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المنامة - البحرين للتسهيالت

حققت شركة البحرين للتسهيالت 
الــتــجــاريــة أربــاحــا صــافــيــة بلغت 
المالية  للسنة  دينار  مليون   17.1
 2019 ديسمبر   31 فــي  المنتهية 
صافي  عن   %  25 بلغ  بانخفاض 
2018، والــتــي بلغت  األربـــاح فــي 

22.9 مليون دينار.

17.1 مليون دينار أرباح 
“التسهيالت للعام 2019

)10(

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى 
مجلس  ــرئــيــس  ل األول  الــنــائــب 
الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
لـــدى زيـــارتـــه  لــغــرفــة الــعــمــلــيــات 
للتصدي  الوطني  للفريق  التابعة 
لــفــيــروس كـــورونـــا )كــوفــيــد 19(، 
على  مقدرتها  أثبتت  المملكة  أن 
وهي  كــافــة،  التحديات  مواجهة 
تسعى دائما إلى تكثيف جهودها 
أمن  على  الحفاظ  إلــى  الساعية 
ــمــواطــنــيــن  ــة ال ــة وســــالمــ ــحـ وصـ

والمقيمين. 
وقال سموه إن العالم اليوم يواجه 
لمكافحة  مــتــصــاعــدة  تــحــديــات 
فــيــروس الــكــورونــا )كــوفــيــد 19(، 
وهو ما يستوجب تضافر الجهود 
لمكافحته والتصدي له بما يحفظ 

صحة وسالمة الجميع.

البحرين تكثف جهودها لسالمة المواطن
سمو ولي العهد: مواجهة “كورونا” تتطلب تضافر الجهود من الجميع

سمو ولي العهد لدى زيارته غرفة العمليات التابعة للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(

 المنامة - بنا

)٠٢(

الزياني: جاللة الملك أظهر شــجاعة فريدة فــي قبول نتائج لجنة تقصي الحقائق

البحرين تلّبي رغبات شعبها الحقوقية وليس الخارج

 المنامة - وزارة الخارجية

الزياني،  عبداللطيف  الخارجية  وزير  أكد 
مــواصــلــة  عــلــى  الــبــحــريــن  مملكة  ــرص  حـ
المنجزات  مــن  العديد  لتحقيق  جهودها 
والمبادرات الرائدة لحماية وتعزيز حقوق 
إطار  في  المستويات  كافة  على  اإلنسان 
مـــن الــشــراكــة الــفــعــالــة بــيــن مــؤســســاتــهــا 

الحكومية الرسمية والمجتمع المدني.
مع  تتعامل  البحرين  “مملكة  أن  وأكـــد   
بكل  اإلنــســان  بحقوق  المتعلقة  المسائل 
ثقة واطمئنان، وإن كافة اإلجراءات التي 
هي  السبيل  هــذا  فــي  المملكة  اتخذتها 
إجراءات صحيحة ومتطورة تتماشى مع 
الدولية، وتلبي رغبة  القوانين والمواثيق 
شعب مملكة البحرين، وليس رغبة جهات 

أو هيئات خارجية”.
 جاء ذلك، في كلمة مملكة البحرين التي 
ألقاها وزير الخارجية أمس أمام المؤتمر 

اإلنسان  حقوق  لمجلس  المستوى  رفيع 
التابع لألمم المتحدة الذي بدأ أعماله في 

مدينة جنيف.
مملكة  اعتزاز  عن  الخارجية  وزير  وعّبر   
الثابتة  وسياساتها  بمواقفها  البحرين 
المتحدة  األمم  وأهداف  بمبادئ  الملتزمة 
والتي  اإلنسان،  في مجال حماية حقوق 

الرائدة  الحضارية  المبادرات  في  تمثلت 
التي تبناها صاحب الجاللة الملك، مشيًرا 
فــي هــذا الــصــدد إلــى الــمــبــادرة الشجاعة 
2011م،  يوليو  فــي  جاللته  تبناها  التي 
لتقصي  دولية  قانونية  لجنة  كلف  عندما 
شهدتها  الــتــي  ــداث  األحــ بــشــأن  الحقائق 

مملكة البحرين.

وزير الخارجية يلقي كلمة مملكة البحرين في مجلس حقوق اإلنسان

سمو الشيخ ناصر بن حمد لدى زيارته بنك “إلى”

المنامة - بنا

زار ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار األمن 
بن  ناصر  الشيخ  والرياضة سمو  للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الوطني 
حمد آل خليفة بنك “إلى” البحرين، بنك التجزئة التابع لبنك ABC. وبهذه 
“إلــى”  بنك  بفكرة  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  أشــاد  المناسبة، 
المالية  التحديات  القائمة أساًسا على تجربة عصرية قادرة على معالجة 
مثالية  بصورة  وتسخيرها  الذكية  والهواتف  التكنولوجيا  استخدام  عبر 

لتسهيل اإلجراءات البنكية والمصرفية.

سمو الشيخ ناصر بن حمد 
يشيد بتجربة بنك “إلى”

قال النائب إبراهيم النفيعي لـ “البالد“ 
اســتــجــواب  جــديــة  فــحــص  لجنة  أن 
االجتماعية  والتنمية  الــعــمــل  ــر  وزيـ
لتوقيع  ــد  األحــ ــوم  يـ نــهــار  ستجتمع 
تــقــريــرهــا ورفــعــه لــرئــاســة الــبــرلــمــان. 
يــثــار مــن اقــتــراحــات لتأجيل  وعــمــا 
انشغال  بسبب  باالستجواب  المضي 
كورونا،  فيروس  لمواجهة  السلطات 
ملفان  والبطالة  الصحة  النفيعي:  رد 
ــيــة وقــضــايــا  ــة وطــن ــ ــوي ــ ــمــثــالن أول ي
ملحة ال تحتمل التأجيل أو اإلبطاء. 
االستجواب  كــان طلب  لــو  ــل:  وواصـ
ضد وزيرة الصحة لربما أؤيد التأجيل 
ــكــن االســتــجــواب  لــمــيــعــاد مــعــلــوم ول
ــعــمــل ويـــنـــاقـــش مــوضــوعــا  ــر ال ــوزيـ لـ
ودعا  العام.  الــرأي  بــال  ويشغل  هاما 
النفيعي زمالئه إلمضاء االستجواب.

النفيعي لـ “^”: 
حسم جدية استجواب 

حميدان األحد

)٠٤(
)٠٥(

عــن  الـــصـــحـــة  وزارة  ــلـــنـــت  أعـ
ارتفاع العدد اإلجمالي للحاالت 
ــالـــة في  حـ  33 إلــــى  الــمــصــابــة 
حاالت   7 تسجيل  بعد  المملكة 
جديدة مصابة بفيروس كورونا 
إلـــى أن  مــشــيــرًة   ،)19 )كــوفــيــد 
ــم اكــتــشــافــهــا قبل  ــــحــــاالت تـ ال
وهي  البحرين  مملكة  دخولها 
طريق  عن  قــادمــات  لمواطنات 
ــالت جـــويـــة غــيــر مــبــاشــرة  ــ رحـ
البحرين  مطار  عبر  إيـــران  مــن 

ــريــــت لــهــم  الــــدولــــي، حـــيـــث أجــ
الفحوصات الالزمة فور وصولهن 
ــار الــبــحــريــن الـــدولـــي  إلــــى مـــطـ
فـــي الــقــاعــة الــمــخــصــصــة لــذلــك 
الصحي  بالحجر  وضعهن  وتــم 
ــعــت الـــــوزارة  ــاب االحــــتــــرازي، وت
بــإصــابــتــهــن  ــاه  ــبـ ــتـ االشـ فــــور  أن 
اإلجــراءات  اتخاذ  تم  بالفيروس 
الصحية الالزمة وأظهرت نتائج 
إصابتهن  الــمــخــبــريــة  الــتــحــالــيــل 

بالفيروس.

“الصحة”: 33 إصابة بـ “كورونا” 
بزيادة 7 حاالت قادمة من إيران

 المنامة - بنا

)٠٦(

المنامة - بنا: أعلنت وزارة الصحة، وفي إطار الحملة الوطنية  «
لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، أنها ستقوم بتحديد مواعيد 

لفحص جميع المواطنين والمقيمين الذين تواجدوا في إيران خالل 
شهر فبراير الجاري؛ لضمان الحفاظ على صحتهم وسالمتهم، 

والتأكد من خلوهم من اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد 19(.

فحص من زاروا إيران خالل فبراير

)٠٦(

عقوبات أميركية جديدةميزات جديدة لـ”بنفت بي”غلق مكتبي سفريات
قامت هيئة البحرين للسياحة  «

والمعارض وبالتنسيق مع 
إدارة التفتيش وإدارة التسجيل 
التجاري بغلق اثنين من مكاتب 
السفر غير المرخصة التي تقوم 

باإلعالن عن عروض ترويجية لعدد 
من الوجهات السياحية

أعلنت شركة “بنفت”، عن إضافة  «
مزايا جديدة لمستخدمي تطبيق 

المحفظة الوطنية اإللكترونية 
للهواتف الذكية “بنفت بي – 

BenefitPay”، إذ توفر هذه المزايا 
قيمة مضافة إلى المنتجات 

والخدمات.

أدرجت وزارة الخزانة األميركية 3  «
شخصيات لبنانية و12 كيانا على 

قوائم العقوبات األميركية بسبب 
ارتباطهم بمؤسسة “الشهداء” 

التابعة لحزب الله وشملت 
القائمة قاسم بزي، وجواد محمد 

شفيق نور الدين.

061014

عادل حبيلعبد الرحمن فخرو

راشد الغائب
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أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة 
على وضع مصلحة المواطن دوما في المقام األول، وتكريس كافة 
الجهود لاهتمام به والحفاظ على ســامته اســتنادا إلى توجيهات 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وهو 
ما يؤكد عليه جالته بأن ما يمس مواطن واحد أو مقيم على هذه 

األرض يمس الوطن بأكمله. 

وأضاف سموه أن المملكة أثبتت 
مقدرتها على مواجهة التحديات 
كافـــة، وهـــي تســـعى دائمـــا إلـــى 
تكثيـــف جهودهـــا الســـاعية إلـــى 
وصحـــة  أمـــن  علـــى  الحفـــاظ 
المواطنين والمقيمين،  وســـامة 
وذلـــك في إطـــار مـــا اتخذته من 
ووقائيـــة  احترازيـــة  إجـــراءات 
الكورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
)كوفيـــد 19(، ومـــا تقـــوم بـــه من 
إجـــراءات وخطـــط للتعامـــل مع 
المرحلـــة القادمة، بما يســـهم في 
والوقايـــة  الفيـــروس  مكافحـــة 
العالـــم  إن  ســـموه  وقـــال  منـــه. 
اليوم يواجه تحديات متصاعدة 
الكورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
)كوفيـــد 19( الـــذي ال يفـــرق بيـــن 
عرٍق أو ديـــن أو أي انتماء فكري 
وهـــو  طائفـــة،  أو  اجتماعـــي  أو 
الجهـــود  مـــا يســـتوجب تضافـــر 
بمـــا  لـــه  والتصـــدي  لمكافحتـــه 

يحفظ صحة وسامة الجميع.

جاء ذلك لدى زيارة سموه أمس 
بحضور عدد من كبار المسؤولين 
لغرفـــة العمليات التابعـــة للفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
كورونـــا )كوفيـــد 19( فـــي مركـــز 
ولـــي العهـــد للتدريـــب والبحوث 
الطبيـــة بالمستشـــفى العســـكري، 
حيـــث اطمـــأن ســـموه على ســـير 
اإلجراءات االحترازية والتدابير 
المتخـــذة ضمن الحملـــة الوطنية 
لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 

.)19
وأشـــار ســـموه إلـــى أن الجاهزية 
التي تتمتع بهـــا الكوادر الوطنية 
التحديـــات  كافـــة  لمواجهـــة 
المحتملـــة تســـهم فـــي التصـــدي 
النتشـــار الفيـــروس ومكافحتـــه، 
منوًهـــا بأهميـــة تعـــاون الجهـــات 
ســـرعة  لتفعيـــل  كافـــة  المعنيـــة 
مســـتجدات  أيـــة  مـــع  التعامـــل 
محتملـــة وضـــرورة االلتـــزام بمـــا 
يتم اإلعـــان عنه وفًقـــا للمعايير 

ســـامة  يحفـــظ  بمـــا  الدوليـــة 
الجميع. وقال سموه إن الحرص 
كافـــة  يبديـــه  الـــذي  واالهتمـــام 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  أعضـــاء 
ومؤسســـات  والتشـــريعية 
واألهلـــي  الخـــاص  القطاعيـــن 
والمقيميـــن ضمـــن  والمواطنيـــن 
ومـــا  الواحـــد،  البحريـــن  فريـــق 
مســـؤولية  مـــن  بـــه  يتمتعـــون 
مشـــتركة قـــادرة بفضـــل تكاتفها 
علـــى التصـــدي لكافـــة التحديات 
والتطورات فيما يتعلق بفيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
ونـــوه ســـموه بالجهـــود المبذولة 
التـــي تقـــوم بها الجهـــات المعنية 
كافـــة لمكافحة فيروس الكورونا 
)كوفيد 19(، واســـتمرارية العمل 
لتكثيـــف اإلجـــراءات االحترازية 
وتطويرهـــا بما يســـهم في تعزيز 
المواطنيـــن  وســـامة  صحـــة 

والمقيمين.

ســمو ولــي العهــد: جاهزيــة الكــوادر الوطنية ستســهم فــي التصــدي النتشــار “الكورونا”

وضــع مصلحــة المــواطــــن فـــي المقــــام األول 

تحية إجالل للكفاءات الوطنية الطبية التي تكافح “كورونا”
وّجه وزير شؤون اإلعام علي الرميحي تحية إجال وتقدير للكفاءات الوطنية الطبية المحترفة التي تباشر على مدار الساعة 
الكشــف علــى كافــة المســافرين القادمين من الدول الموبــوءة بفيروس كورونا “COVID-19” فــور وصولهم إلى مملكة البحرين 

عبر مختلف المنافذ.

وأشاد بتعاون المواطنين والمقيمين 
علـــى أرض المملكة الذيـــن اجتمعت 
قلوبهـــم علـــى حـــب البحريـــن، فـــي 
مشـــهد يعكـــس وعًيـــا عالًيـــا وروًحـــا 
وطنيـــة ُجبـــل عليها شـــعب البحرين 
حفاظـــا على أمـــن المملكة وســـامة 

أهلها.
وشّدد وزير شـــؤون اإلعام على أن 
المتابعـــة الحثيثة لولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليـــف على مدار الســـاعة لتطورات 

مملكـــة  وإجـــراءات  الفيـــروس 
البحريـــن االحترازيـــة لمنع انتشـــاره 
في الباد، تأتي ضمن حرص ســـموه 
ومتابعته الشـــخصية؛ لضمان توفير 
كافة الخدمـــات الصحية للمواطنين 
والمقيميـــن، وتقديم أفضـــل الرعاية 
الصحيـــة لهـــم، وجعـــل ســـامة أهل 

البحرين على رأس األولويات.
وأكد أن ســـمو ولي العهـــد هو القلب 
النابـــض لشـــباب الوطن ومســـتقبله، 
وخيـــر قـــدوة فـــي القيـــادة والتفاني 
للوطـــن  خدمـــة  الجـــاد  والعمـــل 
وتحقيًقـــا لتطلعـــات المواطنيـــن في 

الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة  ظـــل 
بقيادة عاهـــل الباد صاحب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
وأعرب عـــن بالغ التقديـــر واالمتنان 
والجـــوازات  الجنســـية  لشـــؤون 
واإلقامة وشـــؤون الجمارك وشؤون 
الطيـــران المدنـــي واألجهـــزة األمنية 
ولكافـــة أجهـــزة الدولة ومؤسســـاتها 
مـــن  بالنهـــار؛  الليـــل  تواصـــل  التـــي 
أجـــل ســـامة الوطـــن والتأكـــد مـــن 
عـــارض  أي  مـــن  البحريـــن  خلـــو 
صحـــي بكفـــاءة واســـتدامة، مضيًفا 
أن التعـــاون والتنســـيق بيـــن جميـــع 

الجهـــات المعنية بمختلف القطاعات 
القـــدرات  تســـخير  إلـــى  يهـــدف 
واإلمكانـــات الوطنيـــة كافـــة لما فيه 

مصلحة الوطن والمواطنين. 
وأشـــار إلى أن تفانـــي أبناء البحرين 
البـــررة في الدفاع عـــن وطنهم ليس 

ُعـــرف  المســـتغرب، فلطالمـــا  باألمـــر 
شـــعب البحريـــن الوفـــي بالشـــجاعة 
المواقـــف  مختلـــف  فـــي  والتاحـــم 

والظروف.
والمقيميـــن  بالمواطنيـــن  وأهـــاب 
إلـــى اســـتقاء األخبار مـــن مصادرها 
خلـــف  االنجـــرار  وعـــدم  الرســـمية 
الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، 

اإلعـــام  شـــؤون  وزارة  أن  مؤكـــدا 
وعبـــر مختلف منصاتهـــا التلفزيونية 
تضـــع  واإللكترونيـــة  واإلذاعيـــة 
المواطنين والمقيمين أوال بأول في 
صورة المستجدات، وستستمر على 
هـــذا النهـــج انطاقا من مســـؤوليتها 
المعلومـــة  تقديـــم  فـــي  الوطنيـــة 
الدقيقة الموثوقة بكفاءة وشفافية.

المنامة - بنا

علي الرميحي

الرميحي يشيد بالتوجيهات والمتابعة 
الشخصية لسمو ولي العهد على مدار الساعة

ضرورة استقاء األخبار من مصادرها 
الرسمية وعدم االنجرار خلف الشائعات
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المنامة - بنا

جاللة الملك يهّنئ 
رئيس الدومينيكان 

بذكرى االستقالل

الجالة  الــبــاد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
وذلك  ميدينا،  دانيلو  الدومينيكان 

بمناسبة ذكرى استقال باده.

أشــاد بما قدمه الرئيس الراحل لألمة كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر

ا السيسي بوفاة الرئيس مبارك جاللة الملك يعّزي هاتفيًّ

ا  أجـــرى عاهـــل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، أمس اتصاال هاتفيًّ
مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث أعرب 
جالتـــه خالـــه عن صادق تعازيه ومواســـاته إلى فخامته بوفاة الرئيس المصري األســـبق 
محمد حسني مبارك، مشيًدا بما قدمه الرئيس الراحل رحمه هللا لوطنه وأمته كأحد قادة 
وأبطـــال حـــرب أكتوبـــر المجيدة، كما أبلغه بنقل خالص العزاء والمواســـاة ألســـرة الرئيس 
الراحـــل محمد حســـني مبـــارك، ضارًعا جالته إلى البـــاري جلت قدرته أن يتغمده بواســـع 
رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وقد أعرب الرئيس عبدالفتاح السيســـي عن عميق شـــكره وتقديره لصاحب الجالة على 
تعازيـــه ومواســـاته ومـــا أبداه جالتـــه من مشـــاعر صادقة ونبيلة تجســـد عمـــق العاقات 
األخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، سائا المولى أن يحفظ جالته 

ويمتعه بوافر الصحة والسعادة.

المنامة - بنا

عبدالفتاح السيسي جاللة الملك

جاللة الملك يؤكد 
دوما أن ما يمس 

مواطنا واحدا 
أو مقيما يمس 

الوطن بأكمله
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وفد “الشورى” يناقش أمور التعليم والشباب مع البرلمان االسكتلندي
ــالــعــمــل الــتــشــريــعــي ــلــنــهــوض ب ــل ل ــب ــس ــى أحــــدث ال ــل االطـــــاع ع

التقى وفد من مجلس الشـــورى عدًدا 
من المســـؤولين الحكوميين وأعضاء 
في البرلمان األسكتلندي، وذلك بهدف 
تعزيـــز العالقـــات المشـــتركة وتبـــادل 
واالطـــالع  التشـــريعية،  الخبـــرات 
علـــى أحدث الســـبل للنهـــوض بالعمل 
التشريعي، وتعزيز دوره في عمليات 
التقدم والتطور التي تشـــهدها مملكة 

البحرين.
ويضـــم وفد مجلس الشـــورى كل من  
ســـبيكة خليفـــة الفضالـــة رئيس لجنة 
إســـماعيل  وبســـام  الشـــباب،  شـــؤون 
اللجنـــة،  رئيـــس  نائـــب  البنمحمـــد 
ونانســـي دينـــا إيلـــي خضـــوري عضو 

اللجنة.
 واجتمـــع وفـــد مجلس الشـــورى عدد 
من أعضاء البرلمان االسكتلندي، ضم 
كل من اجيرمي بيلفور، وبراين ويتل، 
و روز جيريـــر، وبترايس ويشـــهارت، 
حيـــث تمـــت مناقشـــة أمـــور التعليـــم 
والشـــباب والنشء، وتبادل الخبرات 
التشـــريعية فـــي هـــذا المجـــال، وقـــد 
أكـــد وفـــد مجلس الشـــورى أن مملكة 
البحريـــن تمتلـــك ســـجاًل حافـــاًل مـــن 
اإلنجـــازات والنجاحـــات فـــي القطاع 
ا منذ  التعليمي، وتشهد تطّوًرا مستمرًّ

بـــدء التعليم النظامـــي قبل نحو 100 
عـــام، باإلضافـــة إلـــى لقـــاء جوناثـــان 
جراي مدير إدارة البرامج والمشاريع 
وعضو لجنة سياسات تطوير التعليم 

في الحكومة األسكتلندية.
 كمـــا زار وفـــد مجلس الشـــورى مبنى 
وتعـــرف  االســـكتلندي،  البرلمـــان 
واإلدارات  البرلمانيـــة،  اللجـــان  علـــى 
واألقســـام التـــي تعمـــل علـــى تقديـــم 
الدعـــم الفني ألعضـــاء البرلمان، فيما 
عقد الوفد لقـــاءات مع لقاء المعنيين 
البرلمـــان  فـــي  الدعـــم  بخدمـــات 

االسكتلندي.

والتقـــى الوفـــد كذلـــك خـــالل الزيارة 
العالقـــات  مســـؤول  ســـتون  بمايـــكل 
الدوليـــة فـــي البرلمـــان االســـكتلندي، 
وجرى التباحث معـــه حول العالقات 
الثنائيـــة التـــي تربط مملكـــة البحرين 
بالمملكة المتحدة، والتي تعتبر جزًءا 
مـــن العالقات التاريخية المتينة التي 
تربط البحرين بالمملكة المتحدة، وما 
تشـــهده المملكتـــان من عمل مشـــترك 
فـــي العديد من المجاالت والقطاعات 

المهمة.
 وعقد وفد المجلس لقاًء بسالي كوين 
مسؤول البحوث والمكتبة البرلمانية، 

مركـــز  فـــي  الباحثيـــن  مـــن  وعـــدًدا 
االســـكتلندي،  بالبرلمـــان  المعلومـــات 
حيث استعرض الوفد تجربة مجلس 
الشورى في إنشاء المكتبة البرلمانية، 
ودور المكتبـــة فـــي تقديـــم المصـــادر 
المعرفيـــة والكتـــب التـــي تســـهم في 

تعزيز دورهم التشريعي.
مناقشـــات  جلســـة  الوفـــد  وحضـــر   
للتعريف بســـير العمليات التشـــريعية 
واإلجـــراءات المتبعـــة فـــي البرلمـــان 
التـــي  والصالحيـــات  االســـكتلندي، 
يمتلكها أعضاء البرلمان، ســـواًء على 

المستوى التشريعي أو الرقابي.

وفد الشورى يلتقي أعضاء من البرلمان األسكتلندي وعدًدا من المسؤولين الحكوميين

وزيــر الماليــة: تعـزيــز التعــاون االقتصــادي مـع بـريطـانيــا
ــب ــ ــو أفـــــق أرح ــات الـــثـــنـــائـــيـــة نـــحـ ــاقـ ــعـ ــالـ ــع بـ ــ ــدف ــ ال

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
مواصلـــة العمـــل علـــى تعزيـــز العالقـــات 
االقتصاديـــة المتميـــزة التـــي تجمـــع بين 
المتحـــدة،  والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة 
بما يســـهم فـــي خلـــق المزيد مـــن الفرص 
النوعية واالستثمارية الواعدة في قطاع 
المال واألعمال، وتعزز التعاون اإليجابي 

القائـــم بين الجانبين في شـــتى المجاالت 
بمـــا يعود بالنفـــع على البلدين والشـــعبين 

الصديقين.
جاء ذلك أثناء استقباله أمس في مكتبه 
مملكـــة  لـــدى  المتحـــدة  المملكـــة  ســـفير 
البحرين رودريـــك دراموند، إذ نوه بعمق 
العالقـــات التاريخيـــة والروابـــط الوثيقة 
التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة 
المتحدة في شـــتى المجـــاالت، معربًا عن 

اعتـــزازه بالمســـتوى المتميز الذي وصلت 
اليه هذه العالقات.

تعزيـــز  ســـبل  بحـــث  تـــم  اللقـــاء  وأثنـــاء 
التعـــاون االقتصـــادي واالســـتثماري بيـــن 
البلديـــن الصديقيـــن والعمـــل على تطوير 
تلـــك العالقـــات والدفـــع بهـــا نحـــو أفـــق 
أرحب، كما تم أثناء االجتماع استعراض 
آخر المستجدات والتطورات على صعيد 

ااِلقتصاد العالمي.

المنامة - بنا

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

بعـــث وزيـــر الديـــوان الملكي 
الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل 
خليفة برقية تهنئة إلى ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة، بمناســـبة 
الخيريـــة  المؤسســـة  فـــوز 
أفضـــل  بجائـــزة  الملكيـــة 
مؤسســـة خيرية عربية، التي 
منحـــت مـــن االتحـــاد الدولي 
للمنجزين العـــرب في منتدى 
اإلبـــداع والتميـــز األول، الذي 
تـــم تنظيمـــه فـــي جمهوريـــة 

مصر العربية الشقيقة.
وأكـــد أن هـــذا اإلنجـــاز يأتـــي 
اســـتمراًرا لـــدور ممثل جاللة 

الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
فـــي  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
الخيـــري  بالنشـــاط  االرتقـــاء 
واالجتماعـــي واإلنســـاني في 

المملكة.

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة 
بـــن أحمد آل خليفة، بمكتبه بالقيـــادة العامة لقوة دفاع البحرين صباح 
أمس، ســـفير دولة الكويت الشـــقيقة لدى الجمهورية اإليطالية الشـــيخ 

عزام مبارك الصباح، وجرى أثناء اللقاء تبادل األحاديث الودية.

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفة، بمكتبـــه بالقيـــادة العامة لقوة دفـــاع البحرين 
صبـــاح أمـــس، رئيـــس مجلـــس أمنـــاء هيئـــة المحاســـبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة.

وزير الديوان الملكي يهنئ سمو الشيخ ناصر بفوز الخيرية الملكية

القائد العام يستقبل سفير الكويت لدى إيطاليا

... ويستقبل إبراهيم بن خليفة

المنامة - بنا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبـــارك آل 
خليفـــة بمكتبـــه بقصـــر القضيبيـــة، 
عبـــدهللا  النـــواب  مجلـــس  عضـــوي 

خليفـــة الـــذوادي وباســـم المالكـــي، 
إذ تم اســـتعراض عدد مـــن القضايا 
المطروحـــة أمـــام مجلـــس النـــواب 

التي تخص الوطن والمواطن.

محمد بن مبارك يستعرض القضايا المحلية مع النواب

ناصر بن حمد: الشباب البحريني يقود صيرفة التجزئة الرقمية بكل اقتدار
بالمملكة ــاء  ــقـ االرتـ ــي  ف الــعــصــريــة  ــى”  ــ “إل بــنــك  بــتــجــربــة  أشـــاد 

زار ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
.ABC آل خليفة بنك “إلى” البحرين، بنك التجزئة التابع لبنك

 ورافـــق ســـموه فـــي الزيـــارة وزيـــر 
أيمـــن  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
بـــن توفيـــق المؤيد ونائـــب الرئيس 
 ABC بنـــك  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
صائـــل الوعري، والرئيـــس التنفيذي 
لبنك »إلى« البحرين محمد المعراج.

 وخالل الزيارة اســـتمع سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة إلى شـــرح 
عـــن الخدمات التـــي يقدمهـــا البنك 
 2019 نوفمبـــر  فـــي  انطلـــق  الـــذي 
ليكـــون في مجال صيرفـــة التجزئة 
الرقميـــة في البحرين، والتي تتمّثل 
فـــي نموذج عمـــل رقمـــي يعمل عبر 
فقـــط، ويتبـــع  المحمولـــة  الهواتـــف 
خارطـــة طريـــق تبـــدأ مـــن البحرين 
انتقـــاالً إلـــى دول أخـــرى الـــذي تـــم 
تطويره بواســـطة فريق متمكن من 

الشباب البحرينيين.
 كمـــا التقـــى ســـموه خـــالل الزيـــارة 
مجموعة مـــن الشـــباب البحرينيين 
العامليـــن فـــي البنـــك، واســـتمع إلى 
التـــي  واألدوار  عملهـــم  طبيعـــة 
يقومون بها في البنك وطموحاتهم 
صيرفـــة  مجـــال  فـــي  المســـتقبلية 

التجزئة الرقمية.
ســـمو  أشـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه   
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
بفكـــرة بنـــك “إلـــى” القائمـــة أساًســـا 
علـــى تجربـــة عصريـــة قـــادرة علـــى 
عبـــر  الماليـــة  التحديـــات  معالجـــة 
اســـتخدام التكنولوجيـــا والهواتـــف 
الذكية وتســـخيرها بصـــورة مثالية 
البنكيـــة  اإلجـــراءات  لتســـهيل 
والمصرفية ليقدم البنك سلسلة من 
التعامالت المصرفية والمرنة سهلة 

االستخدام.
 وتابع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة إن مـــا يميـــز بنـــك »إلـــى« 
البحرينـــي  الشـــباب  مـــن  موظفيـــه 

الطامـــح إلى المشـــاركة الفاعلة في 
عمليـــة االرتقـــاء بالمملكة ومختلف 
جوانـــب التنميـــة بمـــا فيهـــا القطاع 
المصرفـــي الرقمـــي، مؤكـــًدا ســـموه 
ثقتـــه الكاملـــة فـــي قـــدرة الشـــباب 
البحرينـــي بقيـــادة محمـــد المعـــراج 
علـــى فتـــح آفـــاق جديـــدة، وتعزيـــز 
الخدمـــات المصرفيـــة الذكيـــة فـــي 
البحريـــن األمـــر الذي يؤكـــد اهتمام 
جـــزًءا  ليكـــون  البحرينـــي  الشـــباب 
االقتصـــادي  التطويـــر  عمليـــة  مـــن 

والمصرفي في المملكة.
 ومـــن جانبـــه، عّبـــر نائـــب الرئيـــس 
 ABC بنـــك  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
صائل الوعري، عن شـــكره وامتنانه 
لســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
المتواصـــل  دعمـــه  علـــى  خليفـــه 
فـــي  العامـــل  البحرينـــي  للشـــباب 
مختلـــف المجاالت بمـــا فيها القطاع 
المصرفي بكامل مجاالته وفروعه.

من ناحيتـــه، أعرب محمـــد المعراج 

الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك “إلى” عن 
امتنانـــه لزيارة ســـمو الشـــيخ ناصر 
ا  بن حمد آل خليفه وقال: “نحن جدًّ
مســـرورون وفخورون بزيارة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
لبنـــك “إلى” الذي تـــم انطالقه خالل 
وســـوف  األخيـــرة  الثالثـــة  األشـــهر 
وتوجيهـــات  خطـــى  علـــى  نســـير 
ســـموه من أجـــل تطوير هـــذا البنك 
والمســـاهمة في إعالء شأن المملكة 

في مختلف المجاالت”.
ســـمو  “زيـــارة  المعـــراج  وأضـــاف   
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
الجاللـــة  صاحـــب  رؤيـــة  تجّســـد 
الملـــك والســـعي لتحقيقهـــا وتطوير 
علـــى  القائـــم  الرقمـــي  االقتصـــاد 
المعرفة في مملكة البحرين والعمل 
البحرينـــي  الشـــباب  تمكيـــن  علـــى 
ليكـــون المحـــرك األساســـي لعمليـــة 
االقتصـــاد الرقمـــي فـــي المملكة لما 
يمتلكه الشباب من قدرات ومهارات 

عالية في هذا المجال”.
 وقـــد تفاعـــل ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
فريـــق  مـــع  خليفـــة  ال  حمـــد  بـــن 
العمـــل مـــن الشـــباب البحرينـــي في 
بنـــك “إلـــى” والذيـــن أبـــدوا فخرهم 
الشـــيخ  ســـمو  بزيـــارة  واعتزازهـــم 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة وااللتقاء 
بهـــم واالســـتماع إلـــى أفكارهم في 
المجاالت المصرفية، مشـــيرين إلى 
أن كلمات ســـموه تبعـــث على الفخر 
واالعتزاز وتدفهم للمضي قدًما من 
أجـــل تطويـــر البنك وبنـــاء البحرين 

الحديثة في المجاالت المصرفية.
وقـــام البنـــك بتوفيـــر فـــرص العمل 
والتدريب للشـــباب البحريني حيث 
يمثـــل الشـــباب البحريني نســـبة 80 
% مـــن الموظفيـــن فـــي بنـــك “إلى” 
و84 % نسبة منهم يمثلون أقل من 

40 سنة.
وفي ختام الجولة قّدم البنك هدايا 

تذكارية إلى سموه.

المنامة - بنا

الشيخ خالد بن أحمد



أكــد وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزياني، حرص مملكــة البحرين 
علــى مواصلــة جهودها لتحقيــق العديد من المنجــزات والمبادرات 
الرائــدة لحمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان علــى كافــة المســتويات 
في إطار من الشــراكة الفعالة بين مؤسســاتها الحكومية الرســمية 
والمجتمــع المدنــي، وبالتعــاون البنــاء مــع مجلــس حقوق اإلنســان 
التابــع لألمم المتحدة، والمفوضية الســامية لحقوق اإلنســان على 

أسس من الشفافية واالنفتاح والموضوعية.

البحريـــن  “مملكـــة  أن  وأكـــد   
تتعامـــل مـــع المســـائل المتعلقـــة 
ثقـــة  بـــكل  اإلنســـان  بحقـــوق 
واطمئنان، وإن كافة اإلجراءات 
التـــي اتخذتهـــا المملكـــة في هذا 
الســـبيل هي إجراءات صحيحة 
ومتطورة تتماشـــى مع القوانين 
والمواثيـــق الدولية، وتلبي رغبة 
شـــعب مملكـــة البحريـــن، وليس 
رغبـــة جهات أو هيئات خارجية،  
مضيًفـــا أن مملكـــة البحرين على 
أتم االســـتعداد لالستماع وتبني 
مشـــورة  أو  بنـــاءة  أفـــكار  أيـــة 
ناصحـــة أو رؤى إيجابيـــة تثـــري 
جهودنا ومساعينا الخيرة لتنفيذ 
بالخيـــر  يعـــود  مـــا  وتشـــريع كل 
مملكـــة  شـــعب  علـــى  والمنفعـــة 

البحرين أوالً وأخيًرا”.
 جـــاء ذلـــك، فـــي كلمـــة مملكـــة 
وزيـــر  ألقاهـــا  التـــي  البحريـــن 
الخارجيـــة امـــس أمـــام المؤتمـــر 
رفيـــع المســـتوى لمجلس حقوق 
اإلنســـان التابـــع لألمـــم المتحدة 
مدينـــة  فـــي  أعمالـــه  بـــدأ  الـــذي 
جنيف، وبمشـــاركة مساعد وزير 
الدوســـري،  عبـــدهللا  الخارجيـــة 
والمندوب الدائم لمملكة البحرين 
المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب  لـــدى 

والمنظمـــات الدولية األخرى في 
جنيف يوســـف بوجيري، والوفد 

المرافق للوزير.
فـــي  الخارجيـــة   وأعـــرب وزيـــر 
كلمتـــه عـــن فخـــره بـــأن تتواكب 
الســـنة األولـــى لعضويـــة مملكـــة 
حقـــوق  مجلـــس  فـــي  البحريـــن 
المســـتمر  الزخـــم  مـــع  اإلنســـان 
إلنجـــازات المملكـــة فـــي العديـــد 
مـــن مجـــاالت حقـــوق اإلنســـان، 
اإلنجـــازات  هـــذه  ترتكـــز  حيـــث 
على أسس دستورية وتشريعية 
تعكس احتـــرام مملكـــة البحرين 
بحمايـــة  الدوليـــة  والتزاماتهـــا 
حقـــوق اإلنســـان، وتتجّســـد في 
مبادرات وسياسات تترجم على 
أرض الواقـــع من منظـــور الرؤية 
الشـــاملة الحترام حقوق اإلنسان 
السياسية والمدنية واالقتصادية 
والثقافيـــة،  واالجتماعيـــة 
وتحقيق األمن والرفاه والتنمية 
للجميع، والتـــي أكد عليها ميثاق 
العمـــل الوطنـــي الذي تـــم إقراره 

في فبراير 2001م.
عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وعّبـــر   
اعتـــزاز مملكة البحرين بمواقفها 
الملتزمـــة  الثابتـــة  وسياســـاتها 
بمبادئ وأهـــداف األمم المتحدة 

في مجال حماية حقوق اإلنسان، 
المبـــادرات  فـــي  تمثلـــت  والتـــي 
الحضاريـــة الرائـــدة التـــي تبناها 
صاحـــب الجاللـــة الملك، مشـــيًرا 
فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى المبـــادرة 
الشجاعة التي تبناها جاللته في 
يوليـــو 2011م، عندما كلف لجنة 
قانونية دوليـــة لتقصي الحقائق 
بشـــأن األحـــداث التـــي شـــهدتها 
مملكـــة البحرين، والتي ترأســـها 
ا  شخصية قانونية مرموقة دوليًّ
هـــو محمـــود شـــريف بســـيوني، 
رحمه هللا، وضمت في عضويتها 
قانونيين دوليين بارزين مشهود 

لهم بالنزاهة واالحترافية.
 وقـــال الزيانـــي إنـــه تأكيـــًدا من 
جاللـــة الملك على تطبيق مبادئ 
منـــح  فقـــد  والعدالـــة  الشـــفافية 
اللجنة، بأمر ملكي، حق الوصول 
الكامـــل للمؤسســـات الحكوميـــة 
والمســـؤولين والملفات، ومقابلة 
مقتضيـــات  حســـب  تـــراه  مـــن 
إجراءاتها القانونية، مشـــيًرا إلى 
أن جاللتـــه لم يكتـــف بذلك، فقد 

حضر مع رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة وولـــي العهـــد 
نائـــب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،، الجلســـة 
المخصصـــة إلعالن تقرير اللجنة 
لتقصـــي  المســـتقلة  البحرينيـــة 
الحقائـــق، دون أن يكونـــوا علـــى 
علـــم بمـــا ســـيتضمنه التقرير من 

نتائج وتوصيات.
وأضاف وزير الخارجية أن اللجنة 
قدمـــت تقريرهـــا وتوصياتها في 
لقاء رســـمي شـــارك فيه أكثر من 
600 شـــخصية محلية وإقليمية 
ودولية، وبحضور وسائل اإلعالم 
العالميـــة، منّوًها بأن جاللة الملك 
أعلـــن دون تردد وبكل ثقة قبول 
مملكـــة البحرين كافـــة توصيات 
اللجنـــة، وأصدر أوامره الســـامية 

بتنفيذها.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إن هذه 
المبـــادرة الشـــجاعة مـــن جاللـــة 

ملك مملكـــة البحرين فريدة من 
نوعها وســـابقة دولية لم تحدث 
في تاريخ العدالة الجنائية، وهي 
دليل واضح علـــى إيمان جاللته 
المطلق بحماية حقوق اإلنســـان، 
إرســـاء  فـــي  الصادقـــة  ورغبتـــه 
دعائـــم دولـــة العدالـــة والقانـــون 
وتعزيز أســـس الوحـــدة الوطنية 
والسلم االجتماعي، مشّدًدا على 
أن مـــا أنجزتـــه مملكـــة البحريـــن 
في هذا المجال جاء متطابًقا مع 
مبادئ ســـيركوزا التـــي أصبحت 
مبـــادئ عالميـــة حســـب المعايير 

الدولية المعتمدة.
وأكد الزياني حرص جاللة الملك 
علـــى توجيه األجهـــزة المختصة 
لتكثيـــف  البحريـــن  فـــي مملكـــة 
حقـــوق  حمايـــة  علـــى  العمـــل 
اإلنســـان مـــن خـــالل مؤسســـات 
فاعلة وناشـــطة في هذا المجال، 
وهـــي عرضة للمســـاءلة من قبل 
ممثلـــي الشـــعب، باإلضافـــة إلـــى 
الترخيص للعديد من الجمعيات 
غير الحكوميـــة المتخصصة في 

مجـــال رعايـــة وحمايـــة حقـــوق 
اإلنسان.

 وأشـــار إلـــى أهميـــة المبـــادرات 
الملـــك  جاللـــة  أطلقهـــا  التـــي 
إصـــدار  بينهـــا  ومـــن  المفـــدى، 
إعـــالن مملكـــة البحريـــن لتعزيـــز 
التسامح والتعايش السلمي بين 
انتماءاتهـــا  بمختلـــف  الشـــعوب 
والثقافيـــة،  والعرقيـــة  الدينيـــة 
حمـــد  الملـــك  مركـــز  وإنشـــاء 
العالمي للتعايش السلمي، والذي 
يبـــرز منظومـــة القيـــم والمبـــادئ 
الحضـــارات  بيـــن  الجامعـــة 
إلـــى إقـــرار  والثقافـــات، مشـــيًرا 
قانـــون  البحريـــن  حكومـــة 
العقوبـــات البديلـــة، الـــذي شـــكل 
إقـــراره وتطبيقه نقلة نوعية في 
اإلصـــالح والتأهيـــل، حيث جاء 
منسجًما مع السياسات الجنائية 
حمايـــة  مجـــال  فـــي  الحديثـــة 
وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان، وآلية 
الفـــرد  تأهيـــل  إلعـــادة  حقيقيـــة 
وانخراطه في حياتـــه الطبيعية 

ومحيطه االجتماعي.

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تلّبي رغبة شعبها في التعامل الحقوقي وليس رغبة الخارج
الزياني: جاللة الملك أظهر شجاعة فريدة من نوعها في قبول نتائج لجنة تقصي الحقائق
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المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، مـــع رئيســـة مجلـــس حقـــوق 
اإلنســـان إليزابيث تيشي-فيســـبيرغر، 
اجتماعـــات  هامـــش  علـــى  وذلـــك 
الـــدورة )43( لمجلس حقوق اإلنســـان 
فـــي جنيـــف، بحضـــور مســـاعد وزيـــر 
الدوســـري،  عبـــدهللا   الخارجيـــة 
البحريـــن  لمملكـــة  الدائـــم  والمنـــدوب 
لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات 
الدوليـــة األخـــرى في جنيف، يوســـف 

بوجيري والوفد المرافق للوزير.
وخالل االجتماع، أكد وزير الخارجية 
أن عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة يولي عناية 
كبيـــرة ورعايـــة خاصـــة لتعزيز حقوق 
اإلنســـان وحماية الحريـــات والتعاون 
مـــع المنظمـــات المعنيـــة، وهـــو ما أدى 
إلـــى تحقيـــق منجزات كبيـــرة في هذا 
المجال، وتعزيز مكانة مملكة البحرين 

علـــى الصعيـــد الدولي، منوهـــا بجهود 
مجلس حقوق اإلنسان في نشر ثقافة 
حقوق اإلنســـان في جميع دول العالم، 
إلـــى  البحريـــن  مملكـــة  تطلـــع  مؤكـــًدا 
االرتقاء بالتعاون والتنســـيق المشترك 
مع مجلس حقوق اإلنسان لمستويات 
أرحب بما يخدم األهداف المشـــتركة. 
مـــن جانبها، هنأت تيشي-فيســـبيرغر، 

الملكيـــة  الثقـــة  نيلـــه  علـــى  الزيانـــي 
مـــن صاحـــب الجاللـــة الملـــك وتعيينه 
وزيـــًرا للخارجيـــة، منوهـــة بمشـــاركته 
فـــي اجتماعـــات الـــدورة )43( لمجلس 
أملهـــا  عـــن  معربـــة  اإلنســـان،  حقـــوق 
بمزيـــد من التعاون فـــي مجال حقوق 
اإلنسان، متمنية لمملكة البحرين دوام 

التقدم واالزدهار.

جاللة الملك يولي عناية كبيرة بتعزيز حقوق اإلنسان

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الدولـــة  وزيـــر  مـــع  امـــس،  الزيانـــي، 
المكلـــف بحقـــوق اإلنســـان والعالقات 
المغربيـــة  بالمملكـــة  البرلمـــان  مـــع 
علـــى  الرميـــد،  المصطفـــى  الشـــقيقة 
 )43( الـــدورة  اجتماعـــات  هامـــش 

لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف.
وأثناء االجتماع، أشـــاد وزير الخارجية 
بعمـــق العالقـــات األخويـــة والتاريخيـــة 
الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين 
والمملكة المغربية الشقيقة، التي تستند 
على أسس ثابتة من االحترام والتقدير 
المتبـــادل والعمـــل المشـــترك، منوًها بما 
تتســـم بـــه العالقات مـــن تميـــز وازدهار 
بفضـــل اإلرادة والحرص المشـــترك على 
المضـــي بمختلف مجـــاالت التعاون بين 
البلديـــن لمســـتويات أرحـــب بمـــا يدعـــم 
مصالحهمـــا ويعود بالنفع على شـــعبيهما 

المغربيـــة  للمملكـــة  متمنًيـــا  الشـــقيقين، 
الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء.

ومـــن جانبـــه، هنأ وزيـــر الدولـــة المكلف 
بحقوق اإلنســـان والعالقات مع البرلمان 
بالمملكـــة المغربيـــة، الزيانـــي على الثقة 
الملكيـــة الســـامية من لدن عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفـــة، بتعيينـــه وزيـــًرا للخارجيـــة، 
معرًبـــا عن اعتزازه وتقديره بما تمتاز به 
العالقات األخوية بين البلدين من متانة 
وقـــوة، مشـــيًدا بجهود مملكـــة البحرين 
فـــي ترســـيخ حقوق اإلنســـان وســـجلها 
الصعيديـــن  باإلنجـــازات علـــى  الحافـــل 

اإلقليمي والدولي.

الملكيــة بالثقــة  الزيانــي  مهنًئــا  المغربــي  الســفير 

وزير الخارجية: عالقاتنا مع المغرب تستند على أسس ثابتة من االحترام

وزير الدولة المغربي

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

استضافت جمعية رجال األعمال رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا في المنتدى الذي عقدته الجمعية بنادي كابيتال كلوب بالمرفأ المالي مساء 
أمس ليكون متحدثا رئيسا في حوار مفتوح بعنوان “مبادرات الطاقة المستدامة في مملكة البحرين.. آفاق واعدة”.

ميـــرزا  اســـتعرض  المنتـــدى  وخـــالل 
عـــددا من المحـــاور المهمة في مشـــاريع 
وإنجـــازات مملكـــة البحرين فـــي مجال 
الطاقـــة،  وكفـــاءة  المســـتدامة  الطاقـــة 
مـــن  التـــي  المبـــادرات  عـــن  وتحـــدث 
شـــأنها التحفيـــز فـــي هـــذا المجـــال؛ من 
التـــي  الشـــاملة  التنميـــة  أجـــل تحقيـــق 
المواطنيـــن  علـــى  العـــام  بالنفـــع  تعـــود 
والمقيميـــن، وضمـــان اســـتدامة الطاقة 
لألجيال القادمة؛ للوصول إلى األهداف 
المنشـــودة لرؤية مملكة البحرين 2030، 
فـــي ظـــل مـــا توليـــه القيـــادة الحكيمـــة 

والحكومة من االهتمام البالغ بتشـــجيع 
وتنويـــع  النظيفـــة  الطاقـــة  اســـتخدام 
مصادر الطاقة والمحافظة على الموارد 

الطبيعية.
كما استعرض ميرزا الفرص االستثمارية 
المتاحـــة في مجـــال الطاقـــة المتجددة 
وكفاءة الطاقة للشـــركات والمؤسســـات 
المحلية والعالمية، حيث وصل مجموع 
إلـــى مـــا  االســـتثمار فـــي هـــذا القطـــاع 
يقـــارب 170 مليـــون دوالر حتـــى اآلن، 
كما اســـتعرض المشـــاريع القائمة أو تلك 
التي يتـــم تنفيذها في مملكـــة البحرين 

عـــن  يزيـــد  مـــا  والتـــي ســـتنتج  حاليـــا، 
175 ميغـــاوات من الطاقـــة النظيفة بما 
ســـيحقق األهـــداف الوطنيـــة المحـــددة 
بنسبة 5 % من الطاقة المتجددة بحلول 
العام 2025، كما ذكر ميرزا بأن هناك 22 
مبادرة يتم العمل عليها لتحسين كفاءة 
الطاقـــة وترشـــيد اســـتهالكها للوصـــول 
الى نســـبة 6 % بحلول العـــام 2025 بما 
ســـيوفر على الحكومة مبالـــغ تصل إلى 
230 مليـــون دينـــار، وخلـــق فـــرص عمل 
جديـــدة للمواطنيـــن فـــي هـــذا المجـــال 

الواعد.

ميـــــــرزا: 170 مليــــــون دوالر مــجـمـــــــــوع االستثمــــــارات فـــــي مجــــــال الطــــاقــــــة

الحكومة ستوفر 230 مليون دينار بحلول 2025



“أمانة الشورى”: خطة احترازية للتعامل مع “كورونا”

تجنيب ارتياد المساجد والمآتم للعائدين من السفر

ــل ــاعات العمـ ــال سـ ــازات خـ ــات والقفـ ــس الكمامـ ــن بلبـ ــزام الموظفيـ إلـ

“الجعفرية” تصدر عددا من اإلرشادات وتشكل فريق عمل لمتابعة تكليف مجلس الوزراء

أكــد األميــن العــام لمجلــس الشــورى المستشــار أســامة العصفــور أن األمانــة 
العامــة للمجلــس وضعت خطــة احترازية وتوعوية لمنتســبي األمانة العامة؛ 
مــن أجــل التعامــل مع فيروس كورونا )كوفيد 19(، وذلك بناًء على توجيهات 
من رئيس المجلس علي الصالح، وحرًصا على سالمة الموظفين واالطمئنان 

على صحتهم.

الصحـــة  لجنـــة  إنَّ  العصفـــور  وقـــال 
والســـامة باألمانـــة العامـــة للمجلـــس 
توعـــوي  برنامـــج  بتنفيـــذ  بـــدأت 
للموظفيـــن، فـــي كيفيـــة الحفاظ على 
أعلـــى درجـــات الوقايـــة، وذلـــك عـــن 
الورقيـــة،  المطويـــات  توزيـــع  طريـــق 
ووضـــع الملصقات في كافـــة المباني، 
المعلومـــات  إرســـال  إلـــى  إضافـــة 
اإللكترونـــي  البريـــد  عبـــر  التوعويـــة 

لجميع منتسبي األمانة العامة.
عمـــدت  اللجنـــة  أنَّ  العصفـــور  وذكـــر 

إلـــى التواصل والتنســـيق مع عدد من 
وزارة  فـــي  والمعنييـــن  المســـؤولين 
االحترازيـــة  الخطـــة  حـــول  الصحـــة 
التي تم اعتمادهـــا، إضافة إلى توفير 
المنشورات التوعوية، واالطاع على 
آخر المســـتجدات المتعلقـــة بفيروس 
كورونـــا، مشـــيًرا إلـــى أنـــه تـــم اتخـــاذ 
اإلجراءات الازمة لزيادة عدد أجهزة 
التعقيـــم المتوفرة في مباني وإدارات 

المجلس واألمانة العامة.
وأشـــار العصفـــور إلـــى أنه تـــم إباغ 

الشـــركات المعنيـــة بتوفيـــر خدمات 
النظافـــة والدعـــم للمجلس، بضرورة 
الكمامـــات  بلبـــس  موظفيهـــا  إلـــزام 
العمـــل،  والقفـــازات خـــال ســـاعات 
إلـــى جانـــب تدريبهـــم علـــى الطـــرق 
ومســـح  تنظيـــف  فـــي  الصحيحـــة 

األرضيـــات واألســـطح، واســـتخدام 
الصابـــون والمعقـــم لأليـــدي، إضافة 
إلـــى الحـــد مـــن اســـتعمال األوانـــي 
االســـتخدام،  المتعـــددة  الزجاجيـــة 
واســـتبدالها بأواني  ُتســـتخدم لمرة 

واحدة.
ولفـــت األمين العام لمجلس الشـــورى 
لمنتســـبي  إرشـــادات  هنـــاك  أّن  إلـــى 
بضـــرورة  للمجلـــس  العامـــة  األمانـــة 
التواصـــل مـــع إدارة الموارد البشـــرية 
فـــي حالـــة شـــعور أي مـــن الموظفيـــن 
بظهور أية أعـــراض بفيروس كورونا، 
علـــى  الموظفيـــن  حـــث  جانـــب  إلـــى 
اإلفصاح عن آخر الدول التي سافروا 
إليهـــا خال األســـابيع الماضية، وذلك 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  التخـــاذ 

والوقائية المعتمدة في هذا الشأن.

بنـــاًء علـــى التوجيـــه الصـــادر مـــن مجلس 
االعتياديـــة  جلســـته  خـــال  الـــوزراء 
األســـبوعية برئاسة ولي العهد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة بشـــأن بتكليف 
والجعفريـــة  الســـنية  األوقـــاف  إدارتـــي 
بالمســـاهمة فـــي حملـــة التوعيـــة الوطنية 
 19 بفيـــروس كورونـــا المســـتجد كوفيـــد 
وبنـــاًء علـــى الخطـــاب الـــوارد مـــن وزيـــر 
العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف 
الملصقـــات  توزيـــع  إلـــى  اإلدارة  بـــادرت 
التوعوية التي أصدرتهـــا الحملة الوطنية 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
على المســـاجد والمآتم والحســـينيات في 
مختلـــف مناطق البحريـــن. وصرح رئيس 
األوقـــاف الجعفريـــة يوســـف الصالـــح بأن 

إدارة األوقـــاف الجعفرية قامت بتشـــكيل 
فريق عمل لمتابعة هذا التوجيه، ويتكون 
الفريـــق مـــن ثاثـــة أقســـام هـــي: اإلعـــام 
والعاقات العامة وقسم البحوث وشؤون 
الهندســـية  الخدمـــات  وقســـم  المســـاجد 
الملصقـــات  هـــذه  لتوزيـــع  والصيانـــة 
علـــى وجـــه الســـرعة بمقتضـــى التوجيـــه؛ 
للمساهمة في تعزيز الصحة العامة. وعلى 
صعيـــد متصـــل أصـــدرت اإلدارة نصائـــح 
وإرشـــادات توجيهيـــة لمرتادي المســـاجد 
والمآتـــم ومواكب العـــزاء. وتضمنت عددا 

من االرشادات المهمة، وهي:
الصحيـــة  بالتعليمـــات  التـــام  االلتـــزام   1-
والجهـــات  الصحـــة  وزارة  عـــن  الصـــادرة 

الرسمية المختصة.
والمآتـــم  المســـاجد  ارتيـــاد  تجنـــب   2-
والمواكـــب بالنســـبة للعائديـــن من الســـفر 
عمومـــا، والقادميـــن مـــن الدول المتفشـــي 

فيها المرض خصوصا.
والمآتـــم  المســـاجد  ارتيـــاد  تجنـــب   3-
والمواكب بالنســـبة للمرضى عموما وذوي 

األمراض المزمنة خصوصا.
والمآتـــم  المســـاجد  ارتيـــاد  تجنـــب   4-
والمواكـــب بالنســـبة لكبار الســـن خصوصا 

المصابين بأمراض مزمنة.
-5 اإلبقاء على مسافة كافية في الجلوس 

داخل المسجد / المأتم.
-6 تجنـــب التقبيل عنـــد التحية واالكتفاء 

بالسام فقط.
-7 تجنـــب اصطحاب األطفال عند حضور 

المساجد والمآتم والمواكب.
-8 تجنـــب جميـــع الفعاليـــات العامـــة فـــي 
األماكـــن التي يعلـــن عن اكتشـــاف حاالت 

مصابة فيها.
-9 غســـل اليديـــن جيدا بالمـــاء والصابون 
أو المواد المطهرة األخرى التى تســـتخدم 

لغســـيل اليديـــن، خصوصا بعد الســـعال أو 
العطس.

-10 المحافظة على النظافة الشخصية مع 
الحرص على نظافة األسطح واألرضيات. 
وتجنـــب مامســـة العينين واألنـــف والفم 

باليدين.
-11 ارتـــداء الكمامـــات عنـــد التعامـــل مـــع 
حاالت مشـــتبه إصابتها، والمحافظة على 

العادات الصحية.
-12 تجنـــب البقـــاء لفتـــرات طويلـــة فـــي 
األماكن المغلقة واالقتصار على الصلوات 

وأوقات القراءة الحسينية فقط.
-13 اســـتخدام المناديـــل عنـــد الســـعال أو 
العطس والتخلص منها في ســـلة النفايات 

بطريقة صحيحة.
المكشـــوف  األكل  تنـــاول  تجنـــب   14-
المأمونـــة  باألطعمـــة  عنـــه  واالســـتعاضة 

صحيا.
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ضرورة االمتناع عن السفر إلى الدول الموبوءة
ـــا” “األعلـــى اإلســـامي” يدعـــو للتحلـــي بالمســـؤولية الازمـــة لمواجهـــة “كورون

أصــدر المجلــس األعلى للشــؤون اإلســالمية أمس بيانا جاء فيما يلــي: يتابع المجلس 
باهتمــام بالــغ تداعيــات انتشــار فيــروس الكورونــا )كوفيــد 19( فــي العالــم، ووصولــه 
مؤخًرا إلى بالدنا العزيزة، وإنه ليثمن عالًيا في هذا الصدد الجهود الحكومية الكبيرة 

في مواجهة هذا الفيروس، والحد من آثاره.

وإن هللا ســـبحانه وتعالى حـــث في كتابه 
الكريـــم على الطهـــارة، واعتبرها من أرقى 
الســـلوكيات التي تؤهل العبد ليفوز بحب 
هللا تعالى لمن يتصف بها، فيقول سبحانه 
اِبيَن َوُيِحبُّ  وَّ وتعالـــى: ))ِإنَّ اللََّه ُيِحـــبُّ التَّ
التوجيهـــات  جـــاءت  كمـــا  ِريـــَن((.  اْلُمَتَطهِّ
النبويـــة بالتحذيـــر مـــن العـــدوى، فيقـــول 
رســـول هللا )ص(: “إذا ســـِمعتم بالطاعـــون 
بأرٍض فا تدخلوها، وإذا وَقع بأرٍض وأنتم 
فيهـــا فا َتخرجـــوا منها”، كما حـــذر ونهى 
النبي من بعض السلوكيات الخاطئة التي 
تصيب المجتمع باألوبئة وانتشـــار المرض 

حتى أنه نهى عن أن يتنفس الشـــارُب في 
ْس  الماء بقوله: “ِإَذا َشِرَب َأَحُدُكْم َفاَ َيَتَنفَّ
ِفي اإِلَناِء”، فيجب على كل إنســـان اتخاذ 
جميع إجراءات الوقاية للعمل على حماية 
نفســـه ومجتمعـــه. فجـــاء اإلســـام ليحث 
النـــاس علـــى الوقايـــة التـــي تمنـــع الضـــرر 
وتعمل على ســـامة اإلنسان من األمراض 
آداب  اتبـــاع  والمخاطـــر وذلـــك بضـــرورة 
وســـلوكيات معّينة في الحياة للوقاية من 
األمـــراض واألوبئـــة، فالطهـــارة والنظافـــة 
في حياة المســـلم منهج حياة ألن الطهارة 
أقـــوى ســـبل الوقاية لحمايـــة المجتمع من 

األضرار والمخاطر التي تصيبه.
مـــن  انطاقـــا  المجلـــس،  يدعـــو  ولذلـــك 
الشـــرعية والوطنيـــة، جميـــع  مســـؤوليته 
المواطنيـــن والمقيمين إلى االلتـــزام التام 
بالتعليمـــات واإلجـــراءات الطبية الازمة، 
المعنيـــة؛ حفظـــا  والتعـــاون مـــع الجهـــات 
للمصلحـــة  ومراعـــاًة  واآلخريـــن،  للنفـــس 
العامـــة. ويشـــدد المجلـــس علـــى ضـــرورة 

االمتنـــاع عن الســـفر إلى الدول المتفشـــي 
فيها هذا الفيروس، ويؤكد أهمية التحلي 
بالمســـؤولية الازمـــة لـــدى كل مـــن تظهـــر 
عليـــه أعراض المـــرض، أو يأتي إلى الباد 
مـــن إحـــدى الـــدول الموبـــوءة، بـــأن يبادر 
بإخبـــار الجهـــات المعنيـــة ويتعـــاون معها؛ 

حمايًة لنفسه وأهله ومواطنيه.
كما يدعو المجلس إلى األخذ باإلجراءات 
الوقائيـــة الازمة فـــي المحافل العامة في 
ضوء توجيهات الجهات الطبية المختصة، 
وخصوًصا في صلوات الجمعة والجماعة، 
وفـــي االحتفـــاالت الدينيـــة واالجتماعية، 
وينصح كل من يشـــعر بأعـــراض ألمراض 
أن  شـــابهها  ومـــا  والســـعال  كاإلنفلونـــزا 
يتجنـــب االختاط باآلخرين، فإن ســـامة 
األنفـــس وحماية المجتمعـــات من مقاصد 
الديـــن التـــي ال يجوز شـــرًعا التفريط فيها 

أو التساهل بحرمتها.

المنامة - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

تنفيذا لإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية الازمة للتصدي لفيروس الكورونا 
ومنـــع انتشـــاره، وعلى ضوء إلـــزام جميع مكاتب الســـفر والســـياحة بالوقف الفوري 
للعروض الترويجية للسفر إلى إيران، فقد قامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
وبالتنســـيق مع إدارة التفتيش وإدارة التســـجيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة بغلـــق اثنيـــن من مكاتب الســـفر غير المرخصـــة التي تقـــوم باإلعان عن 
عـــروض ترويجية لعـــدد من الوجهات الســـياحية ومن ضمنها إيـــران دون الحصول 
على الترخيص المطلوب. وأكدت هيئة البحرين للســـياحة والمعارض أنها مســـتمرة 
فـــي أعمال الرقابة بالتنســـيق مع جميع الجهات المختصـــة خصوصا وزارة الصناعة 
والتجارة والســـياحة ووزارة الصحة ومباشـــرة جميع االجـــراءات القانونية الرادعة 
للمخالفيـــن وإنزال أقصـــى العقوبات وفق ما تنظمه القوانين المعمول بها في مملكة 
البحريـــن ومـــا تتطلبـــه مقتضيـــات المصلحـــة العامة مشـــددة “في هذا اإلطـــار على 
المسؤولية التي تقع على عاتق مكاتب السفر والسياحة لما تتطلبه الظروف الراهنة 

من االلتزام التام بالقرارات والتعليمات الصادرة لها”.

غلق مكتبي سفريات غير مرخصين روَّجا لوجهات محظورة

المنامة - بنا

أعلنـــت وزارة الصحـــة، وفـــي إطار 
الحملة الوطنيـــة لمكافحة فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، أنهـــا ســـتقوم 
لفحـــص جميـــع  مواعيـــد  بتحديـــد 
الذيـــن  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
تواجـــدوا فـــي إيـــران خـــال شـــهر 
فبرايـــر الجـــاري؛ لضمـــان الحفـــاظ 
علـــى صحتهـــم وســـامتهم والتأكد 
من خلوهـــم من اإلصابـــة بفيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
وأهابت الـــوزارة بجميع المواطنين 
إيـــران  مـــن  القادميـــن  والمقيميـــن 
الشـــهر  قـــام بزيارتهـــا فـــي  أو مـــن 
الجاري االتصال علـــى الرقم )444( 
لجدولة موعـــد الفحص، منوهة أن 

على جميـــع المواطنيـــن والمقيمين 
اإلرشـــادات  بتطبيـــق  االلتـــزام 
مـــن  الصـــادرة  كافـــة  والتعليمـــات 
الجميـــع  ســـامة  لضمـــان  الـــوزارة؛ 
اإلجـــراءات  اتبـــاع  وضـــرورة 
االحترازيـــة، ومـــا تـــم اإلعـــان عنه 
مـــن تدابيـــر وقائيـــة وفًقـــا للمعايير 
الدوليـــة، كمـــا يتوجب علـــى جميع 
فبرايـــر  فـــي شـــهر  ايـــران  زار  مـــن 
الجـــاري البقـــاء فـــي مقـــر ســـكنهم 
فـــي غرفـــة منفصلة، حتـــى جدولة 
موعـــد الفحـــص وإتبـــاع التعليمات 
التي ســـتعطى لهم مـــن قبل الفريق 
الطبي، مع ضرورة تجنب االختاط 

باآلخرين.

“الصحة” تعتزم فحص من زاروا إيران خالل فبراير

“الصحة”: 33 إصابة بـ “كورونا” بزيادة 7 حاالت قادمة من إيران
ضــرورة التــزام الجميــع باالرشــادات والتعليمــات لضمــان سامتـهــم

أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن ارتفـــاع العـــدد اإلجمالـــي 
للحـــاالت المصابـــة إلـــى 33 حالـــة فـــي المملكـــة بعـــد 
تســـجيل 7 حـــاالت جديـــدة مصابـــة بفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، مشـــيرًة إلـــى أن الحـــاالت تـــم اكتشـــافها 
قبـــل دخولها مملكة البحريـــن وهي لمواطنات قادمات 
عـــن طريق رحات جوية غير مباشـــرة مـــن إيران عبر 
مطار البحرين الدولـــي، حيث أجريت لهم الفحوصات 
الازمـــة فـــور وصولهـــن إلـــى مطـــار البحريـــن الدولـــي 
فـــي القاعـــة المخصصـــة لذلـــك وتـــم وضعهـــن بالحجر 
الصحـــي االحترازي، وتابعت الوزارة أن فور االشـــتباه 
بإصابتهـــن بالفيـــروس تـــم اتخاذ اإلجـــراءات الصحية 
الازمة وأظهـــرت نتائج التحاليـــل المخبرية إصابتهن 
بالفيـــروس، وعلى إثرها تم اتخـــاذ اإلجراءات الازمة 
لنقلهـــن فـــوًرا إلـــى مركز إبراهيـــم خليل كانـــو الصحي 

بمنطقة السلمانية لتلقي العاج والرعاية الازمة.

هـــي  الحـــاالت  إحـــدى  أن  الصحـــة  وأوضحـــت وزارة 
لمواطن قادم أيضا من إيران وقد وصل إلى الباد قبل 
إعان إيران انتشـــار فيروس الكورونا )كوفيد 19( في 
مدنهـــا، وقد قام باالتصـــال بالرقم المخصص 444 فور 
شـــعوره باألعـــراض المرتبطـــة بفيـــروس الكورونا وتم 
نقله باإلســـعاف المخصص لمثل هـــذه الحاالت واتباع 
اإلجراءات المعمول بها لعزله ومتابعة عاجه، والقيام 
بعـــزل وفحص المخالطيـــن له في المراكـــز المخصصة 
لذلـــك. وتهيب الـــوزارة بجميع المواطنيـــن والمقيمين 
القادميـــن مـــن إيـــران أو مـــن قـــام بزيارتها في الشـــهر 
الجـــاري بضـــرورة االتصـــال علـــى الرقـــم 444 لجدولة 
موعدًا للفحص حيث أنهم قد يشكلون مصدرًا النتشار 

الفيروس بين عائاتهم والمجتمع.
منوهـــًة الـــوزارة بأهمية التـــزام الجميـــع بتطبيق كافة 
اإلرشـــادات والتعليمـــات الصادرة عنها لضمان ســـامة 
الجميـــع وضرورة اتباع اإلجراءات االحترازية، وما تم 

اإلعان عنه من تدابيـــر وقائية وفًقا للمعايير الدولية، 
كما يتوجب على جميع من زار ايران في شـــهر فبراير 
الجـــاري البقـــاء فـــي مقر ســـكنهم فـــي غرفـــة منفصلة، 
حتـــى جدولة موعـــدًا للفحص واتبـــاع التعليمات التي 
ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب 
االختاط باآلخرين، منوهة الوزارًة بأن جميع الحاالت 
المصابـــة تخضـــع لمتابعـــة مســـتمرة وعنايـــة مـــن قبل 

الفريق الطبي المختص.
وأكدت وزارة الصحة بأن صحة المواطنين والمقيمين 
أولوية قصوى وتسعى من خال ما تتخذه بالتعاون مع 
الجهـــات المعنية خاصة في المنافذ الرئيســـية للمملكة 
المتمثلة في مطار البحرين الدولي وشـــؤون الموانىء 
والماحة البحرية للحفاظ على ســـامة الحدود البرية 
والبحريـــة والجوية هي ضمن اإلجـــراءات االحترازية 
المســـافرين  وســـامة  ســـامتهم  لضمـــان  والوقائيـــة 

القادمين من إيران والدول الموبوءة.

المنامة - بنا

الجنبية - المحافظة الشمالية

المنامة - بنا

انطاقًا مـــن الحرص والمســـؤولية 
الصحيـــة والوطنيـــة، أكـــد محافظ 
المحافظة الشـــمالية علي العصفور 
والتقييـــد  الحـــرص  ضـــرورة 
الوقائية  واإلرشـــادات  بالتعليمـــات 
لتجنـــب اإلصابة بفيـــروس كورونا 
كوفيـــد 19 عبـــر تجنـــب التجمعات 
المزدحمـــة  األماكـــن  فـــي مختلـــف 
خصوصـــًا فـــي المناطـــق التـــي تـــم 
فيهـــا اإلعـــان عـــن وجـــود إصابـــة 
أو اشـــتباه بالفيـــروس، داعيـــًا إلـــى 
عـــدم التهويـــل واإلثـــارة واســـتقاء 
المعلومات من مصادرها الرســـمية، 
األخبـــار  وتـــداول  نقـــل  وعـــدم 
والمعلومات المغلوطة في وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي، جـــاء ذلـــك 
باإلشارة إلى المستجدات الصحية 
الراهنـــة بعـــد اإلعان عن تســـجيل 
عدد مـــن الحاالت المؤكـــد إصابتها 

بالفيروس.
ودعـــا العصفـــور فـــي بيـــان أمـــس، 
القائميـــن علـــى مختلـــف الفعاليات 
خصوصـــًا  والدينيـــة،  االجتماعيـــة 
والمواكـــب  والمآتـــم  المســـاجد 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  الحســـينية 
المحافظـــة الشـــمالية إلـــى تطبيـــق 
التـــي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
والجهـــات  الصحـــة  وزارة  أعلنتهـــا 
فـــي تجنـــب  المختصـــة،  الرســـمية 
التجمعـــات العامـــة في المناســـبات 
االجتماعيـــة والدينيـــة، ســـواًء في 
األماكن المقفلة كالمســـاجد والمآتم 
المفتوحـــة  األماكـــن  أو  والقاعـــات 
التي تستقطب التجمعات البشرية 
كمواكـــب العزاء وغيرها، داعيًا هللا 
العلـــي القديـــر أن يحفـــظ البحرين 
وأهلهـــا، وأن يديم علينا نعمه كافة 
باألمن واآلمان والصحة والعافية.

أعلنــت شــؤون الطيــران المدنــي فــي مملكــة البحريــن عــن تقليل 
عــدد الرحــالت القادمــة مــن دول المنطقــة وتمديــد تعليــق جميع 
الرحــالت القادمــة من مطار دبي الدولي ومطار الشــارقة الدولي 
لمــدة 48 ســاعة إضافيــة ضمــن اإلجــراءات االحترازيــة؛ للحفاظ 
علــى ســالمة المواطنيــن والمقيمين مــن فيروس كورونــا )كوفيد 

19( ومكافحته والتصدي له.
عنايـــة  أمـــس،  بيـــان  فـــي  ولفتـــت 
المســـافرين البحرينيين والمقيمين 
المتواجديـــن في الـــدول الموبوءة 
 )19 )كوفيـــد  الكورونـــا  بفيـــروس 
االتصـــال علـــى الرقـــم 17227555 
+973. وأكدت بأنها تقوم بالتعاون 
مع كافـــة الجهـــات المعنيـــة باتخاذ 
مـــن  للوقايـــة  الازمـــة  التدابيـــر 
 ،)19 )كوفيـــد  الكورونـــا  فيـــروس 
واتبـــاع ما تم اتخاذه من إجراءات 
احترازية في هذا الشـــأن لمكافحة 

 )19 )كوفيـــد  الكورونـــا  فيـــروس 
للحفـــاظ  انتشـــاره  مـــن  والحـــد 
علـــى صحـــة وســـامة المواطنيـــن 
شـــؤون  وشـــددت  والمقيميـــن. 
الطيـــران المدنـــي فـــي هـــذا الصدد 
علـــى جميـــع المســـافرين بضـــرورة 
التوعويـــة  باإلرشـــادات  االلتـــزام 
فيـــروس  مـــن  الوقايـــة  وطـــرق 
الكورونا )كوفيد 19( التي أصدرتها 
مـــع  والمتوافقـــة  الصحـــة  وزارة 

المعايير الدولية.

محافظ الشمالية: التقيد باإلرشادات لتفادي اإلصابة بـ “كورونا”

“شؤون الطيران المدني”: تقليل عدد 
الرحالت القادمة من دول المنطقة



فتح التسجيل للراغبين باالشتراك في فعاليات سباق العوامات

أعلن نادي روتاري السلمانية عن فتح باب التسجيل أمام 
 Raft“ الراغبين بالمشـــاركة في فعاليات ســـباق العوامات
Race” الخيري خالل نســـخته الواحـــدة واألربعين، بدءا 
مـــن األحد المقبـــل وحتى 31 مارس المقبـــل بالطريقتين 

الهاتفية والمباشرة.
ووجـــه النـــادى الدعـــوة إلـــى جميـــع قطاعـــات األعمـــال 
واألفراد والمؤسســـات للمشاركة في أضخم حدث سنوي 
رياضـــي خيري على مســـتوى المملكـــة ، والمقرر انطالقه 
رســـميا بتاريـــخ17 أبريـــل 2020 بفنـــدق ومنتجـــع البندر 
بسترة، والذي يحمل هذا العام شعار “بيت األمل” لترميم 

وتأهيل بيوت األسر البحرينية ذوي الدخل المحدود.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــدت أميرة إســـماعيل رئيس ســـباق 
العوامـــات والرئيـــس القـــادم للنـــادي 2020/2021 أن هذا 
الســـباق الســـنوي الـــذي دأب النادي على تنظيمه ســـنوًيا، 
يأتي انطالقا من الـــدور المجتمعي للنادي، وحرصه على 
تنميـــة وتعزيـــز العمل التطوعي الخيري فـــي المملكة من 
خالل المشـــاركة في المبادرات التنموية التي تســـهم في 

نماء وتقدم المجتم.
وأوضحـــت بـــأن شـــعار الســـباق لهذا العـــام “بيـــت األمل” 
يعكس في فكرته، القيم المجتمعية المتأصلة في شـــعب 
البحريـــن، مشـــيرة إلـــى أن الهـــدف مـــن الســـباق هو جمع 
التبرعـــات لترميم عدد مـــن المنازل األكثر حاجة للترميم 
والتي يعاني ســـاكنوها صعوبة العيش فيها، وهي بوضع 
متهالـــك مـــن خالل إتاحـــة الفرصة لألفراد والمؤسســـات 
للمشاركة في سباق خيرى يخصص ريعه بالكامل لصالح 

تلك المبادرة التي دشنها النادي.
وأشـــادت إســـماعيل بالجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلها كافة 
أعضاء النادي رغبة في مواصلة النجاحات السنوية لهذا 
الحـــدث الخيـــري الـــذي أصبح واحـــدا من أكبـــر األحداث 
الرياضية الخيرية في المملكة ونموذج متفرد في كيفية 

الربط بين الرياضة والخير.
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أكــدت منتســبات برنامــج “المربيــة والمعلمــة الوطنيــة” أهمية هــذا البرنامج بالنســبة 
للعامــات فــي دور وريــاض األطفــال؛ لتعزيــز مهاراتهــن العلميــة واإلداريــة وضمــان 
اســتقرارهن الوظيفــي، وتفعيــل طاقاتهــن وقدرتهــن علــى العطــاء، إضافــة إلــى األثر 
الكبيــر المنشــود لهــذا البرنامــج على الطفل نفســه لناحية تنشــئة جيــل جديد بطريقة 
صحيحــة منــذ مراحلــه العمرية المبكرة، وهو ما يعزز االســتقرار األســري والمجتمعي 

ويرسم مستقبا أكثر ازدهارا لمملكة البحرين.

وفـــي تصريحـــات لهـــن فـــي ختـــام أعمال 
المرحلـــة التدريبيـــة للمســـتوى الثالث من 
هذا البرنامـــج، التي جرى تخصيصها لفئة 
فـــي  والعامـــالت  واإلداريـــات  المديـــرات 
دور وريـــاض أطفال موزعـــة على مناطق 
المنتســـبات  أشـــارت  مختلفـــة،  بحرينيـــة 
إلـــى أهمية هذا البرنامـــج الذي يعد إحدى 
المبـــادرات التـــي ينفذهـــا المجلس األعلى 
البحريـــن  جامعـــة  مـــع  بالتعـــاون  للمـــرأة 
إعـــداد  فـــي  “تمكيـــن”،  العمـــل  وصنـــدوق 
علـــى  وتدريبهـــن  والمديـــرات  المعلمـــات 
كيفية مواكبـــة التطور الكبير بالتعامل مع 
األطفال علمًيا وذهنًيا وسلوكًيا في رياض 
األطفال على امتداد محافظات البحرين.

وأكـــدن أهميـــة التدريب الـــذي تلقينه في 
أعمـــال الـــدورة الثالثة مـــن البرنامج التي 
أقيمت ف مركز دراسات الطفولة بجامعة 
البحرين، وأشرف عليها نحو 20 مدربا من 
أســـاتذة الجامعة، وتضمنـــت تأهيلهن في 
أربع مجاالت أساســـية هي القيادة الفعالة 
والتأثيـــر، وتنميـــة القوى العاملـــة، وإعداد 
الموازنـــة الســـنوية، والتخطيـــط، إضافـــة 
إلـــى تزويدهن بمعلومـــات ومهارات حول 
كيفيـــة التعامـــل مـــع احتياجـــات األطفال 
التعليميـــة والتربوية المختلفـــة، ومراقبة 
الجســـدي  نمـــوه  وتطـــور  الطفـــل  أداء 
البيئـــة  وتهيئـــة  والســـلوكي،  والحركـــي 
المحيطة به في دار الحضانة أو الروضة.

تطوير مهارات معلمات رياض األطفال

وقالـــت مديـــرة روضـــة أنـــوار الغديـــر في 
منطقـــة توبلـــي زينـــب علـــي، إن لبرامـــج 
“المربيـــة والمعلمة الوطنيـــة” فائدة كبيرة 
للعامـــالت فـــي رياض األطفـــال، من حيث 
والتـــزود  التدريســـية  مهاراتهـــن  تطويـــر 

بالمعلومـــات التربويـــة والعلميـــة الحديثة 
مجـــال  فـــي  الخبـــرات  علـــى  والحصـــول 
مهـــارات  وتطويـــر  التدريـــس،  طرائـــق 
معلمات رياض األطفال في تقديم الدرس 
بشـــكل جذاب وشيق، وتشـــجيع األطفال 
والثناء على اســـتجاباتهم، وعمل وســـائل 

تعليمية تتصف بالجمال والتأثير.
كمديـــرة  تعمـــل  التـــي  زينـــب  وأشـــارت 
للروضة منذ نحو 7 ســـنوات إلى أنها سبق 
وأن اتبعت دورة تدريبية مماثلة في العام 
2016، وقالت “هناك تطور وفرق كبير بين 
الدورتيـــن، يفرضـــه تطور العلـــوم وجدية 
القائمين علـــى هذا البرنامـــج، واعتقد أننا 
أمام مرحلة جديدة للنهوض بواقع رياض 
األطفال في البحرين، التي تشكل المعلمة 
أحـــد أهـــم أركانهـــا”. وتحدثـــت زينب عن 
عملهـــا على نقل المعـــارف والمهارات التي 
تحصلت عليها في هذا البرنامج التدريبي 
اإلداري  الـــكادر  عضـــوات  كافـــة  إلـــى 
والتدريسي في روضتها، وقالت “الحظت 
منذ ذلـــك الوقت مدى التقـــدم الذي بدأت 
الروضـــة تحققـــه على مختلـــف األصعدة، 
خصوصـــا علـــى الطفـــل الذي ال يســـتطيع 
في هـــذه المرحلة العمريـــة المبكرة الكالم 
أو التعبيـــر عـــن ذاتـــه، وإنمـــا يجـــب علـــى 
المدرســـة استكشـــاف ذلك والتنبه لوجود 
أيـــة تحديـــات ســـلوكية قـــد يعانـــي منهـــا 

الطفل والتعامل معها بطريقة علمية”.

أساليب إدارية حديثة

مـــن جانبها، أكدت صاحبة ومديرة روضة 
الرضـــا مـــروة جمعـــة أهميـــة مـــا يقـــوم به 
برنامـــج “المعلمـــة والمربيـــة الوطنية” من 
تقديـــم تدريب نوعـــي لمديـــرات روضات 
األطفال أيًضا وليس المعلمات والمربيات 

كمديـــرات  “اســـتطعنا  وأضافـــت  فقـــط، 
مـــن خـــالل هـــذا البرنامـــج التعـــرف علـــى 
األســـاليب اإلداريـــة الحديثـــة فـــي رياض 
ودور األطفال، وبما يســـهم فـــي بناء بيئة 
عمـــل صحيحة داخل الروضة، إضافة إلى 
تشـــارك خبراتنـــا مـــع بعضنـــا البعـــض ومع 
الخبراء القائمين على البرنامج، والخروج 

بفائدة مشتركة للجميع”.
وأشارت إلى أهمية هذا البرنامج في منح 
الكادر التدريســـي واإلداري مـــن المعلمات 
عـــن  الوظيفـــي  االســـتقرار  والمربيـــات 
طريق تشـــجيع دور ورياض األطفال على 
اســـتقطاب وتوظيف المعلمات المؤهالت، 
ومنحهـــن عقـــود عمـــل دائمـــة وحصولهن 
علـــى جميـــع حقوقهـــن كموظفـــات، وذلك 
بعـــد تعـــاون المجلـــس األعلـــى للمـــرأة مع 
“تمكيـــن” فـــي هـــذا الموضـــوع مـــن خالل 

برنامج “المربية والمعلمة الوطنية”.
وأضافـــت أن هنـــاك أطفـــاال يعانـــون مـــن 
صعوبـــات تعلـــم وربمـــا يكونـــون مصابين 
بالتوحـــد، أو أمـــراض نفســـية أو مشـــاكل 
ســـلوكية، وعبـــر هـــذا البرنامـــج التدريبي 
تعلمنـــا كيـــف نستكشـــف هـــذه الحـــاالت، 
ونتعامـــل مع الحـــاالت البســـيطة، ونحيل 
الحـــاالت الصعبـــة إلـــى المراكـــز المختصة 

بالتعاون مع ولي أمر الطفل.

ترسيخ ممارسات تربوية فعالية

وأشـــادت مديـــر روضة الفاتـــح مي فوزي 
بتنوع مفـــردات برنامج “المعلمة والمربية 
الوطنيـــة”، وقالت “اعتقد أن هذا البرنامج 
النوعـــي نجح في خلـــق مجموعة متميزة 

من معلمات ومديرات بحرينيات، وتعميم 
األســـاليب الحديثـــة فـــي اإلدارة والتعليم 
علـــى مختلف ريـــاض األطفال، وترســـيخ 
الممارســـات التربوية الفعالـــة والصحيحة 
لرفع مستوى األداء في الرياض وتحسين 
بيئـــة العمـــل في ريـــاض األطفال بالنســـبة 
وتحســـين  والفنيـــة،  اإلداريـــة  للهيئـــة 

المخرجات على المدى الطويل”.
وأشـــارت إلى أهميـــة البرنامج في تدريب 
المنتســـبات علـــى األطـــر التربويـــة التـــي 
يرتكـــز عليهـــا العمل فـــي ريـــاض األطفال 
ومبدأ التعلم الذاتي وكيفية تنظيم البيئة 
التربويـــة داخـــل الروضة وحتـــى خارجها 
والتعرف على خصائص نمو طفل الروضة 
وأســـاليب التعامـــل معه وتوجيه ســـلوكه 
وشـــروط  ومواصفـــات  نمـــوه  ومتابعـــة 
برنامج األطفال وإعـــداد فقرات البرنامج 

وأساليب المراقبة.

بناء مهارات

مـــن جانبهـــا، قالت المديرة المســـاعدة في 
روضـــة الفيصـــل ســـحر محمـــد، إن بنـــاء 
ومربيـــات  ومعلمـــات  مديـــرات  مهـــارات 
رياض األطفال من خالل برنامج “المربية 
والمعلمة الوطنية” يسهم في تعزيز ثقتهن 
بأنفسهن، ويزيد من تنافسيتهن في سوق 
العمـــل، وينعكـــس إيجابا علـــى انتاجيتهن 

وقدرتهن على العطاء.
وســـحر لديها خبرة أكثر من 20 ســـنة في 
المجال، وبـــدأت حياتها كمعلمة وتدرجت 
تشـــير  روضـــة،  مديـــرة  أصحبـــت  حتـــى 
إلـــى أن هـــذا البرنامـــج يســـهم أيضـــا فـــي 

النهوض بواقع رياض ودور األطفال ككل، 
خصوصا مع زيادة الطلب على هذه الدور 
والريـــاض في البحرين؛ نتيجة لتغير نمط 
الحياة وحاجة األهل لمن يعتني بأطفالهم 
االعتنـــاء الصحيح، ويســـهم البرنامج في 
توحيـــد الرؤى المســـتقبلية بشـــأن تطوير 
ريـــاض األطفـــال لتواكب كل مـــا يطرأ من 
حداثـــة وتطويـــر علـــى مـــا يخـــص الطفل 

والطفولة.

إعداد أطفال متميزين

روضـــة  فـــي  اإلداريـــة  المشـــرفة  أكـــدت 
برنامـــج  أهميـــة  عيســـى  ربـــاب  الرعايـــة 
المعلمـــة والمربيـــة الوطنيـــة فـــي تدريـــب 
المعلمـــات والمربيـــات على إعـــداد أطفال 
متميزين بســـلوكهم ومهاراتهم وقدراتهم 
العقلية، وقالت “بدأنا بالفعل نلمس تطورا 
كبيـــرا على األطفال، وتعززت ثقة األهالي 

وأولياء األمور بالروضة”.
وأردفت “أعمل منذ أكثر من 15 ســـنة هذا 
المجال، وأســـتطيع التأكيد على أن العمل 
فـــي ريـــاض ودور األطفـــال فـــي البحرين 
يشـــهد حاليـــا نقلـــة نوعيـــة نتيجـــة إليالء 
المدرسات والمربيات فيه االهتمام الالزم 
من قبـــل المجلس األعلى للمـــرأة وجامعة 
البحرين وتمكين، وهذا بال شك سينعكس 
علـــى إيجابـــا علـــى المدرســـات والمربيات 
وعلـــى األطفـــال أيضـــا، وعلـــى مســـتقبل 

البحرين ككل.
واختتمـــت فـــي جامعـــة البحريـــن أخيـــرا 
المرحلـــة التدريبيـــة للمســـتوى الثالث من 
المشـــاركات في برنامج “المربية والمعلمة 

المديـــرات  لفئـــة  والموجـــه  الوطنيـــة” 
واإلداريـــات العامـــالت فـــي دور وريـــاض 
أطفـــال، موزعـــة علـــى مناطـــق بحرينيـــة 
بقدراتهـــن  النهـــوض  بهـــدف  مختلفـــة، 
وكفاءاتهـــن المهنيـــة واإلداريـــة فـــي إطار 
هـــذا البرنامج الذي يعد إحـــدى المبادرات 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  ينفذهـــا  التـــي 
بالتعـــاون مع جامعـــة البحريـــن وصندوق 

العمل “تمكين”.
وأقيم التدريب في مركز دراسات الطفولة 
بجامعة البحرين، بحضور 46 من مديرات 
وإداريات دور الحضانة ورياض األطفال، 
وجـــرى التركيز على تقديـــم التدريب في 
أربع مجاالت أساســـية هي القيادة الفعالة 
والتأثيـــر، وتنميـــة القوى العاملـــة، وإعداد 
الموازنـــة الســـنوية، والتخطيـــط، إضافـــة 
إلـــى تزويدهن بمعلومـــات ومهارات حول 
كيفيـــة التعامـــل مـــع احتياجـــات األطفال 
التعليميـــة والتربوية المختلفـــة، ومراقبة 
الجســـدي  نمـــوه  وتطـــور  الطفـــل  أداء 
البيئـــة  وتهيئـــة  والســـلوكي،  والحركـــي 
المحيطة به في دار الحضانة أو الروضة.

وقـــدم هـــذا التدريـــب نحـــو 20 مدرًبا من 
أســـاتذة جامعـــة البحريـــن مـــن قســـم علم 
النفس وقسم الفنون بكلية اآلداب وقسم 
التربيـــة الرياضيـــة، إضافة إلـــى طبيبتين 
أخصائيـــة  إحداهـــن  الصحـــة  وزارة  مـــن 
تغذيـــة طفـــل واألخـــرى أخصائيـــة صحة 
الطفـــل، ســـاعدتهم كذلـــك ممرضـــة تعمل 
علـــى تدريـــب منتســـبات البرنامـــج علـــى 
المرضيـــة  الحـــاالت  مـــع  التعامـــل  كيفيـــة 

واإلسعافية لألطفال.

مروة رباب عيسىسحر محمد زينب عليمي فوزي

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“المعلمة والمربية الوطنية” مبادرة نوعية للنهوض بواقع رياض األطفال
ــات والـــــمـــــديـــــرات ــ ــم ــ ــل ــ ــع ــ ــم ــ ــزة مــــــن ال ــ ــي ــ ــم ــ ــت ــ ــة م ــ ــوع ــ ــم ــ ــج ــ خــــلــــق م



5 سنوات لموظف مرتٍش بـ “المباحث” أفشى أسرار عمالء بنك
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى موظفا في إدارة المباحث الجنائية بالســجن لمدة 5 ســنوات وبتغريمه مبلغ 10600 دينار قيمة رشــوة تحصل عليها 
على مدار 3 سنوات بواقع 300 دينار شهريا ليفشي أسرار جهة عمله لدى أحد البنوك التي تقدم تمويال للمشاريع الصغيرة من خالل إبالغ البنك بالمعلومات 

الجنائية السرية حول العمالء المتقدمين بطلبات الحصول على القروض متناهية الصغر، حتى تم اكتشاف الواقعة من قبل مصرف البحرين المركزي.

وقضت أيضا ببراءة الرئيس التنفيذي للبنك 
المشار إليه عما نسب إليه من تهمة االشتراك 
مـــع الموظـــف ســـالف البيـــان؛ نظرا لتشـــككها 
بصحـــة الواقعـــة فـــي حقه خصوصـــا وأنه لم 
يكـــن يعلـــم بوظيفتـــه لـــدى وزارة الداخليـــة، 
مـــن  بالبنـــك  العمليـــات  مديـــرة  أعفـــت  كمـــا 
العقـــاب؛ نظـــرا العترافها بخصـــوص الواقعة 
قبـــل اتصـــال علم المحكمة بها، فيما حبســـت 
موظفيـــن اثنيـــن بالبنـــك كانـــا علـــى تواصـــل 
مـــع الموظـــف، بنـــاء علـــى عقـــد أبرمـــه البنك 
مع موظـــف التحقيقات حصـــل بموجبه على 
مبلـــغ 300 دينار شـــهريا؛ للحصـــول على تلك 
البيانـــات، وذلـــك لمدة ســـنة واحـــدة، وأمرت 
بوقف تنفيذ عقوبة حبســـهما لمدة 3 سنوات 

تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

وقائع األسرار

الواقعـــة  تفاصيـــل  أن  المحكمـــة  وذكـــرت 
تتحصـــل في أنـــه بغضون شـــهر أبريل 2014 
تولى المتهم الثاني منصب الرئيس التنفيذي 
إقـــراض األشـــخاص  للبنـــك، والـــذي يتولـــى 
المشـــاريع  فـــي  االســـتثمار  فـــي  الراغبيـــن 
طلـــب  فقـــد  ثـــم  ومـــن  الصغـــر،  المتناهيـــة 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي منـــه االســـتعالم 
عـــن المقترضيـــن من حيث حالتهـــم الجنائية 
والماليـــة قبل منـــح القروض لهـــم، ولكن هذا 

األمر لم يلقى قبوال لدى العمالء.
فلجـــأ إلـــى طريقـــة أخـــرى بمقتضاهـــا يقـــدم 
الراغـــب في الحصول على قرض بيانات عن 
3 إلى 5 أشخاص وأرقام هواتفهم وعالقاتهم 
بـــه، إال أن هـــذا المقتـــرح أيضـــا لم يلـــق قبوال 
لديهـــم، ممـــا نتـــج عنـــه قلـــة مبالـــغ القـــروض 
وخســـائر للبنـــك، األمـــر الذي دعـــاه أن يطلب 
من اإلدارة العامة للبنك أن يبحثوا عن شركة 
يتـــم التعامل معها بخصـــوص الحصول على 
بيانـــات العمـــالء طالبي القـــروض إال أنهم لم 

يعثروا على شركة تقوم بمثل هذه األعمال.
آنذاك عرضـــت عليه المتهمـــة الثالثة بصفتها 
مديـــرة العمليـــات بالبنـــك اســـم المتهم األول 
ألعمـــال  ســـابقة  معرفـــة  لديهـــا  أن  باعتبـــار 
بمثـــل هذا المجـــال، وأنهـــا تربطها بـــه عالقة 
التعليمـــات  أعطاهـــا  ثـــم  ومـــن  شـــخصية، 

بالتعاقـــد معـــه، رغـــم علمها أنه يعمـــل بوزارة 
الداخلية، فوافـــق المتهم األول على التعامل 
مـــع البنك علـــى أن يتقاضى مبلـــغ 300 دينار 
شـــهريا مقابل تزويده للبنـــك بالمعلومات عن 
مدى تعثر العمـــالء طالبي القروض أو وجود 
أية قضايا شـــخصية أو قانونية أو سياســـية 
أو إرهابيـــة، وأبـــرم العقـــد فيمـــا بينهمـــا على 
هـــذا األســـاس ووقـــع عليـــه بصفتـــه المخول 
بالتوقيـــع عن البنك دون أن يلتقيا أو يتعرف 

على وظيفته.
ونفـــاذا لذلك العقد قـــام المتهم األول بصفته 
موظفـــا عاما باإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
البنـــك  بإمـــداد  الداخليـــة  بـــوزارة  الجنائيـــة 
بمعلومات سرية عن الحالة الجنائية للعمالء 
المتقدميـــن للحصـــول علـــى قـــروض، والذي 
كانـــت تـــرد إليـــه أســـماؤهم في كشـــوف من 
البنـــك عن طريق المتهميـــن الرابع والخامس 
بنـــاء على طلب المتهمـــة الثالثة، رغم علمهما 
أنـــه يعمـــل فـــي وزارة الداخليـــة، وذلـــك مـــن 

.kik أو BBM خالل برنامجي
ودخـــل موظـــف التحقيقات علـــى نظام نجم 
التابـــع للـــوزارة والمرخـــص له بالدخـــول إليه 
بســـبب عملـــه لتنفيذ قـــرارات النيابـــة العامة 
والمحاكم، وحصل منه على كافة المعلومات 
األمنيـــة الخاصـــة بالعمالء الذيـــن وردت إليه 
البيـــان، والتـــي  أســـماؤهم بالكيفيـــة ســـالفة 
تتمتع بالســـرية؛ كونها غير متاحة، وال يمكن 
ـــَص لـــه بالدخـــول للنظـــام ســـالف  إال لمـــن ُرخِّ
البيـــان التوصـــل إليهـــا، وأرســـلها لهمـــا بذات 
الطريقـــة، فقامـــا بتدوينها بكشـــف اســـتمارة 
التحري، وأنه كان يتوجه في نهاية كل شـــهر 
للمتهميـــن الرابع والخامـــس ويوقع على ذلك 
الكشـــف ويضع التاريخ ويتسلم شيكا بالمبلغ 

المتفق عليه.
وبلـــغ إجمالـــي المبالـــغ التـــي تقاضاهـــا نظيـــر 
اتجـــاره بوظيفتـــه 10600 دينـــار، إذ اســـتمر 
هـــذا الوضـــع حتى تم اكتشـــاف أمـــر التعاقد 
مـــع المتهـــم األول مع البنك مـــن قبل مصرف 
البحرين المركزي في أغســـطس العام 2019، 
وقـــد اقـــر المتهمون جميعا عـــدا الثاني بقيام 
بالمعلومـــات  البنـــك  بإمـــداد  األول  المتهـــم 
الخاصـــة بعمالئهـــم رغـــم علمهـــم بأنـــه يعمل 

بوزارة الداخلية.

عقوبة مخففة

وذكـــرت المحكمـــة فـــي أســـباب حكمهـــا أنـــه 
نظرا لظـــروف الدعوى ومالبســـاتها بالنســـبة 
للمتهميـــن الرابـــع والخامس، فإنهـــا تأخذهما 
لحـــد  بالعقوبـــة  الرأفـــة وتنـــزل  مـــن  بقســـط 
الحبس، عمال بمقتضى المادة )72( من قانون 
العقوبـــات، ولمـــا كان الثابـــت مـــن أخالقهمـــا 
وماضيهمـــا مـــا يحمل على االعتقـــاد أنهما لن 
يعودا إلى ارتكاب جريمة جديدة، األمر الذي 
تنتهي معه إلى شـــمول حكمها بوقف التنفيذ 

عمال بالمادتين )81 و83( من ذات القانون.

أسباب البراءة

للبنـــك -  التنفيـــذي  الرئيـــس  بـــراءة  وبشـــأن 
المتهـــم الثاني- قالت إنه يكفي أنها تشـــككت 
فـــي صحـــة إســـناد االتهـــام المســـند إليه لكي 
تقضـــي بالبـــراءة؛ ألنهـــا وبعدما اســـتعرضت 
وقائـــع الدعـــوى تـــرى أن االتهام المســـند إليه 
تحيـــط بـــه ظـــالل مـــن الشـــك والريبـــة، وأن 
للواقعـــة صورة أخـــرى غير تلك التـــي قررها 
ضابـــط التحريـــات والمتهمـــة الثالثـــة، وأنهما 

أحجما عن ذكرها إلسباغ الشرعية عليها.
آية ذلك أن المتهم األول قرر بالتحقيقات أنه 
علـــى عالقة صداقة ســـابقة بالمتهمة الثالثة، 
وهـــي مـــن طلبت منـــه أن يمد البنـــك بالحالة 
الجنائيـــة للعمـــالء طالبـــي القـــروض، باعتبار 
أنهـــا علـــى علم أنـــه يعمـــل بـــوزارة الداخلية، 
العمـــل  أن  أبلغتـــه  لكنهـــا  بالبدايـــة  فرفـــض 
قانونـــي وســـيتقاضى عنـــه مقابل مـــن البنك 
بيـــن 400 إلـــى 500 دينـــار، فالتقاهـــا بالبنـــك 
وكان بحوزتهـــا عقد موقع من المتهم الثاني، 
والذي لم يلتق به أو يعرفه ولم يبلغه بطبيعة 

عمله؛ كونه لم يتحدث معه.
الثانـــي طلـــب منهـــا  المتهـــم  فضـــال عـــن أن 
جلـــب شـــركة تمـــد البنـــك بالمعلومـــات التـــي 
يتطلبهـــا المصرف البحريـــن المركزي للعمالء 
الراغبيـــن بالحصـــول علـــى القـــروض، وأنهـــا 
هـــي مـــن جلبـــت لـــه المتهـــم األول لمعرفتهـــا 
المســـبقة بـــه، وهو مـــا زاد المحكمـــة اطمئنانا 
وأوصلها لحد اليقين بأن ما أقدم معه المتهم 

الثانـــي إلبرام عقد مـــع األول كان مرجعه أنه 
يســـتطيع التوصل للبيانات من خالل البحث 
من خالل المحاكم والجرائد الرسمية حسبما 
أنـــه محـــل  الثالثـــة  المتهمـــة  قـــرر وأخبرتـــه 
اختبـــار ســـابق منهـــا، وأنـــه لم يكـــن على علم 
بـــأن األول يعمل بالداخلية وإال لما أقدم على 
تحريـــر ذلك العقد ليثبت على نفســـه ارتكاب 
جريمة الرشـــوة، وهو مـــا ال يمكن تصوره من 
شـــخص بمســـتواه الفكري، فضال عـــن إنكاره 
أثنـــاء التحقيـــق معه بما نســـب إليه، وترجح 
دفـــاع المتهم؛ كونه أولـــى باالعتبار مما عداه 
ممـــا يتعين معه عمال بنـــص المادة )255( من 
قانـــون اإلجـــراءات الجنائية القضـــاء ببراءة 

المتهم ما نسب إليه من اتهام.

عفو لالعتراف

أما بشـــأن طلـــب اإلعفاء المقـــدم من المتهمة 
الثالثـــة، فأفـــادت أنه لمـــا كان مـــن المقرر أنه 
وفقا لنص المـــادة )193( من قانون العقوبات 
الســـلطات  بإبـــالغ  الشـــريك  بـــادر  إذا  أنـــه 
القضائيـــة أو اإلداريـــة أو اعتـــرف بهـــا قبـــل 
اتصـــال المحكمـــة بالدعـــوى، ُعـــدَّ ذلـــك عذرا 
مخففـــا للعقوبة، ويجـــوز للقاضي إعفاؤه من 

العقوبة إذا رأى محال لذلك.
ولمـــا كان ذلـــك، وكان الثابـــت للمحكمـــة أن 
المتهمـــة اعترفـــت بتحقيقـــات النيابـــة وقبل 
أنهـــا توســـطت  بالدعـــوى  المحكمـــة  اتصـــال 
بين المتهـــم األول والرئيـــس التنفيذي للبنك 
إلمدادهـــم بالمعلومـــات الجنائيـــة باعتبار أنه 
يعمـــل بالداخليـــة ولديـــه تلـــك القـــدرة رغـــم 
علمهـــا أن تلـــك الطريقـــة غير قانونيـــة، األمر 
الذي تكون معه الشروط التي أوجبتها المادة 
آنفة البيان قد تحققت في جانب المتهم مما 
يتعين معه إعفاؤها من العقاب عن التهمتين 

المسندتين إليها.

المرافعة والدفوع

عبدالرحمـــن  المحاميـــان  ترافـــع  قـــد  وكان 
غنيـــم وإســـالم غنيـــم عـــن المتهميـــن الثاني 
والرابـــع والخامـــس، وتســـاءال أنـــه إذا كانـــت 
نية المتهمين انصرفت لرشـــوة المتهم األول، 
فلمـــاذا أبـــرم البنك معـــه عقد عمـــل يتقاضي 

بموجبه مبلغ 300 دينار شهريا.
ودفع وكيل المتهم الثاني في االتهام الخاص 
باالشـــتراك فـــي جنايـــة الرشـــوة بعـــدم قبول 
الدعـــوى الجنائيـــة لتحريكهـــا بغيـــر الطريـــق 
الذي رسمه القانون ومن غير ذي صفة وعلى 
غيـــر ذي صفة، وببراءة موكله من االشـــتراك 
فـــي الرشـــوة لعـــدم قيـــام أركان الجريمة في 
حقـــه والمنصـــوص عليهـــا بالمـــادة )186( من 

قانون العقوبات.
كما دفع المحامي إســـالم غنيم عن المتهمين 
والمتهميـــن  والخامـــس،  والرابـــع  الثانـــي 
باالشـــتراك في جناية إفشـــاء األسرار، بخطأ 
النيابة العامة في قيد ووصف واقعة االتهام 
بإحالـــة المتهميـــن بموجب المـــادة )371( من 
قانون العقوبات بدال من المادة )58/1/ط( من 
القانون رقم )30( لســـنة 2018 بإصدار قانون 
حمايـــة البيانـــات الشـــخصية، وطلـــب براءة 
المتهميـــن الرابع والخامس من تهمة إفشـــاء 
معلومـــات ســـرية المعاقـــب عليهـــا بموجـــب 
المـــادة )371( من قانـــون العقوبات البحريني 
النتفـــاء أركان الجريمـــة وصفـــة الســـرية عن 
المعلومـــات محل االتهام، واحتياطيا بانتفاء 
علـــم المتهميـــن الرابـــع والخامـــس بالظـــرف 
المشـــدد )صفـــة الموظـــف العـــام( المنصوص 
عليهـــا بالمـــادة )371( مـــن قانـــون العقوبـــات، 
كـــون أنهـــم لـــم يكونـــوا يعلمـــون بـــأن المتهم 

األول موظف عام.
فـــي  الفصـــل  قبـــل  المحكمـــة  مـــن  والتمـــس 
الموضـــوع بتعديـــل القيـــد الـــوارد فـــي أمـــر 

اإلحالـــة فـــي حـــق المتهميـــن الثانـــي والرابع 
والخامـــس لتصبـــح المواد الواجبـــة التطبيق 
إمـــا المـــادة )58/1/ط( مـــن قانـــون رقـــم )30( 
لســـنة 2018 بإصـــدار قانون حمايـــة البيانات 
الشخصية أو المادة الرابعة والمادة السادسة 
فقـــرة )و( مـــن القانون رقم )16( لســـنة 2014 
بشـــأن معلومـــات ووثائـــق الدولـــة بـــدال مـــن 

المادة )371( من قانون العقوبات.
وفي الموضوع طلب براءة موكليه من تهمة 
إفشاء األسرار المعاقب عليها بموجب المادة 
)371( مـــن قانـــون العقوبـــات النتفـــاء أركان 
الجريمـــة المذكـــورة، ولعـــدم تقديـــم النيابـــة 
قانونيـــة  أداة  وجـــود  علـــى  الدليـــل  العامـــة 
تصنـــف درجـــة ســـرية المعلومـــات الخاصـــة 
النظـــام  فـــي  لألشـــخاص  الجنائيـــة  بالحالـــة 

القانوني البحريني.
كمـــا طالـــب وكيـــل المتهمـــة الثالثـــة ببـــراءة 
موكلته مما نســـب إليها من اتهامات، باعتبار 
أنهـــا لم تقم بـــأي مخالفة قانونيـــة، وأنها هي 
مـــن تقدمـــت بعقد العمـــل المبرم بيـــن المتهم 
األول والبنـــك إلى المصـــرف المركزي، مطالبا 
- بشـــكل احتياطي - بوقف تنفيذ العقوبة أو 
إعفائها منها في حال ارتأت المحكمة إدانتها.
وكانت أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على 
اعتبـــار أنهم في غضـــون الفترة من ســـبتمبر 

2016 وحتى سبتمبر 2019، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهم األول:

-1 حـــال كونـــه موظفـــا عامـــا طلـــب بشـــكل 
مباشـــر عطيـــة ألداء عملـــه وذلـــك بـــأن طلب 
مـــن المتهميـــن الثاني والثالـــث مبلغ 10 آالف 
دينـــار مقابل قيامه بتزويـــد البنك بمعلومات 
ســـرية عن العمالء المتقدمين للحصول على 

قروض.
-2 قـــام بصفتـــه موظفا عاما بإفشـــاء أســـرار 
مستودعة عنده بحكم عمله في غير األحوال 
المصرح بها قانونا واستعملها لمنفعة شخص 

آخر.
اشـــتركا  والثالثـــة:  الثانـــي  المتهمـــان  ثانيـــا: 
بطريـــق االتفـــاق والمســـاعدة مـــن األول في 
ارتـــكاب جنايـــة الرشـــوة لإلخـــالل بواجبـــات 
وظيفتـــه، ومواراة لمبلغ الرشـــوة تـــم تحرير 

عقد بينهم.
ثالثـــا: المتهمون مـــن الثاني حتـــى الخامس: 
اشـــتركوا بطريـــق االتفـــاق والمســـاعدة مـــع 
ارتـــكاب جنايـــة إفشـــاء  فـــي  المتهـــم األول 

األسرار المبينة بالبند أوال/2.

عبدالرحمن غنيمإسالم غنيم

متهم وعمه يسرقان أموال بائع سمك
ــر ــ ــ ــى اآلخ ــ ــل ــ ــا االتــــــهــــــام ع ــمـ ــهـ ــنـ ــل مـ ــ ــ ــا رمـــــــى ك ــمـ ــهـ ــيـ ــلـ ــض عـ ــ ــب ــ ــق ــ ــد ال ــ ــع ــ ب

دانت المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهم وابن شــقيقه بســرقة 70 دينارا 
باإلكــراه مــن وافــد يبيــع األســماك بمنطقــة الكراجــات فــي ســلماباد، مدعيــن 
أنهمــا مــن الشــرطة، وبعــد القبــض عليهمــا رمى كل منهمــا االتهــام على اآلخر 
بالتصريح بعكس رواية كل منهما وادعيا براءتهما، وقضت بسجن كل منهما 
لمــدة 5 ســنوات، خصوصــا وأن تقريــر الطبيب النفســي أثبت ســالمة قواهما 

العقلية ومسؤوليتهما عن أفعالهما.

وجـــاء في التفاصيل أن المجني عليه 
كان قد أبلغ الشـــرطة أنه في الســـاعة 
فـــي  تواجـــده  وخـــالل  مســـاء   6:40
منطقة الكراجات بســـلماباد، استوقفه 
مالبســـه،  مـــن  وأمســـكاه  شـــخصان، 
وادعيـــا لـــه أنهما مـــن رجال الشـــرطة 
وطالباه بإبراز هويته لهما، فرفض، إال 

أن أحدهمـــا عمد إلى صفعه بواســـطة 
يده ممـــا اضطـــره إلخـــراج محفظته، 
اختلســـاها  حتـــى  شـــاهداها  إن  ومـــا 
مـــن يـــده والذا بالفـــرار إلـــى جهة غير 
معلومة، مشـــيرا إلى أنها كانت تحوي 
فأســـفرت  فقـــط،  دينـــارا   70 مبلـــغ 
تحريـــات الشـــرطة عن هويـــة المتهم 

وابن شقيقه.
الثانـــي  المتهـــم  علـــى  القبـــض  وبعـــد 
إليـــه وطلـــب  بـــأن عمـــه حضـــر  قـــرر 
منـــه الخروج معـــه، وأبلغـــه حينها أنه 
متوجه لســـرقة اآلسيويين، فاعترض 
على ذلك، لكن عمه طلب منه الوقوف 
بجواره فقط وسيقوم هو بكل شيء.
بالفعـــل اســـتوقف  وأضـــاف أن عمـــه 
آســـيويا كان يبيع السمك وسأله لماذا 
تبيع الســـمك بهذه المنطقة، فيما كان 
هو يرتدي ســـماعات األذن، وقد أمره 
عمـــه باإلمســـاك بالوافـــد قائـــال لـــه إن 
هذه الفئة تقوم بأعمال عنف، وأخذاه 
لبراحه بجوار وكالة ســـيارات وســـرق 

عمـــه محفظتـــه وهربـــا، وبوصولهمـــا 
لمســـكنه أخـــرج عمـــه 50 دينـــارا مـــن 
المحفظـــة المســـروقة وأعطـــاه منها 5 

دنانير.
أنكـــر  األول  المتهـــم  العـــم  وبســـؤال 
االتهـــام وعكـــس تفاصيلهـــا بالكامـــل، 
وقـــال إنـــه توجه لكـــراج في ســـلماباد 
مع ابن شـــقيقه؛ للتأكد عما إذا جهزت 
ســـيارته من عدمه، وأبلغه ابن شقيقه 
أنه سيسرق الوافد ويطلب مساعدته، 
مدعيـــا أنـــه كان يتحدث فـــي الهاتف 

حينها ولم يسرق أي شيء.
المتهميـــن  أن  للمحكمـــة  وثبـــت 
2019، وحـــال  يوليـــو   16 بتاريـــخ 

كـــون المتهـــم األول عائـــدا، ســـرقا 
المبيـــن  النقـــدي والمنقـــول  المبلـــغ 
الوصف والنوع بالمحضر والمملوك 
للمجني عليه بطريق اإلكراه الواقع 

على المجني عليه بأن اعتديا عليه 
بالضـــرب، فتمكنـــا بتلـــك الوســـيلة 
القسرية من شـــل مقاومته والفرار 

بالمسروقات.
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مساعدته لصديقه أدخلته السجن 5 سنوات
قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعة بســجن شــابين وافَديــن لمدة 5 
ســنوات وبتغريــم كل منهمــا مبلــغ 3000 دينار؛ وذلك لجلــب أحدهما 3495 
قرًصــا للمؤثــر العقلــي اليافــا لصالــح الثانــي الــذي يتاجــر فيهــا، وأمــرت 

ا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة. بمصادرة المضبوطات وبإبعادهما نهائيًّ

 وتتحّصل الواقعة في أن إدارة مكافحة 
أنـــه  النيابـــة العامـــة  المخـــدرات أبلغـــت 
لمملكـــة  األول  المتهـــم  وصـــول  وإبـــان 
البحريـــن عبـــر المنفذ الجـــوي تم ضبطه 
مـــن قبـــل ضابـــط الجمـــارك؛ ألنـــه يحـــوز 
على عـــدد 3495 قرًصا ثبت أنها أقراص 
جـــرام،   345.3 وتـــزن  المخـــدرة،  اليافـــا 
وعلـــى عـــدد 22 قرًصـــا ثبـــت أنهـــا لمادة 
الكلونازيبـــام وتـــزن 6 جرامـــات، حيـــث 

تـــم ضبـــط اليافـــا بداخل علبتـــي أطعمة 
“آجـــار” ملفوفيـــن بداخـــل حقيبة الســـفر 
والكلونازيبام مخبأة بين طيات مالبسه 

بداخل حقيبته.
 وبســـؤاله عنهـــا قـــّرر أن صديقـــه المقيم 
يذهـــب  أن  منـــه  طلـــب  المملكـــة  فـــي 
لشـــخص فـــي بالده ويســـتلم منـــه كيس 
بداخلـــه مالبـــس وأطعمـــة، وهـــو ال يعلم 
أنهـــا كانـــت تحتـــوي على مـــواد مخدرة، 

مبيًنـــا أنـــه سيســـلمها للمتهـــم الثاني عند 
وصوله لمملكة البحرين.

 فتـــم الســـماح لـــه بـــأن يتصـــل بالثانـــي، 
ودار بينهمـــا حديـــث أخبره أنـــه متواجد 
بالمطـــار فطلب منـــه األخير االنتظار في 
صالـــة القادمين، وعند وصولـــه والتقائه 

بالمتهـــم األول تمكـــن فريـــق الضبط من 
القبض عليهما.

 واعتـــرف المتهم األول أنه غادر المملكة 
لقضاء إجـــازة برفقة عائلته والعالج في 

بالده كونه يعاني مـــن إصابة في قدمه، 
ورجع مجدًدا ألنه اشترى فيزا مرنة قبل 
سفره، ليبحث عن وظيفة أخرى، وأثناء 
تواجـــده فـــي بـــالده اتصـــل بـــه المتهـــم 

الثانـــي قبل أســـبوع من عودتـــه، وأبلغه 
أنـــه يريد منه جلب بعض األغراض إليه، 
عبارة عـــن مالبس ومخلل “آجـــار”، وأنه 

سيحضر له المطار الستالمها منه.
 وبالفعـــل اســـتلم فوطـــة ووزار وفانيلـــة 
وعلبتيـــن مـــن المخلـــل، بداخـــل حقيبـــة 
ببعضهمـــا  ملفوفيـــن  الحجـــم  صغيـــرة 
البعض بواســـطة شـــريط الصق شـــفاف 
الحقيبـــة  مـــن  أخرجهـــم  وأنـــه  اللـــون، 
الصغيـــرة ووضعهم فـــي حقيبته وتوجه 
للطائـــرة، مؤكـــًدا أنه لـــن يحصل على أي 
شـــيء مقابـــل نقلـــه لتلك األغـــراض وأن 

غرضه مساعدة صديقه فقط.

جلب له “وزار” 
وفانيلة وفوطة 

و”آجار” ملغومين 
بالمخدرات

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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ــاء ــم ــاء وال ــرب ــه ــك ــم ال ــدع ــات جــديــدة ل ــئ ــداث ف ــح ــت اس

مركـز صحـي ألهالـي الـدرة وحـوار

مــّرر مجلــس بلــدي الجنوبية مقترًحا يقضي بتوفير أرض إلنشــاء مركز 
صحي في الدائرة العاشرة بالمحافظة الجنوبية.

وذكـــر مقدم المقتـــرح البلدي حزام 
الدوســـري أن المقترح جاء لحاجة 
المنطقـــة إلى مركـــز صحي يواكب 
تشـــهده  الـــذي  العمرانـــي  التوســـع 
مناطـــق الدائرة المتمثلـــة في جزر 
حـــوار وجـــزر درة البحريـــن وجزر 

مارينا.
وأشـــار إلـــى أنـــه فـــي حـــال عـــدم 
تمكـــن الـــوزارة مـــن إيجـــاد األرض 
المناســـبة للمشروع، فإن أحد مالك 
إحدى فلل جزر درة البحرين أبدى 
اســـتعداده التبـــرع بعقاره إلنشـــاء 

المستشفى.
 إلـــى ذلك، مـــّرر المجلـــس مقترًحا 
فئـــات  باســـتحداث  يقضـــي  آخـــر 
جديدة الســـتحقاق دعـــم الكهرباء 
والمـــاء، شـــملت منـــازل الزوجـــات 
فـــي حال التعدد، ومنـــزل المتوفى 
فـــي حـــال صعوبة تســـجيل الدعم 
باســـم أحـــد الورثـــة، إذا كان لـــكل 
منهـــم منـــزل منفصـــل، إضافة إلى 
األرملة والبحرينية غير المتزوجة، 
والبحرينيـــة المتزوجـــة مـــن غيـــر 

بحريني.

البلـــدي  المقتـــرح  مقـــدم  وقـــال 
إجـــراءات  إن  بوبشـــيت  عبـــدهللا 
اســـتحقاق الدعم للكهربـــاء والماء 
تقتضي أن يكون الحساب مسجالً 

باسم رب األسرة البحرينية، وذلك 
لحساب واحد فقط بحيث يتطابق 
مـــع بيانـــات العناويـــن فـــي هيئـــة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية.

ال غياب

لـــم يــســجــل اجــتــمــاع مــجــلــس بــلــدي 
عشر  الــثــانــي  االعــتــيــادي  الجنوبية 
التشريعي  للفصل  الثاني  الــدور  من 

الخامس غياب أي من أعضائه.

تغطية الجلسة: 
سيدعلي المحافظة

حزام الدوسري

أحد الموظفين أثناء استخدامه معقم اليدين ضمن االجراءات االحترازية 
التي نفذتها بلدية الجنوبية لمكافحة فيروس “كورونا”

المقابر.. أغنى األوقاف السنية
ــة ــن س  200 ــر  ــ ــم ــ ــع ــ ب مــــســــاجــــد  هـــــدمـــــت  اإلدارة 

قال رئيس قســـم الخدمات الهندســـية 
الســـنية  األوقـــاف  بـــإدارة  والصيانـــة 
عبدهللا راشد إن المقابر تعد من أغنى 
الوقفيـــات، التـــي تتميز بريعهـــا العالي 

ومصاريفها المنخفضة.
ولفـــت لدى حضـــوره اجتمـــاع مجلس 
طلبـــات  لمناقشـــة  الجنوبيـــة  بلـــدي 
بـــإدارة  المتعلقـــة  البلـــدي  المجلـــس 
األوقاف الســـنية، إلى أنه يجري العمل 
مـــع شـــركات  الســـنوي  التعاقـــد  علـــى 
تتولـــى مهام تنظيـــف المقابر، الســـيما 
مع توافر الميزانيات وكثرة الشـــكاوى 

المتعلقة بمستوى نظافة المقابر.
وذكـــر أن اإلدارة تعمـــل على افتتاح 4 
صاالت مناســـبات “فخمة” خالل العام 
الجـــاري، تتـــالءم فـــي تصميماتهـــا مع 
ثقافة وطبيعة المنطقة التي تقع فيها.
وبيـــن أن الصاالت التـــي تعمل اإلدارة 

ا،  على إنشـــائها بعضها ســـيكون مجانيًّ
وبعضهـــا اآلخـــر برســـوم رمزيـــة، فيما 
ســـتخضع تســـعيرة يعضها علـــى نظام 

التشغيل لها.
 وأشـــار إلـــى أن اإلدارة تعمـــل كذلـــك 
على نقل التجربة السعودية من خالل 

إنشاء قصور أفراح.
وقـــال فيمـــا يتعلـــق بإنشـــاء الكبائـــن، 
إن وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف أصـــدر قـــراًرا خالل الشـــهر 
الفائـــت بإيقـــاف إقامـــة الكبائـــن فـــي 
علـــى  وإن  المملكـــة،  مناطـــق  جميـــع 
بالنســـبة  مباشـــرة  الوزيـــر  مخاطبـــة 

للحاالت االستثنائية.
بنـــاء  إعـــادة  إلـــى  بالنســـبة  ولفـــت   
المســـاجد القديمـــة، أن اإلدارة هدمت 
ســـنة،   200 عمرهـــا  يفـــوق  مســـاجد 
بعضها في باربار والبديع وغيرها، مما 
دفع ديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية 
إلـــى تســـجيل مالحظـــة بهـــذا الشـــأن، 
وعليـــه فـــإن اإلدارة باتـــت تعمل على 
التاريخيـــة  الهويـــة  علـــى  الحفـــاظ 
والمعمارية للمساجد فيما تقوم به من 

أعمال هدم وترميم.

عبدالله راشد

ناقش المجلس سؤال البلدية إيمان 
التـــي  اإلجـــراءات  بشـــأن  القـــالف 
اتخذتهـــا البلديـــة الجنوبيـــة حيـــال 
صناديـــق جمـــع المالبـــس واللـــوازم 
للجمعيـــات  التابعـــة  المســـتعملة 

الخيرية الموزعة بالدائرة األولى.
الجهـــاز  القـــالف  البلديـــة  ودعـــت 
التنفيذي إلى ضرورة تطبيق قانون 
إشـــغال الطرق على هـــذه الصناديق 

المخالفة.
عـــام  مديـــر  بيـــن  جهتـــه،  مـــن   
عاصـــم  الجنوبيـــة  المنطقـــة  بلديـــة 
عمـــدت  البلديـــة  أن  عبداللطيـــف 
إلـــى وضـــع إشـــعارات باإلزالـــة على 
الصناديـــق، إال أنها ونزوالً عند طلب 
وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
بتأجيـــل أعمـــال اإلزالـــة، إلـــى حيـــن 
المعاييـــر  إعـــداد  مـــن  االنتهـــاء 
واالشـــتراطات الخاصة بها، توقفت 

عن إزالة الحاويات.
 ودعـــا القـــالف إلـــى الجلـــوس مـــع 
المعنيين فـــي وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة للتنســـيق فيمـــا بينهـــم 
بشـــأن هذه الصناديـــق، وأن البلدية 
مســـتعدة لتنفيـــذ مـــا يتـــم التوافـــق 

عليه بين الطرفين.

وعلـــق على إصـــرار البلديـــة القالف 
العمـــل  علـــى تجاهـــل طلـــب وزارة 
بتأجيل أعمال اإلزالة، أن اســـتجابة 
علـــى  تقتصـــر  لـــن  لطلبهـــا  البلديـــة 
مخالفـــة دون أخرى، وإنما ستشـــمل 
جميـــع مخالفـــات إشـــغال الطرق، إذ 

إنه ال يصح تجزئة المخالفات.

إيمان القالف

ــا ــ ــ ــه ــ ــ ــت ــ ــ ــى إزال ــ ــ ــل ــ ــ ــر ع ــ ــ ــص ــ ــ الــــــــقــــــــاف ت

“العمل” تتشّفع لصناديق المالبس المستعملة لدى “البلديات”

مـــّرر مجلـــس بلـــدي الجنوبيـــة عـــدًدا من 
المقترحات التي تتضّمن تسمية شارعين 

ودوار في المحافظة الجنوبية.
ونّص المقترح األول على تســـمية الدوار 
المقابل لبلدية مدينة عيســـى الواقع على 

شارع القدس باسم دوار البلدية.
وبّين مقدم المقترح مال هللا شـــاهين أن 
الـــدوار يقع بالقرب من أحـــد معالم العمل 
البلدي في مملكة البحرين، والمتمثل في 
بلديـــة مدينـــة عيســـى، وهو مبنـــى قديم 
يخدم شريحة واسعة من أهالي المنطقة 
الجنوبية. ولفت إلى أن التســـمية جاءت 
منســـجمة مـــع مـــا تعـــارف عليـــه أهالـــي 
المنطقـــة الجنوبيـــة بشـــكل عـــام وأهالي 
مدينة عيسى بشكل خاص على تسميته 
بـــدوار البلديـــة، األمـــر الذي من شـــأنه أن 

يعّزز هذه التسمية بشكل رسمي.
وشـــمل المقتـــرح الثانـــي تغييـــر تســـمية 
الشـــارع رقم 36 بمجمـــع 741 في البحير 

إلى “شارع المملكة”.
عبـــدهللا  البلـــدي  المقتـــرح  مقـــدم  وذكـــر 
عبداللطيـــف أن إطـــالق تســـمية المملكـــة 
على الشارع تأتي نظًرا لكونه يعد شارًعا 
ا، يصل إلى أحدث مشروع إسكاني  حيويًّ
إســـكان  وهـــو  الجنوبيـــة  المنطقـــة  فـــي 
البحيـــر، وكونه يمر بالعديـــد من المرافق 
وممشـــى  والجمعيـــات  كالمستشـــفيات 

االستقالل والمنشئات التعليمية.

وتضمـــن المقترح الثالث تســـمية الطريق 
رقم 1315 بمجمع 913 بمنطقة البوكوارة 

في الرفاع بشارع البوكوارة.
وأشار مقدم المقترح البلدي خالد جناحي 
إلـــى أن الطريـــق المقترح تســـميته يعتبر 
أحد أهم الشوارع التجارية المعروفة في 
مملكة البحرين، كما أن األهالي ومرتادي 
المنطقـــة تعارفـــوا على تســـميته بشـــارع 

البوكوارة.

وافـــق مجلس بلدي الجنوبيـــة على مقترح يدعو إلى 
وقـــف ظاهرة توزيع اإلعالنـــات الدعائية والملصقات 

على المنازل والسيارات.
وقبـــل التصويت، تطّرق البلدي مال هللا شـــاهين إلى 
ظاهرة حجز المركبات لمواقف بعض األسواق بغرض 
اســـتخدامها في اإلعالن عن خدماتها في نقل األثاث 

وغيرها من الخدمات المماثلة.
 وبّيـــن مديـــر عـــام بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة عاصم 
عبداللطيـــف أن إعالنـــات المركبـــات منهـــا مـــا يكـــون 

ا. ا ومنها ما يكون تعريفيًّ دعائيًّ
ولفت إلى أن اشـــتراطات تســـجيل المركبات تتضّمن 
عـــدم تســـجيل المركبة قبـــل تأكيد صاحبهـــا امتالكه 

ترخيصـــًا مـــن البلديـــة بلصـــق اإلعالنـــات ذات الطابع 
الدعائي.

 إلى ذلك، عّبر المجلس عن اتفاقه مع مقترح مجلس 
النواب بشـــأن معاملة المرأة البحرينية المتزوجة من 
أجنبـــي معاملة البحرينية المتزوجة من مواطن فيما 

يخص الرسوم البلدية.

خالد جناحي

مال الله شاهين

بالمنطقة عــلــيــه  ــارف  ــع ــت م ــو  ــاه م مـــع  لتنسجم 

تغيير تسميات دوار وشارعين في الجنوبية

ال لتوزيع اإلعالنات على المنازل والسيارات
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المنامة - بورصة البحرين

البحريـــن  مؤشـــر  أقفـــل 
العـــام أمـــس عنـــد مســـتوى 
1,662.30، بارتفـــاع وقدره 
1.85نقطـــة مقارنـــة بإقفاله 
حيـــن  فـــي  الثالثـــاء،  يـــوم 
البحريـــن  مؤشـــر  أقفـــل 
مســـتوى  عنـــد  اإلســـالمي 
وقـــدره  بارتفـــاع   761.34
3.53 نقطـــة مقارنة بإقفاله 

السابق.
وتـــداول المســـتثمرون 2.66 مليـــون ســـهم، بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا 
732.35 ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذها عبر 68 صفقة، إذ ركز المســـتثمرون 
تعامالتهـــم علـــى أســـهم قطـــاع الخدمـــات، التـــي بلغت قيمة أســـهمه 
المتداولـــة 387.46 ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 52.91 % مـــن القيمـــة 
اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 346.00 ألف ســـهم، تم تنفيذها عبر 

19 صفقة.
وجـــاءت “إي بـــي إم تيرمينالـــز البحرين” فـــي المركـــز األول، إذ بلغت 
قيمة أسهمها المتداولة 356.11 ألف دينار، أي ما نسبته 48.63 % من 

إجمالي قيمة األسهم المتداولة.
أمـــا المركـــز الثاني فـــكان لمصرف الســـالم بقيمـــة قدرهـــا 95.37 ألف 

دينار، أي ما نسبته 13.02 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة.
ثـــم جاءت مجموعة “جي اف اتـــش المالية” بقيمة قدرها 94.42 ألف 

دينار، أي ما نسبته 12.89 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة.

تداول 2.7 مليون سهم بـ 732.4 ألف دينار
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المدفــوع المــال  رأس  مــن  نقــًدا   %  50 بتوزيــع  توصيــة 

أرباح “التسهيالت التجارية” 2019

البحريـــن  شـــركة  حققـــت 
صافـــي  التجاريـــة،  للتســـهيالت 
أربـــاح بلغـــت 1.6 مليـــون دينـــار 
بالربـــع الرابـــع 2019، بانخفـــاض 
بلغ 76 % عن الفترة ذاتها 2018 
دينـــار،  مليـــون   6.8 مبلـــغ  عنـــد 
مســـجلة عائًدا على الســـهم بلغ 8 
فلوس للســـهم الواحـــد مقابل 34 
فلًســـا عن الفترة ذاتهـــا من العام 
الماضـــي. كمـــا وســـجل إجمالـــي 
الدخـــل الشـــامل 2 مليـــون دينار 
 %  62 بلغـــت  انخفـــاض  بنســـبة 
مقارنـــة بمبلـــغ 5.3 مليـــون دينار 
الشـــركة  وحققـــت   .2018 فـــي 
صافي أرباح بلغـــت 17.1 مليون 
دينار للســـنة المالية المنتهية في 
بانخفـــاض   2019 ديســـمبر   31
بلـــغ 25 % عـــن صافـــي األربـــاح 
 22.9 بلغـــت  والتـــي   2018 فـــي 
هـــذه  وحققـــت  دينـــار.  مليـــون 
النتائـــج عائـــًدا علـــى الســـهم بلـــغ 
85 فلًســـا للســـهم الواحد )2018: 
إجمالـــي  وســـجل  فلًســـا(.   114
 14 للمجموعـــة  الشـــامل  الدخـــل 
مليون دينـــار، بانخفـــاض بلغ 39 
% مقارنـــة مع مبلـــغ 23.1 مليون 
دينـــار فـــي 2018. وُيْعزى ســـبب 
انخفاض األرباح بشـــكل رئيســـي 
إلى ارتفاع مخصصات انخفاض 
القيمـــة التـــي ســـجلتها الشـــركة، 
تحســـًبا من أيِّ انخفـــاض متوقع 
في الســـيولة لدى زبائن الشـــركة 
في المســـتقبل. كما وقّرر مجلس 
اإلدارة رفع توصية إلى الجمعية 
العامـــة العاديـــة للشـــركة لتوزيـــع 
أربـــاح نقديـــة علـــى المســـاهمين 
بواقـــع 50 فلًســـا للســـهم الواحـــد 
)45 فلًســـا في عـــام 2018 إضافة 
إلى أسهم منحة على المساهمين 
المـــال  رأس  مـــن   % 25 بنســـبة 
المدفـــوع بواقـــع 1 ســـهم لـــكل 4 

أسهم صادرة(.
 وعّبر رئيس مجلس إدارة شركة 
البحريـــن للتســـهيالت التجاريـــة، 
عبـــد الرحمن يوســـف فخرو، عن 
المتحققـــة  النتائـــج  عـــن  رضـــاه 
للشركة. وأشار إلى أن سنة 2019 
كانت مليئـــة بالصعوبـــات، حيث 
االقتصاديـــة  لإلصالحـــات  كان 
التي أدخلتهـــا الحكومة لتحقيق 
علـــى  تأثيـــٌر  المالـــي  التـــوازن 
الســـيولة ممـــا أدى إلـــى انخفاض 
الشـــرائية  القـــدرة  فـــي  كبيـــر 
مـــدى  مـــن  وَحـــدَّ  للمســـتهلكين 
“أنَّ قطاعـــي  إنفاقهـــم. وأضـــاف 
الســـيارات والعقـــارات كانـــا مـــن 
بيـــن أكثر القطاعـــات تضرًرا، ولم 
تكـــن المجموعة بمعـــزل عن تلك 
التغيـــرات الحاصلـــة. هـــذا فيمـــا 
واصلت الشركة وجميع شركاتها 
التابعـــة جهودها الدؤوبة إلجراء 
المســـتمر  التحســـين  مـــن  مزيـــد 
فـــي كفاءاتهـــا األساســـية لتعزيز 

نموذج أعمالها التجارية”.
 فـــي عام 2019، حققت الشـــركة 
إجمالـــي دخـــل تشـــغيلي وقـــدره 
45.3 مليـــون دينار أقل بنســـبة 2 
% مقارنة بالعام الماضي )2018: 

46.3 مليون دينار(. 
حققـــت  الشـــركة  أن  مضيًفـــا   
فـــي الربـــع الرابع من عـــام 2019 

إجمالـــي صافـــي فوائد مكتســـبة 
بلـــغ 6.0 مليون دينـــار، بانخفاض 
مقـــداره 10 % خالل هذه الفترة 
مقارنة مع مبلغ 6.7 مليون دينار 

عن الفترة نفسها 2018. 
 وعلـــى صعيـــد الشـــركة الوطنية 
للســـيارات، فقـــد ســـجلت صافي 
أربـــاح بلغـــت 2.1 مليـــون دينـــار 
مقابـــل 2.4 مليـــون دينـــار للفترة 
ذاتهـــا مـــن عـــام 2018. إن هـــذه 
وذلـــك  مرضيـــة  تعـــد  النتائـــج 
الكبيـــر  االنخفـــاض  إلـــى  بالنظـــر 
فـــي مبيعات الســـيارات الجديدة 
خـــالل العام، واالنخفـــاض الكبير 
فـــي الهوامـــش الربحيـــة بســـبب 
ازديـــاد المعروض من الســـيارات 

في البالد. 
 مـــن جانب آخر، ســـجلت شـــركة 
أرباًحـــا  للســـيارات  التســـهيالت 
صافيـــة بلغـــت 271 ألـــف دينـــار 
دينـــار  207 آالف  بمبلـــغ  مقارنـــة 
في عـــام 2018. هذا فـــي الوقت 
ســـيارات  فيـــه  واصلـــت  الـــذي 
العالمـــة التجاريـــة جي أي ســـي 
موتور ريادتها في سوق مبيعات 
الســـيارات الصينيـــة، وأصبحـــت 
ســـابع أكبـــر عالمـــة تجاريـــة في 
فـــي  الســـيارات  مبيعـــات  ســـوق 
لمتانـــة  نظـــًرا  وذلـــك  البحريـــن، 

صنعها، وقوة أدائها. 

التأميـــن،  ألنشـــطة  وبالنســـبة   
فقـــد حققت شـــركة التســـهيالت 
لخدمـــات التأميـــن صافـــي أرباح 
بلغـــت 0.7 مليـــون دينـــار مقارنة 
لعـــام  دينـــار  مليـــون   0.8 بمبلـــغ 
2018. وتأثـــر أداء الشـــركة فـــي 
تراجـــع  جـــراء  التأميـــن  ســـوق 

مبيعات السيارات الجديدة. 
 أما بالنســـبة لألنشـــطة العقارية، 
فقد ســـجلت شـــركة التســـهيالت 
للخدمـــات العقاريـــة خـــالل العام 
أرباًحـــا صافية بلغـــت 0.2 مليون 
دينـــار مقارنـــة بمبلـــغ 0.6 مليون 

دينار ما تم تحقيقه في 2018. 
 مـــن جانب آخـــر، أتمت شـــركتنا 
التســـهيالت  شـــركة  الجديـــدة 
لتأجير الســـيارات عامهـــا الثاني، 
بلغـــت  أربـــاح  صافـــي  وحققـــت 
101 ألـــف دينـــار مقارنـــة بصافي 
دينـــار  ألـــف   63 بلغـــت  خســـائر 
في عـــام 2018.  وأشـــار الرئيس 
التنفيـــذي الدكتـــور عـــادل حبيل 
إلى أن نتائج المجموعة في ظل 
بيئـــة مليئـــة بالتحديـــات تعكس 
متانـــة نموذج األعمـــال التجارية 
األســـس  وصالبـــة  للمجموعـــة، 
القوية التـــي ترتكز عليها. وعليه 
ســـتواصل الشـــركة جهودهـــا في 
فـــي  مكانتهـــا  علـــى  المحافظـــة 
الســـوق في القطاعـــات التجارية 
التي تنشط فيها، وطرح مشاريع 
العمـــل،  فـــي  للتوســـع  تهـــدف 
وتطوير نموذج أعمالها التجارية، 
وتحســـين تجربة العمالء وتلبية 

تطلعاتهم.
*تفاصيـــل النتائـــج الماليـــة علـــى 
الرابط التالي بالموقع اإللكتروني 

للصحيفة
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يوسف النفيعي 

لندن - رويترز

الدوالر يتعافى 
من أقل مستوى

تعافى الدوالر األميركي أمس، من أقل 
في  بلغه  الـــذي  أسبوعين  فــي  مستوى 
الجلسة السابقة، مع تقليص المستثمرين 
توقعاتهم بأن يعطي مجلس االحتياطي 
االتـــحـــادي )الــبــنــك الــمــركــزي األمــيــركــي( 
مواجهة  في  التيسير  من  لمزيد  مؤشرا 

فيروس كورونا.
ومقابل سلة من العمالت، صعد الدوالر 
أقــل  مـــن  مــرتــفــعــا   99.04 ــــى  إل  %  0.1
مستوى في أسبوعين عند 98.876 الذي 

سجله في الجلسة السابقة.

مزايا جديدة لمستخدمي تطبيق “بنفت بي”
مـــعـــنـــا” و”تـــــــواصـــــــل  الــــــدفــــــع”  ــب  ــ ــلـ ــ “طـ و   “ ــم  ــ ــّس ــ ــق ــ ــم ــ ال “الــــــدفــــــع  ــا  ــهـ ــنـ مـ

أعلنــت شــركة “بنفــت”، عــن إضافة مزايا جديدة لمســتخدمي تطبيق المحفظــة الوطنية اإللكترونيــة للهواتف الذكية 
“بنفــت بــي – BenefitPay”، إذ توفــر هذه المزايــا قيمة مضافة إلى المنتجات والخدمــات؛ لتلبية المتطلبات المتغيرة 

باستمرار للمستهلكين والشركات.

وتعكـــس هذه الخطـــوة رؤية “بنفت” التي 
تتخـــذ مـــن االبتكار عاماًل رئيًســـا لتســـيير 
أعمـــال إدارة منتجاتهـــا. وقـــد ســـجل في 
تطبيق “بنفت بي” أكثر من 2500 مؤسسة 
وأكثر من 300 ألف مســـتخدم حسب آخر 

اإلحصاءات. 
وتحتـــوي النســـخة المحدثة مـــن التطبيق 
 Split  – المقّســـم  “الدفـــع  خدمـــة  علـــى 
Payment”، التـــي تســـمح بتقســـيم الدفع 
للمعاملة الواحدة بين أكثر من مســـتخدم 
بالتســـاوي أو وفًقا اللتزامات كل شخص، 
علـــى أن أن يتـــم خصـــم المبلـــغ مـــن كل 

مشارك من خالل حسابه المصرفي.
كمـــا تضم المزايا أيًضا خدمة “طلب الدفع 
التـــي  الجديـــدة   ”Payment Request  –
تســـمح بإرســـال إشـــعار إلى شـــخص آخر 
بطلب للدفع من خالل التطبيق مع وجود 
خاصيـــة كتابـــة مالحظـــة لســـبب الطلـــب 
وســـيكون فـــي مســـتطاع الطـــرف اآلخـــر 

قبول أو رفض الطلب.
عـــالوًة علـــى ذلـــك، أعلنـــت الشـــركة عـــن 
تركـــز  أخـــرى  جديـــدة  مزايـــا  إضافـــة 
بشـــكل  المعاملـــة  بيانـــات  تبـــادل  علـــى 
بيانـــات  مشـــاركة  للمســـتخدمين  يســـمح 

معامالتهـــم رقمًيـــا عـــن طريق اســـتخدام 
التطبيـــق، إذ تتيـــح هـــذه الميزة مشـــاركة 
بســـهولة  المنجـــزة  معامالتهـــم  بيانـــات 
مـــع مســـتخدمين آخريـــن بطريقـــة آمنـــة 
ومريحـــة، إذ يمكن اســـتغالل هـــذه الميزة 
إلرســـال تأكيد إلتمام عملية الدفع للطرف 

اآلخر. 
وتشـــمل المزايا المســـتحدثة في التطبيق 
 Contact – أيًضـــا خاصيـــة “تواصل معنـــا
Us” وهـــي خاصية تســـمح للمســـتخدمين 
موظفـــي  مـــع  ســـهولة  بـــكل  بالتواصـــل 
الخدمـــة لـــدى “بنفت”؛ بهـــدف اإلجابة عن 

عبـــر  المســـتخدمين  استفســـارات  جميـــع 
منصـــة واحدة. ولدعم هذه الخدمة أيًضا، 
يشـــمل التطبيـــق المحـــدث قســـًما جديـــًدا 
معنًيـــا باألســـئلة األكثـــر تكـــراًرا، ويتضمن 
هـــذا القســـم محتـــوى تفصيلي من شـــأنه 
مســـاعدة العمـــالء علـــى فهـــم المنتجـــات 

ســـريعة  بطريقـــة  المختلفـــة  والخدمـــات 
إلـــى الحصـــول علـــى  وفعالـــة، باإلضافـــة 
اإلجابـــات الستفســـاراتهم عبـــر التطبيـــق 

نفسه.
وقـــال نائـــب الرئيس التنفيذي في شـــركة 
“بنفـــت” يوســـف النفيعي “نحـــن ملتزمون 
وبطـــرق  باســـتمرارية  التطبيـــق  بتطويـــر 
مبتكـــرة، ونفخـــر دائمـــا بتحويـــل األفـــكار 
التـــي تـــرد إلينـــا مـــن فريـــق لعمـــل ومـــن 
المســـتهلكين الـــى خدمات ومزيـــا تضاف 
فـــي  نؤمـــن  إننـــا  إذ  للتطبيـــق،  باســـتمرار 
“بنفـــت” بالمحافظة على اتســـاق عملياتنا 
عبر تحســـين عروضنا وخدماتنا باستمرار 
بمـــا يتوافق مـــع احتياجات المســـتهلكين 
منتجاتنـــا  دمـــج  عمليـــة  إن  المســـتقبلية. 
المختلفـــة توجـــب علينـــا التأكـــد مـــن أن 

المســـتهلكين يعرفون كيفية اســـتخدامها، 
االســـتمتاع  مـــن  يتمكنـــوا  حتـــى  وذلـــك 
واالســـتفادة مـــن التطبيـــق بشـــكل كامل. 
ويأتي ذلك تماشًيا مع مهمتنا المتمثلة في 

توفير واستثمار وسائل الدفع المبتكرة”.
الخطـــوة  هـــذه  عبـــر  “بنفـــت”  وتحـــرص 
ومطـــّورة  محّســـنة  تجربـــة  خلـــق  إلـــى 
لمســـتخدمي تطبيـــق “بنفـــت بـــي” تتســـم 
بالسهولة والعملية؛ لتسمح لهم بالحصول 
على مختلف الخدمات ومشاركة بياناتهم 

بشكل آمن تماًما.
مـــن  الحالييـــن  للمســـتخدمين  ويمكـــن 
علـــى  بـــي”  “بنفـــت  تطبيـــق  تحديـــث 
أجهـــزة “األندرويـــد” و”آبـــل” عبـــر المتاجر 
اإللكترونية الخاصة بأجهزتهم؛ لالستفادة 

من أحدث المزايا للتطبيق.

المنامة - شركة بنفت

17.1
دينار مليون 

عادل حبيل عبد الرحمن فخرو

الزياني يستعرض نتائج “مجلس تنمية الصغيرة والمتوسطة”
ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايـــد الزياني، االجتماع التاســـع لمجلس 
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

بمقر الوزارة الكائن في المرفأ المالي.
وضم االجتماع عدًدا من كبار المسؤولين 
التنفيـــذي  الرئيـــس  أســـماؤهم:  التاليـــة 
خالـــد  االقتصاديـــة  التنميـــة  لمجلـــس 
حميـــدان، الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة 
بنـــك البحريـــن للتنميـــة ســـنجيف باول، 
الرئيـــس التنفيـــذي لصـــادرات البحريـــن 
ناصـــر قائـــدي، ووكيـــل شـــؤون الصناعة 
بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
أسامة العرّيض والوكيل المساعد لتنمية 
الصناعـــة عبدالكريـــم الراشـــد. ويواصل 
الصغيـــرة  المؤسســـات  تنميـــة  مجلـــس 
والمتوســـطة للســـنة الثانية على التوالي 
منذ إطالقـــه تحقيق األهـــداف المرجوة 

بحسب الخطة الزمنية 2018 - 2023، إذ 
تـــم إنجاز 60 % من مجمـــوع المبادرات 
واالنتهـــاء مـــن تنفيـــذ 10 مبـــادرات مـــن 

أصل 17.
وتمت إضافـــة 3 مبادرات جديدة تتعلق 
بمحور تيســـير التمويل ليصبح مجموع 
المبادرات 20 مبادرة أساسية تصب في 
دعم المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
فـــي المملكـــة. وشـــهدت مؤشـــرات أداء 
القيـــاس الخاصـــة بخطة عمـــل المجلس 
إذ  الموضوعـــة،  األهـــداف  نحـــو  تقدمـــا 
قامـــت مديـــرة إدارة تنمية المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة شـــيخة الفاضـــل 
بتقديـــم عرض تضمـــن النتائـــج التي تم 
تحقيقهـــا بشـــكل تراكمـــي منـــذ إطـــالق 
المجلس في العـــام 2017، التي تضمنت 
فـــي  للبحرينييـــن  الوظيفيـــة  الفـــرص 

هـــذا القطـــاع والتـــي بلغ عددهـــا 7,022 
مســـاهمة  نســـبة  وارتفعـــت  وظيفـــة، 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة في 
الصادرات للفترة ذاتها إلى 17.5 % من 
إجمالـــي الصادرات الغيـــر نفطية بزيادة 
إلـــى اســـتعراض  2 %، إضافـــة  قدرهـــا 
المؤسســـات  تنميـــة  قطـــاع  مســـاهمة 
الناتـــج  فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
 37.2 بلغـــت  التـــي  اإلجمالـــي،  المحلـــي 
% حتـــى نهايـــة الربـــع الثالث مـــن العام 
2019. وناقـــش أعضـــاء المجلس خالل 

االجتماع، مبادرات العام الجاري 2020، 
وخصوًصـــا ما يتعلـــق بمبـــادرات محور 
تعزيـــز االبتـــكار للمؤسســـات، باإلضافـــة 
إلى مناقشـــة المصفوفة التي تم تكليف 
لجنـــة  قبـــل  مـــن  بإعدادهـــا  البحريـــن 
التعاون التجـــاري الخليجي والمتضمنة 

التحديـــات التـــي تواجـــه رواد األعمـــال 
فـــي دول المجلـــس والحلـــول المقترحة 

لمعالجتها.
35 شركة تستفيد من خدمات التصدير

وقـــدم مركز “صـــادرات البحرين” عرضا 
تنـــاول فيـــه أهـــم إنجـــازات عـــام 2019 

وخطه وأهدافه للعـــام 2020، حيث بلغ 
عدد الشـــركات المســـتفيدة من خدمات 
التصديـــر 35 شـــركة خالل العـــام 2019 
بقيمـــة أكثر من 16 مليون دوالر وبواقع 
22 قطاًعـــا انتاجًيا لــــ 30 دولة، حيث أن 
8 من الشـــركات المستفيدة لم يسبق لها 
التصدير. وقد أســـفرت هـــذه االنجازات 
 6% ب  تقـــدر  مباشـــرة  مســـاهمة  عـــن 
مـــن اجمالـــي النمو فـــي قيمة صـــادرات 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
البالغـــة 102 مليـــون دينـــار خـــالل عـــام 
2019 وهـــو العـــام األول لبـــدأ صـــادرات 

البحرين تقديم خدماتها للمؤسسات. 
واطلع بنـــك البحرين للتنميـــة، المجلس 
على أعداد الطلبات المقدمة لالســـتفادة 
مـــن صندوق الســـيولة وإجمالـــي المبالغ 

الممنوحة حتى حينه.

المنامة - الصناعة والتجارة

إنجاز 60 % من 
مجموع المبادرات 

وتنفيذ 10

اجتماع المجلس أمس
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اجتمع وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة، على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحتجاز واســتخدام وتخزين الكربون “آي 
سي سي يو إس 2020” بمدينة الرياض، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية )شلمبرجير – اير برودكت – جي.اكس(، بحضور عدد 
مــن المســؤولين فــي الهيئــة الوطنيــة للنفــط والشــركات النفطية؛ لمناقشــة عدد من المواضيــع ذات العالقة وتعزيز ســبل التعاون مــع البحرين في 

المشاريع النفطية والبيئية.

وأشـــاد بما تقوم به هذه الشركات العالمية 
الفنيـــة والتقنيـــة  الخدمـــات  فـــي تزويـــد 
والتكنولوجيـــة في هذا المجـــال الحيوي، 
بـــه الشـــركات مـــن مشـــاريع  ومـــا قامـــت 
متخصصـــة فـــي هـــذا الشـــأن الرامـــي إلى 
تطويـــر المنتوجـــات مـــن خـــال تحويـــل 
المـــوارد الطبيعيـــة الى غاز منتـــج للطاقة 
والوقـــود والمـــواد الكيميائية، مشـــيرا إلى 
مـــا تتمتع بـــه الشـــركات من ســـمعة عالية 

وخبرات واسعة في هذا المجال.

تعزيز فرص االستثمار

مـــع  الوزيـــر  ناقـــش  االجتمـــاع،  وأثنـــاء 

المواضيـــع  أهـــم  التنفيذييـــن  الرؤســـاء 
النفطية ذات العاقة وسبل تعزيز التعاون 
فـــي تطوير القطاع النفطـــي في البحرين، 
عبر تعزيز فرص االســـتثمار في المشاريع 
اإلنتـــاج  زيـــادة  إلـــى  الراميـــة  الحيويـــة 
وتعزيز االقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهم 
المشاريع والمبادرات التي نفذتها المملكة 
في الشـــأن البيئي؛ بهـــدف المحافظة على 
المنـــاخ الـــذي بـــات مـــن المهم علـــى جميع 
دول العالـــم المضـــي نحو تأســـيس العديد 
من المشـــاريع المعنية في المحافظة على 
تغييـــر المناخ وتنفيذ بنود اتفاقية باريس 

للتغير المناخي.

مـــن جانبهم، أعـــرب الرؤســـاء التنفيذيون 
عن جزيل الشكر والتقدير إلى وزير النفط 
علـــى حفاوة االســـتقبال وما تم مناقشـــته 
العاقـــة،  ذات  مشـــتركة  مواضيـــع  مـــن 
مثمنين عاليا هذا اللقاء الذي يعتبر فرصة 
طيبة لتعزيز التعاون مع البحرين في هذا 
الجانب التطويري، وبدور الهيئة الوطنية 
للنفـــط والغاز بقيـــادة وزير النفط الشـــيخ 
محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفة فـــي تطوير 
القطـــاع النفطـــي، مشـــيدين بمـــا حققتـــه 
المملكـــة مـــن إنجازات طموحـــة من خال 
تدشـــين عدد من المشـــاريع النفطية التي 

ستساهم في تعزيز االقتصاد البحريني.

لقاء مع الشركات البحرينية

والتقـــى وزيـــر النفـــط عـــددا من الرؤســـاء 
التنفيذيين للشـــركات النفطيـــة البحرينية 
الواعـــد  الشـــباب  للوزيـــر  قدمـــوا  الذيـــن 

المتخصـــص في شـــؤون البيئـــة، إذ ناقش 
الشـــيخ محمد بن خليفة مع الشـــباب أهم 
القضايـــا العالميـــة في هـــذا الشـــأن، وأهم 
المشـــاريع التـــي نفذتهـــا البحريـــن الرامية 

إلـــى المحافظة على البيئة وتغيير المناخ، 
متمنيـــا لهـــم دوام التوفيـــق والنجـــاح في 
مجال عملهم وتحقيق ما يصبون إليه من 

تطلعات مستقبلية تخدم الوطن.

لقاء الشيخ محمد بن خليفة بعدد من الشركات النفطية 

الرياض - بنا

وزير النفط يبحث التعاون التكنولوجي والبيئي مع شركات عالمية
الكيميائيـــة والمـــواد  والوقـــود  للطاقـــة  منتـــج  لغـــاز  الطبيعيـــة  المـــوارد  تحويـــل 

“الغرفة” تدعم خطط التصدي لـ “كورونا”
ناشــدت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن القطــاع التجــاري في المملكــة بعدم رفع األســعار تأثًرا بالمســتجدات المتســارعة 
والظروف االســتثنائية جراء فيروس “كورونا”، خصوصا في مجال تجارة المواد الغذائية والمســتلزمات الطبية، مشــددة 

على أن المرحلة الراهنة تستدعي تحمل المسؤولية الوطنية من الجميع وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين.

وأوضحـــت الغرفـــة فـــي بيـــان لها، 
أن القطـــاع التجـــاري فـــي المملكـــة 
عـــادة مـــا يتأثـــر بممارســـات بعض 
العامليـــن فـــي المجـــاالت الحيوية 
مع استشـــعار ارتفاع أســـعار أنواع 
مـــن الســـلع، مثـــل تخزين عـــدٍد من 
البضائع تحســـًبا الرتفاع أســـعارها، 
بحركـــة  يضـــر  الـــذي  األمـــر  وهـــو 
السوق، ويؤثر على القوة الشرائية 
فـــي الباد، ويخالف أحكام القانون 
رقم )35( لســـنة 2012 بشأن حماية 

المستهلك.
وأشـــارت الغرفـــة إلـــى أنهـــا تبحث 

كافـــة اإلجـــراءات االحترازية التي 
يمكـــن اتخاذها تفاديا ألي معوقات 
قـــد تحـــدث فـــي الفتـــرة المقبلـــة، 
االســـتثنائية  للظـــروف  نتيجـــة 
الدولـــي  المجتمـــع  يعيشـــها  التـــي 
جـــراء انتشـــار فيـــروس “كورونـــا”، 
مطالبة الجميع بالعمل ضمن فريق 
أي  لمواجهـــة  الواحـــد،  البحريـــن 
طـــارئ، ولمـــا فيه خدمـــة االقتصاد 
الوطني، مؤكدة على دعمها الكامل 
لكافة جهـــود المملكة فـــي خططها 
للتصـــدي لفيـــروس “كورونـــا” وبما 
يســـهم فـــي الحفـــاظ على ســـامة 

أنهـــا  الغرفـــة  ونوهـــت  الجميـــع. 
ســـتتكاتف مع الجهات المعنية في 
األســـعار،  ثبـــات  لمراقبـــة  المملكـــة 
والتأكد من التزام الجميع باألسعار 
المتعارف عليها وفي حال مخالفة 
ذلـــك ســـيتم اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن 

إجراءات قانونية ضد المخالفين.

إجراءات احترازية للبضائع 

الواردة

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  وأكـــدت 
اإلجـــراءات  كافـــة  أن  البحريـــن 
االحترازيـــة الازمـــة يتـــم اتخاذها 

من قبل الجهات المعنية، على كافة 
البضائـــع الـــواردة لمملكـــة البحرين 
كإجراء احترازي للتصدي لفيروس 
“كورونـــا”، مـــع التأكيـــد علـــى عـــدم 
للبـــاد،  الغذائـــي  باألمـــن  اإلخـــال 
منوهة بحـــرص الجهات الحكومية 
المعنيـــة علـــى حمايـــة المواطنيـــن 
والمقيميـــن من أية أضرار، ودورها 
في تسهيل وتيسير حركة البضائع، 
وبما ال يؤثر على الوضع االقتصادي 

في المملكة.

يذكـــر أن الغرفـــة شـــكلت في وقت 
ســـابق فريق عمل متكامل لدراسة 
اآلثار المترتبة على انتشار فيروس 
كورونـــا علـــى االقتصـــاد الوطنـــي، 
ولمتابعـــة التداعيـــات االقتصاديـــة 
وحصر التأثيرات الســـلبية النتشار 

هذا الوباء على شركات ومؤسسات 
القطـــاع الخاص بالمملكة، واقتراح 
الحلـــول العاجلـــة للحـــد مـــن تلـــك 
التأثيـــرات قدر اإلمـــكان، خصوصا 
على الشركات البحرينية المتعاملة 

مع السوق الصينية.

السنابس - الغرفة

دعت التجار لاللتزام 
بالمسؤولية وعدم 

رفع األسعار
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واشنطن - رويترز

عينــت مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي كريســتالينا جورجيفــا أمــس األربعــاء، 
مديرة إدارة إفريقيا السابقة بالصندوق أنطوانيت سايح نائبة لها.

وشـــغلت ســـايح، وهـــي مـــن ليبيريـــا، 
منصب مدير إدارة إفريقيا بالصندوق 
في الفترة بين العامين 2008 و2016، 
وانضمـــت بعـــد ذلـــك وحتـــى اآلن إلى 
مركـــز التنميـــة العالميـــة البحثـــي في 
واشـــنطن. كمـــا كانـــت وزيـــرة للماليـــة 
فـــي ليبيريـــا فـــي الفتـــرة بيـــن عامـــي 
2006 و2008 وأمضـــت 17 عامـــا في 

العمل بالبنك الدولي. وستكون سايح 
واحـــدة مـــن أربعـــة نـــواب لجورجيفا 
وســـتعمل تحـــت إشـــرافها، لكنهـــا لـــن 
النائـــب  ليبتـــون  تحـــل محـــل ديفيـــد 
األول لهـــا وهـــو المنصـــب الثانـــي في 
الصندوق والذي يحظى شاغله بنفوذ 
كبير فيما يتعلق بسياسات الصندوق.

وقالـــت جورجيفـــا فـــي بيـــان ”تمثـــل 

أنطوانيـــت مزيجـــا نـــادرا مـــن القيادة 
المؤسسية والقدرة التحليلية العميقة 
والتزاما ثابتـــا بالعدالة“، مضيفة أنهما 
عملتا سويا لسنوات طويلة في البنك 

الدولي.

“سايح” نائبة لمديرة “النقد الدولي”
المنامة - المصرف المركزي

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركزي أنه تمـــت تغطية اإلصدار 
رقـــم ISIN BH00037151Z5( 1797(، مـــن أذونات الخزانة 
الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي 
نيابـــة عن حكومـــة البحريـــن. وتبلغ قيمة هـــذا اإلصدار 35 
مليون دينار لفترة اســـتحقاق 182 يوًما تبدأ فــــي 1 مارس 
2020 وتنتهـــي فـــي 30 أغســـطس 2020، وبلغ معدل ســـعر 
الفائـــدة على هـــذه األذونـــات 2.47 % مقارنة بمعدل ســـعر 
الفائدة ألذونات اإلصدار السابق بتاريخ 2 فبراير 2020، إذ 
بلغـــت 2.52 %. وبلغ معدل ســـعر الخصم 98.766 %، وتم 
قبـــول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقـــع 98.760 %، علًما أنه قد 

تمت تغطية اإلصدار بنسبة 237 %.
وبلـــغ الرصيـــد القائم ألذونـــات الخزانة مع هـــذا اإلصدار ما 

قيمته 2.110 مليار دينار.

35 مليون دينار لتغطية أذونات خزانة شهرية

14 % زيادة أعداد الزوار للبحرين 2015 - 2019
ــا ــ ــه ــ ذات لـــلـــفـــتـــرة   %  37 ــة  ــبـ ــسـ ــنـ بـ الـــــــوافـــــــدة  ــة  ــ ــاح ــ ــي ــ ــس ــ ال عـــــوائـــــد  ــو  ــ ــم ــ ن

نظمــت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض لقــاء تعريفي بيــن وفد المنظمــة العربية 
للسياحة والمرشدين السياحيين في البحرين، وذلك ضمن االحتفال بتدشين المنامة 
كعاصمــة الســياحة العربيــة 2020، وكذلــك بيــوم الســياحة العربــي 25 فبرايــر، والذي 

يتزامن مع مولد الرحالة العربي ابن بطوطة.

 وألقـــى الرئيس التنفيـــذي لهيئة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض نـــادر المؤيـــد كلمـــة 
فـــي اللقاء جاء فيها “يأتـــي االحتفال هذا 
العـــام تحـــت شـــعار )الســـياحة والوظائف 
أن  فيـــه  الشـــك  وممـــا  واعـــد(.  مســـتقبل 
علـــى  القائمـــة  الصناعـــات  مـــن  الســـياحة 
العنصر البشـــري، فهي تعتمد على الموارد 
البشـــرية في سبيل تحقيق ميزة تنافسية 
وجودة عالية. كما تتســـم بارتفاع كثافتها 
العماليـــة قياســـا بالعديـــد مـــن القطاعـــات 
يبـــرز  الـــذي  االقتصاديـــة األخـــرى، األمـــر 

األهمية االقتصادية واالجتماعية للنشاط 
الســـياحي في ظل قدرته على اســـتيعاب 
أعـــداد متزايـــدة مـــن الوافدين إلى ســـوق 
العمل. ومن ثم التخفيف من ِحدة مشكلة 
البطالة لتصبح السياحة بحق هي صناعة 
المســـتقبل، وتوفر مســـتقبا واعـــدا لخلق 
العديـــد من فرص العمـــل. وليس أدل على 
ذلـــك مـــن مؤشـــرات التوظيف الســـياحي 
الصـــادرة عـــن منظمـــة الســـياحة العالمية، 
والتي أوضحت أن من بين كل 10 وظائف 
في االقتصاد العالمي هناك وظيفة واحدة 

تتولد من السياحة سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر”.

ويتزامـــن مـــع االحتفـــال بيوم الســـياحة 
العربي، اختيار المنامة عاصمة للســـياحة 
القطـــاع  حقـــق  فقـــد   .2020 العربيـــة 
الســـياحي فـــي البحريـــن نهضـــة كبيـــرة 

في حجـــم البنيـــة التحتية والتســـهيات 
الحكوميـــة وأعداد الســـائحين الوافدين، 
وذلـــك انطاقا مـــن التوجيهات الســـامية 
للقيـــادة الرشـــيدة؛ بهـــدف تعزيـــز موقـــع 
البحريـــن كمركـــز رئيـــس علـــى خريطـــة 
الســـياحة اإلقليمية. ففي الفترة )-2015 

الوافديـــن  الـــزوار  أعـــداد  زادت   )2019
بنســـبة 14 %، كما زادت عوائد السياحة 
الوافـــدة خـــال الفترة نفســـها بنســـبة 37 

.%
وأكـــد بأن تطويـــر القطاع الســـياحي في 
البـــاد يعـــد مـــن أولويـــات برنامـــج عمـــل 

الحكومة، وتعمل هيئة البحرين للسياحة 
والمعارض لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية 
للقطاع، ومن أهم محاورها توفير فرص 

عمل للشباب البحريني.
وأضـــاف بأن المرشـــد الســـياحي هو خير 
ســـفير لوطنه وله دور مميز في تشـــكيل 
االنطباع العام لدى السائح عن البلد الذي 
يزوره، فضا عن دوره المميز في ترويج 
المـــوروث التاريخي والثقافي وتنشـــيط 
نحـــرص  هـــذا،  وفـــي  الســـياحة.  ونمـــو 
علـــى توفيـــر الدعـــم المائـــم للمرشـــدين 
الســـياحيين في البحريـــن، حيث تنطوي 
اإلســـتراتيجية الوطنيـــة للســـياحة علـــى 
اإلرشـــاد  قـــدرات  ورفـــع  بنـــاء  برنامـــج 
السياحي بالبحرين من خال التعاون مع 

منظمة السياحة العالمية.

المنامة - السياحة والمعارض

اللقاء التعريفي

أنطوانيت سايح 
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أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات 39442411

حسين علي

Call.

36026333
رضا عبد هللا

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

38344464-

38344464

38344464

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
  اعالن رقم )١١١( لسنة 2020  

بشان تغيير االسم التجاري لشركة مايند تري 
لالستشارات ذ.م.م    

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕاعالن بحل وتصفية شركة

 خدمات مجران والشلوي للعالج في الخارج  ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 131459

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســادة أصحــاب شــركة ماينــد تــري لالستشــارات ذ.م.م والمســجلة 
بموجــب القيــد رقــم ١١٢٩٧٧ طالبين تغيير االســم التجاري مــن مايند تري 

لالستشارات ذ.م.م   الى مايند تري للمحاسبة واالستشارات ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي  شــركة خدمــات مجــران والشــلوي للعــالج في الخــارج  ذ.م.م  والمســجلة 
بموجــب القيــد رقــم  131459 بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن  الســادة / موســى بــن عبدالرحمن بن 

محمد الشلوي والسيدة فاطمة مجران مصفيين للشركة.
 بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية 
البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات 
يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 

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

موسى بن عبدالرحمن بن محمد الشلوي : 973-38330722+
فاطمة مجران : 973-38330822+

القيد : ١١٢٩٧٧

 تاريخ:2/2020/٢٥

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة كالريتيك مانجمنت ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا مــور ســتيفنز - تضامن مهنيــة متخصصة  باعتبــاره المصفي القانوني   
شركة كالريتيك مانجمنت ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة  
وشــركاه  بموجــب القيــد رقــم ٨٨٥٦٨، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة 
الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
  اعالن رقم )٩٩٩( لسنة 2020  

بشان تغيير االسم التجاري لشركة المكتب العدبي 
للخدمات الدوليه ش.ش.و    

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســادة أصحاب  االســم التجاري لشركة المكتب العدبي للخدمات الدوليه 
ش.ش.و   والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٣١٧٠٤ طالبيــن تغييــر االســم 
التجــاري للفــرع ١٠ مــن مقهى الروح الروســية ش.ش.و الى مطعم ومقهى 
الروح الروسية ش.ش.و لمالكها علي الصباح    فعلى كل من لديه اعتراض  
التقــدم إلــى اإلدارة المذكــورة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ نشــر هذا 

اإلعالن

القيد : ١٣١٧٠٤

 تاريخ:2/2020/١٩
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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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الفيروس يحصد المزيد في إيران.. 19 حالة وفاة و139 مصابا

طهران تتكتم على “كورونا” وتقمع اإلعالم

ــهــمــت مــنــظــمــة “مـــراســـلـــون بال  ات
بالتكتم  اإليــرانــي  النظام  حـــدود” 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــول انــتــشــار فـ حــ
مــن خالل  ــك  وذل الضحايا،  وعــدد 
عــــدم الــشــفــافــيــة وقـــمـــع اإلعــــالم 

المستقل في البالد.
أمــس  بــيــانــا،  المنظمة  ــدرت  ــ وأصـ
الحملة على  أدانــت فيه  األربــعــاء، 
ــل اإلعــــــالم والــصــحــافــيــيــن  وســـائـ
المعلومات  نشر  يحاولون  الــذيــن 
الـــفـــيـــروس بشكل  ــتــشــار  ان حــــول 
طهران  “نظام  أن  مؤكدة  مستقل، 
يـــحـــاول إخـــفـــاء مــعــلــومــات عن 

حقيقة انتشار الفيروس”.
إلـــى ذلـــك قـــال مــديــر قــســم إيـــران 
وأفــغــانــســتــان فــي “مــراســلــون بال 
“إيـــران  إن  معيني،  رضــا  ــدود”،  حــ
عــام مضى  ــداث  أحـ أثبتت خــالل 
أنها تعتمد سياسة التكتم إن كان 
إلى  الفيضانات  أزمــة  يخص  فيما 
احتجاجات  ومعتقلي  قتلى  عــدد 
إســقــاط  حــادثــة  حــتــى  أو  نوفمبر 

الطائرة األوكرانية”.
“ســيــاســة  أن  مــعــيــنــي  أكـــــد  كـــمـــا 
إلى  المعلومات تؤدي  التكتم على 
الــوفــيــات”، مضيفا:  زيــــادة  خــطــر 
ــاس الـــوصـــول إلــى  ــنـ ــق الـ ــن حـ “مــ
الــمــعــلــومــات الــكــافــيــة والــصــادقــة 
والمستقلة والمتعددة، وهو أمر تم 
العالمي  اإلعــالن  في  عليه  التأكيد 
الحل  لحقوق اإلنــســان، وهــذا هــو 
ومحاربة  الــنــاس  لحماية  األنــجــع 

اإلشاعات”.
وذكرت المنظمة أن انتشار األنباء 
ــي قــم  ــا” فــ ــ ــ ــورون ــ ــ ــن تــفــشــي “ك عــ
الفيروس  أن  أظهر  مفاجئ  بشكل 
والسلطات  ــع  واسـ بشكل  منتشر 
ــذه الــحــقــيــقــة،  ــاء هــ ــفـ ــاول إخـ ــحـ تـ
الحين  “منذ ذلك  أنه  مشددة على 
رفــــض الـــمـــســـؤولـــون اإليـــرانـــيـــون 
دقيقة  إحــصــائــيــات  تقديم  ــرارًا  مــ

لــقــوا  الـــذيـــن  ــيــن أو  ــمــصــاب ال عـــن 
ومنعوا  الفيروس،  بسبب  حتفهم 
بواجبهم  القيام  مــن  الصحافيين 

اإلعالمي”.
ــادت أن الــســلــطــات  ــ إلـــى ذلــــك، أفـ
باستدعاء  الماضي،  األحد  قامت، 
ــافـــي الـــمـــســـتـــقـــل، مــحــمــد  ــحـ الـــصـ
استخبارات  واستجوبته  مساعد، 
الحرس الثوري بعد أن نشر أخبارا 
التواصل  مــواقــع  على  وتعليقات 
ــا، كما  ــ االجــتــمــاعــي حــــول كــــورون
قامت بإغالق حساباته على تويتر 
على  اســتــحــوذت  بعدما  وتــلــغــرام 

هاتفه وحاسوبه.
الصحافيين  من  العديد  وعبر  هذا 
التواصل  مواقع  عبر  والمواطنين 
عـــن احــتــجــاجــهــم عــلــى الــرقــابــة 
والتكتم وسوء إدارة أزمة انتشار 

كورونا في إيران.
ــــك أعــلــنــت إيــــــران، أمـــس،  ــــى ذل إل
عـــن تــســجــيــل 4 وفـــيـــات جــديــدة 
لـــدى مــصــابــيــن بــفــيــروس كــورونــا 
المستجد من بين 44 حالة جديدة 
والعشرين  ــع  ــ األرب خـــالل  ُســجــلــت 

إجمالي  ليرتفع  الــمــاضــيــة،  ســاعــة 
واإلصابات  حالة   19 إلى  الوفيات 

إلى 139.
جـــديـــدة  إصــــابــــة   15 وُســـجـــلـــت 
بفيروس كوفيد19- في مدينة قم 
في إيران، و9 في جيالن، و4 في 
طهران، و3 في خوزستان، واثنتان 
في كل من سيستان وبلوشستان 
وفــارس  أحمد  وبوير  وكهكيلوية 
وكرمانشاه  مــركــزي  فــي  وواحـــدة 
و  ولورستان  ومــازنــدران  وأردبيل 

سمنان وهرمزجان.
مـــن جــهــتــه، دعــــا وزيـــــر الــصــحــة 
اإليــرانــيــيــن  أمـــس،  نــمــكــي،  سعيد 
إلى االلتزام بتعليمات الوزارة وإال 
إلــى عــزل مدن  ستضطر األخــيــرة 
عينه  الــوقــت  فــي  مــؤكــدًا  بأكملها، 
أن الحكومة بدأت بالسيطرة على 

الفيروس.
واعتبر أن شفاء عدد من المرضى 
من الفيروس خالل األيام الماضية 
ــى هــذا  ــى ســيــطــرتــنــا عــل يــــدل عــل
بتعبئة  “قــمــنــا  ــاف:  ــ وأضـ الـــمـــرض. 
هــذه  فــي  إمكانياتنا  كــل  وتهيئة 

كورونا.”  فيروس  لمواجهة  األيــام 
بــالــســيــطــرة بشكل  ــال: “بـــدأنـــا  ــ وقـ

كامل على الفيروس”.
الرئيس اإليراني حسن  فيما شدد 
يصبح  أال  ــرورة  على ضـ روحــانــي 
كورونا “سالحا في يد العدو” يمنع 

العمل واإلنتاج في إيران.
ونقل الموقع الرسمي للرئاسة عن 
روحاني قوله “يجب عدم تحويل 
الفيروس إلى سالح في يد أعدائنا 
لتعطيل العمل واإلنتاج في البالد”.
إلــى ذلــك، قــال ابــن إحــدى ضحايا 
ــا فـــي إيـــــران إن  ــورونـ فـــيـــروس كـ
السلطات اإليرانية أخفت موضوع 

تفشي الفيروس في مدينة قم.
وانـــتـــقـــد الــشــخــص الـــــذي يــدعــى 
رضا في مقابلة مع إذاعــة “فــاردا” 
التشيك،  مــن  بالفارسية  الناطقة 
تــكــن صــادقــة  لـــم  الــحــكــومــة  أن 
بشأن تفشي فيروس كورونا وأن 
الــمــرض  أخــفــت تفشي  الــســلــطــات 
في  البرلمانية  االنتخابات  بسبب 

21 فبراير.
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نائب وزير الصحة اإليراني أراج حريرشي يمسح العرق عن وجهه خالل مؤتمر صحافي بطهران في 24 فبرايرالجاري )أ ف ب(

نيودلهي - أ ف ب

أيام من  الهدوء بعد  إلى  ناريندرا مــودي، أمس،  الهندي  الــوزراء  دعا رئيس 
أعمال عنف بين هندوس ومسلمين أسفرت عن سقوط 27 قتيال على األقل 
األحد،  ومنذ  عسكري.  تجول  بحظر  للمطالبة  ودفعت  جريح،  مئتي  ونحو 
ينشر أشخاص يحملون عصيا وحجارة وبعضهم مسدسات وسيوفا الفوضى 
والرعب في مناطق بشمال شرق العاصمة تضم أغلبية مسلمة وتبعد نحو 10 
المنطقة عمال مهاجرون  كيلومترات عن وسط نيودلهي. ويعيش في هذه 
فقراء. وجاءت تلك األحداث على خلفية احتجاجات على قانون للجنسية 
يعتبره العديد من المعارضين منحازا ضد المسلمين وجزاء من أجندة مودي 
التي  الــحــوادث  من  عــددا  الهندية  الصحف  وأوردت  القومية.  الهندوسية 
هاجمت فيها مجموعات مسلحة من الهندوس أشخاصا مسلمين.  ويعلو علم 
هندوسي منذ صباح أمس مسجدا تم إحراقه في الحي، حسبما ذكر فريق 
رجال  الثالثاء  فيديو صــورت  لقطات  في  ويظهر  بــرس.  فرانس  وكالة  من 

يتسلقون المئذنة لنزع مكبر الصوت ووضع العلم، وسط هتافات مشجعة.

ارتفاع عدد قتلى العنف في دلهي إلى 27 شخصا

واشنطن - أ ف ب

ــالـــد  ــركـــي دونـ ــيـ اتـــهـــم الـــرئـــيـــس األمـ
ــرامــــب، أمـــــس، الــديــمــوقــراطــيــيــن  ــ ت
ــل اإلعــــالم مــثــل “ســي  وبــعــض وســائ
فيروس  حــول  “الهلع”  بإثارة  إن”  إن 
على  سلبا  والتأثير  المستجد  كورونا 

األسواق.
واتــهــم تــرامــب فــي تــغــريــدة وســائــل 
تقديم  على  بـ”العمل  الكبرى  اإلعــالم 
ما  يمكن،  ما  بأسوأ  كــورونــا  فيروس 

يخلق حالة هلع في األسواق”.
لألداء  قصوى  أهمية  ترامب  ويولي 
لالنتخابات  حملته  فــي  االقــتــصــادي 
وول  بورصة  سجلت  فيما  الرئاسية، 
اإلثــنــيــن والــثــالثــاء تراجعا  ســتــريــت 

فيروس  من  المخاوف  نتيجة 
كورونا المستجد.

واعـــتـــبـــر تــــرامــــب أن 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــيـــن 
“يـــتـــكـــلـــمـــون كـــثـــيـــرا” 

يتوقع  فيما  شيئا،  يفعلوا  أن  بــدون 
مليار دوالر   2.5 إدارتــه  أن تخصص 
مرتبطة  طــارئــة  إجـــــراءات  لتمويل 

بالفيروس.
ــواب  ــ ــن ــ ال مـــجـــلـــس  رئـــيـــســـة  ورأت 
ــديــمــوقــراطــيــة نــانــســي بــيــلــوســي،  ال
“معيب  ــرامــب  ت تــصــريــح  أن  أمــــس، 
الكتلة  ــيــس  رئ وطـــالـــب  وضــعــيــف”. 
الشيوخ  مجلس  في  الديموقراطية 
تشاك شومر بمبلغ 8.5 ماليين دوالر 

لتمويل اإلجراءات الطارئة.
وأكـــد الــرئــيــس األمــيــركــي، الــثــالثــاء 
الــهــنــد، أن  إلــى  خــالل زيـــارة رسمية 
وباء كورونا “تحت السيطرة” في 
الواليات المتحدة، حيث أعلن 
45 منهم  إصــابــة،  حــالــة   59
ــعــدوى  انــتــقــلــت إلــيــهــم ال
ــارج، بحسب  ــخـ الـ فــي 

السلطات الصحية.

ترامب يندد بإثارة الديمقراطيين الهلع بشأن “كورونا”

واشنطن - وكاالت

 3 األمــيــركــيــة  الــخــزانــة  ــت وزارة  أدرجــ
شخصيات لبنانية و12 كيانا على قوائم 
ارتباطهم  بسبب  األميركية  العقوبات 

بمؤسسة “الشهداء” التابعة لحزب هللا.
وشملت القائمة قاسم بزي مسؤول عن 
مؤسسة الشهداء، وجواد محمد شفيق 
نور الدين المسؤول عن تجنيد المقاتلين 
وإرسالهم إلى سوريا واليمن، فضال عن 

يوسف عاصي مؤسس أتالس هولدنغ.
الــعــقــوبــات مــحــطــات وقــود  كــمــا شملت 

مملوكة ألشخاص تابعين لحزب هللا.
وقال بيان وزارة الخزانة األميركية إن 
ــوزارة مستمرة فــي إعــطــاء األولــويــة  ــ ال
المالي  النشاط  يخص  مــا  كــل  لتعطيل 
لــحــزب هللا بــمــا فــي ذلـــك شبكة الــدعــم 

المالي.
ممتلكات  أي  عــن  ــالغ  ــ اإلب إلـــى  ودعـــت 
الــمــســتــهــدفــيــن من  أو مــصــالــح تــخــص 

األراضــي  التعميم في داخــل  هــذا  وراء 
أو  حــيــازة  داخـــل  يقع  مــا  أو  األميركية 

سيطرة أميركيين.
وكانت وزارة الخزانة األميركية، فرضت 
ــمــاضــي عــقــوبــات على  فـــي ديــســمــبــر ال
متورطة  لبنانية  وشــركــات  شخصيات 

بتمويل ميليشيا حزب هللا.

وشــمــلــت الــعــقــوبــات فــي حينه كــال من 
صــالــح عـــاصـــي، ونـــاظـــم ســعــيــد أحــمــد، 
ــمــتــهــمــيــن بــغــســل أمــــــــوال وتــمــويــل  ال
إرهــابــيــة، ودعـــم حــزب هللا،  مخططات 
باإلضافة إلى المدعو طوني صعب. كما 
بتمويل  لبنانية متورطة  طالت شركات 

حزب هللا أيضا.

مقر وزارة الخزانة األميركية 

القائمة شــملت 3 لبنانيين و12 كيانا مرتبطين بمؤسسة “الشهداء”
عقوبات أميركية على أفراد وكيانات على صلة بحزب اهلل

القاهرة - رويترز

نــظــمــت مــصــر أمــــس األربــــعــــاء جــنــازة 
األسبق  لرئيسها  الــقــاهــرة  فــي  عسكرية 
من  أخــيــر  اعتبار  رد  فــي  مــبــارك  حسني 
30 عاما  البالد  الذي حكم  للرجل  الدولة 
حتى أطاحت به احتجاجات شعبية في 

عام 2011.
وجّرت أحصنة عربة تحمل نعش مبارك 
ــمــصــري بمجمع  ال الــعــلــم  الــمــلــفــوف فـــي 
مسجد بينما ُأطلقت المدافع في الهواء، 
وتبعها موكب يتقدمه الرئيس عبدالفتاح 
ــادة الــجــيــش ونــجــال  ــ الــســيــســي وكـــبـــار ق

مبارك عالء وجمال.
حــضــر الــتــشــيــيــع شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
رئيسية من السنوات التي قضاها مبارك 
في السلطة، نادرا ما شوهد بعضهم على 
المأل منذ اإلطاحة به من الرئاسة. وبقي 
الجنائزي  الموكب  انتهاء  حتى  السيسي 
ولــســوزان  وجــمــال  لعالء  التعازي  وقــدم 

زوجة مبارك قبل أن يغادر.
وتــوفــي مــبــارك يــوم الــثــالثــاء فــي غرفة 
للرعاية المركزة بعد أسابيع من خضوعه 

لعملية جراحية.
وأمـــضـــى مـــبـــارك الــكــثــيــر مـــن الــســنــوات 
ومستشفيات  السجن  بين  يتنقل  التالية 
العام  في  سراحه  إطــالق  قبل  عسكرية 

2017 خالل حكم السيسي.

ــة الــمــصــريــة والـــقـــوات  ــاسـ ــرئـ ــعـــت الـ ونـ
المسلحة مبارك كأحد أبطال حرب 1973 
مــع إســرائــيــل والــتــي كـــان خــاللــهــا قــائــدا 
للقوات الجوية. وأعلنت الرئاسة الحداد 

العام 3 أيام.
وُنقل نعش مبارك جوا إلى مجمع مقابر 
األسرة بعد الجنازة التي أقيمت بمسجد 

المشير طنطاوي.

تشييع جثمان الرئيس المصري األسبق حسني مبارك بالقاهرة أمس )رويترز(

السيسي يتقدم المشيعين.. والدولة ترد االعتبار للرئيس األسبق
مصر تنظم جنازة مهيبة لحسني مبارك

دبي - العربية. نت

ــعـــوث الـــخـــاص  ــبـ ــمـ ــــن مـــكـــتـــب الـ ــل أعــ
لــألمــيــن الـــعـــام لــألمــم الــمــتــحــدة إلــى 
الثالثاء، عن  اليمن، مارتن غريفثس، 
استضافة اجتماع تشاوري لمجموعة 
والسياسية  العامة  الشخصيات  مــن 

اليمنية في العاصمة األردنية عمان.
إن  بيان صحافي،  في  المكتب  وقال 
الــســادس  بين  يعقد  الـــذي  االجــتــمــاع 
والــعــشــريــن والــســابــع والــعــشــريــن من 
استئناف  يبحث طرق  فبراير، سوف 
المكتب،  السياسية. وبحسب  العملية 
متنوعة  مجموعة  االجتماع  “يحضر 
اليمنيين  من  المصلحة  أصحاب  من 

ــمــا يــتــضــمــن أعــضــاء  ــيــمــنــيــات ب وال
بــارزة  سياسية  أحـــزاب  فــي 

ــة  ــامـ ــات عـ ــ ــي ــصــ ــخــ وشــ
وأضــاف:  مستقلة”. 
“ســـــــــــوف يـــتـــركـــز 
ــول  ــ الـــــنـــــقـــــاش حـ

الستئناف  اتــبــاعــهــا  الــمــمــكــن  الــطــرق 
الرسمية  الــســيــاســيــة  العملية  مــســار 
تحت رعاية األمم المتحدة بما يشمل 
في  مستدام  لسالم  ويـــؤدي  الجميع 
تعليق حتى  أي  يــصــدر  ــم  ول الــيــمــن”. 
اليمنية  الحكومة  جانب  من  اللحظة 

أو الحوثيين حول هذا البيان.
ــذي تؤكد  ــ ــك فــي الــوقــت ال يــأتــي ذلـ
رفضها  الشرعية  اليمنية  الحكومة 
سياسية،  محادثات  أي  في  الدخول 
كامل  الــحــوثــي  ميليشيا  تنفيذ  قبل 
في  الــمــوقــع  ستوكهولم  اتــفــاق  بــنــود 
األمــم  وكــانــت   .2018 الــعــام  ديسمبر 
الماضي،  األســبــوع  أعلنت  المتحدة 
اليمنية  الحكومة  ممثلي  موافقة 
خطة  على  الحوثي  وميليشيا 
تــبــادل  عملية  أول  إلتــمــام 
رســمــيــة واســعــة الــنــطــاق 
لألسرى والمحتجزين.

اجتماع يمني لبحث استئناف المحادثات
أنقرة - وكاالت

طيب  رجب  التركي  الرئيس  أعلن 
ــان، أمـــس، أن قـــوات بــالده  ــ أردوغـ
التركية  الــمــراقــبــة  مــواقــع  ستحرر 
المحاصرة في إدلب بنهاية فبراير.

ــزامـــن مـــع تــســجــيــل قـــوات  ــتـ ــالـ وبـ
التقدم  من  المزيد  السوري  النظام 
الواقعة  المحافظة  فــي  العسكري 
شمال غــرب ســوريــا، أكــد أردوغــان 
فـــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا فـــي أنـــقـــرة أن 
“تركيا لن تتراجع خطوة في إدلب 
وستبعد قوات النظام إلى ما وراء 

مواقع المراقبة.”
بشأن  الــروســي  الموقف  انتقد  كما 
الرغم من  إدلــب، على  الوضع في 

عن  تــحــدثــت  مــوســكــو  أن 
ــيـــة فــي  ــابـ ــائـــج إيـــجـ ــتـ نـ

محادثاتها مع أنقرة.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــالــــــة 
الروسية عن  اإلعــالم 

وزير  نائب  بــوجــدانــوف،  ميخائيل 
تتوقع  روســيــا  إن  قوله  الخارجية 
نتائج إيجابية لمحادثات مع تركيا 
أمس بشأن إدلب. وقال بوجدانوف 

للصحفيين “نتوقع نتائج طيبة”.
يــذكــر أنـــه مـــن الــمــتــوقــع أن يـــزور 
ــي تــركــيــا الــيــوم إلجـــراء  وفـــد روسـ
مـــحـــادثـــات بــهــدف تــهــدئــة الــتــوتــر 

المتصاعد في المنطقة.
يأتي هذا على وقع استمرار الحملة 
ــتــي أطــلــقــهــا الــنــظــام  الــعــســكــريــة ال
ــمــاضــي،  الـــســـوري فـــي ديــســمــبــر ال
بهدف استعادة مناطق واسعة في 

إدلب، بغطاء جوي روسي.
ــوات الــنــظــام  وســيــطــرت قــ
ــدة  ــل وب قـــريـــة   24 ــى  عــل
ســاعــة   48 الـــــ  خــــالل 

الماضية.

أردوغان: سنحرر مواقعنا في إدلب نهاية الشهر

السفارة السعودية تحذر 
من السفر لتركيا

طلبت سفارة السعودية في تركيا من المواطنين 
السعوديين، تأجيل خطط السفر غير الضروري 
إلى تركيا، نظير انتشار فيروس كورونا مؤخرا 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد، واتـــخـــاذ الــســلــطــات الــتــركــيــة 
المسافرين، خصوصا  على  احتياطية  إجراءات 
الحاالت.  فيها  تكثر  التي  المناطق  من  القادمين 
المتواجدين  السعوديين  مــن  الــســفــارة  وتــأمــل 
في تركيا، اتخاذ الحيطة والحذر واالبتعاد عن 
المعلنة  اإلجـــراءات  واتباع  المزدحمة،  األماكن 
الــســعــوديــة ومــتــابــعــة  فـــي  الــصــحــة  مـــن وزارة 

تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية.

الرياض - العربية.نت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

إيران... صدرت لنا اإلرهاب واليوم تصدر “كورونا”
بعـــد أن تجـــاوزت إيـــران “البلد المريـــض” القوانيـــن واألعراف 
واالضطرابـــات  والفوضـــى  باإلرهـــاب  يتعلـــق  فيمـــا  الدوليـــة 
وســـامة  بأمـــن  المضـــر  الهـــدام  النشـــاط  ألـــوان  ومختلـــف 
المجتمعـــات، هاهـــي تقـــدم على خطـــوة أقذر من الســـابقة في 
مخالفتهـــا دســـتور منظمـــة الصحـــة العالميـــة وأهم فقـــرة فيه 
“الحكومـــات مســـؤولة عـــن صحـــة شـــعوبها، وال يمكـــن الوفاء 
بهذه المســـؤولية إال باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية”، 
حيث اســـتهتر النظام اإليراني بفيروس ووباء كورونا وأخفى 
الحقائق وتســـتر علـــى األرقـــام المتزايدة، وكأنه يعمل بشـــكل 
مباشـــر على نشـــر الوباء متعمدا كنوع من االنتقام على تراجع 
مشروعه التخريبي، وناحظ أن البوابة التي دخل منها كورونا 
دول الخليـــج هي إيران، فبدل اتخاذ اإلجراءات الوقائية لمنع 
انتشـــار الفيروس وتحذير الناس، اســـتمر النظام الديكتاتوري 
في سياســـة المزايدات الكامية وإلقاء المســـؤولية على الغير 
والثرثـــرة عن المؤامرات، من أجل كســـب المزيد من األصوات 

في العملية االنتخابية التي فشلت بصورة كبيرة.

أحـــد النواب اإليرانيين يدعى أحمـــد أميريبادي فرحاني قال: 
أعتقـــد أن أداء اإلدارة فـــي الســـيطرة علـــى الفيـــروس لم يكن 
ناجحـــا، مضيفـــا: حتـــى اآلن، لـــم أر أي إجراء محـــدد لمواجهة 
كورونا من قبل اإلدارة. أما وزير صحتهم فقال ووجهه مغطى 
بتضاريـــس الكـــذب: اإليرانيون متفهمـــون، ویراعون من تلقاء 
أنفســـهم القواعـــد الصحیـــة، ويطبقـــون الحجـــر الصحـــي فـــي 

منازلهم”.
ذكرنا من قبل، علينا تبديل المنظار ليبرز أشياء أخرى، كوننا  «

أكثر بلد خليجي يعاني من “البالوي” اإليرانية، وأمر حسن ذاك 
الذي فعلته وزارة الخارجية بمنع سفر المواطنين إلى هذا 

البلد المريض والموبوء حتى إشعار آخر، حرًصا على سالمتهم، 
فالنظام اإليراني وصل إلى مستويات قياسية في االستهتار 

بتأمين الصحة والسالمة الجسدية والعقلية للشعب هناك، 
كأفراد وجماعات، وما بالنا بالزائرين والسياح، فالرعاية الصحية 

المتخصصة معدومة، واألهم عندهم أن يتمتع المرشد بالصحة 
وزمرته لتزداد حدة سرقة خيرات ومقدرات الشعب اإليراني الذي 

ينوي نظامه على ما يبدو التخلص منه عبر إفساح الطريق 
لألوبئة أن تفتك به، بعد أن ابتلعه الفقر والجوع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ظننـــا أن فيـــروس كورونـــا، كفيروس ســـارس أو إيبوال، لن يعـــرف للبحرين 
طريقـــا، فهـــو في قارات، ولـــن تتعمد أية دولـــة من الدول التـــي داهمها هذا 
الفيـــروس بإرســـاله لنا، ونقـــول عمدًا عندمـــا فاجأنا فيـــروس كورونا القادم 
مـــن إيران، والـــذي الحق زوارها، وال ندري هل انتشـــر بهذه القوة في المدن 
اإليرانيـــة، حتـــى لـــم يخـــل أحد مـــن القادميـــن من هـــذا الفيـــروس، نعم إنه 

فيروس كورونا الذي طار من طهران وحط في المنامة.
والغريب في األمر أن هناك من يطالب بفتح المجال الجوي لقدوم الطائرات 
محملـــة بالعائديـــن مـــن إيـــران، متجاهـــا ما ســـيترتب عليه مـــن مضاعفات 
ســـتعصف بالجميع، ولـــو كان هذا الفيروس من دولـــة خليجية لطالب نفس 
النـــواب بإغـــاق الحـــدود فورا ومنـــع البحرينيين من العـــودة، وذلك بدعوى 
المصلحـــة العامـــة، وهذا طلب صحيح ال شـــك فيه، بأن غلـــق الحدود الحل 

األمثـــل لمحاصـــرة الفيـــروس، حيث إن عـــدد الذين قدموا مـــن إيران يكفي 
لنشر هذا الوباء، الذي استنفرت دول العالم لمواجهته، ومنها البحرين التي 
تغلق اليوم مدارســـها وجامعاتها للســـيطرة على هذا الوباء المرعب، فكيف 

يطلب فتح المجال لقدوم مسافرين أكثر.
إن انتقـــال الفيـــروس مع القادمين مـــن إيران أمر يدعو للتســـاؤل، هل بهذه 
القوة انتشـــر وباء كورونا في إيران، أو أنه تم رش المســـافرين بالفيروس، 
فالحرب البيولوجية ليست غريبة، بل استخدمت في الكثير من الدول، وال 

ننسى كيف نشرت أميركا فيروس الجدري بين الهنود الحمر.
نتمنى للمرضى الشفاء، كما نرجو من الله أن يرفع عنا وعن بالد المسلمين  «

والعالم البالء، وأن تتخذ اإلجراءات التي تمنع السفر إلى إيران بأية طريقة، 
خصوصا أنه قد ال يخرج الوباء من إيران لسنوات، أو قد تستجمع فيروساته 

لترسل مع العائدين لتضمن طهران استمرار تفشي الوباء في البحرين.

نجاة المضحكي

فيروس كورونا من طهران إلى المنامة

استجواب حميدان ما بين المطرقة والسندان
نشـــرت صحـــف ومواقـــع التواصـــل االجتماعـــي خـــال األيـــام الماضية 
تصريحـــات لنواب حول اســـتجواب وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميدان، حيث وصفت إحدى النواب االســـتجواب بأنه انتقائي 
ووصفتـــه األخـــرى بأنـــه مبنـــي علـــى مصالـــح شـــخصية لبعـــض النواب 

الموقعين على االستجواب.
ال أعلـــم بنـــاًء على ماذا اتهمت وكالت الســـيدتان الفاضلتـــان هذه التهم 
الكبيـــرة والخطيرة، وما األســـباب التي دعتهما للتوجه لوســـائل اإلعام 
للحديث حولها عوضًا عن التحدث مع الزماء واستيضاح األمور منهم 

شخصيًا.
فتهمـــة االنتقائيـــة تهمة كبيـــرة وتأوياتها كثيرة خصوصًا أن ســـعادتها 
لـــم تحـــدد المعيار أو التصنيف الذي تعتقد أن النواب اســـتندوا إليه في 
انتقائهـــم وزيـــر العمل دون بقية الوزراء الذين أشـــار إليهـــم تقرير لجنة 

التحقيق في بحرنة الوظائف.
أما بخصوص اتهام فئة من النواب بأن لهم مصالح شـــخصية خصوصًا 
التجـــار منهـــم فذلـــك اتهـــام يجـــاوز ســـابقة فـــي تداعياتـــه وخطورتـــه 
خصوصًا أنها طالبت النواب بالتوقف عن المساومة والمقايضة والسعي 
للمصلحة العامة، ما يعني أن شريحة كبيرة من النواب تلجأ إلى تغليب 

مصالحها الشخصية!
اتهامـــات كهذه تمس النواب شـــخصيًا، ورمـــي االتهامات جزافا أمر غير 
مقبـــول بتاتًا، وهو أساســـًا ليس من اختصاصاتهمـــا، لذلك وجدت لجنة 

الجدية التي من مهامها فحص جدية االستجواب من كيديته. 
فمع احترامي وتقديري للجهود المبذولة من قبل الجميع إال أننا نعاني  «

دون أي شك من مشاكل كبيرة تواجه توظيف المواطن، وما كشفه تقرير 
التحقيق في بحرنة الوظائف دليل على ذلك، ومن مهام النواب األفاضل 

إيجاد الحلول والتشريعات الازمة للكشف عن مكامن الخلل، ذلك ما يتم 
من خال التعاون والتكاتف ال من خال كيل االتهامات تجاه بعضهم البعض 

والتي ال أعتقد أنها تصب في صالح المواطن البسيط الذي يطمح إلى 
وظيفة تسد رمقه وتساعده على بناء حياته واالستقرار.

بدور عدنان

“لو أننا قمنا بحملة ذات صباح على الوزارات والمؤسسات والشركات لنتأكد 
من وجود الشـــخص المناســـب في المكان المناســـب، لهرب الجميع كهروب 

جماهير االتحاد، فالكثير ليسوا بأماكنهم الصحيحة التي تناسبهم”.
من المؤســـف أن نجد بعض المســـؤولين يحاولون طمـــس أصحاب القدرات 
والكفـــاءات، وإبعادهـــم عـــن وظائف تليـــق بمؤهاتهم وقدراتهـــم وتفضيل 

األقارب األقل استحقاقًا.
محسوبيات تنتهي بتوزيع غير صحيح للمسؤوليات، ما يشكل مخاوف على 

جودة الخدمات وبحث ذوي الكفاءة عن وظائف بسيطة وغير مناسبة.
ومـــن جهـــة أخـــرى مازالت بعـــض الوظائف فـــي القطاع العـــام والخاص من 
نصيـــب األجانـــب، رغـــم وجود كفـــاءات بحرينيـــة عالية ال تقـــل عنها، وضع 

يحول دون حصول المواطن على متطلباته.
تفضيل األجانب، حتمًا سيؤدي للسخط ويقف أمام نهوض مؤسسات الدولة  «

وتقدمها، وسيخلق خلال في التطوير بسبب قلة كفاءة األجانب وإمكانيات 
بعض الموظفين، لينتهي بنا المطاف دون تحقيق ما نصبوا إليه.

fatin.hamza@gmail.
com

فاتن حمزة

شكراً لك يا “كورونا”وظائف في القطاع العام والخاص من نصيب األجانب
أمـــر حســـن ذاك الـــذي فعلتـــه الحكومـــة عندمـــا قـــررت تعليق الدراســـة 
في جميع مؤسســـات التعليـــم العالي، والمـــدارس الحكومية والخاصة، 
وريـــاض األطفـــال لمدة أســـبوعين، إلـــى أن تنتهي فتـــرة حضانة مرض 
الكورونا )كوفيد 19( ويشعر المواطنون والمقيمون باالستقرار النفسي، 

فليس هناك ما يطمئن أما غير بقاء طفلها أمام عينيها.
وتيرة األحداث يوم الثاثاء الماضي أخذت في التســـارع بشـــكل كبير، 
لكـــن أثبـــت المســـؤولون جدارتهـــم فـــي احتـــواء الوضـــع، والتعامل مع 
األزمة بحكمة، من إعان حالة الطوارئ في الجسم الطبي والتمريضي، 
ودعوة كل الموظفين للجهوزية ألي اســـتدعاء عاجل، وإلغاء اإلجازات، 
فيمـــا عدا الحـــاالت الخاصة، باإلضافة إلى إخـــاء مبنى مركز األمراض 
الوراثيـــة الخاص بمرضى الســـكلر مـــن الذكور، وتحويله بشـــكل مؤقت 
لمركـــز للعـــزل والحجر الصحـــي، وتعاون المرضى الســـريع فـــي إخائه، 
دليـــل صارخ على الوعـــي المجتمعي في التصرف فـــي حاالت الطوارئ 

والكوارث.
ومع هذا األمر أكد استشـــاري األمراض المعدية بالمستشـــفى العســـكري 
الدكتـــور منـــاف القحطانـــي دوره الوطنـــي فـــي المحافظة على نســـيج 
هـــذا الوطـــن، بعد أن رفـــض أن يلصق المـــرض بعرق، أو طائفـــة معينة، 
فالمـــرض ال يعـــرف عرقـــا أو دينـــا أو جنســـية، وعلينـــا جميعـــًا - كا من 
موقعه - المســـاهمة في التصدي للشـــائعات التي تـــزرع الذعر والخوف 

بين المواطنين.
إغـــاق عـــدد مـــن الصيدليـــات، الكتشـــاف وزارة التجـــارة تاعبهـــا فـــي 
األســـعار وإخفاءهـــا الكمامات هو اآلخر إجراء تشـــكر عليـــه، فليس من 
المعقول السكوت عن جشع التجار، ومتى؟ في أزمة عالمية، واستغال 
حاجـــة الناس، فالضرب بيد من حديد مطلوب وبشـــكل ملح خال هذه 
األزمـــات.  وعلـــى الجهـــات المعنيـــة أال تغفـــل كذلـــك أن هناك عـــددا من 
الفعاليـــات والمهرجانات في المملكة، التي يحتم الوضع الحالي إلغاءها 
أو تأجيلها، للحد من فرص انتشار المرض، كونها أنشطة تضم تجمعات 

بشرية كبيرة. 

ياسمينة: «
والله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com



وقعت وزارة شــؤون الشــباب والرياضة وبنك ســتاندرد تشــارترد اتفاقية 
انضمام البنك إلى أســرة رعاة مبادرة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة إلنشــاء 100 ملعب في 

فرجان قرى ومدن المملكة. 

ووقع االتفاقية من جانب وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد وزيـــر 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة، ومن جانب 
بنك ستاندرد تشارترد عبدهللا عبدالرزاق 
بوخـــوة الرئيـــس التنفيـــذي للبنك، حيث 
تنـــص االتفاقية بيـــن الطرفين على دعم 
بنك ســـتاندرد تشـــارترد إنشـــاء عدد من 

المالعب ضمن مبادرة 100 ملعب. 
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد أيمن 
المؤيد أهمية مبادرة ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة بإنشاء 100 ملعب في 

فرجـــان قرى ومدن المملكة، وقال “تهتم 
وزارة شؤون الشباب والرياضة بتحقيق 
أقصى درجات االرتقاء بالواقع الرياضي 
والشـــبابي فـــي مملكـــة البحريـــن، ومـــن 
بيـــن اهتماماتهـــا إعـــادة إحيـــاء مالعب 
الفرجان وفقا لمبادرة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة خصوصا وإن مالعب 
الفرجان كانت تحتضن مواهب الشـــباب 
األلعـــاب  مـــن  العديـــد  فـــي  البحرينـــي 
الرياضية وتكتشـــف المواهب الرياضية 

وتسعى إلى إبرازها”. 

وأشـــار وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
“انضـــم إلـــى عائلـــة رعـــاة مبـــادرة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة العديد 
من مؤسســـات القطـــاع الخـــاص، ونحن 
الشـــباب والرياضـــة  فـــي وزارة شـــؤون 
نفتخر بانضمام بنك ســـتاندرد تشـــارترد 
إلى هذه األســـرة التي تســـعى إلى العمل 
معنـــا جنبا إلى جنب؛ مـــن أجل الوصول 
التـــي حددهـــا  الســـامية  األهـــداف  إلـــى 
سموه لهذه المبادرة، مؤكدين أن اضمام 
بنك ســـتاندرد تشـــارترد ودعمه للمبادرة 
نابع مـــن الشـــراكة المجتمعيـــة، وحرص 

أساســـيا  يكـــون جـــزءا  أن  علـــى  البنـــك 
وداعمـــا للمبادرات الهادفـــة إلى االرتقاء 
بالقطاعيـــن الشـــبابي والرياضـــي، ونحن 

الشـــباب والرياضـــة  فـــي وزارة شـــؤون 
نثمن عاليا هذا الدعم.

التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 

لبنـــك ســـتاندرد تشـــارترد “يقـــدم ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة العديد 
مـــن المبـــادرات المهمـــة تجـــاه القطاعين 
ســـاهمت  والتـــي  والرياضـــي،  الشـــبابي 
فـــي االرتقـــاء بواقـــع الحركـــة الشـــبابية 
بينهـــا  ومـــن  المملكـــة،  فـــي  والرياضيـــة 
مبـــادرة 100 ملعـــب والتـــي وجدها بنك 
ستاندرد تشـــارترد من المبادرات المهمة 
التي تتوافق مع إســـتراتيجية البنك في 
دعـــم القطـــاع الشـــبابي والرياضـــي فـــي 

المملكة”. 
بنـــك  احتفـــاالت  مـــع  “نفتخـــر  وتابـــع: 
ســـتاندرد تشـــارترد بمرور 100 عام على 
رعـــاة  أســـرة  إلـــى  باالنضمـــام  تأسيســـه 
مبـــادرة 100 ملعب، وإن هذا الدعم جاء 
متوافقا مع إستراتيجية البنك وأهدافه 
المجتمـــع  دعـــم  فـــي  ورســـالته  وقيمـــه 

الشبابي والرياضي في المملكة.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

توقيع اتفاقية ضمن مبادرة 100 ملعب

  جانب من توقيع االتفاقية
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بين وزارة 
الشباب والرياضة 

و”ستاندرد تشارترد”

تحــت رعايــة عاهــل البــالد حضــرة صاحــب الجاللة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
وبتوجيهات من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشار األمن 
الوطنــي رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة الرئيــس الفخري لالتحــاد الملكي 
للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ينظم االتحاد اليوم 
ســباق كأس جاللة الملك لإلســطبالت الخليجية للقدرة ضمن مهرجان جاللته للقدرة 

برعاية مجموعة gfh في قرية البحرين الدولية للقدرة.

وتنطلـــق اليـــوم الخميـــس أولـــى بطـــوالت 
مهرجان جاللة الملك للقدرة بتنظيم سباق 
اإلســـطبالت الخليجيـــة بمشـــاركة واســـعة 
مـــن اإلســـطبالت والفرســـان، فيما ســـيقام 
عصر اليوم الفحص البيطري لســـباق كأس 
جاللة الملك للفرســـان الناشـــئين والشـــباب 
لمســـافة 120 كم الذي ســـيقام غدا الجمعة 
28 فبراير 2020، وتســـتمر المنافسات يوم 
الســـبت بتنظيم ســـباق 100 كم، وســـتكون 
األنظـــار متجهـــة يـــوم األحـــد نحو الســـباق 
الرئيس كأس جاللة الملك للقدرة )الســـباق 
الرئيس( لمســـافة 160 كم بمشاركة واسعة 

من اإلسطبالت والفرسان.

 رعاية ملكية

وبهـــذه المناســـبة، أكد ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن الرعايـــة الملكيـــة 
التي تحظى بهـــا رياضة القدرة من حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك ســـاهمت بوضـــع 
المملكـــة علـــى الخارطة الدوليـــة من خالل 
حصـــد العديـــد مـــن اإلنجـــازات الخارجيـــة 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة، مشـــيرا ســـموه إلى 
أن مهرجـــان جاللـــة الملك للقـــدرة له طابع 

خاص لدى جميع الفرسان واإلسطبالت.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن المهرجـــان يمثـــل أحـــد المعالـــم 
البـــارزة فـــي خارطـــة ســـباقات القـــدرة في 
الموسم البحريني، ويشهد دائما مواجهات 
ســـاخنة بين المنافســـين ويرتفع فيه سقف 
التوقعات بشكل مثير، السيما وانه يحظى 
برعايـــة ومتابعـــة من لدن حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 

عاهل البالد الفارس األول في المملكة.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة أن هذا الســـباق عنـــد النظر إليه في 
ســـياق البرامـــج والســـباقات الممتد طوال 
الموســـم البحريني يســـهم في بلورة حركة 
قوية على مســـتوى القاعدة لهذه الرياضة؛ 

مســـتوى  علـــى  مســـابقات  إلقامـــة  نظـــرا 
الناشـــئين والشـــباب وســـباق لإلســـطبالت 
الخليجية وبمشاركة بحرينية، عالوة على 
دوره في توسيع آفاق ونطاق التنافس بين 
العموم من مختلف اإلسطبالت والفرسان، 
مؤكدا سموه أن سباق جاللة الملك يتطلب 
الفـــارس  بيـــن  كامـــال  وانســـجاما  توافقـــا 
والجـــواد بوصفهما فريقا واحـــدا، وعليهما 
التعامل مع وتيرة الســـباق على نحو يمكِّن 
اســـتكمال المنافســـة التـــي تمتد لمســـافات 

شاقة، وبأسرع وقت ممكن.
وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
إلى أن هذه البطولة القوية، والتي ستشهد 
واإلســـطبالت  الفرســـان  أقـــوى  مشـــاركة 
المحليـــة والخليجية؛ من أجل الفوز بأغلى 
واإلســـطبالت  الفـــرق  وتعطـــي  األلقـــاب، 
الرغبـــة الحقيقيـــة والطمـــوح القـــوي؛ مـــن 
أجـــل الفوز بالمراكز األولـــى والصعود على 
منصات التتويج، مؤكدا ســـموه المســـتوى 
الكبير الـــذي بلغته القدرة البحرينية بفضل 
الدعم الكبير واالهتمام المتواصل من لدن 
الفـــارس األول في المملكة صاحب الجاللة 

الملك.
ورحـــب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
الخليجيـــة  اإلســـطبالت  بفرســـان  خليفـــة 
المشـــاركين فـــي المهرجـــان، متمنيا ســـموه 
لهم كل التوفيق والنجاح وإثراء المهرجان 
والـــذي  والمثيـــر،  القـــوي  التواجـــد  عبـــر 

سينعكس على نجاح المهرجان.
وثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
رعاية مجموعة gfh المالية لمهرجان كأس 
جاللـــة الملك للقدرة، حيث إن هذه الرعاية 
ســـتحقق الرؤى والتطلعات لتحقيق جميع 
عوامـــل النجـــاح ومـــا يطمح لـــه المنظمون 
والقائمـــون خصوصـــا أنها تعتبـــر من أقوى 
وأكبر بطوالت وســـباقات القـــدرة وتحظى 
بمشـــاركة خليجيـــة وبحرينية واســـعة من 

جميع الفرسان والفارسات.

 فخورون بدعم المهرجان

التنفيـــذي  الرئيـــس  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
لمجموعة جي إف أتش هشـــام الريس عن 
سعادته لرعاية منافسات بطولة غالية على 
قلـــوب الجميـــع، وهـــي بطولـــة كأس عاهل 
البـــالد حضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وأكد أنه لشرف كبير 
لرعاية أهم وأبرز الفعاليات الرياضية على 
مســـتوى المملكة والمنطقة، وأن المساهمة 
فـــي إنجـــاح هـــذا الحـــدث المميـــز بتقديـــم 

الدعم الكبير ومساندته بشتى الطرق.
وأشار هشام الريس إلى أن الرعاية الملكية 
التـــي تحظـــى بها رياضـــة القـــدرة تعزز من 
المكانة المتميزة لهذه الرياضة التي حققت 
طفـــرات نوعية في الفتـــرة الماضية بفضل 
اهتمام ورعاية جاللة الملك، مشيرا إلى أن 
تواجد مجموعة جي إف أتش في الرعاية 
للبطولـــة يتماشـــى مـــع رؤية ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة بدعـــم مختلف 

الرياضات في المملكة.
تقدمـــه  مـــا  أن  الريـــس  هشـــام  وأوضـــح 
المجموعـــة مـــن دعـــم لمختلـــف األنشـــطة 
والفعاليـــات فـــي المجتمـــع، ما هـــو إال جزء 
من سياسة الشركة في التواصل والشراكة 
المجتمعية وتقديم الدعم والمساندة لمثل 

هذه الفعاليات الرياضية المهمة.
وأكـــد هشـــام الريس قدرة االتحـــاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة برئاســـة سمو 
الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة على 
التنظيم المميز الذي يناسب ويليق بأهمية 
الحـــدث، مشـــيرا إلى الـــدور البـــارز لرئيس 
توجيهـــات  أن  ومؤكـــدا  الملكـــي،  االتحـــاد 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تؤكد 
حـــرص ســـموه علـــى المتابعـــة والتواصـــل 
الدائـــم مـــع الجميـــع وتقديمـــه كل االهتمام 
والدعـــم؛ مـــن أجل ضمان نجـــاح المهرجان 

الكبير.
وتمنى هشـــام الرئيـــس كل التوفيق ألعضاء 

االتحـــاد الملكي واللجـــان العاملة في تنظيم 
لإلســـطبالت  التوفيـــق  ومتمنيـــا  الســـباق، 
والفرسان المشاركين بتحقيق أفضل النتائج 

والمراكز المتقدمة في السباق الكبير.

 الفحص البيطري

وأقيم الفحص البيطري في قرية البحرين 
للقدرة لسباق اإلســـطبالت الخليجية الذي 
سينطلق اليوم، حيث أشرف على الفحص 
البيطري لجنة التحكيم والبيطرية بحضور 

الفرسان والمدربين.
وجـــرى الفحـــص البيطري وســـط سالســـة 
في عمليـــة الفحص وترقيـــم الجياد ووزن 
الالعبين، حيث عملت اللجان على تسهيل 
عملية الفحص وشهد نجاح منقطع النظير.

 مراحل سباق اليوم

وينطلق ســـباق كأس جاللة الملك لمســـافة 
120 كم لإلسطبالت الخليجية عند الساعة 
الســـابعة صباحا في قرية البحرين الدولية 

للقدرة.
وينقســـم الســـباق إلى 4 مراحل على النحو 
اآلتي: المرحلة األولى )لون أحمر( لمســـافة 
40 كم، المرحلة الثانية )لون أزرق( لمسافة 
أخضـــر(  )لـــون  الثالثـــة  المرحلـــة  كـــم،   30
)لـــون  الرابعـــة  المرحلـــة  كـــم،   30 لمســـافة 

أصفر( لمسافة 20 كم.

 نقل مباشر 

ســـتنقل قناة البحريـــن الرياضية بتلفزيون 
للقـــدرة  الملـــك  جاللـــة  ســـباق  البحريـــن 
لإلســـطبالت الخليجيـــة لمســـافة 120 كـــم 

على الهواء مباشرة.

اســـتوديو  التلفزيونـــي،  النقـــل  ويتخلـــل 
وعايـــض  ناصـــر  صـــدام  بـــإدارة  تحليلـــي 
الغيـــالن وناصـــر العمـــري، إضافـــة إلى عدد 
مـــن الضيـــوف، كمـــا ســـيتم إجـــراء العديد 
الفرســـان والمدربيـــن  مـــع  المقابـــالت  مـــن 

والمسؤولين.

 طموحنا منصة التتويج

فارس إســـطبالت المغيـــرات خليفة جمال، 
أكـــد أن الفريـــق جاهز لخوض المنافســـات 
بعـــد تدريبات مكثفـــة في الفتـــرة الماضية 
والطمـــوح يـــراود الفريـــق باعتـــالء منصـــة 
التتويج على الرغم من اإلدراك أن المنافسة 
لن تكون ســـهلة في ظل المشاركة الواسعة 

من اإلسطبالت المحلية والخليجية.
وتوقـــع أن يكـــون ســـباق اليـــوم حـــذرا في 
مرحلته األولى وبعدها ســـتكون المنافســـة 
مفتوحة بين كافة اإلســـطبالت والفرســـان 
الماضيـــة  الفتـــرة  أن  مبينـــا  المشـــاركين، 
شـــهدت كثافـــة فـــي التدريبات وســـيدخل 

الفريق معتمدا على خطة المدرب.
وأشـــار خليفة جمـــال أن كأس جاللة الملك 
يحظـــى بمنافســـة قوية، وقـــال: “أتوقع أن 
تكـــون المنافســـة قويـــة خصوصـــا أن كافة 
الفرسان يطمحون باعتالء منصة التتويج، 

ونتمنى أن نوفق اليوم ونتوج باللقب”.

  سباق قوي

أكـــد الفارس حمـــد جناحي من إســـطبالت 
قويـــا  ســـيكون  اليـــوم  الســـباق  أن   RM
ومفتوحا في المنافسة بين الجميع، وقال: 
“الشك أن طموحات اإلسطبالت والفرسان 
منصبـــة نحـــو تحقيـــق النتائـــج اإليجابيـــة 

والصعـــود علـــى منصـــة التتويـــج، وهـــو ما 
يؤكد بأن المنافســـة ســـتكون صعبة وقوية 

في السباق”.
وأضـــاف “ســـباق اليـــوم سيشـــهد ســـرعات 
جيـــدة  خبـــرة  يمتلـــك  والجميـــع  عاليـــة 
ولديهـــم إمكانـــات عاليـــة، مـــن المؤكـــد أن 
يكون الســـباق قويا وطموحنا منصب نحو 
تحقيـــق النتائـــج اإليجابيـــة والصعود على 

منصة التتويج”.
وأشـــاد حمد جناحي بالجهـــود البارزة التي 
يبذلها االتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القدرة بتهيئة األجواء المثالية لإلسطبالت 
والفرســـان؛ من أجل تحقيـــق كامل النجاح 

للمهرجان الكبير.

 اإلثارة مؤكدة

قال فيصل جمال الدوســـري من إسطبالت 
الشـــوامخ إن اإلثـــارة ســـتكون مؤكـــدة في 
سباق اإلســـطبالت الخليجية لكأس جاللة 
الفريـــق  أن  إلـــى  مشـــيرا  للقـــدرة،  الملـــك 
اســـتعد جيـــدا فـــي الفتـــرة الماضيـــة؛ مـــن 
أجـــل المنافســـة بقوة على تحقيـــق المراكز 

المتقدمة.
وأوضـــح فيصـــل الدوســـري أن المنافســـة 
وقـــال:  الجميـــع،  بيـــن  مفتوحـــة  ســـتكون 
“التحكم في الســـرعات والســـير على خطة 
حيـــث  أولوياتنـــا،  مـــن  ســـتكون  المـــدرب 
نحـــرص علـــى تطبيـــق تعليمـــات المـــدرب 
بشـــكل دقيـــق؛ حتـــى نتمكـــن مـــن تحقيـــق 

النتائج المطلوبة”.
اعتـــالء  طموحاتنـــا  أن  “الشـــك  وأضـــاف 
منصـــة التتويـــج، ونتمنـــى أن نوفـــق وأن 

نحقق النتائج اإليجابية”.

تغطية - المكتب اإلعالمي

مهرجان جاللة الملك أحد المعالم البارزة في خارطة رياضة القدرة
الخليجية اإلســـطـــبـــات  ســـبـــاق  ــي  فـ ــن  ــي ــارك ــش ــم ــال ب يـــرحـــب  ــد  ــم ح ــن  بـ نـــاصـــر 

فيصل الدوسري خليفة جمال خميس حمد جناحي هشام الريس

 gfh سموه: دعم
للمهرجان يحقق 

العديد من األهداف
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تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة تقيم أكاديميـــة البحرين 
للــــ “كيوكشـــن أي كـــي أو كاراتيـــه” بطولة 
البحرين الدولية الثانية لـ الـ “كيوكشن آي 
كي أو كراتيه”، وذلك في يوم غد الجمعة 
الموافق 28 فبرايـــر الجاري، خالل الفترة 
مـــن الســـاعة الثانية ظهـــًرا حتـــى الثامنة 
من مســـاء نفس اليوم على صالة االتحاد 

البحريني لكرة الطاولة.
 وتشـــهد البطولة مشـــاركة واســـعة لنخبة 
من ألمع نجوم اللعبة يصل عددهم إلى 80 
العًبا والعبة يتنافســـون في 12 فئة، منها 
فئـــة الرجـــال وفئـــات الصغار والســـيدات 
ويمثلـــون عـــدة دول منهـــا اليابـــان، الهند، 
اإلمـــارات،  الســـعودية،  العـــراق،  لبنـــان، 

الكويت والبحرين البلد المضيف.
لهـــذا الحـــدث   وتعقـــد اللجنـــة المنظمـــة 

الرياضـــي الدولـــي وبمتابعـــة ودعم “زون 
ـــا  للــــ كيوكشـــن كاراتيـــه” مؤتمـــًرا صحفيًّ
عنـــد الســـاعة الرابعـــة مـــن عصـــر اليـــوم 
الجـــاري  فبرايـــر   27 الموافـــق  الخميـــس 
فـــي فنـــدق “جولـــدن توليـــب” مقر ســـكن 
الوفـــود المشـــاركة فـــي البطولـــة بحضور 
وتشريف ســـمو الشيخ ســـلمان بن محمد 
البحرينـــي  المجلـــس  رئيـــس  خليفـــة  آل 
لأللعاب القتالية، فـــارس القصيبي رئيس 
االتحاد البحريني للكاراتيه، سفير اليابان 
فـــي مملكـــة البحريـــن، “شـــيهان” عدنـــان 
الدولـــي  االتحـــاد  فـــرع  رئيـــس  الطرشـــة 
المملكـــة  كان”  كاي  “كيوكشـــن  للكاراتيـــه 
العربية الســـعودية، “شـــيهان” بهاء عمران 
رئيس الشـــرق األوســـط للـ “كيوكشن كاي 
كاراتيـــه أي كـــي أو” رئيس فـــرع الكويت 
للــــ “كيوكشـــن كاي كاراتيـــه آي كـــي أو”، 
“سانســـيه” الدكتـــور حســـين عبدالمجيـــد 
الـــدرازي رئيس اللعبة في البحرين رئيس 

فـــرع مملكـــة البحريـــن وممثـــل المنظمـــة 
العالميـــة للـ “كيوكشـــن  كاي كان كاراتيه”، 
رؤســـاء وفـــود الـــدول المشـــاركة وعـــدد 
مـــن المســـئولين الرياضييـــن واإلدارييـــن 
ورجـــال  باللعبـــة  والمهتميـــن  والفنييـــن 

الصحافة واإلعالم.
 وأكملـــت اللجنـــة المنظمة اســـتعدادها 
النطالق المنافســـات وفي الوقت الذي 
تقيـــم فيـــه اليـــوم الخميـــس جملة من 
األنشـــطة والفعاليات ومنها عملية وزن 
الالعبيـــن خـــالل الفتـــرة مـــن العاشـــرة 
صباحـــا حتـــى الســـاعة الثامنة مســـاء، 
دورة تحكيـــم يحاضـــر فيهـــا شـــيهان” 
بهاء عمران، االجتماع الدوري الخاص 
االجتمـــاع  وعقـــد  الوفـــود  برؤســـاء 
الخـــاص بالالعبيـــن للتعـــرف علـــى آخر 
األنظمـــة والقوانيـــن المعمـــول بهـــا في 
مثل هـــذه البطوالت، ويســـعى الجميع 
وفـــي مقدمتهم الــــ “سانســـيه” الدكتور 

حســـين عبدالمجيد الدرازي إلى تقديم 
واحـــدة من أفضـــل التجـــارب الناجحة 
الرعايـــة  مقدريـــن  للبـــالد،  والمشـــرفة 
الكريمة لســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة للبطولة وما يوليـــه من اهتمام 
ومتابعـــة للعبـــة الــــ “كيوكشـــن كاراتيه” 
بوجه خاص ولبقيـــة ألعاب الدفاع عن 

النفس بوجه عام.

ــت رعــــايــــة خـــالـــد بــــن حــمــد ــحـ ــة تـ ــولـ ــطـ ــبـ ــات الـ ــسـ ــافـ ــنـ غــــــًدا انــــطــــاق مـ

اليوم المؤتمر الصحافي لـ“دولية كيوكشن كاراتيه”

وفد اتحاد السيارات يدرب مارشالز المغرب

المدينة والمالكية يتفوقان على سترة واالتفاق

ــارات” ــي ــس ــوال E وبــطــلــب مــن “دولــــي ال ــورم ــف ــل ــم ل ــال ــع لــبــطــولــة ال

ــة ــي ــان ــث ال ــة  ــ ــدرجـ ــ الـ لــــــــدوري   14 الـــجـــولـــة  خـــتـــام  الــــيــــوم 

 FIA للســـيارات  الدولـــي  االتحـــاد  مـــن  بطلـــب 
وبترشيح من االتحاد البحريني للسيارات غادر 
مســـاء أمس األول وفد يمثل االتحاد البحريني 
للسيارات يضم كل من أسامة البوفالسه، محمد 
حبيل، عبـــدهللا الجمري وفرج مبروك لمســـاندة 
فريق إخالء السيارات وهو أحد الفرق المنظمة 
للجولـــة الخامســـة لبطولـــة العالـــم للفورموال إي 

التي تقام منافساتها بمدينة مراكش المغربية.
حيث ســـيقوم وفد االتحاد البحريني للسيارات 
بتدريـــب المنظميـــن المغربييـــن على اســـتخدام 
الجهـــاز الخـــاص بإخـــالء الســـيارات فـــي حـــال 
وقـــوع الحوادث ال ســـمح هللا، حيث تم تدريب 
منتســـبي االتحاد البحريني على الجهاز الخاص 
بإخالء الســـيارات وذلك خالل الجولتين األولى 
والثانيـــة التي أقيمتا على مضمار حلبة الدرعية 
بالرياض أواخر شـــهر نوفمبر من العام الماضي، 
ويحرص االتحاد الدولي للسيارات على تدريب 

مجموعة مـــن المنظمين لرياضة الســـيارات من 
مختلـــف الـــدول على معـــدات اإلخـــالء واإلنقاذ 
الخاصة المســـتخدمة فـــي بطوالته وســـباقاته، 
ويقـــوم فـــي كل بطولة بابتعـــاث مجموعة منهم 
لتدريب المنظمين والوصول بهم أعلى مستوى 
جاهزية واستعداد، والتعامل بحرفية عالية مع 

مثل هذه الحوادث.
وأعـــرب وفد االتحاد البحريني للســـيارات عن 
فخرهـــم واعتزازهـــم بتمثيل مملكـــة البحرين 
في هـــذا المحفل الرياضي العالمـــي، معاهدين 
أنهم ســـيكونون خير ســـفراء لوطنهـــم، وأكدوا 
أن هـــذا التكليـــف من قبـــل االتحـــاد البحريني 
للســـيارات وطلـــب اتحـــاد الســـيارات الدولـــي 
يعـــد بمثابـــة الثقـــة الكبيـــرة من قبل مســـئولي 
االتحـــاد البحريني للســـيارات واالتحاد الدولي 
للســـيارات واللجنـــة المنظمـــة لبطولـــة العالـــم 
للفورمـــوال E التـــي أصبحـــت منـــذ عامين تزور 

العربيـــة  بالمملكـــة  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
السعودية الشقيقة، حيث حققت هذه البطولة 
نجـــاح عالمـــي مبهـــر، وترشـــيحهم مـــن أجـــل 
تدريـــب منظمين في المغـــرب يؤكد ما وصلت 
إليـــه الكـــوادر البحرينيـــة مـــن مســـتوى دولـــي 
وعالمـــي الفت ومـــا يمتلكه االتحـــاد البحريني 

للســـيارات من سواعد وطنية يعتمد عليها في 
مختلف البطـــوالت وأينما كانت، إلى جانب أن 
االتحاد البحريني للسيارات يعتبر مقر إقليمي 
لتدريـــب طواقم طب رياضة الســـيارات ومقر 
إقليمـــي لتدريـــب المحكميـــن والمنظميـــن في 

عالم رياضة السيارات.

أسفرت نتائج افتتاح منافسات الجولة 14 لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم 
عن فوز مدينة عيســى على ســترة بهدف دون مقابل، والمالكية على االتفاق 

بهدفين دون رد، في المباريات التي أقيمت أمس.

فـــي اللقـــاء األول أمـــس على اســـتاد 
األهلـــي، قـــاد الالعـــب عبدهللا ســـيف 
الفـــوز  إلـــى  عيســـى  مدينـــة  فريـــق 

بتسجيله هدفا ثمينا.
أدار اللقـــاء الحكـــم حســـين البحـــار، 
وعاونـــه صالح جناحـــي وعبدالرزاق 
إســـماعيل  الرابـــع  األحمـــد، والحكـــم 

حبيب.
وفـــي اللقـــاء الـــذي أقيم علـــى ملعب 
مدينـــة حمـــد، حقـــق المالكيـــة فـــوزا 
جديـــدا، وهـــذه المـــرة علـــى حســـاب 
إمضـــاء  حمـــال  بهدفيـــن  االتفـــاق 

الالعبين حســـن هالل وإيكـــو؛ ليبقى 
فرســـان الغربيـــة فـــي الصـــدارة دون 
خســـارة أو تعادل حتى اآلن بتحقيق 

12  فوزا متتاليا.
خالـــد،  محمـــد  الحكـــم  اللقـــاء  أدار 
وعاونـــه محمـــد جعفـــر وعلي ســـعد، 

والحكم الرابع علي السماهيجي.
وتختتم اليوم- الخميس، منافســـات 
الجولـــة 14 لـــدوري الدرجـــة الثانية، 
 6.15 عنـــد  لقاءيـــن  بإقامـــة  وذلـــك 

مساء.
يلعـــب التضامـــن مـــع البحريـــن علـــى 

مـــع  وقاللـــي  حمـــد،  مدينـــة  ملعـــب 
االتحاد على استاد األهلي.

في المباراة االولـــى، يدخل التضامن 
بـــال نقـــاط تحت قيادة المدرب ســـيد 
محمـــد جـــواد أمـــام البحريـــن الـــذي 
يملك 22 نقطة بقيادة المدرب عدنان 

إبراهيم.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، يدخل قاللي 
قيـــادة  تحـــت  نقطـــة   20 برصيـــد 
المدرب صديـــق زويد، أمـــام االتحاد 
الـــذي يملك 9 نقـــاط بقيـــادة المدرب 

عبدالصاحب عبدالنبي.

الوفد البحريني

من لقاء المالكية واالتفاق

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

تختتـــم اليوم مباريات األســـبوع 
الشـــركات  دوري  مـــن  العاشـــر 
والمؤسســـات لكرة القـــدم، بلقاء 
يجمـــع بين الكهرمـــاء وبابكو في 
تمام الســـاعة 6.00 مساًء. وتقام 
المبـــاراة علـــى ملعـــب نـــادي ألبـــا 

بالرفاع.
علـــى الرغـــم مـــن هـــذه المواجهة 
تعتبـــر بمثابـــة تحصيـــل حاصـــل 
فرصـــة  فقـــدا  ألنهمـــا  للفريقيـــن 
المنافســـة علـــى اللقـــب أو مراكز 
المقدمـــة، لكـــن مـــن المتوقـــع أن 
تكون مواجهة حماســـية ومثيرة 
الســـابقة  للمواجهـــات  بالنظـــر 
التـــي تجمعهمـــا التـــي عـــادة مـــا 
تكـــون لقـــاءات مفتوحـــة وندية، 
فضالً علـــى ذلك رغبـــة الفريقين 
فـــي تصحيـــح المســـار وتعديـــل 

فـــي  الدخـــول  قبـــل  أوضاعهمـــا 
مســـابقة الـــكأس التي ســـتنطلق 
بابكـــو  قليلـــة. فريـــق  أيـــام  بعـــد 
محمـــود  المـــدرب  بقيـــادة 
الشـــرقاوي يعّول علـــى مجموعة 
تضـــم خليًطا من خبـــرة والعبين 
علـــى  يراهـــن  مميزيـــن  شـــباًبا 
قدراتهم وتحقيق انتصار معنوي 
يكـــون حافـــًزا للدخـــول بقوة في 

مسابقة الكأس. 
 فـــي المقابـــل، فريـــق الكهرمـــاء 
بقيادة المدرب عباس عبدالمجيد 
يعـــّول هو أيًضـــا علـــى مجموعة 
مـــن الالعبيـــن الخبـــرة والشـــباب 
لتقديـــم مســـتوى يليـــق بســـمعة 
الفريـــق وتحقيق االنتصـــار الذي 
يعطـــي الثقـــة للدخـــول بصـــورة 

مغايرة في مسابقة الكأس.

توزيـــع  النجماويـــة  األوســـاط  تترقـــب 
المناصـــب بمجلـــس اإلدارة الجديـــد لنادي 
النجمة، بعد حســـم الشيخ عبدالرحمن بن 
مبارك آل خليفة منصب الرئاسة بالتزكية، 
إثـــر انســـحاب كل من عيســـى عبدالرحيم 

وعباس أحمدي.
وفـــاز بمنصب عضويـــة مجلس اإلدارة 11 
مرشـــحا بالتزكيـــة، هـــم: يوســـف الزياني، 
محمد العســـومي، سعاد ياســـين، رائد بابا، 
عبـــدهللا  موســـى،  عقيـــل  بوزيـــد،  صـــالح 
حمـــد  المـــال،  فهـــد  بوشـــعر،  فهـــد  داوود، 

السبيعي وعبدالنبي الصباح.
ومن المؤمل أن يعقد أول اجتماع لمجلس 
نائـــب  هويـــة  لتحديـــد  الجديـــد  اإلدارة 
الرئيـــس، ومنصـــب أميـــن الســـر، واألميـــن 
المالي وأمين الســـر المســـاعد، إضافة إلى 
األخـــرى عبـــر  اإلداريـــة  الحقائـــب  توزيـــع 
تشكيل عدد من اللجان وتوزيع مسؤولية 

األعضـــاء على مختلف األلعـــاب الرياضية 
في النادي.

ومن المتوقع أن يبرز اســـم ســـعاد ياســـين 
لتولـــي منصب نائب الرئيـــس، لتكون أول 
بحرينية تتقلد هذا المنصب على مستوى 
األنديـــة المحليـــة، ومـــن المؤمـــل أن يتـــم 
اســـتحداث منصب النائـــب األول والنائب 
الثاني، فيما يعتبر يوسف الزياني من أبرز 
المرشـــحين لتولي مهمة أمانة السر بعدما 
تقلـــد هذا المنصب في الـــدورة االنتخابية 

الماضية.

بابكو يالقي الكهرماء في دوري الشركات

سعاد ياسين مرشحة لنائب رئيس النجمة

سمو الشيخ خالد بن حمد

بوستر البطولة

واصـــل الالعب اليافع في صفوف الفريق 
األول لنـــادي الرفـــاع ومنتخبنـــا الوطنـــي 
محمـــد مرهون، تميـــزه الكبيـــر، خصوصا 
بعد اختياره الثالثـــاء، كأفضل العب في 
مبـــاراة الرفـــاع والجزيـــرة األردني، ضمن 
الجولـــة الثانية للمجموعـــة الثالثة لكأس 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وكان ممثل المملكة الرفاع قد تفوق على 
الفريـــق األردني بهدفين دون رد في لقاء 

احتضنه استاد عّمان الدولي.
وســـجل محمد مرهون ظهـــورا مميزا في 
المبـــاراة، وذلـــك مـــن خالل أدائـــه الالفت 
في المستطيل األخضر، الذي استحق من 

خالله الحصول على لقب رجل المباراة.
ويســـتمر النجم اليافع يومـــا بعد يوم في 
تقديـــم المســـتويات التـــي تؤكـــد لمعانـــه 
كالعـــب شـــاب بـــارز ويمتلـــك العديد من 
شـــكل  إذ  والبدنيـــة،  الفنيـــة  اإلمكانـــات 

عالمـــة بارزة فـــي صفوف الرفـــاع محليا 
وخارجيـــا، إضافـــة إلى كونـــه أحد نجوم 
باللقـــب  تـــوج  الـــذي  المنتخـــب الوطنـــي 
التاريخـــي فـــي خليجي 24، عـــالوة على 
الفئـــات  منتخبـــات  فـــي  الســـابق  تميـــزه 

العمرية.
وعـــن لقـــاء الرفـــاع والجزيـــرة األردنـــي، 
المؤتمـــر  فـــي  مرهـــون  محمـــد  أوضـــح 
أن  المبـــاراة  أعقـــب  الـــذي  الصحافـــي 

المواجهـــة لـــم تكن ســـهلة علـــى اإلطالق، 
خصوًصا مع إقامتها وسط أجواء ماطرة 

وباردة في العاصمة األردنية.
وذكـــر مرهون أن تركيز الفريق الســـماوي 
الثـــالث،  النقـــاط  تحقيـــق  علـــى  انصـــب 
لهـــا  تعـــرض  التـــي  الخســـارة  وتعويـــض 
الفريق في الجولة األولى أمام القادســـية 

الكويتي.
وقـــال “كنـــا بحاجة إلـــى الفـــوز، خصوًصا 

بعـــد التعثـــر المحلـــي األخيـــر فـــي ذهاب 
نصف نهائي كأس الملك”.

ولفت العب خط الوسط إلى أن مباريات 
الرفـــاع فـــي الفتـــرة األخيرة أمـــام الفرق 
والتنافـــس  بالقـــوة  اتســـمت  األردنيـــة 

الكبيرين.
وســـبق لمحمـــد مرهون أن خـــاض تجربة 
بـــراغ  بوهيميانـــز  نـــادي  فـــي  احترافيـــة 

التشيكي.

محمد مرهون يواصل لمعانه
أحمد مهدي

محمد مرهون
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حسن علي

سعاد ياسين
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تنطلق يوم السبت الموافق 29 فبراير 
الجـــاري فعاليـــة جديدة مـــن فعاليات 
“الحلبـــة لـــك” للســـيارات والدراجـــات 
الناريـــة التـــي يعشـــقها محبـــو رياضة 
الســـيارات في حلبة البحرين الدولية 
فـــي  الســـيارات  رياضـــة  “موطـــن 
الشـــرق األوســـط”، إلى جانب تجارب 

الجاكوار.

استمتع بقيادة سيارتك 

او دراجتك على المضمار 

الفورموال 1..

رياضـــة  عشـــاق  بإمـــكان  ســـيكون 
السيارات قيادة سياراتهم ودراجتهم 
الناريـــة الخاصـــة علـــى مســـار الحلبة، 
حيث ســـتكون هذه التجربة ال تنســـى 

مـــع إعطائهـــم جو مـــن اإلثـــارة التي ال 
يمكـــن وصفها على مضمـــار الفورموال 

.1
 وبإمكان المشـــاركين قيادة سياراتهم 
بهـــذه  التمتـــع  الناريـــة  ودراجاتهـــم 
التجربة من 12 مساء وحتى 7 مساء، 
وذلـــك بدفع مبلـــغ وقدره ليـــوم كامل 
هو 89.5 دينار بحريني ونصف يوم بـ 
ـــا، والجولة الواحدة  63 ديناًرا بحرينيًّ
بــــ26.5 دينـــار بحرينـــي فقـــط، وذلـــك 

خالل الحجز بنفس اليوم.
 أما الحجز المســـبق للفعالية فسيكون 
ا و52.5  ليوم كامل بـ79 ديناًرا بحرينيًّ
ـــا  بحرينيًّ دينـــاًرا  و21  يـــوم،  لنصـــف 
ســـيارتك  جهـــز  الواحـــدة،  للجولـــة 
ودراجتك النارية وشـــارك في “الحلبة 
لـــك” ليوم كامل من اإلثارة المتواصلة 

على مضمار الحلبة العالمية.
جرب فعالية ركوب الكليو كب واألس 

أر3
 وخالل مســـاء الســـبت ستتاح فرصة 
والتـــي  كـــب  الكليـــو  ســـيارة  تجربـــة 
تعتبـــر من أشـــهر الســـيارات الرياضية 
وســـيتمكن  حصـــان،   220 قـــوة  ذات 
الفعاليـــة  هـــذه  ضمـــن  المشـــاركون 
مـــن تجربـــة الجلـــوس بمقعـــد الراكب 
بســـيارة رينو كليو للقيام بلفتين على 
مسار الحلبة مع تواجد أحد المدربين 
المؤهليـــن. وذلـــك فقـــط بــــ26.5 دينار 

بحريني ولمدة 40 دقيقة. 
 وبإمكان محبي الســـرعة أيضا تجربة 
ركوب سيارة الراديكال اس ار 3 التي 
تنطلـــق مـــن 0 حتى 100 كـــم في 3.4 
ثانيـــة فقـــط! وذلك بثـــالث لفات على 

المضمـــار العالمـــي وذلـــك بــــ37 ديناًرا 
محبـــي  دقيقـــة،   40 لمـــدة  ـــا  بحرينيًّ
بهـــذه  حقـــا  سيســـتمتعون  الســـرعة 

التجربة الفريدة من نوعها.

تجارب الجاكوار 

 وخـــالل يـــوم الســـبت أيضـــا تنطلـــق 
قائمـــة  علـــى  األحـــدث  التجـــارب 
الفعاليـــات التي تنظمها حلبة البحرين 
الدوليـــة وهي “تجارب الجاكوار” وهو 
األولى مـــن نوعها في منطقة الشـــرق 
األوســـط، حيث ســـيتمكن مـــن خالله 
محبو رياضة الســـيارات من التدريب 
F- وقيادة ســـيارات الجاكوار من نوع

.Type
 وســـيتمكن المشـــاركين فـــي تجـــارب 
أول  علـــى  الحصـــول  مـــن  الجاكـــوار 
التـــي  العالمـــي  المضمـــار  علـــى  لفـــة 

ســـتكون مـــع مـــدرب مؤهـــل ليعرفـــك 
على المضمار وبعدها ستتســـلم مقود 
 F-Type ســـيارة الجاكـــوار مـــن نـــوع
وتجربها بنفسك حول المضمار وذلك 
لمدة 15 دقيقة، سيكون مدرب مؤهل 
مـــن الحلبة بجانبك فـــي مقعد الراكب 
الـــذي سيســـاعدك ويعطيـــك نصائـــح 
لتحســـين قيادتـــك والحصـــول علـــى 
أقصى اســـتفادة مـــن أنظمة الســـيارة 
وكيفيـــة االنتقـــال بـ 8 ســـرعات ضمن 

ناقل الحركة السريع.
القيـــادة  حصـــة  مـــن  االنتهـــاء  عنـــد   

الخاصـــة التي اســـتمرت لــــ 15 دقيقة، 
ســـيأخذك المـــدرب ويمنحـــك تجربـــة 
اللفات الختامية للتجربة والتي تظهر 
قدرات ســـيارات الــــ F-Types الكاملة 
وســـيكون ســـعر هذه التجربة بالكامل 

ا. بـ63 ديناًرا بحرينيًّ
مـــن  ولمزيـــد  واالستفســـار  للحجـــز 
المعلومات حول هذه الفعالية يمكنكم 
االتصـــال علـــى الخط الســـاخن لحلبة 
البحريـــن الدوليـــة 973+ 17450000، 

أو زيارة موقعنا اإللكتروني
www.bahraingp.com 

الصخير - حلبة البحرين الدولية

السبت انطالق فعاليات “الحلبة لك”

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

تمكــن فريــق االتفــاق مــن الخــروج متعــادال مــع الديــر بنتيجــة )21/21( فــي 
المبــاراة التــي جمعتهمــا أمــس لحســاب الجولة العاشــرة من الــدور التمهيدي 

لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد.

االتفـــاق  بتقـــدم  األول  الشـــوط  وانتهـــى 
)9/14(، وبذلـــك اصبـــح رصيده )25 نقطة( 
والديـــر بهذا التعـــادل أصبـــح رصيده )18 
نقطة(، لتنتهي اماله في بلوغ السداســـي، 
كـــون الشـــباب )17 نقطـــة( يمتلـــك مبـــاراة 
اضافيـــة وفـــي حـــال خســـر ســـيصبح )18 
نقطـــة( اال ان أفضلية المواجهة المباشـــرة 

مع الدير ستصعده للسداسي.
عـــودة لمجريـــات المباراة، خطـــف االتفاق 
أفضليـــة نســـبية عـــن الديـــر فـــي الشـــوط 
األول والـــذي انتهـــى لصالـــح األول بفارق 

جعفـــر  حارســـه  تميـــز  بفضـــل  أهـــداف   5
عبـــاس الذي وقـــف ســـًدا منيًعـــا، وللدفاع 
الجيد فـــي بعض الفتـــرات وللهجوم الذي 
لعب فيه ســـيدعلي طالب وفيصل محمد 
دورا مميـــزا بالتســـجيل وصناعـــة الكرات 
الحاسمة الدائرة حسين جعفر والجناحين 

حسين صالح وعلي عبدالنبي.
فـــي المقابـــل الديـــر، علـــى رغـــم تصـــدي 
حارسه حسن عيســـى لكرات عدة وتمكن 
دفاعه في قطع الكرات في بعض الفترات 
اال أنـــه عانى كثيرا فـــي الجانب الهجومي 

المرمـــى،  خـــارج  والتصويـــب  باالخطـــاء 
وهذا ما جعله يتخلف بفارق من األهداف 
فـــي الربـــع األخيـــر للشـــوط، وقـــد تحمـــل 
عـــبء التســـجيل علـــي الحايكـــي ومحمد 

يوسف ومحمد جعفر.
وفـــي الشـــوط الثانـــي، تمكـــن الديـــر مـــن 
تحقيـــق عـــودة قويـــة مـــن خـــالل النصف 
لهدفيـــن  الفـــارق  بتقليـــص  بـــدءا  األول 
 )17/17( التعـــادل  ثـــم  و)15/17(   )12/14(
حســـين  باالخويـــن  القـــوي  الدفـــاع  عبـــر 
ومحمـــد مـــدن، والهجـــوم الســـريع لمحمد 
واحمـــد  الحايكـــي  واختراقـــات  يوســـف 
زهيـــر ومحمد مدن ومـــن خلفهم الحارس 

المتألق حسن عيسى. 

وفـــي المقابـــل االتفاق، رغم تألق حارســـه 
جعفـــر عبـــاس اال ان الفريـــق عانـــى مـــن 
بـــطء العـــودة الدفاعية وصيـــام كبير عن 
التســـجيل، إذ خالل 20 دقيقة لم يســـجل 
اال 4 أهـــداف تحققـــت عن طريـــق فيصل 

واكبر ومجيد. 
بـــاألداء  الفريقـــان بشـــكل متكافـــئ  ســـار 
واألخطـــاء  بينهمـــا  متقاربـــة  والنتيجـــة 
الهجومية حاضرة لالستعجال مع الدقائق 
األخيرة والنتيجـــة حينها )20/20( ليتقدم 
الدير برمية جزاء من محمد مدن في اخر 
نصـــف دقيقة، ليحـــرز فيصل محمد هدف 
التعديـــل من كرة ثابتة تغيـــر اتجاهها من 

حوائط الصد وتدخل المرمى.

األهلي يكسب توبلي 

فـــي المواجهـــة األولى، هـــزم األهلي نظيره 
انتهـــى  بعدمـــا   )24/28( بنتيجـــة  توبلـــي 
 ،)12/13( أيضـــا  بتقدمـــه  األول  الشـــوط 
وبذلك حافظ األصفر على صدارة الترتيب 
بخســـارته  وتوبلـــي  نقطـــة(   26( برصيـــد 

السابعة اصبح رصيده )12 نقطة(.

اليوم قمة نارية

تفتتـــح اليـــوم )الخميـــس( منافســـات 
الجولـــة األخيرة بإقامة مباراة واحدة 
تعتبر قمة نارية مرتقبة تجمع فريقي 
باربار )23 نقطـــة( والنجمة )21 نقطة( 
في الســـاعة 7 مساء على صالة اتحاد 

اللعبة.

اعتمـــدت اللجنة المنظمـــة لبطولـــة #أقوى_رجل_
المكتـــب  الشـــيخ مديـــر  أحمـــد  برئاســـة  خليجـــي 
اإلعالمـــي لســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة  
مســـابقات النســـخة األولى من بطولـــة أقوى رجل 
خليجـــي، والتـــي ســـتقام  تحت شـــعار #التحدي_

الخليجي وذلك في يوم 10 أبريل المقبل بالساحة 
المقابلـــة لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة، والتـــي تأتـــي 
ضمـــن مبـــادرات النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، 
الداعمة للشـــباب الخليجي فـــي المجال الرياضي، 
والتي سيتم تخصيص ريعها للمجال اإلنساني في 

دعم #مرضى_السرطان. 
وحـــددت اللجنـــة المنظمـــة 6 مســـابقات للنســـخة 
األولـــى مـــن بطولـــة أقـــوى رجـــل خليجـــي، وهي: 

مسابقة رفع الجذع، رفع السيارة، رفع الحجر، رفع 
التاير، مشـــية الفالح، إضافة إلى مســـابقة ســـحب 

السيارة. 
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة لبطولـــة 
أقـــوى رجل خليجـــي فارس الكوهجـــي أن إضافة 
مسابقات رفع الحجر ورفع التاير وسحب السيارة 
إلـــى جانـــب األلعـــاب التـــي تـــم اعتمادهـــا مســـبقا، 
سيشجع المشـــاركين على االســـتعداد بشكل أكبر، 
والـــذي سيســـاهم فـــي زيـــادة اإلثـــارة والحماســـة 
والندية في منافسات هذه البطولة، مشيرا إلى أن 
مسابقة رفع الحجر تتطلب مجهودا أكبر خبرة من 
قبل المتسابقين، وهذا النوع من المسابقات يعتبر 
رئيســـا في مسابقة العالم، والتي دائما ما تزيد من 
اإلثـــارة في البطولة وتعطـــي نكهة خاصة وتبرهن 

على الرجل األقوى. 

وقـــال: “لقـــد وصلنا اآلن إلى المحطـــة األخيرة من 
التصفيات، وهي: سلطنة عمان بعد أن االنتهاء من 
محطات الســـعودية والكويت واإلمارات. وبشـــكل 
عـــام، فإن هـــذه المرحلة جيدة وأظهـــرت القدرات 
التي يمتلكها الالعبون على مســـتوى دول الخليج 
العربيـــة، والالعبـــون الذين اجتازوا هـــذه المرحلة، 
ســـتكون لديهـــم القـــدرة األكبر فـــي المنافســـة في 

المسابقات”. 
وأضاف الكوهجي أن مملكة البحرين اســـتطاعت 
أن تؤكـــد قدرتهـــا علـــى احتضـــان هـــذا النـــوع من 
الرياضـــات، وذلك بشـــهادة بطل العالـــم البريطاني 
إيدي هيل، الذي كان متواجدا في النســـخة األولى 
مـــن بطولـــة أقـــوى رجل بحرينـــي، والـــذي عبر عن 
دهشته الكبيرة بما شهدته تلك البطولة من تنظيم 
مميـــز ومســـتوى فنـــي عالي مـــن قبل المشـــاركين، 

حيث ســـاهم ذلك في نجاحهـــا وصول صداها إلى 
العالم.  

وقـــد وجه رئيـــس اللجنـــة الفنية الشـــكر والتقدير 
لرئيـــس  األول  النائـــب  إلـــى  االمتنـــان  وعظيـــم 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى جهود ســـموه الكبيـــرة في دعمه 
خـــالل  مـــن  والرياضييـــن،  البحرينيـــة  للرياضـــة 
المبادرات التي يطلقها ســـموه، والتي ساهمت في 
رفـــع مســـتوى قطاع الشـــباب والرياضـــة بالمملكة، 
متطلعـــا أن تحقـــق بطولـــة #أقوى_رجل_خليجي 
األهداف التي رســـمها ســـموه، والتي من شـــأنها ان 
تؤكـــد الجهود المتميزة للبحرين في دعم الرياضة 

الخليجية. 
يذكـــر أن اللجنة المنظمة اعتمدت يوم الســـابع من 

مارس المقبل موعدا إلقامة التصفيات في سلطنة 
عّمان الشقيقة. 

وكانـــت اللجنة قـــد حددت موقعا خاصـــا للراغبين 
www.gcc stronges-  في التســـجيل، وذلك عبـــر

man.com، كمـــا وحـــددت اللجنـــة حســـابا رســـميا 
gcc stronges- “االنســـتغرام” - علـــى   للبطولـــة 
man@، والذي سيستقبل االستفسارات من خالل 

خاصية “الدايركت” في هذا الحساب.

والنجمة بـــاربـــار  تجمع  مــرتــقــبــة  ــة  ــاري ن قــمــة  ــوم  ــي ال

ــات ــيـ ــفـ ــصـ ــتـ ــلـ الـــــكـــــوهـــــجـــــي: ُعـــــــمـــــــان الــــمــــحــــطــــة األخــــــــيــــــــرة لـ

االتفاق يتعادل مع الدير واألهلي يكسب توبلي

“تنظيمية” أقوى رجل خليجي تعتمد مسابقات النسخة األولى

Sports@albiladpress.com
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ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

فرض مركز شباب سافرة لكرة القدم أسلوبه على مركز شباب كرزكان طوال الشوط 
ا وســجل أربعة أهــداف لينهي المباراة  الثالــث وفــّك التعادل بهدفين لهدفين تدريجيًّ
لصالحــه دون أن تزيــد أهــداف كــرزكان عــن اثنيــن، وذلك ضمن بطولــة 98.4 لأللعاب 
الشــاطئية للمراكــز الشــبابية واألنديــة الوطنيــة والفتيــات والجاليــات التــي تنظمهــا 
وزارة شؤون الشباب والرياضة؛ بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني.

وأعلن نادي العكر تأهله إلى ربع النهائي 
بفوز صعب على مركز شـــباب القادسية 

بسبعة أهداف مقابل خمسة أهداف.
وبلـــغ نادي البديع ربع النهائي بفوز كبير 
على مركز شـــباب كرانـــة بأربعة أهداف 

مقابل هدف واحد.
وســـّجل نـــادي بـــوري نتيجة كبـــرى في 
شـــباك مركـــز شـــباب كرباباد وفـــاز عليه 

بعشرة أهداف مقابل هدفين.
وفـــي منافســـات الكـــرة الطائرة، كســـب 
مواجهـــة  حمـــد  مدينـــة  شـــباب  مركـــز 

الصدارة مع نادي النبيه صالح بشوطين 
دون مقابل.

ولـــم يجد ثنائي نـــادي داركليب صعوبة 
كبيـــرة في تأكيد صدارتهمـــا للمجموعة 
األولى بعد فوزهم على منافســـهم مركز 

شباب صدد بشوطين دون مقابل.
وحقـــق مركـــز شـــباب كربابـــاد انتصاره 
الثاني في آخر مبارياته بالمسابقة، بعد 
فوزه بشوطين دون مقابل على حساب 

مركز شباب مدينة عيسى.

بطولة 98.4 لأللعاب الشاطئية
منتخب الشباب يالقي السنغال

ــة ســن  20 تـــحـــت  ــرب  ــ ــعـ ــ الـ كــــــأس  نـــهـــائـــي  ربــــــع  ــي  ــ فـ

يخوض منتخب الشباب لكرة القدم عند 6.30 من مساء اليوم- الخميس، 
لقاء أمام نظيره السنغالي، وذلك على استاد نادي الرياض في العاصمة 
السعودية، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب تحت 20 سنة المقامة 

ا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى 5 مارس المقبل. حاليًّ

وتعتبر مباراة اليوم فرصة لمنتخبنا 
الشـــاب نحـــو الوصـــول إلـــى المربع 
بطاقـــة  علـــى  والتنافـــس  الذهبـــي، 

مؤهلة للمباراة النهائية.
فـــي  نجـــح  الشـــاب  األحمـــر  وكان 
تخطـــي دور المجموعـــات بحلولـــه 
وصيًفا في المجموعة الثانية خلف 
المتصدر المغرب، إذ تجمع منتخبنا 
6 نقـــاط مـــن خســـارة أمـــام المغرب 

وفوزين علـــى مدغشـــقر وجيبوتي 
على التوالي.

أمـــا منتخـــب الســـنغال فقـــد تصدر 
المجموعـــة الرابعة برصيـــد 7 نقاط 

من فوزين وتعادل.
الوطنـــي  المـــدرب  منتخبنـــا  يقـــود 

إسماعيل كرامي.
محطـــة  العربيـــة  البطولـــة  وتعتبـــر 
إعداد مثالية للمنتخب الشـــاب نحو 

التحضير للمشاركة في بطولة آسيا 
2020 التي ســـتقام في أوزبكستان 

خالل أكتوبر المقبل.

واختتـــم منتخبنـــا الشـــاب سلســـلة 
تحضيراتـــه للمبـــاراة اليوم بخوضه 

ا يوم أمس. مراًنا مسائيًّ

من تدريبات المنتخب

أحمد مهدي

فارس الكوهجي

علي مجيد

لقاء االتفاق والدير 
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تعود النجمة األميركية هيالري سوانك إلى الشهرة والتألق مجددا، عبر بطولتها في فيلمها 
“ذي هانــت”، الــذي ســيعرض بالصاالت األميركية في 13 مــارس المقبل، بعدما ُألغي عرضه 

العــام الماضــي؛ بســبب الجــدل الذي أثــاره، كونه يدور حــول مجموعة مــن النخب التي 
تالحق “األميركيين العاديين” وتقتلهم.

وتدور أحداث “ذي هانت”، وهو من بطولة ســـوانك 
وبيتـــي غيلبيـــن، حـــول النخب الغنيـــة التي تالحق 
التـــي  الفقيـــرة،  الواليـــات  مـــن  القادميـــن  الفقـــراء 
ُتعـــد المعاقـــل التقليديـــة للحزب الجمهـــوري، مثل: 
وايومنـــغ وميسيســـيبي، وتعتـــدي عليهـــم جســـدًيا 
المشـــاهد  وخلقـــت  وطبقـــي.  فوقـــي  منطـــق  مـــن 
العنيفـــة التي يتضمنها الفيلم وعرضت في اإلعالن 
الترويجـــي له في يوليو الماضي، الكثير من الردود 
الشـــاجبة، خصوصـــا أنها أتت بعد أيـــام من حادثي 

إطالق نار أوديا بحياة 31 شخًصا.
“يونيفرســـال”  يبـــدو أن اســـتديوهات  وحالًيـــا 
قـــررت االســـتفادة من الجدل القائـــم للترويج 
لفيلهـــا الجديـــد، فأصـــدرت بياًنـــا تشـــير فيه 
إلـــى كونه العمل الذي “كثـــر الحديث عنه من 

دون أن يـــراه أحـــد حتى اآلن”، معلنة 
صدوره قريًبا في الصاالت.

وتســـتند إحـــدى ملصقـــات الفيلـــم 
إلى جملة منســـوبة لشبكة “فوكس 
أن  إلـــى  تشـــير  المحافظـــة  نيـــوز” 
الحقيقـــي  الوجـــه  “ُيظهـــر  الفيلـــم 

لهوليوود المضطهد والشرير”.
األغنياء  يطلق  هــانــت”،  “ذي  وفــي 

ــقــادمــيــن من  عــلــى فــرائــســهــم ال
مصطلح  الفقيرة  الــواليــات 
ــذي  ــ ــ ــن”، ال ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــائـ ــ ــبـ ــ “الـ
اســتــعــمــلــتــه هــيــالري 

حملتها  في  كلنتون 
الرئاسية.

مجموعة من النخب تالحق “األميركيين العاديين” وتقتلهم
عودة النجمة األميركية هيالري سوانك
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يلعـــب النجـــم الكبيـــر “ال باتشـــينو” 
دور البطولة في مسلسل ”صيادون“ 
)هنتـــرز(، وهـــو مسلســـل جديـــد من 

إنتاج شركة “أمازون برايم”.
المسلســـل الذي تـــدور أحداثه حول 
مجموعة مـــن صيـــادي النازيين في 
نيويورك في الســـبعينات، مستوحى 
من قصة حقيقية وهو ”رسالة حب“، 
إلـــى جـــدة مؤلـــف المسلســـل وهـــي 

إحدى الناجيات من محرقة النازي.
وقـــال “باتشـــينو” الذي ســـيتم عامه 
الثمانيـــن فـــي أبريل، لــــ “رويترز”: لم 
أمثـــل قط في عمـــل طويل مؤلف 

مـــن 10 حلقات. األمر يشـــبه تصوير 
فيلم مدته 12 ساعة.

وأضاف “باتشينو” الذي كان مرشحا 
لجائـــزة “األوســـكار” في فئـــة أفضل 
ممثـــل مســـاعد عـــن دوره فـــي فيلم 
”هـــذه  أيرشـــمان(  )ذي  ”األيرلنـــدي“ 
أيضـــا قصة مجنونـــة، قصة مجنونة 
ومرعبـــة، حقـــا مخيفة، كمـــا تتخللها 

مشاعر ثقيلة وعميقة ومأساوية“.
وقـــال مؤلف المسلســـل ديفيد ويل: 
جدتـــه  قصـــة  يســـرد  أن  أراد  إنـــه 
والتجارب التي خاضتها في الحرب 

وروتها له عندما كان طفال.

“ال باتشينو” في التلفزيون

أوه” “Fall On Me” بفيديــو كليــب مــن إخــراج “ســي 
جديد الحسناء كريستينا أغيليرا

النجــم  أن  إعالميــة  تقاريــر  ذكــرت 
ترافيــس ســكوت، وصديقتــه الســابقة 
نجمــة تلفزيــون الواقــع كايلــي جينــر، 
يعمــالن معًا لحــل خالفاتهما وإصالح 
عالقتهمــا  إلعــادة  بينهمــا  الوضــع 
العاطفيــة، خصوصــًا أن كايلــي بدأت 
ومنهــم  آخريــن،  رجــال  مــن  بالتقــرب 

النجم دريك منذ أشهر.

وكان ســـبب الخالف بين ســـكوت وجينـــر اتهامه 
بخيانتهـــا، لكنه رد أخيرًا علـــى االتهامات الموجهة 
ضده ما أدى إلى انفصالهما، لكنه كتب عبر صفحته، 
قائالً “تؤثر األكاذيب والشائعات على حياتي بشكل 
كبير، الســـيما الكاذبة التي تفتقـــر لألدلة والبراهين، 
فهـــي غير صحيحـــة بتاتًا ولم تكن هنـــاك خيانة من 

أي نوع لكايلي”.

قــال النجــم األميركي بــن أفليك، إن طالقه من زوجتــه الممثلة جينفر 
غارنر، أكثر ما ندم عليه في حياته. 

وقـــال بـــن “أكثر ما أنـــدم عليه في 
حياتي، هو هذا الطالق”.

وانفصل الممثالن في 2015، وأتما 
 .2018 فـــي  طالقهمـــا  إجـــراءات 
وأضـــاف فـــي حـــوار مـــع صحيفة 
“نيويـــورك تايمـــز” األميركيـــة: مـــا 
بـــدأت أدمـــن تنـــاول  حـــدث أنـــي 
الكحول عندما كان زواجي يواجه 

مشاكل، هذا ما حدث في 2015 و 
2016، وبالطبـــع إدمانـــي الكحول 

أدى لتفاقم مشاكلي الزوجية.
ودخـــل بـــن داًرا إلعـــادة التأهيـــل 
للعـــالج من إدمـــان الكحـــول في 
أنـــه  وأوضـــح   ،2018 أغســـطس 
يحـــاول أن يبقـــى إيجابًيـــا فـــي 

تعامله مع تقلبات الحياة.

ال تخطط النجمة الهندية كاجول 
للعمـــل في مجـــال اإلخراج في 
المســـتقبل، علـــى غـــرار نجـــوم 
“بوليـــوود” الذين اتجهوا للعمل 
كمخرجين فـــي مرحلة الحقة 
مـــن حياتهم المهنيـــة، ولكنها 
قد تقوم بالعمـــل ككاتبة في 

يوم ما.
وكشـــفت كاجول عـــن ذلك 
لهـــا  جديـــدة  مقابلـــة  فـــي 
Indian Ex� “مـــع صحيفـــة 

أعتقـــد  “ال  وقالـــت   ،”press
أنـــه مقـــدر لـــي أن أقـــوم بالعمـــل 
بالكتابـــة  أقـــوم  ربمـــا  كمخرجـــة، 
فـــي يوم مـــا، ولكن الكتابـــة عملية 
انفراديـــة نوعـــا ما وتتطلـــب الكثير 
من االلتزام من حيث الوقت، أعتقد 
أن اليـــوم ال يحـــوي مـــا يكفـــي من 
الســـاعات لتقوم بكل مـــا تتمناه، 
وإذا مـــا أتيـــح لـــي االختيـــار ما 
وقـــراءة  كتـــاب  كتابـــة  بيـــن 

كتاب، فسأختار القراءة”.

حل الخالفات بين 
سكوت وجينر

بن أفليك والندم الكبير

إعداد: طارق البحار

للتواصل: 17111479

”Tenet“ فيلمــه  مــع  نــوالن  المخرجيــن  كبيــر  عــودة 

أكثر األفالم المرتقبة في السينما

شهد العام 2019، الذي طويت آخر صفحاته قبل أيام قليلة، أحداثًا سينمائية كبيرة ترقبها الجمهور، ويكفي أن العام شهد آخر إنتاجات كل من 
كوانتين تارانتينو ومارتن سكورسيزي، اثنين من أبرز األسماء في عالم السينما اليوم.  ,على الرغم من أن العام 2020 ال يحمل أحداثًا سينمائية 
بهــذه الضخامــة التــي شــهدها العام الســابق، ولكنه ال يخلو مــن األعمال المهمة لعدد من أبرز المخرجين الســينمائيين، إضافــة إلى أهم اإلنتاجات 

المرتقبة على مستوى السينما التجارية. في هذا التقرير نتعرف على أكثر أفالم يرتقبها الجمهور بشغف شديد في هذا العام.

”Tenet“

بعـــد  3 ســـنوات علـــى آخـــر أفالمه 
المخـــرج  يعـــود   ،Dunkirk 2017

األميركي الشهير كريستوفر نوالن، 
إلى عوالمـــه المفضلة التي يتداخل 
فيهـــا الزمـــن ويتعقـــد فيهـــا الســـرد 

القصصي كاألحجية المعقدة. 
وال تزال التفاصيل المتعلقة بحبكة 
الفيلـــم غامضـــة إلـــى حد مـــا، حتى 
بعـــد طرح اإلعـــالن الدعائـــي األول 

للفيلم. 
ويبـــدو أن األمـــر يتعلـــق بمحاولـــة 
إيقـــاف حـــرب عالميـــة أخـــرى عـــن 

ومطـــاردات  الجواســـيس  طريـــق 
السيارات أو السفر عبر الزمن.

مجموعـــة  بطولتـــه  فـــي  ويضـــم 
مـــن كبـــار النجـــوم ، منهـــم: روبرت 

باتينسون، وجون ديفيد واشنطن، 
وإليزابيث ديبيكي ومايكل كين.

”Wonder Woman 1984“

بعـــد النجـــاح الكبيـــر الـــذي حققـــه 
الجـــزء األول مـــن الفيلم فـــي العام 
2017 بإيـــرادات 821 مليون دوالر 
علـــى مســـتوى العالـــم، وفـــي إطار 
التـــي  الخارقيـــن  األبطـــال  حمـــى 

اجتاحت الجماهير العالمية في 
السنوات القليلة الماضية.

اإلعـــالن  خـــالل  ومـــن 
للفيلـــم،  األول  الدعائـــي 

الذي طرح في ديســـمبر 
أن  نعـــرف  الماضـــي، 

المـــرأة الخارقة )تقوم 
بدورها الممثلة جال 
ســـتعود  جـــادوت( 
إلـــى ثمانينات القرن 

ســـيتم  إذ  العشـــرين، 
جمع شملها مع حبيبها المفقود منذ 
فترة طويلة ســـتيف تريفور )يقوم 

بدوره كريس باين(.
الفيلـــم  يأتـــي  أن  المنتظـــر  ومـــن 
محمالً بالكثير من مشـــاهد الحركة 
واإلثارة، وســـيكون هناك بال شك 

بعض الخـــدع البصرية الجديدة 
والمثيرة.

”Black Widow“

هـــو أول األفـــالم المنفصلـــة 
لهذه الشـــخصية التي تقوم 
بأدائهـــا الممثلـــة األميركية 
جوهانســـون،  ســـكارليت 
دور  فـــي  ظهورهـــا  بعـــد 

مســـاعد فـــي عـــدد من 
األفـــالم الســـابقة في 

السلسلة.
تـــي  يأ و

الفيلـــم  هـــذا 
يشـــهد  وقـــت  فـــي 

“مارفيـــل”  عالـــم  فيـــه 
الســـينمائي تحـــوالً كبيـــرًا 
بعد نهاية المرحلـــة الثالثة 

مـــن المشـــروع، وبعـــد النجاح 
الكبيـــر ألضخـــم أفالم السلســـلة 
 Avengers:“ فيلـــم  اآلن  حتـــى 
Endgame”، الـــذي تـــم طرحه العام 
الماضي، وشـــهد معـــه الجمهور نهاية 
رحلة اثنين من أبرز أبطال هذا العالم، 
هم “الرجل الحديدي” و”كابتن أميركا”.

الهندية 
كاجول.. 

مخرجة

أطلقــت كريســتينا أغيليــرا بالتعــاون مــع “A Great Big World” أغنيــة 
جديــدة بعنــوان “Fall On Me” علــى طريقــة الفيديــو كليــب مــن إخــراج 
 Ian“ ويقوم ”A Great Big World“ ســي أوه”. ويبــدأ الفيديــو مــع فرقــة“
Axel” بعزف البيانو والغناء تحت شــجرة بال أوراق تحت الثلج، إلى أن 
يتغيــر هــذا الـــ “setup” إلى فصل الربيع مع ظهور كريســتينا في فســتان 

أبيض مليء بالـ “ruffles” وهي تغني تحت أشجار مثمرة ومزهرة.

وحقـــق هـــذا الفيديـــو أكثـــر مـــن 300 ألـــف 
مشـــاهدة علـــى موقـــع “يوتيـــوب” فـــي يوم 
واحـــد. وكانـــت كريســـتينا قـــد نشـــرت عدة 
علـــى  الخـــاص  علـــى حســـابها  “بوســـترات” 
“إنســـتغرام”؛ لتروج لعملها الجديد من صور 
وراء الكواليـــس للكليب. وبعد ذلك نشـــرت 
مقطعـــا مـــن الفيديـــو بعـــد صـــدور الكليـــب، 
أشـــارت من خالله على وجود رابط األغنية 
فـــي الــــ “Bio”.  وحصل هذا “البوســـت” على 

أكثر مـــن 250 ألف مشـــاهدة أولى ســـاعات 
نشره. 

 ”A Great Big World“ كما ونشـــرت صفحة
الرســـمية مقطعا من الكليـــب، أوضحوا فيه 
أن أحـــداث الفيديو تدور حـــول البحث عن 
التواصـــل والحـــب. وقال الثنائـــي بما معناه 
“األمـــر يتعلق باالستســـالم لشـــيء أكبر من 
الـــذات والثقة واإلجابات التي نســـعى إليها 

ستكشف عن نفسها في الوقت المناسب”.



قالت أخصائية الطب النفســي عين الحياة جويدة “إنه ال 
يوجد شــيء اســمه جلسات أو عالج بالكالم، وأن الطبيب 
النفسي هو من يقرر، فإذا لم يرغب في سماعك فال يجب 
العــودة لــه مــرة أخــرى”. وقدمت جويــدة فــي حديثها إلى 

“البالد” عدًدا من النصائح السريعة لإلناث، هي:

 ال يوجد شــيء اســمه تناول دواء مهدئ ألجل النوم؛ ألن معناه 
بدايــة طريــق اإلدمــان، ســواء كانــت أدويــة أو مهدئــات أو حتــى 

أدوية حساسية، كما يجب استشارة الطبيب في ذلك.
 مــن تعانــي مشــاكل فــي النــوم عليهــا البــدء بروتين يومــي قبل 
النــوم بســاعة، ويتمثــل في أخــذ حمام دافئ ومشــروب دافئ من 
األعشــاب، وأفضلهم “الينســون” و”الكامومايل”، إذ إن ذلك يساعد 
الجســم على االســترخاء ويحســن البشــرة والشــعر، ويساعد على 
إفــراز هرمــون األنوثــة، ويفضــل إحاطــة نفســها بإضــاءة خافتــة، 
واالســتماع إلــى موســيقى هادئــة أو قــرآن، واالســترخاء بمالبس 

مريحة.
 ال يوجــد شــيء اســمه أدويــة تخســيس آمنــة، فكلهــا تــؤدي إلى 
اكتئــاب شــديد، فعليــك تنظيــم أكلــك لغايــة 8 وجبات فــي اليوم، 
نصفهــم خضار والربع بروتيــن والربع اآلخر كربوهيدرات، وعليك 
ممارســة الرياضة في بيتك 10 دقائق في الصباح ومثلهم بالليل، 
وإذا لم يسمح الوقت الكافي فيجب تناول 10 أكواب من الماء.

 
العيادة النفسية

وشــرحت جــودة معنــى الضغــط العصبــي بالقــول: إنــه “رد فعــل 
طبيعــي، فالجســم يفــرزه نتيجــة بعــض الظــروف المحيطــة بــه”، 
مشيرة إلى أن الحياة سابًقا كانت أسهل في كل األمور، ولم تكن 
األمــور تنجــز بصعوبــة مثــل اآلن، باختــالف الوظائــف ومواعيــد 
العمل بشكل كبير ومحدد، حتى العالقات االجتماعية بين الناس 
لــم تكــن مثــل الســابق، وهــذا كلــه يخلــق هــذه األمــور مــن التوتــر 

والضغط العصبي.
وأشــارت إلــى أن الجســم يبــدأ فــي مقاومــة كل هــذه الضغــوط 

ومتحفز للرد عليها، ومن دون معرفة متى تأتي نقطة االنفجار.

وذكــرت أن الــرد المرضــي أو العرضي تظهر في أعراض بســيطة، 
مثــل الصــداع والحساســية واألرق والتنميــل فــي األطــراف، وإذا 
زادت األمــور يواجــه الجســم أعراًضا أخطر، مثــل ارتفاع الضغط 
وضربات القلب التي يحدث بها اضطراب، وأن بعض األشــخاص 
يواجهون ارتفاًعا في السكر، والتأثير على الشهية وعدم االنتظام 

في األكل، وفي الحاالت الكبيرة تصل إلى جلطات في القلب.
وأردفت “في النهاية يبدو األمر بسيًطا في مصطلح من كلمتين، 

لكن عواقبه في أغلب األحيان تكون جسيمة”.
وعن صعوبة النوم، قالت جودة “إنه يأتي بسبب عدم الحركة أو 
اإلفــراط فيهــا، ومــن يصاحبه إجهــاد كبير أو أفــكار كثيرة تتوالى 

له قبل النوم”.
وهنــاك مــا يســمى “دايــت” للنوم، ومعنــاه مثال ذلــك أن تقوم األم 

بتدريب طفلها على استعمال الحمام.
ونصحت األخصائية بضبط ميعاد النوم في حدود ساعة معينة، 
بممارســة  والبــدء  الســتقباله،  نفســًيا  والتهيئــة  للنــوم  والتوجــه 

بعــض التماريــن البســيطة لمــدة 10 دقائــق، مــع أخــذ حمــام بمياه 
دافئــة وإضــاءة خافتــة، وعدم تنــاول أي مشــروبات تحتوي على 
الكافييــن قبــل النوم بفترة كافية، واســتبداله بمشــروبات مهدئة، 
مثــل: الينســون، النعنــاع، الكامومايــل، الكمــون أو اللبــن الدافــئ 
بمعلقــة عســل مع االســترخاء، وفي بعض األحيــان يمكن القراءة 

قبل النوم ماعدا الجرائد أو مشاهدة أفالم مثيرة لألعصاب.
كمــا نصحــت بمحاولــة االبتعــاد عــن األمــور الســلبية مــن التفكيــر 
بشكل تدريجي، واستبدالها بمصطلحات لفظية في الصباح، وأن 
تدعو للتفاؤل مثل “بسم هللا توكلنا على هللا”، والدعاء بأن يكون 
يوم خير، واســتقبال اليوم بطاقــة إيجابية، واالبتعاد عن التفكير 

في األشياء الصعبة أو السلبية في اليوم.
وأشارت إلى أن عدم الرضا يولد الطاقة السلبية، واالعتراض على 
كل تفاصيــل الحيــاة الصغيــرة والكبيــرة، يطلق عليهــا بالمصطلح 

النفسي أسالك كهربائية تمتص الطاقة اإليجابية من الفرد.
التفكيــر بشــكل إيجابــي علــى جميــع  أنــه “البــد مــن  واقترحــت 

المســتويات، والعمــل على إيجــاد الحلول لألمــور المادية والوضع 
االجتماعــي، والبــدء فــي كتابــة هــذا علــى ورقــة ووضــع األكثــر 
واألدنــى صعوبــة، فبمجــرد كتابــة ذلــك فقد بــدأت أولــى خطوات 
تخفيــف الضغــط النفســي وتفريغــه فــي الــورق، ثــم بعــد إعــادة 
قراءته ستكتشف أن هناك أموًرا أقل بكثير مما يراها الفرد ويجد 

استحالة في حلها”.
وتنصح عين الحياة بضرورة “تجنب األشخاص الدائمة الشكوى، 

حتى ولو كانوا أقرب األشخاص إليكم”.
وأشــارت إلى أهمية التعود على أن تكون االبتســامة هي المرافق 
لــك دائًمــا، وهــذا يســاعد علــى إفــراز هرمــون الســعادة ويقلل من 
الضغوطــات العصبيــة، وترك ضغوط العمل فــور المغادرة من مقر 

العمل وعدم التفكير فيها بأقصى قدر ممكن.
وختمت حديثها إلى أن الرياضة ليس معناها ناٍد أو تكلفة عالية، 
إذ مــن الممكــن اســتخدام أبســط أنــواع الرياضــة المنزليــة، التــي 
تكفي على األقل لسيران الدم في العروق وتؤدي إلى االسترخاء.

مستشفى األمل يخاطب الشباب والمراهقين: 

local
@albiladpress.com 2021

كمشاركة في توعية المجتمع، في المملكة العربية السعودية بشكل خاص وفي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، أصدر مستشفى األمل للطب النفسي وعالج اإلدمان نشرة توعية مميزة من ناحية سهولة المعلومات والمحتوى حول أخطار 
عقار “ليريكا”  لتصل إلى أكبر شريحة من الشباب والمراهقين من الجنسين.

والهدف من هذه النشرة هي التعريف بأضرار “ليريكا” التي أصبحت بالفعل تهدد المجتمعات، 
وعلى الرغم من أن هناك مكافحة مستمرة النتشار عقار الترامادول في الوقت الحالي، إال أنه 
ظهرت بعض األنواع  الجديدة  من األدوية التي يتم شــراؤها من الصيدليات بغرض تعاطيها 
كأحــد أنــواع المخدرات، ومن المعروف أن أضــرار حبوب ليريكا كثيرة و متعددة، وفي الواقع 
في ان الشباب قد يقبل على استخدامها، بالرغم من انه هو في االساس يستخدم للعديد من 
االغــراض، كمــا أن الحمــالت األمنيــة التي تقــوم بها العديد من الحكومات العربية قد ســاهمت 
في الحد من انتشار عقار الترامادول ولذلك فإن الشباب قد وجدوا ضالتهم في حبوب ليريكا، 
فهو يعتبر أحد أحدث انواع المخدرات التي تنتشر بسرعة كبيرة ورهيبة بين فئات الشباب، وفي 

الواقع فان مثل هؤالء الشباب يخرج من مخدر أقل ضرًرا الى مخدر أكثر ضرًرا، وبالتالي فانهم 
ال يعلمون أضرار حبوب ليريكا والمخاطر التي يمكن ان تسببها لهم، وخاصة ان هذا العقار يعمل 

بطريقة واضحة ومباشرة على األعصاب.
وعددت النشرة أهم المخاطر من تعاطي هذا العقار، والتي تبدأ في اللحظة التي يتم فيها اإلدمان 
عليها، ومنها التورم الشديد في الساقين، مع المداومة واالستمرار في تناول تلك الحبوب مع عدم 
وجــود مــا يســتدعي تناولهــا فانه من المتوقع ان يحدث تورم كبير وشــديد في منطقة الســاقين 
أســفل الركبة مما يترتب عليه عدم القدرة على المشــي وعدم القيام االعمال البســيطة، ويترتب 
علــي إدمــان حبــوب ليريــكا ضعف الذاكــرة وعدم القــدرة علــى االدراك مع انخفــاض ملحوظ في 

درجات االنتباه المعتادة وترجع تلك األعراض األضرار إلى أن حبوب ليريكا تؤثر بشــكل واضح 
على الجهاز العصبي المركزي ومن المعروف انه حاسة االدراك واالنتباه والذاكرة ترتبط ارتباًطا 

وثيًقا بهذا الجهاز الحيوي.
ومــن األضــرار، اإلصابــة بأمــراض الــدم، فحبوب ليريكا تســبب هبوًطا شــديًدا في عــدد الصفائح 
الدمويــة فــي الجســم، ويصبح جهاز المناعة غير قــادر على مقاومة األمــراض، ومن المحتمل أن 
يتم اصابته بمجموعة أخرى من أمراض الجهاز المناعي وأمراض الدم، وكذلك اإلصابة بحصوات 
الكلــى، فحبــوب ليريــكا لها تأثير بصفة كبيرة على التبول مما يؤدي إلى تجمع الســموم واألمالح 

داخل الكلى وبالتالي تتكون حصوات الكلى بشكل سريع.

تعدد أسباب اإلصابات الرياضية، لكنها للعلم، ليست مقتصرة على الرياضيين! كيف ذلك؟ حسب استشاري أمراض وجراحة العظام والطب الرياضي بمركز ستانفورد الطبي 
د.تامر شحاته، فإن اإلصابات الرياضية لفظ غير دقيق، فتلك اإلصابات ال تقتصر على الرياضيين فحسب، ولكن نسبتها بين الرياضيين هي األعلى وتبلغ قرابة 60 بالمئة، إال 
أنها تصيب سائر الناس بنسبة 40 بالمئة، فقد يكون اإلنسان يمشي في الشارع أو يصعد السلم أو يرفع دراعه بطريقة خاطئة، أو يمشي مشًيا سريًعا بطريقة خاطئة فيصاب. 
ويذهب د.شــحاته إلى دراســة حديثة أجرتها جامعة ســتانفورد األميركية حيث وجدت أن 30 بالمئة من ســكان أميركا يمارســون الرياضة، ويصاب قرابة 3 ماليين بإصابات 

مختلفة في األعمار التي تتراوح بين 10 إلى 14 سنة، ولكنها ليست مقتصرة على الرياضيين، بل يمكن أن يصاب بها الجميع.

يوم رياضي وإنتاجية

وللتوضيــح، يســوق مثــااًل بقولــه :”لــي صديــق كان يحــاول إبعاد 
أحــد أبنائــه عن آخر وأثنــاء دورانه حصلت لــه إصابة في الرجل، 
فنحــن معرضــون جميًعــا لهــذه اإلصابات خاصة فــي حالة ضعف 
العضــالت”، وقــد وجــدت أن هــذه اإلصابات متعــددة وكثيرة في 
المجتمع البحريني، مع أن ثقافة المجتمع صحًيا ورياضًيا مرتفعة، 
وقــد رأينــا حجــم المشــاركة فــي اليــوم الرياضــي البحرينــي يوم 
13 فبرايــر وهــي فعالية مهمــة للغاية وتحســب للدولة الهتمامها 
بالجانب الرياضي الذي يســهم في تحســين الصحة بدنًيا وذهنًيا 
ونفسًيا، وهذا ما أثبته الدراسات العلمية أيًضا، فممارسة الرياضة 
تؤدي إلى ضبط السكر في الدم وتعديل الضغط واكتساب جسم 
متناســق، وعلــى المســتوى الذهني تســهم فــي زيــادة اإلنتاجية.. 
وبالمناســبة، وجــدت دراســة ألمانيــة أن المنشــآت التــي تخصص 
يوًمــا رياضًيــا للعامليــن فيهــا تحقــق ارتفاًعــا فــي اإلنتاج بنســبة 

تتراوح بين 28 إلى 30 بالمئة.

ال تهمل الكشف الطبي

وفيمــا يتعلــق بأغلــب أنــواع تلــك اإلصابــات، يشــرح د.شــحاته 
بالقــول أن مــا نســبته 45 بالمئــة تحــدث فــي الجزء الســفلي من 
الجســم، ونســبة 35 بالمئــة في الطرف العلــوي وحوالي 2 بالمئة 
فــي منطــق الــرأس بما فيها الدماغ والرقبة، وإذا ما تســاءلنا عن 

إهمــال اإلصابــات، البد من القــول أنه ليس الرياضيين فحســب، 
بــل لــكل النــاس، تتجلــى أهمية الكشــف المبكــر وزيــارة الطبيب 
في حالة أية إصابة قد نعتقد أنها يســيرة! فلربما كان لها تبعات 
ومضاعفــات أكبــر، ودائًمــا أنصــح النــاس بأنــه في حالة شــعورك 
بإصابــة تؤثــر على مشــيتك أو حركتك بشــكل عام، بــادر إلجراء 

الكشف الطبي.

زيادة الثقل على الركبة

وحتــى بالنســبة لمــن يعانــون مــن الســمنة ويمارســون الرياضــة 
إلنقــاص الــوزن، يتوجــب الحــذر أيًضا، وقــد وجدنــا أن اإلصابات 
ترتفــع لــدى الســيدات وهــذا أمــر طبيعــي ألن البنيــة الجســمانية 
لإلنــاث تكــون عضالتهــا وأربطتهــا أضعــف مــن الذكــور، وبــودي 
اإلشارة هنا إلى أن إصابة الركبة بسبب زيادة الوزن هي الشائعة، 
فــكل كيلــو غــرام زيــادة فــي الــوزن كأنــك تضيــف حمــاًل وثقــاًل 
علــى الركبــة يتــراوح بيــن 5 إلــى 7 كيلوغــرام، فلــو زاد الــوزن 10 
كيلوغــرام، فإنــك بذلك تضاعف الثقل على ركبتــك بما يعادل 50 
إلــى 70 كيلوغراًما، وحتى الحركة البســيطة لــدى أصحاب الوزن 
الثقيــل قــد ينتــج عنهــا إصابــة عنيقــة أقــوى مــن اإلصابة نفســها 
وتكون نتائجها أســوأ.لقد شــهد الطب الرياضي وعالج اإلصابات 
تطــوًرا مذهــاًل فــي العقديــن الماضييــن، فقــد تطــورت المناظيــر 
بشــكل مذهــل وأصبحنــا نعالــج معظــم أن لــم يكــن كل اإلصابات 

بالمناظيــر الجراحيــة للركبة والكتف ومفصــل الحوض والكاحل، 
وهذه الحاالت ال تحتاج للفتح والتدخل الجراحي إال في حاالت 
بســيطة، ومــع ذلك، فالوقايــة واالنتباه لألســاليب الصحيحة في 

الحركة أمر البد منه.
خطوات البد منها

ونطرح ســؤااًل عاًما :”هل من الممكن تجنب اإلصابة الرياضية؟”، 
يجيــب د.شــحاته بالقول.. بالتأكيد، ذلك ممكــن، ومن خالل عدة 
خطــوات ومنها االهتمام بتمارين اإلحماء وتدريبات اإلطالة قبل 
ممارســة الرياضيــة، والبعــد عــن الضغوط النفســية حيــث أثبتت 
الدراســات أن مــن يعانــون مــن شــدة ضغــوط العمــل أو الحيــاة 
األســرية يتعرضون لإلصابات بكثرة، والســبب فــي ذلك هو عدم 
التركيــز،  كمــا أنه من المهم التوقف تماًما في حالة اإلصابة حتي 
يتــم تشــخيصها للتبيــن مــن خطورتهــا أو عدمهــا، ويأتــي الــدور 
المهم للتشــخيص الدقيق بالكشــف اإلكلينيكي ومراجعة التاريخ 
المرضــي وعمــل األشــعة الالزمــة، يمكــن ومــن خــالل إجــراءات 
الكشــف المبكــر عــن اإلصابات ضمــان عدم تعريــض المصاب إلى 
إصابــة أكبــر وأعقــد، ومــن المعــروف أن إهمــال بعــض اإلصابــات 
يــؤدي إلــى إصابــة أكبــر وربمــا أخطــر وأعنــف، وال ننســى جانــب 
تأهيل المصاب ووضع برنامج زمني للعودة لممارسة الرياضة أو 

الحركة بشكل طبيعي.

برعاية:

الطب الرياضي وعالج اإلصابات تطور 
بشكل مذهل باستخدام المناظير الجراحية

استشاري أمراض وجراحة العظام بمركز ستانفورد الطبي تامر شحاته:

زيادة كيلوغرام في وزن الجسم يمثل ثقًل يعادل 7 كيلوغرام

45 بالمئة من اإلصابات الرياضية بالجزء السفلي 
و35 بالمئة “العلوي” و2 بالمئة “الرأس”

استخدام الجراد في أبحاث النانو 
لعقاقير »الدماغ

ضمــن سلســلة أبحــاث حديثــة لتوليــد جســيمات النانــو لتحســين العقاقيــر 
المســتخدمة لعالج أمراض الدماغ، أجرى فريق من المهندســين في جامعة 
»واشــنطن« في ســانت لويس تجربة باســتخدام الجراد للتوصل إلى أدوية 

آمنة وفعالة.
وترتكز فكرة فريق الباحثين على تقليل مخاطر عالجات الدماغ المختلفة 
عــن طريــق الحقــن أو العقاقيــر األخــرى التي ربما تشــكل خطــًرا على حاجز 
الدمــاغ الدمــوي، وســبب اختيــار الجــراد ألن حواجــز الدمــاغ الدمــوي لــدى 

الحشرات تشابه تشريحًيا، وإلى حد كبير، تلك التي لدى البشر.
ووفــق موقــع »ســاينس ديلــي«، فإن الباحثيــن يعكفون على دراســة األدوية 
الجديــدة المســتخدمة عبــر األنــف لكونــه الطريقــة المثلــى للوصــول إلــى 
الممــرات العصبيــة، وقــال األســتاذ المســاعد فــي الهندســة الطبيــة الحيوية 
بالجامعة رامان باراني أن أقصر وأسرع طريق ممكنة للوصول إلى الدماغ 
هــو األنــف، ويمكن أن تكــون هذه االختبارات مفيدة فــي ابتكار رذاذ لألنف 
مــن الجســيمات المتناهيــة الصغر، بحيث تصل الجرعــة العالجية من األنف 

إلى الدماغ في مدة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة.

الصحة العالمية: 2020 السنة 
الدولية للتمريض والقبالة

دوليــة  2020 كســنة  العــام  هــذا  اختيــار  العالميــة  الصحــة  قــررت منظمــة 
لــكادر التمريــض والقبالــة، إحيــاء للذكــرى المئويــة الثانيــة لــوالدة مؤسســة 
علــم التمريــض الحديــث فلورنــس نايتنغــل بالتعــاون مــع االتحــاد الدولــي 
للقابــالت والمجلــس الدولــي للممرضين والممرضات وحملــة التمريض اآلن 
وصندوق األمم المتحدة للســكان كشــركاء رئيســيين، لالحتفال بإســهامات 
العاملين الصحيين في تحســين الصحة بالعالم، والتركيز بوجه خاص على 

الممرضات والقابالت.
ومــن بيــن الرســائل المهمــة التــي تريــد المنظمــة إيصالهــا مــن خــالل الســنة 
الدوليــة للتمريــض والقبالــة، هــي تقديــر الظــروف الصعبة لعمــل الممرضات 
والقابــالت، وحرصهن في الوقت نفســه علــى تقديم الرعاية بالمواضع التي 
تمــس فيهــا الحاجــة إليها، فالممرضــات والقابالت يؤديــن دوًرا جوهرًيا في 

تقديم الخدمات الصحية.
وتثمــن المنظمــة الــدوري الحيــوي لكــوادر التمريــض والقبالــة فــي تقديــم 
الخدمــات الصحيــة، ومنهــا للعنايــة باألمهات واألطفــال، وتقديــم اللقاحات 
وتلبيــة  بالمســّنين  والعنايــة  األرواح،  تنقــذ  التــي  الصحيــة  والمشــورة 
االحتياجــات الصحيــة األساســية بشــكل يومــي للنــاس، وســيكون العالــم 
بحاجة إلى 9 ماليين عامل وعاملة إضافيين في مجالي التمريض والقبالة 

إذا ما كنا نصبو إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

جويدة لـ »البالد«: الرياضة والينسون أفضل الحلول للتخلص من التوتر

أدوية التخسيس تؤدي للكتئاب واالبتسامة تفرز هرمونات السعادة

احذروا ثم احذروا من “ليريكا”

دائميكون هناك أمل في التشخيص والعلج والوقاية أول حماية.

ابتعد عن الكحول 
والتدخين المسبب 

لسرطان الفم 
والحنجرة والمريء 

والكبد والقولون.

“يمكنــك القيــام بحمايــة نفســك فــي الوقــت الحالــي.. وكن منتبًها ألعراض المرض”.. تلك كانت رســالة ضمن حملــة تذكيرية أطلقتها جمعية الســرطان األميركية مؤخًرا من خالل مجموعــة وصايا وضعتها منذ 
سنوات وتعيد التذكير بها، ليس على مستوى الواليات المتحدة األميركية فحسب، بل على مستوى العالم. وتشير الجمعية إلى أن حوالي واحد من كل ثالثة أمريكيين سوف يصاب بشكل من أشكال األورام 
الخبيثــة خــالل حياتــه، لكــن علــى الرغــم مــن هذه اإلحصــاءات القاتمة، أحرز األطباء تقدًما كبيًرا في فهم بيولوجيا الخاليا الســرطانية  وقد تمكنوا بالفعل من تحســين تشــخيص وعالج الســرطان، ويمكن أن 

تساعد اختبارات الكشف في الكشف عن األورام الخبيثة في المراحل المبكرة من ظهورها، ومن بين هذه الوصايا:

جمعية السرطان األميركية تقدم نصائحها للوقاية

مــن  وقلــل  بشــكل صحيــح  الطعــام  تنــاول 
واللحــوم  المشــبعة  للدهــون  اســتهالكك 
الحمــراء، ممــا قــد يزيــد مــن خطــر اإلصابــة 
مــن  قــوة  أكثــر  وشــكل  القولــون  بســرطان 
مــن  اســتهالكك  البروســتاتا..زد  ســرطان 

الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

التعــرض  تجنــب 
الصناعيــة  للســموم 
أليــاف  والبيئيــة مثــل 
األسبستوس والبنزين 

والمواد الكيماوية. 

 مــارس الرياضــة بانتظــام، 
فالنشــاط البدنــي يقلــل مــن 
بســرطان  اإلصابــة  خطــر 
القولــون، والرياضة تســاعد 
علــى حمايتــك حتــى لــو لــم 

تفقد وزنك.

إجعــل نوعيــة النــوم أولوية، 
األدلــة  أن  بــه  المســلم  فمــن 
التــي تربط النوم بالســرطان 
ليســت قويــة، لكــن البــد مــن 

اتباع نظام نوم صحي.

فيتاميــن  مــن  يكفــي  مــا  علــى  إحصــل 
D ، فالكثيــر مــن الدالئــل تشــير إلــى أن 
فيتاميــن )د( قد يســاعد فــي تقليل خطر 
اإلصابــة بســرطان البروســتاتا وســرطان 

القولون واألورام الخبيثة األخرى.

استخدام أساليب متطورة في جراحة التجميل بالمستشفى األميركي

االستشاري سودانا: عمليات شفط الدهون للرجال والنساء تشهد إقبااًل كبيًرا

يتميــز قســم الجراحــة التجميلية بمستشــفى اإلرســالية األميركية بتقديم خدماته باســتخدام أســاليب متطورة، جراحيــة وغير جراحية، بحيث يتمكن المســتفيدون 
مــن توافــر أكثــر مــن خيــار أمامهم، فهناك قائمة طويلة من الخدمات المتكاملة كما يشــير استشــاري جراحة التجميل مادو ســودانا نايك، بتوعها بين تحســين المظهر 
والترميم والتصحيح. وفي رده على سؤال يتعلق بخدمات التجميل التي يتميز بها المستشفى، يشير سودانا إلى أن المستشفى يقدم خدمات شفط الدهون وتحديد 
الجسم والجراحات التجميلية لألنف والجفن للسيدات، باإلضافة إلى شد البطن للجنسين، وهناك أيًضا الجراحات التجميلية لألمهات بعد الوالدة، في إطار استشارة 

وتشخيص متكامل لمتطلبات العملية.

شفط الدهون وتنسيق الجسم

ويضيف بأن عمليات شــفط الدهون بالنسبة للرجال والنساء 
فــي البحريــن تشــهد إقبــااًل كبيــًرا، فبالنســبة للرجــال، يرغــب 
الكثيــرون منهــم فــي تصحيــح شــكل الصــدر مــن خــالل هذه 
العمليــة، أمــا بالنســبة للنســاء، فباإلضافــة إلى عمليات شــفط 
الدهــون، ترغب الكثير من الســيدات من مختلف األعمار في 
إجــراء عمليات شــد البطن وتصغير الثدييــن لنحت وتحديد 
الجســم بشــكل متناســق، وعلى العموم، فإن عمليات الحشــو 
وحقــن »البوتوكس« هي األكثر شــيوًعا بيــن األناث لتصحيح 
فيهــا  بمــا  العمليــات  تلــك  :«كل  بالقــول  ويوضــح  الوجــه. 
الميزوثيرابي، أي إزالة التكتالت الدهنية في مختلف مناطق 
والوجــه  والذراعيــن  والفخذيــن  واألرداف  كالبطــن  الجســم 
وإزالة التجاعيد وشــد البشــرة وغيرها، وكذلك الـ«ديرمابين«، 
أي إعادة النضارة إلى البشرة، دون تدخل جراحي باستخدام 

تقنيات حديثة وعلى يد فريق من المتخصصين األكفاء.

لالمهات بعد الوالدة

وفيمــا يتعلــق بعمليــات التجميل لألمهات بعد الــوالدة، يقول 
:«في الغالب، تكون العديد من األمهات غير ســعيدات بســبب 
ترهل الثدي، وفي المستشفى األميركي ابتكرنا هذه الخدمة 

إلعادة شكل الجسم إلى هيئته الطبيعية«.
شــاملة  رعايــة  يقــدم  المستشــفى  فــإن  المســار،  ذات  وفــي 
للمرضى من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، 
ال ســيما للراغبيــن فــي العمليــات المذكــورة آنًفــا أو خدمــات 
أخرى تشــمل شــد الفخذ وتصحيح الذقن المزودجة، وعالج 
األورام الوعائية والدوالي ومعالجة الندوب وإصابات الوجه 
والفكين وتجديد الوجه بالتقشــير الكيميائي وإعادة تشكيل 
الشــفتين والخد وإعادة تشــكيل األنف، أضف إلى ذلك عالج 
التشــوهات وال ســيما تشــوهات الحــروق والحــوادث وعــالج 

الشيخوخة.

دعت أخصائية  التغذية  العالجية ، نائب رئيس مجلس أدارة جمعية أصدقاء الصحة الدكتور ة أريج السعد ، الجميع الى تبني  نمط حياة صحي ليكون خط الدفاع األول للجسم  للمحافظة على صحة جيدة 
و تقوية الجهاز المناعي بطرق طبيعية ، و من أهم إستراتيجيات الحياة الصحية :

 االمتناع عن التدخين
الحرص على شرب مااليقل عن 8 أكواب ماء يوميا

 التركيز  على تناول الخضروات و الفاكهة
 ممارسة الرياضة بشكل منتظم

تخفيف الوزن و المحافظة على الوزن المثالي
 التقليل من شرب المشروبات الكحولية

 الحصول على قسط كافي من النوم
 الحرص على غسل اليدين جيدا

 طهي اللحوم جيدا و عند درجات حرارة عالية
 الحــرص علــى إتبــاع األنشــطة التــي تقلــل مــن الضغــط 

النفسي و  التوتر مثل
)تمارين اإلسترخاء/اليوغا(

وأشــارت الســعد  فــي تصريحــات  صحفيــة لـــ " البــالد " : 
تعد التغذية الصحية من أهم الوســائل التي تســاعد على 
تقويــة و تعزيــز الجهــاز المناعــي للوقايــة مــن األمــراض 
و تقليــل مــن  خطــر اإلصابــة بالفيروســات الموســمية ، 
اإللتهابــات ، الحساســية و النمــو الغيــر طبيعــي للخاليــا و 
الســرطانات ، مؤكــدة علــى ضــرورة الحــرص  ان يكــون 
التظــام الغذائــي متكامــل فــي عناصــرة الغذائيــة ، ومــن 
المهــم أن يشــمل علــى أهــم العناصر التي تعــزز من مناعة 

الجسم  وهي : 
البروتين : يلعب البروتين دور مهم في التعزيز من مناعة 
الجســم و ضمان ســرعة التآم الجروح   ن يجب الحرص 
علــى تنــاول البروتينات من مصادرهــا المتنوعة ) اللحوم  
قليلــة الدســم، األســماك ، الدواجــن ، الييــض، البقوليــات ، 

الصويا، البذور منها ) الشيا، بذور الكتان( .

فيتاميــن )A(: يلعب دور مهــم في تنظيم الجهاز المناعي 
ووقاية الجسم من اإلصابة باإللتهابات عن طريق

 ، للفــم  المبطنــة  األنســجة  و  الجلــد  مــن صحــة  التعزيــز 
المعدة، و األمعاء و الجهاز التنفســي  . من أهم مصادرها 
الفلفــل  ، البروكلــي، الســبانخ،  ، الجــزر،  البطاطــا الحلــوة 
البــارد، المشــمش، البيض، و األطعمــة المدعمة بفيتامين أ 

منهامنتجات األلبان ، حبوب اإلفطار. 
تحفيــز  علــى  ســي  فيتاميــن  يعمــل     : ســي  فيتاميــن 
الجســم علــى تكوين األجســام المضــادة فبتالــي يعزز من 
قــوة الجهــاز المناعــي و يقلــل خطــر اإلصابــة بالعــدوى . 
مصادرها: ) الحمضيات منها البرتقال ، الليمون ، الجريب 
فروت ، اليوسفي، الفلفل األحمر، البابايا، الفراولة، عصير 
الطماطــم، و األطمــة المدعمة بفيتامين ســي ، مثل بعض 

حبوب اإلفطار( 
 فيتاميــن E )هــاء(  يعتبــر مضــاد طبيعي لألكســدة  يعمل 
علــى الحــد مــن تكــون الجــذور الحــره فبالتالــي يحســن 
مــن وظيفــة الجهــاز المناعــي . مصادرة األغذيــة المدعمة 
بفيتامين منها حبوب اإلفطار ، بذور عباد الشــمس ، اللوز 
، الزيوت النباتية ) زيت عباد الشمس / القرطم ( ، البندق، 

و زبدة الفول السوداني

الزنــك : يعمــل على التعزيز من وظيفة الجهاز المناعي  و 
ســرعو التــآم الجــروح . مصادرها ) اللحوم قليلة الدســم ، 
الدواجن ، المأكوالت البحرية ، منتجات األلبان ، منتجات 

القمح الكامل ، البقوليات ، المكسرات و البذور. 
المغذيات الآل خرى : تعمل على تحســين من اإلســتجابة 
المناعيــة للجســم منهــا )فيتاميــن ب 6، ســلينيوم، حديد، 
العناصــر  علــى  الحصــول  يفضــل  و  الحيــة(.   البكتيريــا 

الغذائية من مصادرها الطبيعية و هي األغذية   .

طهي اللحوم جيدا واإلكثار من الماء

االخصائية السعد : تناولوا أغذية تقوي جهاز المناعة لتواجهوا االمراض

إشراف: دليلة أرناوط 

هبة محسن

سعيد محمد

سعيد محمد

بدور المالكي

الخميس 27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 - العدد 4153الخميس 27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 - العدد 4153



تهتم اليوم في مصالحك بمجال العمل.

ينصح بالتحلي بالدبلوماسية قدر المستطاع.

الفرصة متاحة لك للبحث عن عمل.

تكون لديك رحلة إلى مسافة بعيدة.

يوم مفيد للتجارة في عمليات االستيراد والتصدير.

ينصب تركيزك على أمورك المالية المشتركة.

صحتك أو صحة إنسان عزيز بحاجة للرعاية. 

أهم شيء لك هذه األيام الصحة والرياضة.

أخبار سارة في طريقها إليك اليوم أو غدا.

األجواء مناسبة للتقدم خطوات إلى اإلمام.

اهتم بأهلك وال تبتعد عنهم مثلما تفعل.

بادر بخطوة جديدة بشرط أن تكون مدروسة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

27 فبراير

 2019
الرئيـــس  فـــوز  عـــن  اإلعـــان 
النيجيري محمد بخاري بوالية 
رئاســـية ثالثـــة بعـــد أن تفـــوق 
على منافسه عتيق أبو بكر في 
االنتخابـــات التي جرت يوم 23 

فبراير 2019.

عــاد الفنــان عمرو ســعد إلى طليقته شــيماء فــوزي والدة 
أوالده، التــي انفصــل عنها منذ أشــهر مــن دون مقدمات. 
وكانــت شــيماء قــد أعلنت خبــر طالقهــا عبــر صفحتها 
الشــخصية على “انستغرام”، معلنة حصولها على حريتها 

وأنهــا لم تعد أســيرة ألي قيود. ولم تذكر شــيماء وقتها أي 
أســباب، ولم يعلق عمرو ســعد أيضا. وفوجئ جمهور عمرو أن 

ابنه األكبر رابي أعلن عبر مواقع التواصل االجتماعي، أن والده ووالدته عادا للحياة 
الزوجية مرة أخرى في حفل عائلي اقتصر على األهل واألصدقاء.

كشــفت الفنانة السورية أصالة أنها أثناء الفترة التي شهدت 
إطالقها ألغنية “شــامخ” أخيــًرا، كانت تعاني تعًبا نفســًيا، 
وكانــت مكســورة وحزينــة وتتلقى العــالج عنــد األطباء، 
وكانت في ظروف سيئة للغاية، بعد انفصالها عن المخرج 

طــارق العريان. وأكــدت أنها لم تكن بحالة مســتقرة، وهذه 
األغنية كانت تعبر عن الحقيقــة، خصوًصا أنها دائًما ما تترجم 

مشــاعرها للجمهور بشكل مستمر. وأضافت أصالة “كنت متعلقة به كثير، وكنت 
بحبه، وأنا عموما الحب في حياتي مش سهل، وأنا حبيته كثير”.

هاجم الفنان الكويتي نبيل شــعيل “السوشيال ميديا”، 
مشــيراً إلى أنها تقدم مواداً وصفها بـ “اإلسفاف”، وقال 
“ســويت حجر على أبنائــي ووايد من البرامــج مانعها 
عنهم والزم نســوي كنترول؛ ألن التربية تبدأ من البيت 

ألننا وصلنا لحالة من االنحطاط ال يعقل وأشياء مؤسفة 
تدخــل بيوتنا”. وأضاف “اليوم أوالدي البد من تربيتهم على 

خلــق، وال يذهب األب للقمــة العيش ويتــرك األبناء لتربية الشــارع، وأعرف 
الكثيرين فقراء ولكن األوالد يتم تربيتهم على مستوى عاٍل من األخالق”.

نبيل و“السوشيل”أصالة تعبانةعودة عمرو
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أعلنــت شــركة “العنــود” لإلنتــاج الفنــي بالتعــاون مع شــركة “فالكــون فيلم”، عن 
عــرض أحــدث إنتاجاتهما “بعد الخميس”، أول فيلم كوميدي مصري، ســعودي، 
إماراتي ولبناني، للمخرج حيدر سمير الناصر، الذي تستقبله جميع دور السينما 

في البحرين ودول الخليج العربي ابتداًء من 5 مارس المقبل.

وتدور فكرة الفيلم، الذي يشارك فيه 
فنانون من 4 جنسيات عربية، حول 
شـــقيقين شـــابين يعيشـــان حالة من 
الرفاهيـــة فـــي كنف والدهمـــا الثري، 
لكن الوالد يفارق الحياة تاركا ثروته 
لولديـــه اللذين ال يحســـنان التصرف 

بها، لتصبح سببا في نزاعاتهما.
بطولـــة  الخميـــس”،  “بعـــد  وفيلـــم 

نخبـــة مـــن نجـــوم الكوميديـــا من 5 
جنســـيات، فمن مصر الفنان الراحل 
طلعت زكريا، من الســـعودية عبدهللا 
الجميـــري، ميـــا الزهرانـــي ومحمـــد 
منصـــور  اإلمـــارات  ومـــن  هاشـــم، 
الفيلـــي، بـــال عبدهللا، علـــي تميمي 
وجيهـــان أنـــور، ومـــن لبنـــان داليـــدا 

خليل، ومن سورية بسام علي.

“بعد الخميس” في دور العرض 5 مارس

 2015
اغتيال المعارض الروسي بوريس نيمتسوڤ في موسكو.

 2004
القوات اإلسرائيلية تقتحم المسجد األقصى في صاة الجمعة.

 2010
وقوع زلزال في تشيلي بقوة 8.8 حسب مقياس العزم الزلزالي.

 1691
مولد ادورد كيف، طباع إنجليزي وأول من اقترح فكرة المجلة.

 1942
مولد روبرت غرابز، عالم كيمياء أميركي حاصل على جائزة نوبل.

تم اختيار داليا مصطفى 
لتشارك في المبادرة العالمية 
التي أطلقها المركز الثقافي 

للتراث العربي في فرنسا، 
وقالت مسؤولة أميركا عن 

المركز آالء ريليتس “إن هذه 
المبادرة تضم الكثير من 

المفكرين والنجوم العالميين، 
وهذا يؤكد على وجود تضامن 
واهتمام عالمي بهذه المبادرة”.

التركيز على المواهب الســعودية واألعمال العربية والعالمية

استعدادات مهرجان “البحر األحمر السينمائي”

ســينطلق مــع بدايــة شــهر مــارس المقبــل مــن قلــب المدينــة التاريخيــة فــي جــدة، 
مهرجان البحر األحمر الســينمائي الدولي، الذي يعتبر تظاهرة ســینمائیة دولیة، مع 
االنفتــاح الفنــي الســينمائي، مــع عودة نشــاط عــروض الســینما العامة إلــى المملكة 

العربية السعودية من بعد 3 عقود من الغياب.

وتركز العروض على المواهب السعودية 
الصاعـــدة، واألعمـــال العربيـــة الجديـــدة، 
الســـينمائية  األنمـــاط  إلـــى  إضافـــة 
الحديثـــة في الســـينما العالمية، وهو من 
تقديـــم مؤسســـة مهرجان البحـــر األحمر 
الســـينمائي التـــي تأسســـت العـــام 2018، 
ويشـــرف عليها مجلس أمناء يرأسه أول 
وزير ثقافة ســـعودي ســـمو األمير بدر بن 
عبدهللا بن فرحان آل سعود، فيما يشغل 
المخـــرج والمنتج محمـــود صباغ منصب 

المدير التنفيذي للمؤسسة.
ويقع مقر المؤسســـة في الحي الشـــمالي 
للمدينـــة التاريخيـــة بجـــدة، تحديًدا في 
بيت زينل "بيـــت هولندي"، الذي يصنف 
كعقار تراثي إنســـاني عالمي، إذ يعد أول 
مبنـــى اســـمنتي مســـلح تم تشـــييده في 

مدينة جدة العام 1929. 
وتضطلـــع المؤسســـة بمهمـــة خلـــق نظام 
الســـينما  لقطـــاع  صلـــب  إيكولوجـــي 
واألفام، يعزز من نمو الصناعة والثقافة 
الســـينمائية، عبر تقديم مبادرات رئيسة، 
هـــي: معمل أفـــام البحر األحمـــر لتأهيل 
مشاريع األفام الطويلة على مدار العام، 
ومبادرات الصناعة التي تصدر من خال 
ذراعهـــا الخـــاص بالمعارض ســـوق أفام 

البحر األحمر.
وســـيكون المهرجان بمثابة نقطة تحول 

والســـينما مهمـــة  للملكـــة 
المنتجـــات  عبـــر  والعالميـــة  العربيـــة 
الســـينمائية التي ســـتقدمها، التي تتنوع 
الســـینمائیة،  العـــروض  بیـــن  منتجاتهـــا 
لقاءات الصناع، برامج السوق ومبادرات 
الصناعـــة، الى جانب حفات الموســـیقى 
الحیـــة، العـــروض التفاعلیـــة، المأكـــوالت 
البدیلـــة، وُفـــرص التقاء نماذج انســـانیة 
مختلفـــة من كل اطـــراف العالـــم، كأغنى 
فـــي  تنوًعـــا  الســـينمائية  التظاهـــرات 
المحتـــوى، واكثرها حداثة فـــي روزنامة 

المهرجانات الدولية.
ويقول مديـــر المهرجان محمـــود صباغ: 
بـــدأت  الســـعودية  الســـينما  مامـــح  إن 
تتشكل بشـــكل ماحظ، في الوقت الذي 
أعلن فيه عن برنامج “ســـينما الســـعودية 
المواهـــب  لتقديـــم  كمنصـــة  الجديـــدة” 

الجديـــدة التـــي ترســـم مامـــح المشـــهد 
الســـينمائي فـــي الســـعودية، وتســـتعد 
لانطـــاق بأعمالهـــا إلـــى العالـــم، واكد 
أن الســـينما فـــي المملكة تشـــق طريقها 
بمبـــادرات ذاتية من صناعهـــا، وتحدث 
عـــن حجـــم التســـامح علـــى الرقابـــة في 

السينما التجارية.
وشـــدد صباغ على أهميـــة النقد كالعامل 
تجويـــد  فـــي  الفيلـــم  لصانـــع  مســـاعد 
محتـــواه، وقـــال في لقـــاء اذاعـــي أخيًرا 
"نحـــن نحاول فـــي المهرجـــان أن نعطي 
توازنـــا في األصـــوات، الفكـــرة أن نعطي 
الفرصـــة لمزيد مـــن األصوات النســـائية، 
العامـــري،  جواهـــر  هـــن:  مخرجـــات،   5
فاطمـــة البنوي، نورا األميـــر، هند الفهاد، 
ســـارة مظفر السبيعي. كل واحدة عملت 
فيلما خاصا بهـــا بلغتها وبصوتها، هذه الـ 
5 أفـــام ســـوف تدمج في فيلـــم طويل، 
وســـتعرض ألول مـــرة للجمهـــور المحلي 

والعالمي في مارس".
وســـيقدم المهرجـــان الكبيـــر قائمة أفام 
طويلة تضم 107 مشـــاركة في البرنامج 
أفاًمـــا  تضـــم  إذ  للمهرجـــان،  الرســـمي 
روائيـــة ووثائقيـــة طويلة وقصيـــرة، بما 
فيهـــا 16 فيلًمـــا في المســـابقة الرئيســـة، 
و7 أفام خارج المسابقة، و15 فيلًما في 

برنامـــج العروض الكاســـيكية، و3 أفام 
فـــي برنامـــج أجيـــال، و5 أفـــام تفاعلية 
تشـــمل تجارب الواقـــع االفتراضي، و11 
فيلًمـــا فـــي ســـينما الســـعودية الجديـــدة، 
و13 فيلًما في مســـابقة األفام القصيرة، 
و23 فيلًما فـــي برنامج مخصص ألفضل 
تجريبًيـــا،  فيلًمـــا  و17  العـــام،  إنتاجـــات 
ومشـــروًعا إنتاجًيـــا خاًصا يضـــم 5 أفام 

قصيرة لمخرجات سعوديات.
مـــن  سلســـلة  المهرجـــان  ويســـتضيف 
الندوات والمحاضرات الســـينمائية التي 
تهدف إلى تعزيز الوعـــي وتنويع الذائقة 
الجيـــل  وإلهـــام  وتشـــجيع  الســـينمائية، 
الجديـــد مـــن المبدعيـــن، بمشـــاركة نخبة 
من رواد الســـينما العرب والعالميين، بمن 
فيهـــم: خيري بشـــارة، ويســـري نصرهللا، 
وســـبايك لـــي، وويليـــام فريدكـــن، وأبيل 

فيرارا.
وسيســـتضيف المهرجان الدولي معرض 
“عندما حلم فليني ببيكاســـو" في دورته 
االفتتاحيـــة، بمناســـبة االحتفال بالذكرى 
المئويـــة لمياد المخـــرج اإليطالي الكبير 
فيدريكـــو فلينـــي، إذ ســـتنطلق فعاليـــات 
المعـــرض فـــي الــــ 14 مـــن مـــارس 2020، 
بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة الســـعودية 

والسينماتيك الفرنسي ولمدة شهرين.

طارق البحار
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“الفيديو آرت” التأثير والتأثر في التجربة الخليجية والعربية
تصدر األسبوع المقبل الطبعة الثانية من كتاب “فن الفيديو.. التأثير والتأثر 
فــي التجربــة الخليجية والعربية”، للكاتب يوســف الحربي، عن دار الرائدية 

للنشر والتوزيع، الذي يأتي في 204 صفحات من القطع المتوسط.

ويعـــد الكتـــاب المرجـــع األول باللغـــة 
العربيـــة المخصص لبحـــث تاريخ فن 
الفيديـــو وتطـــوره ونشـــأته، وتأثيـــره 

علـــى التجـــارب الفنية 
الخليجية 

والعربية، إذ ارتكز على 4 محاور:
فـــن الفيديـــو تاريـــخ الظهور أســـباب 
االنتشـــار وأهم رواده فـــي العالم، فن 
الفيديـــو والفـــن التشـــكيلي من حيث 
أســـاليب التعبيـــر والمقارنـــات وفـــن 
الفيديو وأنواعه، ظهور فن الفيديو 
فـــي المنطقـــة العربيـــة مـــن التأثـــر 
والتأثيـــر إلـــى المعـــارض واالنتشـــار 
مع طرح إشـــكاالت العرض وما بعد 
العرض وتسليط الضوء على بينالي 
الشـــارقة من حيث الريادة في نشـــر 
والتعريـــف بالفنـــون المعاصـــرة وفن 
إلـــى  إضافـــة  بالتحديـــد،  الفيديـــو 
قـــراءة في أهم التجـــارب الخليجية 
والعربيـــة التـــي اعتمـــدت هـــذا الفـــن 
ومـــدى تأثيرهـــا على الحركـــة الفنية 

في المنطقة. 
الجانـــب  فـــي  الحربـــي  وأوضـــح 

التطبيقي من الكتاب قراءات جديدة 
خاصـــة بــــ “الفيديو آرت” قـــدم فيها 4 
تجـــارب فنيـــة عربيـــة وخليجيـــة في 
قـــراءة بصرية ونقدية؛ الســـتخالص 
مميزاتهـــا ومدى تطورهـــا، باعتبار أن 
هذا الفن في تطور مســـتمر ومالحقة 

للتطور التقني.

ويعتبر هـــذا اإلصدار بحثا مرجعيا له 
قيمتـــه العميقة مـــن ناحيـــة التعريف 
بــــ “الفيديو آرت” بوصفه فنا مســـتقال 
الجماليـــة،  خصوصياتـــه  لـــه  بذاتـــه 
ومـــدى اإلضافـــات التـــي يقدمهـــا في 
مجـــال الفنـــون المعاصـــرة وفنـــون ما 
بعـــد الحداثـــة، إذ تجاوز هـــذا البحث 
المنطلـــق الســـردي والتاريخي لظهور 
الكاتـــب  وأن  خصوًصـــا  الفـــن،  هـــذا 
رصـــدت  بدقـــة  يواكبـــه  أن  اختـــار 
والفنـــي،  التقنـــي  تطـــوره  مراحـــل 
وهـــذه األساســـيات هـــي التـــي ارتكز 
عليهـــا لينتشـــر، إذ يحمـــل القارئ معه 
نحو تلـــك المراحل ويســـتخلص معه 
ويتابـــع  ويقـــارن  ويفهـــم  ويســـتنتج 
نقديـــا وبصريـــا وأســـلوبيا كل مرحلة 
وتجربـــة، ما أكســـب المتابـــع والمهتم 
خبـــرة التمييز بيـــن األصناف الخاصة 
بــــ “الفيديـــو آرت” وعالقتهـــا بالفنـــون 
البصريـــة ســـواء التشـــكيلية أو فنون 

السينما والفوتوغرافيا.

يوسف الحربي

أسامة الماجد

تعرضت النجمة كاتي بيري لإلغماء في كواليس تصويرها لحلقات  «
الموسم الجديد من برنامج “Amercian Idol”، بعد حالة من الخوف 

والهلع أصابتها وزميليها في لجنة التحكيم، إضافة للمشتركين 
وطاقم عمل البرنامج؛ بسبب تسرب رائحة غاز في االستوديو حينما 

كانوا يصورون.
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الفنان الحسن: النصب التذكارية تبرز عراقة تراثنا وتقدمنا الحضاري

الفنان حمد ســـعد الحسن، مصمم نصب 
تذكارية وفنان تشـــكيلي ومنفذ ديكور، 
الضبـــط  موســـيقى  علـــى  عملـــه  يقـــوم 
والتكامل، واإلبـــداع في جميع تفاصيل 
الـــذوق  وإشـــاعة  اإلنســـانية،  الحيـــاة 

األصيل بين الجماهير.
وفقـــوا  الذيـــن  المبدعيـــن  أحـــد  إنـــه 
بيـــن طرفـــي المعادلـــة فـــي الجمـــع بيـــن 
األصالـــة والمعاصرة ومســـتوى الشـــكل 
والمضمـــون، وتتســـم تفاصيـــل أعمالـــه 
مـــن نصب وغيرهـــا بالدقة واالنســـجام، 
التصميـــم  وبراعـــة  التعبيـــر  وروعـــة 

واالستمتاع بنواحي الجمال. 
الحســـن  حمـــد  الفنـــان  زارت  “البـــالد” 

وأجرت معه هذا اللقاء:
ما المواد التي تستخدمها في عمل  «

التصاميم؟

أســـتعمل تقريبا جميع المـــواد، النحاس، 
البالســـتيك،  الخشـــب،  الجبـــس، 
الستانســـتيل وغيرها، وكل خامة معينة 

لها استخدام خاص عند أي تصميم.
كيف ترى النصب التذكارية في شوارع  «

البحرين؟

أرى أنهـــا قليلـــة وال تتناســـب مـــع تراثنا 
وتقدمنا الحضاري العريق، خالف بعض 
دول الجـــوار خصوًصا المملكـــة العربية 
النصـــب  فيهـــا  يكثـــر  التـــي  الســـعودية، 

وعراقـــة  للثقافـــة  العاكســـة  التذكاريـــة 
التاريخ.

نريـــد أن نبـــرز تاريخنـــا وتراثنـــا بعمـــل 
النصـــب التذكاريـــة بشـــكل متزايد وفي 

كل مكان.
ما المراحل التي تنجز فيها العمل؟ «

تبـــدأ بفكـــرة، وغالبـــا مـــا تكـــون الفكـــرة 
مبدئية، ثم تتطور مع مرور األيام، حتى 
يصل األمر إلى “3 اسكتشـــات”، ومن ثم 

ينتهي بالتنفيذ.
وأنـــا افضـــل دائمـــا وبصفة مســـتمرة أن 
تبـــدأ النصـــب بالمجســـم الصغيـــر، حتى 
إن  أو  العيـــوب  اكتشـــاف  لنـــا  يتســـنى 
طرأت فكرة جديدة تستحق اإلضافة. 

ما أنواع النصب التذكارية؟  «

الثقافيـــة،  التذكاريـــة  النصـــب  هنـــاك 
القيـــم  نصـــب  التعليميـــة،  التراثيـــة، 

اإلنسانية، الشـــخصيات والرموز، نصب 
ال  جـــًدا  كثيـــرة  ومواضيـــع  المناســـبات 

يمكن حصرها.

ما األعمال التي تعتز بها؟ «

كثيرة، منها: نصب “األم”، وقصة النصب 

بـــدأت بعـــد أن توفيـــت الوالـــدة )رحمها 
وبعدهـــا  معلقـــة،  “الدفـــة”  ظلـــت  هللا(، 

جاءتني فكرة عمل النصب.

ما أصعب أنواع النصب التذكارية؟ «

الصعوبـــة تكمن في االبتـــكار وليس في 

النقـــل، وتكمـــن فـــي تبســـيط الموضوع 
وبراعة التصميم ودقة واالنسجام. 

ماذا عن اختيار مواقع اختيار النصب  «
التذكارية؟

ســـؤال ممتـــاز، فمـــن المهم جـــدا اختيار 
والبيئـــة،  للنصـــب  المناســـب  الموقـــع 

بمعنى، هـــل البيئة زراعية أم صحراوية 
وحـــول  المدينـــة  وســـط  أم  بحريـــة  أم 

البنايات.
اإلضـــاءة  علـــى  التركيـــز  المهـــم  فمـــن 
ليـــال ونهـــارا، وســـهولة وصـــول النـــاس 
الكتلـــة  واختيـــار حجـــم  النصـــب،  إلـــى 

واالرتفاعات ومعطيات المكان.
فالنصب في المقام األول عمل تشكيلي 

وهندسي.
ما نصيحتك للمواهب التي تسير على  «

طريقك؟

عدم االستعجال خصوًصا وأن األدوات 
تطـــورت مـــع تقـــدم العصـــر، وفرصهـــم 
الدراســـة  ومتابعـــة  فرصنـــا،  مـــن  أكثـــر 

والتحصيل في التصميم.
ولدينـــا فـــي البحرين مواهب شـــابة في 

جميع مجاالت الفنون ونفتخر بهم.

الكسوفالفنان حمد الحسن

الغوص

“البالد” تطلع على إبداعات الحسن

نصب األم

السقاي

العود

فلسطينالمسحر

ــان والــبــيــئــة ــ ــك ــ ــم ــ ــار ال ــ ــي ــ ــت ــ ــم اخ ــهـ ــمـ ــن ومــــــن الـ ــريـ ــحـ ــبـ قــلــيــلــة فــــي الـ

حاصل على جائزة أفضل سينوغرافيا عن مسرحية “الفشت البحرين”، في مهرجان  «
المسرح لدول مجلس التعاون العام 1989.

حاصل على الجائزة الثالثة لمسابقة النصب التذكارية التي تقيمها وزارة البلديات «

مثل البحرين في الكثير من المهرجانات، سواء على مستوى دول مجلس التعاون  «
أو الدول العربية.

 عضو مؤسس لمسرح الصواري. «

 تصميم وتنفيذ األزياء والديكورات ألوبريت حفل عيد العلم منذ العام 1984 إلى 1998.  «

تصميم ديكورات الكثير من األعمال المسرحية البحرينية والمهرجانات المسرحية. «

التكريم و الجوائز والخبرات
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لقاح كورونا.. التجارب على البشر تبدأ قريًبا
بات  المستجد  كورونا  لفيروس  لقاح  إلى  التوّصل  أن  يبدو 
قريًبا، حيث يتوقع أن تبدأ التجارب على البشر في الواليات 

المتحدة في وقت أبكر كثيًرا مما كان متوقًعا.
أول  بشحن  الدوائية  للصناعات  “موديرنا”  شركة  وقامت   
كورونا  بفيروس  المصابين  للبشر  محتمل  لقاح  من  دفعة 
بهدف  الحكوميين  للباحثين  تزويدها  تــم  حيث  الجديد، 
3 أشهر فقط من  بعد  البشر، وذلك  إجراء االختبارات على 
ظهور الفيروس وتحليل تسلسله الجينومي.  وبعد يوم على 
إلى  للفيروس  المحتمل  اللقاح  أرسلت  أنها  الشركة  إعــان 
المعهد الوطني للحساسية واألمراض المعدية الختباره في 
بشكل صاروخي  الشركة  أسهم  ارتفعت  المتحدة،  الواليات 
في وقت مبكر من يوم الثاثاء.  ويأتي هذا الخبر في وقت 
ارتفع فيه عدد اإلصابات بالفيروس، الذي أخذ يتفشى في 
الصين في البداية أواخر العام الماضي، في مختلف أنحاء 
العالم إلى نحو 81 ألف إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 
شركة  وكانت  الصين.   في  غالبيتها  حالة،   2760 من  أكثر 
المعاهد  مع  شراكة  عقدت  “مــوديــرنــا”  الدوائية  الصناعات 
تم  الجديد،  لفيروس كورونا  لقاح  لتطوير  للصحة  الوطنية 
تصميمه الستهداف البروتين، الذي يكون على شكل “سنبلة” 
البشرية  الــخــايــا  بــغــزو  لــه  ويسمح  الــفــيــروس  سطح  على 

وإصابتها، وبالتالي إصابة البشر بالفيروس الذي صار يعرف 
باسم “كوفيد 19”.  وعلى الرغم من أن اللقاح قد تم تطويره 
بسرعة كبيرة، ولكن قد يستغرق األمر 18 شهًرا أو أكثر حتى 
لاستخدام  آمن  أنه  ثبت  إذا  والبيع،  للتوزيع  يصبح جاهزا 
الـــبـــشـــري، حــســبــمــا صــــّرح خـــبـــراء لــصــحــيــفــة “ديـــلـــي مــيــل” 
البريطانية.  وجاء إعان شركة األدوية هذا في الوقت الذي 
طلبت فيه إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب 2.5 مليار 
دوالر للتصدي لتفشي فيروس كورونا في الواليات المتحدة 
إلى  الكونغرس  من  اإلضافي  التمويل  ويهدف  وخارجها.  
تعزيز جهود الحجر الصحي واحتواء الفيروس، وكذلك إلى 

تطوير لقاحات وعاجات للمرض.

دولــي  علمي  بحثي  فــريــق  اكــتــشــف 
ا يتطّفل على األسماك  حيواًنا مجهريًّ
يستطيع  الــبــحــريــة،  والـــحـــيـــوانـــات 
عملية  إلى  الحاجة  دون  من  العيش 
في  نوعه  من  األول  ليكون  التنفس، 

العالم.
 وبحسب الفريق، فإن التنفس يعتبر 
الكائنات  جميع  بين  مشتركة  عملية 
الحيوانية،  األشكال  وجميع  الحية، 
لكن دراسة التي توصل إليها الفريق، 
أكـــــدت وجـــــود كـــائـــنـــات جـــديـــدة ال 

تتنفس على اإلطاق.
ــــى اكــتــشــاف  ــة إل ــــدراســ  وأشــــــارت ال
يــحــتــوي على  ال  مــجــهــري  حـــيـــوان 
للميتوكوندريا”،  ــنــووي  ال “الــحــمــض 
لعملية  ا  رئيسيًّ مؤشًرا  يعتبر  والــذي 

التنفس عند الحيوانات.
النووي   ويعتبر عدم وجود الحمض 
التنفس،  بعملية  القيام  لعدم  مؤشًرا 
األول على  الــحــيــوان  ــه  أن يــؤكــد  مما 

اإلطاق الذي ال يتنفس أبًدا.

اكتشاف أول كائن ال 
يتنفس في العالم

هبطت امرأة مسنة من نافذة الطابق الثامن، هاربة من سجن ابنها لها خوفا عليها 
من كورونا. وكانت السيدة البالغة من العمر 62 عاما، تحمل طبقًا من الشعرية في 
العاريتين، ووصلت إلى  للبناء بيديها  حقيبتها، وهي تهبط على الجدار الخارجي 
وأكد  ميل”.  “ديلي  صحيفة  ذكرته  لما  وفقًا  بــأذى،  ُتصاب  أن  دون  بسام  األرض 
المسؤولون أن المرأة تعاني من الفصام، ورفضت تناول الدواء المناسب لمرضها، 
وأضافوا أنها تسللت من منزلها يوم 16 فبراير، وظلت مفقودًة لمدة 8 أيام. وحسب 
الصحيفة، عادت السيدة يوم األمس األول، فقرر ابنها حبسها في غرفتها ليمنعها 
أخرى،  مرًة  من شقتهم  هربت  أمه  أن  بعدها  علم  بأنه  المزاعم  وتفيد  الهرب.  من 

ولكنه لم يكن في المنزل حينها.

مسنة تهرب من نافذة الطابق الثامن بسبب كورونا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قــــررت أكــبــر حــديــقــة حــيــوانــات في 
بــنــغــادش فـــرض حــظــر عــلــى ركــوب 
الفيلة، على إثر حمات مكثفة قام بها 
ناشطون مدافعون عن رفاه وحقوق 
ــح مــديــر حديقة  الــحــيــوانــات. وأوضـ
الحيوانات في دكا نور اإلسام، إلى 
أن تطبيق هذا القرار بدأ فعليا الشهر 
الماضي، مشيرا إلى أنه ال رجعة عن 
الــقــرار. وأضـــاف “نــحــن نــوافــق على 
الجوالت  هــذه  إن  تقول  التي  اآلراء 
مشيدا  لــلــحــيــوانــات”،  جــيــدة  ليست 
المجموعات  بذلتها  الــتــي  بــالــجــهــود 
المدافعة عن حقوق الحيوانات، وفق 
ما ذكرت وكالة “فرانس برس”. وقال 
التي  الفيلة،  “إن ركــوب  نور اإلســام 
فــي جــوالت  كــانــت تستخدم ســابــقــا 
في  يــومــيــا  شــخــص   1000 تــشــمــل 
بعض األحيان، يعتبر نوعا من إساءة 

معاملة الحيوان والقسوة تجاهه”.

أصـــوات  مــن تسجيل  بــاحــثــون  تــمــّكــن 
مــرة،  ألول  الــمــاء  تحت  البطريق  طائر 
أن  سابًقا  السائد  االعتقاد  كــان  أن  بعد 
الـــصـــادرة عــن هـــذه الطيور  ــوات  ــ األصـ
تقتصر على األوقات التي تتواجد فيها 

فوق اليابسة فقط.
إلى  االكتشاف  الفضل في هذا   ويعود 
فريق الباحثة أندريا ثيبولت من جامعة 
نــيــلــســون مــانــديــا بــجــنــوب أفــريــقــيــا، 
ــذي قــام بتركيب كــامــيــرات مــزودة  والـ
بــمــيــكــروفــونــات حــســاســة عــلــى ثــاثــة 

بطاريق.
 ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في 
مجلة “علوم الحيوان”، فقد تم تسجيل 
تحت  للبطاريق  صوتية  مقاطع   203

الماء في غضون شهر واحد.
الصيحات  المسجلة  األصـــوات  وتشبه 
السريعة القصيرة، وقد سجلت جميعها 
ــبــطــاريــق تــغــوص في  عــنــدمــا كــانــت ال
ذكر  حسبما  الطعام،  عن  بحًثا  األعماق 

موقع مجلة “نيوزويك” األميركية.

حقوق الحيوانات 
تنتصر.. وفيلة 

بنغالدش المستفيدة

ألول مرة.. تسجيل صوت 
البطريق تحت الماء

إثر  األربــعــاء،  أمــس  الهند،  في  غرقا  24 شخصا مصرعهم  عن  يقل  ال  ما  لقي 
سقوط حافلة كانت تقلهم في نهر غربي الباد.

وقالت الشرطة، إن الحافلة سقطت في النهر، بينما كانت عائدة من حفل زفاف، 
مشيرة إلى أن السائق فقد السيطرة عليها إثر انفجار أحد إطاراتها بينما كانت 

على الطريق السريع.
وأوضح ضابط الشرطة راجندرا كومار، أن السائق فقد السيطرة على الحافلة 
عندما انفجر اإلطار، ما أدى إلى سقوطها في النهر، وغرق من كانوا على متنها 
باستثناء 5 أشخاص نجوا من الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العاج.

بعد حفل زفاف.. 24 هندًيا يلقون مصرعهم غرًقا

عارضة تقّدم 
ابتكاًرا لكينزو 

خال عرض 
لألزياء في 

باريس )أ ف ب(
وقع الحادث بالقرب من مدينة كوتا في والية راجستان، الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب 

نيودلهي، بحسب ما ذكرت “األسوشيتد برس”.

الموطــن  البحتــة، توصــل علمــاء الكتشــاف  عــن طريــق الصدفــة 
األصلــي للحيــوان المــدّرع أو “األرماديللو”، الذي جــاب األرض منذ 

أكثر من 20 ألف عام.

ــاء االكــتــشــاف بــمــســاعــدة راع  وجــ
أبقار، كان يباشر عمله قرب العاصمة 
األرجنتينية بوينس أيرس، قبل أن 
4 حيوانات غريبة  لـ  يشاهد هياكل 

وضخمة.
تبين  ــمــخــتــصــيــن،  ال إبـــــاغ  ــد  ــعـ وبـ
لـــحـــيـــوان  األربـــــعـــــة  ــل  ــاكـ ــيـ ــهـ الـ أن 
“الــغــلــيــبــتــودونــت” الـــذي يــعــد سلف 
“األرماديللو”، وأكبرها بحجم سيارة 

“فولكسفاغن” من طراز “بيتل”.
نهر  مجرى  في  الهياكل  على  وعثر 

بينما  آيــريــس،  بوينس  قــرب  جــاف 
ــي خـــــوان دي ديـــوس  ــراعــ ــ ال كــــان 
ســوتــا يــرعــى أبـــقـــاره فــي الــمــوقــع، 
حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” 

البريطانية.
وتـــغـــطـــي أجـــــســـــام الـــحـــيـــوانـــات 
إلى  يصل  بطول  قشور  المكتشفة 
5 سم،  يبلغ سمكها نحو  بينما  متر، 
وكـــانـــت تــســتــخــدم الـــذيـــل كــســاح 
للدفاع عن النفس ألنه مزود بكتلة 

عظمية قاسية في نهايته.

حيوان بحجم سيارة.. اكتشاف موطن “األرماديللو”

أعلن حزب فرنسي نيته ترشيح هر على 
قائمته لانتخابات البلدية، في رين في 
إلى  االنتباه  لفت  أجل  من  الباد؛  غرب 
“ظروف الحيوانات”. وتريد قائمة “رين 
“فرنسا  حزب  من  المدعومة  المشتركة” 
المرتبة  في  “ريــك”  الهر  ترشيح  األبية”، 
للبلديات  الئحتها  فــي  األخــيــرة  قبل  مــا 
في 15 و22 مــارس. وقــال أحد مديري 
بوالنجيه:  القائمة،فيليكس  هذه  حملة 

الهدف من ذلك “تسليط الضوء على مسألة ال تطرح كثيرا في حملة  إن 
يعير  أن  تقرر  القائمة،  السلطات  تبطل  أن  ولتجنب  البلدية”.  االنتخابات 
من  بعد طلب  المشتركة”  “ريــن  قائمة  وتعهدت  “ريــك”.  للقط  اسمه  رجــل 
جمعية “الـ214” للرفق بالحيوان، “تشكيل لجنة لحماية الحيوانات” ودعم 

“حصول حظر وطني على فرق السيرك التي تملك حيوانات برية”.

قط مرشح لالنتخابات البلدية في غرب فرنسا
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