـــة  هـــي  الســـلة  باتحـــاد 
اإليقاف الذي صدر بحق شـــكيب، دون 
أن يكـــون لهـــا دوًرا إيجابًيا في حلحلة 

الموضوع ال من قريب وال بعيد.
وبدأت الحكايـــة الغريبة في تفاصيلها 
قبل 30 يـــوم تقريبا، إذ تواصلت لجنة 
الحـــكام مع مختلف الحـــكام؛ من أجل 
تنســـيق وتجهيز الطاقم الذي ســـيدير 
)الطاولـــة( لمباراة البحريـــن والهند في 
أقيمـــت  التـــي  اآلســـيوية  التصفيـــات 

قبـــل أيام قليلة، وتـــم االتصال بالحكم 
شـــكيب الذي استفســـر عن المخصص 
المادي، وحينما عرف أن اتحاد الســـلة 
قـــد خصـــص 8.5 دينار، طالب شـــكيب 

بتعديل المبلغ من أجل تولي المهمة.
وبينت المصادر، أن شكيب طالب لجنة 
الحـــكام تعديـــل المبلغ إلـــى 15 دينارا، 
أســـوة بمـــا كان يتحصل عليـــه الحكام 
وهـــو منهم فـــي مثـــل هـــذه البطوالت 
الدوليـــة المقامـــة في البحرين ســـابقا، 
ومـــا تـــم تخصيصـــه لمبـــاراة البحرين 

والهند ال يعتبر عادال.
فـــي حيـــن لـــم تكتـــرث لجنـــة الحـــكام 
لطلـــب الحكـــم الدولـــي، لتصـــدر قـــرار 
إيقافه حتى إشعار آخر، ليقوم شكيب 
بتوجيـــه رســـائل الـــوداع لزمالئـــه في 

الســـلة،  باتحـــاد  التحكيمـــي  الســـلك 
موضحـــا لهـــم أن مـــا قـــام بـــه بهـــدف 

تعديل الوضع المادي ال أقل وال أكثر.
وعلـــى إثـــر هـــذا القـــرار، غاب شـــكيب 
التـــي  األنشـــطة  مختلـــف  إدارة  عـــن 
أقيمـــت خـــالل الفترة الماضيـــة، ومنها 
دوري 3*3 لألنديـــة، دوري الســـيدات، 
دوري الجامعـــات، دوري وكأس بابكـــو 
وسداسي الفئات. ودون شك، سيكون 
لغيـــاب شـــكيب عـــن الســـاحة المحلية 
على صعيد فئة الكبار أثر ســـلبي كبير، 
خصوصـــا ان الفتـــرة المقبلـــة ســـتكون 
أشـــد قوة وإثارة تنافســـيا عبـــر المربع 
الذهبـــي لـــدوري زيـــن ولبطولـــة كأس 

خليفة بن سلمان )أغلى الكؤوس(.

عبدالكريم شكيب 

سبورت

أحمد مهدي



أشــاد وزير شــؤون الشــباب والرياضــة أيمن المؤيد بموافق مجلــس الوزراء في 
جلســته برئاســة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفــة، على تحويل 
المشــروعات التي تنفذها وزارة شــؤون الشــباب والرياضة إلى وزارة األشــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على أن يتم ذلك على مرحلتين، األولى 
بالبــدء فــي إجراءات تحويل مشــروعات البنيــة التحتية واإلنشــائية من وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضــة إلــى وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 

العمراني.

 وفي المرحلة الثانية يتم إعادة هيكلة 
شـــؤون  بـــوزارة  المشـــروعات  إدارة 
الشـــباب والرياضة لتصبـــح متخصصة 
في المواصفات والرقابة على المنشآت 
الرياضيـــة، وتقليـــص عـــدد الموظفيـــن 
فـــي إدارة المشـــروعات؛ حرصـــًا علـــى 
تكامـــل الجهود بين الـــوزارات، وتقليل 
بالجهـــات  العمـــل  فـــي  االزدواجيـــة 

الحكومية، وتحســـين جودة الخدمات، 
خـــال  مـــن  وذلـــك  النفقـــات،  وتقليـــل 
المذكـــرة المرفوعـــة لهـــذا الغـــرض مـــن 

وزير شؤون الشباب والرياضة.
تحويـــل  أن  إلـــى  المؤيـــد  وأشـــار 
المشـــروعات التي تنفذها الـــوزارة إلى 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
مـــع  متوافـــق  العمرانـــي  والتخطيـــط 

الملـــك  جالـــة  ممثـــل  اســـتراتيجية 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
فـــي تحقيـــق أقصـــى درجـــات التعاون 
التكامـــل فـــي ســـبيل االرتقـــاء بقطـــاع 
فـــي  والرياضيـــة  الشـــبابية  المنشـــآت 
المملكـــة، وتنفيـــذ سياســـات المجلـــس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة فـــي زيادة 
حجـــم المنشـــآت الشـــبابية الرياضيـــة، 
بما يتناســـب مع الكم الكبيـــر والمتزايد 
فـــي عدد منتســـبي القطاعين الشـــبابي 

والرياضي. 
التـــام  تقديـــره  عـــن  المؤيـــد  وأعـــرب 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  لوزيـــر 
خلـــف،  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
علـــى تعاونه وجهود كوادر ومســـؤولي 

الوزارة كافة، في ســـبيل إنجاز مشروع 
تحويل المشروعات التي تنفذها وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة إلـــى وزارة 
األشـــغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني. 
وأكد وزير شؤون الشباب والرياضة أن 

القرار سيسهم بشكل كبير في االرتقاء 
بواقع المنشآت الشبابية والرياضية في 
المملكة، باعتبار كوادر وزارة األشـــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
كبيـــرة  خبـــرة  يمتلكـــون  ومهندســـيها 
في مجال اإلنشـــاءات، وسيســـخرونها 
مـــن أجـــل تحقيـــق نقلـــة نوعيـــة فـــي 
قطاع اإلنشاءات الشـــبابية والرياضية 
وبصورة عصرية ومتطورة، مشيرا إلى 
أن خبـــرات مهندســـي وزارة األشـــغال 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
للقطـــاع  داعمـــا  ســـتكون  وكفاءتهـــم 
المنشآت الشبابية والرياضية وستعمل 
علـــى تطويرهـــا بشـــكل المناســـب الذي 
يتوافـــق مع الرؤية في جعل المنشـــآت 
الشبابية والرياضية كافة أكثر تطورا. 

وأضاف المؤيد أن تحويل المشروعات 
التي تنفذها الوزارة إلى وزارة األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  ســـيعطي 
لتحديـــد  كاملـــة  فرصـــة  والرياضـــة 
المواصفـــات والرقابـــة علـــى المنشـــآت 
الـــى جنـــب  والعمـــل جنبـــا  الرياضيـــة، 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  كـــوادر  مـــع 
البلديات والتخطيـــط العمراني؛ لتكون 
مـــع  وتتناســـب  وعصريـــة  متطـــورة 
التطـــور الحاصل في الحركة الشـــبابية 

والرياضية البحرينية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة
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الصخير - حلبة البحرين الدولية

افتتحت حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” مركًزا جديًدا لبيع تذاكر ســباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
للفورموال1 2020 والذي ينطلق في الفترة من 19 وحتى 22 مارس المقبل ومع بقاء 22 يوًما على السباق العالمي وذلك في مجمع األفنيوز.

وتـــم مؤخًرا افتتاح مركز بيع تذاكر “ســـباق 
األضواء” وذلك فـــي مجمع األفنيوز بالقرب 
ا وطوال  من “بوابة الميناء” وســـيفتح يوميًّ
أيام األســـبوع مـــن 9:30 صباًحـــا وحتى 10 
مســـاء، أما من يوم الخميس ســـيفتح مركز 
بيـــع التذاكـــر مـــن 9:30 صباحـــا وحتـــى 12 

صباحا.
 وإلـــى جانـــب التذاكـــر ســـيتمكن الجماهيـــر 
البحريـــن  حلبـــة  بضائـــع  شـــراء  مـــن  أيًضـــا 
الدوليـــة وفـــرق الفورمـــوال 1 الرســـمية، كما 
ســـيكون هنـــاك عـــدد مـــن الفعاليـــات طوال 
األســـبوع وخال عطل نهاية األسبوع أيًضا 
أبرزهـــا تجربة ســـيارات المحاكاة الموجودة 
فـــي مركـــز بيع التذاكـــر إلى جانـــب عدد من 

الفعاليات المقدمة لألطفال وركن للتلوين.
 وتوفر جميع أســـعار التذاكـــر الدخول أليام 
الســـباق األربعـــة وذلـــك للعـــام الثانـــي علـــى 

التوالـــي، والتـــي تشـــهد إلـــى جانـــب ســـباق 
رئيســـية  عالميـــة  ســـباقات  الفورمـــوال1، 
أخـــرى وبطـــوالت إقليمية. هـــذا إضافة إلى 
حزمـــة الفعاليـــات الترفيهيـــة للحلبـــة والتي 
تشـــمل مجموعة مختارة من أشهر الفنانين 
الموســـيقيين في العالم إلى جانب نخبة من 
نجوم الغناء وأبرزها حفل الفنان وهي للدي 
جي العالمي الشهير Afrojack، ويقام الحفل 
يـــوم الجمعة الموافق 20 مارس المقبل، كما 
تم اإلعان مؤخـــًرا عن الحفل الثاني والذي 
ســـينطلق يـــوم الســـبت 21 مـــارس المقبـــل 
وذلـــك للنجـــم العالمـــي خالـــد ويليـــه حفـــل 
الدي جي العالمـــي Don Diablo، إلى جانب 
جـــدول حافل من فعاليـــات الترفيه العائلية 

على مدار عطلة نهاية األسبوع.
وتتوفر تذاكر المنصة الرئيســـية والتي تبلغ 
ـــا ألربعـــة أيـــام الســـباق،  150 دينـــاًرا بحرينيًّ

ا،  بينمـــا منصة بتلكو تبلغ 120 ديناًرا بحرينيًّ
إلى جانب عروض خاصة على تذاكر منصة 
بتلكو وذلـــك بنوعين، التذكـــرة األولى ليوم 
واحـــد وهو يـــوم الجمعة من الســـباق حيث 
ـــا،  يبلـــغ الســـعر للتذكـــرة 60 دينـــاًرا بحرينيًّ
النـــوع اآلخـــر مـــن التذاكـــر هـــو ليومين من 
الســـباق الســـبت واألحد وتبلغ سعر التذكرة 
100 دينـــار بحريني، فا تفوتوا هذا العرض 

المغري.
أما منصة المنعطـــف األول فتبلغ 100 دينار 
بحرينـــي، وتذاكـــر منصات الجامعـــة والفوز 
ـــا، كمـــا يوجـــد هناك  تبلـــغ 60 دينـــاًرا بحرينيًّ
عـــدد مـــن العـــروض المخفضـــة علـــى تذاكر 
ســـباق الفورمـــوال 1 وأبرزهـــا حصول طاب 
المـــدارس من 3 وحتـــى 12 عام على خصم 
يصـــل إلـــى 50 %، مـــن 13 وحتـــى 17 عـــام 
يحصلون على خصم 25 %، طاب الجامعة 

خصـــم يصـــل إلى 10 % أصحـــاب الهمم 25 
%، كبار السن من 60 عاًما وأكثر 25 %.

وتتواصل عملية بيـــع تذاكر جائزة البحرين 
الكبـــرى للفورمـــوال1، وللراغبيـــن في شـــراء 
الموقـــع  خـــال  مـــن  اليـــوم  مـــن  تذاكرهـــم 

www.bahraingp.( الرســـمي  اإللكترونـــي 
com( والخط الســـاخن للحلبة 17450000، 
إضافـــة إلى مركز بيـــع التذاكـــر التابع لحلبة 
ســـنتر  ســـيتي  بمجمـــع  الدوليـــة  البحريـــن 

ومجمع األفنيوز.

ــرى لـــــلـــــفـــــورمـــــوال 1 ــ ــ ــب ــ ــ ــك ــ ــ ــن ال ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــاق جـــــــائـــــــزة الـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ لـ

فتــح مــركــز بيـــع التــذاكــر فــي مجمــع األفنيــوز

أحمد مهدي

الحلبة تستضيف تجارب بطولتي الفورموال 2 و3
خــال الفتــرة مــن 1 حتــى 3 مــارس

تســتضيف حلبــة البحريــن الدوليــة “موطن رياضة الســيارات في الشــرق 
األوسط” لثالثة أيام متتالية األسبوع المقبل التجارب الرسمية لبطولتي 
الفورمــوال 2 والفورمــوال 3، وذلــك مــن يــوم األحد حتى الثالثــاء الموافق 

من 1 حتى 3 مارس المقبل.

وتنطلـــق التجـــارب الرســـمية علـــى 
للبطولتيـــن  العالمـــي  المضمـــار 
الفورمـــوال 2 و الفورمـــوال 3، وذلـــك 
ضمن أكبـــر بطولتين تمدان البطولة 
بالمواهـــب   1 للفورمـــوال  العالميـــة 
 9 الشـــابة، وتنطلـــق التجـــارب مـــن 

ا. صباًحا حتى 8 مساء يوميًّ
 2 الفورمـــوال  البطولتـــان  وكا 
والفورمـــوال 3 تســـتعدان لتجاربهـــم 
جولتهـــم  انطـــاق  قبـــل  الرســـمية 
لجائـــزة  مســـاند  كســـباق  األولـــى 
البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 

والـــذي   2020 وان  للفورمـــوال 
ســـينطلق في الفتـــرة من 19 وحتى 
22 مارس المقبل، إلى جانب ســـباق 
ثالـــث مســـاند وهـــو بطولـــة تحـــدي 

البورش سبرنت الشرق األوسط.
البحريـــن  حلبـــة  وتســـتضيف  كمـــا 
الدوليـــة بعد الســـباق العالمـــي أيًضا 
تجـــارب رســـمية إلطـــارات بيريلـــي 
وذلـــك 24 و 25 مـــارس المقبل، إلى 

جانب فريقي رينو ومرسيدس.
البحريـــن  جائـــزة  بالذكـــر  وجديـــر 
الكبـــرى كثانـــي جولـــة فـــي تقويـــم 

الموســـم الجديـــد للفورمـــوال1 للعام 
2020 والمكـــون من 22 ســـباق على 
تقويـــم االتحـــاد الدولي للســـيارات، 
ليكون السباق الليلي األول للموسم، 
والذي يشـــهد الذكرى الـ 70 لكل من 
بطولـــة العالم للفورمـــوال 1 وطيران 

الخليج. 
وللحجـــز،  المعلومـــات  مـــن  للمزيـــد 
يرجـــى زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي 
bahraingp.com أو االتصـــال على 
البحريـــن  لحلبـــة  الســـاخن  الخـــط 

الدولية على 17450000.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

الدرجــة  لــدوري  الجولــة 14  اليــوم األربعــاء، منافســات  تنطلــق 
الثانية لكرة القدم، وذلك بإقامة لقاءين عند 6.15 مساء.

ويلعب ســـترة مع مدينة عيسى 
االتفـــاق  األهلـــي،  اســـتاد  علـــى 
مـــع المالكية علـــى ملعب مدينة 

حمد.
وتستكمل مباريات الجولة غًدا، 
إذ يلعـــب التضامن مع البحرين، 
فيمـــا  االتحـــاد،  مـــع  وقالـــي 
يغيب نـــادي البديع عن الجولة؛ 
اإلجباريـــة  للراحـــة  لخضوعـــه 

حسب نظام المسابقة.
ويشـــير ترتيـــب الـــدوري حاليـــا 
المالكيـــة  نـــادي  صـــدارة  إلـــى 
برصيد 33 نقطة من 11 مباراة، 
ثم البحريـــن وصيفا برصيد 22 
نقطة مـــن 11 مباراة، البديع 21 
من 12، قالي 20 من 12، مدينة 

عيسى 19 من 12، سترة 17 من 
12، االتحـــاد 9 مـــن 12، االتفاق 
8 مـــن 11، وأخيـــًرا التضامن با 

نقاط من 11 مباراة.

الجولة 14 لدوري الدرجة الثانية

المكتب اإلعالمي

البحريـــن،  أكاديميـــة  فريـــق  شـــارك 
وهـــو الفريـــق الـــذي يقـــوم بتطويره 
فريـــق البحريـــن مكاريـــن، في أول 
فـــي طـــواف  الخارجيـــة  مشـــاركاته 

أنطاليا، الذي تضمن 4 مراحل.
 3 المناســـبة  فـــي  الفريـــق  ومثـــل 
بحرينييـــن، هـــم: أحمـــد مدن، ســـيد 
أحمد خليل ومنصور محمد، إضافة 
إلـــى االســـبانيين يوســـابيو باســـكال 
وجابرييل روجيـــري، واألذربيجاني 

الشن أسادوف. 
عـــن  عبـــارة  األولـــى  الجولـــة  كانـــت 
التســـابق على أرض مســـتوية، وكان 
الهـــدف هو عدم خســـارة المتســـابق 
الرئيـــس للفريق روجيـــري أي وقت، 

وهو ما حدث. 
 إال أن الفريـــق خســـر 3 دراجين في 
الجولة الثانية؛ بســـبب أعطال فنية، 
ولكـــن روجيـــري اســـتطاع أن يعـــزز 
موقعـــه في المقدمـــة، وأنهى الجولة 

فـــي المركـــز الــــ 20، بنفـــس الوقـــت 
الخاص بالفائز. 

األخيـــرة  قبـــل  الجولـــة  واشـــتملت 
وكان  كلـــم،   8 طولـــه  مرتفـــع  علـــى 
مـــن الصعب علـــى الفريـــق أن يؤدي 
بصـــورة جماعية؛ بســـبب خســـارة 3 
دراجيـــن، ولكن منصور عمل بشـــكل 
مســـاعدة  فـــي  يوســـابيو  مـــع  رائـــع 

روجيري للفوز بالمركز العاشر.
وأنهـــى روجيـــري المرحلـــة األخيـــرة 

ســـاهم  مـــا  وهـــو   ،21 الــــ  بالمركـــز 
بحصوله علـــى المركز الســـادس في 
الترتيـــب العـــام بمـــا يعتبـــر نتيجـــة 

رائعة للفريق.
المديـــر  عّلـــق  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي   
الرياضـــي للفريـــق أليكس ديكوســـتا 
كانـــت تجربـــة  لقـــد  “عموًمـــا،  قائـــًا 
رائعـــة للمتســـابقين البحرينييـــن، إذ 
قدموا أداًء رائًعا في الســـباق ونحن 
سعداء للغاية بهذه النتيجة، ونتطلع 

للمزيـــد مـــن المشـــاركات الفاعلة في 
الموســـم  هـــذا  ويشـــهد  المســـتقبل، 

ـــا  منافســـة شـــديدة مـــا يمثـــل تحديًّ
لجميع المشاركين”.

فريق أكاديمية البحرين سادًسا بطواف أنطاليا

تحويل المشروعات 
لها سيطور البنية 

التحتية الشبابية 
والرياضية



“قـريـة البحـريـن” تتـزيـن النطـالق أغلـى السبـاقـات

تحت رعاية عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تشهد قرية البحرين الدولية للقدرة اليوم األربعاء الفحص البيطري األول لسباق 
اإلســطبالت الخليجية ضمن مهرجان جاللة الملك للقدرة الذي يقام بتوجيهات من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة فــي الفتــرة مــن 27 فبرايــر الجاري حتى 1 مارس 2020 برعاية مجموعة gfh المالية الذي ســيقام في الفترة من 26 فبراير الجاري حتى 

1 مارس المقبل في قرية البحرين الدولية للقدرة.

وســـينطلق عصر اليوم الفحـــص البيطري 
للجيـــاد المشـــاركة في ســـباق كأس جاللة 
لمســـافة  الخليجيـــة  لإلســـطبالت  الملـــك 
120 كم، حيث ســـيقام السباق صباح غدا 

الخميس.
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  وحـــرص 
وســـباقات القـــدرة برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة وأعضـــاء 
فـــي  العاملـــة  واللجـــان  اإلدارة  مجلـــس 
المهرجان كافة على إنهاء التجهيزات كافة 
الخاصـــة بالفحـــص البيطـــري والســـباقات 
مـــن خـــالل عقد سلســـلة مـــن االجتماعات 

المتواصلة في الفترة الماضية.
وسيشـــرف علـــى الفحص البيطـــري لجنة 
حيـــث  والمختبـــر،  والبيطريـــة  التحكيـــم 
يترأس الفرنســـي فرانســـوا كاربـــول لجنة 
التحكيـــم التي تضم فـــي عضويتها: مازن 
النهار )األردن(، عبدالصمد البوسطة وفهد 
ماجد الرميحي وعلي غلوم ومهدي حسن 
الكليتي ومشـــاري الحنفي وحيدر رفيعي 
)البحرين(، والحكم األجنبي هنري لوكاس 

)فرنســـا(، والمنـــدوب الفنـــي كيفـــن كـــروك 
)فرنســـا(، ورئيـــس المفوضيـــن ومســـاعده 
سعيد البلوشي )عمان(، ومنير الدمستاني 
)البحرين(. ورئيس اللجنـــة البيطرية اآلن 
البيطـــري  والمنـــدوب  )فرنســـا(،  بيـــورون 
األجنبـــي هالفارد سومرســـت )اإلمـــارات(، 
واألعضاء: محمد إبراهيم الحماد )المملكة 
العربية الســـعودية(، ونـــزار كاالثل بيدكال 
)ســـلطنة عمان(، وعبدالرحمن أبو الشـــوك 
وعباس الحايكي وصبـــاح الكعبي )مملكة 
البحريـــن(، وميلـــو كانابـــو )الدومينيكان(، 
وياسين المعتمري )تونس(، وسعد الهاللي 
)العـــراق(، وخالد اليحيان )المملكة العربية 
الســـعودية( وأحمـــد الجساســـي )ســـلطنة 
عمان(. العيادة البيطريـــة والمختبر، تضم 
البيطريون المعالجون: بيوتر سبوتانسكي 
)بولنـــدا(، إبراهيـــم يوســـف وأبـــو عبيـــدة 
سبيل آدم ومحمد حمدي العبد ومصطفى 
ســـعيد )مملكة البحرين(، وحســـن الهاشـــم 
ومحمـــد  الســـعودية(،  العربيـــة  )المملكـــة 
مختار )الســـودان(، ومحمـــد ناجي عثمان 

ووديعـــة  الســـعودية(،  العربيـــة  )المملكـــة 
حســـن المعبـــاد وعبـــدهللا ســـامي عطيـــة 
)مملكـــة البحريـــن(، ومفـــوض عينـــات دم 
الجيـــاد وفحـــص المنشـــطات: أبـــو عبيدة 
سبيل آدم وأحمد ضيف )مملكة البحرين(.

 اعتماد المشاركين 

للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  واعتمـــد 
وســـباقات القـــدرة برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن عبدهللا آل خليفة، اإلسطبالت 

والفرسان المشاركين في السباقات.
وسيشـــهد يوم الخميس 27 فبراير 2020 
تنظيـــم كأس جاللـــة الملـــك لإلســـطبالت 
الخليجيـــة لمســـافة 120 كم بمشـــاركة 35 
فارســـا وفارسة من اإلسطبالت الخليجية 
فبرايـــر   28 الجمعـــة  ويـــوم  والمحليـــة. 
2020 ســـيقام كأس جاللة الملك للفرسان 
كـــم   120 لمســـافة  والشـــباب  الناشـــئين 

بمشاركة 32 فارسا وفارسة.
ويوم السبت 29 فبراير 2020 سباق كأس 
جاللـــة الملـــك الدولـــي لمســـافة 100 كـــم 

بمشاركة 24 فارسا وفارسة.
وســـيقام يوم األحـــد 1 مارس 2020 كأس 
جاللـــة الملـــك للقدرة )الســـباق الرئيســـي( 
فارســـا   26 بمشـــاركة  كـــم   160 لمســـافة 
وفارســـة، وسينطلق عند الســـابعة صباحا 

في قرية البحرين الدولية للقدرة.

 ترتيبات مكثفة 

وأكـــد المديـــر التنفيـــذي باالتحـــاد الملكي 
للفروســـية وسباقات القدرة حيدر الزعبي 
أن اللجان العاملـــة أنهت التجهيزات كافة 
الخاصـــة بمهرجـــان جاللـــة الملـــك، حيـــث 
ســـيعمل الجميـــع علـــى إخـــراج المهرجان 

بأفضل صورة تنظيمية.
وأوضـــح حيدر الزعبي بـــأن جميع الحكام 
الســـباق  إدارة  علـــى  سيشـــرفون  الذيـــن 
الســـباقات  فـــي  كبيـــرة  خبـــرة  يمتلكـــون 
الدوليـــة، مؤكدا بـــأن تعيين حكام دوليين 
إلدارة الســـباق هـــو دليـــل علـــى األهميـــة 
الكبيـــرة الذي يوليها االتحاد لهذه البطولة 

الكبيـــرة، مشـــيرا إلـــى أن اإلتحـــاد يســـعى 
دائمـــا إلـــى تطويـــر مســـابقاته مـــن خـــالل 
إســـنادها لحـــكام علـــى مســـتوى عـــال من 
الكفـــاءة. وبّيـــن حيدر الزعبـــي أن االتحاد 
كان خـــالل األيـــام الماضيـــة أشـــبه بخلية 
النحـــل بســـبب العمل الذي شـــهده االتحاد 
اســـتعدادا لســـباق جاللـــة الملـــك للقـــدرة، 
اللجـــان  تبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  مشـــيدا 
والعامليـــن كافـــة على الجانـــب التنظيمي 
في الســـباق؛ من أجل تقديم هذا الســـباق 

الغالي بأجمل صورة ممكنة.

استعدادات إعالمية مكثفة

تستعد قناة البحرين الرياضية إلى تغطية 
حجـــم  مـــع  تتناســـب  كبيـــرة  تلفزيونيـــة 
وســـمعة الســـباق الكبير الذي يحمل اســـم 

جاللة الملك عبر نقل مباشر للسباقات.
اســـتوديو  التلفزيونـــي  النقـــل  ويرافـــق 
تحليلـــي بحضـــور صـــدام ناصـــر وناصـــر 
إلـــى  الغيـــالن، إضافـــة  العمـــري وعايـــض 

ذوي  الشـــخصيات  مـــن  عـــدد  اســـتضافة 
االختصـــاص. وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــدت 
رئيســـة قنـــاة البحريـــن الرياضيـــة مريـــم 
بوكمـــال أن وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم علـــي 
الرميحـــي قـــد وجـــه بالمســـاهمة بإخـــراج 
المهرجـــان بأفضـــل صـــورة إعالميـــة مـــن 
الخاصـــة  التلفزيونيـــة  التغطيـــة  خـــالل 
للســـباقات، والتـــي ســـيصاحبها اســـتوديو 

تحليلي من قلب الحدث.
وســـيبدأ النقل المباشـــر اعتبارا من ســـباق 
الخليجيـــة  لإلســـطبالت  الخميـــس  غـــد 
لمسافة 120 كم، ويستمر حتى يوم األحد 
األول مـــن مـــارس الذي سيشـــهد الســـباق 
الرئيس لمســـافة 160 كم بمشاركة واسعة 

من اإلسطبالت والفرسان.
القنـــاة  أن  بوكمـــال  مريـــم  وأوضحـــت 
الرياضية شكلت فريق عمل خاصا لتغطية 
الســـباق، وحرص الفريق على زيارة موقع 
الســـباق واالطالع علـــى التجهيزات كافة، 
مشـــيرة إلـــى أن الفريـــق ســـيحرص علـــى 

إخراج السباق بأفضل صورة إعالمية.

سمو الشيخ ناصر بن حمد حيدر الزعبي مريم بوكمال

المكتب اإلعالمي
إشراف دولي 

على فحص 
اليوم

عرب إفريقيا يتصدرون المشهد في “كأس العرب”
ــي ــائ ــه ــن ــي ربـــــع ال ــ ــا والـــــعـــــراق يـــمـــثـــان آســـيـــا ف ــن ــب ــخ ــت ــن م

ســيكون منتخبنــا لكــرة القدم لفئة الشــباب ونظيره العراقــي، هما الوحيدان 
مــن القــارة اآلســيوية فــي منافســات ربــع نهائــي كأس العرب تحت 20 ســنة 
المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى 5 مارس المقبل.

عـــن  المجموعـــات  نتائـــج  وأســـفرت 
تأهـــل منتخبـــات: البحريـــن، تونـــس، 
الجزائـــر، مصر، العراق، المغرب، ليبيا 

والسنغال.
علـــى  اإلفريقيـــون  العـــرب  وســـيطر 
مشـــهد األدوار اإلقصائية لمنافســـات 
البطولة العربية، بتواجد 5 منتخبات 
من أصل 8 عالوة على السنغال، فيما 
منتخبنا والعراق من قارة آسيا فقط.
وكان األحمـــر الشـــاب قـــد نجـــح في 
الوصـــول إلـــى ربـــع النهائـــي بحلولـــه 
وصيفـــا في المجموعـــة الثانية خلف 
متصـــدرة  تأهلـــت  التـــي  المغـــرب، 

 9 مـــن  نقـــاط   9( الكاملـــة  بالعالمـــة 
نقاط(.

وقـــدم منتخبنـــا للشـــباب مســـتويات 
جيـــدة فـــي دور المجموعـــات، وجاء 
تأهله مستحقا رغم تعرضه للخسارة 
فـــي الجولـــة األولـــى أمـــام المغـــرب، 
إال أنـــه تـــدارك األمور وحقـــق فوزين 
الثانيـــة  الجولتيـــن  فـــي  متتالييـــن 
والثالثة؛ ليضرب موعدا مع الســـنغال 

في ربع النهائي.
وســـتكون الفرصة متاحـــة للمنتخب 
للوصـــول إلى نصف النهائي شـــريطة 
تجاوز منتخب الســـنغال القوي، الذي 

تأهل متصدرا عن المجموعة الرابعة.
الســـعودية  منتخبـــا  ينجـــح  ولـــم 
)المســـتضيف( واإلمـــارات والكويـــت 
فـــي التأهـــل إلـــى ربـــع النهائـــي، فيما 
ودعت منتخبات فلسطين ومدغشقر 
والســـودان  وموريتانيـــا  وجيبوتـــي 

ومدغشقر البطولة مبكرا.
وتعتبر منتخبات السودان وفلسطين 
صعيـــد  علـــى  األســـوأ  وجيبوتـــي 
النتائج، إذ لم يحقق أي منتخب منها 
أي نقطـــة على اإلطـــالق بتعرضه لـ 3 
خسائر متتالية في دور المجموعات.

منتخب الشباب

انتهـــى “النـــزال المرتقـــب” بين الجامعـــة الخليجية وجامعـــة العلوم 
التطبيقيـــة بالتعادل الســـلبي، في مباراة مؤجلة مـــن الجولة األولى 
من عمر الدوري، ليحافظ فريق جامعة البحرين بفضل هذه النتيجة 
علـــى صـــدارة منافســـات كـــرة القـــدم بالـــدوري الوطنـــي للجامعات 
برصيـــد 15 نقطـــة، قبل الجولة األخيرة التي ســـتقام يومي الجمعة 

واالثنين المقبلين.
وحامـــل اللقـــب “العلـــوم التطبيقيـــة” أصبـــح في رصيـــده 14 نقطة، 
ليحافـــظ علـــى موقعـــه فـــي وصافـــة الترتيـــب، فيما أصبـــح رصيد 

“الخليجية” 12 نقطة في المركز الثالث.
واعتمـــدت اللجنـــة الفنيـــة للـــدوري الوطنـــي للجامعات، فـــوز فريق 
الجامعة األهلية على فريق جامعة البحرين الطبية بـ 3 أهداف دون 
رد، وذلـــك بعـــد انســـحاب “البحرين الطبية”، ليحقـــق “األهلية” فوزه 
األول في المســـابقة، ويصبح في رصيده 4 نقاط، فيما ظل الخاسر 

بال رصيد من النقاط.
وتصـــدرت الجامعـــة الخليجية منافســـات كـــرة الســـلة للطالبات مع 
ختـــام القســـم األول، إثـــر تحقيقها الفـــوز الرابع على التوالي مســـاء 
األحـــد الماضـــي، إذ تمكنـــت مـــن تجـــاوز جامعـــة البحريـــن الطبيـــة 
بنتيجـــة 60 مقابـــل 28 نقطـــة، بالمواجهـــة التـــي احتضنتهـــا صالـــة 

جامعة البحرين الطبية الرياضية بمحافظة المحرق.

منافسات دوري الجامعات

خرج فريق باربار )حامل اللقب( بفوز صعب للغاية حققه على نظيره االتحاد بنتيجة 
)25/  27( في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثالثاء لحساب الجولة العاشرة من 

الدور التمهيدي لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد.

بتقـــدم  انتهـــى  قـــد  األول  الشـــوط  وكان 
االتحـــاد )11/  13(، وبذلـــك أصبـــح رصيـــد 

باربار )23 نقطة( واالتحاد )20 نقطة(. 

الشوط األول

حارســـه  بتألـــق  لباربـــار  كانـــت  البدايـــة 
عيســـى خلف وإحكام خطوطـــه الدفاعية 
وهجومه بقياد جعفـــر عبدالقادر والجناح 
علـــي رجـــب، إال أن االتحـــاد عـــاد بشـــكل 
تدريجي بعد البداية المتواضعة، بصحوة 

الجيـــد  ودفاعـــه  غســـان  علـــي  حارســـه 
وهجومه المنوع والفعال من عبدهللا علي 

وعلي الموالني.
ســـار الفريقان بشـــكل متســـاٍو فـــي األداء 
واألخطـــاء والنتيجة متقاربـــة للغاية، إلى 
أن أخـــذ االتحاد األفضلية بـــاألداء وفارق 
األهـــداف بفضـــل تألـــق حارســـه الصغيـــر 
فـــي  الخاطـــف  وهجومـــه  علـــي  محمـــود 
صالـــح عيـــد وعبـــدهللا علـــي، وســـط أداء 
عشوائي في دفاع وهجوم باربار وضعف 

الحراسة لديه. 

الشوط الثاني

بـــاألداء  األنظـــار  االتحـــاد  العبـــو  خطـــف 
القـــوي والجـــاد بـــدءا مـــن حارســـه علـــي 
اســـتغالل  مـــع  الجيـــد  ودفاعـــه  الطويـــل 
علـــي  عبـــدهللا  مـــن  الهجوميـــة  الفـــرص 
وعلي جعفر والجناح محمد علي؛ ليوســـع 
الفـــارق لصالحـــه وســـط أداء متفاوت في 
باربـــار لجميع خطوطه، فيمـــا تكفل جعفر 

عبدالقادر بتسجيل األهداف.
مـــع الربـــع األخيـــر تلقـــى محمـــد المقابـــي 
البطاقـــة الحمراء في باربار، وحينها دخل 
االتحـــاد في موجة مـــن األخطاء وإضاعة 
الفـــرص واللعب منقـــوص العـــدد؛ ليتمكن 
باربار من العودة وأخذ الفارق لصالحه مع 
الدقائق األخيرة عبر سواعد حسن الناصر 
وجعفـــر عبدالقادر وقاســـم جعفر؛ ليصبح 

اللعب بينهما “كر وفر” وينهي باربار بعدها 
اللقاء لصالحه. 

سماهيج يطيح بالنحمة 

فـــي اللقاء الثاني، فجر ســـماهيج مفاجأة 
قويـــة بعدما أطاح بنظيـــره النجمة بفارق 
3 أهـــداف )31/  28( بعدمـــا أنهى ســـماهيج 
 ،)16  /14( أيضـــا  متقدمـــا  األول  الشـــوط 
وبذلـــك حقـــق ســـماهيج فـــوزه األول في 
نقطـــة(   12( رصيـــده  ليصبـــح  المســـابقة 
والنجمة الذي تلقى الخسارة صار رصيده 

)21 نقطة(.

مباريات اليوم 

تختتم اليوم )األربعاء( منافســـات الجولة 
العاشـــرة بإقامـــة مباراتيـــن، فـــي األولـــى 

يلتقـــي األهلي وتوبلي عند الســـاعة 5.30 
وتعقبهـــا المبـــاراة المنتظرة التي ســـتجمع 
 7 الســـاعة  فـــي  فريقـــي االتفـــاق والديـــر 
مســـاء. وتكمـــن أهميـــة المبـــاراة الثانيـــة، 
كون الديـــر )16 نقطة( الذي يلعب مباراته 
األخيرة يريد الحفاظ على أمله في التأهل 
للسداســـي وهذا بتحقيق نقاط الفوز التي 
تعطيـــه أفضليـــة مؤقتـــة لحيـــن مواجهـــة 

خصمـــه المنافـــس الشـــباب )17 نقطة( مع 
ســـماهيج بالجولـــة المقبلـــة. واالتفاق )23 
نقطـــة( هـــو اآلخـــر يســـعى لحصـــد الفـــوز 
الثامـــن والحفـــاظ على وصافـــة الترتيب. 
وفـــي اللقـــاء األول، ســـيكون األهلـــي )23 
نقطـــة( في طريقـــه لتحقيق فـــوزه الثامن 
مـــن بوابـــة توبلـــي )11 نقطـــة( عطفا على 

فارق اإلمكانات والخبرة.

ســماهيج يطيح النجمة... والدير بفرصته األخيرة يصطدم باالتفاق

فوز صعب لـ “حامل اللقب” على االتحاد

لقاء باربار واالتحاد

Sports@albiladpress.com
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حصلت طبيبة األســـنان الرائدة مالكة مركز أســـتيثيكا لألســـنان 
ريم الشيبة على شهادة الماجستير في تجميل وترميم األسنان 
من جامعة مانشستر البريطانية؛ لتصبح بذلك أول طبيبة أسنان 
بحرينية تنال شـــرف الحصول على هذه الشـــهادة المختصة من 
جامعـــة مانشســـتر المرموقة. ويأتي هذا اإلنجـــاز في ظل التزام 
ريـــم بتقديـــم أعلـــى مســـتويات الجـــودة مـــن خدمـــات تجميـــل 
وترميم األســـنان بمركز أســـتيثيكا لألســـنان، عبر اتباعها أحدث 
األســـاليب والتقنيات واألجهزة في هذا المجال، مع االلتزام في 

ذات الوقت بالمعايير واالشتراطات المتبعة دوليا. 
واســـتقبل ســـفير البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز بن 
محمد بن خليفة آل خليفة، الشـــيبة في مقر سفارة البحرين في 
لنـــدن، حيث هنأها علـــى تحقيقها هذا اإلنجاز العلمي المشـــرف، 
متمنيـــًا لهـــا كل التوفيق والنجـــاح في تســـخيره لخدمة القطاع 
الصحـــي في البحرين. وقدم الشـــيخ فواز درًعا تذكارًيا للشـــيبة 
تقديـــًرا لتحقيقهـــا لهـــذا اإلنجـــاز المرمـــوق ولمســـاهمتها الدائمة 
فـــي تطويـــر مجـــال خدمات طب األســـنان فـــي البحريـــن طيلة 
مســـيرتها المهنية. من جانبها، عبرت طبيبة األســـنان عن خالص 
شـــكرها وتقديرها للســـفير؛ الســـتقبالها في مقر ســـفارة المملكة 
فـــي لندن ولرعايته ودعمه الكبير للطلبة البحرينيين الدارســـين 

فـــي المملكـــة المتحـــدة، كما أعربـــت أيًضا عن فخرهـــا بتحقيقها 
هـــذا اإلنجاز البـــارز للمملكة. وأكدت الشـــيبة كذلك حرصها على 
تسخير هذه الشهادة العلمية للمساهمة في تطوير طب األسنان 

في المملكة عموما، ومجال تجميل وترميم األسنان خصوصا.

أعلنـــت شـــركة “ديـــار المحـــرق” رعايتهـــا 
ومشـــاركتها بالملتقى التحضيري للمؤتمر 
الدولي الثاني لالســـتدامة والمرونة الذي 
سيقام على مدى يومين في فندق الريتز 
كارلتـــون البحرين يومـــي 25 و26 فبراير 

.2020
ينعقد المؤتمر تحت شـــعار “نحو تقنيات 
وابتكار في تصاميم البناء”، ويســـتقطب 
عدًدا من الجهات الرسمية والمستثمرين 
والشـــركات  واألكاديمييـــن  والخبـــراء 
الهندســـة  مجالـــي  فـــي  المتخصصـــة 
والتصميـــم؛  البرمجيـــات  وتكنولوجيـــا 
بهدف إيجاد حلول للتحديات المستقبلية 
وتشـــجيع الجهود المشتركة بين الجهات 
التشـــريعية واألطـــراف األخـــرى لالرتقاء 
بحلول البناء المســـتدام لقطـــاع التطوير 

العقاري.
وتســـتعرض “ديـــار المحرق” فـــي رعايتها 
مختلـــف  بدعـــم  التزامهـــا  الحـــدث  لهـــذا 

مســـتقبل  علـــى  التأثيـــر  ذات  الفعاليـــات 
البنـــاء وعلـــى قطـــاع التطويـــر العقـــاري 
عمومـــا ضمن مســـاعيها للنهوض بالقطاع 

وفتح آفاق اقتصادية واعدة للبحرين. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة “ديـــار 
المحرق” أحمد العمادي “يســـرنا أن نرعى 
الدولـــي  للمؤتمـــر  التحضيـــري  الملتقـــى 
الثاني لالســـتدامة والمرونة، ونجتمع مع 
أقراننا وشركائنا من األطراف التشريعية 

للعمل على تطوير وتحسين قطاع البناء 
فـــي المملكة، بمـــا يضمن نمو واســـتدامة 
أيًضـــا  الرعايـــة  هـــذه  وتعكـــس  البنـــاء. 
حرصنا في الشـــركة على دعم المبادرات 
التي توِجه وتشجع إلعداد مستقبل أكثر 
إشـــراًقا للجميـــع، بمـــا يتوافـــق مـــع رؤية 
المملكة االقتصادية 2030”. ويشـــهد هذا 
الحـــدث مشـــاركة 12 أكاديمًيـــا ومتحدًثا 

ضمن 4 حلقات نقاشية وورشتي عمل.

ــكــة لــــدى بــريــطــانــيــا ــمــمــل ــر ال ــي ــف اســتــقــبــلــهــا س المؤتمـــر يناقـــش التقنيـــات واالبتـــكار فـــي تصاميـــم البنـــاء
أول بحرينية تنال ماجستير “تجميل األسنان” “ديار المحرق” ترعى ملتقى “االستدامة والمرونة”
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قدمــت “كريدي مكــس” أخيرا دعمها لصالح عدائي البحرين، 
إذ تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية “كريدي مكس” 

طويلة المدى للشراكة المجتمعية.

البحريـــن،  عـــداؤو  وســـينظم 
الخيـــري  الماراثـــون  ســـباق 
الكامـــل )42 كيلومتـــرا( تحت 
اســـم شـــركة كريـــدي مكـــس، 
الذي سيعقد في 6 من مارس 
البحريـــن  حلبـــة  فـــي   2020
التســـجيل مفتـــوح  الدوليـــة. 

مـــن   2020 مـــارس   3 لغايـــة 
اإللكترونـــي  الموقـــع  خـــالل 
البحريـــن  لعدائـــي  التابـــع 
أن  يذكـــر   .)www.brr.bh(
يتـــم  التـــي  العائـــدات  جميـــع 
جمعها خالل السباق ستذهب 

إلى أعمال خيرية.

“كريدي مكس” تدعم “الماراثون الخيري”

“بابكــو” تحصــد جائــزة أفضــل مشــروع تمــويلـــي
فــازت “بابكــو” أخيــرا بجائــزة بــي اف اي ألفضــل مشــروع تمويلــي 
فــي منطقــة الشــرق األوســط للعــام” عــن مشــروع تحديــث المصفاة. 
وقــام باســتام الجائــزة أحمد خليل مديــر الصحة والســامة والبيئة 
بالشــركة. وضــم وفــد “بابكــو” كًا مــن مديــر معالجــة الزيت الشــمالية 
محمــود عبدالرحيــم، ومراقــب الموازنــة بمشــروع تحديــث المصفــاة 
علــي العرادي، في مراســم الحفل الســنوي لتوزيــع الجوائز الذي أقيم 
في لندن يوم األربعاء 5 فبراير 2020 بحضور حشــد كبير من الوفود 

العالمية.

يشـــار إلـــى أن مشـــروع تحديـــث 
المصفاة ينطوي على أهمية كبرى 
باعتبـــاره نقلـــة نوعيـــة فريدة في 
تاريـــخ بابكـــو؛ ألنـــه ال يهـــدف إلى 
تعزيز الســـعة التكريريـــة للمصفاة 
فحســـب، بـــل ويعمـــل أيًضـــا على 
تعزيـــز المنتـــج النهائـــي من حيث 
الكـــم والكيـــف وترشـــيد الطاقـــة. 
كما أن تنفيذ مشروع استراتيجي 

بهـــذا الحجـــم الضخـــم مـــن شـــأنه 
فـــي  فعـــال  بشـــكل  يســـهم  أن 
مـــؤازرة جهود ومبـــادرات التنمية 

المستدامة في ربوع البحرين.
الجائـــزة  بهـــذه  “بابكـــو”  وفـــازت 
الدولية المرموقة في وقت يشهد 
فيه تمويل المشـــروعات الضخمة 
تحديات وصعوبات متزايدة على 
مســـتوى العالـــم. وخـــالل مراحـــل 

أن  بابكـــو  اســـتطاعت  التمويـــل، 
المتميـــز  المســـتوى  للعالـــم  تظهـــر 
لعملياتها التشـــغيلية، كما أظهرت 
قدًرا كبيًرا مـــن خبراتها وتجاربها 
العريقـــة، فضـــاًل عـــن تعاملهـــا مـــع 
أفضـــل المقاوليـــن الدولييـــن ذوي 
الخبرة الواســـعة في هذا المجال. 
التمويلـــي  الجانـــب  إنجـــاز  وتـــم 
لهذا المشـــروع في أعقاب البحث 
الشـــامل الـــذي أثبـــت قـــدرة بابكو 

علـــى الوفـــاء بجميـــع االلتزامـــات 
والبيئيـــة  والتجاريـــة  الفنيـــة 
واالجتماعية في ديســـمبر 2018، 
وأثمر عـــن إنجـــاز التمويل بنجاح 

في مايو 2019. 
مـــن  عـــدًدا  التمويـــل  وتضمـــن 
بتغطيـــة  المضمونـــة  التســـهيالت 
العالميـــة  االئتمـــان  وكاالت  مـــن 

مـــن إيطاليـــا، وكوريـــا، وإســـبانيا، 
والمملكـــة المتحـــدة، إلـــى جانـــب 
الوطنيـــة  البنـــوك  مـــن  مجموعـــة 
المتحـــد،  األهلـــي  البنـــك  الســـيما 
المصرفيـــة،  العربيـــة  والمؤسســـة 
وبنك البحرين اإلســـالمي، والبنك 
السعود الفرنســـي، وبنك البحرين 

والكويت، وغيره من البنوك.
وأوضحت شـــركة بابكـــو أن الفوز 
بهذه الجائـــزة العالميـــة المرموقة 
لـــم يكـــن ممكنا لوال الدعـــم الفعال 
الشـــيخ  النفـــط  وزيـــر  لـــدن  مـــن 
محمـــد بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل 
خليفة ومســـاندة الشركة القابضة 
للنفـــط والغـــاز، وخبـــرة موظفـــي 
بابكـــو المخلصين، ومستشـــاريها، 

ومقاوليها.

عن “تحديث 
المصفاة” على 
مستوى الشرق 

األوسط

أعـــــــــــوام  10 مـــــــــــدى  ــى  ــ ــ ــل ــ ــ ع

26 مليون دوالر لـ 29 ألف رابح بـ “ثمار”

قام بنك اإلثمار، بتوزيع جوائز مجموعها أكثر من 26 مليون دوالر لنحو 29 ألف عميل على مدى 10 أعوام منذ أن تم إطاق 
حساب االدخار القائم على الجوائز “ثمار”. 

علـــى  أعـــوام   10 بمـــرور  واحتفـــااًل 
إطـــالق حســـاب “ثمـــار”، أعلـــن بنك 
اإلثمار عن تقديم مزيد من الجوائز 
وفـــرص الربح مـــع جوائز مجموعها 
يزيد عن 4 مالييـــن دوالر ألكثر من 

3000 رابح.
ويقدم حســـاب ثمار هـــذا العام 100 
جائزة شهرية و3 جوائز ربع سنوية 
دوالر  ألـــف   200 منهـــا  كل  قيمـــة 
وجائزة كبرى واحدة قيمتها مليون 
دوالر. وتقديـــًرا للعمـــالء األوفيـــاء، 
يقدم حساب ثمار 90 جائزة شهرية 

للعمـــالء الذيـــن لـــم يحالفهـــم الحظ 
خـــالل العـــام الماضـــي. كمـــا يوجـــد 
أيًضا 60 جائزة لعمالء حســـاب ثمار 
الصغـــار. وإضافة إلى ذلك، ســـيقوم 
بتوزيـــع  العـــام  هـــذا  ثمـــار  حســـاب 
جائزتين شـــهرًيا لرابحين اثنين من 
عمـــالء فئة الــــElite الذين يدخرون 
في حســـابهم مبلـــغ 50 ألف دينار أو 

أكثر. 
وبذلـــك ســـيصبح العـــدد اإلجمالـــي 
للرابحيـــن 28,859، ويبلـــغ مجموع 
 26,499,900 المقدمـــة  الجوائـــز 

ثمـــار  حســـاب  يجعـــل  مـــا  دوالر، 
أحـــد أفضل حســـابات االدخـــار في 

البحرين. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال 
المصرفيـــة عبدالحكيم  للمجموعـــة 
ملتـــزم  اإلثمـــار  بنـــك  “إن  المطـــوع 
بـــأن يصبح بنك التجزئة اإلســـالمي 
الرائـــد فـــي المنطقـــة. وأدركنـــا أنـــه 
لتحقيق ذلك، يجب علينا االستماع 
باهتمـــام لمتطلبـــات العمالء والعمل 
بجد على تلبية أو تجاوز توقعاتهم. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، نحـــن نـــدرك 

أن  إلـــى  يحتاجـــون  العمـــالء  أن 
نطـــور منتجاتنـــا مـــع مـــرور الوقت، 
ولذلـــك فإننـــا نبحـــث باســـتمرار عن 
طـــرق مبتكـــرة لتحســـين الخدمات 

والعروض المقدمة لهم”.

عبد الحكيم المطوع 

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

“أمالفي فودز” تطلق أول مصنع لـ “البان كيك”
ــر ــائ ــط ــف ــة جـــديـــدة مـــن الـــمـــخـــبـــوزات وال ــوع ــم ــج يـــقـــدم م

أطلقـــت شـــركة “أمالفـــي فـــودز”، وهـــي شـــركة أغذيـــة 
بحرينيـــة، أول مصنع متخصـــص في إنتاج فطائر “البان 
كيك” بالبحرين، في إطار االحتفال باليوم العالمي للبان 
كيـــك، بإدارة وإشـــراف وســـيم ســـامي فرهـــود، الرئيس 
التنفيذي لشركة أمالفي فودز. سيقّدم المصنع مجموعة 
جديدة مـــن المخبوزات ومنتجات الفطائـــر والبان كيك 

التي تتناسب مع جميع األذواق.
يســـمى  الـــذي  األول  منتجهـــا  فـــودز”  “أمالفـــي  وتقـــدم 
بســـاندويتش البان كيك، وهو عبـــارة عن فطيرة دائرية 
بحجـــم 6.5 ســـم مملـــوءة بشـــكوالتة البنـــدق البلجيكي 
ومغطـــاة بفطيـــرة أخـــرى لتخلـــق شـــطيرة علـــى شـــكل 
البرجر. تم تصميم هذه الوجبة الخفيفة المنتجة محلًيا 
للحصـــول علـــى جودة ورقة وحشـــوة ناعمة مع الحفاظ 
على عرضها في الســـوق بالحجم المثالي لتصبح منتًجا 
مناســـًبا للرحـــالت والتنقـــل وخـــالل جميـــع المناســـبات 
واألوقات. يأتي إطالق “أمالفي فودز” في وقت جوهري 
يمّيـــزه التحول نحو الحرص على الجودة الغذائية، وهو 
تحـــول تدعمـــه رغبـــة المســـتهلكين المتزايـــدة ووعيهم 

المتنامـــي بأهميـــة الحصول على منتجـــات غذائية ذات 
مكونـــات صحيـــة وعلـــى خيـــارات طعام أفضـــل. وبهذه 
المناســـبة، قال وســـيم فرهـــود “إنه لمن دواعي ســـرورنا 
أن نطلـــق أمالفـــي فـــودز في مملكـــة البحريـــن، إذ نعتزم 
لعـــب دور مؤثر في خدمـــة المجتمع عبر توفير منتجات 
طازجـــة ومحليـــة الصنـــع، إضافة إلـــى خلـــق العديد من 
فـــرص العمل وهـــو ما يصب فـــي صالح هدفنـــا لتعظيم 
القيمـــة المشـــتركة وتنفيـــذ ممارســـات رائدة فـــي مجال 
الصناعة لحماية عمالئنا وموظفينا والمجتمع عموما مع 
الحرص واالستمرار في إنتاج منتجات الحلويات عالية 

الجودة وذات األسعار المعقولة”.



أنت تحتاج فترة من الهدوء والراحة.

شراكة مع أحد األقارب تدر عليك السعادة.

حاول أن تهتم بعملك، وال تتدخل فيما ال يعنيك.

مكالمة بسيطة تذيب ما حدث باألمس.

ابتعد عن هذا الخليط الذى قد يدمر صحتك.
 

ال يمكن أن تترك حياتك للعابثين السيئين. 

كن نفسك وحدد هدفك وال تتراجع عنه.

حاول أن تنقص من وزنك والسمنة الزائدة. 

هدوء في المحيط العائلي يجعلك أكثر سعادة. 

دعمك لزمالء العمل يجعلك في مكانة أكبر.

آالم األسنان مؤلمة للغاية، حاول أن تعاود 
الطبيب. 

ضغوط على المستوى العملي حاول أن تنجزها.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

26 فبراير

 1935
 عرض أول فيلم مصري ناطق، 
الــدر، بطولة  وهــو فيلم شجرة 
آســـيـــا ومــــاري 
كــــــــويــــــــنــــــــي، 
وإخراج أحمد 
جــــــــــــال عـــن 
جرجي  قــصــة 

زيدان.

تــداول مســتخدمو مواقــع التواصــل االجتماعــي مقطعا 
مصــورا من أحــدث حفــات المطربــة المصرية شــيرين 
عبدالوهــاب الذي أحيته فــي الكويت وتظهر شــيرين في 
المقطع المتداول، وهي تقف على المسرح وتنادي زوجها، 

المطرب حســام حبيب، وتطلب منه أن يحملها حتى تنزل 
وتقتــرب من الجمهور، ما أثار هتافــات العديد من الحاضرين. 

وأحيت شــيرين عبدالوهاب حفلها في جامعة الشرق األوسط األمريكية بالكويت، 
وكانت تقارير زعمت أن شيرين عبدالوهاب تحضر مفاجأة لجمهورها.

طرح المطرب أحمد بتشان ثاني كليباته بعنوان “بيني 
وبينــك”، وذلك من ألبومــه الجديد، وهي من كلمات 
أحمــد الماكلــي وألحان رامــي جمال وتوزيــع إيهاب 
فاروق، وإنتاج مشــترك بين “نجــوم ريكوردز” و”هاي 
واي”، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم.

وطرح بتشــان مؤخرا أغنية “الزم افهــم”، وتعاون فيها 
مع الشــاعر خالد تــاج الدين، وألحــان وتوزع خالد عز، وتــم تصويرها تحت 

قيادة المخرج عماد قاسم وحققت نجاحا كبيرا.

أطلقــت الفنانــة ســاندي أخيرا ألبومهــا الجديــد “اتنين في 
واحدة” عبر التطبيقات الموسيقية، وعبر خاصية القصص 
المصورة على حسابها الرسمي على موقع أنستاغرام أبدت 
ســاندي انزعاجها من أصدقائها وزمائها الفنانين بســبب 

عــدم تهنئتهــم لها علــى ألبومهــا الجديد وقالــت “تفتكروا 
ليه كل أصدقائي الســادة الزماء والزميــات مفكروش يكلفوا 

خاطرهــم بمبروك على ألبوم رغم أن الســتوري بباش للدرجادي نجاحي بيشــكل 
خطر عليهم”. األلبوم الجديد تعاونت فيه ساندي مع عدد كبير من الشعراء.

“اتنين في واحدة”بيني وبينكمفاجأة شيرين
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رفضت المطربـــة البحرينية حا الترك اعتزال الفن في 
أي وقت بشكل قاطع في حال طلب زوجها المستقبلي 

منها ذلك.
برنامج  على  حلولها ضيفة  أثناء  وقالت حا 
“كـــاريـــول كــاريــوكــي”، الـــذي يــقــدمــه هشام 
هاويش على فضائية “ إس بي سي”: إنها 
لن تهدم شهرتها التي حصلت عليها بعد 
ا على  سنوات من العمل الجاد. وردًّ
سؤال هاويش ”إذا وجدت فارس 
تستمرين  أال  واشــتــرط  ــام  األحـ
قالت  تفعلين؟”.  مــاذا  الفن  فــي 
واتعب  اشتغل  قاعدة  “أنــا  حا 
على روحـــي ويــجــي هــذا يقول 
ــفــن ويــغــدر بــي ويلعب  اتــركــي ال
ــع كــامــك  ــمـ ــا أسـ ــ ــ بـــمـــشـــاعـــري وأن
ويأخذ اللي عاوزه ومع السامة”. 
ــار حا  ــبـ ــا تــتــصــدر أخـ ــا مـ ــ ــًم ــ ودائ
عاًما،   18 العمر  من  تبلغ  التي 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
وأزماتها  الجريئة  بإطالتها 
محمد  المنتج  والــداهــا  مــع 

الترك ووالدتها منى السابر.

حال الترك ترفض اعتزال الفن

 1941
بريطانيا تغزو الصومال وإثيوبيا؛ لطرد القوات اإليطالية منها.

1975
اندالع تظاهرة شعبية مناهضة للحكومة اللبنانية في صيدا لدعم الصيادين.

 1979

 الصين تواصل غزوها لفيتنام حتى وصل مدى توغلها 100 كيلومتر.

1987

الكنيسة األنجليكانية توافق بأغلبية كبيرة على ترسيم النساء كقساوسة.

 2001

طالبان تفجر تمثال بوذا في باميان، والذي يعتبر من آثار التراث العالمي.

 ”EMMA“ نجح فيلم
للمخرج أوتمن دي وايلد، 

في الحصول على تقييمات 
نقدية جيدة على موقع 
“روتن تميتوز”، وصلت 
نسبتها إلى 93 %، بناء 

على ما كتبه نحو 15 ناقًدا 
فقط.

ــي ــراج بحرينـ ــن بإخـ ــن درامييـ ــان عمليـ ــي رمضـ ــدم فـ تقـ

نور الشيخ: الدراما البحرينية تسير بخطوات ناجحة

أن  الشــيخ  نــور  البحرينيــة  النجمــة  أكــدت 
هنــاك بصمــة مهمة لصنــاع الدرامــا البحرينية 
ليــس  األمــر  وهــذا  الخليجــي  المشــهد  فــي 
وليــد المصادفــة، بل نتاج ســنوات مــن الجهد 
فــي حديــث  المتراكمــة. وقالــت  والنجاحــات 
جديــد معهــا لموقــع الجريــدة الكويتيــة، إنهــا 
ســعيدة جــدًا ألنهــا جــزء مــن هــذه النجاحات 

لمخرج مثل حسين الحليبي وعلي العلي.

وأضافت “تعلمت منهمـــا الكثير على صعيد التمثيل، 
فهما يحفزان الفنان على اإلبداع وأن يتحلى بمشاعر 
حقيقيـــة وحس فنـــي، وال أقارنهما بمخرجين آخرين 

ألنني لم أعمل مع غيرهما”.
أمـــا عن عاقتها بمواقع التواصل االجتماعي، فقالت 
إنها ليست مشغوفة بها، بل يقتصر حضورها لترويج 
أعمالهـــا الفنيـــة ومشـــروعها الخـــاص الـــذي يعبر عن 
شـــخصيتها، خصوصا وقبـــل دخولها المجـــال الفني، 

كانت تحب “البزنس” وتتطلع للنجاح فيه.
وانتهـــت الشـــيخ مـــن تصوير مشـــاهدها في 

مسلســـل “وكأن شـــيء لم يكن”، للمخرج 
ســـحاب،  والمؤلـــف  الحليبـــي  حســـين 
الذي يشـــارك فيه إلى جانبها نخبة من 

الفنانيـــن، منهم: زهرة عرفات، وفهد 
العبدالمحســـن، هبـــة الـــدري، خالـــد 

الشاعر ومحمد صفر.
حقبتين  بــيــن  ــه  ــداثـ أحـ وتــقــع 
أخــرى،  جهة  ومــن  زمنيتين، 

تــــوجــــد نـــــــور حــــالــــيــــًا فــي 
لتصوير  اللبنانية  العاصمة 
ــا  ــ ــ ــدرام ــ ــ ــي ال ــ ــ دورهـــــــــــا ف
ــة  ــعــ ــ ــة “دف ــ ــي ــ ــان ــضــ ــرمــ ــ ال

بيروت”.
وتـــــــقـــــــدم نـــــــــور فـــي 
مسلسل “وكأن شيء 
شخصية  يــكــن”  لـــم 
ــتـــي  ــر”، الـ ــ ــاضــ ــ ــ ــم ــ ــ “ت
تــتــعــرض لــمــشــكــات 

األب  من جهة  أسرية 
ــن الــعــنــف  ــوع مـ ــ ــي ن فـ
ــيـــره عــلــى  ــأثـ نـــتـــابـــع تـ
عنه  وقالت  تكوينها، 
معقدًا،  ليس  “الـــدور 

ولكن للمرة األولى أجسده، وهي فتاة هادئة مسكينة 
عكس ما اعتاده الجمهور، وتمر هذه الفتاة بمراحل 
التسعينات  حقبتين،  بين  الجمهور  ويشاهدها  عدة 
من القرن الماضي وهي فترة زمنية جميلة ومحببة 
والدتها  مــع  وعاقتها  الــراهــن،  والــوقــت  للقلب، 
جميلة لكنها متوترة مع والدها وشقيقها، ولكن 

في نهاية الحلقات تتبدل األمور”.
وقــالــت عــن عملها مــع زوجــهــا خــالــد الشاعر 
سيظهران  بأنهما  بـــيـــروت”،  “دفــعــة  فــي 
بصورة مختلفة عن الثنائية في “دفعة 
رغبتهم  من  نابع  هذا  وان  القاهرة”، 
ــورة مــغــايــرة  ــصـ ــي أن يــظــهــرا بـ فـ
“القصة مختلفة وبعيدة عن أجواء 
ليشاهد  التقليدية،  الــرومــانــســيــة 
ــر،  ــوع آخــ ــ ــًا مــــن نـ ــبـ الـــجـــمـــهـــور حـ
هذا  في  استفزني  ما  أكثر  ولعل 
المكتوبة  الـــحـــوارات  المسلسل 
بــعــنــايــة والــتــي تــعــبــر عــن حقبة 
المشكات  حــتــى  الــتــســعــيــنــات، 
منتشرة  كــانــت  الــتــي  والقضايا 
فــي تــلــك الــفــتــرة ســـوف تكون 
حاضرة ضمن السياق الدرامي 
لـــأحـــداث”. وعــن اســتــعــدادات 
الــعــمــل خــصــوصــا وأن أحــداثــه 
تــقــع بــيــن حــقــبــتــيــن زمــنــيــتــيــن، 
“معنا  قالت  التسعينات  السيما 
بهذا  اهتم  متكامل  عمل  فريق 

ــا  ــن ــل ــغ ــانــــب واشــت ــــجــ ال
ــتــي  عـــلـــى الــــصــــورة ال
ــوف نــظــهــر بــهــا من  ســ
واللوك،  األزيـــاء  حيث 
الــحــوار  أســلــوب  حتى 
بــيــن شــخــوص الــعــمــل 
ــلــف عــــن وقــتــنــا  مــخــت
أخفيك  وال  الـــجـــاري، 
ســــرا عــنــد االنـــخـــراط 
تنامى  الــتــصــويــر  فـــي 

العاقات  حيث  من  الفترة  لتلك  حنين  داخلنا  في 
الوقت الحالي  التي توارت في  اإلنسانية والمشاعر 
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  السرعة  عصر  بسبب 
ــد مـــن األحـــــــداث الـــتـــي ســــوف يــشــاهــدهــا  ــديـ ــعـ والـ
الماضي  لــهــذا  الحنين  النفس  فــي  وتثير  الجمهور 
الــجــمــيــل”. ورغــــم عـــدم الــكــشــف عــن كــامــل مامح 
على  دسمًا  عماً  سيكون  أنــه  يبدو  بــيــروت”،  “دفعة 
ميزانيته  عــن  كشفها  عــدم  ــم  ورغـ رمــضــان،  مــائــدة 
أن  وعــدت  للمسلسل،  المنتجة  فيلمز”  “ايغل  أن  إال 
ونوهت  الضخم”.  اإلنتاج  ذات  “األعــمــال  من  يكون 
للعمل  التصويرية  الموسيقى  أن  إلــى  لها،  بيان  في 
عالمي  بفريق  استعانتها  مؤكدة  أوروبــا،  في  ستنفذ 
الــخــاصــة، وبــعــض نجوم  الــمــؤثــرات  متخصص فــي 
بدأ  إذ  أجوائه،  في  للدخول  االستعداد  بــدأوا  العمل 
بعضهم بالتغريد عن مشاركته في العمل، ومن بينهم 
الفنانة نور الغندور، التي كشفت عبر مواقع التواصل 
من  الفيلر”  “إذابــة  لعملية  االجتماعي، عن خضوعها 

الشفاه؛ لتتناسب إطالتها مع طبيعة أجواء العمل.
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انتهاء تصوير الفيلم الكوميدي البدوي “اهرب يا خلفان”
انتهـــت فـــي العاصمة اإلماراتيـــة أبوظبي، 
الخليجـــي  الفيلـــم  تصويـــر  عمليـــات 
الكوميـــدي “اهـــرب يـــا خلفان”، مـــن إنتاج 
شـــركة “العنود” لإلنتـــاج والتوزيـــع الفني، 
وإخـــراج فـــراس أبـــو الهيجـــا، وســـيناريو 

عالء محمد.
ويـــروي الفيلـــم قصة تـــدور أحداثهـــا بين 
المدينـــة والبادية، ضمـــن مجريات درامية 
ومواقـــف كوميدية، ويتنـــاول قصة عائلة 
ســـعودية تفقد طفلها في إحدى الواحات، 
وتعثـــر عليه بعد 20 ســـنة، بعـــد أن أصبح 

شابًا ينتمي إلى عائلة من البادية.
وأشـــاد مديـــر عـــام شـــركة “العنـــود” أميـــر 
األشمل بالعمل، باعتباره أول عمل خليجي 
يجمع بين المدينة والبادية، وقال “انتهينا 
مـــن تصوير فيلم “اهـــرب يا خلفان”، وكان 
العمـــل رائعا وجميـــال، وحاولنـــا توفير كل 
ســـبل الراحة للنجوم؛ كـــي يؤدوا أدوارهم 
على أكمل وجـــه، وبصورة تليق بالجمهور 

الذواق”.
ومـــن جهته، أشـــار الفنـــان الســـعودي عبد 

الرائعـــة  األجـــواء  إلـــى  الشـــمري  العزيـــز 
التـــي غمرت المشـــاركين في العمـــل أثناء 
التصوير، مشددا على أن البيئة التي تدور 

ضمنها أحداث الفيلم ال تمثل بلدا بعينه.
وأضـــاف “أحببـــت أجـــواء العمـــل كثيـــرا، 
إذ ســـادها التفاهـــم وغلـــب عليهـــا الطابـــع 
الكوميدي في الكواليس، ألعب في الفيلم 
دور شـــيخ القبيلـــة وأحببت الـــدور كثيرا، 

والطريقة التي تم طرح األفكار بموجبها”.
وتابـــع “العمـــل ال يمثـــل دولة محـــددة، بل 
والبـــداوة  خفيـــف،  كوميـــدي  بـــدوي  هـــو 
والخليـــج  ولبنـــان  ســـوريا  فـــي  منتشـــرة 
والطـــرح  تقريبـــا،  الـــدول  وكل  والمغـــرب 
جـــاء بقالـــب كوميـــدي مـــن نســـج الخيال 
حول حياة بدوية طريفة كوميدية قريبة 
من المشـــاهد، وال يمثـــل البداوة في مكان 

محدد، بل البداوة عموما”.
وبـــدوره، أكـــد المدير التنفيذي في شـــركة 
“العنود برودكشـــن” حسام لبش، أن العمل 
ينـــدرج ضمـــن أعمـــال الســـينما الخليجية 
المتطـــورة، التـــي باتـــت تبصـــم بقـــوة في 

مجال صناعة السينما في العالم العربي.
ســـينما  تخلـــق  المنتجـــة  “الشـــركة  وقـــال 
المصريـــة  كالســـينما  منافســـة  خليجيـــة 
واللبنانيـــة وغيرهـــا مـــن الســـينما المتألقة 
في الـــدول العربية، لدينا مشـــاريع عديدة 
وأفكار رائعة بعـــد فيلم “اهرب يا خلفان”، 
ســـينما  خلـــق  تســـتهدف  خطـــة  وهنـــاك 
خليجيـــة، والســـوق الســـعودية مفتوحـــة 
حاليا لنكون موجودين فيها، بسينما تليق 
بالمشـــاهد العربـــي”. ويشـــارك فـــي الفيلم 
نجـــوم من عـــدة جنســـيات، هم: شـــعيفان 
محمـــد، البحرينية ريم أرحمـــة، الجزائرية 
أمينة وســـام، والســـعوديان محمد شامان 
وعبـــد العزيـــز الشـــمري، واإلماراتيون عبد 
هللا بـــن حيـــدر، خليفـــة الكعبـــي، عبـــد هللا 
بوهاجوس، حمد الكبيسي وشيخة البدر.

ذكرت تقارير إعالمية أن النجمة سكارليت جوهانسون أصبحت األعلى أجًرا  «
بين نجمات “هوليوود”، إذ إنها سبقت زميالتها الممثالت كالنجمة العالمية 

أنجلينا جولي وغيرها. وكانت سكارليت قد تعرضت أخيًرا لموقف محرج أثناء 
توجهها إلى حفل في “Chiltern Firehouse” في لندن، إذ ظهرت بجوارب 
شفافة ممزقة بالطول، وهو األمر الذي التقطته عدسات المصورين وتم 

التركيز عليه من جانب وسائل اإلعالم العالمية.

٢٣
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حرارة الصيف تقضي على كورونا
تشــير الدراســات وأبحــاث الخبــراء إلى أن درجات حــرارة الصيف تحد 
وتقضــي علــى فيروســات كورونــا التــي ال تســتطيع العيــش واســتكمال 

دورتها في درحات حرارة مرتفعة.

بفيروس  المرض  أن  دراســـات  وتؤكد 
ــو مـــوســـمـــي، وســيــنــحــســر  كــــورونــــا هــ
ــربــيــع  ــاره مـــع دخـــــول فــصــل ال ــشـ ــتـ انـ
وارتفاع درجات الحرارة، وفقا لتقرير 

أورده موقع “الحرة”.
ونقل الموقع عن الخبيرة االختصاصية 
في الصحة العامة جزلة فضة، توقعها 
انــخــفــاض الـــمـــرض مـــع دخــــول فصل 
ــاع درجــــات الـــحـــرارة،  ــفـ الــصــيــف وارتـ
في  تعيش  ال  الفيروسات  أن  وأكــدت 

الحرارة المرتفعة.
عندما  أنــه  إلــى  االختصاصية  ولفتت 
تصبح درجة حرارة الجو 30 و40 درجة 
الهواء  في  الفيروسات  تموت  مئوية، 
العلماء  يتفاءل  لذلك  األسطح،  وعلى 
الربيع  فصلي  فــي  ــمــرض  ال بــانــحــســار 

الفيروس  والصيف. وبخصوص عودة 
سيكون  إنه  قالت  القادم،  الشتاء  في 
مؤكدة  الموسمية،  باإلنفلونزا  أشــبــه 
اكتمل  الذين  المصابين  األشخاص  أن 
لديهم  ستكون  الــمــرض  مــن  شفاؤهم 
الفيروس  يــعــود  عندما  لــذلــك  مــنــاعــة، 
مرة أخرى سيكون قد طور نفسه ومن 
ووفقا  جديدا.  شكال  يأخذ  أن  الممكن 
المهتم  “الــكــونــســلــتــو”  مــوقــع  نقله  لــمــا 
“شاينا  صحيفة  عــن  الــطــبــي،  بــالــشــأن 
يفقد  تانغ تشين،  الباحثة  تــوداي” عن 
الحرارة،  ارتفعت  كلما  قوته  الفيروس 
وتمثل درجة الحرارة 56 مئوية أفضل 
نشاط  فيها  يــتــراجــع  الــتــي  الـــدرجـــات 
سايمون  وكان  وبسرعة.  بقوة  كورونا 
الدقيقة  األحــيــاء  عــلــم  خبير  ــالرك،  كــ

الخلوي بجامعة ريدنغ البريطانية، أكد 
أن السبب وراء انتشار المرض هو أن 
الطقس البارد يسبب انتشار االنفلونزا 
البرد،  ونـــزالت  السعال  مــع  المترافقة 
األنفية  الــمــمــرات  فــي  تهيجا  ويسبب 
أكثر  يجعلنا  مما  الهوائية،  والمسالك 

عرضة للعدوى الفيروسية.
الـــعـــديـــد من  إلــــى أن عـــــدوى  وأشــــــار 
بما في ذلك  التنفسي،  الجهاز  أمــراض 
طريق  عــن  تنتقل  ــا،  كـــورونـ فــيــروس 
ــدمــا يــســعــل أو  إحـــــدى الـــقـــطـــرات عــن
الجو  وأن  المصاب،  الشخص  يعطس 
تظل  أن  على  يساعد  والــجــاف  الــبــارد 
ــذه الــقــطــيــرات فــي الـــهـــواء ألطــول  هـ

فترة، وتنتقل لمسافات بعيدة.

لجأ شاب سوري في محافظة حماة 
اختطافه  فبركة عملية  إلى  السورية 
والــده  ليبتز  أصدقائه  مع  بالتنسيق 
ويحصل منه على فدية مالية كبيرة.

الداخلية  وزارة  أعلنته  لــمــا  ــا  ووفــًق
الــســوريــة، قــام شــاب يبلغ مــن العمر 
مع  فيديو  مقطع  بتصوير  عــاًمــا،   20
آخرين لعملية اختطاف مفبركة يظهر 

فيها معصوب العينين ومقيًدا.
ــده “إليهامه  ــل الــشــاب إلــى والـ وأرسـ
الخاطفون  طالبه  ثم  مخطوف”  بأنه 
ألف دوالر، مهددين   20 بلغت  بفدية 

بقتل الشاب في حالة عدم الدفع.
المخطوف  أن  الـــــوزارة  وأوضـــحـــت 
ــال  ــصـ ــه وشــــرائــــح االتـ ــ ــوال ــف جــ ــلـ أتـ
ــه الـــشـــخـــصـــيـــة وأوراقــــــــه  ــتـ ــاقـ ــطـ وبـ
الثبوتية وأخفاها في حفرة بضاحية 
أبي الفداء في محافظة حماة. وقدم 
للشرطة  بـــالًغـــا  الــمــخــطــوف  شــقــيــق 
بعد  شقيقه  اختطفوا  مجهولين  بأن 

مغادرته قريته قاصًدا مدينة حماة.

سوري يفبرك عملية 
“غينيس” اختطافه البتزاز والده موسوعة  أعلنت  قليلة،  أيــام  قبل 

لألرقام القياسية أن شيتيسو واتانابي أصبح 
الياباني صاحب  أن  إال  العالم،  أكبر معمر في 
ــد.  وقــالــت وسائل  ـــ112 عــاًمــا، تــوفــي األحــ ــ ال
معمر  أكبر  إن  الثالثاء،  أمــس  يابانية،  إعــالم 

في العالم توفي قبل يومين، لكن لم يكشف عن سبب وفاته. ونقلت صحف عن أفراد 
أسرة واتانابي، أنه لم يتمّكن من تناول أي طعام مؤخًرا، وأنه أصيب بارتفاع في درجة 
الحرارة وصعوبة في التنفس قبل وفاته بيومين.  واتانابي، الذي ولد عام 1907، تم 
منحه شهادة أكبر معمر في العالم من موسوعة “غينيس” في 12 فبراير الجاري، وبدا 

مبتسًما ورافًعا قبضته. وقدمت “غينيس” في اليابان التعازي لعائلة واتانابي.

تابعة على كوكب  ناسا وقــوع زالزل وحتى هــزات  لوكالة  تابع  أحــدث مسبار  أكد 
المريخ بشكل دوري، فيما أورد علماء، أن مقياس الزالزل على المسبار “إنسايت” 
رصد عشرات الهزات المريخية.  وتركز سلسلة من األوراق البحثية على 174 زلزاالً 
ا بما بين 3 و4 درجات، وربما  تم رصدها خالل سبتمبر الماضي، 24 منها قوية نسبيًّ
معلومة  وغير  قوة  أقل  الباقية  الهزات  وكانت  بعيدة.   نشاطات  عن  نابعة  تكون 
المصدر على سطح المريخ. وفي مؤتمر صحفي، قال الباحثون إن الهزات األقوى 
الحين،  ذلــك  ومنذ  األحمر.  الكوكب  سطح  على  أحــد  على  خطًرا  تشّكل  لن  حتى 
ارتفعت الحصيلة إلى أكثر من 450 زلزاالً، معظمها صغيرة، وفقا لما قال كبير علماء 

“إنسايت”، بروس باندرت، المسؤول في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا.

بعد أيام من نيله اللقب.. وفاة أكبر معمر بالعالم

“ناسا”: زالزل وهّزات تضرب المريخ

ساحل الغوص بالمحرق )تصوير أمينة الشيخ(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أدين المنتج السينمائي األميركي 
ــارفــــي وايـــنـــســـتـــيـــن، بــتــهــمــتــي  هــ
واالغتصاب،  الجنسي  االعــتــداء 
لكن صدر حكم ببراءته من تهمة 

“التربص الجنسي” الرئيسية.
ــي وايــنــســتــيــن،  ــارفـ  ويــــواجــــه هـ
هــولــيــوود”،  بـــ”مــتــحــرش  الملقب 
بالسجن  عــلــيــه  الــحــكــم  احــتــمــال 
25 عــاًمــا، وفــق مــا ذكـــرت وكالة 
ــــس بــــــرس. ودانـــــــت هــيــئــة  ــران فــ
و5  رجــال   7 مــن  مؤلفة  محلفين 
سابًقا،  ا  جــدًّ النافذ  المنتج  نساء، 
إجرامية  جنسية  أفعال  بارتكاب 

واغتصاب.
إال أنه لم يدن بتهمة “التربص  «

الجنسي”، التي كان من شأنها 
أن تؤدي إلى تشديد الحكم عليه، 

وكان سيواجه معها احتمال 
الحكم عليه بالسجن مدى 

الحياة.

عن  الصينية  ــواوي  هـ شــركــة  أعلنت 
للطي  القابلة  الذكية  هواتفها  أحدث 
ألول مرة، وأول جهاز من هذا القبيل 
ا، منافسة في هذه  يكون متاًحا دوليًّ
لشركتي  الــجــديــدة  الـــطـــرازات  الفئة 

سامسونغ وموتوروال.
 وكشفت الشركة عن هاتفها الجديد 
تــســجــيــل  فــــي  إس”  إكـــــس  ــيــــت  “مــ
مصور بدالً من إطالقه خالل مؤتمر 
صحفي، حيث ألغي المعرض التقني 
في إسبانيا الذي كانت تعتزم الكشف 
فــيــه عــن الــهــاتــف بــســبــب الــقــلــق من 

تفشي فيروس كورونا الجديد.

وعلى غرار سابقه، “ميت إكس”، الذي  «
لم يشهد سوى إصدار محدود في 

الصين العام الماضي، تلتف الشاشة 
حول الهاتف من الخارج عندما يكون 

مغلًقا وتفتح على شاشة بحجم 8 
بوصات بحجم الكمبيوتر اللوحي.

إدانة هارفي واينستين 
بتهمتي االعتداء 

الجنسي واالغتصاب

“هواوي” تتحدى 
“كورونا” بجهاز 

جديد قابل للطي
“المهمة  إيقاف تصوير أحدث أجزاء فيلم  إلى  المستجد  “كورونا”  أدى تفشي فيروس 
بمدينة  قصر  في  كروز  توم  الفيلم  نجم  واحتجاز   ،”7 إمبوسيبل  “ميشن  المستحيلة”، 
البندقة شمالي إيطاليا.  وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم “ستوديوهات باراماونت”، أنه 
تم وقف إنتاج وتصوير أحدث أفالم سلسلة “ميشن إمبوسيبل” في إيطاليا بعد تفشي 
فيروس كورونا في البالد، وحظر التجمعات الكبيرة في المنطقة من أجل وقف انتشار 
المرض.  وأشار ناطق باسم الشركة المنتجة إلى أنه “حرًصا على سالمة الممثلين وفرق 
العمل وأمنهم، ومع الجهود التي تبذلها سلطات البندقية للحد من التجمعات لمواجهة 
فيروس كورونا الجديد، قّررنا إجراء تعديالت على برنامج التصوير في مدينة البندقية 

الذي كان مقرًرا لثالثة أسابيع”، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

“كورونا” ُيفسد “المهمة المستحيلة” ويحتجز توم كروز

من أزياء جان 
بول غوتييه 
الراقية في 
باريس )أ ف ب(

وبينما نقلت الوكالة عن المتحدث باسم “باراماونت” أن توم كروز لم يصل إلى إيطاليا، قالت صحيفة “ديلي ميل” 
البريطانية في تقرير خاص إن النجم الهوليوودي يتحّصن في “قصر غريتي”، من فئة 5 نجوم، في مدينة البندقية.

لفتاة  مصّوًرا  مقطًعا  روسيا  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  تــداول 
جديد.  من  ولــدت  أنها  اعتبر  وبعضهم  عجيبة،  بطريقة  الموت  من  نجت 
وبحسب موقع “دون 24” الروسي، فإن فتاة في بلدة أزوف التابعة لمدينة 

روستوف غربي روسيا، نجت من “موت محتم”.
ترنو  ثم  مــتــوازن  بشكل  الطريق  ناصية  على  تسير  فتاة  الفيديو  ويظهر 

بنظراتها تجاه حافلة قادمة نحوها قبل أن تقع أرًضا.
 وكان المذهل في األمر أن عجالت الحافلة كانت بعيدة سنتميرات قليلة 

ا عن رأس الفتاة المستلقية على األرض، ولوال ذلك لتهشمت جمجمتها. جدًّ
وتعليًقا على ذلك الفيديو الذي انتشر يوم األحد على مواقع التواصل، قال 
أحد المغردين على تويتر: “يا لها من فتاة مسكينة أرجو أن تكون حظيت 
فيما  عمر جديد”،  لها  كتب  لقد  “إنها محظوظة،  آخر:  وعلق  ما”.  بمساعدة 
قالت إحداهن:” “آمل أن تكون قد نقلت إلى المستشفى، فقد كانت تمسك 

برأسها حتى قبل أن تقع أرًضا، ويبدو أنها كانت تتألم”.
بالمقابل تساءل البعض فيما إذا كانت الفتاة المجهولة الهوية تنوي االنتحار 

أم أنها وقعت بسبب عرض مرضي.

فتاة روسية تنجو من الموت بأعجوبة

زرع  أول عملية  األطــبــاء  أجــرى 
يد في العالم من متبرع حي.

وتم تنفيذ العملية في مستشفى 
يناير،   21 فيتنامي في  عسكري 
الـــذي يبلغ من  الــرجــل  وتــعــرض 
الــعــمــر 31 عـــاًمـــا، لـــحـــادث عــام 
2016، مما أدى إلى تشّوه الجزء 

أجبر  ما  الشفاء  قــادر على  الجرح غير  األيسر، وكــان  السفلي من ذراعــه وساعده 
األطباء على بتر الذراع أسفل الساعد.

أيًضا،  لحادث  تعرض  أن  بعد  بترها  تم  التي  بــذراعــه  آخــر  فيتنامي  رجــل  وتــبــّرع 
صحيفة  نقلته  ما  بحسب  المبتورة،  ــذراع  ال من  الحي  الجزء  األطباء  واستخدم 
“كوان دون نخان دان”.  وأشار كبير األطباء، ماي هونغ بانج، إلى أن “نجاح هذه 
العملية يعد خطوة جديدة في زراعة األعضاء، فزراعة األطراف بدت ممكنة ليس 

فقط من المتبرعين المتوفين، ولكن أيًضا من المرضى األحياء”.

أول عملية زرع يد في العالم من متبرع حي

يتفاءل العلماء بانحسار المرض في 
فصلي الربيع والصيف
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